
บริู้ษััทต�องปรู้�ศจั�กข้�อขั้ดแย่�ง
ที�สำ�คัญในทุกส่วนง�น
ข้องก�รู้ดำ�เนินธุรู้กิจัและในทุกพืี�นที� 
แหล่งดำ�เนินก�รู้ข้องธุรู้กิจั 

เป้�หม�ย่ปี 2563 ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เติมคว�มรัู้ก สรู้��งด�วย่ใจั 
เพิี�มคว�มเข้�มแข็้งให�ชุมชน 

44.37

100

259

ข้องก�รู้จั��งแรู้งง�นท�องถิ�น 

ข้องก�รู้จั��งผ้�รัู้บเหม�ท�องถิ�น 
(ง�นซ่ีอมและปรัู้บปรุู้งรู้��น)

จั��งง�นผ้�ส้งอ�ยุ่
รู้�ย่

รู้�อย่ละ  

รู้�อย่ละ  

จัำ�นวน

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG4 ได้ิ์รับกิารศึักิษัาที์�มีีคุัณภาพ
 4.3 ผู้่้หญิงแลุ่ะผู้่้ช้ายมี
  ความสามารถัที�จะหาแลุ่ะ
  เข้าถึังการศึกษาในทุกระดับ

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัาและ
  กิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.3  ส่งเสริมนโยบายที�มุ่งเน้น
  การพัื่ฒนาที�สนับสนุนกิจกรรม 
  การผู้ลิุ่ต่ การสร้างงาน 
  ที�เหมาะสม 

 8.9 ส่งเสริมการท่องเที�ยวอย่าง 
  ยั�งยืนที�สร้างงานแลุ่ะส่งเสริม 
  วัฒนธรรมแลุ่ะผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ 
  ท้องถิั�น

SDG9 สุ่งเสุริมีอุตสุาหกิรรมี  
  นวัตกิรรมี   
  และโคัรงสุร้างพ้�นฐาน
 9.3 ธุรกิจขนาดเล็ุ่กสามารถั
  เข้าถึังการบ่รณิาการของ
  ห่วงโซ่่ม่ลุ่ค่า (Value 
  chain) แลุ่ะการต่ลุ่าด

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

สุแกินคิัวอาร์โค้ัดิ์นี� เพ้�อรับข่็าวสุาร 
และข้็อมูีลเกีิ�ยวกัิบรายงานกิารพัฒนา 
อย่างยั�งย้นในหัวข้็อนี�เพิ�มีเติมี หร้อที์�
https://www.youtube.com/
watch?v=lb86MJRA3iA  

ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อร้านเ เว่นอีเล เว่น
ดําเนินธุรกิจอยู่ในชุมชน (คะแนนเตม 5)

การจ้างงานท้อง ิ่น (ร้อยละ)

การจ้างงานผู้สูงอายุ

12 ร้านสัญลักษณ์
ท่ีออกแบบให้มีความกลมกลืน
กับส าปตยกรรมโดยรอบชุมชน

25  ราย

5 ทุน
มอบโอกาสทางการ ึกษา
ให้กับชุมชนผ่านโครงการ
1 ร้าน 1 ทุนการ ึกษา 

44.37

5 22561

2562

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (S )

16

162561

2562

มูลค่าการ ื้อขาย (ล้านบาท)

จํานวนผู้ประกอบการ (ราย)

5 6

222561

2562

โครงการสินค้าชุมชน
ผลิต ัณ ์ชุมชน (รายการ)

มูลค่าการ ื้อขาย (ล้านบาท)

47

62561

2562

6

62561

2562

2561

2562 5

3.4

อบรม และฝึก ้อมด้านอัคคี ัยชุมชน (ราย)     

26

6 562561

2562

ช่วยเหลือ ัยพิบัติ (คร้ัง)

12

2561

2562

ปรา จากข้อขัดแย้ง
ท่ีสําคัญในทุกส่วนงาน

ปรา จากข้อขัดแย้ง
ท่ีสําคัญในทุกส่วนงาน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
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คัวามีท้์าท์าย

การ้ดัำาเนินการ้ต่าง ๆ  ของบร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”) 
ย่อมี่สิ่งผลกร้ะทั้บต่อชุุมี่ชุนซื้ึ�งถึ่อเป็็นทั้ั�งเพ่�อนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าทั้่�สิำาคัญต่อบร้ิษัทั้ 
ไมี่่ทั้างใดัก็ทั้างหนึ�ง ซื้ึ�งอาจำก่อให้เกิดัข้อกังวลจำากชุุมี่ชุนร้อบ ๆ และอาจำนำาไป็สิู่ความี่ 
ขัดัแย้งท่ั้�ทั้ำาลายความี่สัิมี่พันธ์ิในภาพร้วมี่ท่ั้�บริ้ษัทั้ม่ี่กับผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยกลุ่มี่อ่�น ๆ ทัั้�งลูกค้า 
คู่ค้า หร้่อชุุมี่ชุนทั้่�อาศัยอยู่โดัยร้อบพ่�นทั้่�การ้ดัำาเนินงานของบร้ิษัทั้ หากไมี่่ไดั้ร้ับการ้ 
ตอบสินองอย่างเหมี่าะสิมี่ การ้มี่่ความี่สิัมี่พันธิ์ทั้่�ดั่กับชุุมี่ชุน จำึงเป็็นป็ร้ะเดั็นหนึ�งทั้่�บร้ิษัทั้ 
ให้ความี่สิำาคัญเพ่�อให้เร้าอยู่ร้่วมี่กันอย่างร้่มี่เย็นและยั�งย่น

คว�มคืบหน��ปี 2562

ศ้นย์่สนับสนุนชุมชน

โครู้งก�รู้ช่วย่เหลือภัย่พิีบัติ อบรู้ม 
และฝึึกซี�อมด��นอัคคีภัย่ชุมชน

โครู้งก�รู้จิัตส�ธ�รู้ณ์ะ

โครู้งก�รู้ เพืี�อชุมชน 
จั�ก To be number one 

โครู้งก�รู้ห�องแห่งคว�มรู้้�

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นสรู้��งก�รู้ย่อมรัู้บจั�กชุมชน

ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อร้านเ เว่นอีเล เว่น
ดําเนินธุรกิจอยู่ในชุมชน (คะแนนเตม 5)

การจ้างงานท้อง ิ่น (ร้อยละ)

การจ้างงานผู้สูงอายุ

12 ร้านสัญลักษณ์
ท่ีออกแบบให้มีความกลมกลืน
กับส าปตยกรรมโดยรอบชุมชน

25  ราย

5 ทุน
มอบโอกาสทางการ ึกษา
ให้กับชุมชนผ่านโครงการ
1 ร้าน 1 ทุนการ ึกษา 

44.37

5 22561

2562

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (S )

16

162561

2562

มูลค่าการ ื้อขาย (ล้านบาท)

จํานวนผู้ประกอบการ (ราย)

5 6

222561

2562

โครงการสินค้าชุมชน
ผลิต ัณ ์ชุมชน (รายการ)

มูลค่าการ ื้อขาย (ล้านบาท)

47

62561

2562

6

62561

2562

2561

2562 5

3.4

อบรม และฝึก ้อมด้านอัคคี ัยชุมชน (ราย)     

26

6 562561

2562

ช่วยเหลือ ัยพิบัติ (คร้ัง)

12

2561

2562

ปรา จากข้อขัดแย้ง
ท่ีสําคัญในทุกส่วนงาน

ปรา จากข้อขัดแย้ง
ท่ีสําคัญในทุกส่วนงาน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
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บริ้ษัทั้ให้ความี่สิำาคัญกับการ้รั้บฟั่งความี่คิดัเห็น ทัั้ศนคติ ความี่คาดัหวัง
และข้อห่วงกังวลของชุุมี่ชุน ผ่านวิธิ่การ้ทั้่�หลากหลายในรู้ป็แบบ 
การ้สิ่�อสิาร้แบบสิองทั้ิศทั้าง เชุ่น การ้จำัดัทั้ำาโคร้งการ้วิจำัย “CP ALL  
Brand Health Check” เพ่�อเข้าใจำถึึงการ้ร้ับรู้้ ความี่รู้้สิึก ทัั้ศนคติ 
และความี่คาดัหวังของกลุ่มี่ผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิย ซึื้�งร้วมี่ถึึงกลุ่มี่สิังคมี่ 
และชุุมี่ชุนทั้่�มี่่ต่อบร้ิษัทั้ทั้ั�งในป็ัจำจำุบัน และในอนาคต ทั้ั�งก่อน 
การ้สิร้้างร้้านสิาขา โร้งงาน และศูนย์กร้ะจำายสิินค้า บริ้ษัทั้ดัำาเนินการ้
ลงพ่�นท่ั้�เพ่�อสิอบถึามี่ความี่คิดัเห็น รั้บฟั่งความี่คาดัหวัง และข้อห่วงกังวล 

จำากตัวแทั้นชุุมี่ชุนหร้่อผู้นำาทั้างความี่คิดัของชุุมี่ชุน สิำาหร้ับพ่�นทั้่� 
สิำานักงานเขตหร้่อเทั้ศบาลทั้่�มี่่ความี่เห็นให้ทั้ำาป็ร้ะชุาพิจำาร้ณ์เพ่�อ 
ร้ับฟ่ังผลกร้ะทั้บต่อชุ่วิตของผู้คน ชุุมี่ชุนทั้้องถึิ�น และต่อสิังคมี่  
บร้ิษัทั้ป็ฏิิบัติตามี่และให้ความี่ร้่วมี่มี่่อคร้บร้้อยละ 100 นอกจำากน่�  
บร้ิษัทั้สิร้้างชุ่องทั้างร้ับข้อร้้องเร้่ยนจำากสิังคมี่และชุุมี่ชุนทั้่�สิามี่าร้ถึ 
เข้าถึึงไดั้ง่ายซื้ึ�งแนวทั้างในการ้ตอบสินองความี่คาดัหวังและข้อห่วง 
กังวลของชุุมี่ชุนถึูกผนวกเข้าเป็็นสิ่วนหนึ�งของการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่าง
จำริ้งจัำง ดัังน่�

กิารดิ์ำาเนินงาน

ความี่ไว้วางใจำจำากชุุมี่ชุนและสิังคมี่เป็็นสิิ�งสิำาคัญอย่างยิ�ง บร้ิษัทั้จำึงมีุ่่งมี่ั�นเสิร้ิมี่สิร้้างคุณค่าร้่วมี่ร้ะหว่างบร้ิษัทั้กับชุุมี่ชุน โดัยกำาหนดัให้ชุุมี่ชุน 
เป็็นผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ยสิำาคัญทั้่�ต้องตอบสินองข้อกังวลในทัุ้กกร้ะบวนการ้ทั้ำางาน ตั�งแต่การ้วางแผนก่อนก่อสิร้้าง การ้ก่อสิร้้าง และ 
การ้ดัำาเนินงานหลังการ้ก่อสิร้้าง เพ่�อให้บร้ิษัทั้ไดั้ร้ับความี่ไว้วางใจำจำากสิังคมี่ ชุุมี่ชุนในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ และเป็็นบร้ิษัทั้ไทั้ยทั้่�คนไทั้ยภูมี่ิใจำ  
ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึสิรุ้ป็ขั�นตอนดัำาเนินการ้ไดั้ดัังน่�

ผลการดําเนินงานสนับสนุนแรงงานท้อง ิ่น
ายใต้โครงการ ูนย์สนับสนุนชุมชน (ปี 2561-2562)

กระบวนการสร้างร้านสาขา ูนย์กระจายสินค้า โรงงานท่ีสามาร อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน

การดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง

การสรรหา
ทําเล

 คัดเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณาความเหมาะสม และ ึกษาความเป็นไปได้
  ในการต้ังร้านเ เว่นอีเล เว่น ูนย์กระจายสินค้า โรงงาน
 ึกษาตรวจสอบลักษณะจําเพาะของพ้ืนท่ีน้ัน ก หมายท่ีเก่ียวข้อง รวม ึงวั นธรรม
  และเอกลักษณ์ท้อง ิ่น 
 ให้ความร่วมมือสําหรับพ้ืนท่ีของสํานักงานเขต หรือเท บาลท่ีมีความเหนให้ทําประชาพิจารณ์
  เพ่ือรับ งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน ชุมชนท้อง ิ่น และต่อสังคม
 เตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ึงลักษณะเ พาะของท้องท่ีน้ัน 

 ส่ือสารแผนการปองกัน และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเพ่ือนบ้าน ชุมชน ไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง
 ส่งเสริม และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
 รับ ง และตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 
 แก้ไขปญหาข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 

การเตรียม
ความพร้อม

ร้านสาขา ูนย์กระจายสินค้า โรงงานท่ีอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน

 พูดคุยกับเพ่ือนบ้าน ตัวแทนชุมชน ผู้นําทางความคิดของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
 การดําเนินการด้านใบอนุญาตต่าง  ท่ีเก่ียวข้อง 
 การจัดทําแบบก่อสร้างโดยคํานึง ึงส าพแวดล้อม และส าปตยกรรมโดยรอบ
 กําหนดแผน มาตรการปองกันผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อเพ่ือนบ้าน ชุมชน

กรอบการดําเนินงานสร้างการยอมรับ ลดข้อกังวลจากชุมชน

รับรู้ความคิดเหน ความคาดหวัง
ข้อห่วงกังวล วางแผนกําหนดวิธีการตอบสนองวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ

ดําเนินการตามแผน ประเมินผลสําเรจ ติดตามวัดผล ยกระดับความไว้วางใจ 

1

4

2

5

3

6

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งานก่อสร้างร้านเปดใหม่
ร้อยละ 11

ผู้รับเหมาท้อง ิ่นท่ีได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัท
ร้อยละ 1
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บร้ิษัทั้ตร้ะหนักและให้ความี่สิำาคัญกับชุุมี่ชุน ซื้ึ�งถึ่อเป็็นทั้ั�งเพ่�อนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าทั้่�สิำาคัญต่อบร้ิษัทั้ จำึงมีุ่่งมี่ั�นดัำาเนินการ้เพ่�อให้ชุุมี่ชุนเกิดั 
การ้ร้ับรู้้ เชุ่�อมี่ั�น และไว้วางใจำเป็็น “ร้้านเพ่�อชุุมี่ชุน” ในทัุ้กพ่�นทั้่�ทั้่�บร้ิษัทั้เข้าไป็ดัำาเนินการ้ โดัยผนวกการ้ดัำาเนินการ้สิร้้างป็ร้ะโยชุน์ต่อชุุมี่ชุน 
ในทัุ้กกร้ะบวนการ้ของการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ดัำาเนินโคร้งการ้สิำาคัญต่าง ๆ เพ่�อบร้ิหาร้จำัดัการ้ให้บร้ร้ลุความี่คาดัหวัง ข้อห่วง 
กังวลของชุุมี่ชุน  ดัังต่อไป็น่�

บร้ิษัทั้มี่่การ้สิำาร้วจำสิภาพแวดัล้อมี่และสิถึาป็ัตยกร้ร้มี่โดัยร้อบ  
ร้วมี่ถึึงข้อห่วงกังวลของคนในชุุมี่ชุนก่อนบร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ก่อสิร้้าง 
ร้้านสิาขา สิำาหร้ับร้้านสิาขาทั้่�จำัดัอยู่ในพ่�นทั้่�ทั้่�มี่่ความี่อ่อนไหวต่อ 
สิถึาปั็ตยกร้ร้มี่ของชุุมี่ชุน บริ้ษัทั้ดัำาเนินการ้ลดัข้อห่วงกังวลดัังกล่าว 
ดั้วยการ้ออกแบบร้้านสิาขาให้มี่่ความี่กลมี่กล่นกับสิถึาป็ัตยกร้ร้มี่ 
และสิภาพแวดัล้อมี่เดิัมี่ของชุุมี่ชุนโดัยร้อบ ชุ่วยส่ิงเสิริ้มี่การ้ท่ั้องเท่ั้�ยว 
ในพ่�นทั้่�นั�น ๆ เชุ่น ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น สิาขาแลนดั์มี่าร้์คพญานาค 
จำังหวัดันคร้พนมี่ เป็็นต้น อ่กทั้ั�งยังเป็ิดัโอกาสิให้ผู้ป็ร้ะกอบการ้ 
ร้ายย่อยในชุุมี่ชุนสิามี่าร้ถึนำาสิินค้าโอทั้อป็ ผลิตภัณฑ์์ทั้้องถึิ�นจำาก 
กลุ่มี่วิสิาหกิจำชุุมี่ชุนมี่าจำำาหน่ายทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ชุ่วยสิร้้างงาน 
สิร้้างร้ายได้ัให้คนท้ั้องถิึ�นม่ี่คุณภาพชุ่วิตท่ั้�ด่ัขึ�น ชุ่วยส่ิงต่อภูมิี่ปั็ญญา 
ทั้้องถึิ�นให้เป็็นทั้่�รู้้จำักไป็ทั้ั�วโลก

ในกร้ะบวนการ้ก่อสิร้้าง บร้ิษัทั้มีุ่่งเน้นการ้ลดัผลกร้ะทั้บเชุิงลบต่อ
เพ่�อนบ้านให้เหล่อน้อยทั้่�สิุดั ผ่านกร้ะบวนการ้ดั้านความี่ป็ลอดัภัย 
และขั�นตอนการ้สิร้้างความี่ผูกพันกับผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย นอกจำากน่� 
บร้ิษัทั้ยังมีุ่่งเน้นการ้สิร้้างงานภายในชุุมี่ชุน โดัยให้ความี่สิำาคัญ 
พิจำาร้ณาคัดัเล่อกผู้รั้บเหมี่าภายในชุุมี่ชุนเป็็นลำาดัับแร้ก หากผ่านเกณฑ์์
ทั้่�บร้ิษัทั้กำาหนดัไว้ เชุ่น ผลงานในอดั่ต ความี่น่าเชุ่�อถึ่อการ้ดัูแล 
ความี่ป็ลอดัภัยของแร้งงาน โดัยบริ้ษัทั้เปิ็ดัโอกาสิให้ทั้ดัลองรั้บงาน 
3 สิาขา หากผ่านการ้ทั้ดัสิอบ และป็ร้ะเมิี่นผลจำะได้ัรั้บการ้ขึ�นทั้ะเบ่ยน 
เป็็นคู่ค้าป็ร้ะเภทั้ผู้รั้บเหมี่าก่อสิร้้างของบริ้ษัทั้ นอกจำากน่� เพ่�อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้างทั้้องถึิ�นบร้ิษัทั้ร้่วมี่มี่่อกับหน่วยงาน 
ภาครั้ฐ และภาคเอกชุน หร่้อในตลาดัแร้งงานท้ั้องถิึ�น จัำดับร้ร้ยาย 
ให้ความี่รู้้เพ่�อเตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่ให้กับผู้ร้ับเหมี่าทั้้องถึิ�น อ่กดั้วย 

กิารก่ิอสุร้างที์�เป็นมิีตรกัิบชุมีชน 

กิารออกิแบบร้านที์�คัำานึงถึงสุถาปัตยกิรรมีโดิ์ยรอบข็องชุมีชน  

ผลการดําเนินงานสนับสนุนแรงงานท้อง ิ่น
ายใต้โครงการ ูนย์สนับสนุนชุมชน (ปี 2561-2562)

กระบวนการสร้างร้านสาขา ูนย์กระจายสินค้า โรงงานท่ีสามาร อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน

การดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง

การสรรหา
ทําเล

 คัดเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณาความเหมาะสม และ ึกษาความเป็นไปได้
  ในการต้ังร้านเ เว่นอีเล เว่น ูนย์กระจายสินค้า โรงงาน
 ึกษาตรวจสอบลักษณะจําเพาะของพ้ืนท่ีน้ัน ก หมายท่ีเก่ียวข้อง รวม ึงวั นธรรม
  และเอกลักษณ์ท้อง ิ่น 
 ให้ความร่วมมือสําหรับพ้ืนท่ีของสํานักงานเขต หรือเท บาลท่ีมีความเหนให้ทําประชาพิจารณ์
  เพ่ือรับ งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน ชุมชนท้อง ิ่น และต่อสังคม
 เตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ึงลักษณะเ พาะของท้องท่ีน้ัน 

 ส่ือสารแผนการปองกัน และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเพ่ือนบ้าน ชุมชน ไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง
 ส่งเสริม และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
 รับ ง และตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 
 แก้ไขปญหาข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 

การเตรียม
ความพร้อม

ร้านสาขา ูนย์กระจายสินค้า โรงงานท่ีอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน

 พูดคุยกับเพ่ือนบ้าน ตัวแทนชุมชน ผู้นําทางความคิดของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
 การดําเนินการด้านใบอนุญาตต่าง  ท่ีเก่ียวข้อง 
 การจัดทําแบบก่อสร้างโดยคํานึง ึงส าพแวดล้อม และส าปตยกรรมโดยรอบ
 กําหนดแผน มาตรการปองกันผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อเพ่ือนบ้าน ชุมชน

กรอบการดําเนินงานสร้างการยอมรับ ลดข้อกังวลจากชุมชน

รับรู้ความคิดเหน ความคาดหวัง
ข้อห่วงกังวล วางแผนกําหนดวิธีการตอบสนองวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ

ดําเนินการตามแผน ประเมินผลสําเรจ ติดตามวัดผล ยกระดับความไว้วางใจ 
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ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งานก่อสร้างร้านเปดใหม่
ร้อยละ 11

ผู้รับเหมาท้อง ิ่นท่ีได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัท
ร้อยละ 1
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เป็็นขั�นตอนทั้่�มี่่ศักยภาพสิูงในการ้สิร้้างผลกร้ะทั้บ ร้วมี่ถึึงสิร้้างความี่ผูกพันกับชุุมี่ชุนร้อบดั้าน ดัังนั�นในทัุ้ก ๆ  วันของการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ บร้ิษัทั้ 
มีุ่่งเน้นการ้สิร้้างป็ร้ะโยชุน์ให้กับชุุมี่ชุนร้อบดั้าน ดั้วยการ้ลดัผลกร้ะทั้บเชุิงลบ สิร้้างผลกร้ะทั้บเชุิงบวกผ่านโคร้งการ้ต่าง ๆ  ดัังน่�

ภายใต้ป็ณิธิาน “ร่้วมี่สิร้้างสิร้ร้ค์และแบ่งปั็นโอกาสิให้ทุั้กคน”  บริ้ษัทั้เล็งเห็นศักยภาพในการ้นำาจุำดัแข็งขององค์กร้มี่าใชุ้ในการ้แบ่งปั็นโอกาสิ 
เพ่�อความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ของชุุมี่ชุน โดัยไดั้ดัำาเนินการ้ภายใต้แนวทั้างต่อไป็น่� 

โคัรงกิารศูันย์สุนับสุนุนชุมีชน

สุร้างงาน
สุร้างรายได้ิ์
ในท้์องถิ�น

มีอบโอกิาสุ
ท์างกิารศึักิษัา
ให้กัิบชุมีชน

1

2

เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่และพัฒนาเศร้ษฐกิจำในชุุมี่ชุน บร้ิษัทั้สิ่งเสิร้ิมี่การ้จำ้างแร้งงานและผู้ร้ับเหมี่าทั้้องถึิ�นเพิ�มี่ขึ�น 
ให้โอกาสิการ้ทั้ำางานกับผู้สูิงอายุในชุุมี่ชุน ร้วมี่ถึึงสินับสินุนผลิตภัณฑ์์โอทั้อป็ (OTOP) และของด่ัของชุุมี่ชุน 
โดัยเป็ิดัโอกาสิให้ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยนำาสิินค้าขึ�นชุ่�อของชุุมี่ชุนมี่าจำำาหน่ายทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
ผ่านขั�นตอนพิเศษ โดัยป็ัจำจำุบันมี่่ผลิตภัณฑ์์ชุุมี่ชุน ทั้ั�งของกิน ของใชุ้กว่า 133 ร้ายการ้ จำัดัจำำาหน่าย 
ภายในสิาขานำาร่้อง 143 สิาขา ในเบ่�องต้น สิินค้าต้องผ่านการ้คัดัเล่อกเพ่�อทั้ดัลองวางขายในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น
5 สิาขา หากยอดัจำำาหน่ายผ่านเกณฑ์์ท่ั้�กำาหนดัจึำงจำะเข้าสู่ิขั�นตอนป็กติในการ้ขยายการ้วางขายผลิตภัณฑ์์ 
ไป็ยังสิาขาอ่�น ๆ ในจัำงหวัดั ภูมิี่ภาค ปั็จำจุำบันม่ี่สิินค้าจำากโคร้งการ้สิินค้าชุุมี่ชุนท่ั้�ม่ี่การ้ขยายผลแล้วจำำานวน 
34 ร้ายการ้ จำาก 143 ชุุมี่ชุน 

ผ่านโคร้งการ้ 1 ร้้าน 1 ทัุ้นการ้ศึกษา โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้กำาหนดั 
เป็้าหมี่ายร้้านทั้่�เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ จำำานวน 4,000 สิาขา ซื้ึ�งมี่่เยาวชุน
ทั้่�ไดั้ร้ับโอกาสิน่�ทั้ั�งสิิ�น 4,905 ทัุ้น คิดัเป็็นมีู่ลค่า 815,373,000 บาทั้  
เพ่�อชุ่วยลดัความี่เหล่�อมี่ลำ�าและเสิร้ิมี่สิร้้างร้ากฐานทั้างการ้ศึกษา 
ให้ก ับเยาวชุนไทั้ยสิามี่าร้ถึเข้าถึึงการ้ศึกษาร้ะดัับอาชุ่วศึกษา 
ทั้่�วิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การ้เร้่ยนป็ัญญาภิวัฒน์ 
20 แห่ง เคร่้อข่ายอาชุ่วศึกษารั้ฐบาล (สิอศ.) เคร่้อข่ายอาชุ่วศึกษา 
เอกชุน (สิชุ) สิำานักงานคณะกร้ร้มี่การ้การ้ศึกษาขั�นพ่�นฐาน (สิพฐ.) 
และสิำานักงานสิ่งเสิร้ิมี่การ้ศึกษานอกร้ะบบและการ้ศึกษาตามี่ 
อัธิยาศัย (กศน.) ร้วมี่ 174 แห่ง ทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ 

กิารดิ์ำาเนินธุิรกิิจีที์�เป็นมิีตรกัิบชุมีชน 

ซึ�งในปี 2562 
มีีเยาวชนที์�ได้ิ์รับโอกิาสุนี�
ทั์�งสิุ�น 

4,905 ทุ์น

คิัดิ์เป็นมูีลค่ัา 

815.37 ล้านบาท์
เป็นกิารลดิ์คัวามีเหล้�อมีลำ�า
และเสุริมีสุร้างรากิฐานท์าง
กิารศึักิษัาให้กัิบเยาวชนไท์ย

การคัดเลือกผลิต ัณ ์ท้อง ิ่น เพ่ือวางขายในร้านเ เว่นอีเล เว่น

2

คัดเลือกร้านสาขา
5 สาขา
เพ่ือทดลองขาย

จัดเรียงผลิต ัณ ์
ในร้านสาขา พร้อมท้ัง
ติดส่ือประชาสัมพันธ์
ให้สวยงาม

ติดตามยอดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์

5

ในกรณีผ่านเกณ ์ท่ีบริษัทกําหนด
บริษัทจะขยายการจัดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์สู่สาขาในจังหวัด
และใน ูมิ าค

ตารางแสดงความพึงพอใจในการอบรมและฝึก ้อมด้านอัคคี ัยชุมชน

21
2 5

6 2 5 6
6

5 5
6 15

หน่วยงานราชการ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส

ปี 256         ปี 2561        ปี 2562

1

ผลิต ัณ ์ท่ีมีช่ือเสียง
ายในจังหวัด ผลิต ัณ ์

ท่ีมี อย  และผลิต ัณ ์
ท่ีมีบาร์โค้ด

ผลการดําเนินงานของโครงการ ูนย์สนับสนุนชุมชน

แรงงานท้อง ิ่น
(ร้อยละ) 44.375 2

11

11

ปี 2561 ปี 2562

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งาน ่อม (ร้อยละ)

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งานโครงการปรับปรุงร้าน 
( ig Cleaning)

สร้างงานผู้สูงอายุ
ในชุมชน (คน) 22-

5-

- 15

ปี 2561 ปี 2562

จํานวนทุน (ทุน)

มูลค่าทุนการ ึกษา
(ล้านบาท) 

โครงการ 1 ร้าน 1 ทุนการ ึกษา 

สินค้าชุมชน (ของดีประจําจังหวัด)

มูลค่าการ ื้อสะสม
(ล้านบาท)

ปี 2562

จํานวนผลิต ัณ ์
(รายการสะสม)

ปี 2562

6
133

ปี 2561

6 2
11.12

ปี 2561
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บร้ิษัทั้ตร้ะหนักว่าเหตุเพลิงไหมี่้ทั้่�เกิดัขึ�นในป็ัจำจำุบันไดั้สิร้้างความี่ 
เส่ิยหายให้กับชุุมี่ชุนและสิถึานท่ั้�ต่าง ๆ อย่างมี่ากมี่าย ซึื้�งสิาเหตุอาจำ 
เกิดัขึ �นจำากความี่เข้าใจำในร้ะบบการ้ป็้องกันและร้ะงับอัคค่ภัย 
ของคนในชุุมี่ชุนม่ี่ไม่ี่เพ่ยงพอ เพ่�อยกร้ะดัับเสิริ้มี่สิร้้างความี่ป็ลอดัภัย 
ในเร้่�องของอัคค่ภัยในชุุมี่ชุนให้มี่ากขึ�น และสิร้้างความี่สิัมี่พันธิ์ทั้่�ดั่ 
ร้ะหว่างร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นกับชุุมี่ชุน ร้วมี่ไป็ถึึงเพ่�อให้บุคลากร้และ 
เจำ้าหน้าทั้่�ในบร้ิษัทั้มี่่ความี่รู้้ ความี่เข้าใจำ วิธิ่การ้ใชุ้ และดัูแลร้ักษา 
อุป็กร้ณ์ดัับเพลิงเบ่�องต้น อันจำะชุ่วยลดัความี่สูิญเส่ิยจำากการ้บาดัเจ็ำบ 
หร่้อเส่ิยชุ่วิตจำากเหตุเพลิงไหม้ี่ของคนในชุุมี่ชุน บริ้ษัทั้จึำงดัำาเนินการ้ 
1) อบร้มี่ให้ความี่รู้้ และฝึกซ้ื้อมี่เร่้�องการ้ดัับเพลิงขั�นต้น ให้กับชุุมี่ชุน 
และหน่วยงานร้าชุการ้ ร้วมี่ถึึงพ่�นท่ั้�ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิง เชุ่น ศูนย์พัฒนา 
การ้จัำดัการ้สิวัสิดิัการ้สัิงคมี่ผู้สูิงอายุบ้านบางแค  โร้งพยาบาลธิร้ร้มี่ศาสิตร์้
เฉลิมี่พร้ะเก่ยร้ติ สิถึานสิงเคร้าะห์เดั็กอ่อนร้ังสิิต กร้มี่สิวัสิดัิการ้ 
และคุ้มี่คร้องแร้งงาน 2) สินับสินุนทั้่มี่งานเข้าชุ่วยเหล่อชุุมี่ชุนและ 
สิังคมี่เมี่่�อเกิดัเหตุเพลิงไหมี่้ เชุ่น ในเดั่อนมี่่นาคมี่ ป็ี 2562 บร้ิษัทั้ 
ผลิตขวดัแก้ว ร้ิมี่ถึนนสิายขอนแก่น-มี่หาสิาร้คามี่ อำาเภอเมี่่อง 
จำังหวัดัขอนแก่น เกิดัเหตุเพลิงไหมี่้ขึ�น บร้ิษัทั้พร้้อมี่เป็็นสิ่วนหนึ�ง 
ในการ้ชุ่วยเหล่อชุุมี่ชุนและสิังคมี่ โดัยทั้่มี่ตอบโต้สิภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Response Team : ERT) ของศูนย์กร้ะจำายสิินค้า 
จำังหวัดัขอนแก่น เข้าร้่วมี่กับเจำ้าหน้าทั้่�ดัับเพลิงในการ้ร้ะงับเหต ุ
เพลิงไหม้ี่ใชุ้เวลาป็ร้ะมี่าณ 1 ชัุ�วโมี่ง ชุ่วยลดัความี่สูิญเส่ิยเน่�องมี่าจำาก 
ร้ะยะเวลาในการ้ร้ะงับเหตุเร้็วขึ�น เป็็นต้น

โคัรงกิารช่วยเหล้อภัยพิบัติ
อบรมีและฝึูกิซ้อมีด้ิ์านอัคัคีัภัยชุมีชน  

การคัดเลือกผลิต ัณ ์ท้อง ิ่น เพ่ือวางขายในร้านเ เว่นอีเล เว่น

2

คัดเลือกร้านสาขา
5 สาขา
เพ่ือทดลองขาย

จัดเรียงผลิต ัณ ์
ในร้านสาขา พร้อมท้ัง
ติดส่ือประชาสัมพันธ์
ให้สวยงาม

ติดตามยอดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์

5

ในกรณีผ่านเกณ ์ท่ีบริษัทกําหนด
บริษัทจะขยายการจัดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์สู่สาขาในจังหวัด
และใน ูมิ าค

ตารางแสดงความพึงพอใจในการอบรมและฝึก ้อมด้านอัคคี ัยชุมชน

21
2 5

6 2 5 6
6

5 5
6 15

หน่วยงานราชการ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส

ปี 256         ปี 2561        ปี 2562

1

ผลิต ัณ ์ท่ีมีช่ือเสียง
ายในจังหวัด ผลิต ัณ ์

ท่ีมี อย  และผลิต ัณ ์
ท่ีมีบาร์โค้ด

ผลการดําเนินงานของโครงการ ูนย์สนับสนุนชุมชน

แรงงานท้อง ิ่น
(ร้อยละ) 44.375 2

11

11

ปี 2561 ปี 2562

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งาน ่อม (ร้อยละ)

ผู้รับเหมาท้อง ิ่น
งานโครงการปรับปรุงร้าน 
( ig Cleaning)

สร้างงานผู้สูงอายุ
ในชุมชน (คน) 22-

5-

- 15

ปี 2561 ปี 2562

จํานวนทุน (ทุน)

มูลค่าทุนการ ึกษา
(ล้านบาท) 

โครงการ 1 ร้าน 1 ทุนการ ึกษา 

สินค้าชุมชน (ของดีประจําจังหวัด)

มูลค่าการ ื้อสะสม
(ล้านบาท)

ปี 2562

จํานวนผลิต ัณ ์
(รายการสะสม)

ปี 2562

6
133

ปี 2561

6 2
11.12

ปี 2561
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นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังมีุ่่งมี่ั�นชุ่วยบร้ร้เทั้าความี่เดั่อดัร้้อนให้กับผู้ป็ร้ะสิบภัยพิบัติโดัยการ้ร้่วมี่สินับสินุนนำ�าดั่�มี่และไข่ไก่ให้กับผู้ป็ร้ะสิบวาตภัย 
จำากพายุป็าบึก จำังหวัดันคร้ศร้่ธิร้ร้มี่ร้าชุ ศูนย์อพยพชุ่วยเหล่อนำ�าทั้่วมี่สิำาหร้ับป็ร้ะชุาชุน จำังหวัดัพิษณุโลก จำังหวัดักาฬสิินธิุ์  จำังหวัดัร้้อยเอ็ดั  
จำังหวัดัยโสิธิร้

เพ่�อเป็็นการ้ป็ลูกฝังจิำตสิำานึกให้บุคลากร้ม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อตนเองและสัิงคมี่ ชุ่วยส่ิงเสิริ้มี่ พัฒนาคุณภาพชุ่วิต และสิร้้างสิร้ร้ค์ให้เกิดัป็ร้ะโยชุน์ 
สิุขแก่สิังคมี่ บร้ิษัทั้จำึงไดั้ดัำาเนินโคร้งการ้จำิตสิาธิาร้ณะขึ�นในพ่�นทั้่�ต่าง ๆ เชุ่น

บริ้ษัทั้มุ่ี่งดัำาเนินงานส่ิงเสิริ้มี่การ้ศึกษา และพัฒนาคุณภาพชุ่วิตให้กับเด็ักและเยาวชุนในพ่�นท่ั้�ห่างไกล ท่ั้�ขาดัแคลนหนังส่ิอและอุป็กร้ณ์ทั้างการ้ศึกษา 
ซึื้�งบริ้ษัทั้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของการ้ม่ี่องค์ความี่รู้้ท่ั้�ม่ี่ผลต่อการ้ป็ร้ะกอบอาชุ่พในอนาคต ตลอดัจำนส่ิงเสิริ้มี่การ้สิร้้างนิสัิยรั้กการ้อ่าน ทัั้กษะ 
ความี่รู้้ด้ัานวิชุาการ้ และการ้ให้โอกาสิทั้างความี่คิดัสิร้้างสิร้ร้ค์ให้กับเยาวชุน ผ่านการ้ร่้วมี่ร้ะดัมี่บริ้จำาคหนังส่ิอของพนักงานในองค์กร้และบุคคลทัั้�วไป็ 
เพ่�อนำาไป็บริ้จำาคให้กับโร้งเร่้ยนในพ่�นท่ั้�ห่างไกล โดัยโร้งเร่้ยนในพ่�นท่ั้�ห่างไกลท่ั้�ได้ัรั้บคัดัเล่อกป็ร้ะกอบไป็ดั้วย โร้งเร้่ยนบ้านผิผวน จำังหวัดัยโสิธิร้ 
โร้งเร้่ยนเพ่ยงหลวง จำังหวัดักาญจำนบุร้่ และโร้งเร้่ยนบ้านสิร้ะทั้อง จำังหวัดัสิุร้ินทั้ร้์ ทั้ั�งน่�โคร้งการ้ห้องแห่งความี่รู้้ยังมีุ่่งจำัดัสิร้ร้หนังสิ่อทั้่�ไดั้ร้ับ 
จำากการ้บร้ิจำาคให้เกิดัป็ร้ะโยชุน์สิูงสิุดั ตลอดัจำนมีุ่่งป็ร้ับป็รุ้งห้องสิมีุ่ดัและเพิ�มี่แหล่งความี่รู้้ให้กับโร้งเร้่ยนและชุุมี่ชุนอย่างต่อเน่�อง

โคัรงกิารจิีตสุาธิารณะ 

ร่วมีพัฒนาโรงเรียนและวัดิ์ในชุมีชน

โคัรงกิารห้องแห่งคัวามีรู้  

พนักิงานกิว่า 

23 คัน 
ร่วมีท์าสีุห้องเรียน ห้องนำ�า ซ่อมีแซมี
สิุ�งอำานวยคัวามีสุะดิ์วกิ และสุาธิารณูปโภคั 
พร้อมีมีอบทุ์นกิารศึักิษัาและข็นมี
ให้แก่ิเด็ิ์กินักิเรียน ณ โรงเรียนวัดิ์ทุ่์งบัว
อ.กิระแสุสิุนธ์ุิ จี.สุงข็ลา 

พนักิงานกิว่า 

50 คัน 
ร่วมีท์ำากิิจีกิรรมีพัฒนาโรงเรียน 
จัีดิ์เลี�ยงอาหารกิลางวัน  
พร้อมีท์าสีุสุนามีเด็ิ์กิเล่น  
รั�วโรงเรียน พร้อมีมีอบทุ์นกิารศึักิษัา 
ณ โรงเรียนวัดิ์ดิ์อนยาง 
จี.ประจีวบคีัรีขั็นธ์ิ

พนักิงานกิว่า

150 คัน 
ร่วมีท์ำาคัวามีสุะอาดิ์ กิวาดิ์ลานวัดิ์ 
ซ่อมีแซมีสุ่วนที์�ชำารุดิ์สึุกิหรอ 
พร้อมีนำาเคัร้�องอุปโภคั บริโภคั
ถวายวัดิ์เพ้�อให้นำาไปใช้เป็น
สุาธิารณกุิศัลต่อไป  
ณ วัดิ์ป่าหนองข็าย่าง  
อ.คูัเม้ีอง จี.บุรีรัมีย์

การร ร ค์
ปลกจิตสํานก

และสรา กระแสนิ ม

การสรา เสริม
มิคุมกันทา จิตใจ

ใหแกเ าว นใน มุ น

การสรา
และพัฒนาเครอ า

01 02 03
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บร้ิษัทั้มีุ่ ่งดัำาเนินงานดั้านการ้สิ่งเสิร้ิมี่ความี่รู้ ้และอาชุ่พดั้านการ้เกษตร้ให้กับชุุมี่ชุนและ 
สัิงคมี่ ภายใต้แนวทั้างการ้ดัำาเนินงานมุ่ี่งสู่ิความี่ยั�งย่นบนพ่�นฐานของการ้ม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อ 
ชุุมี่ชุนและสิังคมี่ขององค์กร้ โดัยมี่่วัตถึุป็ร้ะสิงค์เพ่�อมีุ่่งเผยแพร้่องค์ความี่รู้้ดั้านการ้เกษตร้ 
ทั้่�ดั่ และสิามี่าร้ถึนำาไป็ป็ร้ับใชุ้ในการ้พัฒนาอาชุ่พดั้านการ้เกษตร้ทั้่�ยั�งย่น พร้้อมี่ทั้ั�งสิร้้าง 
ต้นแบบการ้เร่้ยนรู้้ด้ัานการ้พัฒนาชุุมี่ชุนให้เป็็นแหล่งท่ั้องเท่ั้�ยว สิร้้างงานและสิร้้างอาชุ่พให้กับ 
ชุุมี่ชุน ตลอดัจำนเพิ�มี่ชุ่องทั้างการ้จัำดัจำำาหน่ายสิินค้าเกษตร้และบริ้การ้ในชุุมี่ชุน นอกจำากน่�ยังเป็็น 
การ้สิร้้างความี่สัิมี่พันธ์ิท่ั้�ด่ัร้ะหว่างองค์กร้กับชุุมี่ชุน ปั็จำจุำบันม่ี่ผู้เข้าเย่�ยมี่ชุมี่กว่า 14,000 คน

ชุมี่ร้มี่ To Be Number One บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ศูนย์กร้ะจำายสิินค้า 
จำังหวัดัขอนแก่น มี่่การ้ดัำาเนินการ้อย่างเป็็นร้ะบบโดัยมี่่สิ่วนป็ร้ะกอบหลักค่อ “กร้ร้มี่การ้-
กองทัุ้น-กิจำกร้ร้มี่” ซื้ึ�งกิจำกร้ร้มี่ของชุมี่ร้มี่น่�มี่่ 3 ยุทั้ธิศาสิตร้์เพ่�อการ้ป็้องกันและแก้ไขป็ัญหา 
ยาเสิพติดั ดัังน่�

มีุ่่งดัำาเนินงานโคร้งการ้ทั้่�หลากหลาย ร้วมี่ถึึงโคร้งการ้ “ใคร้ติดัยายกมี่่อขึ�น” เป็็นโคร้งการ้ 
เพ่�อเป็ิดัโอกาสิให้เยาวชุนผู้เสิพและผู้ติดัยาเสิพติดัแสิดังตนเข้าร้ับการ้บำาบัดัร้ักษาฟ่้�นฟู่ 
สิมี่ร้ร้ถึภาพ ฝึกและพัฒนาอาชุ่พ ตามี่ขั�นตอนและกร้ะบวนการ้ดัูแลชุ่วยเหล่อผู้เสิพและ 
ติดัยาให้สิามี่าร้ถึกลับมี่าดัำาเนินชุ่วิตไดั้เป็็นป็กติในสิังคมี่ ภายใต้ความี่ร้่วมี่มี่่อกับภาค 
ร้าชุการ้ในการ้วางแผนงานตร้วจำสิุ่มี่ตามี่สิถึานป็ร้ะกอบการ้อย่างน้อย 2 คร้ั�งต่อป็ี พร้้อมี่ 
กันน่�ในกร้ณ่มี่่ผู้สิมี่ัคร้ใจำเพ่�อขอร้ับการ้ชุ่วยเหล่อสิามี่าร้ถึป็ร้ะสิานงานเพ่�อเข้าสิู่กร้ะบวนการ้ 
บำาบัดัร้ักษาต่อไป็ นอกจำากน่� ชุมี่ร้มี่ฯ ยังมีุ่่งสิร้้างและพัฒนาเคร่้อข่ายเพ่�อป้็องกันและแก้ไข 
ปั็ญหายาเสิพติดั โดัยมุ่ี่งเน้นจัำดักิจำกร้ร้มี่กับสิมี่าชิุกทัุ้กคนของชุมี่ร้มี่ ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึแบ่งไดั้เป็็น  
2 เคร่้อข่าย ป็ร้ะกอบด้ัวย เคร่้อข่ายท่ั้�ต้องเร่้ยนรู้้และเคร่้อข่ายท่ั้�ต้องเข้าไป็ชุ่วยในการ้จัำดัตั�ง 
ชุมี่ร้มี่ เพ่�อชุ่วยให้ชุมี่ร้มี่ To Be Number One ของกลุ่มี่อ่�นๆ สิามี่าร้ถึจัำดัตั�งม่ี่ความี่เป็็น 
รู้ป็ธิร้ร้มี่ และมี่่การ้ดัำาเนินงานทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพไดั้

โคัรงกิารท์านตะวันสุะพรั�งทั์�วระแหง

โคัรงกิารใคัรติดิ์ยายกิม้ีอขึ็�น

การร ร ค์
ปลกจิตสํานก

และสรา กระแสนิ ม

การสรา เสริม
มิคุมกันทา จิตใจ

ใหแกเ าว นใน มุ น

การสรา
และพัฒนาเครอ า
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ข้อเสินอแนะและข้อห่วงกังวลของชุุมี่ชุนและผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย 
ม่ี่ความี่สิำาคัญอย่างยิ�งต่อการ้ดัำาเนินงาน บริ้ษัทั้จึำงเปิ็ดัชุ่องทั้างสิำาหรั้บ 
รั้บข้อร้้องเร่้ยน ข้อเสินอแนะและข้อห่วงกังวลจำากชุุมี่ชุนผ่านชุ่องทั้าง 
ต่าง ๆ ท่ั้�หลากหลายและเข้าถึึง เชุ่น ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น หน่วยงาน 
รั้บข้อร้้องเร่้ยน (Call Center)  ชุ่องทั้างออนไลน์ และส่ิ�อทั้างสัิงคมี่ 
พร้้อมี่ทัั้�งให้ความี่สิำาคัญกับการ้จัำดัการ้แก้ไข การ้ติดัตามี่ผลข้อร้้องเร่้ยน
ต่าง ๆ ของชุุมี่ชุน เพ่�อให้มัี่�นใจำได้ัว่าข้อร้้องเร่้ยน ข้อเสินอแนะ และ 
ข้อห่วงกังวลของชุุมี่ชุนท่ั้�ถูึกส่ิงเข้ามี่าทั้างชุ่องทั้างต่าง ๆ นำาไป็สู่ิ 
การ้ป็ร้ับป็รุ้ง และตอบสินองความี่คาดัหวังไดั้อย่างร้วดัเร้็ว และ 
ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิผล โดัยม่ี่กร้ะบวนการ้ ดัังน่�

กิระบวนกิารจัีดิ์กิารข้็อร้องเรียนจีากิผู้มีีสุ่วนได้ิ์สุ่วนเสีุย

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ลูกค้า

สุ่มประเมิน
ความพึงพอใจ
ในการแก้ไข
ปญหา

Call Center
Ser iceแจ้งผล

กลับ

บันทึก
ข้อมูล

ata a e

GO C

พิจารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

จัดการข้อร้องเรียน 
อย่างน้อย  วัน ไม่เกิน  วัน

กรณีท่ัวไป

กรณี ุกเ ิน

 การบริการของพนักงานและความสะดวก
 สินค้า
 ราคาสินค้า
 ส าพของร้าน
 คุณ าพ
 ความสะอาด

โทรแจ้งร้านสาขา ส่งอีเมลแจ้ง
ทีมปฏิบัติการ ระดับผจก ฝายข้ึนไป
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แจ้งผลการแก้ไข
กลับมาท่ี Call Ser ice เพ่ือบันทึก
และปดงานในระบบ Go C

พิจารณาแยก
ความรุนแรง
ของปญหา

โทรแจ้ง  ส่งอีเมลแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด
และทีมประสานรั กิจ
ทีมส่ือสารปฏิบัติการ
วิเคราะห์ Call ทันที

ทีมประสานรั กิจ ร่วมกับ
ทีมปฏิบัติการ เจรจา และ
เข้าเย่ียมลูกค้า แก้ไขจน
ลูกค้าได้รับความพอใจ
ายใน 2  ช ม

ทีมประสานรั กิจ 
คีย์ปดงานกลับมาท่ี 
Call Ser ice
1  วิธีการแก้ไขปญหา 
2  ค่าใช้จ่าย

จัดการข้อร้องเรียน
ายใน 2  ช่ัวโมง

โทรแจ้งร้านสาขา

@

@

เบอร์ลูกค้าสัมพันธ์
2- 26-

ต่างจังหวัด (โทร รี)
1 -226-6 1

ele en co t

C  ll 
แอพลิเคชัน

le enT ailand

ปณฝ สีลม 1  
กรุงเทพ  1 5

 หน้าจอ SC หลังร้าน
  แบบ อร์มข้อมูล
 แนะนําติชม

ช่องทางประเมิน
ความพึงพอใจ

@

cpall

จากการสํารวจความพึงพอใจของชุมชน
ท่ีมีต่อการดําเนินงานของบริษัท พบว่า

จากคะแนนเตม 5

เพ่ิมข้ึนร้อยละ

1   
เม่ือเทียบปี 2561 เน่ืองจากร้านเ เว่นอีเล เว่น
ในชุมชน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างความเจริญ 
สร้างความปลอด ัยให้กับชุมชน

5

หลักเกณ ์
พิจารณา

กรณีท่ีลูกค้า
ได้รับบาดเจบ  
เจบปวย  
เข้าโรงพยาบาล

1.

3.

กรณีท่ีมีผลกระทบ
กับ าพลักษณ์ และ
ช่ือเสียงของบริษัท

พนักงานได้รับ
บาดเจบ  อุบัติเหตุ 
ายใน หรือ
ายนอกร้าน

2.
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