
โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั �งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ)
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3.6 การดาํเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสีย

§ การชี บง่ผูมี้ส่วนได้เสีย
บรษิทัฯ มกีารชี!บ่งผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที�มคีวามสมัพนัธอ์นัเกดิจากกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารขององคก์รทั !งภายในและภายนอก รวมทั !งจดัทาํรายชื�อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเป็นเอกสาร และทํา
การทบทวนตามระยะเวลา เพื�อใหม้ั �นใจว่ากลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีนั !นมคีวามเหมาะสมและเกี�ยวขอ้ง
กบัองคก์ร



โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั �งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ)
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§ การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนได้เสีย

จากการจดัลาํดบัความสําคญัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี พบว่า ผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน Outsource เป็นผู้
มส่ีวนไดเ้สยีที�มอีทิธพิลต่อการดําเนินการขององคก์รสงู จะตอ้งดาํเนินการเชงิรกุเพื�อสรา้งความพงึพอใจ
สงูสุด (โซน 3)



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั �งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ) 
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§ แผนและผลการดาํเนินงานกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 

ชื�อโครงการ  SCG-ผาตูบ เพิ�มความพงึพอใจใหก้บัผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน 

ระยะเวลา เมษายน – กรกฏาคม 2564 งบประมาณ : 150,000 บาท 

วตัถุประสงค ์

(Objective) 

1.เพื�อลดเวลาการปฏบิตังิานตกัเศษถ่านในรางระบายนํ!าของผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน 

2.เพื�อเพิ�มระดบัความพงึพอใจใหก้บักลุ่มผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน 

เป้าหมายและ 
ผลการ
ดาํเนินการ
ตามเป้าหมาย 

 

1. ปรบัปรุง จุดรวบรวมบ่อตกตะกอน จาํนวน 1 จุด 

ผล :  ไดด้าํเนินการปรบัปรุง พื!นที�เพื�อรวบรวมบ่อตกตะกอนใชส้าํหรบัเครื�องจกัรหนกัเขา้ทาํงานได้
จาํนวน 1 จุด เรยีบรอ้ยแลว้ในวนัที� 10 กรกฏาคม 2564 ตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั �งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ) 
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2.คะแนนระดบัความพงึพอใจจากกลุ่มผูร้บัเหมาดา้นแรงงานมไีมน้้อยกว่า 80% 

ผล : สอบถามความพงึพอใจโดยรวมหลงัการปรบัปรุง ผูร้บัเหมาดา้นแรงงานมคีวามพงึพอใจ 
โดยรวม 83% สงูกว่าเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

 

 
 

§ สรปุคณุลกัษณะของแผนงานผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

หวัขอ้คุณลกัษณะ  รายละเอยีด  

1.เป็นแผนงานที�นําไปปฏบิตัทิี�ดกีว่า
มาตรฐานขั !นตํ�าตามกฎหมาย 

โครงการ SCG-ผาตูบ เพิ�มความพึงพอใจให้กับ
ผู้รบัเหมาด้านแรงงาน เป็นแผนงานในการลดเวลา
การทํางานให้กบัผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน เป็นแผนงาน
ที�เหนือกว่ามาตรฐานขั !นตํ�าตามกฎหมาย 

2.เพิ�มผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบ 

จากการสานเสวนาใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

โครงการ SCG-ผาตูบ เพิ�มความพงึพอใจใหก้บั
ผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน ลดเวลาการทาํงานลง ซึ�งมา
จากกจิกรรมการสานเสวนากบักลุ่มผูร้บัเหมาดา้น
แรงงาน   



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั �งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ) 
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3. การมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  โครงการ SCG-ผาตูบ เพิ�มความพึงพอใจให้กับ
ผู้ร ับเหมาด้านแรงงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั !งนี!
ทั !งหมด 19 คน (เจ้าหน้าที� SCG 4 คน, พนักงาน
ผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน 15 คน) 

4. ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
อยา่งยั �งยนื  

โครงการ SCG-ผาตูบ เพิ�มความพึงพอใจให้กับ
ผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาอยา่งยั �งยนื  

-ในดา้นสงัคม คอื พนักงานมคีวามพงึพอใจเพิ�มมาก
ขึ!นโดยมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน
ผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน 

-ในด้านสิ�งแวดล้อม คอื ลดการแพร่กระจายของฝุ่ น
ถ่านมกีารจดัการรวบรวมฝุ่ นถ่านในบ่อตกตะกอนให้
อยูใ่นจดุที�จดัการไดร้วดเรว็   

 

  



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั �งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ) 
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3.7 การดาํเนินงานร่วมกบัชมุชน ปี พ.ศ. 2564 

§ ข้อมลูชมุชน 

 

ชื�อชุมชน/หมูบ่า้น : บา้นดาบ  
ที�ตั !ง : หมู่  7 ตําบลบ่อโพง อําเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

จาํนวนประชากร: 720 คน 

อาชพีหลกั: รบัจา้ง, ทาํการเกษตร 
รายไดเ้ฉลี�ยต่อครวัเรอืน: 6,000 – 12,000 บาท  
ชื�อหัวหน้าชุมชน /หมู่บ้าน : นายจิรศักดิ " ใบบัว
เผื�อน 

ผูป้ระสานงานหลกัของชุมชน/หมูบ่า้น: ผูใ้หญ่บา้น 
นายจริศกัดิ " ใบบวัเผื�อน 

เบอรโ์ทรศพัท/์โทรสาร : 082-2127506 

 

 

ชื�อโรงเรยีน: วดับา้นดาบ          
ที�ตั !ง: หมูท่ี� 7 ตําบลบ่อโพง อําเภอนครหลวง จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา          
จาํนวนนกัเรยีน: 130 คน          
จาํนวนคร:ู 10 ท่าน                                 
ชื�อผูอ้ํานวยการ: นายพสษิฐ ์ รตสิกุลดลิก                  
เบอรโ์ทร/โทรสาร: 099-3627014                    
ผูป้ระสานงานหลกัของโรงเรยีน: ครวูงศร์ว ี มศีริ ิ
เบอรโ์ทรศพัท/์โทรสาร: 081-6445760              

E-mail : wongrawee2507@gmail.com                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั �งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ) 
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§ การสานเสวนาร่วมกบัชมุชน  
คณะทาํงานของบรษิทัไดร้ว่มสานเสวนาเพื�อรวบรวมขอ้มลูจากชุมชนในการดาํเนิน

กจิกรรม  การมสีว่นรว่มและพฒันาชุมชนรวมถงึเป็นการสอบถามขอ้หว่งกงัวล  จากการ

ดาํเนินกจิกรรมของบรษิทั  เมื�อวนัที� #$ และ 31 มนีาคม #%&'  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั �งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 

 

บรษิทั เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชั �นแนล คอรป์อเรชั �น จาํกดั  57 

§ แผนและผลการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมและการพฒันาชมุชน 

ชื�อโครงการ เอสซจี-ีบา้นดาบ นําผกัคุณภาพสูชุ่มชน 

ระยะเวลา เมษายน - กรกฏาคม 2564 งบประมาณ 99,800 บาท 

วตัถุประสงค ์ 1. เพื!อต่อยอดโครงการปลูกผกัในแปลงไฮโดรโบนิกส ์

2. เพื!อเพิ!มผลผลติผกัคุณภาพเขา้สูต่ลาดชุมชนมากขึ"น 

3. เพื!อเสรมิสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน 

เป้าหมายและ
ผลการ
ดาํเนินงานตาม
เป้าหมาย 

เป้าหมายที� �:   จดัสรา้งแปลงไฮโดรโบนิกส ์อย่างน้อยจาํนวน # แปลง 
ผล: จดัสรา้งแปลงไฮโดรโปนิกสแ์ละสง่มอบใหโ้รงเรยีนวดับา้นดาบจาํนวน 3 แปลงไดม้ากกว่า
เป้าหมาย 1 แปลง  

 

 
 

รปูแปลงไฮโดรโบนิกสท์ี!สรา้งใหมเ่สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ทั "ง $ แปลง 

 

 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั !งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ) 
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เป้าหมายที� !:   เพิ!มแหล่งจาํหน่ายผกัคุณภาพ อย่างน้อยจาํนวน % แห่ง 
ผล: ไดส้ง่ผกัคุณภาพเพื!อจาํหน่าย ณ ศาลากลางจงัหวดั จาํนวน 1 แห่ง ไดต้ามเป้าหมายที!
กาํหนด 

 

 
 

ตลาดนดัศาลากลางจงัหวดั  
 

 

  
เป้าหมายที� ":   เพิ!มการจา้งงานและแบ่งปันรายไดใ้หผู้ว่้างงาน อย่างน้อยจาํนวน # คน 

ผล: ไดจ้า้งงานผูว่้างงานในชุมชนหมู่ที! & ต.บ่อโพง จาํนวน # คน เป็นไปตามเป้าหมายที!กาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาํเนินการจา้งงานจาํนวน 2 คน  
1. นางอวน  สขุเกษม          หมู่ที! & ตําบลบ่อโพง 

2. นายโสภณ  บุญประจกัษ์   หมูท่ี! & ตําบลบ่อโพง 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั !งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ)  
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§ สรปุคณุลกัษณะของแผนงานชมุชน 

หวัขอ้คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

1.ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิ 

หรอืขดีความสามารถขององคก์ร 

-พนักงานบริษัท และคู่ธุรกิจใช้ทักษะความสามารถ
ทางดา้นชา่งในการสรา้งและซอ่มแซมแปลงไฮโดรโบนิกส ์
-พนกังานบรษิทัใชท้กัษะความรูด้า้นการตลาดศกึษาขอ้มลู
ดา้น Smart Farmer และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์มา
ส่งเสรมิสนับสนุนใหก้บัชุมชน 

2.การมส่ีวนรว่มของพนกังาน บุคคลากรเขา้มามส่ีวนรว่มในดา้นทกัษะความรู้
ความสามารถและเทคนิคในการดําเนินโครงการ ทั "งฝ่าย
ชุมชนสมัพนัธ ์ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลติ รวม 15 คน 

3.การมส่ีวนรว่มของชุมชน ชุมชนมส่ีวนร่วมตั "งแต่ขั "นตอนการสานเสวนา การวางแผน
ดาํเนินการ มส่ีวนร่วมกบัโรงเรยีนเป็นกรรมการ
สถานศกึษา จาํนวน 12 คน และไดร้บัการจา้งงานใน
โครงการ 2 คน 

4.ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
อยา่งยั !งยนื 

โครงการ “เอสซจี-ีบ้านดาบ นําผกัคุณภาพสู่ชุมชน” เป็น

การต่อยอดจากโครงการปันโอกาสวาดอนาคตของเอสซจีี 
ที!ได้เคยสนับสนุนแปลงผักไฮโดรโบนิกส์เมื!อปี #'58 
ใหก้บัโรงเรยีนและนักเรยีนเพื!อไดผ้กัที!ปลอดสารพษิและมี
คุณภาพที!ดีสําหรับการใช้ทําอาหารกลางวันที!ผ่านมา
ปรมิาณผกัเพียงพอต่อความต้องการ แต่ยงัไม่สามารถ
ขยายผลไปสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื!อง จากกิจกรรมสาน
เสวนาพบว่ายงัมคีวามต้องการของชุมชนเรื!องพชืผกัที!มี
คุณภาพปลอดสารพิษ และ มีกลุ่มคนว่างงาน จึงได้
กําหนดแผนงานร่วมกนัเพื!อขยายผลการทําโครงการ เพื!อ
ต่อยอดโครงการปลูกผกัในแปลงไฮโดรโบนิกส์ เพื!อเพิ!ม
ผลผลิตผักคุณภาพเข้าสู่ตลาดชุมชนมากขึ"น  และเพื!อ
เสรมิสรา้งรายได้ให้กบัชุมชน โดยปัจจุบนัทางโรงเรยีนมี
สมาชกินกัเรยีนแต่ละกลุ่มอาชพีในการจดบนัทกึกจิกรรมที!
ดําเนินการและรวบรวมรายได้/ค่าใช้จ่ายในโครงการเพื!อ
เรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาบริหารโครงการ สําหรับ
เป้าหมายของโครงการเอสซจีจะจดัสร้างแปลงไฮโดรโบ



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั !งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ)  
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หวัขอ้คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

นิกส์เพิ!มจํานวน $ แปลง และเพิ!มแหล่งจําหน่ายผัก
คุณภาพอย่างน้อยจํานวน % แห่งเพิ!มการจ้างงานและ
แบ่งปันรายไดใ้หผู้ว้่างงานอยา่งน้อยจาํนวน # คน 

 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่งยั !งยนื (CSR-DIW) 

(ภายใตค้่าใชจ้า่ยในการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ)  
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3.8 การติดตามและทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

บรษิทัจดัประชุมตดิตามและทบทวนความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

องคก์รอยา่งน้อยปีละ % ครั "ง โดยในปี พ.ศ. 2564 จดัประชุมในวนัที! 10 มถุินายน #'&*    


