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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel 

Billet) โดยมีเศษเหล็ก (Scrap) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กแท่ง

ยาว ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่

น าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวของบริษัทมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ข้ันตอนการ

จัดเตรียมเศษเหล็ก ข้ันตอนการหลอมเศษเหล็กด้วยเตาแบบเหนี่ยวน า

กระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace:  EIF) และปรุงแต่งส่วนผสม

เหล็กเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า 

และข้ันตอนการหล่อน้ าเหล็กเป็นเหล็กแท่งยาว โดยเทคโนโลยีการหลอม

เหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าจะใช้วิธีเปลี่ยน

พลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนส าหรับการหลอมเหล็ก 

ทั้งนี้ การใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจะช่วยลดต้น ทุน

การผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้น ลูกค้าจะน าเหล็ก

แท่งยาวไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ได้แก่ 

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล็กทรง

ยาวเหล่านี้เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดกลางและ

ขนาดเล็ ก เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างทั่วไป รวมทั้ง
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เครื่องมืออุปกรณ์ ส่วนประกอบยานยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น และ

ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการเหล็กแท่งยาวที่มีความ

แข็งแรงสูง เพื่อใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงและ

คงทน เช่น สะ พาน เขื่อน ทางด่วน งานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัด หรือ

อาคารสูง เป็นต้น 
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ระบบการจัดการและรางวัลต่างๆ 

1.บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฎิบัติตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW for 
Beginner Award) 

2.บริษัทฯ ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความ
มุ่งมั่นสีเขียว Green Commitment มีความมุ่งม่ันที่จะลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ มีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3.บริษัทฯ ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสเีขียว ระดับที่ 2 ปฎิบัติการ
สีเขียว Green Activity การด าเนินกิจกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้ส าเร็จตามความมุ่งม่ันที่ตั้งไว้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

4.บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 
9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification   

5.บริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม 
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6.บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

7.บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ าในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุร ี

8.บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ (โรงงานสีขาว) จังหวัดปราจีนบุร ี

9.บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

10.บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร และ โล่เกียรติยศ รับรองด้านการปฎิบัติ
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
(CSR-DIW AWARD) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

วิสัยทัศน์ 

เป็นบริษัทชั้นน าในการผลิตและจ าหน่ายเหล็กแท่งยาวในประเทศไทย 
โดยมุ่งเน้นเป็นผู้น าด้านต้นทุนและคุณภาพ ภายใต้ มาตรฐานสากล ด้วย
จรรยาบรรณที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า 
สภาพแวดล้อมและสังคม 

พันธกิจ 

1.ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพ 

2.มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายก าลังการผลิต และ  

ผลิตสินค้าต้นทุนต่ า 

3.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

4.ต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทน 

5.พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับงาน 

6.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการหล่อ

หลอมเหล็กแท่ง มีความมุ่งม่ันในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้การก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

โดยด าเนินงานด้วยส านึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้ง

สิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการ

ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิ

มนุษยชน ปฎิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ยึดต่อแนวปฎิบัติสากล 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง จะมุ่งมั่นพัฒนา

ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

คุณอนาวิล จิรธรรมศิร ิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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พื้นที่เป้าหมายการท าโครงการชุมชนสัมพันธ์ 

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ที่อยูใ่นพื้นที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี 

5 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ในต าบลหนองกี่ และ 2 หมู่บ้าน ใน

ต าบลนาดีรวมทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลหนองกี ่ ต าบลนาด ี

หมู่ 1 บ้านโคกอุดม หมู่ 9 บ้านกระเดียง 

หมู่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ 13 บ้านสระแท่น 

หมู่ 3 บ้านโคกลาน  

หมู่ 4 บ้านสโมง  
หมู่ 5 บ้านทด  

หมู่ 6 บ้านโคกสั้น  

หมู่ 7 บ้านคลองอุดม  

หมู่ 8 บ้านคลองมะเลา  

หมู่ 9 บ้านใหม่โคกอุดม  
หมู่ 10 บ้านโสกโคกอุดม  

หมู่ 11 บ้านรัชดาป่าจิก  

หมู่ 12 บ้านโคกหนองแวงพัฒนา  
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*ภาพประกอบพื้นที่เป้าหมาย 
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แผนพัฒนาชุมชน 7 ด้าน 

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน ) ด าเนินธุรกิจโดย

ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือเป็น

หน้าที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการควบคู่กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ 

ปี พ .ศ. 2550 ที่บริษัท เน้นการ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับพื้นที่โดย

แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการศึกษา (Education) 
2. ด้านอาชีพ (Career) 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
4. ด้านศาสนา (Religious) 
5. ด้านกีฬาสาธารณสุขและความปลอดภัย (Sport, Public health and 

safety) 
6. ด้านสังคม (Social) 
7. ด้านแรงงานสัมพันธ ์(CSR in house) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการปี 2558 

สรุปโครงการตามแผนการด าเนินการ 

ที่ โครงการ พื้นที ่ ด้านการพัฒนา 

1 เชาว์ แบ่งปัน วันเด็ก 2558 ต.หนองกี่/ต.นาด ี การศึกษา 

2 เชาว์ เติมความรู้ สู่อาชีพชุมชน ต.หนองกี ่ อาชีพ 

3 แปลงเกษตรผสมผสานสร้าง
รายได้ชุมชน 

ต.หนองกี ่ อาชีพ 

4 จุดพักผ่อนสบายสไตล์เชาว์ Chow steel สิ่งแวดล้อม 

5 ผักปลอดสาร พนักงานมีสุข Chow steel CSR in house 
 

 

 

 

 

 

 

 



13 | P a g e  

“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

การบริจาค และ อื่นๆ  

ที่ เร่ือง หน่วยงาน/พื้นที ่ ด้านการพัฒนา 

1 ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดจ้าง
ครู รร.บ้านโคกกระจง 

ต.นาด ี การศึกษา 

2 ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัด
แข่งขันกีฬา อบต.หนองกี ่

ต.หนองกี ่ กีฬา 

3 ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ประเทศเนปาล 

สภากาชาด  
จ.ปราจีนบุร ี

สังคม 

4 ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดการแข่งขันโบว์ล่ิงเพื่อการกุศล 

กรมราชองครักษ ์ กีฬา 

5 ร่วมการแข่งขันและสนับสนุน
งบประมาณ ฟุตบอลการกุศล 

ต.หนองกี ่ กีฬา 

6 ร่วมสนับสนุนเงินบ ารุงทางด้าน
ศาสนา และ กิจกรรมอาสาพัฒนา
วัดในพื้นที ่

ต.หนองกี ่ ศาสนา 

7 โครงการก าลังใจแด่ผู้สูญเสีย ต.หนองกี ่ สังคม 
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โครงการ เชาว์ แบ่งปัน วันเด็ก ปี2558 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

เยาวชนของชาติ และเป็นแรงผลักดันก าลังส าคัญของประเทศ ที่
จะท าให้ประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆในอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็น ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ศักยภาพด้านการเงิน – เศรษฐกิจ ซึ่งล้วน
แล้วแต่เกิดจากการ ปลูกฝัง ความส าคัญ และความเข้าใจ รวมถึง 
ทัศนคติที่ดีในวัยเด็ก  

ดังนั้น การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงมีส่วนส าคัญยิ่ง การปลูกฝัง
หรือพัฒนา จึงมีความจ าเป็นต้องใช้กิจกรรมที่มีความสนุกสนาน พร้อม
สอดแทรกสาระ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนภายในพื้นที่ ได้
แสดงออกถึงความสามารถตามที่ตนเองมีความถนัด ส่งเสริมทักษะ และ 
ความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายในสังคม 

ทางบริษัทฯจึงมองเห็นความส าคัญ ของการร่วมกิจกรรม และเป็นส่วน
หนึ่งของงานกิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการ เชาว์ แบ่งปัน วันเด็ก เพื่อ
แบ่งปันรอยยิ้ม ความสุข และ โอกาสอันดีให้กับเยาวชน 



15 | P a g e  

“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

 วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อ ให้เยาวชนภายในพื้นที่ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรม  

2. เพื่อ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาการศึกษาด้านการศึกษา 

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง บริษัทฯกับชุมชนให้ดี

ยิ่งขึ้น 

ข้อมูลเบื้องต้น 

 

 

   

 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 306  48 
หญิง 332 52 
รวม 638 100 

พื้นที ่ จ านวนโรงเรียน จ านวนเยาชน ร้อยละ 
โรงเรียนใน ต.หนองกี ่ 14 235 37 
โรงเรียนใน ต.นาด ี 8 266 42 
โรงเรียนใน ต.กบินทร์บุรี 17 137 21 
รวม 39 638 100 

*หมายเหตุ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในเตนท์เท่านั้น 
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 | P a g e  

“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

โครงการ เชาว์ เติมความรู้ สู่อาชีพ 

 

 

 

 

 หลักการและเหตุผล 

อาชีพ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นที่มา
ของ รายได้ หากมีอาชีพที่ดี ก็จะน ามาซึ่งรายได้ที่ดี รายได้ที่ดี จะน ามาซึ่ง
ความเป็นอยู่ที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี จะน ามาซึ่งสุขภาพ กาย ใจ ที่สมบูรณ์ 
ตามล าดับ ดังนั้นการที่บริษัทฯมีการมุ่งเน้นจะพัฒนาชุมชนหรือท า
กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) นั้น การให้ความส าคัญกบัอาชีพของประชากร
ในพื้นที่เป็นสิ่งที่ควรพัฒนา เพราะจะน ามาซึ่งปัจจัยสมบูรณ์ หลายด้าน
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การให้อย่างยั่งยืน จึงไม่ใช่การให้เงิน ทอง หรือโชค
ลาภ แต่เป็นการให้อาชีพ เพราะไม่มีจุดสิ้นสุด สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูก 
รุ่นหลานได้และสามารถท าให้พึ่งพาตนเองได้  
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานโดย
สามารถน าไปพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป 

2. เพื่อ เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสังคม CSR รวมทั้งประชาสัมพันธ ์
บริษัทฯผ่านโครงการฯ 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 12 57 
หญิง 9 43 
รวม 21 100 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 
แกนน าเกษตรกร ต.หนองกี ่ 14 62 
พนักงานบริษัทฯ 8 38 
รวม 21 100 

*หมายเหตุ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเท่านั้น 
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ภาพกิจกรรม 
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

โครงการ แปลงเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ชุมชน 

 

 

 

 หลักการและเหตุผล 

“อาชีพ และ การสร้างรายได้ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต” 
หลังจากที่บริษัทฯ ได้ร่วมสานเสวนากับชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก 
พบว่าชุมชนมีความต้องการลดปัญหาคนว่างงาน และ ปัญหาความ
ยากจน จึงได้มีแนวคิดร่วมกันในการจัดท าโครงการแปลงเกษตร
ผสมผสานสร้างรายได้ชุมชนขึ้น โดยมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมกัน และ
มีสมาชิกภายในชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
สร้างอาชีพ และ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการพึ่งพาตนเอง 
โดยใช้พื้นที่ส่วนกลางภายในหมู่บ้าน จ านวน 1 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว 
จ านวน 8 ชนิด และ มีโครงการขยายเพิ่มโรงปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยมูลไส้เดือน
ภายในแปลงด้วย เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างความมั่นในแก่ผู้บริโภค
เป็นผักปลอดสารพิษจากโครงการ 
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้การท าแปลงเกษตรผสมผสานพร้อมปฎิบัติจริง 

2. เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้การท าปุ๋ยจากมลูไส้เดือนพร้อมปฎิบัติจริง 

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกร  14 62 
พนักงานบริษัทฯ 8 38 
รวม 21 100 

เดือน รายได้จากโครงการ 

สิงหาคม 16,380 
กันยายน 15,340 
ตุลาคม 17,110 
พฤศจิกายน 14,620 
ธันวาคม 16,870 
รวม 80,320 

*หมายเหตุ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการจดบันทึกรายรับประจ ากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเท่าน้ัน 
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ภาพกิจกรรม 
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

โครงการ จุดพักผ่อนสบายสไตล์เชาว ์

 
หลักการและเหตุผล 

“พักผ่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน” เราคงไม่คัดค้าน
ส าหรับแนวคิดนี้ เนื่องจาก การท างานในปัจจุบันสภาพแวดล้อมหน้างาน
ของแต่ละสายอาชีพแต่ละต าแหน่งแตกต่างกัน การได้พักผ่อน มองสวนสี
เขียว นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยน กับเพื่อนร่วมงาน นับเป็นสิ่งที่ท าให้พนักงาน
ต้องการในเวลาดังกล่าว บริษัทฯจึงจัดสรรพื้นที่บางส่วนที่เหมาะสม เพื่อ
ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ จัดสวนไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งเพิ่มชุดโต้ะ
เก้าอ้ี เพื่อให้พนักงานได้ใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวก 

 วัตถุประสงค์โครงการ 

1. จัดพื้นที่ชุดโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนั่งพักผ่อนให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ 
2. เพื่อปรับภูมิท้ศน์ภายในพื้นที่โรงงานให้มีความร่มร่ืนด้วยการประดับ

ไม้ดอกตามจุดต่างๆอย่างเหมาะสม 
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและคณะผู้บริหารในกิจกรรม
โครงการ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 
 
 
 

  

หัวข้อ คะแนนความพอใจ ร้อยละ 
1.ความสะดวกในการใช้พื้นที ่ 18 19 
2.ความเหมาะสมของพื้นที ่ 19 20 
3.การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ 18 19 
4.ชุดโต้ะเก้าอ้ีมีความเพียงพอ 19 20 
5.การดูแลสถานที ่ 20 22 
รวม 94 100 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 
พนักงาน 84 93 
คณะผู้บริหาร 6 7 
รวม 90 100 

*หมายเหตุ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานเท่านั้น 
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

 ภาพกิจกรรม 
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

โครงการผักปลอดสาร พนักงานมีสุข 

 

 

 หลักการและเหตุผล 

“การกินอยู่ที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพที่แข็งแรง” เรามีแนวคดิต่อ
ยอดจากการท าโครงการแปลงเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ชุมชน โดย
การน าผักในโครงการฯมาจ าหน่ายให้กับพนักงานในราคาส่ง โดยเป็นผัก
สดจากสวน มีกระบวนการดูแลที่ปราศจากการใช้สารเคมี จึงมั่นใจได้ว่า 
พนักงาน ได้รับประทานผักสด สะอาด ปลอดสารเคมี และ ด้วยราคาที่ต่ า
กว่าท้องตลาดเกือบเท่าตัว ท าให้พนักงานลดค่าครองชีพได้ ซึ่งนอกจาก
พนักงานจะได้สุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว โครงการนี้ ยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพได้ส่งผลต่อสุขภาพใจของพนักงาน อีกทางหนึ่ง
ด้วย 
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“Creating Shared Value is giving never  finished” 
 

 วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพของพนักงาน 

2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ สร้าง
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ์

3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผักในโครงการฯ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

เดือน รายได้จากการจ าหน่าย
ภายในโรงงาน (บาท) 

หมายเหต ุ

สิงหาคม 1,850  

กันยายน 7,140  

ตุลาคม 6,360  

พฤศจิกายน 4,850  

ธันวาคม 6,790  

รวม 26,990  

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกรายการจ าหน่ายสินค้าของพนักงานผู้รับผิดชอบในการจ าหน่ายเท่านั้น 
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ภาพกิจกรรม 

  

  

 

 

 

 


