
 

 

ตารางที ่1 แผนงานกจิกรรมการประชาสัมพนัธ์ มวลชนสัมพนัธ์และความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั ไทยอะคบิะ จ ากดั 

ล าดั
บ 

วนัที ่ กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ภาพกจิกรรม รายละเอยีด 
ความส าร็จ 

ของการด าเนินงาน 

ความ
ต่อเน่ือง 

ของโครงการ 
1. ประเภทกจิกรรมวนัส าคญัประจ าปี 
1.1 12/1/61 

 
มอบของขวญั
งานวนัเดก็
แห่งชาติใหก้บั
โรงเรียนรอบขา้ง 

เดก็นกัเรียนใน
ระดบั 
ประถมศึกษา 

 

บริษัท ไทยอะคิบะ มอบ
ของขวัญวัน เด็ กให้แ ก่
โรงเรียนรอบๆ โรงงาน  

พนกังานบริษทัไดร่้วม
แรงร่วมใจท ากิจกรรม
และมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมกบัทางนกัเรียน 

ต่อเน่ือง 

1.2 11/4/61 
 
 

กิจกรรมวนั
สงกรานต ์
ในโรงงาน 

พนกังานโรงงาน 

 

จดักิจกรรมข้ึนเพื่ออนุรักษ์
ประเพณีอนัดีงานของไทย
ให้พนักงาน  บริษัท 
ไทยอะคิบะ จ ากดั  

พนักงานของบริษัทได้
สืบสานประ เพณีและ
วัฒนธรรมไทย และมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
 
 
 

ต่อเน่ือง 
 



 

 

1.3 5/10/61 
 
 

กิจกรรม
ทอดผา้ป่าและ
ทอดกฐิน
ประจ าปี 

วดัรอบๆโรงงาน 

 

พนักงานร่ วมกันถวาย
ผา้ป่าและสังฆทานให้กับ
วดัรอบขา้งโรงงาน 

พนักงานของบริษัทได้
สืบสานประ เพณีและ
วัฒนธรรมไทย และมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
 
 
 

ต่อเน่ือง 
 

1.4 15/10/61 
 

จดัประชุมไตร
มาสประจ าปี 

ผูบ้ริหารและ
พนกังานใน
โรงงาน 

 

ผูบ้ริหารประชุมช้ีแจงผล
ประกอบการไตรมาส
ใ ห้ กั บ ท า ง พ นั ก ง า น
รับทราบ 

พนักงานบริษทัรับทราบ
แผนการด าเนินการและ
รับทราบผลผระกอบการ
ประจ าปี 

ต่อเน่ือง 

1.5 4/4/61 ท าบุญวนั
ครบรอบการ
ก่อตั้งบริษทั 

ผูบ้ริหารและ
พนกังานโรงงาน 

 

จดัท าบุญเล้ียงเพลพระวดั
ชะอมและ เ ล้ี ยงอาหาร
กลางวนัพนกังาน 
 
 
 

ผูบ้ริหารและพนกังานได้
ร่วมกนัท าบุญ 

ต่อเน่ือง 



 

 

 

1.6 8/6/61 บริจาคโลหิต พนกังานโรงงาน 

 

พนกังานร่วมบริจาดโลหิต
กับทางสภากาชาดไทยท่ี
หา้งสรรพสินคา้ The mall 
 
 
 

ไดช่้วยเหลือผูป้ระสบภยั
และส ารองเลืดไว้ใช้ใน
คลงัโลหิตของสภากาชาด
ไทย 

ไม่
ต่อเน่ือง 

2. ประเภทกจิกรรมด้านความปลอดภัย                                                                                                                                                       
2.1 13/6/61 

 
ขบัข่ีปลอดภยั
สวมหมวก
กนัน็อค 100% 

พนกังานบริษทั 
ไทยอะคิบะ 

 

พ นั ก ง า น ท่ี ขั บ ข้ี
รถจกัรยานยนต์มาท างาน
ตอ้งสวมหมวกกนัน็อคทุก
คร้ังท่ีมาท างาน 

ช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้ง
ถนน 
รณรงคก์ารสร้าง
จิตส านึกขบัข่ีปลอดภยั 

ต่อเน่ือง 



 

 

2.2 20/12/61 ติดสต๊ิกเกอร์
สะทอ้นแสง
บริเวณรอบ
รถบรรทุกขนส่ง
งาน 

รถบรรทุกขนส่ง
งานของบริษทั
ไทยอะคิบะ 

 

ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย
การจราจรเพื่อป้องกนัการ
เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

รณรงคก์ารสร้างจิตส านึก
การขบัข้ีปลอดภยั 

ต่อเน่ือง 

3.กจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัชุมชน 
3.1 23/12/61 

 
ส่งความสุขมอบ
กระเชา้ของขวญั
ปีใหม่ใหแ้ก่
หน่วยงาน
ราชการ 
 
 

หน่วยงาน
ราชการจงัหวดั
นครราชสีมา 

 มอบกระ เช้ า ปี ใหม่ ให้
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
ส่งมอบความสุขส่งทา้ยปี
เก่าตอ้นรับปีใหม่ 
 

การติดต่อประสานงาน
กบัหน่วยงานราชการมี
ความรวดเร็วมากข้ึน 

ต่อเน่ือง 



 

 

3.2 8/10/61 กิจกรรมเล้ียง
อาหารโรงทาน
งานบุญวดัรอบ
ขา้งโรงงาน 

ผูบ้ริหารและ
พนกังานโรงงาน 

 

พนกังานบริษทัร่วมกนัจดั
อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อ
เ ล้ี ย ง อ า ห า ร โ ร ง ท า น
ส าหรับบุคคลทัว่ไป 
 
 
 

ได้บุญและร่วมกันสร้าง
กศุล 

ไม่
ต่อเน่ือง 

3.3 5/11/61 ร่วมแข่งขนักีฬา
ในชุมชน 

พนกังานบริษทั 
ไทยอะคิบะ 

 

พนักงานโรงงานร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการแข่งขัน
กีฬาท่ีจีดข้ึนในชุมชน 
 
 

พนักงานได้รับรางวลัใน
การแข่งขันและเป็นการ
สร้างความสามคัคีในหมู่
คณะ 

ไม่
ต่อเน่ือง 

3.4 10/1/61 
 

มอบ
ทุนการศึกษา
ใหก้บันกัเรียนตา
บอด 
 

โรงเรียน
การศึกษาคนตา
บอด จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

พนั ก ง าน ร่ ว มกัน เ ป็ น
เ จ้ า ภ า พ ใ น ก า ร ม อ บ
ทุนการศึกษาให้กับเด็ด
พิ การและมอบอาหาร
ใหก้บัเด ็

ไดช่้วยเหลือผูพ้ิการทาง
สายตาใหมี้ทุนใน
การศึกษาเล่าเรียน 

ต่อเน่ือง 



 

 

 
3.5 15/9/61 ปลูกตน้ไมรั้กษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
พนกังานโรงงาน 

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
โรงงานเพื่อป้องกนัมลพิษ
ออกไปสู่ชมชน 
 
 
 

เพิอส่ิงแวดล้อมท่ีดี ต่อ
ชุมชนและได้ร่มเงาใน
โรงงาน 

ไม่
ต่อเน่ือง 

3.6 15/1/61 สนบัสนุนขนม
ใหแ้ก่เดก็
นกัเรียน 

พนกังานบริษทั 
ไทยอะคิบะ 

 

พนักงานร่วมกนัแจกขนม
ใหแ้ก่เดก็นกัเรียน 
 
 

ไดใ้กลชิ้ดและมีส่วนร่วม
ท ากิจกรรมกบัทางชุมชน
รอบขา้ง 

ต่อเน่ือง 

3.7  
 

มอบเงิน
ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั
ชุมชนใกลเ้คียง 
 
 

กลุ่ม
ผูป้ระสบภยั/
อคัคีภยั/อุทกภยั 

 

ช่วยเหลือและสนับสนุน
เงิน/ส่ิงของแก่ผูป้ระสบภยั 

สร้างขวญัก าลงัใจให้
ผูป้ระสบภยั 

ไม่
ต่อเน่ือง 



 

 

 

 


