ประโยชน์สุข ทุกฝ่ าย
บริ ษทั ซีวิค มีเดีย จํากัด ได้มีการกําหนดผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักทีมีส่วนเกียวข้องกับการดําเนินงานของ บริ ษทั และมีอิทธิพลหรื อมีความสําคัญต่อการบรรลุเป้ าหมายและความสําเร็ จของ บริ ษทั รวมถึงบุคคลหรื อ
หน่วยงานซึงได้รับผลกระทบเชิ งบวก และเชิ งลบจากการดําเนินงาน ของบริ ษทั ทังทางตรง และทางอ้อม สามารถแบ่งกลุ่ม ดังนี
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง
1.ลูกค้า
ความเป็ นไปตามข้อก ําหนดสเปค
(ผูซ้ ือ ผูใ้ ช้งาน) ความเชือถือได้ของคุณภาพ ความแม่นยํา เทียงตรง
การส่งมองตรงเวลา
การให้คาํ ปรึ กษา
การรับประกันสินค้า
ราคา ทีเหมาะสม และเป็ นธรรม
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

วิธีการ
การสํารวจความพึงพอใจลูกค้า
(ครบทุกด้าน)
การประชุมร่ วมกับลูกค้า
ช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน และความคิดเห็น
ก ําหนดเงือนไข การรับประกัน
ก ําหนดราคาทีเหมาะสม
ขอรับรองมาตรฐานสากลด้านผลิตภัณฑ์
ขอรับรองมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการ

2.ผูส้ ่งมอบและ ดําเนินธุรกิจร่ วมกันบนพืนฐานของความเป็ นธรรม พัฒนาศักยภาพ
พันธมิตรทางธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจร่ วมกัน ในระยะยาว ดําเนินการอย่างโปร่ งใส
มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และร่ วมกันสร้างความยังยืนให้กบั
ประกาศไทย
3.บุคลากรในองค์กรให้การสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงาน ให้ความมันใจ
ในคุณภาพชีวติ นําข้อมูลจากการสํารวจ ความผูกพันพนักงาน
ไปปรับปรุ งการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน
4.เจ้าของ
(ผูล้ งทุน)

สามารถสร้างผลตอบแทนทีดี สร้างความมันคง พัฒนาเทคโนโลยี
ส่งเสริ มพลังงานทดแทน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และขยายการลงทุนอย่างต่อเนือง
5.สังคม
เป็ นองค์กรทีดีต่อสังคม บริ หารจัดการผลกระทบต่อสิงแวดล้อม มี
ชุมชนและสังคม ส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีดีแก่ชุมชนมุ่งมันทํางาน เพือ
โดบรอบ
คนไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย โดยการสร้างความ
มันคงทางเศรษฐกิจ ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส และเป็ นธรรม
และพัฒนาวัตกรรม เพือสิงแวดล้อม มีจริ ยธรรมสอดคล้องกับข้อ
ก ําหนดตามกฎหมาย และขังบังคับต่างๆ
หมายเหตุ การทบทวน อ้างอิงตามแผนการประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หารประจําปี 2560

ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ ายขาย

สิงทีบริ ษทั ตอนสนอง
พัฒนาปรับปรุ งต่อเนือง

ผลลัพธ์
เกิดการปรับปรุ งต่อเนือง

ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายขาย,ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ฝ่ ายขาย,ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบัญชี , ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายขาย,ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ทุกหน่วยงานในองค์กร

ให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้า
รับข้อร้องเรี ยน นํามาปรับปรุ ง ป้องกัน
เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าต่อรองตามความเหมาะสม
ราคาทีเหมาะสมกับสินค้า
ขอ มอก. ตามผลิตภัณฑ์
ขอการับรองมาตรฐาน ISO 9001,14001

การประชุมร่ วมกัน
ช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน และความคิดเห็น

ฝ่ ายจัดซือ,ฝ่ าย QA,ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายขาย,ฝ่ ายประกันคุณภาพ

การให้ความสําคัญ และสร้างสายสัมพันธ์
รับข้อร้องเรี ยน นํามาปรับปรุ ง ป้องกัน

ฝ่ ายบริ การร่ วมประชุมกับพนักงาน
สํารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ

ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายทรัพย์กรมนุษย์

ช่องทางการติดต่อ สือสารภายใน
การประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หาร
ช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน และความคิดเห็น

ส่วนสํานักบริ หาร
ทุกหน่วยงานในองค์กร
ส่วนสํานักบริ หาร

ให้ความสําคัญต่อพนักงาน
จัดทําโครงการอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ
การทบทวนค่าตอบแทน และสวัสดิการ
กิจกรรมสร้างความผูกพัน และก ําลังใจ
พัฒนาปรับปรุ งต่อเนือง ทุกด้าน
รับข้อร้องเรี ยน นํามาปรับปรุ ง พัฒนา ป้องกัน

ลูกค้าพึงพอใจ
เกิดการปรับปรุ งต่อเนือง
ลูกค้าพึงพอใจ
ลูกค้าพึงพอใจ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก
ได้รับการรับรองระบบการจัดการ
ISO 9001,14001
การปรับกระบวนการตามทีประชุม
ร่ วมกันหรื อหารื อกัน เพือพัฒนาร่ วมกัน
การพัฒนาอย่างต่อเนือง
การตอบสนองข้อร้องเรี ยน อย่างรวดเร็ ว
เกิดความรักต่อองค์กรมากขึน
และทํางานอย่างมีความสุข

ช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน และความคิดเห็น
การส่งข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง และรวดเร็ วผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ
สุ่มสอบถามข้อมูล แบบลงพืนที

ส่วนสํานักบริ หาร
ส่วนสํานักบริ หาร
ส่วนสํานักบริ หาร

รับข้อร้องเรี ยน นํามาปรับปรุ ง พัฒนา ป้องกัน
การบริ หารจัดการผลกระทบทางสิงแวดล้อม
ต่อชุมชน
ศึกษา ตรวจสอบ และพัฒนากระบวนการจัดการ
ผลกระทบ โดยเฉพาะด้านสิงแวดล้อมแก่ชุมชน
การทําประโยชน์ และพัฒนาชุมชน

ผลประกอบฯ การทีดี

การได้รับการยอมรับของการดําเนิน
ธุรกิจขององค์กร
การพัฒนาอย่างต่อเนือง ชุมชนสังคม
พึงพอใจ และยอมรับ

ส่วนสํานักบริ หาร : มกราคม 2560

