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 ค าน า 

 บริษทัเลง็เห็นว่าการจะพฒันาใหอ้งคก์รเป็นธุรกิจท่ีย ัง่ยนืได ้นอกจากการบริหารจดัการดว้ยความ
รับผดิชอบ โปร่งใส เป็นธรรมกบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยการน าหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
บรรษทัภิบาล (Corporate Governance) และความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility:CSR) มาใชแ้ลว้ กระบวนการตดัสินใจในการบริหารธุรกิจท่ีจะย ัง่ยนืไดต้อ้งอาศยัหลกัความรู้ 
คุณธรรม เหตุผล ความพอประมาณ และการดูแลเร่ืองความเส่ียง หรือการมีภูมิคุม้กนั ซ่ึงเป็นหลกัคิดตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ดงันั้นจึงเห็นไดว้่าส่ิงท่ีเป็นกรอบท่ีครอบกระบวนการตดัสินใจทั้งหมดของการบริหารธุรกิจ ก็คือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษทัไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอ้ยา่งบูรณาการ เพื่อความ
พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุม้กนั รวมทั้งมีการใชค้วามรู้ ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ และ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้าง
จิตส านึกและส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความมธัยสัถ ์มีความอดทน มีความเพียร มีวินยั สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น มีน ้ าใจ มีการแบ่งปัน ซ่ือสตัยสุ์จริต และส่งเสริมใหเ้กิดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การท างานของบุคลากรและครอบครัว และการเตรียมความพร้อมส าหรับใชชี้วิตหลงัเกษียณ บริษทัฯ จึงได้
ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงกบัสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557 เพื่อเขา้ร่วม 
“โครงการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม  (มอก . 9999 เล่ม 1-2556) 
ไปใช้ในสถานประกอบการเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื ” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีด าเนินการโดยสถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมกบักระทรวงอุตสาหกรรม และส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
(สมอ) 
 รายงานความย ัง่ยนืฉบบัน้ี เป็นรายงานท่ีเดินตามกรอบแนวทางการน า มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) มาใชใ้นสถานประกอบการ โดยก าหนดหลกัการและ
แนวทางเก่ียวกบัองคป์ระกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการระบบการจดัการขององคก์ร
และปัจเจกบุคคลใหมี้การบริหารจดัการและการด าเนินงานใหเ้กิดการพฒันาท่ีสมดุลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คง เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมีความสุข พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้ความไม่แน่นอน 
 
 

(วนัชยั คุณานนัทกุล)(นายสุรศกัดิ ์คุณานนัทกุล) 
(ประธานกรรมการ)(กรรมการผูอ้ านวยการ) 
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บทคัดย่อ 
ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ  
 บริษทั ศนูยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือปี 2528  เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยร่วมทุน ไทย-ญ่ีปุ่น ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนเหลก็ขั้นตน้ 
เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 
 

ที่มา หลกัการและเหตุผลในรายงาน  
 บริษทัไดน้อ้มรับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร โดยมีการบริหารจดัการ
และด าเนินการ ท่ีค  านึงถึงความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุม้กนั รวมทั้งมีความรู้และคุณธรรม เพ่ือให้
เกิดการพฒันาท่ีสมดุลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมใหมี้ความมัน่คง เติบโตไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื ก่อใหเ้กิดความสุข พร้อมรับการเปล่ียนแปลง และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดลอ้ม ทั้งภายในและ
ภายนอก  
 
 

การทบทวน บริบทภายใน ภายนอก และลกัษณะธุรกจิองค์กร 
 ผลการทบทวนบริบทภายในภายนอกสามารถสรุปเป็นความทา้ทายในอนาคตดงัน้ี การขาดแคลน
วตัถุดิบ, การเปล่ียนกระบวนการผลิตเป็นแบบ One Stop Process, การใชพ้ลงังานทดแทน, ความปลอดภยัใน
การท างาน ขาดแคลนแรงงาน และไดจ้ดัล  าดบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 2 กลุ่ม คือ พนกังานท่ีมีความตอ้งการทกัษะ
การด ารงชีวิตและการออม ชุมชนท่ีตอ้งการการดูสุขภาพผูสู้งวยั ซ่ึงจากการทบทวนดงักล่าวไดถ้กูท ามาเป็น
ส่วนหน่ึงในการก าหนดประเด็นกลยทุธข์ององคก์ร 
 
 

วตัถุประสงค์องค์กรและวตัถุประสงค์ระดับปัจเจกบุคคล  
  บริษทัมีวตัถุประสงคอ์งคก์ร จ  านวน 7 ขอ้ 
 ดา้นบุคลากร เพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี, ดา้นเศรษฐกิจ เพื่อลดตน้ทุนการน าเขา้วตัถุดิบ,ดา้น
สงัคม เพื่อส่งเสริมความสมัพนัธก์บัชุมชนและเพื่อใหพ้นกังานและผูรั้บจา้งช่วงรถบรรทุกท างานดว้ยความ
ปลอดภยั, ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและลดการใชท้รัพยากรไม,้ ดา้น
วฒันธรรม เพ่ือสืบสานอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 บริษทัมีวตัถุประสงคร์ะดบัปัจเจกบุคคลเพื่อใหพ้นกังานมีการออมเงินและมีเงินฝากสะสมมีความ
ตระหนกัดา้นสุขภาพ ใหพ้นกังานฝ่ายการตลาดหาแหล่งวตัถุดิบใหม่เพื่อป้องกนัการขาดแคลนวตัถุดิบ ให้
พนกังานเสนอโครงการการมีส่วนร่วมกบัชุมชน เพ่ือน าวสัดุในองคก์รมาจดัท าอุปกรณ์เพื่อสร้างประโยชน์
ในชุมชน สร้างจิตส านึกผูรั้บจา้งช่วงตระหนกัถึงความปลอดภยั ส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตส านึกในการรักน ้ า 
เรียนรู้การท าถงัดกัไขมนัเพื่อใชใ้นครัวเรือนและมอบใหชุ้มชน  
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 สรปุผลการด าเนินงาน ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ  

 บรษิทัฯ มคี าส ัง่ตัง้คณะท างานจากทุกภาคส่วนขององคก์ร จ านวน 19 คน ซึง่มกีารก าหนด
บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานตามนโยบายฯ  และก าหนดเป็นกลยทุธอ์งคก์รจ านวน 7 กลยทุธ ์
แผนงานระดบัปจัเจกบุคคล 7 แผนงาน ซึง่อยูร่ะหวา่งการด าเนินงานตามแผนงาน ปญัหาและอุปสรรค
เนื่องจากพนกังานของบรษิทัมจี านวน 455 คน มหีลายวยัและแตกต่างทางดา้นความรูป้ระสบการณ์       
ท าใหอ้าจตอ้งใชเ้วลาในการปรบัทศันคตเิดยีวกนั ผูบ้รหิารจงึเสนอแนะใหจ้ดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
ทศันคตโิดยก าหนดเป็นแผนงาน  
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บทท่ี 1 
ข้อมลูทัว่ไปของสถาน 

ประกอบการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ข้อมลูทัว่ไปของสถานประกอบการ 

ชื่อสถานประกอบการ 

(ภาษาไทย): บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 

(ภาษาองักฤษ): Siam Steel Service Center Public Company Limited. 

เลขทีใ่บอนุญาต รง.4/เลขทีใ่บประกอบกจิการในพืน้ทีน่ิคมฯ: ส.3-62-2/2529 สป. 

ประเภทกจิการ: ผลติชิน้ส่วนเครื่องเรอืนและผลติภณัฑจ์ากโลหะ ท าชิน้ส่วนพเิศษเพื่ออุปกรณ์
ส าหรบัยานยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องอเีลก็โทรนิกส ์ท าส่วนประกอบและชิน้ส่วนส าหรบัใชใ้นการ
ก่อสรา้ง 

 

 
 

ภาพถ่ายด้านหน้าสถานประกอบการ 

(ควรเห็นอาคารโรงงาน และมีชื่อของสถานประกอบการชัดเจน) 
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 ทีอ่ยู ่: 51/3 หมู่ที ่2 ถ.ปเูจา้สมงิพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

 โทรศพัท:์ 0-2385-9248, 0-2754-5845-49 โทรสาร: 0-2385-9241, 0-2754-5748 

 เวบ็ไซต:์ www.ssscth.com 

 เอกสารแสดงสถานะทางกฎหมาย:  
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1.2   ผู้ประสานงานหลกัส าหรบัสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงาน 

ชื่อ-สกุลผูป้ระสานงานคนที ่1: นายบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ  

ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 

โทรศพัท:์ 0-2385-9242      โทรสาร:  0-2754-5747 

โทรศพัทม์อืถอื: 08-1936-3200  E-mail: boonchai@ssscth.com  

ชื่อ-สกุลผูป้ระสานงานคนที ่2: นายหริณัย ์โกมลหริณัย ์ 

ต าแหน่ง: เลขานุการบรษิทั / รองผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยกฎหมาย 

โทรศพัท:์ 0-2394-2897   โทรสาร:  0-2754-5748 

โทรศพัทม์อืถอื: 08-1552-0924    E-mail:  hiran@ssscth.com 

1.3   ขนาดองคก์ร 

จ านวนพนกังานทัง้หมด  455  คน  แบ่งเป็น  

- ชาย 366 คน หญงิ 89 คน  

- พนกังานประจ า 455คน            พนกังานชัว่คราว - คน  

- มลูค่าการผลติต่อปี: ปรมิาณสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ดัเตรยีมประมาณ 300,000 ตนั/ปี. 

พืน้ทีจ่ดัจ าหน่าย: ภายในประเทศ  ไดแ้ก่  ระยอง ชลบุร ีฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีสมุทรสาคร ปทุมธานี 
นครนายก สระบุร ี สงิหบุ์ร ีนครราชสมีา เป็นตน้ 
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1.4  ระบบการจดัการท่ีด าเนินการและรางวลัต่างๆท่ีได้รบั 
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1.5  ความเป็นมา และวตัถปุระสงคใ์นการก่อตัง้องคก์ร 
 บรษิทั  ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิ แปรรปูเหลก็มว้น เหลก็แผ่น  
ดว้ยวธิตีดั พบั ป ัม้ขึน้รปู เพื่อป้อนอุตสาหกรรมยานยนต/์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า/ เฟอรน์ิเจอร ์รวมทัง้ผลติ
หลงัคาและผนงัเหลก็ ส าหรบังานก่อสรา้ง โดยร่วมทุนระหวา่งบรษิทั สยามสตลีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) กบัผูร้่วมทุนจากประเทศญี่ปุน่ คอืบรษิทั โอกายา จ ากดั,บรษิทั มติซบูซิ ิคอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ ากดั, 
และบรษิทั โตโยตา้ ทโูช คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ ากดั  
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 บรษิทั โอกายา จ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 28 ด าเนินธุรกจิเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายเหลก็เครื่องจกัรกลโลหะ ท่อเหลก็ และผลติภณัฑเ์คม ีการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โอกายา 
จ ากดั ไม่ไดม้ตีลาด หรอืฐานลกูคา้ หรอืด าเนินธุรกจิเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ ในประเทศไทยแต่อยา่งใด 

ปี 2537 : บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 100 ลา้นบาทเป็น 224 ลา้นบาท โดยไดร้บัอนุมตัแิละ       
จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2537 

  บรษิทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนในนาม บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 
และไดเ้ปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 10 บาท พรอ้มทัง้ไดเ้พิม่ทุน         
จดทะเบยีนจาก 224 ลา้นบาท เป็น 320 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัแิละจดทะเบยีนกบักระทรวง
พาณิชย ์เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2537 

ปี 2538 : บรษิทั ฯ ไดข้ยายการลงทุนโดยการสรา้งโรงงานแห่งที ่3 ทีเ่ขตอุตสาหกรรมอสีเทริน์อนิดสั         
เตรยีลพารค์ เขต 3 จงัหวดัระยอง และเริม่ก่อสรา้งในช่วงตน้ปี 2538 สามารถผลติและจ าหน่ายใน        
ไตรมาส 4 ปี 2538 และไดร้บัสทิธปิระโยชน์สงูสุดจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI)  

  บรษิทัฯ เขา้ร่วมก่อตัง้และลงทุนในบรษิทั สยามนิปปอนสตลีไพพ ์จ ากดั ซึง่เป็นผูผ้ลติท่อเหลก็
ชนิดพเิศษส าหรบัอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเน้นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 6 
หรอืคดิเป็นเงนิลงทุน 7.32 ลา้นบาท 

  บรษิทั ฯ ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
ในการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 9.6 ลา้นหุน้ เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคา 120 บาท 
ในช่วงวนัที ่10-13 ตุลาคม 2538 

ปี 2539 : บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน าหุน้
เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่15 มกราคม 2539 เป็นตน้ไป ภายใต้
ชื่อ “SSSC” 

  บรษิทั ฯ ไดร้บัการบัรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 : 2004 จาก 
RWTÜV (Thailand) Limited เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2545 และวนัที ่26 พฤศจกิายน 2548 
ตามล าดบั เพื่อแสดงวา่บรษิทั ฯ ไดจ้ดัท าและด าเนินการตามระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มส าหรบั 
 1.  งานผลติ งานแปรรปูเหลก็มว้นและเหลก็แผ่น  
  2.  งานผลติชิน้ส่วนเหลก็ป ัม๊ เหลก็ขึน้รปู และเหลก็พบั ส าหรบัอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกสก่์อสรา้ง และยายนต ์
 3.  งานผลติแผ่นมุงหลงัคารดีลอน แผ่นเหลก็ผนงัรดีลอน แผ่นเหลก็พืน้รดีลอน แผ่นพาเนล     
และอุปกรณ์การตดิตัง้ 
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ปี 2549 : ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2549 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตเิกีย่วกบัการเพิม่ทุน 
ดงันี้ 

  เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกี 160,000,000 บาท จากเดมิ 320,000 บาท (แบ่งเป็น 32,000 
หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 480,000,000 บาท (แบ่งเป็น 48,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 
เพื่อใชใ้นการรบัรองการจ่ายหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

  บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2549 
และจดทะเบยีนทุนทีไ่ดร้บัช าระแลว้จ านวน 479,999,910 บาท เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2549 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รบัหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและใหท้ าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดต้ัง้แต่วนัที ่30 พฤษภาคม 2549 เป็นตน้ไป 

1.6 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน มอก.๙๙๙๙ 
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1.7  แผนท่ีไปโรงงาน 
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บทท่ี 2 

การทบทวนสถานะเร่ิมต้น 
2.1  การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัว่ทัง้องคก์รก่อนและหลงัด าเนินโครงการ 

การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

ก่อนด าเนินโครงการ หลงัด าเนินโครงการ 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง 
ไม่

เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง 
ไม่

ปฏิบติั 
ปฏิบติั 

ไม่
ปฏิบติั 

ปฏิบติั 

5.1 ทัว่ไป 0 1 0 0 0 1 
5.2 การน าองคก์ร 0 3 3 0 0 6 
5.3 การวางแผน 0 3 2 0 0 5 
5.4 การน าไปปฏบิตั ิ 1 4 20 0 0 25 
5.5 การตดิตาม เฝ้าระวงั การวดัผล  
     และการทบทวน 

0 4 0 
0 0 4 

5.6 การปรบัปรุง 0 1 0 0 0 1 
รวม 1 16 25 0 0 42 
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2.2  การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัว่ทัง้องคก์รใน ปัจจบุนั 

การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

5.1 ทัว่ไป             

การน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงภาคอุตสาหกรรมไปปฏบิตัใิหเ้กดิ
ประสทิธผิลผูบ้รหิารระดบัสงูควรมบีทบาท       
ในการน าองคก์รเพื่อใชเ้ป็นแนวทางอยา่ง
ต่อเนื่องในการวางแผน การน าไปปฏบิตักิาร
ตดิตามเฝ้าระวงัการวดัผลและทบทวน และการ
ปรบัปรุง 

 
 
 
 
 

              
   

- ประกาศแต่งตัง้คณะท างาน มอก.9999 0 1 

รวม         0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

5.2  การน าองคก์ร             

เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความศรทัธาต่อปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและความมุ่งมัน่ในการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมไป
ปฏบิตัใิหเ้กดิประสทิธผิลผูบ้รหิารระดบัสงูควรประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง และ 

 (1)  ก าหนดทศิทางขององคก์รโดยการบรู
ณาการแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของปรชัญา
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม นโยบาย กลยทุธ ์
วฒันธรรม โครงสรา้งหรอืการด าเนินการต่างๆ 
และสื่อสารใหบุ้คลากรในองคก์รมคีวามเขา้ใจ
และสามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

  

 

 
 
 
 

- วสิยัทศัน์ของบรษิทั ,พนัธกจิร่วมของพนกังาน 

- นโยบายเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ภาพ KYT เกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
- การอบรมพนกังานใหม ่

0 1 

(2)  ท าใหม้ ัน่ใจวา่บุคลากรในองคก์รมี
ความสามคัค ีและมี ส่วนร่วม ในการน าแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมไปปฏบิตั ิ   

 
 
 
 

- มกีารท า 5 ส แบ่งเป็น 50 พืน้ที ่โดยตรวจสอบ 
ครบทัง้ 50 พืน้ทีแ่ละผ่านการตรวจ 50 พืน้ที ่        
คดิเป็น 100%                                                         
- กจิกรรม 365 ท างานปลอดภยัมกีารแบ่งพืน้ที ่50 
พืน้ทีแ่ละพนกังานท างานดว้ยความปลอดภยัจนบรรลุ

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

เป้าหมายตัง้แต่ 180 ถงึ 365 วนั                         
- กจิกรรม CCCF ผูบ้รหิารและพนกังานไดค้น้หาและ
ก าจดัแหล่งอนัตรายตัง้แต่ มกราคม ‟ ตุลาคม 2557 
จ านวน 398 เรื่อง เพื่อใหพ้นกังานท างานปลอดภยั                                                                              
- กจิกรรม SOP ผูบ้รหิารและพนกังานไดท้ าการ
ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและเครื่องจกัรท าใหพ้นกังาน
ท างานไม่เกดิอุบตัเิหตุ 25 พืน้ทีค่ดิเป็น 100 %                            
- กจิกรรม Walk Rally ผูบ้รหิารและพนกังานไดร้่วม
กจิกรรมสรา้งความสามคัค ีณ สวนสามพราน     
- Work site Control ปรบัปรุงเครื่องจกัรในทีท่ างาน  
- Kaizen มกีารแจกเงนิรางวลัใหแ้ก่พนกังาน     
- อนุรกัษ์พลงังานลดการใชพ้ลงังานได ้2%            
ในปีทีผ่่านมา 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

(3)   จดัสรรบุคลากร เทคโนโลย ีวธิกีาร 
งบประมาณเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นต่อ
การด าเนินงานอยา่งพอเพยีงและท าใหม้ ัน่ใจวา่
มกีารใช้ ทรพัยากรรวมทัง้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่
อยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

   
 

- แผนงบประมาณประจ าปีของชมรม TO BE 
NUMBER ONE                                    
- แผนงานการจดัสรรก าลงัพล      
- แผนการจา้งบุคลากรทอ้งถิน่      
- การเชญิวทิยากรทอ้งถิน่มาสอนการน าวสัดุเหลอืใช้
มาท าผลติภณัฑห์ารายได ้ อาท ิการท าการบรู 
กระเป๋า ใบเตย 

0 1 

(4)   ท าใหม้ ัน่ใจวา่องคก์รมกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายและด าเนินธุรกจิอยา่งโปร่งใสและมี
จรยิธรรม 

   
 

- Code of Conduct 
- การประเมนิกฎหมายของบรษิทั 0 1 

(5)   ใหค้วามส าคญัต่อการแบ่งปนัและการ
พฒันาสงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ วฒันธรรม
ควบคู่กบัการด าเนินธุรกจิ 

   
 

- นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
- พนัธกจิร่วมของพนกังาน 
- วสิยัทศัน์ของบรษิทั 

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

(6)   มกีารทบทวนผลการด าเนินงานดา้น
เศรษฐกจิพอเพยีงในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนดไว้  
และน าผลของการทบทวนไปใชใ้นการปรบัปรุง
และการวางแผนต่อไป  

  
 

- รายงานการประชุมคณะท างานสง่เสรมิการน ามาตรฐาน
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมใชใ้นสถาน
ประกอบการ ( มอก.9999 เลม่ 1 - 2556 ) ครัง้ที ่6/2557 
ฉบบัลงวนัที ่28 ตุลาคม 2557 เพือ่ทบทวนผลการ
ด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง  

0 1 

รวม         0 6 

5.3 การวางแผน             

องคก์รควรมกีารวางแผนเพื่อการน าไปปฏบิตัโิดยก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มกีารตดิตามเฝ้าระวงัการวดัผลและการทบทวน 
และการปรบัปรุง ตามความเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัขดีความสามารถในการ
บรหิารจดัการ 

 (1)   ประเมนิขดีความสามารถทัง้ปจัจุบนั
และอนาคตขององคก์รซึง่รวมถงึความพรอ้ม
ดา้นบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลย ี
งบประมาณโดยพจิารณาขอ้มลูประวตัศิาสตร์
และความเป็นมาขององคก์รและทอ้งถิน่ที่

   
 

- Skill Map ของทุกฝา่ยและทุกระดบัทีส่อดคลอ้งกบั
การทบทวนบรบิทภายในและภายนอก 
- รายงานการประชุมคณะท างานส่งเสรมิการน า
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรมใชใ้นสถานประกอบการ ( มอก.

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

ด าเนินธุรกจิรวมถงึ ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และค่านิยม ในการด าเนินธุรกจิขององคก์ร 

9999 เล่ม 1 ‟ 2556 ) ครัง้ที ่3/2557 ฉบบัลงวนัที ่
4/9/2557  
- Risk Management of SSSC  
 

(2) ก าหนดกลยทุธท์ีส่นบัสนุนหลกัการของ
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรมและนโยบายดา้นเศรษฐกจิ
พอเพยีงขององคก์รโดยพจิารณาสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกซึง่รวมถงึความตอ้งการ       
และความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีปจัจยั       
แห่งความส าเรจ็และปจัจยัแห่งความลม้เหลว 
สภาพของอุตสาหกรรมทัง้ในอดตีปจัจุบนั       
และความไม่แน่นอนในอนาคต การเปลีย่นแปลง
ดา้นสงัคม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิสิง่แวดลอ้ม 
การเมอืง และกฎระเบยีบ ทัง้ในและต่างประเทศ 

  

  
 

- กลยทุธข์ององคก์ร 
- รายงานการประชุมคณะท างานส่งเสรมิการน า
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรมใชใ้นสถานประกอบการ ( มอก.
9999 เล่ม 1 ‟ 2556 ) ครัง้ที ่3/2557 ฉบบัลงวนัที ่
4/9/2557 
- รายงานความตอ้งการและคาดหวงัของผูม้สี่วนได้
เสยีทีจ่ดัท าโดยคณะกรรมการและคณะท างานดา้น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
- การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงประวตัศิาสตรอ์งคก์ร 
(5.3(1)) ทีจ่ดัท าโดยคณะท างาน มอก.9999 
- รายงานความไม่แน่นอนในอนาคต 

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

(3) วางแผนและก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิกล
ยทุธท์ีส่ามารถวดัผลไดใ้นทุกระดบัขององคก์ร
รวมถงึระดบับุคคล 

  
  

 
- มวีตัถุประสงคแ์ละแผนงานตามกลยทุธอ์งคก์ร 7 
กลยทุธ ์
- มกีลยทุธป์จัเจก 4 กลยทุธแ์ละมแีผนงานทีช่ดัเจน 

0 1 

(4) บรหิารความเสีย่งเชงิกลยทุธร์วมถงึการ
ก าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานดา้นการ
บรหิารความเสีย่ง 

  

  
 

- คู่มอืบรหิารความเสีย่ง        

- แผนบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นกลยทุธท์ีอ่นุมตัิ

เมื่อวนัที ่13/8/57                                                 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งครัง้ที ่2/2557 ฉบบัลงวนัที ่13/8/57 

0 1 

(5) สื่อสารกลยทุธ ์วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์
นโยบายและความเสีย่งใหบุ้คลากรในองคก์รมี
ความเขา้ใจและสามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล 

  

  
 

- แผ่นพบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรม 
- KYT เกีย่วกบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
- Morning Talk เกีย่วกบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง                          
- แผนการตรวจตดิตามเฝ้าระวงัและประเมนิผลการ

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

ด าเนินงานตามมาตรฐานแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

รวม       
 

0 5 

5.4 การน าไปปฏิบติั             

องคก์รควรควบคุมการด าเนินการดา้นต่างๆไดแ้ก่ บุคลากร เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธว์ตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์และนโยบาย
ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงทีก่ าหนดไว ้

 องคก์รควรมกีารก าหนดช่องทางและวธิกีารในการสื่อสารทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รเกีย่วกบัการด าเนินการ ประสทิธผิลและผลลพัธข์องการ
น าไปปฏบิตัติามความเหมาะสม 

 5.4.1 บคุลากร           

 (1) จดัฝึกอบรมบุคลากรหรอืด าเนินการ
ดว้ยวธิอีื่นใดเพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  
  

 
- แผนการฝึกอบรมประจ าปี                                                        
- คู่มอืปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

(2) สรา้งจติส านึกและส่งเสรมิใหบุ้คลากร
มคีวามมธัยสัถ์มคีวามอดทน มคีวามเพยีร       
มวีนิยั สามารถพึง่พาตนเองไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น 
มนี ้าใจมกีารแบ่งปนั และมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

  

  
 

 
 

- การจดัท าบญัชคี่าใชจ้่ายในครวัเรอืน 
- Code of Conduct 
- Morning Talk เกีย่วกบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  

0 1 

(3)  ส่งเสรมิใหบุ้คลากรศกึษาหาความรู้
ทฤษฎ ีและแนวคดิใหม่ๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองและองคก์รในการปรบัตวัและ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
และท าใหเ้กดิความสมดุลระหวา่งความกา้วหน้า
ในการท างานและการด ารงชวีติ 

  

  
 

 
 

- แผน Work Site Control                                                            
- แผนอบรมหวัหน้างานยคุใหม่                                                     
- แผนการอบรมบุคลากร 

0 1 

(4) ส่งเสรมิใหเ้กดิความสมดุลระหวา่ง
คุณภาพชวีติหลงัเกษยีณรวมถงึการเกบ็ออม
ตัง้แต่วยัท างาน การรกัษาสุขภาพ การสรา้ง
ครอบครวัทีอ่บอุ่นการรวมกลุ่มหรอืเครอืขา่ย
เพื่อการมสีงัคมหลงัเกษยีณการสรา้งตน้ทุนใน
ชวีติหลงัเกษยีณ เช่น การมคีวามรูใ้นการ

  

  
 

 
 

- สหกรณ์ออมทรพัย ์                                                                
- กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

ด ารงชวีติ การเตรยีมตวัใหพ้ออยูพ่อกนิเป็นตน้ 

(5) ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึ
ประโยชน์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ
รวมถงึ ดนิ น ้า ปา่ และความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ในการจรรโลงจติใจการด ารงชวีติและการ
พึง่พากนั 

  

  
 

- กจิกรรมวนัรกัตน้ไม ้และแขง่จกัรยานแรลลี ่ 0 1 

รวม         0 5 

5.4.2 เศรษฐกิจ           

(1) สรา้งหรอืด าเนินธุรกจิหลกัใหม้คีวาม
มัน่คงโดยใชค้วามรูค้วามสามารถหลกัของ
องคก์ร 

  
  

 
- Risk Management 0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

(2) พจิารณาผลตอบแทนจากการด าเนิน
ธุรกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวบนพืน้ฐานของ
การแบ่งปนัโดยมุ่งเน้นทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั
ประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

  

  
 

- การสานเสวนาพนกังาน , การประเมนิ Supplier  
- รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
- รายงานการประชุมสวสัดกิารสหภาพแรงงานของ
บรษิทั 

0 1 

(3) ขยายหรอืลงทุนธุรกจิใหเ้หมาะสมกบั
ฐานะขององคก์รโดยพจิารณาความสามารถใน
การรบัภาระหนี้สนิและภาระผกูพนัอื่นและความ
เสีย่งขององคก์รและคู่ธุรกจิทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว 

  

  
 

- Risk Management 
- Feasibility Study 
- Annual Report 

0 1 

(4) ใชแ้ละพฒันาเทคโนโลยทีีม่อียูใ่ห้
เหมาะสมสามารถบรหิารจดัการเองได ้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์รและตามสภาพภมูศิาสตรแ์ละ
ลกัษณะสงัคม 

  

  
 

- แผนการพฒันาเทคโนโลย ีแผนการซ่อมบ ารุง     
การจดัซือ้เครื่องจกัร อุปกรณ์การผลติ 

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

(5) ส่งเสรมิการใช ้พฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากภมูปิญัญาขององคก์ร ชุมชนและ
สงัคม 

  

   
 

- กจิกรรมการวางถงัดกัจบัไขมนัในล าคลอง                                     
- กจิกรรมกระดาษ 3 หน้าส าหรบัคนตาบอด                                   
- กจิกรรมการรไีซเคิล่จากจากปฏทินิเก่าสู่ชุมชน 

0 1 

(6) ศกึษาวทิยาการและเทคโนโลย ีที่
กา้วหน้าและทนัสมยัรวมทัง้เลอืกสรรส่วนที่
ส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อน ามาปรบัใชใ้ห้
เหมาะสมกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ร 

  

  
 

 
 

- การศกึษาดงูาน/เขา้ร่วมสมัมนาหวัขอ้ "แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้วถิ ีCSR"ณ สวนสามพราน 

0 1 

(7) ส่งเสรมิการสรา้งบรรยากาศให้
บุคลากรทัว่ทัง้องคก์รมคีวามคดิสรา้งสรรคอ์นัจะ
น าไปสู่การสรา้งและพฒันานวตักรรม 

  
  
 

 
 

- การศกึษาวทิยาการและเทคโนโลย ีณ หอ้งสมุด 0 1 

(8) มกีารสรา้งนวตักรรมดา้นปจัจยัการ
ผลติ ผลติภณัฑก์ระบวนการ เทคโนโลยอีงคก์ร
หรอืการบรหิารจดัการทีเ่ป็นประโยชน์สอดคลอ้ง
กบักลยทุธแ์ละก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืองคก์ร

  

   
 

- มโีครงการ SOP (Safety operation Procedure) 
- มโีครงการ WORK SITE CONTROL  
- มโีครงการ KAIZEN 

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

ชุมชนและสงัคม 

(9) ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันานวตักรรมจาก
ภมูปิญัญาขององคก์ร ชุมชนและสงัคมโดยอาจ
พฒันาร่วมกบัชุมชน ผูเ้ชีย่วชาญเครอืขา่ยธุรกจิ 
องคก์รผูบ้รโิภค หน่วยงานภาครฐัและ
หน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 

  

  
 

- โครงการโคมไฟจากขวด PETร่วมกบัชมรมพลงั
แผ่นดนิทอ้งถิน่ทอ้งทีอ่ าเภอพระประแดง  
- โครงการถงัดกัไขมนัร่วมกบัโครงการรวมแรงไทย
รกัษาน ้าใสคคูลองของสถาบนัไทยพฒัน์ 
- โครงการหมวกจากกระป๋องเครื่องดื่มร่วมกบัชมรม
พลงัแผ่นดนิทอ้งถิน่ทอ้งทีอ่ าเภอพระประแดง  

0 1 

รวม      
 

0 9 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

5.4.3 สงัคม           

(1) ศกึษาประวตัศิาสตรป์ระเพณีและ
วฒันธรรมของชุมชนและสงัคม ทีอ่งคก์รตัง้อยู่
รวมทัง้รกัษาและฟ้ืนฟูประเพณีและวฒันธรรมที่
ดไีวใ้หส้บืเนื่องต่อไป   

  
 

- กจิกรรมการสบืสานประเพณีสงกรานตช์าวมอญ  
อ.พระประแดง  
- กจิกรรมการแห่เทยีนเขา้พรรษาร่วมกบัชุมชน      
วดัทอ้งคุง้                    

- กจิกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกบัชุมชนที ่     
วดัแหลม อ.พระประแดง 

0 1 

(2) ส่งเสรมิกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิความ
สามคัคปีรองดองทัง้ภายในองคก์ร ชุมชนและ
สงัคม   

  
 

- กจิกรรม Admin Trip เพื่อสรา้งความสามคัค ี      
ในองคก์ร 
- กจิกรรมขีจ่กัรยาน 

0 1 

(3) มสี่วนร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ เครอืขา่ย
ธุรกจิองคก์รผูบ้รโิภค หน่วยงานภาครฐั และ
หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมในการพฒันา

  

  
 

- การสานเสวนาชุมชน 0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

องคก์ร ชุมชนและสงัคม รวมทัง้การแบ่งปนั
ความรูแ้ละทรพัยากรเพื่อใหเ้กดิความเขม้แขง็
และสามารถพึง่ตนเองได้ 

(4) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการใชแ้รงงาน
และปจัจยัการผลติในชุมชนและสงัคมเพื่อใหเ้กดิ
การช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั   

  
 

 - องคก์รไดช้่วยหลอืในการอุปถมัป์บรูณะซ่อมแซม
วดัแหลมในทอ้งทีอ่ าเภอพระประแดง 
- การประกาศรบัสมคัรงานในชุมชน                                             
- กจิกรรมสรา้งลานกฬีาโดยใชแ้รงงานในชุมชน
ร่วมกบัพนกังานในบรษิทั 

0 1 

(5) เผยแพร่ความรูแ้ละส่งเสรมิใหม้กีาร
น าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัใิน
ชุมชนและสงัคม   

  
 

 
 

- ผูบ้รหิารและหนกังานร่วมท ากจิกรรมการใชถ้งัดกั
ไขมนัทีโ่รงเรยีนวดัสวนสม้ และโรงเรยีนสามคัคี
บ ารุง 

 

0 1 

รวม         0 5 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

5.4.4 ส่ิงแวดล้อม           

 (1) ใชท้รพัยากรคุม้ค่าโดยค านึงถงึการ
ไดม้าของทรพัยากรและการใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สงูสุดตัง้แต่การจดัหาวตัถุดบิการใชป้ระโยชน์
และการจดัการของเสยีและค านึง ถงึผลกระทบที่
จะเกดิกบัคนรุ่นต่อๆ ไป 

  

  
 

- คดัแยกขยะ Recycle  
- ท าพาเลทเหลก็ทดแทนพาเลทไม ้ 

0 1 

(2) รูแ้ละแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มจากการด าเนินงานขององคก์รและ
แสวงหาความรูต้ลอดจนแนวทางหรอืวธิกีาร
ใหม่ๆในการลดและขจดัผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้มเหล่านัน้ 

  

  
 

- รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มประจ าปี  
- ท ารายงาน Enviroment Aspect  

0 1 

(3) มุ่งพฒันาผลติภณัฑห์รอืกระบวนการที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและหลกีเลีย่งการผลติทีไ่ม่
มกีารจดัการหรอืการป้องกนัมลภาวะ 

  

  
   

- ถงับ าบดัน ้าเสยี 
- การใชห้ลอด LED ในองคก์รทดแทนหลอก 
Fluorescent 

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

(4) ใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพศกึษาพลงังานทดแทน เพื่อน า        
มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกจิขององคก์ร 

  
  

   
- การศกึษา Solar Cell 0 1 

(5) ก าหนดแนวทางในการจดัการน ้าอยา่ง
เป็นระบบครอบคลุมถงึการจดัการ การกกัเกบ็ 
การควบคุม การบ าบดั และการระบายโดยไม่
ท าลายแหล่งน ้าธรรมชาตแิละค านึงถงึประโยชน์
ของชุมชนและสงัคมทีด่ าเนินธุรกจิ 

  

  
 

- ถงับ าบดัน ้าเสยีในโรงงาน                                                         
- บ่อลา้งลอ้รถบรรทุก 

0 1 

(6) มสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ พฒันาและ
ฟ้ืนฟูดนิ น ้าและปา่ อนัเป็นรากฐานของการ
ด ารงชวีติของชุมชนและสงัคม 

  

  
 

- กจิกรรมร่วมกบัชุมชนในการมสี่วนร่วมอนุรกัษ์ 

พฒันาและฟ้ืนฟูดนิ น ้า และปา่ โดยการโยน EM ลง

คคูลอง , กจิกรรมปลกูปา่ 

- รายงานประจ าปี 

0 1 

รวม         0 6 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

5.5 การติดตาม เฝ้าระวงั การวดัผล และการ
ทบทวน 

      k    

 (1) การด าเนินงานขององคก์รสอดคลอ้งกบั
กลยทุธว์ตัถุประสงค ์และนโยบายทีก่ าหนดไว ้

  
  

 
- แผนงานการด าเนินมาตรฐานแนวทางปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมรายเดอืน  

0 1 

(2) การด าเนินงานขององคก์รสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรม   

  
 

- รายงานผลการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม        

และขอ้เสนอแนะจากผูบ้รหิาร 

0 1 

(3) กลยทุธ ์วตัถุประสงค ์และนโยบายที่
ก าหนดไวย้งัมคีวามเหมาะสมกบัการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอก 

  

  
 

- รายงานการประชุมผูบ้รหิาร (Management 

Review) ทีม่วีาระการทบทวนกลยทุธ ์วตัถุประสงค ์

และนโยบายดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 

0 1 

(4) มกีารป้องกนัและการแกไ้ขในกรณีทีผ่ล
การด าเนินงานมแีนวโน้มวา่จะไม่เป็นไปตาม
นโยบาย กลยทุธ ์วตัถุประสงคแ์ละมาตรฐาน

  
  

 
 - Risk Management  
 

0 1 
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การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทัว่ทัง้องคก์ร 

การปฏิบติัปัจจบุนั 

กิจกรรม/เอกสารอ้างอิง 

รวม 

ไม่
เก่ียวข้อง 

เก่ียวข้อง ไม่
เก่ียวข้อง 

ปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม  

รวม         0 4 

5.6 การปรบัปรงุ           

 องคก์รควรปรบัปรุง พฒันาและขยายผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงภาคอุตสาหกรรมอยา่งเป็นขัน้ตอนและ
ต่อเนื่อง ผ่านนโยบาย กลยทุธ ์วตัถุประสงคก์าร
ตดิตามเฝ้าระวงั การวดัผลและการทบทวนผล
การด าเนินงาน การป้องกนัและการแกไ้ขหรอื
การมสี่วนร่วมของบุคลากรและเครอืขา่ย 

  

  
 

- รายงานการประชุมผูบ้รหิาร (Management 
Review) ทีม่กีารประเมนิผลการด าเนินงานทีผ่่านมา
และแผนการด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงระยะ
ต่อไป 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/กจิกรรมดา้น
เศรษฐกจิพอเพยีงภายในและภายนอกองคก์ร 
- รายงานประจ าปี 

0 1 

รวม         0 1 

        รวม 0 42 

    

% การปฏิบติั ไม่มี 100 
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บทท่ี 3 

การทบทวน บริบทภายใน และภายนอก วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ/ภารกิจ ทิศทางธรุกิจขององคก์ร กลยทุธ ์ 

นโยบาย ความเส่ียง และการส่ือสาร 
 

3.1  การทบทวนบริบทภายใน 

1) คณุค่าตลอดห่วงโซ่คณุค่า (Value Proposition through value chain) 

กระบวนการ/ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

การด าเนินธุรกจิบรษิทัฯ  มุ่งการมสี่วนร่วมของทุกส่วนงาน  ในวงจรธุรกจิ ท าใหเ้กดิความ
ร่วมมอืกนัตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยการมสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม และการบรหิารจดัการทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplies 

Purchasing 

SSSC 

Production Admin Marketing 

 Truck Company 

Delivery 

 

Responsible to Customer Social Environment    
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 ขัน้ตอนการสัง่ชือ้มุ่งเน้นการจดัชือ้ จดัจา้งทีก่ าหนดเงื่อนไขทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

และสงัคม ซึง่เป็นการจดัชือ้ จดัจา้ง ในรปูแบบ Green purchasing ระบบแสงสวา่งในส านกังาน         

ใชห้ลอด LED แทน การใชห้ลอดฟลอูอรเ์รสเซนต ์เครื่องปรบัอากาศ เบอร ์5 และเคารพต่อสทิธมินุษยชน

ดา้นการใชแ้รงงานเดก็ และแรงงานต่างดา้ว โดยการประเมนิ คู่คา้ ผูส้่งมอบ ผูร้บัจา้งช่วง 

 กระบวนการผลติ จะควบคุมกระบวนการดว้ยใชเ้ทคโนโลยปีระหยดัพลงังานโดยการใช้

อุปกรณ์ประสทิธภิาพสงู เช่น ระบบ Inverter VSD หลอดไฟฟ้าประหยดัไฟฟ้าไดร้บัรางวลั

ประชาสมัพนัธด์า้นการอนุรกัษ์พลงังานแบบมสี่วนร่วม มรีะบบ ไดร้บัการรบัรองมาตาฐานการบ าบดัน ้าเสยี 

การประเมนิ Aspect  การทบทวนการใชท้รพัยากรไม ้ในการท า Pallet โดยเปลีย่นเป็น Steel Pallet 

การน ากระดาษห่อเหลก็มาปรบัใชเ้ป็นกระดาษรอบรบั มรีะบบ OHSAS 18001 การชีบ่้งอนัตรายและ

ประเมนิความเสีย่งในทุกกจิกรรม ทัง้การปฏบิตังิานและสภาพแวดลอ้มไดร้บัรางวลัความปลอดภยั 

ไดร้บัรางวลัความปลอดภยัดเีด่นแห่งชาต ิ9 ปีตดิต่อกนั 

 กระบวนการส่งมอบมุ่งเน้นกระบวนการและผูเ้กีย่วขอ้งใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยในกระบวนการการส่งมอบสนิคา้บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาศกัยภาพผูร้บัจา้ง

ช่วงรถบรรทุก โดยการอบรมการขบัขีป่ลอดภยั การตรวจสารเสพตดิ ตรวจวดัแอลกอฮอล ์ตรวจความดนั 

ตรวจอุณหภมูริ่างกาย การตรวจสภาพรถบรรทุกดา้นความปลอดภยัและดา้นมลภาวะ เพื่อป้องกนั

อนัตรายทีจ่ะส่งผลต่อลกูคา้ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผลการด าเนินงานสถติอุิบตัเิหตุรถบรรทุก

ในปี 2557 เป็นศนูยค์รัง้ 
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2) การบริหารการจดัซ้ือ ผลิต ส่งมอบและกิจกรรมหลงัการขาย (Operation) 

    บรษิทัใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินธุรกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้การ
บรหิารงานจดัซือ้ การตลาดกระบวนการวางแผน/ผลติ กระบวนการส่งมอบสนิคา้ การบรกิารหลงัการ
ขาย การประเมนิความพงึพอใจ ดงัรายละเอยีดดงันี้ 

OPERATION DIAGRAM 

                 INPUT                                 PROCESS                                  OUTPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 FEEDBACK  

 

 

INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM 

 ฝา่ยจดัชือ้วตัถุดบิ BAR CODE SYSTEM 

 ฝา่ย MARKETING  FORECAST SYSTEM 

 ฝา่ยวางแผน AUTO PLAN 

 ฝา่ยผลติ                        BAR CODE SYSTEM 

  CUTTER SETING PROGRAM 
  WORK SITE CONTROL 
 ฝา่ยความปลอดภยั            SOP  (SAFETY OPERATION PROCEDURE)      
 ฝา่ย STOCK CONTROL BAR CODE SYSTEM 
 ฝา่ย DELIVERY            BAR CODE SYSTEM 
 ประเมนิความพงึพอใจ REACTIVE SYSTEM 

 - การจดัซือ้วตัถุดบิ 
 - MARKETING  

 

- วางแผนการผลติ 
- กระบวนการผลติ 
 SLITTER 
 SHEARING 
 SQUARE SHEAR 
 GANG SLIT 
 OVER HEAD CRANE 

- ความปลอดภยั 
 

 

- สนิคา้คงคลงั 
- ส่งมอบสนิคา้ส าเรจ็รปู 
- บรกิารหลงัการขาย 
 
 

 

 

ประเมนิความพงึพอใจ 
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3) การบริหารการมีส่วนร่วมของลกูค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  

ลกูคา้ 

 บรษิทัฯ การมสี่วนร่วมของลกูคา้ บรษิทัฯไดด้ าเนินการโดยเขา้ไปพบพดูคุยกบัลกูคา้โดยตรง
เพื่อท าความเขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้ส าหรบัการจดัหาสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ ทีม่คีุณภาพและ
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้รวมทัง้มกีารรบัทราบขอ้มลูและรอ้งเรยีน(ถ้าม)ี  

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ร่วมกนัดงัต่อไปนี้ 

-    ก าหนดราคาสนิคา้และบรกิารอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

-    ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งถูกตอ้งครบถ้วน 

-    บรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทัง้ก่อนและหลงัการขาย เพื่อใหล้กูคา้พงึพอใจกบั
สนิคา้/บรกิารสงูสุด 

คู่คา้ 

-    ในการมสี่วนร่วมกั บคู่คา้บรษิทัฯไดม้กีระบวนการทีช่ ั ดเจนโปร่งใส่ โดยด าเนินการตาม
ระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้ จดัจา้ง ทีก่ าหนดไวช้ดัเจนและเปิดเผยใหบุ้คลากรรบัทราบยดึถอื
ปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดั รวมทัง้สื่อสารใหก้บั คู่คา้ไดร้บัทราบอยา่งซื่อสตัยส์ุจรติและเท่าเทยีมกนั พรอ้มทัง้
เปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัในระหวา่งคู่คา้ตามควรแก่กรณี โดยพืน้ฐานความยตุธิรรมและการรกัษา
ความลบัของคู่คา้เป็นส าคญั 

-    เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ เพื่อใหม้กีารพฒันาตลาดร่วมกนั 

คู่แขง่ขนั 

-    การแขง่ขนัตอ้งเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
-    ด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมร่วมกนัได้ 
จดัส่ง 

-    มกีารคดัเลอืกผูจ้ดัส่งสนิคา้โดยมมีาตรการการตรวจสอบทีเ่ขม้งวด แต่มคีวามเป็นธรรม             
มมีาตรการสรา้งความเสมอภาคในการจ่ายงาน มกีารอบรมใหค้วามรูก้ารขบัขีป่ลอดภยั ใหก้บัพนกังาน       
ทีข่บัรถบรรทุก มมีาตรการตรวจสอบสารเสพตดิและการตรวจสอบแอลกฮอลล์  เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ
ระหวา่งขนส่ง 

ผลทีไ่ด ้

- ผูป้ระกอบมรีายไดม้คีวามมัน่คง บุคลากรมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถ  
- องคก์รมผีูข้บัรถทีม่ศีกัยภาพและมจีติส านึกในการท างานลดอุบตัเิหตุในการขนส่งสนิคา้ 
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 ผูร้บัเหมาช่วง 

-     มกีารคดัเลอืกผูร้บัเหมาช่วงตามศกัยภาพของงาน 

-     มกีารพฒันาใหค้วามรูผู้ร้บัเหมาช่วง 

-     มกีารตรวจสารเสพตดิผูร้บัเหมาช่วง 

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้่วมกนั 

 -     มผีูร้บัเหมามศีกัยภาพในการท างานใหก้บัองคก์ร  

ผูส้่งมอบวตัถุดบิ, ผูส้่งมอบวสัดุสิน้เปลอืง 

-     มกีารประชุมร่วมกบัผูส้่งมอบเพื่อพฒันาศกัยภาพร่วมกนั 

-     มกีารประเมนิผูส้่งมอบดา้นเวลาการส่งมอบ 

ชุมชน 

 องคก์รไดม้กีารสานเสวนากบัชุมชนทอ้งถิน่หาความตอ้งการของชุมชน เพื่อองคก์รจะไดม้ ี       
ส่วนร่วมการพฒันาชุมชน ซึง่ผลการเสวนามกีารน าไปใชป้ระโยชน์ ดงันี้ 

-   ก ากบั ดแูลกจิการ ไม่ใหส้รา้งปญัหาแก่ชุมชน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกนั เช่น จดัท ากจิกรรม      
จติอาสาเพื่อพฒันา ชุมชน เป็นตน้ 

-   ท าแผนโตรงการร่วมกบัชุมชนในการดแูลสุขภาพผูส้งูอาย ุ

-   ท าแผนโครงการลานกฬีาส าหรบัผูส้งูอาย ุ

-   การจา้งงานแรงงานในทอ้งถิน่ 

-   การสบืทอดประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

-   มแีผนงานการอนุรกัษ์ทรพัยากรร่วมกนัโดยการปลกูปา่ชายเลน 

-   มโีครงการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัชุมชน เช่น โครงการถงัดกัไขมนัใหก้บัโรงเรยีน
สามคัคบี ารุงและโรงเรยีนวดัสวนสม้ 

 สงัคม 

-   สนบัสนุนกจิกรรมเพื่อสงัคมในดา้นต่างๆ เช่น การศกึษา การส่งเสรมิอาชพี การ
ช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ 
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 ผูถ้อืหุน้ 

-   มกีารแบ่งปนัผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและสม ่าเสมอ 

-   มคีวามโปร่งใสในการบรหิารจดัการและสามารถตรวจสอบได ้

-   ใหก้ารสนบัสนุนในการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและองคก์ร 

 ผูบ้รหิารและพนกังาน 

-   ปฏบิตัต่ิอผูบ้รหิารและพนกังานเสมอืนบุคคลในครอบครวั 

-   มกีารส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผูบ้รหิารและพนกังาน 

-   มกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ร ใชท้รพัยากรอยา่งรูคุ้ณค่าสงูสุด 

-   ใหก้ารส่งเสรมิการบรหิารการเงนิส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น การออม การจดัท าบญัชี
ครวัเรอืน การวางแผนทางการเงนิ 

-   ใหก้ารส่งเสรมิดา้นกฬีา และสนัทนาการแก่ผูบ้รหิารและพนกังาน 

-   ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานมสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมอยา่งจรงิจงั         
เป็นรปูธรรม และมกีารประสานความร่วมมอืกนัในทุกระดบั 

-   สนบัสนุนใหก้ารจดักจิกรรมเพื่อสงัคมเป็นไปอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั มเีหตุมผีล 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

       การมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยีถอืเป็นส่วนประกอบส าคญัในกลยทุธค์วามยัง่ยนืของบรษิทั 
และท าใหม้ ัน่ใจวา่ บรษิทัฯ ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความเสีย่งและโอกาสทีม่อียูแ่ละทีก่ าลงัเกดิขึน้ในการด าเนิน
ธุรกจิหรอืตลาดต่างๆทีบ่รษิทัเขา้ไปด าเนินงานทัง้ยงัช่วยใหบ้รษิทัจดัล าดบัความส าคญัง่ายมากขึน้และ
ช่วยพฒันานโยบายต่าง ๆ 

  ในปีทีผ่่านมาบรษิทัไดม้กีารสานเสวนาภายในองคก์รเพื่อการทบทวนทะเบยีนผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มท าการประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สี่วนได้
เสยี ซึง่ผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัประกอบดว้ย  ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้/คู่คา้/คู่แขง่ ผูจ้ดัส่ง ผูส้่งมอบ
วตัถุดบิ/ ซพัพลายเออร ์ผูร้บัเหมาช่วง ชุมชน สงัคม เจา้หนี้ และหน่วยงานภาครฐั 

4) การบริหารนวตักรรม  

     บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
อยา่งต่อเนื่องและทีส่ าคญับรษิทัฯ ยงัไดใ้ชก้จิกรรมต่างๆ และการปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้
พนกังานเกดิความคดิเชงิสรา้งสรรค ์ท าใหเ้กดินวตักรรมในองคก์ร ซึง่นวตักรรมทีเ่กดิขึน้เป็นทัง้
นวตักรรมเพื่อการดแูลพนกังาน เช่น 
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 นวตักรรมทุกขใ์จใส่โหล 
 นวตักรรมทนายทบู ี
 นวตักรรมท าดใีส่กระปุก 
 นวตักรรมผา้ปา่รอบยิม้อิม่สุข 
ท าใหอ้งคก์รทราบถงึสุขภาวะของพนกังานทัง้ 4 ดา้น คอื 
 สุขภาวะทางกาย 
 สุขภาวะทางอารมณ์ 
 สุขภาวะทางสงัคม 
 สุขภาวะทางจติวญิญาณ 

 
5) ธรรมาภิบาล ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยั 

       บรษิทัฯไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ เตบิโตอยา่ง
ย ัง่ยนื รวมทัง้เสรมิสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ลกูคา้ คู่คา้ 
เจา้หนี้ พนกังาน ตลอดจนสาธารณชน จงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการการก ากบัดแูลกจิการ ท าหน้าที่
ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละหลกัเกณฑ์
ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and 
Development (OECD) ภายใตร้ะเบยีบปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อใหผู้ท้ ี่
เกีย่วขอ้งทุกฝา่ยนัน้มัน่ใจวา่บรษิทัฯ ไดม้รีะบบการบรหิารจดัการอยา่งรูห้น้าที ่มคีวามรบัผดิชอบในการ
จดัการอยา่งโปร่งใส เท่าเทยีม เป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ สามารถตรวจสอบได ้อนัน าไปสู่ความเตบิโต  
และเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิอยา่งย ัง่ยนื 

ผลจากการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ท าใหบ้รษิทัไดร้บัการประเมนิผลตามโครงการ ส ารวจ
การก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ( Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2013)  ทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์่วมกบัตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เป็นผูจ้ดั โดยบรษิทั ไดร้บั
ผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีประจ าปี 2556 อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” ซึง่เป็นการ ยกระดบัจากปี 2554 
และ 2555 ทีอ่ยูใ่นระดบั “ดมีาก ” และดเียีย่มในปี 2556 และไดร้บัการรบัรอง ระบบมาตรฐาน  ISO 
14001 และ OHSAS18001 

6) บคุลากร 

ผูบ้รหิารของบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการสรรหาพนกังานมากพอ ๆ กบัการพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังาน โดยใหค้วามส าคญัต่อการคดัเลอืกคนดมีากกวา่คนเก่ง ซึง่ผูบ้รหิารเชื่อวา่พนกังานที่
รบัเขา้มาใหม่ยงัไม่มคีวามรู ้ความสามารถในระดบัทีเ่รยีกวา่ “คนเก่ง ” กส็ามารถพฒันา ภายหลงัได ้   
แต่การสรา้งคนใหเ้ป็นคนดตีอ้งใชเ้วลานาน  
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วธิกีารสรรหาของบรษิทั ใชว้ธิกีารหลายรปูแบบดว้ยกนั เช่น การประกาศรบัสมคัรทางสื่อต่าง ๆ การ
คดัเลอืกนกัศกึษาทีจ่บใหม่จากมหาวทิยาลยั การเขา้ร่วมงานนดัพบแรงงาน และการรบัสมคัรใน 
Internet เป็นตน้ ซึง่ท าใหฝ้า่ยทรพัยากรบุคคลมโีอกาสทีจ่ะคดัเลอืกพนกังานไดม้าก  

7) วฒันธรรม  

 บรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน อาท ิเช่น นโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมนโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกจิการ นโยบายระบบบรหิารจดัการ 
พฒันาคุณภาพชวีติในการท างาน แลนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานพรอ้มก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละแนวปฏบิตัใิหก้บัพนกังานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ดา้นต่าง ๆ รวมทัง้มกีารทบทวน ตดิตามในการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

  มวีฒันธรรมองคก์รของบรษิทัคอืการท างานเป็นทมี มคีวามสามคัคแีละมจีติอาสาซึง่เป็น
ค่านิยมส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนยดึถอืและน าไปปฏบิตั ิซึง่ท าใหเ้กดิปณิธานขององคก์รทีว่า่
ดว้ย “องคก์รมหีน้าทีท่ าใหพ้นกังานมคีวามสุข สนุกกบัการท างาน” 
 โดยองคก์รมแีนวปฏบิตั ิดงันี้  

1) การใหค้วามรูแ้ละทกัษะกบัพนกังานในดา้นการท างานและทกัษะการด าเนินชวีติ 
2) องคก์รใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ตามแผนงานประจ าปีขององคก์ร 

8) ข้อมลูและความรู ้
โดยขอ้มลูความรูท้ ีส่ามารถเขา้ถงึไดข้องบรษิทัฯ อาทเิช่น  
- แหล่งขอ้มลูภายใน  

- เวบ็ไซตบ์รษิทั www.ssscth.com   

- แผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์  

- การประชุมกลุ่มตอนเชา้ของแต่ละหน่วยงาน  

- บอรด์ประชาสมัพนัธใ์นหน่วยงานต่างๆ  

 - ระบบ Intranet 

- แหล่งขอ้มลูภายนอก   

  - www.masciinoversity.com, 

  - www.worldeconomicforum.com  

 - สมัมนาวชิาการต่าง ๆ เช่น เศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม 

 - สมัมนา “มอก.9999 สู่การเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื”  

 - อบรมโครงการความรูก้ารเงนิในทีท่ างาน  

http://www.ssscth.com/
http://www.masciinoversity.com/
http://www.worldeconomicforum.com/
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3.2  การทบทวนบริบทภายนอก   

 ผลการทบทวนบริบทภายนอก มีดงัน้ี   

แรง
ขบัเคล่ือน 

ประเดน็ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
(ประเดน็อนาคตและความไม่แน่นอน) 

ผลกระทบท่ีมีต่ออตุสาหกรรม  
(Effect to Industry) 

สงัคม • ประชากรโลกขยายตวัมากขึน้ (+) 
• การยดึครองทีด่นิท าเหมอืงเหลก็ (-) 
  ไม่สามารถขดุได ้
 เกดิการยดึครองทีด่นิรฐั (-) 
• ประชากรยดึครองอุตสาหกรรม (+) 
• ท าใหเ้กดิวฒันธรรมใหม ่(N/A) 
• ปญัหาอาชญากรรมมากขึน้ (-) 
• การอพยพแรงงานต่างดา้ว (-) 
• มกีารก่อการรา้ย (-) 
• ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้ ท าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน (-) 
• การเปลีย่นแปลงวฒันธรรม เช่นการสรา้งวดั (-) 
  แบบพม่า ที ่จ.สมุทรสาคร 
• การใชภ้าษาเพิม่ขึน้ (N/A) 
• การแต่งงานขา้มเชือ้ชาตจิะสงูขึน้ (N/A)  

• การยดึครองทีด่นิท าเหมอืงเหลก็  
ไม่สามารถขดุได ้

• ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้ ท าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน  
• มแีรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในโรงงาน
เพิม่ขึน้ 

• การเกดิอาชญากรรมจะสงู 
 

เทคโนโลยี • การผลติแบบ One stop process (+) 
• เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นองคก์ร เพื่อเพิม่  
ศกัยภาพในการผลติ (+) 
• มกีารน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชเ้พิม่ขึน้ (+) 
• มเีครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (+) 
• IOT (Internet of Thing) (N/A) 
• Digital Economy (N/A) 
• Energy Saving  (+) 

• การผลติแบบ One stop process 
• เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นองคก์ร เพื่อเพิม่   
   ศกัยภาพในการผลติ 
• มกีารน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชเ้พิม่ขึน้  
•  มเีครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
•  Energy Saving    
 
 

เศรษฐกิจ • การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของญี่ปุน่  
  ประเทศไทยไม่มเีหลก็เขา้มา (-) 
• การลดการใชเ้หลก็จากการเขา้มาของ 
  เทคโนโลยกีารผลติ (-) 

• การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของญี่ปุน่  
   ประเทศไทยไม่มเีหลก็เขา้มา 
• การลดการใชเ้หลก็จากการเขา้มาของ 
   เทคโนโลยกีารผลติ  
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• ความตอ้งการใชเ้หลก็ลดลงอนัเนื่องมาจาก 
  ภาวะเศรษฐกจิโลก (-) 
• การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเพิม่การ  
  แขง่ขนัและการอยูร่อดขององคก์ร (+)  
• เศรษฐกจิโลกหดท าใหก้ารบรโิภคน้อยลง (-) 
• โครงสรา้งทางธุรกจิเกดิความผนัผวน (-) 
• สกุลเงนิตราหลกัในการค่าโลกเปลีย่นจาก US  
  เป็นเงนิหยวน (-) 
• เศรษฐกจิขยายตวัท าใหม้กีารผลติสนิคา้ 
  เพิม่ขึน้ (+) 
• มกีารลงทุนเพิม่ขึน้/ประสทิธภิาพการ 
  ผลติสงูขึน้ (+) 
• เกดิการจา้งงาน (แรงงานต่างดา้ว) (N/A) 
• โลกจะยอ่เลก็ลงในเรื่องการตดิต่อสื่อสาร (+)   

• ความตอ้งการใชเ้หลก็ลดลงอนัเนื่องมาจาก 
   ภาวะเศรษฐกจิโลก  
• การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเพิม่       
   การแขง่ขนัและการอยูร่อดขององคก์ร  
• เศรษฐกจิหดตวัท าใหก้ารบรโิภคน้อยลง 
• โครงสรา้งทางธุรกจิเกดิความผนัผวน 
• เศรษฐกจิขยายตวัท าใหม้กีารผลติสนิคา้ 
   เพิม่ขึน้ 
• มกีารลงทุนเพิม่ขึน้/ประสทิธภิาพการ 
   ผลติสงูขึน้ 
 

ส่ิงแวดล้อม • แกนโลกเปลีย่น ส่งผลใหช้่วงกลางวนัยาวนาน   
  กวา่กลางคนื (N/A) 
• มรสุมท าใหเ้ดนิเรอืสนิคา้ไดล้่าชา้ (-)  
• มคีวามตอ้งการพลงังานและทรพัยากรเพิม่ขึน้ (-) 
• สภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมลง เพราะปญัหา  
  การจดัการขยะ (-) 
• มกีารใชพ้ลงังานทดแทนสงูขึน้ (+) 
• ท าใหอุ้ณหภมูริอ้นขึน้ พลงังานขาดแคลน (-) 
• ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ะเพิม่มากขึน้ (N/A) 
• น ้าจะท่วมเป็นบรเิวณกวา้ง (-) 
• โรคระบาดเก่าจะกลบัมาใหม่ และโรคใหม่จะมา 
  พฒันาสายพนัธุ ์(-) 
• มมีรสุมในทะเล เนื่องจากบรรยากาศโลก   
  เปลีย่นไป (N/A) 

• มรสุมท าใหเ้ดนิเรอืสนิคา้ไดล้่าชา้  
• มคีวามตอ้งการพลงังานและทรพัยากร
เพิม่ขึน้ 
• สภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมลง เพราะปญัหา  
   การจดัการขยะ 
• มกีารใชพ้ลงังานทดแทนสงูขึน้ 
 

การเมือง • โลกตะวนัตกและตะวนัออกแบ่งแยกกนัเศรษฐกจิ  
  โลกอาจถูกกดีกนั (-) 
 

• ความมัน่ใจของผูล้งทุนเพิม่ขึน้ 
• การเมอืงวุน่วายจะท าใหอุ้ตสาหกรรม 
  เปลีย่นแปลงไป 
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• การเมอืงเกดิการเสถยีรภาพ นกัลงทุนมคีวาม   
  มัน่ใจ (+) 
• มกีารรฐัประหาร ท าใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวั (-) 
• ประเทศไทยเป็นการปกครองแบบม ี  
  นายกรฐัมนตร ี2 คน (N/A) 
• การเมอืงวุน่วายจะท าใหอุ้ตสาหกรรม 
  เปลีย่นแปลงไป (-) 
• การแตกกนัของกลุ่มการคา้ WTO           
  อนัเนื่องมาจากการเมอืงโลก (-) 
• มคีวามรุนแรงเรื่องการแบ่งแยกดนิแดน (-) 
• มกีารใชอ้าวธุทีท่นัสมยัขึน้ (N/A) 
• การเปลีย่นแปลงขัว้อ านาจของมหาอ านาจ (-) 
• การกดีกนัทางการคา้ (-) 

• การแตกกนัของกลุ่มการคา้ WTO           
  อนัเนื่องมาจากการเมอืงโลก 
 
 

 

สรปุความท้าทายในอนาคต (Future Challenge) 

• การยดึครองทีด่นิท าเหมอืงเหลก็ไม่สามารถขดุได ้
• ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้ ท าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน  
• มแีรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในโรงงานเพิม่ขึน้ 
• การเกดิอาชญากรรมจะสงู 
• การผลติแบบ One stop process 
• เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นองคก์ร เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการผลติ 
• มกีารน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชเ้พิม่ขึน้  
•  มเีครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
•  Energy Saving    
• การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของญี่ปุน่ ประเทศไทยไม่มเีหลก็เขา้มา 
• การลดการใชเ้หลก็จากการเขา้มาของเทคโนโลยกีารผลติ  
• ความตอ้งการใชเ้หลก็ลดลงอนัเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกจิโลก  
• การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเพิม่การแขง่ขนัและการอยูร่อดขององคก์ร  
• เศรษฐกจิหดตวัท าใหก้ารบรโิภคน้อยลง 
• โครงสรา้งทางธุรกจิเกดิความผนัผวน 
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• เศรษฐกจิขยายตวัท าใหม้กีารผลติสนิคา้เพิม่ขึน้ 
• มกีารลงทุนเพิม่ขึน้/ประสทิธภิาพการผลติสงูขึน้ 
• มรสุมท าใหเ้ดนิเรอืสนิคา้ไดล้่าชา้  
• มคีวามตอ้งการพลงังานและทรพัยากรเพิม่ขึน้ 
• สภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมลง เพราะปญัหาการจดัการขยะ 
• มกีารใชพ้ลงังานทดแทนสงูขึน้ 
• ความมัน่ใจของผูล้งทุนเพิม่ขึน้ 
• การเมอืงวุน่วานจะท าใหอุ้ตสาหกรรมเปลีย่นแปลงไป 
• การแตกกนัของกลุ่มการคา้ WTO อนัเนื่องมาจากการเมอืงโลก 

 

แหล่งขอ้มลู 

 สภาอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 http://www.volunteerspirit.org/node/1352  

 http://www.kriengsak.com/global-trends-2050 

 http://www.formumandme.com/article.php?a=951 

 http://www.doe.go.th/index.php/news/news-public/58-20140718-2059 

 http://www.thk.com/?q=th/node/5672 

 http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/ResearchClusters.aspx?ArticleId=45  

         เรื่อง ประชากรโลกขยายตวัมากขึน้ 

 http://61.19.241.70/rkj/frmlawpreview4.aspx?lawgroupId=212621   

   เรื่อง การยดึครองทีด่นิท าเหมอืงเหลก็ไม่สามารถขดุได ้

 http://lawdrafter.blogspot.com/2014/01/blog-post.html  เรื่อง  การยดึครองทีด่นิรฐั 

 http://meeenaja.blogspot.com/2013/08/blog-post_5400.html   

 http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2556/Exer2556_no125   

         เรื่อง การอพยพแรงงานต่างดา้ว 

http://www.volunteerspirit.org/node/1352
http://www.kriengsak.com/global-trends-2050
http://www.formumandme.com/article.php?a=951
http://www.doe.go.th/index.php/news/news-public/58-20140718-2059
http://www.thk.com/?q=th/node/5672
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/ResearchClusters.aspx?ArticleId=45
http://61.19.241.70/rkj/frmlawpreview4.aspx?lawgroupId=212621%20%20�ҹ������
http://lawdrafter.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
http://meeenaja.blogspot.com/2013/08/blog-post_5400.html
http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2556/Exer2556_no125
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 http://www.trclabourunion.com/d536.doc  เรื่อง การอพยพแรงงานต่างดา้ว 

 http://www.kriengsak.com/node/2125 เรื่อง การก่อการรา้ย 
 http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/research_a/DATA/39_B.html   เรื่อง ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้           

   ท าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน 

 http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/57/file_1343115661.pdf   
        เรื่อง ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้ ท าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน 
 http://203.114.124.2/elnweb/Photo/345/345_110.pdf   เรื่อง การเปลีย่นแปลงวฒันธรรม  
 http://www.thaiauto.or.th/ContentImages/auto%204%20jun%20pid.pdf   
        เรื่อง  การผลติแบบ One stop process 
 http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba132/Article/JBA132Pongpat.pdf  เรื่อง เทคโนโลยใีหม่ๆ               

   มาใชใ้นองคก์ร เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการผลติ 

 https://sites.google.com/site/robotieskorn111/karna-hun-ynt-ma-chi-ngan-laea-withyakar-hun-
ynt-ni-xnakht  เรื่อง น าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชเ้พิม่ขึน้       

 www.9engineer.com/ee_main/การใชไ้ฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ.htm  เรื่อง เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ี
ประสทิธภิาพสงู 

 http://strategy.dip.go.th/ขอ้มลูอุตสาหกรรม/เหลก็และเหลก็กลา้/tabid/95/Default.aspx            
เรื่อง  การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของญี่ปุน่ ประเทศไทยไม่มเีหลก็เขา้มา 

 http://www.vrsteel.com/th_business_news_detail.php?news_id=375  เรื่อง ความตอ้งการใช้
เหลก็ลดลงอนัเนื่องจากภาวะเศรษฐกจิโลก  

 http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=7717&section=9&rcount=Y   

         เรื่อง  การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเพิม่การแขง่ขนัและการอยูร่อดขององคก์ร 

  http://www.sasinconsulting.com/wp-content/uploads/2014/09/Political-Risk-Analysis_-
Nattwee-Kosathi.pdf เรื่อง  โครงสรา้งทางธุรกจิเกดิความผนัผวน 

 http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof8.htm  เรื่อง  โลกจะยอ่เลก็ลงในเรื่องการ
ตดิต่อสื่อสาร 

 http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2011/04/อทิธพิลภายใตล้มมรสุม/                 
เรื่อง  มรสุมท าใหเ้ดนิเรอืสนิคา้ไดล้่าชา้ 

 http://th.wikipedia.org/wiki/พลงังานทดแทน  เรื่อง การใชพ้ลงังานทดแทนสงูขึน้ 

http://www.trclabourunion.com/d536.doc
http://www.kriengsak.com/node/2125
http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/research_a/DATA/39_B.html%20�ҹ�Ԩ������ͧ
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/57/file_1343115661.pdf
http://203.114.124.2/elnweb/Photo/345/345_110.pdf%20%20%20����ͧ
http://www.thaiauto.or.th/ContentImages/auto%204%20jun%20pid.pdf
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba132/Article/JBA132Pongpat.pdf
https://sites.google.com/site/robotieskorn111/karna-hun-ynt-ma-chi-ngan-laea-withyakar-hun-ynt-ni-xnakht
https://sites.google.com/site/robotieskorn111/karna-hun-ynt-ma-chi-ngan-laea-withyakar-hun-ynt-ni-xnakht
http://www.9engineer.com/ee_main/�����俿�����ҧ�ջ���Է���Ҿ.htm
http://strategy.dip.go.th/�������ص��ˡ���/����������硡���/tabid/95/Default.aspx
http://www.vrsteel.com/th_business_news_detail.php?news_id=375
http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=7717&section=9&rcount=Y
http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof8.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/��ѧ�ҹ��᷹
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 http://www.hsm.chula.ac.th/research/paper/e-wate_management/e-wate_management1.pdf       
เรื่อง  ขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ 

 http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45 เรื่อง น ้าจะท่วมเป็นบรเิวณกวา้ง 

 http://www.most.go.th/main/index.php/services/information-service/785-2009-new-flu-
strains.html  เรื่อง โรคระบาดเก่าจะกลบัมาใหม่ และโรคใหม่จะมาพฒันาสายพนัธุ ์

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsm.chula.ac.th/research/paper/e-wate_management/e-wate_management1.pdf
http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45
http://www.most.go.th/main/index.php/services/information-service/785-2009-new-flu-strains.html%20%20����ͧ
http://www.most.go.th/main/index.php/services/information-service/785-2009-new-flu-strains.html%20%20����ͧ
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3.3  ประเดน็ความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย  

 1) การวางแผน 

 1.1) การชีบ่้งผูม้สี่วนไดเ้สยี จดัท าทะเบยีนผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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 1.2) วเิคราะห์  และจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

มาตรการท่ีมีอยู่ 

(ผลจากการ

ทบทวน 

สถานะเร่ิมต้น) 

Stakeholder ได้รบั

ผลประโยชน์ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร 

(1 2 3 4) 

ผลกระทบ
ท่ียงัมีอยู่ใน
ปัจจบุนั
และอาจ
เกิดขึ้นใน
อนาคต 

Stakeholder ได้รบัผลกระทบ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร  (4 3 2 1) 

ผูถ้อืหุน้ เงนิปนัผล 

ความมัน่คง 

การต่อตา้น
คอรร์ปัชัน่ 

ธรรมาภบิาลทีด่ ี

การรูข้อ้มลูขา่วสาร
และการวเิคราะห์
ขอ้มลูทางการเงนิ 

การมสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจ
บางส่วน 

1(24)+2(5)+3(0)+4(0) =34/29 
ค่าเฉลีย่ 1.17 

ราคาหุน้ตก 

ตน้ทุนสงู 

ยอดขายต ่า 

4(0)+3(9)+2(20)+1(0) =67/29 
ค่าเฉลีย่ 2.31 

พนกังาน -ขอ้มลูปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
มาประยกุตต่์อการ
ด าเนินชวีติ 

-ขอ้มลูและวธิกีารท า
บญัชคีรวัเรอืน 

-การตรวจร่างกาย
ประจ าทุกปี 

-กจิกรรมดแูล
สุขภาพ 

1(7)+2(10)+3(5)+4(7) =70/29 
ค่าเฉลีย่ 2.41 

พนกังาน
ตอ้งการ
ด าเนินชวีติ
หลงัเกษยีณ
ใหเ้ป็นสุข 

 

4(9)+3(6)+2(5)+1(9)  

= 73/29 ค่าเฉลีย่  2.51 
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

มาตรการท่ีมีอยู่ 

(ผลจากการ
ทบทวน 

สถานะเร่ิมต้น) 

Stakeholder ได้รบั

ผลประโยชน์ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร 

(1 2 3 4) 

ผลกระทบ
ท่ียงัมีอยู่ใน
ปัจจบุนั
และอาจ
เกิดขึ้นใน

อนาคต 

Stakeholder ได้รบัผลกระทบ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร  (4 3 2 1) 

-ออกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอ 

-การด าเนินชวีติหลงั
เกษยีน 

-สหกรณ์ออมทรพัย ์

-หอ้งสมุด 

-เบีย้ขยนัรายเดอืน
รายปี 

-โบนสั 

-หอ้งรบัประทาน
อาหาร 

-โรงงานไดร้บัรอง
มาตรฐานต่าง ๆ 
อาทเิช่น  ISO 9001 
, ISO 14001 , 
OHSAS 18001 , 
TS 16949, MS-
QWL 

ชุมชน เกดิการจา้งงาน 

ตา้นยาเสพตดิ 

สรา้งอาชพีผูส้งูอาย ุ

ดแูลสุขภาพ

1(4)+2(12)+3(10)+4(3) 
=70/29  ค่าเฉลีย่ 2.41 

ดแูลสุขภาพ
ผูส้งูอาย ุ

 

4(3)+3(6)+2(18)+1(2) =68/29 
ค่าเฉลีย่ 2.34 
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

มาตรการท่ีมีอยู่ 

(ผลจากการ
ทบทวน 

สถานะเร่ิมต้น) 

Stakeholder ได้รบั

ผลประโยชน์ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร 

(1 2 3 4) 

ผลกระทบ
ท่ียงัมีอยู่ใน
ปัจจบุนั
และอาจ
เกิดขึ้นใน

อนาคต 

Stakeholder ได้รบัผลกระทบ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร  (4 3 2 1) 

ผูส้งูอาย ุ

วธิอีอกก าลงักาย
ผูส้งูอาย ุ

โภชนาการส าหรบั
ผูส้งูอาย ุ

สรา้งสิง่ปลกูสรา้ง  

บรจิาคของคนพกิาร 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

CSR , 14001 

บ ารุง
พระพุทธศาสนา 
เช่น กฐนิ ผา้ปา่ แห่
เทยีนพรรษา  

ลกูคา้ -รายได ้

-คุณภาพทีด่ขีอง
สนิคา้ ISO 9001 , 
ISO 14001 , 
OHSAS 18001 , 
TS 16949 

-บรกิารทีด่ ี

-การรกัษาความลบั
ของลกูคา้ 

1(18)+2(9)+3(1)+4(1) =43/29 
ค่าเฉลีย่ 1.48 

-ราคาสนิคา้
สงูกวา่
ทอ้งตลาด 

-ส่งของ
ล่าชา้ใน
บางครัง้ 

 

4(0)+3(1)+2(23)+1(5) =54/29 
ค่าเฉลีย่ 1.86 
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

มาตรการท่ีมีอยู่ 

(ผลจากการ
ทบทวน 

สถานะเร่ิมต้น) 

Stakeholder ได้รบั

ผลประโยชน์ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร 

(1 2 3 4) 

ผลกระทบ
ท่ียงัมีอยู่ใน
ปัจจบุนั
และอาจ
เกิดขึ้นใน

อนาคต 

Stakeholder ได้รบัผลกระทบ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร  (4 3 2 1) 

จดัส่ง -รายได ้

-ความมัน่คง 

 

1(9)+2(16)+3(1)+4(0) =44/26 
ค่าเฉลีย่ 1.69 

-มาตรการ
ตรวจสอบ
เขม้งวด  

-มอุีบตัเิหตุ
ระหวา่ง
ขนส่ง 

-ความไม่
เสมอภาคใน
การจ่ายงาน 

4(0)+3(6)+2(19)+1(1) =57/26 
ค่าเฉลีย่ 2.19 

ผูส้่งมอบ
วตัถุดบิ 

-รายได ้

-ความมัน่คง 

-ชื่อเสยีง 

1(10)+2(15)+3(2)+4(0) 
=46/27 ค่าเฉลีย่ 1.70 

-เคลมสนิคา้
บางครัง้ 

 

4(0)+3(0)+2(11)+1(16) 
=38/27 ค่าเฉลีย่ 1.40 

ผูส้่งมอบ
วสัดุ
สิน้เปลอืง 

-รายได ้

-ความมัน่คง 

1(4)+2(23)+3(1)+4(0) =53/28 
ค่าเฉลีย่ 1.89 

-เคลมสนิคา้ 4(0)+3(10)+2(15)+1(3) 
=63/28 ค่าเฉลีย่ 2.25 

ผูร้บัเหมา
ช่วง 

-รายได ้

-รถรบัส่ง  

-มโีอกาสไดป้รบั
เป็นพนกังานประจ า
ของบรษิทั 

-โรงอาหาร 

1(9)+2(17)+3(2)+4(0) =49/28 
ค่าเฉลีย่ 1.75 

-อุบตัเิหตุ
จากการ
ท างาน 

-ความไม่
มัน่คงในการ
ท างาน 

 

4(0)+3(17)+2(11)+1(0) 
=70/28 ค่าเฉลีย่ 2.60 
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

มาตรการท่ีมีอยู่ 

(ผลจากการ
ทบทวน 

สถานะเร่ิมต้น) 

Stakeholder ได้รบั

ผลประโยชน์ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร 

(1 2 3 4) 

ผลกระทบ
ท่ียงัมีอยู่ใน
ปัจจบุนั
และอาจ
เกิดขึ้นใน

อนาคต 

Stakeholder ได้รบัผลกระทบ 

จากการด าเนินงานของ

องคก์ร  (4 3 2 1) 

-หอ้งพยาบาล 

 

ภาครฐั -ภาษ ี

-สนบัสนุนอุปกรณ์
กฬีา 

-สนบัสนุนก าลงัคน 

-บรษิทัเขา้ร่วม
กจิกรรม/งาน
วชิาการ 

-สนบัสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

-สนบัสนุน
ทุนการศกึษา 

-สนบัสนุนดา้นการ
กุศล 

-ไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 

1(17)+2(11)+3(2)+4(0) 
=45/30 ค่าเฉลีย่ 1.50 

-ส่งเอกสาร
ล่าชา้/ไม่
ครบ 

-ไดร้บัขอ้มลู
ขา่วสารไม่
ครบถ้วน 

 

4(0)+3(1)+2(9)+1(20) =41/30 
ค่าเฉลีย่ 1.36 
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1.3)  การก าหนดระดบัการเขา้ร่วม 

        จดัล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่ พนกังาน  และ  ชุมชน 

 2) การเตรียมการ 

2.1) จดัเตรยีมทรพัยากร 

 

บริษทัฯ ได้มีการเปิดตวั มอก.๙๙๙๙ หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม 
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2.2) พฒันาบุคลากรในการสานเสวนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) ชีบ่้งความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการสานเสวนา 

 1.  ความเสีย่งจากผูร้่วมสานเสวนา 

 -  เกดิขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งผูร้่วมสานเสวนา  

 -  ผูด้ าเนินการสานเสวนาไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ในหอ้งประชุม  

 -  ผูร้่วมสานเสวนาไม่ใหค้วามร่วมมอืในหวัขอ้ทีก่ าหนด  

 -  ไม่สามารถรกัษาเวลาในการสานเสวนา 

 -  หวัขอ้การสานเสวนาไม่ไดข้อ้ยตุิ  

 -  มกีารขยายหวัขอ้การสานเสวนาท าใหเ้กดิประเดน็ใหม่ๆ  

 -  มวีาระซ่อนเรน้ มเีจตนาไม่บรสิุทธิ ์  

 -  ไม่ใหเ้กยีรตผิูร้่วมสานเสวนา  
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2.4) การเตรยีมประเดน็ในการสานเสวนา 

  

ข้อความ 

1. ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาจากพระราชด ารขิองในหลวง 
 2. บรษิทัฯมกีารด าเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.๙๙๙๙) 

3. ท่านมคีวามสนใจโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.๙๙๙๙) 

4. ท่านเคยรบัรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  5. ท่านตอ้งการขอ้มลูปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตต่์อการด าเนินชวีติ 

6. ท่านเคยใชบ้รกิารในสหกรณ์ออมทรพัย ์
  7. ท่านตอ้งการขอ้มลูและวธิกีารท าบญัชคีรวัเรอืน 
  8. ท่านตอ้งการใหบ้รษิทัฯมกีจิกรรมส่งเสรมิการออม 
  9. ท่านพงึพอใจต่อสลากออมสนิวนัเกดิทีบ่รษิทัฯมอบให ้

 10. ท่านตอ้งการใหม้กีารประชาสมัพนัธด์า้นการออมจากสถาบนัการเงนิต่าง ๆ 

11. ท่านตอ้งการหนงัสอืและสื่ออื่นๆ ดา้นการออมในหอ้งสมุด 
 12. ท่านตอ้งการแผนเตรยีมความพรอ้มหลงัเกษยีน 

  13. ท่านตอ้งการใหบ้รษิทัฯจดักจิกรรมฝึกอาชพี 
  14. ท่านไดร้บัการตรวจร่างกายประจ าทุกปี 
  15. ท่านไดร้บัการอบรมหลกัสตูรดบัเพลงิ 
  16. ท่านไดร้บัการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
  17. การไดร้บัการอบรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

18. ท่านสนใจกจิกรรมอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ

19. ในปีทีผ่่านมาท่านไดเ้จบ็ปว่ยจนตอ้งนอนรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล 

20. ท่านไดร้บัประทานอาหารอยา่งเพยีงพอในแต่ละวนั 
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ข้อความ 

21. ท่านสนใจการประหยดัพลงังานในครวัเรอืน 
22. ท่านซือ้ผลติภณัฑท์ีป่ระหยดัพลงังาน เช่น ฉลากเบอร ์5 
23. ท่านสนใจใชพ้ลงังานทดแทน เช่น โซล่ารเ์ซลล ์
24. ท่านมคีวามกงักลในการด าเนินชวีติหลงัเกษยีณ 
25. ท่านเป็นสมาชกิชมรมใดชมรมหนึ่ง 
26. ท่านไดร้่วมกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ เช่น 5ส.  Kaizen  คาราโอแกะ จติอาสา 
27.  เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่านมคีวามร่วมมอืร่วมใจกนัท างาน 
28 ท่านมคีวามกระฉบักระเฉงในการท างาน 
29 ท่านมคีวามไวว้างใจในเพื่อนร่วมงาน 
30 ท่านมคีวามสุขในการท างานทีบ่รษิทัฯ 
31 ท่านสามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืเพื่อนร่วมงานได ้
32 ท่านสามารถเสนอขอ้คดิเหน็ในการท างานได ้
33 ท่านไดร้บัขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์จากผูบ้งัคบับญัชาหรอืจากเพื่อนร่วมงาน 
34 หน่วยงานของท่านมสีภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั 
35 ท่านไดร้บัอุปกรณ์และเครื่องมอืในการท างานอยา่งเพยีงพอ 
36 ท่านยอมรบัในกฎระเบยีบของบรษิทัฯ 
37 ท่านตอ้งการใหม้กีารตัง้ชมรมฯในบรษิทัฯ เช่น ชมรมกฬีา ชมรมพระเครื่อง  
38 ท่านสนใจกจิกรรมอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ 
39 ท่านมสี่วนช่วยประหยดัพลงังานในบรษิทัฯ 
40 ท่านตอ้งการใหบ้รษิทัฯจดักจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 
41 ท่านสนใจการประหยดัพลงังานในครวัเรอืน 
42 ท่านซือ้ผลติภณัฑท์ีป่ระหยดัพลงังาน เช่น ฉลากเบอร ์5  
43 ท่านสนใจการใชพ้ลงังานทดแทน เช่น โซล่ารเ์ซลล ์
44 มกีารคดัแยกขยะในหน่วยงานของท่าน 
45 มโีครงการ 3R ( Reduce Reuse Recycle ) ในบรษิทัฯ 
46 บรษิทัฯมสีถานทีเ่กบ็ขยะอนัตราย 
47 บรษิทัฯมกีารป้องกนัน ้าเสยีสู่สาธารณะ 
48 ท่านมคีวามมัน่ใจในความมัน่คงของบรษิทัฯ 
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 3) การน าไปปฏิบติั 

3.1) ด าเนินกจิกรรมตามแผนงาน 

 บรษิทัไดม้กีารสานเสวนาภายในองคก์รเพื่อการทบทวนทะเบยีนผูม้สี่วนไดเ้สยีที่
เกีย่วขอ้ง พรอ้มท าการประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี  
ซึง่ผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั ประกอบดว้ย  ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ชุมชน ลกูคา้ จดัส่ง ภาครฐั ผูส้่งมอบ
วตัถุดบิ ผูส้่งมอบวสัดุสิน้เปลอืง และผูร้บัเหมาช่วง  

3.2) การจดบนัทกึความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี  

ในดา้นพนกังาน 

หวัข้อหลกั 

(แนวค าถาม) 

ต้องการให้โรงงาน

ด าเนินการอะไร 

หากไม่ด าเนินการจะส่งผล

กระทบอะไร 
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง

ในการด าเนินงาน 

(ท าอย่างไร) ต่อโรงงาน ต่อพนักงาน 

1. บคุลากรในองคก์รตอ้งการรูว้ธิี
เอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปประยุกต์ใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 
2. สง่เสรมิใหบ้คุลากรรูช้อ่งทาง
การออมเกดิการเรยีนรูเ้พื่อพึง่พา
ตนเอง 
3. ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใน
การท างาน มคีวามปลอดภยัในที่
ท างาน 
 

4. มกีจิกรรมดแูลสขุภาพ สนใจใน
การออกก าลงักาย  มชีวีติการ
เกษยีณอย่างเป็นสขุ 
5. อนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
 

 - จดัการอบรม     

 

 

- จดัอบรมการออม 

 
 

 

- ตรวจสภาพแวดลอ้ม
ในทีท่ างานใหเ้กดิความ
ปลอดภยั 

- อบรมทกัษะการ 
ด ารงชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พนกังานเป็นหนี้ 

 
 

- เกดิอุบตัเิหตุ 

 

 

  

- ใหผู้เ้ชีย่วชาญมาอบรม
ชอ่งทางการออม 

 

- มแีผนงานและ
กจิกรรมดา้นความ
ปลอดภยั 
 

- จดัแผนอบรมทกัษะ
การด ารงชวีติ 
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ในดา้นชุมชน 

หวัข้อหลกั 

(แนวค าถาม) 

ต้องการให้โรงงาน

ด าเนินการอะไร 

หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบ

อะไร 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางใน

การด าเนินงาน 

(ท าอย่างไร) ต่อโรงงาน ต่อชุมชน 

1. การมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ 
ของชมุชน ทัง้ใกล ้และไกล       
ในหวัขอ้ต่างๆ เชน่ การสนบัสนุน
การศกึษา วฒันธรรม             
การมสีขุภาพทีด่ี 
2. การสรา้งงาน และพฒันาทกัษะ 
  
3. การถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
4. การสรา้งรายได ้ 
 
 
 
 
 
 

5. การลงทุนดา้นสงัคมต่างๆ 

- ควรใหทุ้นการศกึษา 
ส าหรบัเดก็ยากจน      

 

 

- อยากใหผู้ส้งูอายุม ี
สขุภาพรา่งกายแขง็แรง 
 

- สรา้งอาชพีใหก้บั
ผูส้งูอายุ 
 

- เปิดรบัสมคัรพนกังาน
จากชมุชนเขา้ท างาน 

- อยากไดก้ลอ้งวงจรปิด 

- ขาดสมัพนัธภาพ
ทีด่รีะหวา่งโรงงาน
กบัชมุชน 

 

 

 

- เดก็ดอ้ยโอกาส
กอ่ใหเ้กดิปญัหาทาง
สงัคมต่อไป 

- สขุภาพรา่งกายไม่
แขง็แรง  

 
 
 

- เกดิเป็นภาระใหก้บั
ชมุชน 
 

- คนในชมุชนวา่งงาน 

- เกดิปญัหา
อาชญากรรมไดง้า่ย 

 

- ผา้ปา่กองทุนการศกึษา 

 
 

 

-  ใหผู้เ้ชีย่วชาญมาสอน  
วธิกีารดแูลสขุภาพให ้  
สงูอายุในชมุชน 

- สรา้งอาชพีเสรมิ/ ฝึกอาชพี 

- รบัคนในชมุชนเขา้ท างาน 

- จดัแนวรว่มเฝ้าระวงั   โดย
ใหบ้รษิทัฯ สนบัสนุนอุปกรณ์ 

 

3.3) การสรุปประเดน็ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

รายละเอยีด รบัรู ้ ไม่แน่ใจ 

1) อบรมเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   88.78 11.22 

2) สรา้งจติส านึกและส่งเสรมิใหม้คีวามมธัยสัถ์ มคีวามอดทน มนี ้าใจและซื่อสตัย ์ 83.1 16.9 

3) ส่งเสรมิหาความรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองและองคก์ร 
  

85.91 14.09 

4) ส่งเสรมิคุณภาพชวีติหลงัเกษยีณ การรกัษาสุขภาพ การสรา้งครอบครวั 
 

81 19 

5) ส่งเสรมิใหรู้แ้ละเขา้ใจประโยชน์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ     88.03 11.97 
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      ความต้องการและความคาดหวงัของพนักงาน 

1) บุคลากรในองคก์รรบัรูว้า่องคก์รมกีารด าเนินโครงการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงและมคีวามสนใจโครงการฯ  แต่ยงัตอ้งการวธินี าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

2) บุคลากรในองคก์รมจีติอาสาและรบัรูว้ธิกีารออมแต่ยงัความตอ้งการใหอ้งคก์รส่งเสรมิ
ช่องทางการออมและส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูเ้พื่อการพึง่พาตนเองได้ 

3) บุคลากรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการท างาน  มคีวามร่วมมอืร่วมใจในการท างาน 
ไดร้บัอุปกรณ์และเครื่องมอืในการท างานอยา่งเพยีงพอ มสีภาพแวดลอ้มในการท างาน
ทีป่ลอดภยั 

4) บุคลากรสนใจในกจิกรรมดแูลสุขภาพ สนใจการออกก าลงักาย  การรวมกลุ่มท า
กจิกรรมแต่ยงัมคีวามกงัวลใจในชวีติหลงัเกษยีณ 

5) บุคลากรรบัรูว้า่องคก์รมโีครงการการป้องกนัทีจ่ะก่อมลภาวะต่อองคก์รและสงัคมและ
สนใจในโครงการการอนุรกัษ์พลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน 

ความต้องการและความคาดหวงัของชุมชน 
6) ผูส้งูอายใุนชุมชนตอ้งการมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง 
7) ผูส้งูอายตุอ้งการวธิกีารดแูลสุขภาพ 
 

 4) การทบทวน ปรบัปรงุ  

4.1)   การน าเสนอเพื่อการทบทวนโดยฝา่ยบรหิาร  
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดแ้ก่ พนกังานและชุมชน 

   ความคาดหวงัในส่วนของพนกังานไดม้าจาก 
1. การสานเสวนา ซึง่ความตอ้งการและความหวงั คอื มคีวามตอ้งการชวีติหลงัเกษยีณ

ใหเ้ป็นสุข 
2. การท าแบบสอบถามไดค้วามคาดหวงั คอื มคีวามตอ้งการเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
3. พนกังานสนใจกจิกรรมดแูลสุขภาพ สนใจการออกก าลงักายมคีวามกงัวลชวีติหลงั

เกษยีณ 
   ซึง่ในประเดน็ความคาดหวงัดงักล่าวในการทบทวนฝา่ยบรหิารมคีวามเหน็วา่ควรมี
แผนงาน เพื่อรองรบัความคาดหวงัของพนกังาน คอื แผนงานทีต่อบสนองต่อความตอ้งการการด ารงชวีติ
หลงัเกษยีณอยา่งเป็นสุข แผนงานการเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั
และแผนงาน การดแูลสุขภาพการออกกก าลงักาย   
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   ซึง่จากการทบทวนในฝา่ยบรหิารมคีวามเหน็วา่ ควรลดแผนงานเหลอื 2 แผนงาน คอื  
แผนงานการดแูลสุขภาพการออกก าลงักายกบัแผนงานส่งเสรมิช่องทางการออมและทกัษะการด ารงชวีติ         
ส่วนแผนงานการประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั สามารถใชแ้ผนงาน 2 
แผนขา้งตน้ตอบโจทย ์
   ความคาดหวงัของชุมชนไดม้าจาก 
   การสานเสวนากบัชุมชนรอบบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ย วดั โรงพยาบาล โรงเรยีน เทศบาล 
อนามยั ชุมชน ซึง่สามารถสรุปความตอ้งการของชุมชน คอื 

1. อยากไดผู้เ้ชีย่วชาญมาสอนวธิกีารดแูลสุขภาพใหผู้ส้งูอายใุนชุมชน 
ซึง่ในการทบทวนฝา่ยบรหิารเหน็ควรจดัท าแผนงาน SSSC ปนัใจ ห่วงใยสุขภาพผู้
สงูวยั ไดว้ตัถุประสงคใ์หผู้ส้งูวยัในชุมชนรูว้ธิอีอกก าลงักายอยา่งเหมาะสมใหรู้้
สภาวะสุขภาพกายของผูส้งูวยัในชุมชน เพื่อใหผู้ส้งูวยัมคีวามรูแ้ละเขา้ใจหลกั
โภชนาการใหเ้หมาะสมกบัวยั 

4.2)  การตดิตามการเปลีย่นแปลงของความตอ้งการและความคาดหวงั  

 ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะท างานและผูร้บัผดิชอบ เพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงของ          
ความตอ้งการและความคาดหวงั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขและรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนงานและปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ไปสู่การทบทวนในฝา่ยบรหิาร 

   ซึง่มปีระเดน็การตดิตามการเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

 -  การชีบ่้งและการจดัท าทะเบยีน 

 -  การวเิคราะหแ์ละจดัล าดบัความส าคญั 

 -  การสานเสวนา 

 -  การด าเนินตามแผนงานจากตามความตอ้งการและความคาดหวงั 

 -  ปญัหาและอุปสรรค 
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3.4  การวิเคราะหโ์อกาส และอปุสรรคในอนาคต   

โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threat) 

• การผลติแบบ One stop process 
• เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นองคก์ร เพื่อเพิม่ศกัยภาพ  
   ในการผลติ 
• มกีารน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชเ้พิม่ขึน้  
• มเีครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
• Energy saving    
• การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเพิม่การ  
   แขง่ขนัและการอยูร่อดขององคก์ร  
• เศรษฐกจิขยายตวัท าใหม้กีารผลติสนิคา้เพิม่ขึน้ 
• มกีารลงทุนเพิม่ขึน้/ประสทิธภิาพการผลติสงูขึน้ 
• ความมัน่ใจของผูล้งทุนเพิม่ขึน้ 
• ตอ้งการวธินี าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไป 
   ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
• ตอ้งการใหอ้งคก์รส่งเสรมิช่องทางการออมและ 
   ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูเ้พื่อการพึง่พาตนเองได ้
  ตอ้งการมสีภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั 
• สนใจในโครงการการอนุรกัษ์พลงังานและการใช ้
   พลงังานทดแทน 
• ผูส้งูอายใุนชุมชนตอ้งการมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง 
• ผูส้งูอายใุนชุมชนตอ้งการวธิกีารดแูลสุขภาพ 

• การยดึครองทีด่นิท าเหมอืงเหลก็ไม่สามารถขดุได ้
• ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้ ท าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน  
• มแีรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในโรงงานเพิม่ขึน้ 
• การเกดิอาชญากรรมจะสงู 
• การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของญี่ปุน่ ประเทศไทย 
   ไม่มเีหลก็เขา้มา  
• การลดการใชเ้หลก็จากการเขา้มาของเทคโนโลย ี
   การผลติ  
• ความตอ้งการใชเ้หลก็ลดลงอนัเนื่องมาจากภาวะ 
   เศรษฐกจิโลก  
• เศรษฐกจิหดตวัท าใหก้ารบรโิภคน้อยลง 
• โครงสรา้งทางธุรกจิเกดิความผนัผวน 
• มรสุมท าใหเ้ดนิเรอืสนิคา้ไดล้่าชา้  
• มคีวามตอ้งการพลงังานและทรพัยากรเพิม่ขึน้ 
• สภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมลง เพราะปญัหาการจดั 
   การขยะ 
• มกีารใชพ้ลงังานทดแทนสงูขึน้ 
• การเมอืงวุน่วายจะท าใหอุ้ตสาหกรรมเปลีย่นแปลงไป 
• การแตกกนัของกลุ่มการคา้ WTO อนัเนื่องมาจาก 
   การเมอืงโลก 
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สรปุประเดน็ความท้าทายโอกาสและอปุสรรค  
ประเดน็ความท้าทาย โอกาส อปุสรรค 

1. การเตรยีมความพรอ้มในการหา
วตัถุดบิใหม่ ทัง้ในดา้นปรมิาณและ
คุณภาพ เพื่อรองรบั 
• เศรษฐกจิขยายตวัท าใหม้กีารผลติ
สนิคา้เพิม่ขึน้ 
• การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของ
ญี่ปุน่ ประเทศไทยไม่มเีหลก็เขา้มา  

„ หาแหล่งวตัถุดบิใหม่เพื่อทดแทน
วตัถุดบิเดมิ  
 

„ ไม่ไดส้นิคา้ตรงตามความ
ตอ้งการ  
 

2. พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่
ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรองรบั 
• การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ๆ 
เพื่อเพิม่การแขง่ขนัและการอยูร่อด
ขององคก์ร  

„ ขยายตลาด ขยายกลุ่มลกูคา้  
„ ต่อยอดผลติภณัฑ ์เพื่อเป็นการเพิม่
มลูค่า  
 

„ ขาดบุคลากรดา้น R & D 
 

3. สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน    
เพื่อรองรบั 
• ผูส้งูอายใุนชุมชนตอ้งการมสีุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 
• ผูส้งูอายใุนชุมชนตอ้งการวธิกีาร
ดแูลสุขภาพ 

 ชุมชนมกีจิกรรมอยูส่ม ่าเสมอ 
 มชีุมชนหลายแห่ง 

 การสื่อสารทีไ่ม่ชดัเจน 

4. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละระบบนิเวศ  
เพื่อรองรบั 
• สภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมลง  
เพราะปญัหาการจดัการขยะ 

 หน่วยงานราชการในทอ้งถิน่มแีผน
ยทุธศาสตรเ์กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 ชุมชนยงัขาดความตระหนกั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

5. การจดัการพฒันาคุณภาพชวีติ
ของพนกังาน เพื่อรองรบั 
• ตอ้งการวธินี าเอาหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนั 

„ มหีน่วยงานภายนอกทีพ่รอ้มให้
ความรูใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติ 

 สภาพแวดลอ้มมแีหล่งอบายมุข
รอบๆ บรษิทั 
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• ตอ้งการใหอ้งคก์รส่งเสรมิช่องทาง
การออมและส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู้
เพื่อการพึง่พาตนเองได ้
6. ปรบักระบวนการผลติเป็น       
One stop process เพื่อรองรบั 
• การผลติแบบ One stop process 

„ ลดตน้ทุนการผลติ  
„ เพิม่ก าลงัการผลติ และเพิม่ขดี
ความสามารถในการผลติ 

„ ลงทุนสงู  
„ Product size หลากหลาย 
 lot size หลากหลาย  
 ขาดการศกึษาจากทุกหน่วยงาน 

7. สรรหาและคดัเลอืกพลงังาน
ทดแทน เพื่อลดตน้ทุนและเพิม่
ประสทิธภิาพ เพื่อรองรบั 
• มกีารใชพ้ลงังานทดแทนสงูขึน้ 
• สนใจในโครงการการอนุรกัษ์
พลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน 

„ ในระยะยาวจะสามารถลดตน้ทุน  
„ ลดปญัหาสิง่แวดลอ้ม  
 

„ การลงทุน/ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ และ
ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเริม่ตน้  
„ ปญัหาดา้นการตดิตัง้  

8. Steel pallet ทดแทน pallet ไม ้
เพื่อรองรบั 
• มคีวามตอ้งการพลงังานและ
ทรพัยากรเพิม่ขึน้ 

 ในระยะยาวจะสามารถลดตน้ทุน  
„ การอนุรกัษ์ทรพัยากรไม ้ 

 ตอ้งการความร่วมมอืจากลกูคา้ 
 Steel pallet สญูหาย 

9. องคก์รแห่งความปลอดภยั  
เพื่อรองรบั 
 ตอ้งการมสีภาพแวดลอ้มในการ
ท างานทีป่ลอดภยั 

 ความเชื่อมัน่จากลกูคา้  ผูร้บัจา้งช่วงยงัไม่ใหค้วาม 
ร่วมมอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม 

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
 

64 

 

3.5  วิสยัทศัน์และประเดน็กลยทุธข์ององคก์ร 

 1) การก าหนด/ทบทวนวิสยัทศัน์ (Vision) 

  “ มุ่งสู่การด าเนินธุรกจิอยา่งมธีรรมาภบิาล ดว้ยเขา้ใจ เขา้ถงึ และเขา้ร่วมพฒันา เพื่อสรา้ง
ความพงึพอใจใหล้กูคา้ ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้และพนกังานอยา่งเป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อ
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคม และความปลอดภยั กบัทัง้ร่วมต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ” 

  พนัธกิจ  

ต่อพนักงาน             สรา้งความปลอดภยัในการท างานและมุ่งพฒันาทกัษะการด ารงชวีติใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ี

ต่อลกูค้า/คู่ค้า/ผู้ถือหุ้น ด าเนินธุรกจิเพื่อสรา้งความพงึพอใจ โดยมธีรรมาภบิาลการบรหิาร 

ต่อชุมชน/สงัคม   เอือ้เฟ้ือต่อสงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

 2) ประเดน็กลยทุธ ์(Strategic Issues) 

  มี  9 ประเดน็กลยทุธ ์

 1)  การเตรยีมความพรอ้มในการหาวตัถุดบิใหม่ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
 2)  พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3)  สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน 
 4)  ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ   
 5)  การจดัการพฒันาคุณภาพชวีติของพนกังาน 
 6)  ปรบักระบวนการผลติเป็น  One stop process 
 7)  สรรหาและคดัเลอืกพลงังานทดแทน เพื่อลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพ  
 8)  Steel pallet ทดแทน pallet ไม ้  
 9)  องคก์รแห่งความปลอดภยั  
 

3) ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Preferred Value) 

  มวีฒันธรรมองคก์รของบรษิทัคอืการท างานเป็นทมีและมจีติอาสาซึง่เป็นค่านิยมส าหรบั
ผูบ้รหิาร    และพนกังานทุกคนยดึถอืและน าไปปฏบิตัซิึง่ท าใหเ้กดิปฏธิานขององคก์รทีว่า่ดว้ย “องคก์รมี
หน้าทีท่ าใหพ้นกังาน มคีวามสุข มคีวามสนุกกบัการท างาน 
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3.6  จดุมุ่งหมายกลยทุธอ์งคก์ร  

 

 

กลยทุธข์ององคก์ร ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

ด้านเศรษฐกิจ 
- การเตรยีมความพรอ้มในการหา
วตัถุดบิใหม่ทัง้ในดา้นปรมิาณและ
คุณภาพ 
- พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่
ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ ของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีที่
เกีย่วขอ้ง 
- ปรบักระบวนการผลติเป็น One 
stop process 

 
- จ านวนแหล่งใหม ่
 
 
- จ านวนผลติภณัฑ ์
- จ านวนลกูคา้ใหม่ 
 
 

- เปอรเ์ซน็ตข์องการลดตน้ทุน 

 
- มแีหล่งวตัถุดบิรายใหม่ 1 แหล่ง/ปี 
 

 
- มผีลติภณัฑใ์หม่ 1 ชนิด/ปี 
- จ านวนลกูคา้เพิม่ขึน้ 3% 

 
 

- ลดตน้ทุนในกระบวนการ 10% 

ด้านสงัคม 
- สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน 
 

- องคก์รแห่งความปลอดภยั 

 
- จ านวนครัง้ 
 
- จ านวนการเกดิอุบตัเิหตุ 

 
- มสี่วนร่วมในกจิกรรมชุมชน 
3 ครัง้/ปี 
- การเกดิอุบตัเิหตุเป็นศนูย ์

ด้านส่ิงแวดล้อม 
- ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากร       
ธรรมชาตแิละระบบนิเวศ 
- สรรหาและคดัเลอืกพลงังาน
ทดแทน เพื่อลดตน้ทุนและเพิม่
ประสทิธภิาพ 
- Steel pallet ทดแทน  pallet ไม ้

 
- จ านวน NC  
 
- จ านวนพลงังานทดแทน      
ราคาถูก 
 

- เปอรเ์ซน็ตก์ารใช ้Steel pallet 

 
- องคก์รมกีารบ าบดัน ้าก่อนปล่อย
ออกสู่สาธารณะ100%  
- มพีลงังานทดแทนราคาถูก 1 ชนิด
ภายใน 1 ปี 
 

- ใช ้Steel pallet เป็นรอ้ยละ 60  
ของการใช ้pallet ทัง้หมด 

ด้านบคุลากร 
- การจดัการพฒันาคุณภาพชวีติ
ของพนกังาน 

 
- เปอรเ์ซน็ตค์ุณภาพชวีติทีไ่ม่ด ี
 

 
- คุณภาพชวีติโดยรวมของพนกังาน
ทีไ่ม่ด ีน้อยกวา่ 5% 
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3.7 การก าหนดกลยทุธ ์ 

จาก มิติของการเปล่ียนแปลง สู่ 

1)  การเตรยีมความพรอ้มในการ
หาวตัถุดบิใหม่ทัง้ในดา้นปรมิาณ
และคุณภาพ 
1.1 การจดัซือ้วตัถุดบิผ่าน
ตวักลางเสยีค่านายหน้า 
1.2 การจดัซือ้วตัถุดบิจากผูผ้ลติ
แหล่งเดยีว 
2) ปรบักระบวนการผลติเป็น One 
stop process  
2.1 มขี ัน้ตอนการผลติทีซ่ ้าซอ้น 

การบริหารการจดัซ้ือ ผลิต ส่งมอบและ
กิจกรรมหลงัการขาย (Operation) 

 
 
 
1.1 การเจรจาชือ้วตัถุดบิโดยตรง
จากผูผ้ลติ 
1.2 เพิม่แหล่งผูผ้ลติวตัถุดบิรายใหม ่
 
 
 
2.1 ปรบัขบวนการผลติใหก้ระชบั 

1) สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน 
1.1 ไม่มแีผนงานกจิกรรมร่วมกบั
ชุมชน 

การบริหารการมีส่วนร่วมของลกูค้า คู่ค้า 
และ ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
1.1 มกีารจดัสานเสวนาร่วมกบั
ชุมชน 

2) พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ออก
สู่ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ ของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 มผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นของเดมิ
ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
2.2 กลุ่มลกูคา้เป็นตลาดเดมิๆ 

การบริหารนวตักรรม 

 
 
 
 
2.1 ส่งเสรมิบุคลาการดา้น R & D 
 
2.2 ขยายฐานลกูคา้ไปสู่ตลาดที่
เตบิโต 

1) องคก์รแห่งความปลอดภยั 
1.1 มแีผนงานความปลอดภยั
เฉพาะในองคก์ร 
2) ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากร       
ธรรมชาตแิละระบบนิเวศ 
 

ธรรมาภิบาล ส่ิงแวดล้อม และความ
ปลอดภยั 

 
1.1 ขยายแผนงานความปลอดภยั
กบัผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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2.1 มแีผนงานดา้นสิง่แวดลอ้ม
เฉพาะภายในองคก์ร 
3) Steel pallet ทดแทน    
pallet ไม ้
3.1 ปจัจุบนัใช ้pallet ไม ้

2.1 ขยายแผนงานดา้นสิง่แวดลอ้ม
ไปสู่ผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 
 

3.1 มแีผนงานการใช ้Steel pallet 
ทดแทน pallet ไม ้

1) การจดัการพฒันาคุณภาพชวีติ
ของพนกังาน 
1.1 พนกังานไม่มทีกัษะการออม 
1.2 พนกังานไม่ใส่ใจดแูลสุขภาพ 

บคุลากร 

 
 
1.1 มแีผนงานส่งเสรมิทกัษะการ
ออมและดแูลสุขภาพ 

1) สรรหาและคดัเลอืกพลงังาน
ทดแทน เพื่อลดตน้ทุนและเพิม่
ประสทิธภิาพ 
1.1 ไม่มกีารศกึษาขอ้มลูดา้น
พลงังานทดแทน 

ข้อมลูและความรู ้

 
 
 
1.1 หาแหล่งพลงังานทดแทนเพื่อ
ลดตน้ทุนดา้นพลงังาน 
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3.8  การวิเคราะหจ์ดุแขง็และจดุอ่อน  

 1. การเตรียมความพร้อมในการวตัถดิุบใหม่ทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร  มเีครอืขา่ย relationship กบัแหล่ง

ผูผ้ลติหลายเจา้  
 ม ีconnection กบัผูผ้ลติทีด่ ี
 มกีารเตรยีมบุคลากรรุ่นต่อไปให้
ท างานไดต่้อเนื่อง 
 ม ีconnection เฉพาะต่างประเทศ 

 อ านาจต่อรองมน้ีอย 
 

ข้อมลูและ
ความรู ้

 มขีอ้มลูของแหล่งวตัถุหลายที ่
 มคีวามรู ้ความถนดัในเรื่องการผลติ 
 มกีารถ่ายทอดความรูรุ้่นต่อรุ่น 
 มปีระสบการณ์ในการท าธุรกจิเหลก็ 
 มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ          
ทีต่่อเนื่อง 
 ถ่ายทอดความรูก้นัภายในและ
ภายนอก 

 ขอ้มลูไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ 
ของลกูคา้ไดทุ้กเจา้ 
 

เทคโนโลยี  มรีะบบคอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั
ประมวลผลไดร้วดเรว็ 

N/A 

กระบวนการ
ท างาน 

 มทีมีงานและระบบสรรหาวตัถุดบิที่
ชดัเจน 

 ตอ้งชือ้ผ่านตวัแทน 
 ในบางช่วงของการสัง่ชือ้ถูกจ ากดัดว้ย
โควตา้ 
 Forecast มคีวามคลาดเคลื่อนสงู 
 

วฒันธรรม,       
การท างานเป็น
ทีม และภาวะ

ผู้น า 

 องคก์รมคีวามร่วมมอืร่วมใจในการ
ท างานการท างานเป็นทมี ผูน้ ามคีวามรู้
และเชีย่วชาญ 

 พนกังานใหม่ตอ้งใชเ้วลาเรยีนรูว้ฒันธรรม
องคก์ร 
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2. พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้อง 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร  บุคลากรมปีระสบการณ์ในการท างาน  บุคลากรมคีวามช านาญในงานเฉพาะดา้น 

 ขาดบุคลากรดา้น R & D 
ข้อมลูและความรู ้  มฐีานขอ้มลูทีเ่ป็นความตอ้งการของ

ลกูคา้ 
 ฐานขอ้มลูทีม่อียูไ่ม่ทนัสมยั 
 

เทคโนโลยี  มคีวามสามารถพฒันาเทคโนโลยทีีม่ ี
อยูม่าใชใ้นการท างานปจัจุบนัได ้

 เทคโนโลยไีม่ทนัสมยั 

กระบวนการ
ท างาน 

 ม ีProcedure, W.I. ในการท างาน
ครบถ้วน 

 ไม่มกีารวางแผนส าหรบักระบวนการท า       
R & D 

วฒันธรรม,      
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

 องคก์รมคีวามร่วมมอืร่วมใจในการ
ท างานการท างานเป็นทมี  

 ขาดผูน้ าดา้น R & D 

 

 3.  สร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร  พนกังานทีม่จีติอาสาเป็นผูม้ทีกัษะ

ความรูง้านช่างหลากหลาย 
 บุคลากรเขา้ไม่ถงึคนในชุมชน 

ข้อมลูและความรู ้  มฐีานขอ้มลูดา้นการปรบัปรุงงาน   
 มขีอ้มลูทางเครื่องจกัรและเครื่องมอื
อยา่งหลากหลาย 

N/A 

เทคโนโลยี  มเีครื่องจกัรและเครื่องมอืสนบัสนุน
ทีห่ลากหลาย 

 เครื่องจกัรบางประเภทไม่สามารถ
เคลื่อนยา้ยไปท างานนอกสถานทีไ่ด ้

กระบวนการ
ท างาน 

 มกีารส ารวจความตอ้งการของ
ชุมชน 

 ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้
ทัว่ถงึ 

วฒันธรรม,      
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

 ท างานเป็น Team Work N/A 
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 4.   มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร  มคีวามรูใ้นระบบมาตรฐาน 

ISO14001  
 มคีวามรูใ้นการประเมนิ Aspect  

 บุคลากรเขา้ไม่ถงึปญัหาของชุมชน 

ข้อมลูและ
ความรู ้

 มขีอ้มลูการจดัการสิง่แวดลอ้มตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 14001 มกีาร
ประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

N/A 

เทคโนโลยี  ไม่ซบัซอ้น N/A 

กระบวนการ
ท างาน 

 มกีระบวนการท าตามขอ้ก าหนดของ
ระบบมาตรฐานระบบ ISO 14001   

N/A 

วฒันธรรม,      
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

 มกีารท างานเป็น Team Work N/A 

   5.  การจดัการพฒันาคณุภาพชีวิตของพนักงาน 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร  มคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิทัฯ 

 พนกังานมสีุขภาวะทีด่ ี
 ขาดทกัษะความรูใ้นการด ารงชวีติ 
 

ข้อมลูและ
ความรู ้

 มขีอ้มลูดา้นสุขภาวะพนกังาน 
 มคีู่มอืระบบบรหิารจดัการคุณภาพ 
ชวีติคนท างาน  

N/A 

เทคโนโลยี N/A N/A 

กระบวนการ
ท างาน 

 มกีารด าเนินงานตามแผนงานและ     
มกีารทวนสอบกจิกรรมตาม
แผนงานอยา่งสม ่าเสมอ 

N/A 

วฒันธรรม,      
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

 ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุน 
  

N/A 
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6. ปรบักระบวนการผลิตเป็น  One stop process 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร  พนกังานมศีกัยภาพในการเรยีนรูใ้น

การปรบักระบวนการผลติ 
N/A 

ข้อมลูและ
ความรู ้

N/A N/A 

เทคโนโลยี  มรีะบบคอมพวิเตอร ์ N/A 

กระบวนการ
ท างาน 

 ม ีW.I. และ Procedure งาน 
ครบทุกดา้น 

N/A 

วฒันธรรม,               
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

N/A N/A 

 

 7. สรรหาและคดัเลือกพลงังานทดแทน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร N/A  พนกังานไม่สนใจดา้นพลงังานทดแทน 

ข้อมลูและ
ความรู ้

N/A  ขาดขอ้มลูดา้นพลงังานทดแทน 

เทคโนโลยี N/A  ไม่มเีทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทนเป็น
ของตนเอง 

กระบวนการ
ท างาน 

N/A N/A 

วฒันธรรม,               
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

N/A N/A 
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 8. Steel pallet ทดแทน pallet ไม้ 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร  ฝา่ยการตลาดสามารถต่อรองให้

ลกูคา้ใช ้Steel pallet 
N/A 

ข้อมลูและ
ความรู ้

 มขีอ้มลู pallet ของลกูคา้ครบถ้วน N/A 

เทคโนโลยี N/A N/A 

กระบวนการ
ท างาน 

 มหีน่วยงานท า Steel pallet 
โดยเฉพาะ 

 ไม่สามารถควบคุมการสญูหายไดด้พีอ 

วฒันธรรม,               
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

N/A N/A  

 

 9. องคก์รแห่งความปลอดภยั 

ปัจจยัภายใน จดุแขง็ต่อกลยทุธ ์ จดุอ่อนต่อกลยทุธ ์
บคุลากร  พนกังานตระหนกัถงึความ

ปลอดภยั 
 ผูร้บัจา้งช่วงขาดความตระหนกัดา้นความ
ปลอดภยั 

ข้อมลูและ
ความรู ้

 องคก์รมขีอ้มลูและความรูด้า้นความ
ปลอดภยั 

N/A 

เทคโนโลยี N/A N/A 

กระบวนการ
ท างาน 

 มมีาตรการดา้นความปลอดภยัใน
งานครบทุกดา้น 

 บางกระบวนการเป็นของผูร้บัจา้งช่วง      
ซึง่ควบคุมไม่ได ้

วฒันธรรม,               
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

 ผูน้ าใหค้วามตระหนกัถงึความ
ปลอดภยั 

 ผูน้ าของผูร้บัจา้งช่วงยงัเน้นตน้ทุน
มากกวา่การสรา้งความตระหนกัดา้นความ
ปลอดภยั 
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   3.9    การประเมินความพร้อมขององคก์รต่อกลยทุธ ์

 1. หาผู้ผลิตแหล่งใหม่ 

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

 

เทคโนโลยี 
  

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

  

 

 2. พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ           
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียงข้อง 

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

 

เทคโนโลยี 
  

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า  
(N/A) 
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 3. ร่วมกิจกรรมในชุมชน 

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

 

เทคโนโลยี 
  

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

  

 

   4. มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ พฒันาและฟ้ืนฟดิูน น ้า และป่า 

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

 

 

เทคโนโลยี  
   

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 
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   5. การจดัการพฒันาคณุภาพชีวิตของพนักงาน 

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

 

 

เทคโนโลยี  (N/A) 
  

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

  

 

   6. ปรบักระบวนการผลิตเป็น One stop process 

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

 

 

เทคโนโลยี  
  

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 
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 7. สรรหาและคดัเลือกพลงังานทดแทน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

  

เทคโนโลยี 
  

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

  

 
 8. Steel pallet ทดแทน  pallet ไม้ 

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

  

เทคโนโลยี (N/A) 
  

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 
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 9. องคก์รแห่งความปลอดภยั 

ปัจจยัภายใน ด้านคณุภาพ ด้านปริมาณ 

บคุลากร 
  

ข้อมลูและความรู ้
 

  

เทคโนโลยี (N/A) 
  

กระบวนการ
ท างาน   

วฒันธรรม,                   
การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 
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3.10   บริหารความเส่ียงเชิงกลยทุธ ์ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง  

    1)  กระบวนการบริหารความเส่ียงการเตรียมความพร้อมในการวตัถดิุบใหม่ทัง้ในด้าน

ปริมาณ และคณุภาพ 

กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์

กระบวนการจดัการความ

เส่ียง 
เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่อลดตน้ทุนการน าเขา้
วตัถุดบิ 

ระบคุวามเส่ียง 
- มกีารผนัผวนอตัราการ      
แลกเปลีย่น     
- ค่าขนส่งทีส่งู 
- ราคาทีต่ ัง้สงูกวา่เจา้เดมิ 

 

 

2) กระบวนการบริหารความเส่ียงการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์
กระบวนการจดัการความเส่ียง เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่อขยายธุรกจิ 
- เพื่อเพิม่รายได ้

ระบคุวามเส่ียง 
- ไม่ตรงตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ 
- ตน้ทุนสงูกวา่คู่แขง่ 
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3) กระบวนการบริหารความเส่ียงการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน 

กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์

กระบวนการจดัการความ

เส่ียง 
เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ี
แก่สงัคม 

ก าหนดสถานการณ์ความ
เส่ียง 

 -  กจิกรรมไม่ตรงตามความ     
ตอ้งการ 
- กจิกรรมไม่ต่อเนื่อง 
- บุคลากรไม่ใหค้วามร่วมมอื 

 

 

4) กระบวนการบริหารความเส่ียงการส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 

กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์

กระบวนการจดัการความ

เส่ียง 
เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่ออนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบ
นิเวศ  

ระบคุวามเส่ียง 
- ไม่สามารถวดัผลไดข้าดความ
ต่อเนื่อง 
- ขาดการสนบัสนุนการภาครฐั 
และองคก์ร 
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5) กระบวนการบริหารความเส่ียงการจดัการพฒันาคณุภาพชีวิตของพนักงาน 

กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์

กระบวนการจดัการความ

เส่ียง 
เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่อใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติ 
ทีด่ ี

ระบคุวามเส่ียง 
- พนกังานไม่ใหค้วามสนใจใน
แผนงาน 
  

 

6) กระบวนการบริหารความเส่ียงการปรบักระบวนการผลิตเป็น  One stop process 
 
กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์

กระบวนการจดัการความ

เส่ียง 
เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่อลดขัน้ตอนการท างาน       
ทีซ่ ้าซอ้น 

ระบคุวามเส่ียง 
- เกดิความผดิพลาดจาก   
human error เนื่องจากไม่มี
ระบบทวนสอบ  
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7) กระบวนการบริหารความเส่ียงการสรรหาและคดัเลือกพลงังานทดแทน เพ่ือลดต้นทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์

กระบวนการจดัการความ

เส่ียง 
เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่อลดตน้ทุนและเพิม่
ประสทิธภิาพ 

ระบคุวามเส่ียง 
- พลงังานทดแทนทีม่อียู ่         
ราคาสงูมาก 

 

 

8) กระบวนการบริหารความเส่ียงการ Steel pallet ทดแทน pallet ไม้ 

กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์

กระบวนการจดัการความ

เส่ียง 
เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่อลดการใชท้รพัยากรไม ้

ระบคุวามเส่ียง 
- ตน้ทุนของ Steel pallet สงู    
- การสญูหายของ Steel pallet 
- ลกูคา้ไม่ใหค้วามร่วมมอื 
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9) กระบวนการบริหารความเส่ียงการองคก์รแห่งความปลอดภยั 

กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์

กระบวนการจดัการความ

เส่ียง 
เกณฑ์การช้ีบ่งความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์
- เพื่อใหพ้นกังานและผูร้บัจา้ง
ช่วงท างานดว้ยความปลอดภยั 

ระบคุวามเส่ียง 
- พนกังานและผูร้บัจา้งช่วง      
ขาดจติส านึก 
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3.11 การส่ือสารกลยทุธ ์วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์นโยบาย และความเส่ียง  

ล าดบั รายละเอียด วีธีการ แม่งาน กลุ่มเป้าหมาย 

การประเมินผล 

เกณฑ์ วิธี 
วนัท่ีติดตาม

ผล 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 - นโยบาย มอก.9999 

 

 

 

 

 

 - ความเสีย่ง 

 

 - กลยทุธอ์งคก์ร 

 - วตัถุประสงคเ์ชงิกล
ยทุธ ์

  

 

 

 - กลยทุธป์จัเจกบุคคล 

 - วตัถุประสงคเ์ชงิกล
ยทุธ ์

- บอรด์ความรู ้

- morning talk 

- แจกแผ่นพบั 

- www.sssth.com 

 

- morning talk 

- ตดิบอรด์ 

- จดัอบรม 

- บอรด์ความรู ้

- morning talk 

- กจิกรรม 

- แจกแผ่นพบั 

- www.ssscth.com 

- จดัอบรม 

- บอรด์ความรู ้

- morning talk 

- กจิกรรม 

- แจกแผ่นพบั 

-  www.ssscth.com 

กก.
มอก.
9999 

 

 

 

 

กก.
มอก.
9999 

 

กก.
มอก.
9999 

 

 

 

กก.
มอก.
9999 

- พนกังานทุกคน 

 

 

- ภายนอกองคก์ร 

 

 

- พนกังานทุกคน 

 

- ภายในองคก์ร 

 

 

 

- ภายนอกองคก์ร 

- ภายในองคก์ร 

 

 

 

 

- ภายนอกองคก์ร 

การรบัรู ้

 

 

- 

 

 

- 

 

การรบัรู ้

 

 

 

- 

การรบัรู ้

 

 

 

 

- 

ซกัถาม
ขอ้
สงสยั 

 

- 

 

 

- 

 

ซกัถาม
ขอ้
สงสยั 

 

 

- 

ซกัถาม
ขอ้
สงสยั 

 

 

 

- 

ทุกเดอืน 

 

 

- 

 

 

- 

 

ทุกเดอืน 

 

 

 

- 

ทุกเดอืน 

 

 

 

 

- 
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บทท่ี 4
 การก าหนดวตัถปุระสงค ์ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
และแผนงานขององคก์รตามกรอบข้อก าหนด 

มอก.๙๙๙๙ 
 

4.1  ประเดน็ยทุธศาสตรห์ลกัขององคก์ร  (Strategic Issue) 

 1)  การเตรยีมความพรอ้มในการหาวตัถุดบิใหม่ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
 2)  พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ  
      กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทเีกีย่วขอ้ง  
 3)  สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน 
 4)  ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ   
 5)  การจดัการพฒันาคุณภาพชวีติของพนกังาน 
 6)  ปรบักระบวนการผลติเป็น One stop process  
 7)  สรรหาและคดัเลอืกพลงังานทดแทน เพื่อลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพ  
 8) Steel pallet ทดแทน pallet ไม ้  
 9) องคก์รแห่งความปลอดภยั 
 

แผนกลยทุธร์ะยะยาว 3 แผน 

1)  พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีที
เกีย่วขอ้ง 
2)  ปรบักระบวนการผลติเป็น One stop process 
3)  สรรหาและคดัเลอืกพลงังานทดแทน เพื่อลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพ  
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4.2  การก าหนดกลยทุธข์ององคก์ร  

ประเดน็ยทุธศาสตร์
หลกั 

กลยทุธ ์ วตัถปุระสงคอ์งคก์ร ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

1) การเตรียมความ
พร้อมในการหา
วตัถดิุบใหม่ทัง้ในด้าน
ปริมาณและคณุภาพ 
 

หาผูผ้ลติแหล่งใหม ่
 

1) เพื่อลดการขาด
แคลนของวตัถุดบิ 
2) เพื่อลดตน้ทุนการ
น าเขา้วตัถุดบิ 
3) เพิม่แหล่งวตัถุดบิ
ใหม่ใหแ้ก่ลกูคา้ 

 จ านวนแหล่งใหม ่  มแีหล่งวตัถุดบิ          
รายใหม่ 1 แหล่ง/ปี 
 

2) สร้างความสมัพนัธ์
กบัชุมชน 

ส่งเสรมิความสมัพนัธ์
กบัชุมชน 

เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดแีก่สงัคม 
 

 จ านวนครัง้  มสี่วนร่วมในกจิกรรม  
 ชุมชน 3 ครัง้/ปี 
  

3) ส่งเสริมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ 
และระบบนิเวศ 

มสี่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์ พฒันาและ
ฟ้ืนฟูดนิ น ้า และปา่ 
  

เพื่ออนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ  
และระบบนิเวศ 

 จ านวน NC  
 

 องคก์รมกีารบ าบดัน ้า
ก่อนปล่อยออกสู่  
สาธารณะ 100% 
 

4) การจดัการพฒันา
คณุภาพชีวิตของ
พนักงาน 

การบรหิารจดัการ
คุณภาพชวีติคนท างาน 
  

เพื่อใหพ้นกังานมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
 
 

 เปอรเ์ซน็ต ์
คุณภาพชวีติทีไ่ม่ด ี
 

 คุณภาพชวีติโดยรวม
ของพนกังานทีไ่ม่ดี
น้อยกวา่ 5% 

5) Steel pallet 
ทดแทน pallet ไม้ 

Steel pallet ทดแทน 
pallet ไม ้

เพื่อลดการใชท้รพัยากร
ไม ้

  เปอรเ์ซน็ตก์ารใช ้
Steel pallet  

 ใช ้Steel pallet      
เป็นรอ้ยละ 60 ของ     
การใช ้pallet ทัง้หมด 

6) องคก์รแห่งความ
ปลอดภยั 

องคก์รแห่งความ
ปลอดภยั 

เพื่อใหพ้นกังานและผูร้บั 
จา้งช่วงท างานดว้ย
ความปลอดภยั 

 จ านวนการเกดิ
อุบตัเิหตุ 

 การเกดิอุบตัเิหตุ       
เป็นศนูย ์ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม 

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
 

86 

 

4.3  การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละแผนงานโครงการขององคก์ร  

กลยทุธ ์

ข้อ
ก าหนดการ
น าไปปฏิบติั
การบรูณา

การปรชัญาฯ  
ทัว่ทัง้องคก์ร : 

วตัถปุระสงค ์
(Objective) 

 

*ปัจจยัความส าเรจ็ 
(Key Success 

factor) 

แรงขบัเคล่ือน
ความส าเรจ็ 

 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ความไม่
แน่นอน/ 
ความเส่ียง
ท่ีกระทบ
ท าให้ไม่
ส าเรจ็  

สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน และมีความสขุ 
 

หาผูผ้ลติ
แหล่งใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 บุคลากร      

5.4.2 เศรษฐกจิ 
 
 
 

เพื่อลดตน้ทุน 
การน าเขา้วตัถุดบิ 
 

1. องคก์รก าหนด  
ใหฝ้า่ยการตลาดหา
แหล่งวตัถุดบิใน
ประเทศ โดยการ
เปรยีบเทยีบราคา
และคุณภาพ 
2. องคก์รสรา้ง
โปรแกรมวเิคราะห์
แนวโน้มราคา
วตัถุดบิจากภายใน
และภายนอก
ประเทศ 

มฐีานขอ้มลูการ 
ใชว้ตัถุดบิของ
ลกูคา้และมี
แนวโน้มการ
บรโิภคของ
ตลาดโลก 
 
 
 
 
 
 

เปอรเ์ซน็ตว์ตัถุดบิ 
จากแหล่งใหม ่

- มกีารผนั
ผวนอตัราการ
แลกเปลีย่น     
- ค่าขนส่งที่
สงู 
- ราคาทีต่ ัง้สงู
กวา่เจา้เดมิ 
 

5.4.3 สงัคม      

5.4.4 สิง่แวดลอ้ม      
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กลยทุธ ์

ข้อ
ก าหนดการ
น าไปปฏิบติั
การบรูณา

การปรชัญาฯ  
ทัว่ทัง้องคก์ร : 

วตัถปุระสงค ์
(Objective) 

 

*ปัจจยัความส าเรจ็ 
(Key Success 

factor) 

แรงขบัเคล่ือน
ความส าเรจ็ 

 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ความไม่
แน่นอน/ 
ความเส่ียง
ท่ีกระทบ
ท าให้ไม่
ส าเรจ็  

สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน และมีความสขุ 
 

ร่วมกจิกรรม
ในชุมชน 

 
 
 
 
 

5.4.1 บุคลากร      

5.4.2 เศรษฐกจิ      

5.4.3 สงัคม 
 
 

เพื่อสรา้งความ 
สมัพนัธอ์นัดแีก่
สงัคม 
 

 1. องคก์รไดร้บั
ความ 
 ร่วมมอืกบัคนใน  
 ชุมชน 
 2. องคก์รใหก้าร 
 สนบัสนุน 
 ทุนการศกึษากบั 
 โรงเรยีนในชุมชน 
 3. องคก์รน าขอ้มลู 
 หรอืกจิกรรมใน 
 ชุมชนมาใส่ใน  
 Wedsiteขององคก์ร 

 ไดร้บัการส่งเสรมิ 
 สนบัสนุนจาก 
 ผูบ้รหิารทางดา้น 
 ทรพัยากรและ
เวลา 

จ านวนการมสี่วน
ร่วมในกจิกรรม
ชุมชน 

- กจิกรรมไม่
ตรงตาม
ความ     
ตอ้งการ 
-  กจิกรรมไม่
ต่อเนื่อง 
-  บุคลากร 
ไม่ใหค้วาม
ร่วมมอื 

5.4.4 สิง่แวดลอ้ม 
 

     

5.4.5 วฒันธรรม      
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กลยทุธ ์

ข้อ
ก าหนดการ
น าไปปฏิบติั
การบรูณา

การปรชัญาฯ  
ทัว่ทัง้องคก์ร : 

วตัถปุระสงค ์
(Objective) 

 

*ปัจจยัความส าเรจ็ 
(Key Success 

factor) 

แรงขบัเคล่ือน
ความส าเรจ็ 

 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ความไม่
แน่นอน/ 
ความเส่ียง
ท่ีกระทบ
ท าให้ไม่
ส าเรจ็  

สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน และมีความสขุ 
 
 

มสี่วนร่วม
ในการ
อนุรกัษ์ 
พฒันาและ
ฟ้ืนฟูดนิ น ้า 
และปา่ 

 
 
 
 
 
 

5.4.1 บุคลากร      

5.4.2 เศรษฐกจิ      

5.4.3 สงัคม      

5.4.4 สิง่แวดลอ้ม 
 
 
 

เพื่ออนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชา
ตแิละระบบนิเวศ 

1. องคก์รมรีะบบ
บ าบดัน ้าเสยี 
2. องคก์รมกีาร
ตรวจเชค็คุณภาพ
น ้า ฝุน่ ความรอ้น 
แสง เสยีง และมี
การวเิคราะหแ์ละ
รายงานผลเพื่อการ
การปรบัปรุงแกไ้ข 

องคก์รมรีะบบ 
ISO14001  
 

จ านวน NC  
 

- ไม่สามารถ
วดัผลไดข้าด
ความต่อเนื่อง 
- ขาดการ
สนบัสนุนการ
ภาครฐัและ
องคก์ร 
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กลยทุธ ์

ข้อ
ก าหนดการ
น าไปปฏิบติั
การบรูณา

การปรชัญาฯ  
ทัว่ทัง้องคก์ร : 

วตัถปุระสงค ์
(Objective) 

 

*ปัจจยัความส าเรจ็ 
(Key Success 

factor) 

แรงขบัเคล่ือน
ความส าเรจ็ 

 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ความไม่
แน่นอน/ 
ความเส่ียง
ท่ีกระทบ
ท าให้ไม่
ส าเรจ็  

สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน และมีความสขุ 
การบรหิาร
จดัการ
คุณภาพชวีติ
คนท างาน 

 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 บุคลากร 
 
 
 

 เพื่อใหพ้นกังาน 
 มคีุณภาพชวีติทีด่ ี
  
 
 
 
 
 

1. องคก์รใช้
แบบสอบถาม 
WHO เพื่อ
ประเมนิคุณภาพ
ชวีติพนกังาน 
2. องคก์รสรา้ง
โปรแกรมวเิคราะห์
ผลคุณภาพชวีติ 

ไดร้บัการ
สนบัสนุนเป็น
นโยบายจาก 
ผูบ้รหิาร 
 
 
 
 
 

เปอรเ์ซน็ตค์ุณภาพ
ชวีติทีไ่ม่ด ี

- พนกังาน
ไม่ใหค้วาม
สนใจใน
แผนงาน 
 

5.4.2 เศรษฐกจิ      

5.4.3 สงัคม      

5.4.4 สิง่แวดลอ้ม      
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กลยทุธ ์

ข้อ
ก าหนดการ
น าไปปฏิบติั
การบรูณา

การปรชัญาฯ  
ทัว่ทัง้องคก์ร : 

วตัถปุระสงค ์
(Objective) 

 

*ปัจจยัความส าเรจ็ 
(Key Success 

factor) 

แรงขบัเคล่ือน
ความส าเรจ็ 

 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ความไม่
แน่นอน/ 
ความเส่ียง
ท่ีกระทบ
ท าให้ไม่
ส าเรจ็  

สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน และมีความสขุ 
 

Steel 
pallet 
ทดแทน 
pallet ไม้ 

 
 
 

5.4.1 บุคลากร      

5.4.2 เศรษฐกจิ      

5.4.3 สงัคม      

5.4.4 สิง่แวดลอ้ม 
 

เพื่อลดการใช้
ทรพัยากรไม ้

1. ฝา่ยการตลาด
ตอ้งท าขอ้ตกลงกบั
ลกูคา้ 
2. สรา้งกระบวนการ
เบกิจ่ายและเรยีกคนื 
 

การรณรงคก์ารใช้
ทรพัยากรธรรม 
ชาต ิ
 

เปอรเ์ซน็ตก์ารใช ้
Steel pallet 

- ตน้ทุนของ 
Steel pallet 
สงู    
- การสญูหาย
ของ Steel 
pallet 
- ลกูคา้ไม่ให้
ความร่วมมอื 

5.4.5 วฒันธรรม      
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กลยทุธ ์

ข้อ
ก าหนดการ
น าไปปฏิบติั
การบรูณา

การปรชัญาฯ  
ทัว่ทัง้องคก์ร : 

วตัถปุระสงค ์
(Objective) 

 

*ปัจจยัความส าเรจ็ 
(Key Success 

factor) 

แรงขบัเคล่ือน
ความส าเรจ็ 

 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ความไม่
แน่นอน/ 

ความเส่ียงท่ี
กระทบท า
ให้ไม่ส าเรจ็  

สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน และมีความสขุ 
 

องคก์ร
แห่งความ
ปลอดภยั 

 
 
 

5.4.1 บุคลากร      

5.4.2 เศรษฐกจิ      

5.4.3 สงัคม เพื่อใหพ้นกังาน
และผูร้บัจา้งช่วง
ท างานดว้ยความ
ปลอดภยั 

1. พนกังานและผู้
รบัจา้งช่วงมคีวาม
ตระหนกัดา้นความ
ปลอดภยั 
2. องคก์รสรา้ง
มาตรฐานความ
ปลอดภยั 
3. ประเมนิผลตาม
แผนงาน 

มแีผนงานดา้น
ความปลอดภยั
ประจ าปี 

จ านวนการเกดิ
อุบตัเิหตุ 

-  พนกังานและ  
ผูร้บัจา้งช่วง      
ขาดจติส านึก 

5.4.4 สิง่แวดลอ้ม 
 

     

5.4.5 วฒันธรรม      

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม 

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
 

92 

 

* การพจิารณาปจัจยัความส าเรจ็ (Key Success factor) พจิารณาไดจ้าก 2 เงื่อนไข ดงันี้  

- ระดบัปจัเจกบุคคล ไดแ้ก่   A=Action    B=Behavior        C=Condition 

- ระดบัองคก์ร ไดแ้ก่          P=People   P=Process     T=Technology  

 

ข้อก าหนดการน าไปปฏิบติั
การบรูณาการปรชัญาฯ ทัว่ทัง้

องคก์ร 

วตัถปุระสงคอ์งคก์ร แผนงานโครงการ (Action Plan) 

 4.4.1 บคุลากร 
1) เพื่อใหพ้นกังานมคีุณภาพทีด่ ี 1) ออมวนันี้ เพื่อชวีติทีด่ใีนวนัหน้า 

2) 3 อ. มอก.9999 ช่วยได ้

 4.4.2 เศรษฐกิจ 
2) เพื่อลดตน้ทุนการน าเขา้
วตัถุดบิ 

1) หาแหล่งวตัถุดบิใหม ่

 4.4.3 สงัคม 
  

3) เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
กบัแก่สงัคม 

1) ส่งเสรมิความสมัพนัธก์บัชุมชน 

4) เพื่อใหพ้นกังานและผูร้บัจา้ง
ช่วงท างานดว้ยความปลอดภยั 

1) สรา้งความปลอดภยัใหก้บัผูร้บัจา้ง
ช่วงรถบรรทุก 
 

4.4.4 ส่ิงแวดล้อม 5) เพื่ออนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบ
นิเวศน์ 

1) มสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์น ้า 

6) เพื่อลดการใชท้รพัยากรไม ้ 1) Steel pallet ทดแทน pallet ไม ้
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4.5  รายละเอียดแผนงานระดบัองคก์ร 

       1) แผนงานท่ี 1:  โครงการ ออมวนัน้ี เพ่ือชีวิตท่ีดีในวนัหน้า 

ช่ือแผนงาน ออมวนัน้ี เพ่ือชีวิตท่ีดีในวนัหน้า 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อใหพ้นกังานเขา้ร่วมโครงการออมเงนิ 
2. เพื่อใหพ้นกังานมเีงนิฝากสะสม 

ตวัช้ีวดั รอ้ยละของพนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

เป้าหมาย พนกังานรอ้ยละ 50 ขององคก์รสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

ผู้รบัผิดชอบ คุณวสิุทธนิี จนัทโรกร 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั พนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการมเีงนิฝากสะสม 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

2557 2558 

 พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

1. แต่งตัง้คณะท างาน                     
    

2. อบรมใหค้วามรูแ้ละก าหนดกฎเกณฑ ์
ในการออมร่วมกบัคณะท างาน                     

    

3. ประชาสมัพนัธ ์                     
    

4. ประเมนิผลการด าเนินงานและรายงานผล 
ใหส้มาชกิรบัทราบ 

          

    

5. รายงานผลใหผู้บ้รหิารรบัทราบ 
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 2) แผนงานท่ี 2:  โครงการ 3 อ. มอก.9999 ช่วยได้  

ช่ือแผนงาน  3 อ. มอก.9999 ช่วยได้  

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใหพ้นกังานมคีวามตระหนกัในดา้นสุขภาพ  

ตวัช้ีวดั 
1. จ านวนครัง้การอบรม 
2. จ านวนครัง้การจดักจิกรรม 

เป้าหมาย 
1. จดัอบรมการสรา้งความตระหนกัในดา้นสุขภาพ อยา่งน้อย 2 ครัง้/ ปี 
2. จดักจิกรรมดา้นสุขภาพ อยา่งน้อย 5 ครัง้/ปี 

ผู้รบัผิดชอบ คุณวสิุทธนิี จนัทโรกร 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
พนกังานมคีวามตระหนกัและมคีวามรูใ้นการดแูลสุขภาพของตนเอง 
เพื่อใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

2557 2558 

 พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

1. แต่งตัง้คณะท างาน                     
    

2. อบรมการดแูลสุขภาพ                     
    

3. จดักจิกรรมดแูลสุขภาพ                     
    

4. ประเมนิผลการด าเนินงาน                     
    

5. รายงานผลใหผู้บ้รหิารรบัทราบ                     
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 3) แผนงานท่ี 3:  โครงการ หาแหล่งวตัถดิุบใหม่  

ช่ือแผนงาน หาแหล่งวตัถดิุบใหม่ 

วตัถปุระสง
ค ์

เพื่อใหพ้นกังานฝา่ยการตลาดหาแหล่งวตัถุดบิใหม่เพื่อป้องกนัการขาดแคลนวตัถุดบิ 

ตวัช้ีวดั จ านวนแหล่งวตัถุดบิใหม ่

เป้าหมาย สามารถหาแหล่งวตัถุดบิใหม่ 1 แห่งภายใน 1 ปี 

ผู้รบัผิดชอบ คุณสุรศกัดิ ์จตุรภทัรไพบลูย ์

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รบั 

พนกังานฝา่ยการตลาดสามารถหาแหล่งวตัถุดบิจากทัง้ภายในหรอืภายนอก
ประเทศ      เพื่อรองรบัการขาดแคลนวตัถุดบิในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

2557 2558 

 พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

1. แต่งตัง้คณะท างาน                     
    

2. หาขอ้มลูแหล่งวตัถุดบิจากภายในและ 
ภายนอกประเทศ                     

    

3. น าตวัอยา่งวตัถุดบิมาทดสอบคุณภาพ                     
    

4. ประเมนิผลโครงการ                     
    

5. สรุปผลและรายงานผลโครงการ                     
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 4) แผนงานท่ี 4:  โครงการ ส่งเสริมความสมัพนัธก์บัชุมชน 

ช่ือแผนงาน ส่งเสริมความสมัพนัธก์บัชุมชน 

วตัถปุระสงค ์
1. ใหพ้นกังานเสนอโครงการการมสี่วนร่วมกบัชุมชน  
2. เพื่อน าวสัดุในองคก์รมาจดัท าเป็นอุปกรณ์เพื่อสรา้งประโยชน์ในชุมชน 

ตวัช้ีวดั 1. จ านวนพนกังานทีเ่สนอกจิกรรม 
2. จ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัอุปกรณ์ไปใช ้

เป้าหมาย 
1. ใหพ้นกังานทุกคนเสนอกจิกรรมการมสี่วนร่วมกบัชุมชน คนละ 1 เรื่อง 
2. พนกังานจดัท าอุปกรณ์เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน อยา่งน้อย 2 ชุมชน/ปี 

ผู้รบัผิดชอบ คุณหริณัย ์ โกมลหริณัย ์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รบั 

1. พนกังานมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสามารถท าอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน 
2. ชุมชนไดร้บัประโยชน์จากอุปกรณ์ทีพ่นกังานจดัท าให ้

 

 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

2557 2558 

 พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

1. แต่งตัง้คณะท างาน 
              

2. ลงส ารวจชุมชน 
              

3. รณรงคใ์หพ้นกังานคดิกจิกรรมเพื่อชุมชน                     
    

4. จดัท าอุปกรณ์เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน                      
    

5. น าอุปกรณ์ไปมอบใหชุ้มชน                          
    

6. สรุปผลโครงการ                     
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 5)  แผนงานท่ี 5:  โครงการ สร้างความปลอดภยัให้กบัผู้รบัจ้างช่วงรถบรรทุก 
 

ช่ือแผนงาน สร้างความปลอดภยัให้กบัผู้รบัจ้างช่วงรถบรรทุก 

วตัถปุระสงค ์ สรา้งจติส านึกผูร้บัจา้งช่วงรถบรรทุกใหต้ระหนกัถงึความปลอดภยั 

ตวัช้ีวดั จ านวนครัง้การเกดิอุบตัเิหตุ 

เป้าหมาย จ านวนครัง้ของการเกดิอุบตัเิหตุลดลง>50% ภายใน 1 ปี 

ผู้รบัผิดชอบ คุณประมวล  ข าสุวรรณ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั ผูร้บัจา้งช่วงรถบรรทุกมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั  

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

2558 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แต่งตัง้คณะท างาน 
            

2. การตรวจความพรอ้มพนกังานขบัรถ 
            

    2.1 อบรมพนกังานขบัรถใหม่ 
            

    2.2 OJT และทดลองงาน 
            

    2.3 การตรวจความพรอ้มก่อนเริม่งาน 
            

    2.4 สุ่มตรวจหารสารเสพยต์ดิ 
            

3. การตรวจความพรอ้มของรถส่งสนิคา้ 
            

    3.1 การขึน้ทะเบยีนรถใหม่ 
            

    3.2 การตรวจความพรอ้มของรถ
ประจ าวนั 

            

    3.3 การบ ารุงรกัษาตามระยะ 
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    3.4 การสุ่มตรวจสภาพโดยกรรมการ 
            

4. การตรวจสภาพเสน้ทางส่งสนิคา้ 
            

    4.1 การแจง้สภาพทางช ารุด 
            

    4.2 การก าหนดเสน้ทางขนส่งใหม่ 
            

    4.3 การออกมาตรการพเิศษเฉพาะ
เสน้ทาง 

            

5. การตรวจสภาพสนิคา้ก่อนส่ง 
            

    5.1 มาตรฐานอุปกรณ์การจบัยดึ 
            

    5.2 มาตรฐานการจดัวางสนิคา้บนรถ 
            

    5.3 มาตรฐานการวางแผน น ้าหนกั
บรรทุก 

            

6. ประเมนิผลโครงการ 
            

7. สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
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 6) แผนงานท่ี 6:  โครงการ มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์น ้า  

ช่ือแผนงาน มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์น ้า  

วตัถปุระสงค ์
1. ส่งเสรมิใหพ้นกังานมจีติส านึกในการอนุรกัษ์น ้า 
2. ใหพ้นกังานสาธติการท าถงัดกัไขมนัแบบง่ายๆ และมอบใหชุ้มชน 

ตวัช้ีวดั 
1. รอ้ยละของพนกังานทีไ่ดร้บัการอบรม 
2. จ านวนชุมชน 

เป้าหมาย 
1. รอ้ยละ 50 ของพนกังานทัง้หมดไดร้บัการอบรมจติส านึกการอนุรกัษ์น ้า 
2. พนกังานสามารถสาธติการท าถงัดกัไขมนัแบบง่ายๆ เพื่อมอบใหชุ้มชน  
ไม่น้อยกวา่ 2 แห่ง/ปี  

ผู้รบัผิดชอบ คุณบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั น ้าทิง้จากชุมชนทีผ่่านการบ าบดัจากถงัดกัไขมนัแบบง่ายๆ มคีุณภาพดขีึน้ 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

2557 2558 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แต่งตัง้คณะท างาน 
              

2. ตรวจวดัคุณภาพน ้าทีผ่่านการบ าบดั       
ภายในองคก์ร                      

    

3. อบรมจติส านึกการอนุรกัษ์น ้าและเรยีนรู ้ 
การท าถงัดกัไขมนั                     

    

4. สาธติการท าถงัดกัไขมนัและมอบใหชุ้มชน                     
    

5. สรุปผลโครงการ                         
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 7)  แผนงานท่ี 7:  โครงการ Steel pallet ทดแทน pallet ไม้ 
 

ช่ือแผนงาน Steel pallet ทดแทน pallet ไม้ 

วตัถปุระสงค ์
พนกังานฝา่ยการตลาดสามารถท าขอ้ตกลงกบัลกูคา้ ในการใช ้Steel pallet   
แทน pallet ไม ้

ตวัช้ีวดั เปอรเ์ซน็ตก์ารใช ้Steel pallet 

เป้าหมาย ใช ้Steel pallet เป็นรอ้ยละ 60 ของการใช ้pallet ทัง้หมด 

ผู้รบัผิดชอบ คุณสุรศกัดิ ์จตุรภทัรไพบลูย ์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั ลดการใชท้รพัยากรไม ้

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

2557 2558 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แต่งตัง้คณะท างาน 
              

2. หาขอ้มลูลกูคา้ทีย่งัใช ้pallet ไม ้                     
    

3. ฝา่ยการตลาดท าขอ้ตกลงกบัลกูคา้                     
    

4. ประเมนิผลโครงการ                     
    

5. สรุปผลและรายงานผลโครงการ                         
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บทท่ี 5
 วตัถปุระสงคแ์ผนงานระดบัปัจเจกบคุคลตาม

กรอบข้อก าหนด มอก.๙๙๙๙ 
 

5.1  การก าหนดวตัถปุระสงค ์ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ของแผนงานระดบัปัจเจกบคุคล 

ข้อก าหนดการน าไปปฏิบติัการบรูณาการปรชัญาฯ 
ทัว่ทัง้องคก์ร 

แผนงานระดบัปัจเจกบคุคล (Action Plan) 

   บคุคลากร 
- ออมวนันี้เพื่อชวีติทีด่ใีนวนัหน้า 
- 3 อ. มอก.9999 ช่วยได ้

   สงัคม - เพื่อใหพ้นกังานท างานดว้ยความปลอดภยั 
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ช่ือแผนงาน ออมเงินวนัน้ี เพ่ืออนาคตในวนัหน้า 

วตัถปุระสงค ์ สรา้งนิสยัในการออม 

เป้าหมาย ออมเงนิ เดอืนละ 2 ครัง้ 

ผู้รบัผิดชอบ มณี  จรยิรกัษ์วรกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 
ประจ าปี  2558 

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

เกบ็เงนิออมเดอืนละ 2,000 บาท 

- - 
          

1,000 1,000 
          

- - 
          

1,000                   
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ช่ือแผนงาน ออมเงินวนัน้ี เพ่ืออนาคตในวนัหน้า 

วตัถปุระสงค ์ สรา้งนิสยัในการออม 

เป้าหมาย เกบ็เงนิฝากสหกรณ์ของบรษิทัใหไ้ดเ้ดอืนละ 1,000 บาท 

ผู้รบัผิดชอบ น.ส.ชุตกิาญจน์  นุเรศรมัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 
ประจ าปี  2558 

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

เกบ็เงนิฝากสหกรณ์ของบรษิทัทุก
เดอืนและกลางเดอืน 

500 500 
          

- - 
          

500 - 
          

-                   
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ช่ือแผนงาน สร้างสขุวยัเกษียณ 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใหม้เีงนิใชจ้่าย ไม่เป็นภาระของลกูหลาน 

เป้าหมาย ออมเงนิ เดอืนละ 28% ของรายได ้ระยะเวลา 9 ปี 

ผู้รบัผิดชอบ นางสุนีย ์ เสถยีรลคันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 
ประจ าปี  2558 

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

สะสมเงนิกบักบัธนาคารกรุงไทย 

28% 28% 
          

- - 
          

- - 
          

- -                 
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ช่ือแผนงาน ออมเงินวนัน้ี เพ่ืออนาคตในวนัหน้า 

วตัถปุระสงค ์ สรา้งนิสยัในการออม 

เป้าหมาย ลดค่าใชจ้่ายโดยซือ้เสือ้ผา้ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ 

ผู้รบัผิดชอบ น.ส. ศริกิานต ์ คงทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 
ประจ าปี  2558 

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

นบัจ านวนครัง้ 

- - 
          

1 - 
          

- - 
          

-                   
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ช่ือแผนงาน ออกก าลงักายสบายชีวี 

วตัถปุระสงค ์ ลดไขมนัในเลอืด 

เป้าหมาย ออกก าลงักายโดยการเดนิบนลู่ว ิง่ครัง้ละ 30 นาท ี

ผู้รบัผิดชอบ น.ส. ณฐัสมิา  มาขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 
ประจ าปี  2558 

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

เดนิบนลู่ว ิง่ครัง้ละ 30 นาท/ีเผาผลาญ         
300 แคลอรี ่

2 1 
          

4 - 
          

4 - 
          

5 -                 
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ช่ือแผนงาน ออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพกายและใจ 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใหสุ้ขภาพทีแ่ขง็แรงและสุขภาพใจทีด่ ี

เป้าหมาย ออกก าลงักายสปัดาหล์ะ 4 วนัๆ ละ 1-2 ชัง่โมง 

ผู้รบัผิดชอบ นายทววีธุ  ข าวงษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 
ประจ าปี  2558 

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

-  วิง่ทีส่วนสาธารณะครัง้ละ 30 นาท ี

- เล่นฟิตเนสลดไขมนัและเพิม่
กลา้มเนื้อ  ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 

4 4 
          

4 4 
          

4 - 
          

4 -                 
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ช่ือแผนงาน พฒันาสถานท่ีท างาน 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อความสะดวก, ปลอดภยัในการท างาน 

เป้าหมาย ท า KAIZEN เดอืนละ 1 เรื่อง 

ผู้รบัผิดชอบ นายวสิทิธิ ์ กนัสตัร ู
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วิธีการ 
ประจ าปี  2558 

 ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

เขยีนและท า KAIZEN เดอืนละ 1 
เรื่อง 

1 - 
          

- 1 
          

- - 
          

- -                 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม 

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
 

110 

 

สรปุผลการด าเนินงาน 
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บทท่ี 6
 สรปุผลการด าเนินงาน ปัญหา อปุสรรค และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุ 
 

6.1  สรปุผลการด าเนินงาน  

ข้อก าหนด 5.1 ทัว่ไป 

 1)  ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารก าหนดนโยบาย และ โครงสรา้งคณะท างาน มอก. 9999 
จ านวน 19 ท่านมาจากทุกภาคส่วน ซึง่มกีารก าหนดบทบาทหน้าที ่ในการวางแผน การน าไปปฏบิตักิาร
ตดิตามเฝ้าระวงัการวดัผล ทบทวน และการปรบัปรุงไวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่ประกาศ และค าส ัง่แต่งตัง้
คณะท างานฯ       ไดป้ระกาศ ณ วนัที ่ 28 สงิหาคม 2557 ลงนามโดย มร.โตชอิาก ิไซโต ้รอง
ผูอ้ านวยการ 

 ข้อก าหนด 5.2 การน าองคก์ร 

 1)  มกีารประชุมผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะท างาน มกีารประชุมและวางแผนกลยทุธ์
องคก์ร อนุมตัโิครงการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามคัค ีและการสรา้งความมสี่วนร่วมของบุคลากรทีท่ าให้
มัน่ใจ      วา่องคก์รมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและการด าเนินธุรกจิอยา่งโปร่งใสและมจีรยิธรรมเพื่อ
ส่งเสรมิใหเ้กดิความสมดุลมัง่คงย ัง่ยนืและมคีวามสุข 

 ข้อก าหนด 5.3 การวางแผน 

 1)  มกีารทบทวนบรบิทภายในและภายนอก มกีารสรุปความทา้ทายในอนาคต                 
มกีารจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี มกีารก าหนดแผนงานตามประเดน็ความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี  

 2)  มกีารก าหนดวสิยัทศัน์องคก์รและก าหนดประเดน็กลยทุธอ์งคก์ร จ านวน 9 ประเดน็ 

 3)  มกีารก าหนดกลยทุธอ์งคก์ร 6 กลยทุธ ์ 
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 ข้อก าหนด 5.4 การน าไปปฏิบติั 

 1)  มกีารท าแบบส ารวจบุคลากรเพื่อหาความคาดหวงัและความตอ้งการซึง่ความ
ตอ้งการของบุคลากรเป็นดา้นการประยกุตเ์ศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติประจ าวนั และความกงัวลชวีติ
หลงัเกษยีณ 

 2)  ก าหนดกลยทุธอ์งคก์รดา้นบุคลากร  2  กลยทุธ ์

  ก าหนดกลยทุธอ์งคก์รดา้นเศรษฐกจิ   1  กลยทุธ์  

     ก าหนดกลยทุธอ์งคก์รดา้นสงัคม   2  กลยทุธ์  

     ก าหนดกลยทุธอ์งคก์รดา้นสิง่แวดลอ้ม  2  กลยทุธ ์

ข้อก าหนด 5.5 การติดตาม เฝ้าระวงั การวดัผล และการทบทวน 

       คณะท างานส่งเสรมิการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงฯ ไดม้กีารประชุม 
Management Review เพื่อตดิตาม ทบทวน วเิคราะห ์และแกไ้ขปรบัปรุง การด าเนินงานการน า
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมมาใชใ้นสถานประกอบการ (มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-
๒๕๕๖) ประชุมเมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2557 ณ หอ้งประชุม ตกึใหม่ ช ัน้ 2 อาคาร บมจ.ศนูยบ์รกิารเหลก็
สยามมคีณะท างานฯ และทมีงานมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม ( มอก.๙๙๙๙ 
เล่ม ๑-๒๕๕๖ ) เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 45 ท่าน ตามรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัต่อไปนี้ ครบเป็นองค์
ประชุม 

ผู้มาประชุม 
1.  คุณโตชอิาก ิไซโต ้กรรมการรองผูอ้ านวยการ / ประธานคณะท างาน  
2.  คุณบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุสฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ  / รองประธานฯ  
3.  คุณเนาวรตัน์ ชนะมลู ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส ฝา่ยผลติ ตดัเหลก็  / รองประธานฯ 
4.  คุณสุรศกัดิ ์จตุรภทัรไพบลูย ์ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝา่ยการตลาด ตดัเหลก็  / รองประธานฯ 
5.  คุณวราเวช ภทัรภกัดธีรรม รองผูจ้ดัการทัว่ไป ฝา่ย MCPD. / รองประธานฯ 
6. คุณหริณัย ์โกมลหริณัย ์รองผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยกฎหมาย  & CSR / หวัหน้าคณะท างาน 
7. คุณสมพงษ์ เสถยีรลคันา รองผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยวศิวกรรมซ่อมบ ารุง / คณะท างาน  
8. คุณพรีพล เพิม่ทว ีรองผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยวางแผนและควบคุมวตัถุดบิ  / คณะท างาน 
9. คุณกฤษฎา ธรีกุล  รองผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยวศิวกรรมผลติภณัฑ ์/ คณะท างาน  
10. คุณวสิุทธนิี จนัทโรกร ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล  / คณะท างาน 
11. คุณไพโรจน์ คอูมรพฒันะ ผูจ้ดัการฝา่ยคอมพวิเตอร์  / คณะท างาน 
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12. คุณวเิชยีร เพง็แจ่ม ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ ตดัเหลก็  / คณะท างาน 
13. คุณจนิตนา ชยัส าเรจ็ ผูจ้ดัการฝา่ยการคา้ต่างประเทศและเลขานุการ / คณะท างาน  
14. คุณประมวล ข าสุวรรณ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยประกนัคุณภาพ ตดัเหลก็ / คณะท างาน  
15. คุณวทิยา ตัง้งามจติต ์รองผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด 2  / คณะท างาน 
16. คุณจริาภรณ์ บุตรศร ีผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ย Stock Control MCPD. / คณะท างาน 
17. คุณมยรุ ีพลานนท ์รองหวัหน้าส่วนประสานงานตลาด ตดัเหลก็ / คณะท างาน  
18. คุณนวลจนัทร ์เนื้อนุ่ม ผูช้่วยหวัหน้าส่วนกฎหมาย  / คณะท างานและเลขานุการ 
19. คุณทววีธุ ขนุวงษ์ นิตกิรฝา่ยกฎหมาย  / คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
ผูไ้ม่มาประชุม  - ไม่ม ี ‟ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  คณะทมีงาน 
20.  คุณสมพร พรหมแสง ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยบญัชตีน้ทุน   
21 คุณมณี จรยิรกัษ์วรกุล ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน  
22.  คุณอญัชล ีโปรยานนัทกุล ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยตลาดหลกัทรพัยแ์ละ BOI. 
23. คุณปิยาภรณ์ เชาวลติ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยบญัชที ัว่ไป  
24. คุณยพุา นโนนิตธิรรม ผูช้่วยหวัหน้าส่วนบุคคลโรงงาน  
25. คุณนาตยา หาญววิฒันกจิ หวัหน้าส่วนการคา้ต่างประเทศและเขานุการ  
26. คุณนิตยา ศริวิฒัน์ ผูช้่วยหวัหน้าส่วนสรรหา ฝา่ยทรพัยากรบุคคล  
27. คุณประไพ พสิุราช รองหวัหน้าแผนกทรพัยากรบุคคล  
28 คุณบุระ เกษรนวล ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยควบคุมวตัถุดบิ ตดัเหลก็  
29 คุณพสิทิธิ ์สุขกลงึ ผูช้่วยหวัหน้าส่วนวางแผนการผลติ ตดัเหลก็  
30. คุณชยัธนนัท ์ทองธนากลูเศรษฐ ์หวัหน้าส่วนควบคุมการผลติ  
31. คุณสุนีย ์เสถยีรลคันา ผูช้่วยหวัหน้าส่วนจดัชือ้  
32. คุณนิตยา พฒันชลาลยั ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ  
33. คุณนิลุบล อุ่มน้อย รองหวัหน้าส่วนประกนัคุณภาพ ตดัเหลก็  
34. คุณวรนิทร ชอบมาก ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรมซ่อมบ ารุง  
35. คุณสงวนศกัดิ ์วรพุฒ ิผูช้่วยหวัหน้าส่วนควบคุมการผลติ ตดัเหลก็  
36 คุณสนัตภิาพ แสนจนัทร ์ประธานสหภาพแรงงาน  
37. คุณสวสัดิ ์บุญกระจาย  พนกังานกลุ่มการผลติ A /ตวัแทนสหภาพฯ 
38. คุณสุระ จนัทมิาธร หวัหน้ากลุ่มรายงานการผลติ A/ตวัแทนสหภาพฯ 
39. คุณภสันนัท ์ญาตพิรหม ผูช้่วยหวัหน้าส่วนธุรการ ฝา่ยทรพัยาบุคคล  
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40. คุณผกาพรรณ พมิพด์ ีผูช้่วยหวัหน้าแผนกธุรการ บุคคลโรงงาน  
41. คุณจุรรีตัน์ ไกรสหี ์ผูช้่วยหวัหน้าแผนกอบรม ทรพัยากรบุคคล  
42. คุณสดาย ุชวีนิวภิาส นิตกิร/กฎหมาย  
43. คุณธรีะภทัร สนิทชาต ินิตกิร/เจา้หน้าทีส่่วนงานระบบ ISO ฝา่ยกฎหมาย 
44. คุณวนิดา ขวญัเจรญิ เจา้หน้าทีธุ่รการ ฝา่ยกฎหมาย  
45. คุณวชัร ีจนัทะวงค ์เจา้หน้าทีธุ่รการ ฝา่ยกฎหมาย  

เริม่ประชุม 10.00 น.  

นายโตชอิาก ิไซโต ้เป็นประธานในทีป่ระชุมและไดด้ าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรบัทราบ   

  ประธานกล่าวขอบคุณคณะท างานทีไ่ด้ น าความรู ้และความเขา้ใจในหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง มาบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัว่ทัง้องคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-
๒๕๕๖) จนท าใหบ้รษิทัฯไดม้กีารพฒันาไดอ้ยา่งสมดุล มัน่คง ยัง่ยนื และ มคีวามสุข ตลอดจน มขี ัน้ตอน
การพฒันาทีช่ดัเจน ตามหลกัการและแนวทางองคป์ระกอบของเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม ทัง้นี้
เพื่อการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนืของบรษิทัต่อไป  และประธานไดม้อบหมายใหน้ายบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ 
รองประธานฯ เป็นผูด้ าเนินการประชุม 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี  24 ตลุาคม 

2557 

  ประธานขอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมทีผ่่านมาตามทีไ่ดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุม
พจิารณารบัรอง มที่านใดขอแกไ้ขหรอืไม่ 

  ถ้าไม่ม ีถอืวา่ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการระชุมดงักล่าว  

  มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง  

  -ไม่ม-ี 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  
 นายบุญชยั ไดม้อบหมายใหน้ายหริณัย ์โกมลหริณัย ์หวัหน้าคณะท างานฯ สรุปผลการ
ด าเนินงานการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมมาใชใ้นสถานประกอบการ ใหท้ี่
ประชุมพจิารณา และ รบัทราบ 
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 นายหริณัย ์ฯ ไดส้รุปการด าเนินงานในการเขา้ร่วมโครงการ มอก.9999 ประจ าปี 2557         
ใหท้ีป่ระชุมทราบดงันี้ 

  12 มถุินายน 2557 คุณบุญชยั ตวัแทนบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงร่วม
โครงการส่งเสรมิการนามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม  (มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-
๒๕๕๖) ไปใชใ้นสถานประกอบการเพื่อการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื ระหวา่งกระทรวงอุตสาหกรรม  ส านกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ  ณ หอ้งประชุมชุณหะวณั  ชัน้ 3 
อาคารส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  ส่วนก าหนดงานในโครงการฯ ทีผ่่านมานายหริณัย ์ไดส้รุปใหท้ีป่ระชุมทราบอกีครัง้ดงันี้ 
 - ผูบ้รหิารและคณะท างานไดร้บัการฝึกอบรม และค าแนะน าในการน ามาตรฐาน
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมไปด าเนินธุรกจิและบรหิารงาน  โดยมกีจิกรรมในการ
ฝึกอบรม 5 ครัง้ เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2557, วนัที ่21 กรกฎาคม 2557, วนัที ่28 สงิหาคม 2557,         
24 กนัยายน 2557 และ 15 ตุลาคม 2557 ซึง่ในแต่ละครัง้ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ครัง้ที ่๑ ทบทวนความรู้  ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน  มอก .๙๙๙๙  และรายละเอยีดภาพรวม
โครงการ  

ครัง้ที ่๒  แนวทางการบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัว่ทัง้องคก์ร                    
และการทบทวนบรบิท/ปจัจยัภายใน ภายนอกองคก์ร  

ครัง้ที ่๓  แนวทางการพจิารณาเชื่อมโยงทศิทางธุรกจิขององคก์ร (Business Direction)  
กบัมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมดว้ย  Performance 
Model  

ครัง้ที ่๔  การจดัทา Personal Action Plan ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรม  

ครัง้ที ่๕  ตดิตาม ประเมนิผล Personal Action Plan และจดัท ารายงานผลการดาเนินงาน 

 - ก าหนดส่งรายงานผลกากรด าเนินงานตามมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ วนัที ่29 ตุลาคม 2557 
 - ก าหนดการทวนสอบ  (Verify) เอกสารและการปฏบิตังิานตามมาตรฐานแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม คาดวา่ประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2557 ซึง่ไดว้นัทีแ่น่นอนจะแจง้
ใหท้ีค่ณะท างานรบัทราบอกีครัง้   
 มติท่ีประชุม : รบัทราบ 
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วาระท่ี 5 พิจารณาทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่องและผลการด าเนินงาน ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอ ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม (มอก.9999         
เล่ม 1-2556) มอก. 9999 ท่ีผ่านมา 
  5.1 ผล และปัญหาอปุสรรคในการบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัว่ทัง้
องคก์รตามเกณฑ์ปฏิบติั 6 ข้อ 

  นายหริณัย ์ฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบวา่ บรษิทัฯ ไดก้ารด าเนินงานตามแนวปฏบิตัิ
ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)       
ทีร่ะบุไวบ้ทที ่5  แนวทางการบรูณาการเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมทัว่ทัง้องคก์ร ทัง้ 6 ขอ้          
โดยสามารถด าเนินงานไปไดด้ว้ยด ีในครัง้นี้ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาทบทวนในประเดน็ต่อไปนี้ 

  ข้อก าหนด 5.1 ทัว่ไป  

  1) ประกาศแต่งตัง้คณะท างานส่งเสรมิการน ามาตรฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอุตสาหกรรมใชใ้นสถานประกอบการ (มอก.๙๙๙๙) พรอ้มก าหนดบทบาทหน้าทีไ่วอ้ยา่งชดัเจน โดย
ผูบ้รหิารระดบัสงูไดก้ าหนดโครงสรา้งคณะท างานฯ จ านวน 19 ท่าน ซึง่เป็นตวัแทนมาจากทุกหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของบรษิทั รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูกเ็ขา้มาเป็นทัง้ประธาน และรองประธานคณะท างาน เพื่อมา
น าองคก์รในการใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ใน
การร่วมวางแผน การน าไปปฏบิตักิารตดิตามเฝ้าระวงัการวดัผล ทบทวน และการปรบัปรุง  

  กบัทัง้มกีารประกาศนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองคก์ร
ทีม่กีารด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันาทีส่มดุล มัง่
คงย ัง่ยนื และมคีวามสุขของบุคลากร องคก์ร และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  

  ประกาศแต่งตัง้คณะท างาน และนโยบายดงักล่าวไดม้นีายโตชอิาก ิไซโต ้กรรมการรอง
ผูอ้ านวยการ ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูล้งนาม และประกาศใชเ้มื่อวนัที ่28 สงิหาคม 2557 ทีผ่่านมา  

  มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ลงมตเิป็นเอกฉนัทใ์ห ้โครงสรา้งคณะท างานคง
และนโยบายเป็นไปตามเดมิยงัไม่ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากเพิง่ประกาศใช ้

  ข้อก าหนด 5.2 การน าองคก์ร 

   1) ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะท างาน มกีารประชุมและวางแผนกลยทุธอ์งคก์รอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่ออนุมตัโิครงการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามคัค ีและการสรา้งความมสี่วนร่วมของบุคลากรทีท่ า
ใหม้ ัน่ใจวา่องคก์รมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและการด าเนินธุรกจิอยา่งโปร่งใสและมจีรยิธรรมเพื่อส่งเสรมิ
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ใหเ้กดิความสมดุลมัง่คงย ัง่ยนืและมคีวามสุข กบัทัง้ใหค้วามส าคญัต่อการแบ่งปนัและพฒันาสงัคม 
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้วฒันธรรม ควบคู่กบัการด าเนินธุรกจิในทุกกจิกรรมหรอืโครงการทีไ่ดด้ าเนินการ 

  มติท่ีประชุม: รบัทราบ 

   ข้อก าหนด 5.3 การวางแผน 
   1) มกีารทบทวนบรบิทภายในและภายนอก มกีารสรุปความทา้ทายในอนาคต มกีาร
จดัล าดบัความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี มกีารก าหนดแผนงานตามประเดน็ความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี  
   2) มกีารก าหนดวสิยัทศัน์องคก์รและก าหนดประเดน็กลยทุธอ์งคก์ร จ านวน 9 ประเดน็ 
   3) มกีารก าหนดกลยทุธอ์งคก์ร 6 กลยทุธ ์ 
 ทัง้น้ี กลยทุธข์ององคก์ร มี 6 กลยทุธป์ระกอบด้วย 

 1)  การเตรยีมความพรอ้มในการหาวตัถุดบิใหม่ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
 2)  ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ  
 3)  การจดัการพฒันาคุณภาพชวีติของพนกังาน  
 4)  สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน 
 5)  Steel pallet ทดแทน pallet ไม ้
 6)  องคก์รแห่งความปลอดภยั 
   มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ลงมตใิหด้ าเนินงานตามยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
ดงักล่าว และสื่อสารใหค้นในองคก์รไดร้บัทราบอยา่งต่อเนื่อง กบัทัง้กระจายไปยงัส่วนงานต่าง ๆ ภายใน
องคก์รอยา่งครอบคลุมทุกระดบั 

   ข้อก าหนด 5.4 การน าไปปฏิบติั 

 1) มกีารท าแบบส ารวจบุคลากรเพื่อหาความคาดหวงัและความตอ้งการซึง่ความ
ตอ้งการของบุคลากรเป็นดา้นการประยกุตเ์ศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติประจ าวนั และความกงัวลชวีติ
หลงัเกษยีณ 

 2) มกีารก าหนดกลยทุธอ์งคก์ร 6 กลยทุธ ์ 
 มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ลงมตใิหก้ารสนบัสนุนใหพ้นกังานในองคก์รได้
ด าเนินงานตามแผนงานแต่ละแผนงาน รวมทัง้ใหฝ้า่ยอบรมของบรษิทั วางแผนการอบรมใหค้วามรู ้         
ความเขา้ใจในแต่ละแผนงานใหแ้ก่พนกังานเพื่อการปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะพนกังานใหม่ ใหม้ี
ความต่อเนื่อง เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
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 ข้อก าหนด 5.5 การติดตาม เฝ้าระวงั การวดัผล และการทบทวน 

 1) ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะท างานและผูร้บัผดิชอบ ตามกลยทุธอ์งคก์รและกลยทุธ์
ระดบัปจัเจกบุคคลทุก 2 เดอืนเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานและปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ เพื่อ
การทบทวน แกไ้ข 

 ข้อก าหนด 5.6 การปรบัปรงุ 

- ยงัไม่มกีารด าเนินงาน  
 มติท่ีประชุม รบัทราบ      

  5.2 ผล และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานตามหวัข้อหลกัทัง้ 6 บท 

 คุณหริณัย ์โกมลหริณัย ์หวัหน้าคณะท างานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบวา่  การ
ด าเนินงานตามแนวบรูณาการตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัว่ทัง้องคก์รตามขอ้ก าหนด  6 บท 
บรษิทัฯ สามารถด าเนินงานไปไดด้ว้ยด ีโดยจากขอ้ก าหนด 6 บท 42  ขอ้นัน้บรษิทัฯ สามารถปฏบิตัไิด้
ทัง้ 42 ขอ้ จากทีก่่อนเริม่โครงการปฏบิตัปิฏบิตัไิดเ้พยีง 25 ขอ้ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

   

การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทัว่ทัง้องคก์ร 

ก่อนด าเนินโครงการ หลงัด าเนินโครงการ 

ไม่เก่ียวข้อง 
เก่ียวข้อง 

ไม่เก่ียวข้อง 
เก่ียวข้อง 

ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั ปฏิบติั 

5.1 ทัว่ไป 0 1 0 0 0 1 

5.2 การน าองคก์ร 0 3 3 0 0 6 

5.3 การวางแผน 0 3 2 0 0 5 

5.4 การน าไปปฏบิตั ิ 1 4 20 0 0 25 

5.5 การตดิตาม เฝ้าระวงั การวดัผล และการ
ทบทวน 

0 4 0 0 0 4 

5.6 การปรบัปรุง 0 1 0 0 0 1 

รวม 1 16 25 0 0 42 
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 5.3 ผล และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานโครงการ 
    ปัญหา อปุสรรค 
 เนื่องจากพนกังานของบรษิทัมจี านวน 455 คน มหีลายวยัและแตกต่างทางดา้น
ความรูป้ระสบการณ์ ท าใหอ้าจตอ้งใชเ้วลาในการปรบัทศันคตเิดยีวกนั 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุ 
 ผูบ้รหิารจงึเสนอแนะใหจ้ดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทศันคตโิดยก าหนดเป็นแผนงาน 

  มติท่ีประชุม รบัทราบ  

วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
- ประธานไดน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน 

แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม  

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

ข้อก าหนด 5.6 การปรบัปรงุ 

 ยงัไม่มกีารด าเนินงาน  

6.2  ปัญหา อปุสรรค 

 เนื่องจากพนกังานของบรษิทัมจี านวน 455 คน มหีลายวยัและแตกต่างทางดา้น
ความรูป้ระสบการณ์ ท าใหอ้าจตอ้งใชเ้วลาในการปรบัทศันคตเิดยีวกนั  

6.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุ  

 ผูบ้รหิารจงึเสนอแนะใหจ้ดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทศันคตโิดยก าหนดเป็นแผนงาน  
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ภาคผนวก 1
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อบรมครัง้ท่ี 1  

วนัท่ี 26 มิถนุายน 2557 
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อบรมครัง้ท่ี 2 

วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 
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อบรมครัง้ท่ี 3 

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2557  
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อบรมครัง้ท่ี 4 

วนัท่ี 24 กนัยายน 2557 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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อบรมครัง้ท่ี 5 

วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
 

127 

 

ปัจเจกท่ี 1  โครงการ ออมวนัน้ี เพ่ือชีวิตท่ีดีขึ้น  

การแต่งตัง้คณะท างาน 

 

 

 

 

 

ช่ือแผนงาน ออมวนัน้ี เพ่ือชีวิตท่ีดีในวนัหน้า 

วตัถปุระสงค ์
3. เพื่อใหพ้นกังานเขา้ร่วมโครงการออมเงนิ 
4. เพื่อใหพ้นกังานมเีงนิฝากสะสม 

ตวัช้ีวดั  รอ้ยละของพนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
เป้าหมาย  พนกังานรอ้ยละ 50 ขององคก์รสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

ผู้รบัผิดชอบ นางสาววสิุทธนิี  จนัทโรกร 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั พนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการมเีงนิฝากสะสม 

คณะท างาน 1. นางสาววสิุทธนิี จนัทโรกร  
2. นางปิยาภรณ์ เชาวลติ  
3. นางสาวอญัชล ีโปรยานนัท
กุล 
4. นางประไพ พสิุราช  
5. นางสาวนิตยา ศริวิฒัน์  
6. นางยพุา มโนนิตธิรรม  
7. นางสาวนิลุบล อุ่มน้อย 

ผู้รบัผิดชอบแผนงาน

โครงการ 

 

 

 
 

....................................... 
(นางสาววสิุทธนิี  จนัทโรกร) 
ผูจ้ดัการทรพัยากรบุคคล 

  ผู้อนุมติัแผนงาน

โครงการ 

 
........................................... 

(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ) 
ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 

ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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คณะท างานเข้ารบัการอบรมความรู้ในการออม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ประชาสมัพนัธ ์โครงการออมเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ปัจเจกท่ี 2  โครงการ 3 อ. มอก.9999 ช่วยได้ 

การแต่งตัง้คณะท างาน  

 

 

 

 

 

ช่ือแผนงาน 3 อ. มอก.9999 ช่วยได้  

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใหพ้นกังานมคีวามตระหนกัในดา้นสุขภาพ  

ตวัช้ีวดั 3. จ านวนครัง้การอบรม 
4. จ านวนครัง้การจดัโครงการ 

เป้าหมาย 
4. จดัอบรมการสรา้งความตระหนกัในดา้นสุขภาพ อยา่งน้อย 4 ครัง้/ ปี 
5. จดัโครงการดา้นสุขภาพ อยา่งน้อย 5 ครัง้/ปี 

ผู้รบัผิดชอบ คุณวสิุทธนิี จนัทโรกร 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รบั 

พนกังานมคีวามตระหนกัและเรยีนรูใ้นการดแูลสุขภาพตนเอง  
เพื่อใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

คณะท างาน 1. นางวสิุทธนิี  จนัทโรกร 
2. นายสมพงษ์  เสถยีรลคันา 
3. นางสาวนิตยา ศริวิฒัน์ 
4. นางจุรรีตัน์  ไกรสหี ์
5. นายสมาน  อ่วมมัน่ 

ผู้รบัผิดชอบแผนงาน

โครงการ 

 

 
 

 
....................................... 

(นางสาววสิุทธนิี  จนัทโรกร) 
ผูจ้ดัการทรพัยากรบุคคล 

  ผู้อนุมติัแผนงานโครงการ  
............................................. 
(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ) 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ตรวจสุขภาพประจ าปี   

 

 

 

 

 

 

ตรวจสุขภาพประจ าปี  (การวดัรอบเอว) 

 

 

 

 

 

 

อบรมอนุรกัษ์การได้ยิน 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ปัจเจกท่ี 3 โครงการ หาแหล่งวตัถดิุบใหม่  

การแต่งตัง้คณะท างาน 

 

 

 

 

ช่ือแผนงาน หาแหล่งวตัถดิุบใหม่ 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใหพ้นกังานฝา่ยการตลาดหาแหล่งวตัถุดบิใหม่เพื่อป้องกนัการขาดแคลนวตัถุดบิ 

ตวัช้ีวดั จ านวนแหล่งวตัถุดบิใหม่ 

เป้าหมาย สามารถหาแหล่งวตัถุดบิใหม่ 1 แห่งภายใน 1 ปี 

ผู้รบัผิดชอบ คุณสุรศกัดิ ์จตุรภทัรไพบลูย ์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รบั 

พนกังานฝา่ยการตลาดสามารถหาแหล่งวตัถุดบิจากทัง้ภายในหรอืภายนอกประเทศ   
เพื่อรองรบัการขาดแคลนวตัถุดบิในอนาคต 

คณะท างาน 1. นายสุรศกัดิ ์จตุรภทัรไพบลูย ์
2. นายวทิยา  ตัง้งามจติต์  
3. นายสุชาต ิ  ชิน้อนิมนู  
4. นางสาวมยรุ ี พลานนท์   
5. นายอรรถพล  เจรญิศุภกุล  
 
 
 

ผู้รบัผิดชอบแผนงาน
โครงการ 

 

 

 

.......................................... 
(นายสุรศกัดิ ์ จตุรภทัรไพบลูย)์ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝา่ยการตลาด      

ตดัเหลก็ 
 

  ผู้อนุมติัแผนงานโครงการ  
............................................. 
(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ) 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ส าหรบัปี 2558  

รายการตวัอย่าง 4 Parts 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ก าหนดการไปประเทศเกาหลีเพ่ือดโูรงงานผลิต 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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แหล่งวตัถดิุบใหม่ส าหรบัลกูค้าในกลุ่มบริษทั Bridgestone คือ POSCO (Korea) 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ปัจเจกท่ี 4  โครงการ ส่งเสริมความสมัพนัธก์บัชุมชน  

การแต่งตัง้คณะท างาน 

 

 

 

 

ช่ือแผนงาน ส่งเสริมความสมัพนัธก์บัชุมชน 

วตัถปุระสงค ์
3. ใหพ้นกังานเสนอโครงการการมสี่วนร่วมกบัชุมชน  
4. เพื่อน าวสัดุในองคก์รมาจดัท าเป็นอุปกรณ์เพื่อสรา้งประโยชน์ในชุมชน 

ตวัช้ีวดั 
1. จ านวนพนกังานทีเ่สนอกจิกรรม 
2. จ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัอุปกรณ์ไปใช ้

เป้าหมาย 
3. ใหพ้นกังานทุกคนเสนอกจิกรรมการมสี่วนร่วมกบัชุมชน คนละ 1 เรื่อง 
4. พนกังานจดัท าอุปกรณ์เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน อยา่งน้อย 2 ชุมชน/ปี 

ผู้รบัผิดชอบ คุณหริณัย ์ โกมลหริณัย ์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รบั 

1. พนกังานมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสามารถท าอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ของชุมชน 
2. ชุมชนไดร้บัประโยชน์จากอุปกรณ์ทีพ่นกังานจดัท าให ้

คณะท างาน 1. นายหริณัย ์โกมลหริณัย ์
2. นายวเิชยีร เพง็แจ่ม  
3. นายสมยศ สมาน 
4. นายสุระ จนัทมิาธร  
5. นายศกัดา แสงค า  
6. นางสาววชัร ีจนัทะวงค ์

ผู้รบัผิดชอบแผนงาน
โครงการ 

 

 

 

........................................ 
(นายหริณัย ์ โกมลหริณัย)์ 

รองผูจ้ดัการอาวโุส                
ฝา่ยกฎหมาย 

  ผู้อนุมติัแผนงานโครงการ  
............................................. 
(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ) 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ส ารวจลงพื้นท่ี ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล 5 บางหญ้าแพรก  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ส ารวจลงพื้นท่ี ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล 7 ฉัตรทิพยเ์ทพวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
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ปัจเจกท่ี 5  โครงการ สร้างความปลอดภยัให้กบัผู้รบัจ้างช่วงรถบรรทุก 
การแต่งตัง้คณะท างาน 

ช่ือแผนงาน สร้างความปลอดภยัให้กบัผู้รบัจ้างช่วงรถบรรทุก 
วตัถปุระสงค ์  สรา้งจติส านึกผูร้บัจา้งช่วงรถบรรทุกใหต้ระหนกัถงึความปลอดภยั 

ตวัช้ีวดั จ านวนครัง้การเกดิอุบตัเิหตุ 
เป้าหมาย ผูร้บัจา้งช่วงรถบรรทุกไดร้บัการอบรมจติส านึกดา้นความปลอดภยั 100% ภายใน 1 ปี 
ผู้รบัผิดชอบ คุณประมวล  ข าสุวรรณ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั ผูร้บัจา้งช่วงรถบรรทุกมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั  
คณะท างาน 1. นายประมวล ข าสุวรรณ 

2. นายพรีพล เพิม่ทวี  
3. นางวนัเพญ็ รุ่งเรอืง  
4. นายปรชีา บุญโยธา 
4. นายมานพ จติตธ์รรม  
บรษิทั เอม็.เจ.ทรานสปอรต์ จ ากดั 
5. นายธนิษฐ ์รมิชยัสทิธิ ์  
หา้งหุน้ส่วน นิค ขนส่ง 
6. นายสมพงษ์ ลีท้รงศกัดิ ์ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจมส ์รุ่งเรอืง 
7. นางสมศร ีทาแป้ง  
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอ.บ.ีไอ.ทรานสปอรต์ 
8. นายรณฤทธิ ์จติตภ์กัดพีงศ์  
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รณฤทธิ ์ทรานสปอรต์ 
9. นายจตุรงค ์  กลิน่เจรญิ  
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัตอ้ย ปูเ่จา้ ทรานสปอรต์ 
10. นายจอมพล     สุขภารงัษ ี
บรษิทั นิปปอนสตลี แอนด ์ซมูคินิ          
ลอจสิตคีส ์จ ากดั 

 

ผู้รบัผิดชอบแผนงาน
โครงการ 

 

 

 
 

............................................. 
(นายประมวล  ข าสุวรรณ) 
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยประกนั

คุณภาพ ตดัเหลก็ 

  ผู้อนุมติัแผนงาน

โครงการ 

 
............................................. 
(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ) 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส    
ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 
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การจัดส่งสินคา้ด้วยปลอดภัย

     รถบรรทุกท่ีใช้บรรทุกสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า บริษัทฯใช้ผู้รับจ้างช่วง 
ซึ่งเป นผู้ประกอบการรายย่อย ไม่มีระบบการจัดการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯจึงต้อง
จัดท าโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท างานอย่างมีระบบ รวมไปถึง
เป นการพัฒนาพนักงานขับรถ ให้มีคุณภาพและจิตส านึกผ่านมาตรการต่าง 
ในโครงการ
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1. การตรวจสอบความพร้อมของพนักงาน

  การอบรมพนักงานใหม่ระเบียบก่อนเข้าท างาน
  การอบรมหน้างานและทดลองงาน
  การตรวจวัดความพรอ้มของพนักงาน ก่อนรับงาน
  การตรวจสารเสพย์ติด
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การอบรมพนักงานใหม่ระเบียบกอ่นเขา้ท างาน

การอบรมก ระเบียบ ขอ้บังคับความปลอดภัยทั่วไป

การอบรมก ระเบียบ ขอ้บังคับความปลอดภัยในการท างาน
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ใบอนญุาตต้องตรงกับประเภทรถ

เป นผู้ช่วยพนกังานขับรถ การประเมินการท าลองงาน
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การตรวจวัดแอลกอฮอ กอ่นรับงานสง่สนิค้า

การสุ่มตรวจวัดสารเสพติด

 

 

2.                              
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รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
 

148 

 

                         

                                     

ประวัตริถยนต์

การขึน้ทะเบียนอู่รถยนต์
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3.                           

 HAZARD MAP

การจัดท าแผนท่ีความเสี่ยงในเสน้ทางทีจะไปสง่สินค้า
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4.                         

                              

                                 

                        /               
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                       /                
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ปัจเจกท่ี 6  โครงการ มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์น ้า 

การแต่งตัง้คณะท างาน 

 

 

 

 

ช่ือแผนงาน มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์น ้า  

วตัถปุระสงค ์
1. ส่งเสรมิใหพ้นกังานมจีติส านึกในการอนุรกัษ์น ้า 
2. ใหพ้นกังานสาธติการท าถงัดกัไขมนัแบบง่ายๆ และมอบใหชุ้มชน 

ตวัช้ีวดั 
1. รอ้ยละของพนกังานทีไ่ดร้บัการอบรม 
2. จ านวนชุมชน 

เป้าหมาย 
1. รอ้ยละ 70 ของพนกังานทัง้หมดไดร้บัการอบรมจติส านึกการอนุรกัษ์น ้า 
2. พนกังานสามารถสาธติการท าถงัดกัไขมนัแบบง่ายๆ เพื่อมอบใหชุ้มชน ไม่น้อยกวา่ 2 แห่ง/ปี  

ผู้รบัผิดชอบ คุณบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รบั 
น ้าทิง้จากชุมชนทีผ่่านการบ าบดัจากถงัดกัไขมนัแบบง่ายๆ มคีุณภาพดขีึน้ 

คณะท างาน 1. นายบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ 
2. นายศกัดา แสงค า  
3. นายสุระ จนัทมิาธร  
4. นางสาวผกาพรรณ  พมิพด์ ี
5. นายสนัตภิาพ  แสงจนัทร ์
6. นายสดาย ุ  ชวีนิวภิาส 
 

ผู้รบัผิดชอบแผนงาน

โครงการ 

 

 

 
............................................. 
(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ) 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 

  ผู้อนุมติัแผนงานโครงการ  
............................................. 
(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ) 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 
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ตรวจวดัคณุภาพน ้าท่ีผ่านการบ าบดัภายในองคก์ร 
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สาธิตการท าถงัดกัไขมนัและมอบให้กบัโรงเรียนสามคัคีบ ารงุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธิตการท าถงัดกัไขมนัและมอบให้กบัโรงเรียนวดัสวนส้ม 
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ปัจเจกท่ี 7  โครงการ Steel pallet ทดแทน pallet ไม ้

การแต่งตัง้คณะท างาน  

 

 

 

 

 

 

ช่ือแผนงาน Steel pallet ทดแทน pallet ไม้ 

วตัถปุระสงค ์
พนกังานฝา่ยการตลาดสามารถท าขอ้ตกลงกบัลกูคา้ ในการใช ้Steel pallet   
แทน pallet ไม ้

ตวัช้ีวดั เปอรเ์ซน็ตก์ารใช ้Steel pallet 

เป้าหมาย ใช ้Steel pallet เป็นรอ้ยละ 60 ของการใช ้pallet ทัง้หมด 

ผู้รบัผิดชอบ คุณสุรศกัดิ ์จตุรภทัรไพบลูย ์
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รบั 
ลดการใชท้รพัยากรไม ้

คณะท างาน 1. นายสุรศกัดิ ์จตุรภทัรไพบลูย ์
2. นายวเิชยีร  เพง็แจ่ม  
3. นายวทิยา  ตัง้งามจติต ์
4. นางสาวนิลุบล  อุ่มน้อย 
5. นายสงวนศกัดิ ์ วรพุฒ ิ  
 

ผู้รบัผิดชอบแผนงาน

โครงการ 

 

 

 

.......................................... 
(นายสุรศกัดิ ์ จตุรภทัรไพบลูย)์ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝา่ยการตลาด        

ตดัเหลก็ 

  ผู้อนุมติัแผนงานโครงการ  
............................................. 
(นายบุญชยั  เชยีรเจรญิธนกจิ) 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝา่ยบรหิารบญัชแีละการเงนิ 
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Steel pallet ทดแทน pallet ไม้ 
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ภาคผนวก 3
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รายช่ือผู้เข้าอบรบ ครัง้ท่ี 1  

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม  

(มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)  มาประยกุตใ์ช้ 
 

165 

 

 

รายช่ือผู้เข้าอบรม ครัง้ท่ี 2 
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รายช่ือผู้เข้าอบรม ครัง้ท่ี 3  
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รายช่ือผู้เข้าอบรม ครัง้ท่ี 4 
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รายช่ือผู้เข้าอบรม ครัง้ท่ี 5 
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