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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
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§ การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนได้เสีย

จากการจดัลาํดบัความสําคญัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี พบว่า ผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน Outsource เป็นผู้
มส่ีวนไดเ้สยีที�มอีทิธพิลต่อการดําเนินการขององคก์รสงู จะตอ้งดาํเนินการเชงิรกุเพื�อสรา้งความพงึพอใจ
สงูสุด (โซน 3)
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บรษิทั เอสซจี ีอนิเตอรเ์นชั �นแนล คอรป์อเรชั �น จาํกดั 51 

§ การสานเสวนาร่วมกบักลุ่มผูร้บัเหมาด้านแรงงาน Outsource  

  ดาํเนินการจดัประชมุสานเสวนารว่มกบักลุม่ผูร้บัเหมาดา้นแรงงานเมื!อวนัที! 30 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ แผนและผลการดาํเนินงานกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 

ชื�อโครงการ SCG ผาตูบ เพาะตน้ฟ้าทะลายโจร ตา้นภยั COVID-19 

ระยะเวลา มถุินายน-สงิหาคม 2564 งบประมาณ :  
วตัถุประสงค ์

(Objective) 

1. ความตอ้งการยาป้องกนัอาการไขม้มีาก หายาก มกีารกกัตุน 

2. เพื�อส่งเสรมิสนบัสนุนสมุนไพรไทยที�ปลกูง่ายและทาํไดเ้อง 

เป้าหมายและ 
ผลการ
ดาํเนินการ
ตามเป้าหมาย 

 

1. โรงเรอืนปลกูตน้ฟ้าทะลายโจร ในพื!นที�โรงงาน อย่างน้อย 1 แหง่ 
ผล : ดาํเนินการจดัทาํโรงเรอืน ไวส้าํหรบัทาํแปลงเพาะปลกู จาํนวน 1 แห่ง เรยีบรอ้ยเมื�อ 18 

กรกฏาคม 2564 
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2. ปลกูฟ้าทะลายโจร อย่างน้อย 1000 ตน้ 

ผล : ดาํเนินการเพาะเลี!ยงเมลด็ฟ้าทะลายโจร แลว้เสรจ็จาํนวน 1000 ตน้ เมื�อ 20 กรกฏาคม 2564 

 

 

 
 

 

§ สรปุคณุลกัษณะของแผนงานผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

หวัขอ้คุณลกัษณะ  รายละเอยีด  

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

โครงการ SCG ผาตูบ เพาะตน้ฟ้าทะลายโจร ตา้นภยั 
COVID-19 เป็นแผนงานเพื�อสรา้งความมั �นใจในการ
จะมยีาสมนุไพรฟ้าทะลายโจรใชใ้นการป้องกนัโรคภยั
ใหก้บัผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน เป็นแผนงานที�เหนือกว่า
มาตรฐานขั !นตํ�าตามกฎหมาย 

2.เพิ�มผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบ 

จากการสานเสวนาใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

โครงการ SCG ผาตูบ เพาะตน้ฟ้าทะลายโจร ตา้นภยั 
COVID-19 สามารถลดค่าใชจ้า่ยจากการหาซื!อยา
สมนุไพรตามทอ้งตลาด (ซึ�งขาดตลาดและมกีาร
กกัตุน) ซึ�งมาจากกจิกรรมการสานเสวนากบักลุ่ม
ผูร้บัเหมาดา้นแรงงาน   
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3. การมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  โครงการ SCG ผาตูบ เพาะตน้ฟ้าทะลายโจร ตา้นภยั 
COVID-19 มผีู้เขา้ร่วมกจิกรรมครั !งนี!ทั !งหมด 19 คน 
(เจ้าหน้าที� SCG 4 คน, พนักงานผู้ร ับเหมาด้าน
แรงงาน 15 คน) 

4. ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
อยา่งยั �งยนื  

โครงการ SCG ผาตูบ เพาะตน้ฟ้าทะลายโจร ตา้นภยั 
COVID-19 โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
พฒันาอย่างยั �งยนื ในดา้นสงัคม คอื พนักงานมคีวาม
มั �นใจเพิ�มมากขึ!นที�จะมสีมนุไพรไวก้บัตวัเอง   
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3.7 การดาํเนินงานร่วมกบัชมุชน ปี พ.ศ. 2564 

§ ข้อมลูชมุชน 

โครงการฟารม์ตวัอยา่งหนองงเูหา่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มทีี�มาจากการที� สมเดจ็พระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ได้ ทรงรบัทราบขอ้มูลว่าจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประสบ
อุทกภยั ในหว้งเดอืนตุลาคม ถงึ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ไดร้บัความเสยีหายมาก มรีาษฎรไดร้บั
ความเดอืดรอ้นจากอุทกภยัจํานวนมาก จงึทรงให้จดัหาพื!นที�สาธารณประโยชน์เพื�อจดัทํา
โครงการฟาร์มตวัอย่างฯ เพื�อช่วยเหลือราษฏรที�ประสบอุทกภยั ในพื!นที�ตําบลบางระกํา 
อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 

ชื�อชุมชน/หมูบ่า้น : ชุมชนตําบลบางระกํา 

ที�ตั !ง : หมูท่ี� 4 ตําบลบางระกํา อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

จาํนวนประชากร: 2,376 คน / 553 หลงัคาเรอืน 

อาชพีหลกั: รบัจา้งทั �วไป 

รายไดเ้ฉลี�ยต่อครวัเรอืน: 15,000 บาท 

ชื�อหวัหน้าชุมชน/หมูบ่า้น: กํานนัชยัพร กลมกลอ่ม 

ผูป้ระสานงานหลกัของชุมชน/หมูบ่า้น: 080-3655923 

เบอรโ์ทรศพัท/์โทรสาร : 080-3653923 
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§ การสานเสวนาร่วมกบัชมุชน  

พนกังานเอสซีจี และทีม CSR รว่มกบั หน่วยงานราชการปลดัอาํเภอนครหลวง เกษตรอาํเภอ 

พฒันาชมุชน ที!ดนิอาํเภอ กาํนนัสเุทพ บญุแจง้ ผูจ้ดัการฟารม์ตวัอยา่งหนองงเูหา่ และ สมาชิกชมุชน

ตาํบลบางระกาํ เพื!อสานเสวนารบัฟังปัญหาการดาํเนินโครงการตา่ง ๆ ในพื "นที! และรว่มกนักาํหนด

แผนงานเพื!อดาํเนินโครงการเมื!อวนัที! 5 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

§ แผนและผลการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมและการพฒันาชมุชน 

 

ชื�อโครงการ ธนาคารเมลด็พนัธุพ์ชื SCG ฟารม์ตวัอย่างหนองงเูห่า 

ระยะเวลา กุมภาพนัธ-์สงิหาคม 2564 งบประมาณ 85,000 บาท 

วตัถุประสงค ์ 1. เพื�อใหชุ้มชนไดม้เีมลด็พนัธุพ์ชืผกัสวนครวัไดป้ลกูหมุนเวยีน 

2. ลดปัญหาการขาดแคลนเมลด็พนัธุพ์ชืผกั 

3. เพื�อใหเ้กดิความยั �งยนืในการบรหิารจดัการเมลด็พนัธุพ์ชื 

เป้าหมายและ
ผลการ
ดาํเนินงานตาม
เป้าหมาย 

1. ดาํเนินการทาํแปลงเพาะพนัธุพ์ชืผกัสวนครวั 1 จุด 

แผน : ดาํเนินการปรบัปรุงแปลงปลกู 
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ผล : สามารถดาํเนินการปรบัปรุงแปลงปลกูไดส้าํเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย 

 

 

 
 

2. จดัหา Solar Cell พรอ้มอุปกรณ์ปั!มนํ!าเพื�อใชพ้ลงังานทางเลอืก 1 ชุด 

แผนงาน : จดัหาแผง Solar Cell เพื�อใชท้ดแทนระบบปั!มนํ!าไฟฟ้า เพื�อลดค่าใชจ้่าย 

ผล : ดาํเนินการจดัการแผง Solar Cell แบบเคลื�อนที�ใชใ้นการดดูนํ!าไดต้ามเป้าหมาย 
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§ สรปุคณุลกัษณะของแผนงานชมุชน 

ตามแผนงานชุมชนดงักล่าว ไดด้าํเนินการจดัทํา คลปิวดีโีอสั !นประมาณ 3 นาทเีพื�อใชใ้นการ
สื�อสารกจิกรรมที�ไดด้ําเนินการแลว้เสรจ็เมื�อ 15 กรกฏาคม 2564  

หวัขอ้คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

1.ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิ 

หรอืขดีความสามารถขององคก์ร 

-พนักงานบรษิทั ใช้ทกัษะด้านการเกษตรในการคดัเลอืก
วสัดุอุปกรณ์เพื�อใชใ้นการทาํแปลงปลกูพชืผกั  
-พนกังานบรษิทัใชท้กัษะความรูด้า้นการตลาดศกึษาขอ้มลู
ดา้น Smart Farmer และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์มา
ส่งเสรมิสนับสนุนใหก้บัชุมชน 

2.การมส่ีวนรว่มของพนกังาน บุคคลากรเขา้มามส่ีวนรว่มในดา้นทกัษะความรู้
ความสามารถและเทคนิคในการดําเนินโครงการ ทั !งฝ่าย
ชุมชนสมัพนัธ ์ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลติ รวม 20 คน 

3.การมส่ีวนรว่มของชุมชน ชุมชนมส่ีวนร่วมตั !งแต่ขั !นตอนการสานเสวนา การวางแผน
ดาํเนินการ มส่ีวนร่วมในการขอความอนุเคราะหเ์มลด็พนัธุ์
รบัพระราชทานเมลด็พนัธุเ์พื�อใชใ้นการเพาะปลกูใน
โครงการจาํนวนมากว่า 60 คน 

4.ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
อยา่งยั �งยนื 

โครงการธนาคารเมลด็พนัธุพ์ชื SCG ฟารม์ตวัอย่างหนอง
งูเห่า เป็นการสร้างความมั �นคงทางอาหาร สร้างความ
ยั �งยนืให้กบัชุมชนที�จะมเีมล็ดพนัธุ์พชืผกัไว้ใช้เองโดยไม่
ต้องจดัซื!อ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดัซื!อเมลด็พนัธุ ์รวม
ไปถงึยงัสามารถสรา้งรายได้จากการเก็บเกี�ยวเมล็ดพนัธุ์ 
และ คดัเลอืกสายพนัธุ์ไว้เพื�อจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับ
สมาชกิฟารม์ตวัอยา่งหนองงเูห่า ต่อไปในอนาคต 

 

 

 


