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1 
ข้อมลูสถานประกอบการ 

 
 

1.1 ข้อมลูท ัว่ไปของสถานประกอบการ  
ชื่อสถานประกอบการ 
(ภาษาไทย)  :  บริษทั ดอยคาํผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(ภาษาองักฤษ)  : DOI KHAM FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED 
เลขทีต่ามใบ รง.4 :  ศ 3-8(1)-1/39 ชร 
ประเภทการผลติ : ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากผกั พืช ผลไม้บรรจกุล ่อง  

ผกั พืช ผลไม้ แช่แขง็ และแป้งถ ัว่เหลือง 
ยีห่อ้ผลติภณัฑ(์Brand name) : ดอยคาํ (Doikham) 
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ปรมิาณสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ดัเตรยีม : 57,300 ตนัต่อปี 
ทีต่ัง้  : เลขที่ 117 หมู่ 6 บา้นป่าห้า ตาํบลป่าซ่าง อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 57110 
ละตจิดู  : 20.190419   ลองตจิดู  : 99.856988  
โทรศพัท ์: 053-771064 , 053-956104 โทรสาร   : 053-956105 
Website : www.doikham.co.th 
E-mail กลางของบรษิทั : info@doikham.co.th 
จาํนวนพนกังานทัง้หมด       254  คน แบ่งเป็น  

• ชาย 143 คน หญงิ 111 คน 
• พนกังานประจาํ      93   คน     (รายเดอืน 69 คน   รายวนั 24 คน)  
• พนกังานชัว่คราว    161  คน     (รายเดอืน - คน     รายวนั 161 คน)  

ผูร้บัชว่ง (Subcontractor) ในกระบวนการผลติหลกั - คน   
 

แผนผงัที่ต ัง้โรงงานรศัมี 5 กิโลเมตร 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
 

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั - โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 (แมจ่นั) 1-3 

1.1.1 ผงัโครงสร้างธรุกิจ 
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1.2 ผงัโครงสร้างองคก์ร 
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1.3 แผนที่ไปโรงงาน (Site Map) แผนผงัโรงงาน (Plant Lay Out)  แผนผงัการผลิต ผลิตภณัฑ์

และบริการ  (Process Flow Chart) และตลาด/พืน้ที่ในการให้บริการ 
1.3.1 แผนที่ไปโรงงาน (Site Map) 
 

 
 

 
1.3.2 ตลาด/พืน้ที่ในการให้บริการ 

ประเภทของลกูคา้ ชอ่งทางการจาํหน่ายแบ่งตามกลุ่มลกูคา้ ดงัน้ี  
1) การขายผา่นผูจ้าํหน่าย (Trade Sales)    

 MODERN TRADE (ลูกค้าประเภทห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อและ
ซุปเปอรม์ารเ์กต็)  

 KEY ACCOUNT (ตัวแทนจําหน่าย , ธุรกิจบริการ, เครือโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํรแิละมลูนิธ,ิ กลุ่มอุตสาหกรรม) 

 กลุ่มต่างประเทศ (EXPORT  MARKET)   
 กลุ่มจา้งผลติ (MADE –TO- ORDER MARKET)   

  2) การขายปลกี (Retail Sales) 
 รา้นดอยคาํ   
 รา้นครอบครวัดอยคาํ หรอื รา้นแฟรนไชส ์  
 รา้นรว่มจาํหน่าย  
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1.4 ระบบการจดัการที่ดาํเนินการ และรางวลัต่างๆ  ที่ได้รบั  
 

 
 

 

 
ชื่อเอกสารใบรบัรอง : ISO9001:2008 
ผูอ้อกใบรบัรอง : Intertek Certification Limited  
ออกให้ ณ วนัที่ : 23 กรกฎาคม 2558 
วนัสิ้นสดุการรบัรอง : 22 กรกฎาคม 2561 

ชื่อเอกสารใบรบัรอง : GMP / HACCP 
ผูอ้อกใบรบัรอง : Intertek Certification Limited 
ออกให้ ณ วนัที่ : 24 กรกฎาคม 2558 
วนัสิ้นสดุการรบัรอง : 23 กรกฎาคม 2561 

 

  
ชื่อเอกสารใบรบัรอง : ISO14001:2015 
ผูอ้อกใบรบัรอง : Intertek Certification Limited  
ออกให้ ณ วนัที่ : 01 พฤศจกิายน 2560 
วนัสิ้นสดุการรบัรอง : 30 สงิหาคม 2563 

ชื่อเอกสารใบรบัรอง : ISO50001:2011 
ผูอ้อกใบรบัรอง : Intertek Certification Limited 
ออกให้ ณ วนัที่ : 20 เมษายน 2560 
วนัสิ้นสดุการรบัรอง : 20 เมษายน 2563 
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1.5 ขอบเขตของการรายงาน 

สําหรบัเน้ือหาภายในรายงานฉบับน้ี มีขอบเขตการรายงานครอบคลุมเฉพาะการดําเนินการ
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั : โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 
ตัง้อยูท่ี ่117 ถนนพหลโยธนิ หมูท่ี ่6 ตําบลป่าซาง อาํเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 57110 

1.6 ระยะเวลาการรายงานครอบคลมุช่วงเวลา 

ตัง้แต่ เดอืน มนีาคม ปี 2560 ถงึ เดอืน มถุินายน ปี 2561 

โดยจะมกีารจดัทาํรายงานทุกๆ  1 ปี 
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2 
นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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3
กิจกรรมการเสริมสร้างความร ู้ 

และการฝึกอบรม 

- กจิกรรมเปิดตวัโครงการ (Kick off) ภายในสถานประกอบการ  
โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั(บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั) ไดจ้ดักจิกรรม 

ณ.บรเิวณลานหน้าเสาธงเพื่อจดักจิกรรมเปิดตวัโครงการ CSR-DIW(Kick off)  เมื่อวนัที่ 11  เมษายน 
2561 เพือ่เป็นการสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบและมสีว่นรว่มในกจิกรรมตลอดโครงการ 
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- แผนการใหค้วามรูห้รอืฝึกอบรมในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

  
 

 กิจกรรมการสร้างความตระหนักและความร ู้ความสามารถด้าน CSR 

แผนการฝึกอบรม 

หวัขอ้ฝึกอบรม 

ผูร้บัการฝึกอบรม 

วนัทีร่บัการฝึกอบรม 

จาํนวนผูท้ี่
ไดร้บัการ
อบรม 
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1.มาตรฐานความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม(CSR-DIW) �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 23 ,28 มนีาคม 2561 

และ 21 เมษายน 2561 
254 

2.จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

( Code of Conduct ) 
�  �  �  �  �  �  �  �  �  

 23 ,28 มนีาคม 2561 

และ 21 เมษายน 2561 
254 

3.มาตรการการกัษาความ
ปลอดภยัขององคก์รตาม
หลกัสทิธมินุษยชน 

    �     �  
 28 มนีาคม 2561 

และ 21 เมษายน 2561 
10 

4.การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ �  �  �  �  �  �  �  �  �  
 23 ,28 มนีาคม 2561 

และ 21 เมษายน 2561 
254 

5.การมสีว่นรว่มทางการเมอืง
และสนบัสนุนทางการเมอืง
อยา่งรบัผดิชอบ 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  
 23 ,28 มนีาคม 2561 

และ 21 เมษายน 2561 
254 
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 การจดักิจกรรมเพื่อให้ความร ู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้พนักงาน

ได้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม  จดัการอบรมตามแผนการฝึกอบรมรวม   3 คร ัง้ คือเมื่อวนัที่ 
23,28 มีนาคม 2561 และ วนัที่ 21  เมษายน   2561 ซึ่งได้จดักิจกรรมการระดมสมองของ
พนักงานในการจดัอบรมคร ัง้ล ่าสดุ 
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การดาํเนินงานกบัผ ูม้ ีส่วนได้เสีย 
  

4.1 การวิเคราะหผ์ ูส้ ่วนได้เสีย 

1) การชี้บง่ผ ูม้ ีส่วนได้เสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกคา้ 

ผูบ้ริโภค 

ผูถื้อหุน้ 

  พนกังาน 

ภาครัฐ 

 ชุมชน 

ผูจ้ดัหา/ผูส่้ง
มอบ/
ผูรั้บเหมา 
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4.2 แผนและผลการดาํเนินงานกบัผ ูม้ ีส่วนได้เสีย 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
 

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่๒ แมจ่นั) 4-3 

แผนการดาํเนินงาน  

ที่ 
ผูม้ ีส่วนได้เสีย  

(ที่เกี่ยวข้อง) 
วิธ ีการ 

เดือน 
ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 บรษิทั 

ผูบ้รหิาร 

พนกังาน 

แต่งตัง้คณะทาํงาน      คุณภมรมนต ์ - 

2 บรษิทั 

พนกังาน 

ประชุมคณะทาํงาน วางแผน 

และขออนุมตัโิครงการ 

 

     คุณสมใจ 

คุณวรรณา 

 

3 บรษิทั 

พนกังาน 

ประชาสมัพนัธโ์ครงการและเปิดรบั

สมคัร 

 

     คุณภมรมนต ์

คุณวรรณา 

 

4 บรษิทั 

พนกังาน 

การวดัสว่นสงูและชัง่น้ําหนกั 

พนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการ ครัง้ที ่ 

1 

     คณะทาํงาน  

5 บรษิทั 

พนกังาน 

การจดับอรด์ประชาสมัพนัธ์

เกีย่วกบัอาหารและสขุภาพ 

     คณะทาํงาน  

6 บรษิทั 

พนกังาน 

การตดิตามกจิกรรมการออกกาํลงั

กายของพนกังานทีเ่ขา้รว่ม

โครงการ 

     คณะทาํงาน  

7 บรษิทั 

พนกังาน 

เพิม่ชุดโต๊ะปิงปองเพือ่อุปกรณ์

ออกกาํลงักาย 

     คณะทาํงาน 10,000 

บาท 

8 บรษิทั 

พนกังาน 

ตดิตามผลการวดัสว่นสงูและชัง่ 

น้ําหนกั ครัง้ที ่2 

     คณะทาํงาน  

9 บรษิทั 

พนกังาน 

ตดิตามผลการวดัสว่นสงูและชัง่ 

น้ําหนกั ครัง้ที ่3 

     คณะทาํงาน  

10 บรษิทั 

พนกังาน 

ประเมนิผลความพงึพอใจของ

พนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

     คณะทาํงาน  

11 บรษิทั 

พนกังาน 

มอบรางวลัใหก้บัพนกังานทีไ่ดร้บั

การยกยอ่ง 

     คุณณพล 

คุณภมรมนต ์

3,000 

บาท 

12 บรษิทั 

พนกังาน 

ตดิตามสรปุผลและนําเสนอ

ผูบ้รหิาร 

 

     คุณณพล 

คุณภมรมนต ์

 

 
 

 

แผน ผลการดาํเนินการ 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
 

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่๒ แมจ่นั) 4-4 

สรปุผลและหลกัฐานการดาํเนินงาน 
ข ัน้ตอนที่ 1 – 2 : แต่งตัง้คณะทาํงาน,ประชุมคณะทาํงาน วางแผนและขออนุมตัโิครงการ 

ผล : เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2561 ไดด้ําเนินการแต่งตัง้คณะทํางาน พรอ้มทัง้การประชุม หารอืประเดน็ที่
ไดม้าจากการเสวนาของพนกังาน และเขยีนโครงการเพือ่นําเสนอผูบ้รหิาร 
 

 
 
จดัทาํโครงการนําเสนอผูบ้รหิารเพือ่ขออนุมตัโิครงการและงบประมาณในการดาํเนินงาน 
ใสแ่ผนทีผ่า่นการอนุมตั ิ
 

ข ัน้ตอนที่ 3: ประชาสมัพนัธโ์ครงการและเปิดรบัสมคัร 

ผล : จดัโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์พนักงาน และประชาสมัพนัธ์ในกจิกรรมเขา้แถวหน้าเสาธงเมื่อวนัที่ 3 
เมษายน 2561  
 

 

 

 

ขอเชญิร่วมกจิกรรม... “ลดพง   ลดโรค” ปี ๒๕๖๑ 

คร ัง้ที๑ 

ระหว่าง

วนัท่ี 

๑ เมษายน 

ึ

ออจา้ว..เริม

สมคัรไดท่ี้

งานบคุคล

ต ัง้แต่วนันี้ 

นดัชงันํา้หนกัวนัที ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถงึ ๑๐.๐๐ น. 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
 

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่๒ แมจ่นั) 4-5 

ข ัน้ตอนที่ 4: การวดัสว่นสงูและชัง่น้ําหนกั พนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการ ครัง้ที ่ 1 

ผล : วดัสว่นสงูและชัง่น้ําหนกั พนกังานทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการเมือ่วนัที ่8 เมษายน 2561  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข ัน้ตอนที่ 5: การจดับอรด์ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัอาหารและสขุภาพ 

ผล : จดับอรด์ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูข้อ้มลูเรือ่งอาหารและสขุภาพ เพือ่ใหพ้นกังานไดป้รบัเปลีย่น

พฤตกิรรมการรบัประทานอยา่งถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 
 

ข ัน้ตอนที่ 6: ชว่งเดอืนพฤษภาคม  และเดอืนมถุินายนไดม้กีารตดิตามกจิกรรมการออกกาํลงักายของ

พนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการซึง่มคีวามหลากหลายแลว้แต่ความสะดวกของพนกังาน  

ผล :  พนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการไดม้กีจิกรรมออกกาํลงักายหลากหลายวธิตีามความสะดวกของพนกังาน 

เชน่ เล่นตะกรอ้ เตน้แอโรบคิ ปัน่จกัรยาน วิง่ เป็นตน้ 

 
   

 

 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
 

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่๒ แมจ่นั) 4-6 

ข ัน้ตอนที่ 7: เพิม่ชุดโต๊ะปิงปองเพือ่เป็นอุปกรณ์ออกกาํลงักายและเลน่ผอ่นคลายชว่งทีพ่นกังานพกั

กลางวนั หรอืหลงัเลกิงานของพนกังาน 

ผล :  ไดด้าํเนินการจดัซือ้โต๊ะปิงปองพรอ้มชุดอุปกณ์ประกอบดว้ยตาขา่ย ไมปิ้งปอง 2 คู ่ลกูปองปอง 3 

ลกูโดยจดัซือ้และตดิตัง้ วนัที ่30  พฤษภาคม  2561 

 

 

ข ัน้ตอนที่ 8: ตดิตามผลการวดัสว่นสงูและชัง่น้ําหนกั ครัง้ที ่2 

ผล :  ดาํเนินการชัง่น้ําหนกัและวดัสว่นสงู ครัง้ที ่2 ของพนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการจาํนวน 39 คน 

ในวนัเสารท์ี ่2 มถุินายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
 

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่๒ แมจ่นั) 4-7 

 

ข ัน้ตอนที่ 9: ตดิตามผลการวดัสว่นสงูและชัง่น้ําหนกั ครัง้ที ่3 

ผล :  ดาํเนินการชัง่น้ําหนกัและวดัสว่นสงู ครัง้ที ่3 ของพนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการจาํนวน 39 คน 

ในวนัพฤหสับดทีี ่28 มถุินายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนที่ 10: ประเมนิผลความพงึพอใจของพนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

ผล :  จดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจเพื่อประเมนิผลความพงึพอใจของพนักงานที่เขา้ร่วมโครงการ

จาํนวน 39 คน ดงัมผีลการประเมนิ คอื พนกังานเพศชายจาํนวน  18  คน เพศหญงิจาํนวน 21  คนเป็น

พนกังานสงักดัแผนกผลติ จาํนวน 19 คน  แผนกควบคุมคุณภาพจาํนวน  4 คน แผนกคลงัสนิคา้จาํนวน 

4  คน แผนกพฒันาและซ่อมบํารุงจํานวน 6 คน แผนกควบคุฒระบบจํานวน 1 แผนกบรหิารจํานวน 5 

คน มีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์โครงการ 3 เรื่องคือ 1.มีความพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร ระดบัมาก 46.15% ระดบัปานกลาง 38.46% ระดบัมากทีสุ่ด 10.26% 

ระดบัน้อย 5.13 % ตามลําดบั  2.มคีวามพงึพอใจในการดูแลสุขภาพที่ดแีละสามารถควบคุมน้ําหนักให ้

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดบัปานกลาง 56.41% ระดบัมาก 30.76% ระดบัมากที่สุด 7.70% ระดบัน้อย 

5.13% ตามลําดบั   3.มคีวามพงึพอใจหากไดร้บัยกยอ่งเป็นตวัอย่างแลว้ท่านจะเกดิแรงจูงใจ ระดบัมาก 

51.28% ระดบัปานกลาง 35.89% ระดบัมากทีส่ดุ 7.70% ระดบัน้อย 5.13% ตามลาํดบั  ความพงึพอใจที่

ทา่นไดม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรม ระดบัมาก 51.28% ระดบัปานกลาง 41.02% ระดบัมากทีสุ่ด 7.70% 

ตามลําดบั ความพงึพอใจระยะเวลาทีใ่ชใ้นการดําเนินการ ระดบัมาก 48.72% ระดบัปานกลาง 43.59% 

ระดบัมากที่สุด 5.13%ระดบัน้อย 2.56% ตามลําดบั ความพงึพอใจรูปแบบกิจกรรมมคีวามเหมาะสม 

ระดับปานกลาง 51.29% ระดับมาก 43.59%  ระดับมากที่สุดและระดับน้อย 2.56% ตามลําดับ       



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
 

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่๒ แมจ่นั) 4-8 

ความพงึพอใจท่านไดร้บัประโยชน์จากการดําเนินการของแผนงาน ระดบัมาก 48.72% ระดบัปานกลาง 

41.02% ระดบับมากที่สุด 10.26% ตามลําดบั ความพงึพอใจสิง่อํานวยความสะดวกมคีวามเหมาะสม 

ระดบัปานกลาง 56.41% ระดบัมาก 35.89% ระดบัน้อย 5.13% ระดบัมากทีส่ดุ 2.56% ตามลาํดบั  

ความพงึพอใจโดยภาพรวมทัง้หมดทา่นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 51.28% ระดบัปานกลาง 

41.02% ระดบัมากทีส่ดุ 7.70% ตามลาํดบั 
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ประเมินความพงึพอใจ โครงการลกพุง ลดโรค

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
 

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่๒ แมจ่นั) 4-9 

ข ัน้ตอนที่ 10 และ 11: มอบรางวลัใหก้บัพนกังานทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง ตดิตามสรปุผลและนําเสนอผูบ้รหิาร 

ผล :  จดัสง่ขอ้มลูผลการชัง่น้ําหนกัและวดัสว่นสงู สง่ฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์พือ่ดาํเนินการจดัสง่ของรางวลั

และประกาศยกยอ่งผูไ้ดร้บัรางวลั ในวนัที ่2 กรกฎาคม 2561 และสรปุผลการดาํเนินการนําเสนอ

ผูบ้รหิาร 
 

ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1: มกีจิกรรมประชาสมัพนัธ ์เรื่องอาหารเพื่อสขุภาพและการลดน้ําหนกั อยา่งน้อย 1 ครัง้ และจดัหา

อุปกรณ์การออกกาํลงักาย อยา่งน้อย  1 ชุด 

ผล : มกีารจดับอรด์ประชาสมัพนัธเ์รื่องอาหารเพือ่สขุภาพและการลดน้ําหนกั และจดัหาอุปกรณออกกาํลงั
การทีโ่รงงานหลวงฯ 1 ชุด คอืโต๊ะปิงปองพรอ้มอุปกรณ์การเล่นวนัที ่30  พฤษภาคม  2561 

 

เป้าหมายที่ 2: จาํนวนพนกังานทีเ่ขา้รว่มโครงการมน้ํีาหนกัลดลงเฉลีย่ 5 กโิลกรมั ภายในระยะเวลา 3 เดอืนอยา่ง

น้อย 50% ของพนกังานทีม่ดีชันีมวลกายเกนิมาตรฐาน  

ผล : จํานวนพนักงานที่สมคัรเข้าร่วมโครงการ 39 คน มีจํานวนพนักงานที่มีดชันีมวลกายเกิน
มาตรฐาน จํานวน 34 คน จํานวนพนักงานที่เขา้ร่วมโครงการมน้ํีาหนักลดลง ตัง้แต่ 5 กโิลกรมัขึ้นไป 
จาํนวน 3 คน คอื นายมานิตย ์ เชือ้เจด็ตน  นางวลิาวลัญ์  ปันแกว้ นายกฤษฎา  แดงจํารญู จากจํานวน
ผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่ดีชันีมวลกายเกนิมาตรฐาน จาํนวน 34 คน คดิเป็น    8.82 %  พนักงานทีเ่ขา้รว่ม
โครงการมน้ํีาหนกัลดลงเฉลีย่ 2.05 กโิลกรมั ภายในระยะเวลา 3 เดอืน  
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เป้าหมายที่ 3: มพีนกังานทีไ่ดร้บัการยกยอ่งเป็นตวัอยา่ง อยา่งน้อย  3 คน 

ผล :  สรปุผลเมือ่สิน้สดุโครงการลดพงุ ลดโรค วนัที ่28 มถุินายน 2561 คดัเลอืก 3 ลาํดบัทีพ่นกังาน
สามารถลดน้ําหนกัไดส้งูสดุ 3 คนคอื 1.นายมานิตย ์ เชือ้เจด็ตน ลดลง 6.4 กโิลกรมั  2. นางสาววลิาวลัย ์ 
ปันแกว้  ลดลง 5.9 กโิลกรมั และ 3. นายกฤษฎา  แดงจาํรญู ลดลง 5.4 กโิลกรมั 
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สรปุคณุลกัษณะของแผนงานผ ูม้ ีส่วนได้เสีย 

หวัข้อคณุลกัษณะ รายละเอียด 

เป็นแผนงานทีนํ่าไปปฏบิตัทิีด่กีวา่มาตรฐาน
ขัน้ตํ่าตามกฎหมาย 

เป็นกจิกรรมการดําเนินงานที่ส่งเสรมิการออกกําลงักาย
ของพนักงาน เพื่อทําให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่
แขง็แรง  

เพิม่ผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบจากการ
สานเสวนาใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี  

มกีจิกรรมแนวทางในการดาํเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัผล
การสานเสวนากบัของกลุ่มพนกังาน 

การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี  มพีนกังานเขา้รว่มกจิกรรมจาํนวน 39 คน 
มพีนกังานตน้แบบจาํนวน  3 คน 
  

ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื  
 
 
  

กําหนดขัน้ตอนการวดัความพึงพอใจของพนักงานต่อ
กจิกรรมต่างๆของแผนและมกีารสรา้งพนักงานตวัอย่างที่
ลดพุงได้ตามแผนงานเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานอื่นๆ ทําให้แผนงานสามารถดําเนินกจิกรรมได้
อยา่งต่อเน่ือง 
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5
ข้อมลูของชมุชนที่เข้าร ่วมโครงการ  

CSR-DIW ปี 2561 
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5.1 ข้อมลูท ัว่ไปของชมุชน (Community Profile) 

ชื่อชุมชน/หมูบ่า้น : ป่าหา้ 

ทีต่ัง้ : หมู ่6 บา้นป่าหา้ ตําบลป่าซาง อาํเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 

จาํนวนประชากร: 697 คน 

อาชพีหลกั: รบัจา้งทัว่ไป 

ชื่อหวัหน้าชุมชน/หมูบ่า้น: นายปรชีา คาํบุญเรอืง 

ผูป้ระสานงานหลกัของชุมชน/หมูบ่า้น: นายกนัทา ยศด ี,นายธนณฐั สธุรรม 

เบอรโ์ทรศพัท:์ 094-641-9352 ,089-430-6054 

E-mail: - 

5.2 แผนที่ไปชมุชน  

 

หมู่ 6 บ้าน  ป่าห้า ตาํบลป่าซาง 
อาํเภอแม่จนั  จังหวัดเช ียงราย 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 
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5.3 โครงสร้างและคณะทาํงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของชมุชน ที่ร ่วมกบัโรงงาน  
คณะทาํงานบริษทั 
1. นายณพล หมืน่เกีย๋ง 
2. นายจาํนง นารนิคาํ 
3. นายเกษม เสารแ์กว้ 
4. นางสาวชลลดา ยอดมลูค ี
5. นายวชิาญ บุญอนิทร ์
6. นายธนพล สทิธ ิ
7. นางสาวจุฑามาศ วรรธนะมณกุีล 
คณะทาํงานชมุชน 
1.  นายปรชีา คาํบุญเรอืง 
2.  นายกนัทา ยศด ี
3.  นายธนณฐั สธุรรม 
 

5.4 ผลการสานเสวนากบัชมุชน 

1) กล ุ่มคนที่คนในหมู่บา้น/ชมุชนนึกถึง 5 ลาํดบัแรก 

ลาํดบั ชื่อกล ุ่ม 

1 ผูส้งูอาย  ุ

2 แม่บ้าน 

3 เยาวชน 

4 กล ุ่มอาชีพ/เกษตรกร 

5 อสม. 
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5.5 แผนการดาํเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกบัสงัคม และชมุชน 

 

ชื่อโครงการ สมัมาชีพงานจกัสาน 
วตัถปุระสงค  ์ 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัทาํผลติภณัฑจ์กัสาน ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิชอ่งทางการตลาด และการจดัทาํ

บญัช ี   
2. เพือ่จดัหาชอ่งทางการจดัจาํหน่ายหรอืชอ่งทางการตลาดใหก้บัผลติภณัฑจ์กัสาน 
3. เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บักลุ่มสมัมาชพี 

เป้าหมาย 1. สนบัสนุนวทิยากรใหค้วามรูเ้รือ่งการจดัทาํผลติภณัฑจ์กัสาน ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิชอ่งทางการตลาด และ
การจดัทาํบญัช ี อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

2. มชีอ่งการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑจ์กัสานอยา่งน้อย 1 ชอ่งทาง  
3. เกดิรายไดก้บักลุ่มสมัมาชพี อยา่งน้อย 500 บาท/เดอืน 

หน่วยที่ใช้วดั
เป้าหมาย 

1. จาํนวนครัง้ของการสนบัสนุน
วทิยากร (ครัง้) 

2. จาํนวนชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 
(ชอ่งทาง) 

3. รายไดจ้ากการจดัจาํหน่าย
ผลติภณัฑ ์(บาท/เดอืน) 

ค่าที่วดัได้ใน
ปัจจบุนั 

1. จาํนวนครัง้ของการสนบัสนุนวทิยากร (ครัง้) 
– จาํนวน 1 ครัง้ 

2. จาํนวนชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (ชอ่งทาง)  
– จาํนวน 1 ชอ่งทาง 

3. รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ 
(บาท/เดอืน) 
 – 500 บาท/เดอืน 

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Outcome) 

1. ชุมชนไดร้บัความรูเ้รือ่งการจดัทาํผลติภณัฑจ์กัสาน และสามารถผลติผลติภณัฑจ์กัสานได ้
2. ชุมชนไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิชอ่งทางการตลาด และการจดัทาํบญัช ีรายรบั-รายจา่ย ของกลุ่ม 
3. ชุมชนมชีอ่งการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑจ์กัสาน มอีาชพีเสรมิและเกดิรายไดก้บัสมาชกิกลุ่ม  

ผลกระทบ
ของโครงการ  
(Impact) 

ชุมชนไดร้บัความรูเ้รือ่งการจดัทาํผลติภณัฑจ์กัสาน สามารถผลติผลติภณัฑจ์กัสานเป็นอาชพีเสรมิและสรา้งรายได้
ใหก้บัสมาชกิในกลุ่ม รวมทัง้สามารถเพิม่องคค์วามรูใ้นการสง่เสรมิชอ่งทางการตลาด และการจดัทาํบญัช ีรายรบั-
รายจา่ย ของกลุ่ม สง่ผลใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีโรงงานและชุมชนอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุและพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื 

ระยะเวลา มนีาคม –กรกฎาคม พ.ศ. 2561 งบประมาณ 30,000 บาท 

คณะทาํงาน คณะทาํงานบรษิทั 
1.  นายณพล หมืน่เกีย๋ง 
2.  นายจาํนง นารนิคาํ 
3.  นายเกษม เสารแ์กว้ 
4.  นางสาวชลลดา ยอดมลูค ี
5.  นายวชิาญ บุญอนิทร ์
6.  นายธนพล สทิธ ิ
7.  นางสาวจฑุามาศ วรรธนะมณกุีล 
คณะทาํงานชุมชน 
1.  นายปรชีา คาํบุญเรอืง 
2.  นายกนัทา ยศด ี
3.  นายธนณฐั สธุรรม 
 

ผูจ้ดัทาํโครงการ  
 
 
 

(นายธนพล สทิธ)ิ 
เจา้หน้าทีชุ่มชนสมัพนัธ ์

ผูอ้นุมตัิโครงการ  
 
 
 

(นายเกษม ทพิแกว้) 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 

สายสง่เสรมิการเรยีนรู ้
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แผนการดาํเนินงาน  

ที่ 
ผูม้ ีส่วนได้เสีย  
(ที่เกี่ยวข้อง) 

วิธ ีการ 
เดือน 

ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 บรษิทั  
ผูบ้รหิาร 
พนกังาน 

แต่งตัง้คณะทาํงานและประชุม
คณะทาํงาน 

     คุณณพล 
คุณภมรมล 
คุณธนพล 

- 

2 บรษิทั  
ผูบ้รหิาร 
พนกังาน 

จดัทาํแผนงานโครงการและขอ
อนุมตังิบประมาณ 

     
คุณธนพล - 

3 บรษิทั  
พนกังาน 
ชุมชน 
 

ประชาสมัพนัธก์จิกรรมการอบรม
ใหค้วามรูก้ารผลติผลติภณัฑจ์กั
สาน ชอ่งทางการตลาด และการ
จดัทาํบญัช ี

     

คุณธนพล - 

4 บรษิทั  
พนกังาน 

ตดิต่อวทิยากรใหค้วามรูก้ารผลติ
ผลติภณัฑจ์กัสาน 

     
คุณธนพล - 

5 บรษิทั  
พนกังาน 
ชุมชน 
วทิยากรกลุ่ม 
วสิาหกจิฯ 

จดัอบรมใหค้วามรูก้บัสมาชกิกลุ่ม  
 ความรูก้ารผลติผลติภณัฑจ์กั

สาน  
 ชอ่งทางการตลาด และการ

จดัทาํบญัช ี

     

วทิยากรดา้นจกัสาน 
และการตลาด 

20,000 

6 บรษิทั  
พนกังาน 
ชุมชน 

ตดิตามผลการดาํเนินงาน และ
วางแผนการตลาด  
 ตดิต่อชอ่งทางการขาย 

     
คุณธนพล - 

7 บรษิทั  
พนกังาน 
ชุมชน 

ใหค้วามรูก้ารจดัทาํบญัชตีน้ทุน
รายได ้

     
วทิยากรดา้นบญัชี

ตน้ทุน 
10,000 

8 บรษิทั  
พนกังาน 
ชุมชน 

ตดิตามประเมนิผลความพงึพอใจ
การจดัทาํโครงการ 

     
คุณธนพล - 

9 บรษิทั  
ผูบ้รหิาร 
พนกังาน 

สรปุผลและนําเสนอผลการดาํเนิน
โครงการต่อผูบ้รหิาร 

     
คุณธนพล - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผน ผลการดาํเนินการ 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-6 

สรปุผลและหลกัฐานการดาํเนินงาน  

ข ัน้ตอนที่ 1: แต่งต ัง้คณะทาํงานและประชมุคณะทาํงาน 
ผล : เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2561 ทางโรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปู ที ่2 (แมจ่นั) ไดจ้ดัประชุมเพื่อแต่ง
คณะทาํงานในดา้น CSR การมสีว่นรว่มและพฒันาชุมชน 

  
 
ข ัน้ตอนที่ 2: จดัทาํแผนงานโครงการและขออนุมตัิงบประมาณ 
ผล : ดาํเนินการเสนอแผนงานโครงการเพือ่ขออนุมตั ิเมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2561 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-7 

ข ัน้ตอนที่ 3: ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมการอบรมให้ความร ู้การผลิตผลิตภณัฑจ์กัสานช่องทาง
การตลาด และการจดัทาํบญัชี 
ผล : เมือ่วนัที ่ 19 มนีาคม 2561 ทางคณะทาํงาน ดา้น CSR การมสีว่นรว่มและพฒันาชุมชน รว่มกบั
หน่วยงาน พฒันาชุมชน อาํเภอแมจ่นั ประชาสมัพนัธแ์ละชีแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ สมัมาชพี 
แก่ กลุ่มจกัสาน หมูบ่า้นป่าหา้ ในการประชุมโครงการไทยนิยม ครัง้ที ่1 ณ วดัป่าหา้ (เบญจพฒันมงคล) 
 

  
 

ข ัน้ตอนที่ 4: ติดต่อวิทยากรให้ความร ู้การผลิตผลิตภณัฑจ์กัสาน 
ผล : ดาํเนินการตดิต่อวทิยากรในการใหค้วามรูด้า้นจกัสาน หมูบ่า้นป่ายาง ตําบลศรคีํ้า อาํเภอแมจ่นั เมือ่
วนัที ่20 พฤษภาคม 2561 

 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-8 

ข ัน้ตอนที่ 5: จดัอบรมให้ความร ู้กบัสมาชิกกล ุ่มสมัมาชีพงานจกัสาน  
ผล : นายปัง เครอืต๊ะ วทิยากรจากกลุ่มจกัสาน หมูบ่า้นป่ายาง ตําบลศรคีํ้า อาํเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 
อบรมให้ความรู้ในด้านการสานตะกร้า แก่กลุ่มสัมมาชีพงานจักสาน จํานวน 15 คน เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วดัป่าหา้(เบญจพฒันมงคล)  
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-9 

และผูจ้ดัการโรงงาน พรอ้มเจา้หน้าที่การเงนิ/บญัช ีโรงงานหลวงอาหารสําเรจ็รูปที่ 2 แม่จนั อบรมให้
ความรู ้ดา้นการส่งเสรมิช่องทางการตลาด และการจดัทําบญัช ี แก่กลุ่มสมัมาชพีงานจกัสาน จาํนวน 15 
คน เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วดัป่าหา้(เบญจพฒันมงคล)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-10 

ข ัน้ตอนที่ 6: ติดตามผลการดาํเนินงาน และวางแผนการตลาด  
ผล : คณะทาํงานดา้น CSR การมสีว่นรว่มและพฒันาชุมชน เขา้ปรกึษาฝ่ายขาย เพือ่ขอพืน้ทีว่างขาย
สนิคา้จกัสาน จากกลุ่มสมัมาชพีงานจกัสาน หมูบ่า้นป่าหา้ ในรา้นคา้ดอยคาํ สาขาแมจ่นั จงัหวดั
เชยีงราย เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
 

  
 

 
ข ัน้ตอนที่ 7: ติดตามประเมินผลความพึงพอใจการจดัทาํโครงการ 
ผล : คณะทาํงานดา้น CSR การมสีว่นรว่มและพฒันาชุมชน ลงพืน้ทีต่ดิตามประเมนิผลความพงึพอใจใน
การจดัทาํโครงการ ของกลุ่มสมัมาชพีงานจกัสาน หมูบ่า้นป่าหา้ เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

  
 

 
 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-11 

             
จากการจดัทาํแบบประเมนิความพงึพอใจ เพือ่ประเมนิผลความพงึพอใจของชาวบา้นทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
สมัมาชพีงานจกัสาน จาํนวน 15 คน โดยแบ่งเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

1. การมจีติอาสาชว่ยเหลอืสงัคม    ระดบัความพึง่พอใจ ระดบัดี 
2. ความพงึพอใจในการทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น  ระดบัความพึง่พอใจ ระดบัดีมาก 
3. ความพงึพอใจในการจดักจิกรรม    ระดบัความพึง่พอใจ ระดบัดี 
4. ผลทีไ่ดร้บัหลงัการเขา้รว่มกจิกรรม/โครงการ  ระดบัความพึง่พอใจ ระดบัดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-12 

ข ัน้ตอนที่ 8: สรปุผลและนําเสนอผลการดาํเนินโครงการต่อผ ูบ้ริหาร 
ผล : จะนําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการสมัมาชพีงานจกัสานต่อคณะทํางานของบรษิัทดอยคํา
ผลิตภณัฑ์อาหารจํากดั (โรงงานหลวงอาหารสําเรจ็รูปที่ 2 แม่จนั) ในวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561    
และนําเสนอผลการดําเนินงาน และสรุปผลของโครงการสมัมาชีพงานจกัสานต่อผู้บริหาร ในวนัที ่            
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-13 

 

ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1: สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจดัทําผลิตภัณฑ์จกัสาน การส่งเสรมิช่องทาง
การตลาด และการจดัทาํบญัช ีอยา่งน้อย 1 ครัง้ 
ผล : จดัอบรมให้ความรู้ เรื่องการสานตะกร้า ครัง้ที่ 1 ร่วมกบัหน่วยงานพฒันาชุมชน อําเภอแม่จนั 
จงัหวดัเชยีงราย เมื่อวนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยมสีมาชกิกลุ่มสมัมาชพีงานจกัสาน หมูบ่า้นป่าหา้
เขา้รว่มการอบรม จาํนวน 15 คน  
 

  
 
และผูจ้ดัการโรงงาน พรอ้มเจา้หน้าที่การเงนิ/บญัช ีโรงงานหลวงอาหารสําเรจ็รูปที่ 2 แม่จนั อบรมให้
ความรู ้ดา้นการส่งเสรมิช่องทางการตลาด และการจดัทําบญัช ี แก่กลุ่มสมัมาชพีงานจกัสาน จาํนวน 15 
คน เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วดัป่าหา้(เบญจพฒันมงคล)  

 
  



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-14 

เป้าหมายที่ 2: มชีอ่งการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑจ์กัสานอยา่งน้อย 1 ชอ่งทาง  

ผล : กลุ่มสัมมาชีพ งานจักสาน  หมู่บ้ าน ป่าห้า  มีช่องทางในการวางขายผลิตภัณฑ์จักสาน               
จาํนวน 2 ชอ่งทาง ไดแ้ก่  

ช่องทางที่ 1 คอื จุดว่างขายในรา้นคา้ดอยคํา สาขาแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย สาํหรบัใชใ้นการจดั
กระเชา้ของขวญั และผูท้ีส่นใจเมือ่เขา้มายงัรา้นคา้ดอยคาํ  
ช่องทางที่ 2 คอื บรเิวณบา้นของ นางวมิาลา คดิชอบ ประธานกลุ่มสมัมาชพีงานจกัสาน สาํหรบั
ลกูคา้ในหมูบ่า้น และใกลเ้คยีง 
 

  
 
เป้าหมายที่ 3: เกดิรายไดก้บักลุ่มสมัมาชพี อยา่งน้อย 500 บาท/เดอืน 
ผล : กลุ่มสมัมาชพีงานจกัสาน หมู่บา้นป่าหา้ เริม่ผลติและขายตะกรา้ เมื่อวนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โดยทางกลุ่มไดต้ัง้ราคาขายของตะกรา้อยู่ทีใ่บละ 100 บาท และเกดิรายไดจ้ากการขายตะกรา้ เป็นเงนิ 
800 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที ่11 ก.ค. 2561)  

  

ปัจจบุนั รายไดเ้ขา้กลุ่ม เป็นเงนิ 800 บาท 
ขอ้มลู ณ วนัที ่11 ก.ค. 2561 



 

โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื (CSR-DIW) 
(ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

 
  

บรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูที ่2 แมจ่นั) 5-15 

 
สรปุคณุลกัษณะของแผนงานชมุชน 

หวัข้อคณุลกัษณะ รายละเอียด 

ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิหรอื
ขดีความสามารถขององคก์ร 

แผนงาน/โครงการมกีารนําขดีความสามารถของพนักงานฝ่าย
การตลาดและฝ่ายบญัช ีมาเป็นวทิยากรใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการ
สง่เสรมิการตลาด การจดัทาํบญัช ีใหก้บัคนในชุมชน นอกจากน้ี 
บรษิทั มกีารสัง่สนิคา้ตะกรา้จกัสานทีผ่ลติจากชุมชน นํามาใชใ้น
การส่งเสรมิการขายสนิค้าของบรษิัท รวมถึงมีการปรกึษากบั
ฝ่ายออกแบบ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้า และสอดคล้องกบัความต้องการในการจดัซื้อจดัจา้งของ
บรษิทั 

การมสีว่นรว่มของพนกังาน ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบัของบรษิัท มสี่วนร่วมในการให้
ความรูใ้นการดาํเนินโครงการใหก้บัชุมชน ทัง้ฝ่ายชุมชนสมัพนัธ ์
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัช ีฝ่ายผลติ รวมทัง้สิน้ 10 คน 

การมสีว่นรว่มของชุมชน หน่วยงานของภาครฐัและท้องถิน่ เช่น หน่วยงานพฒันาชุมชน
ร่วมถึงคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ ตัง้แต่ขัน้ตอนการสาน
เสวนา การวางแผน จํานวน 20 คน การเข้าร่วมอบรม และ
จดัทาํโครงการตะกรา้จกัสาน จาํนวน 15 คน รวมทัง้สิน้ 35 คน 

ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื 

โครงการสมัมาชพี จดัทําตะกรา้จกัสาน เป็นโครงการที่ส่งเสรมิ
รายได้ให้กบัชุมชน เน่ืองจากอาชีพทําไร่ และเกษตรกรรม มี
รายได้ไม่แน่นอนและผลผลิตไม่ค่อยดี โครงการน้ีจึงเป็นการ
ช่วยสง่เสรมิรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน จากการสานตะกรา้ ซึง่ทํา
ใหเ้กดิอาชพีเสรมิและสรา้งรายได ้นอกจากน้ี บรษิทั ไดม้กีารสง่
แบบตะกร้า เพื่อสัง่ซื้อมาใช้ในการส่งเสรมิการขายสนิค้าของ
ดอยคํา และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมช่องทาง
การตลาด การจดัทําบญัช ีรายรบั-รายจ่าย ให้กบัคนในชุมชน 
เพือ่ชว่ยในการบรหิารจดัการรายไดข้องชุมชน 

 
 

 


