
การร่วมพฒันา
ชุมชนและสงัคม



การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 การดูแลให้ความช่วยเหลอืรอบชุมชนรอบข้าง และสถานที่ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพือ่ให้สามารถให้บริการประชาชนในบรรยากาศทีด่ ี

 การฝึกอบรมให้พนักงานรู้จกั การออม โดยลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย ลดการ
เสพส่ิงทีเ่ป็นอบายมุข และให้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง และ ส่งผ่าน
ไปยงัครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป 



การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 การให้พนักงานคิดดี ท าดี ผ่านนวัตกรรม “ท าดีใส่กระปุก” และ
นวตักรรม “ผ้าป่ารอยยิม้ อิม่สุข”
พนักงานท าดีก็จะเกิดความสุข ซ่ึงจะส่งต่อไปยังครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้มคีวามสุข

 การให้ความช่วยเหลอืในโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน โดยเป็นการช่วยเหลือ 
เพือ่นพนักงาน, โรงเรียน, ชุมชน, และ ลูกค้า 



โครงการจดัท าลานกีฬา โดยใช้หลกัความพอประมาณ (น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้)

ช่ือโครงการ ลานกีฬาท้องคุ้งสามคัคี
วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงวยัในชุมชนมีลานกีฬาเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย

2. เพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันจัดท าอปุกรณ์ออกก าลังกาย
3. เพ่ือให้ลานกีฬาเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมสันทนาการตา่ง ๆ

เป้าหมาย
(Output)

1. มีลานกีฬาในชุมชน อย่างน้อย 1 แหง่
2. มีคนในชุมชนและพนกังานร่วมกันจัดท าอปุกรณ์ออกก าลังกายให้ได้อย่างน้อย 3 ชนิด
3. มีการท ากิจกรรมร่วมกันตามเทศกาลของชุมชนอย่างน้อย 3 กิจกรรม/ปี

หน่วยท่ีใช้วดั
เป้าหมาย

1. จ  านวนลานกีฬา
2. จ  านวนอุปกรณ์ออกก าลงักาย
3. จ  านวนครั้ งในการจดักิจกรรม

ค่าท่ีวดัได้ในปัจจุบนั 1. ไมมี่ลานกีฬาส าหรับออกก าลงักาย
2. ไมมีอุปกรณ์ออกก าลงักาย
3. ไมมี่การจดักิจกรรม

ผลลพัธ์ของ
โครงการ
(Outcome)

1. ผู้สูงอายุในชมุชนมีร่างกายแขง็แรง สขุภาพจิตท่ีดี ลดการเจบ็ป่วย
2. คนในชุมชนเกดิความสามคัค ีอยากรว่มกนัท าส ิง่ดีๆ  ใหก้บัชุมชน
3. เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งคนในชุมชน   

ผลกระทบของ
โครงการ  
(Impact)

ผูสู้งอายุในชุมชนมคีวามพงึพอใจและจะมสี่วนรว่มในการดูแลลานกฬีาและอปุกรณ์ออกก าลงักาย
และก่อใหเ้กดิการรวมกลุ่มออกก าลังกาย วยัรุน่มกีจิกรรมด้านกฬีาท าใหป้ญัหาการมัว่สุมลดน้อยลง
และชุมชนเกิดทศันคตทิ ี่ดต่ีอโรงงาน

ระยะเวลา เมษายน   – สิงหาคม 2556 งบประมาณ  67,000.00 บาท
คณะท างาน คณะท างานบรษิทัฯ

นายบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ
นางสาววสิุทธนิี จนัทโรกร
นายสมพงษ์ เสถียรลคันา
นางปิยาภรณ์  เชาวลติ
นางสาวนิตยา  ศริวิฒัน์
นางสาวผกาพรรณ  พมิพด์ี
นางจุรรีตัน์  ไกรส์หี์
นายสุระ  จนัทมิาธร
นางสาววชัร ี จนัทะวงค์
คณะท างานชุมชนทอ้งคุ้งสามคัคี
นางจงด ี เพง็จนัทร์
นายทวปี  แก้วสุพรรณ์
นางอารรีตัน์  แก้วสุพรรณ์
นายวรพล  เพง็จนัทร์

ผู้จดัท าโครงการ

 ............................................
 (นางสาววสิุทธนิี  จนัทโรกร)
  ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล

ผู้อนุมติัโครงการ
       

         (นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ)
ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโส 

ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ



โครงการลานกีฬา
    ท้องคุ้งสามคัคี

การด าเนินงาน
กบัชุมชน

ช่ือโครงการ ลานกีฬาท้องคุ้งสามคัคี
วตัถปุระสงค์ 1. เพือ่ใหผู้ส้งูวยัในชุมชนมลีานกฬีาเป็นสถานทีอ่อกก าลงักาย

2. เพือ่ใหค้นในชุมชนมส่ีวนร่วมกนัจดัท าอุปกรณ์ออกก าลงักาย
3. เพือ่ใหล้านกฬีาเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมสนัทนาการต่าง ๆ

เป้าหมาย
(Output)

1. มลีานกฬีาในชุมชน อย่างน้อย 1 แห่ง
2. มคีนในชุมชนและพนักงานร่วมกนัจดัท าอุปกรณ์ออกก าลงัใหไ้ดอ้ย่างน้อย 3 ชนิด
3. มกีารท ากจิกรรมร่วมกนัตามเทศกาลของชุมชนอย่างน้อย 3 กจิกรรม/ปี

หน่วยท่ีใช้วดั
เป้าหมาย

1. จ านวนลานกฬีา
2. จ านวนอุปกรณ์ออกก าลงักาย
3. จ านวนครัง้ในการจดักจิกรรม

ค่าท่ีวดัได้ในปัจจุบนั 1. ไม่มลีานกฬีาส าหรบัออกก าลงักาย
2. ไมมอุีปกรณ์ออกก าลงักาย
3. ไม่มกีารจดักจิกรรม

ผลลพัธข์อง
โครงการ
(Outcome)

1. ผูส้งูอายุในชุมชนมรี่างกายแขง็แรง สุขภาพจติทีด่ ีลดการเจบ็ปว่ย
2. คนในชุมชนเกดิความสามคัค ีอยากร่วมกนัท าสิง่ดีๆ  ใหก้บัชุมชน
3. เกดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างคนในชุมชน   

ผลกระทบ
ของโครงการ  
(Impact)

ผูส้งูอายุในชุมชนมคีวามพงึพอใจและจะมส่ีวนร่วมในการดแูลลานกฬีาและอุปกรณ์ออกก าลงักาย
และก่อใหเ้กดิการรวมกลุ่มออกก าลงักาย วยัรุ่นมกีจิกรรมดา้นกฬีาท าใหป้ญัหาการมัว่สุมลดน้อยลง
และชุมชนเกดิทศันคตทิีด่ตี่อโรงงาน

ระยะเวลา เมษายน   – สงิหาคม 2556 งบประมาณ  67,000.00 บาท
คณะท างาน คณะท างานบรษิทัฯ

นายบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ
นางสาววสุิทธนิี จนัทโรกร
นายสมพงษ์ เสถยีรลคันา
นางปิยาภรณ์  เชาวลติ
นางสาวนิตยา  ศริวิฒัน์
นางสาวผกาพรรณ  พมิพด์ี
นางจุรรีตัน์  ไกรส์หี์
นายสุระ  จนัทมิาธร
นางสาววชัร ี จนัทะวงค์
คณะท างานชุมชนทอ้งคุง้สามคัคี
นางจงด ี เพง็จนัทร์
นายทวปี  แก้วสุพรรณ์
นางอารรีตัน์  แก้วสุพรรณ์
นายวรพล  เพง็จนัทร์

ผู้จดัท าโครงการ

 ............................................
 (นางสาววสุิทธนิี  จนัทโรกร)
  ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล

ผู้อนุมติัโครงการ
     

      (นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกิจ)
ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโส 

ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ



3. ชุมชน ท่ีได้รบัผลกระทบ/มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมกบัการด าเนินงานตามแผน โดย

1. แผนงานมีความสอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจ/ขีดความสามารถของชุมชน โดย

• พนกังานในฝา่ยชา่งร่วมกนัจดัท าอุปกรณ์ออกก าลงักาย
• พนกังานฝา่ยอืน่ๆ รว่มกนัปรบัพื้นทีล่านกฬีา (พนักงานทีร่่วมกจิกรรมรวม 40 คน)

2. พนักงาน ขององคก์รเข้ามามีส่วนร่วมกบัการด าเนินงานตามแผน โดย

• วสัดุทีใ่ชใ้นการจดัท าอุปกรณ์ออกก าลงักายจะใหเ้ศษเหลก็ของบรษิทัฯ เป็นสว่นประกอบของ
โครงสรา้ง

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชน ทีมี่ต่อสงัคมและชุมชน

• คนในชมุชนทีม่คีวามรูด้า้นชา่งร่วมกนัจดัท าอุปกรณ์การออกก าลงักาย
• หลกัจากสง่มอบลานกฬีาและมกีารตรวจสอบและตดิตามโดยคณะกรรมการดูแลลานกฬีาของชมุชน

4. แผนงานฯ เป็นแนวทางการด าเนินงานท่ียัง่ยืน โดย

• หลกัจากสง่มอบลานกฬีาและมกีารตรวจสอบและตดิตามโดยคณะกรรมการดูแลลานกฬีาของชมุชน
• ผูส้งูอายุและคนในชมุชนมสีขุภาพแขง็แรงขึน้ จากการออกก าลงักายทีเ่หมาะสม



ท่ี วิธีการ ผลการด าเนินการ
ร้อยละของผล
การด าเนินการ บนัทึก

1. สานเสวนากบัชุมชน มกีารสานเสวนา 100 ใบลงทะเบยีน, ภาพถ่าย

2. แต่งตัง้คณะท างาน มกีารแต่งตัง้คณะท างาน 100 ใบแต่งตัง้คณะท างาน

3. ท าแบบส ารวจความตอ้งการของ
ชมุชนและประเมนิผลจากแบบส ารวจ

ไดแ้บบส ารวจความตอ้งการ 100 ไดแ้บบส ารวจฯ

4. ก าหนดพืน้ทีจ่ดัท าลานกฬีา
โดยขอพืน้ทีจ่ากวดัทอ้งคุง้

ไดส้ถานทีส่ าหรบัจดัท า
ลานกฬีา

100 ใบยนืยนัการใชส้ถานที่

5. ดูงานอปุกรณ์ออกก าลงักายที่
ลานกฬีาจงัหวดัสมทุรปราการ 

ไดพ้าคณะท างานบรษิทัฯ 
และคณะท างานชุมชนฯ 
ไปดอูุปกรณ์ออกก าลงักาย

100 ไดต้วัอย่าง
เครื่องออกก าลงักาย
ทีชุ่มชนตอ้งการ

6. ปรบัปรุงพืน้ทีส่ าหรบัลานกฬีา คณะท างาน/ชุมชน ไดร้่วมกนั
ปรบัปรุงพืน้ทีล่านกฬีา

100 รปูภาพประกอบ

7. ด าเนินการสรา้งอปุกรณ์
ออกก าลงักาย

ท าอปุกรณ์เครือ่งออกก าลงักาย 100 รปูภาพประกอบ

8. สาธติและสอนการใชอ้ปุกรณ์
ออกก าลงักาย

9. ตรวจสอบและตดิตาม ตดิตามผลการด าเนินงานทีชุ่มชน 
- ครัง้ที ่1 วนัที ่14 ม.ิย. 56 และ  
  ครัง้ที ่2 วนัที ่30 ม.ิย. 56
  คณะกรรมการลงพืน้ทีต่รวจสอบ 
  ความกา้วหน้า

100 รปูภาพประกอบ

10. ประเมนิ/สรุปผลโครงการและ
น าเสนอผลต่อผูบ้รหิารและ
คณะกรรมการชุมชน

การด าเนินงานกบัชมุชน



 เป้าหมายท่ี 1: มีลานกีฬาในชุมชน อย่างน้อย 1 แห่ง
     ผล   มีลานกีฬาในชุมชน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

การด าเนินงานกบัชมุชน



 เป้าหมายท่ี 2: มีคนในชุมชนและพนักงานร่วมกนัจดัท าอุปกรณ์ออกก าลงักายให้ได้อย่างน้อย 3 ชนิด
      ผล  มีคนในชุมชนและพนักงานร่วมกนัจดัท าอุปกรณ์ออกก าลงักาย จ านวน 4 ชนิด ได้แก่
             1. ดมัเบลล ์              2. สกายวอลค์เกอร์ 3. ดบัเบ้ิลทวิตเตอร ์               4. ฮลู่าฮปู
                 คิดเป็นร้อยละ 133.33

การด าเนินงานกบัชมุชน



การด าเนินงานกบัชมุชน

การสานเสวนา

ผลการ
ด าเนินงาน



การด าเนินงานกบัชมุชน ผลการด าเนินงาน



การด าเนินงานกบัชมุชน ผลการด าเนินงาน



การด าเนินงานกบัชมุชน ผลการด าเนินงาน



การด าเนินงานกบัชมุชน ผลการด าเนินงาน



ส่งเสริมโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง ให้แก่ชุมนุมกลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวทิยา

ลงพืน้ท่ีส ารวจความต้องการ



ส่งเสริมโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง ให้แก่ชุมนุมกลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวทิยา

จัดหาวัตถุดิบ เตรียมด าเนินการ



ส่งเสริมโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง ให้แก่ชุมนุมกลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวทิยา

ด าเนินการ พร้อมส่งมอบ



 โครงการเพือ่นช่วยเพือ่นโดย บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม ร่วมกับบริษัท พเีอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 
จ ากัด จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการท างาน และป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานประกอบการ 



กิจกรรมเพื่อสงัคม



สนับสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ประจ าปี 2555

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานท่ีบา้นประสบอทุกภยั เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555



มอบเสื้อเกราะ 5 ชุด ถงุมือและหน้ากากอนามยั จ านวน 300 ชุด 
ให้กบัสถานีต ารวจภธูรส าโรงใต้  เม่ือวนัท่ี 17 กภุาพนัธ ์2555

จดักิจกรรมรบับริจาคหนังสือเก่าเพ่ือมอบให้แก่ห้องสมุดและวสัดรุีไซเคิล 
เพ่ือใช้ประดิษฐ์เป็นส่ือการเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนบางควูดั เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2555



มอบเครื่องปรบัอากาศพร้อมติดตัง้ จ านวน 3 ชุด ให้กบัสถาบนัราชประชาสมาสยั 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555

จดักิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวดังบสูบบุหรี่โลก เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555



มอบวสัดรีุไซเคิลในส านักงานให้โรงเรียนท้องคุ้ง เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2555 

มอบวสัดอุปุกรณ์ในส านักงานท่ีไม่ใช้แล้ว ให้วดัสวนแก้ว เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2555 



เป็นเจ้าภาพดแูลคูคลองในโครงการแนวร่วมดแูลคคูลอง “รวมแรงไทย รกัษาน ้าใสทุกคคูลอง”  
เมือ่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 

สนับสนุนการปรบัปรงุศาลาผู้ติดต่องาน สถานีต ารวจภธูรบางแก้ว
เม่ือเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2555 



มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายทูบีชมุชนบางจากท่ีบา้นไฟไหม้ 
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 

คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมท าบญุทอดผ้าป่าซ้ือท่ีดินถวายวดัจากแดง
เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 



มอบเหลก็กัน้ท่ีจอดรถจอดให้ประกนัสงัคม สมุทรปราการ
เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2555 

จดักิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนวิสุทธิกษตัรี  
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 



ตรวจเย่ียม ติดตามความคืบหน้า และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมให้กบัโรงเรียนท่ีประสบภยัน ้าท่วมเมือ่ปี 2554 
ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน  สานสมัพนัธ์ให้ชุมชน” จ านวน 2 โรงเรียน คือ

โรงเรียนอู่ตะเภา, โรงเรียนชุมชนวดับางซ้ายนอก  เมือ่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 

จดักิจกรรมร่วมกบัองคก์รบริหารส่วนต าบลทรงคนอง สมุทรปราการ ในโครงการข่ีจกัรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 



ปรบัปรงุสนามเปตองให้กบัศูนยฟ้ื์นฟอูาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ
 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2555 

ร่วมกบั กก.ตร.สภ.ส าโรงใต้ มอบเก้าอ้ีห้องประชุม ให้แก่กองบงัคบัการต ารวจภธูร จ.สมุทรปราการ 
เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 



จดักิจกรรมรณรงคก์ารรบับริจาคโลหิตในบริเวณท่ีท าการของบริษทั จากพนักงานและพนักงานในบริษทัอ่ืนๆ 
เพ่ือมอบให้แก่สภากาชาดไทย เป็นประจ าทุก 3 เดือน อย่างต่อเน่ือง

จดักิจกรรมร่วมใจท าบุญใส่บาตรทุกวนัพระ เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
และถวายสงัฆทานในเดือนเกิดพนักงานต่อเน่ืองจนถึงส้ินปี 2556



การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม



การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม

 นวตักรรม ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดไวด้งัน้ี 

S. Stop Global Warming

S. Save Green Save Earth

S. Save Green World

C. Corporate Social Responsibilities



 บริษัทได้ด าเนนิกจิกรรม คาราวานปลูกป่า ต้านยาเสพตดิ ลดโลกร้อน 
ร่วมกบัชุมชนและโรงเรียนใน 6ต าบล อ.พระประแดง อย่างต่อเนื่องทุกปี 
ตั้งแต่ปี 2551

 โครงการถังดกัไขมนัพร้อมถังกรองน า้ ตามโครงการพระราชด าริ ร่วมกบั 
อบต.ทรงคนอง เพือ่แจกจ่ายให้กบัพนักงาน ชาวบ้านในชุมชน ร้านอาหาร 
วดั เป็นต้น 

 ดูแลพนักงานให้มสุีขภาพทีด่ ีมคีวามปลอดภัยในการท างาน

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม



การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
การแยกขยะ

ใบอนุญาตน าส่ิงปฎิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน



แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจติดตาม 5 ส.









การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม

บ่อลา้งลอ้รถ ก่อนเขา้โรงงาน



การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
บ าบดัน ้าเสีย

ติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสีย และควบคุมการตรวจวดัน ้าใชก้่อนปล่อยออกนอกโรงงาน 
ทั้ง ๆ ท่ีโรงงานไม่ไดมี้การใชน้ ้าในกระบวนการผลิตแต่อยา่งใด 



การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม

เคร่ืองก าจดัฝุ่ น
ติดตั้งระบบก าจดัฝุ่ น และ ควบคุมตรวจวดั ก่อนปล่อยฝุ่ นออกโรงงาน



การเผยแพร่ใหค้วามรู้
แก่บุคคลภายนอก



เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมท่ีปรึกษาแรงงานสมัพนัธ ์รุ่นท่ี 134  จ. ปราจีนบุรี

ต้อนรบัคณะดงูานยาเสพติดจาก บริษทั โฟเมก้า จ ากดั เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2555



ร่วมจดันิทรรศการทูบีนัมเบอรว์นั พร้อมรบัเสดจ็ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตัน์ฯ เน่ืองในโอกาสท่ีเสดจ็เปิด
ศนูยเ์พ่ือนใจวยัรุ่น ณ โรงเรียนสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2555

เข้าร่วมเป็นตวัแทนของจงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือน าเสนอในการประกวดชมรม To Be Number One 
ประเภทสถานประกอบการขนาดเลก็-กลาง ประจ าปี 2555  วนัท่ี 25 มีนาคม 2555



เข้าร่วมกิจกรรมรวมใจแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางป ูร่วมเป็นพลงัแรงงานเอาชนะยาเสพติด 
“มุ่งสู่..นิคมอตุสาหกรรมบางปสีูขาว” เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2555

แสดงบูธผลงาน Safety ดีเด่น ในงานสปัดาห์ความปลอดภยัในการท างาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 26 
เม่ือเดือนกรกฏาคม 2555



ต้อนรบัคณะนักศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555

ต้อนรบัคณะดงูานด้านยาเสพติดและความปลอดภยัจากบริษทั KitZ 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2555



แสดงบูธผลงานดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงานดีเด่นระดบัประเทศ
 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2555

ร่วมจดันิทรรศการ พร้อมร่วมรบัเสดจ็ฯ พระเจ้าวรวงศเ์ธอพระองคเ์จ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
เน่ืองในวนัเอดสโ์รค เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555



ร่วมจดันิทรรศการ ทูบีนัมเบอรว์นัต่อต้านยาเสพติด เน่ืองในวนัพ่อแห่งชาติ 
 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2555



114 แห่ง

33 แห่ง

12 แห่ง

25 แห่ง

สมาชิกโครงการ Colombo Plan 14 ประเทศ

สรุปผลการส่งเสริมความรู้ และสร้างเครือข่าย ผ่านโครงการ 
TO BE NUMBER ONE



57%

17%

6%
13% 7%

แสดงจ านวนเครือข่าย ปี 2556

สถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา

ภาครัฐ Columbo Plan

สรุปผลการส่งเสริมความรู้ และสร้างเครือข่าย ผ่านโครงการ 
TO BE NUMBER ONE




