


 การดแูลใหค้วามช่วยเหลือรอบชุมชนรอบขา้ง และสถานที่ของสว่น

ราชการตา่ง ๆ เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการประชาชนในบรรยากาศที่ดี 

 การฝึกอบรมใหพ้นกังานรูจ้กั การออม โดยลดการใชส้ินคา้ฟุ่มเฟือย 

ลดการเสพสิ่งที่เป็นอบายมุข และใหเ้รียนรูแ้นวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง และ สง่ผ่านไปยงัครอบครวั ชุมชน และสงัคมตอ่ไป 



 การใหพ้นกังานคิดดี ท าดี ผ่านนวตักรรม “ท าดีใสก่ระปุก” และ
นวตักรรม “ผา้ป่ารอยยิ้ ม อ่ิมสุข”พนกังานท าดีก็จะเกิดความสุข 

ซ่ึงจะสง่ตอ่ไปยงัครอบครวั ชุมชน   และสงัคมใหมี้ความสขุ

 การใหค้วามช่วยเหลือในโครงการ เพ่ือนช่วยเพื่อน โดยเป็นการ

ช่วยเหลือ เพื่อนพนกังาน, โรงเรียน, ชุมชน, และ ลกูคา้ 



ช่ือโครงการ SSSC ปันใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย

วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงวยัในชุมชนรู้วิธีการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม
2. เพ่ือให้รู้สภาวะสุขภาพกายของผู้สูงวยัในชุมชน
3. เพ่ือให้ผู้สูงวยัมีความรู้และเข้าใจหลักโภชนาการให้เหมาะสมกับวยั

เป้าหมาย
(Output)

1. มีการให้ความรู้วิธีการออกก าลังกายในผู้สูงวยั อย่างน้อย 1 ครัง้/ปี
2. มีทีมแพทย์-พยาบาลตรวจสุขภาพผู้สูงวยัในชุมชน 1 ครัง้/ปี
3. มีการให้ความรู้หลกัโภชนาการส าหรับผู้สูงวยัในชุมชน 1 ครัง้/ปี

หน่วยท่ีใช้วดั
เป้าหมาย

1. จ  ำนวนครั้ งกำรให้ควำมรู้วิธี 
    ออกก าลังกาย
2. จ  ำนวนครั้ งกำรตรวจสุขภำพ
3. จ  ำนวนครั้ งกำรให้ควำมรู้หลกั
    โภชนาการ

ค่าท่ีวดัได้ในปัจจุบนั 1. ไมมี่กำรให้ควำมรู้วิธีกำรออกก ำลงักำย
2. ไมมี่กำรตรวจสุขภำพ
3. ไมมี่กำรให้ควำมรู้หลกัโภชนำกำร

ผลลพัธ์ของ
โครงการ
(Outcome)

1. ผู้สูงวยัในชมุชนมีร่างกายแขง็แรง สขุภาพจิตท่ีดี ลดการเจบ็ป่วย
2. ผูสู้งวยัสามารถดูแลตวัเอง ใช้ชวีติเป็นปกตเิหมาะสมกบัวยั ส่งผลใหค้รอบครวัมคีวามสุข

ผลกระทบ
ของโครงการ  
(Impact)

ผูสู้งวยัในชุมชนมคีวามพงึพอใจและรูว้ธิกีารออกก าลังกายทีไ่ม่ใหเ้กิดการบาดเจ็บและรูห้ลกัโภชนาการเพือ่ใหสุ้ขภาพแข็งแรง
ส่งผลใหค้รอบครวัเกิดความสุข อบอุน่

ระยะเวลา พฤษภาคม  – กนัยำยน 2557 งบประมาณ  26,000.00 บาท

คณะท างาน คณะท างานบรษิทัฯ
นายบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ
นางสาววสิุทธนิี จนัทโรกร
นายสมพงษ์ เสถียรลคันำ
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



แผนการด าเนนิงาน
ดา้นการมสีว่นรว่มกบัสงัคมและชุมชน

ช่ือโครงการ SSSC ปันใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงวยั
วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สงูวยัในชมุชนรู้วิธีการออกก าลงักายอย่างเหมาะสม

2. เพ่ือให้รู้สภาวะสขุภาพกายของผู้สงูวยัในชมุชน
3. เพ่ือให้ผู้สงูวยัมีความรู้และเข้าใจหลกัโภชนาการให้เหมาะสมกบัวยั

เป้าหมาย
(Output)

1. มีการให้ความรู้วิธีการออกก าลงักายในผู้สงูวยั อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี
2. มีทีมแพทย์-พยาบาลตรวจสขุภาพผู้สงูวยัในชมุชน 1 ครัง้/ปี
3. มีการให้ความรู้หลกัโภชนาการส าหรับผู้สงูวยัในชมุชน 1 ครัง้/ปี

หน่วยท่ีใช้วดั
เป้าหมาย

1. จ ำนวนคร้ังกำรใหค้วำมรู้วิธี 
    ออกก าลงักาย
2. จ ำนวนคร้ังกำรตรวจสุขภำพ
3. จ ำนวนคร้ังกำรใหค้วำมรู้หลกั
    โภชนาการ

ค่าท่ีวดัได้
ในปัจจบุนั

1. ไม่มีกำรใหค้วำมรู้วิธีกำรออกก ำลงักำย
2. ไม่มีกำรตรวจสุขภำพ
3. ไม่มีกำรใหค้วำมรู้หลกัโภชนำกำร

ผลลพัธข์อง
โครงการ
(Outcome)

1. ผู้สงูวยัในชมุชนมีร่างกายแข็งแรง สขุภาพจิตท่ีดี ลดการเจ็บป่วย
2. ผูส้งูวยัสามารถดแูลตวัเอง ใชช้วีติเป็นปกตเิหมาะสมกบัวยั ส่งผลใหค้รอบครวัมคีวามสุข

ผลกระทบของ
โครงการ  (Impact)

ผูส้งูวยัในชมุชนมคีวามพงึพอใจและรูว้ธิกีารออกก าลงักายทีไ่มใ่หเ้กดิการบาดเจบ็และรูห้ลกัโภชนาการ
เพื่อใหสุ้ขภาพแขง็แรงสง่ผลใหค้รอบครวัเกดิความสุข อบอุ่น

ระยะเวลา พฤษภาคม  – กนัยำยน 2557 งบประมา
ณ

 26,000.00 บาท



คณะท างาน คณะท างานบรษิทัฯ
นายบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ
นางสาววสิุทธนิี จนัทโรกร
นายสมพงษ์ เสถียรลคันำ
นางปิยาภรณ์  เชาวลติ
นางสาวนิตยา  ศริวิฒัน์
นางสาวผกาพรรณ  พมิพด์ี
นางจุรรีตัน์  ไกรส์หี์
นายสุระ  จนัทมิาธร
นางสาววชัร ี จนัทะวงค์
คณะท า ง าน ชุ มชนท้อ ง คุ้ ง
สามคัคี
นางจงด ี เพง็จนัทร์
นายทวปี  แกว้สุพรรณ์
นางอารรีตัน์  แกว้สุพรรณ์
นายวรพล  เพง็จนัทร์

ผู้จดัท าโครงการ

                                                 
 (นางสาววสิุทธนิี  จนัทโรกร)
  ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล

ผู้อนุมติัโครงการ
       
 

(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ)
ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 

ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ

แผนการด าเนนิงาน
ดา้นการมสีว่นรว่มกบัสงัคมและชุมชน



ท่ี วิธีการ ผลการด าเนินการ
ร้อยละของผล
การด าเนินการ บนัทึก

1. สานเสวนากบัชุมชน มกีารสานเสวนา 100 ใบลงทะเบยีน, 
รปูภาพประกอบ

2. ลงพืน้ทีพ่บผูน้ าชุมชน พบปะผูน้ าชุมชน 100 รปูภาพประกอบ
3. ลงพืน้ทีพ่บปะผูส้งูวยั พบปะพดูคุยกบัผูส้งูวยั 100 รปูภาพประกอบ
4. ใหค้วามรูว้ธิกีารออกก าลงักาย

ส าหรบัผูส้งูวยั
มวีทิยากรมาใหค้วามรูว้ธิกีาร             
ออกก าลงักายใหผู้ส้งูวยั

200 รปูภาพประกอบ

5. คณะแพทย-์พยาบาลตรวจสุขภาพผู้
สงูวยั 

คณะแพทยแ์ละพยาบาลมาตรวจสุขภาพ
และใหค้ าแนะน าการดแูลสุขภาพกบัผูส้งูวยั

100 รปูภาพประกอบ

6. ใหค้วามรูห้ลกัโภชนาการผูส้งูวยั มวีทิยากรมาใหค้วามรูก้บัผูส้งูวยั 100 รปูภาพประกอบ

7. ตดิตามผลโดยการสอบถาม มกีารลงพืน้ที ่เพื่อดคูวามกา้วหน้าของ
โครงการ โดยคณะท างาน

100 รปูภาพประกอบ

8. ประเมนิ/สรุปผลโครงการและ
น าเสนอผลต่อผูบ้รหิารและ
คณะกรรมการชุมชนและผูส้งูวยั

ส่งใบประเมนิความพงึพอใจ
และรายงานผลผูบ้รหิาร
และคณะกรรมการ

0

แผนการด าเนนิงาน
ดา้นการมสีว่นรว่มกบัสงัคมและชุมชน



    เป้าหมายที่ 1 : มีการใหค้วามรูวิ้ธีการออกก าลงักายในผูสู้งอายุ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง/ปี

  ผล :  บริษัทฯ ไดด้ ำเนินกำรเกินเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยเขำ้ไปใหค้วำมรู ้2 ครั้ง

ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1





  เป้าหมายที่ 3 : มีการใหค้วามรูห้ลกัโภชนาการส าหรบัผูสู้งวยัในชุมชน 1 ครั้ง/ปี

ผล : ด ำเนินกำรเมื่อวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2557 ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไดร่้วมกบัโรงพยำบำลส่งเสริม
       สุขภำพต ำบลอยู่เจริญ ไดม้ำใหค้วำมรูห้ลกัโภชนำกำรกบัผูส้งูวยัในชุมชน 





ผลการด าเนินงาน



ผลการด าเนินงาน



ผลการด าเนินงาน



ผลการด าเนินงาน



ผลการด าเนินงาน



กจิกรรมเพือ่สงัคม



มอบของขวญัวนัเดก็ใหแ้ก่บตุรของสมาชกิชมรม ศูนยเ์ดก็เลก็

โรงเรยีนและชมุชน เมื่อวนัที ่10 มกราคม 2557

สนบัสนุนของรางวลังานกาชาดจงัหวดัอ่างทอง

เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2557



โครงการบูรณะอโุบสถ และเจดยี ์ วดัทุ่งทะเลหญา้ ต.โพนทอง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ี

หลงัถกูน า้ท่วม

เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2557 - วนัที ่15 สงิหาคม 2557



โครงการฟ้ืนฟู โรงเรยีนวดัใหม่ตา้นทาน อ.บางซา้ย 

จ.พระนครศรีอยุธยา หลงัถกูน า้ท่วม

เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2557 – วนัที ่15 สงิหาคา 2557



รณรงคโ์ครงการป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานตร่์วมกบัสถานตี ารวจภธูรส าโรงใต ้และบรษิทัเอกชนอืน่ๆ  

เพือ่ร่วมสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน เมือ่วนัที่ 2 เมษายน 2557



ร่วมจดักจิกรรมแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในชมุชน No Place For Drug ทีช่มุชนคลองส าโรง
เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2557 และ 14 พฤษภาคม 2557



SSSC ร่วมกบัสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย 
ร่วมฟ้ืนฟูโบราณสถาน วดัทุ่งทะเลหญา้ อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ี

เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557



ร่วมอนุรกัษป์ระเพณีทอ้งถิน่ และส่งเสรมิวฒันธรรม

งานก่อพระเจดยีท์ราย ณ วดัแหลม เมื่อวนัที ่1 มถินุายน 2557



ร่วมกจิกรรมเดนิ – วิง่เพือ่สุขภาพ TO BE NUMBER ONE 
ตา้นภยับหุรี่ สุรา ยาเสพตดิ ณ สวนหลวง ร.9 เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2557



สนบัสนุนแหลง่เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน 

โรงเรยีนฉตัรทพิยเ์ทพวทิยา เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2557



ร่วมงานข่วงวฒันธรรมต าบลโพนทอง ทีจ่ดัขึ้นประจ าปี

พรอ้มไดน้ าอปุกรณ์เครื่องเขยีน และอปุกรณ์กฬีาไปมอบใหก้บั

โรงเรยีนวดับา้นหมีใ่หญ่ และโรงเรยีนวดัทุ่งทะเลหญา้ดว้ย เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2557



สนบัสนุน METAL SHEET ในการสรา้งหอ้งเก็บเอกสารเพิม่เตมิ 
แก่ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2557

ร่วมกนัปลูกตน้ไม ้จ านวน 1,000 ตน้ บวชตน้ไม ้จ านวน 40 ตน้ ตามโครงการปลูกตน้ไม ้1 ลา้นตน้ 

ณ สวนศรนีครเขือ่นขนัธ ์อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ เมือ่วนัที ่9 ก.ค. 2557 



มอบของสนบัสนุนการวจิยัปฏบิตักิารเพือ่พฒันาสถาบนัราชประชาสมาสยั

ในการประชมุวชิาการสถาบนัราชประชาสมาสยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2557



กจิกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ

“ปลูกรกัษร์อบโรงงาน ปลูกป่ารอบทะเล” ณ ปากน า้ประแสร ์อ.แกลง จ.ระยอง 

เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2557



ลงพื้นทีต่ดิตามงานสรา้งกฏุ ิวดัจากแดง

เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2557



พนกังานบมจ. ศูนยบ์รกิารเหลก็สยาม ชมุชน และทหาร ร่วมกนัปรบัภมูทิศัน ์และทาสี

อปุกรณ์กฬีาของโรงเรยีนวดัใหม่ตา้นทาน เมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2557



ส่งมอบอาคารเรยีนและอาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนวดัใหม่ตา้นทาน

ต.ปลายกลดั อ.บางซา้ย จ.พระนครศรีอยุธยา เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2557



ร่วมพธิีทอดผา้ป่าสามคัคเีพือ่การศึกษา โรงเรยีนวดัใหม่ตา้นทาน ต.ปลายกลดั อ.บางซา้ย 

จ.พระนครศรีอยุธยา เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2557



ร่วมส่งเสริมและอนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณีลอยกระทง

โดยจ าหน่ายน า้ดืม่ และน ารายไดส้นบัสนุนงานลอยกระทงโดยไม่หกัค่าใชจ่้าย ณ วดัแหลม

เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2557

จดัท าราวเหลก็กนัตก เพือ่ความปลอดภยัของผูม้าใชท้่าน า้วดั ณ วดัทอ้งคุง้ พระ

ประแดง สมทุรปราการ เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2557



รณรงคโ์ครงการป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน  

เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2557



กจิกรรมต่อเนื่อง ท าบญุตกับาตรเป็นจ าทกุสปัดาห์

และถวายสงัฆทานเป็นประจ าทกุเดอืน





 นวตักรรม ดา้นการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม



 บรษิทัไดด้าเนินกจิกรรม คาราวานปลูกป่า ตา้นยาเสพติด ลดโลกรอ้น

ร่วมกบัชุมชนและโรงเรยีนใน 6 ต าบล อ.พระประแดง อย่างต่อเน่ืองทกุปี

ตัง้แต่ปี 2551

 โครงการถงัดกัไขมนัพรอ้มถงักรองน ้ า ตามโครงการพระราชดาร ิร่วมกบั

อบต.ทรงคนอง เพือ่แจกจา่ยใหก้บัพนักงาน ชาวบา้นในชมุชน รา้นอาหาร

วดั เป็นตน้

 ดูแลพนักงานใหมี้สุขภาพที่ดี มีความปลอดภยัในการท างาน



ใบอนุญาตนา สิ่งปฎิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน



แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม 5 ส.



น าเนิดกิจกรรม 5 ส. อยา่งตอ่เน่ือง



นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน นโยบายอนุรกัษก์ารไดย้ิน



ผลการวดัเสียงจากภายนอกผลการวดัเสียงจากภายใน



+
บ่อล้างล้อรถ

ก่อนเข้าโรงงาน



+

บ่อบ าบดัน ้าเสีย

ติดตัง้ระบบบ าบัดน า้เสีย 
และควบคุมการตรวจวัดน า้ใช้ก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน 
ทัง้ท่ีโรงงานไม่ได้มีการใช้น า้ในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด



ตดิตัง้ระบบก าจดัฝุ่น และควบคุมตรวจวัด
ก่อนปล่อยอากาศออกจากโรงงาน

เครื่องก าจดัฝุ่ น



การเผยแพร่ใหค้วามรูแ้ก่บุคคลภายนอก



ใหค้ าแนะน าเตรียมความพรอ้มเขา้ประกวดทูบนีมัเบอรว์นั

โรงเรียนวสิทุธกิษตัรี เม่ือวนัที่ 3 มีนาคม 2557



ร่วมเป็นวทิยากรในการประชุมเชิงปฏบิตัิการการด าเนินงานสถานประกอบการปลอดภยัไรย้าเสพติด 

จดัโดยส านกังานป้องกนั และบ าบดัการตดิยาเสพตดิ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร

เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2557



จดับูธแสดงผลงานโครงการ และตอ้นรบัคณะกรรมการตดิตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกบัส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  เม่ือวนัที่ 5 มิถนุายน 2557



เป็นวทิยากรในการอบรมการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จดัโดยกองทนุแม่ของแผ่นดิน
ณ โรงแรมคลัเลอรล์ฟิวิ่ง จ.สมทุรปราการ เม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม 2557



ตอ้นรบัคณะดูงานจากบริษทั ซี.บ.ีแทค (ประเทศไทย) จ ากดั

เม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2557



ตอ้นรบัคณะอาจารยแ์ละนักศึกษาจากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัเพื่อศึกษาดูงาน

เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2557



ตอ้นรบัคณะดูงานจากบริษทั ยนืยงเอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั

เม่ือวนัที่ 16 ตลุาคม 2557



ตอ้นรบัคณะดูงานจากบริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน)

เม่ือวนัที่ 18 พฤศจกิายน 2557



ร่วมเป็นวทิยากรบรรยาย ในการประชุมเพื่อรบัทราบแนวทางการป้องกนัปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ

 และการกา้วสู ่TO BE NUMBER ONE
ณ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ เม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2557





สรุปผลการสง่เสริมความรู ้และสรา้งเครือข่าย ผ่านโครงการ

TO BE NUMBER ONE

503 แห่ง

33 แห่ง

13 แห่ง

25 แห่ง

สมาชิกโครงการ Colombo Plan 14 ประเทศ                 

สมาชิกอาเซียน (ประเทศเวยีดนาม) 1 ประเทศ



สรุปผลการสง่เสริมความรู ้และสรา้งเครือข่าย ผ่านโครงการ

TO BE NUMBER ONE




