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บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

3.4 การจ้ัดการด้านัควิามย�งั ยืนัในัมิตืสิ งั คม
3.4.1 นัโยบัายและแนัวิปฏิิบััตืิด้านัสังคม
1) ควิามยั�งยืนัในัมิตืิทรัพยากรมุนัษัย์

การเคารพสิทธิิมนัุษัยชันั

เนื�องจิากั HARN เปี็นธุุรกัิจิซื�อมาขายไปี นอกัจิากักัารค้ัดส์รร
ส์ินค้้าที่่�ม่คุ้ณภาพแลู้ว ปีัจิจิัยค้วามส์ำาเร็จิที่่�ส์ำาค้ัญ ค้ือ ระบบงาน /
กัารบริกัาร ที่่�ม่ตัอบส์นองค้วามตั้องกัารของลููกัค้้า ที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี
ตัามส์ภาพเศรษัฐกัิจิ เที่ค้โนโลูย่หรือปีัจิจิัยแวดลู้อมตั่างๆ ได้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพ HARN ตัระหนักัด่ว่าพนักังาน ค้ือ หัวใจิส์ำาค้ัญในกัาร
ผ่ลูักัดันองค้์กัรไปีส์ูค้่ วามส์ำาเร็จิแลูะกัารเตัิบโตัอย่างยัง� ยืน แตั่ระหว่าง
ที่างส์ู่เปี้าหมายนั�น พนักังานจิำาเปี็นตั้องม่ค้วามเกั่ง ม่ค้วามด่ แลูะม่
ค้วามส์ุข ภารกัิจิส์ำาค้ัญของ HARN ในอันที่�่จิะผ่ลูักัดันให้เกัิดค้วาม
ส์ำาเร็จิตัามที่�่มุ่งหมาย ด้วยกัารเส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาบุค้ลูากัรให้ม่
ค้วามพร้อม 3 ด้าน ค้ือ SMART PRO ค้วามพร้อมด้านค้วามส์ามารถึ
ที่ักัษัะ SMART Care ค้วามพร้อมด้านร่างกัายแลูะจิิตัใจิ SMART
Learning ค้วามพร้อมในกัารเร่ยนรู้เที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู ผ่่านนโยบาย
กัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู ของ HARN ที่่�กัำาหนดไว้ ค้ือ มุ่งมั�นส์ร้าง
บรรยากัาศกัารที่ำางานที่�ม่ ค้่ วามส์ุขกัระตัือรือร้น ม่ค้วามค้ิดริเริม� แลูะม่
กัารพัฒนาอย่างตั่อเนือ� งให้แกั่ที่ม่ งานที่�ม่ ค้่ วามส์ามารถึรอบร้บู นหลูักั
กัารของค้วามถึูกัตั้อง เที่่�ยงธุรรม ค้วามค้ิดบวกั แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ
อย่างมืออาชั่่พ แนวปีฏิิบัตัิ 5 ปีระกัาร ได้แกั่

•

1. กัารเค้ารพส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น
2. กัารปีฏิิบัตัิตัอ่ แรงงานอย่างเปี็นธุรรม
3. เส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาศักัยภาพพนักังานให้ม่ข่ดค้วามส์ามารถึ
ส์นับส์นุนวัฒนธุรรม แลูะค้่านิยมของ HARN ส์อดค้ลู้องกัับ
เปี้าหมาย กัลูยุที่ธุ์ แลูะที่ิศที่าง กัารขยายตััวของ HARN
4. ผ่้บู ริหารทีุ่กัค้นม่หน้าที่่บ� ริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู ตัามนโยบายแลูะ
แนวที่างกัารบริหารงานของ HARN
5. กัารนำาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศมาใชั่้ในกัารพัฒนางานที่รัพยากัร
บุค้ค้ลูด้านตั่างๆ

•

•

ส์่งเส์ริมแลูะกัระตัุ้นให้ม่กัารปีฏิิบัตัิตัามหลูักักัารส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น
ขั�นพื�นฐานแลูะค้วามเส์มอภาค้ โดยไม่ค้ำาน่งถึ่งค้วามแตักัตั่าง
ในเรื�องส์ัญชั่าตัิ เชั่ื�อชั่าตัิ ส์่ผ่ิว เพศ ภาษัา ศาส์นา ค้วามเชั่ื�อ
ที่างกัาร เมือง หรือค้วามเชั่ื�อในที่างอื�นใด ชั่าตัิพันธุุ์หรือพื�นเพ
ที่างส์ังค้ม ที่รัพย์ส์ิน กัำาเนิด หรือส์ถึานะ
ส์นับส์นุนแลูะเค้ารพในกัารปีกัปี้องส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น โดยหมัน� ตัรวจิ
ส์อบดูแลูมิให้ธุรุ กัิจิของตันเข้าไปีม่ส์ว่ นเกั่ย� วข้องกัับกัารลู่วงลูะเมิด
ส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น เชั่่น ไม่ส์นับส์นุนกัารบังค้ับใชั่้แรงงาน ตั่อตั้าน
กัารใชั่้แรงงานเด็กั เปี็นตั้น
เค้ารพส์ิที่ธุิในกัารแส์ดงค้วามค้ิดเห็นของพนักังาน ซ่ง� ค้รอบค้ลูุม
ถึ่งกัารม่อิส์ระในกัารให้ค้วาม เห็นโดยปีราศจิากักัารแที่รกัแซง
กัารได้รับข้อมูลูหรือค้วามค้ิดเห็นผ่่านส์ื�อตั่างๆ รวมที่ั�งจิัดให้ม่
ชั่่องที่างกัารส์ื�อส์ารเพื�อรับฟัังค้วามค้ิดเห็นของผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย
อย่างเส์ร่

การปฏิิบััตืิตื่อแรงงานัอย่างเป็นัธิรรม
ในปีี 2564 HARN ไม่มกั่ ารฝ่่าฝ่้นกัฎหมายด้านแรงงานผู่บ้ ริโภค้
กัารจิ้างงาน กัารแข่งขันที่างกัารค้้า ส์ิ�งแวดลู้อม โดยม่แนวที่างปีฏิิบัตัิ
ดังน่�
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ปีฏิิบตัั ตัิ ามกัฎหมาย แลูะข้อบังค้ับตั่างๆที่่เ� กั่ย� วข้องกัับพนักังาน
อย่างเค้ร่งค้รัด
จิัดให้ม่ส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางานที่�่ด่ แลูะปีลูอดภัยตั่อชั่่วิตั
แลูะที่รัพย์ส์ินของพนักังาน
ปีฏิิบตัั ตัิ อ่ พนักังานด้วยค้วามส์ุภาพ ให้ค้วามเค้ารพตั่อค้วามเปี็น
ปีัจิเจิกัชั่น แลูะศักัดิ�ศร่ของค้วามเปี็นมนุษัย์
ให้ผ่ลูตัอบแที่นที่่�เปี็นธุรรมตั่อพนักังาน
กัารพิจิารณากัารแตั่งตัั�งแลูะกัารโยกัย้าย รวมที่ั�งกัารให้รางวัลู
แลูะกัารลูงโที่ษั กัระที่ำาด้วยค้วามเปี็นธุรรม โดยค้ำาน่งถึ่งค้วามรู้
ค้วามส์ามารถึ แลูะค้วามเหมาะส์มของพนักังานเปี็นเกัณฑ์์
ให้ค้วามส์ำาค้ัญตั่อกัารพัฒนาศักัยภาพของพนักังาน โดยให้
โอกัาส์อย่างที่ั�วถึ่งแลูะส์มำ�าเส์มอ
หลู่กัเลู่�ยงกัารกัระที่ำาใดๆ ที่่�ไม่เปี็นธุรรม ซ่�งอาจิม่ผ่ลูกัระที่บตั่อ
ค้วามมั�นค้งในหน้าที่่�กัารงานของพนักังาน หรือคุ้กัค้าม แลูะ
ส์ร้างค้วามกัดดันตั่อส์ภาพจิิตัใจิของพนักังาน
พนักังานม่ส์ิที่ธุิในกัารร้องเร่ยนกัรณ่ที่่�ไม่ได้รับค้วามเปี็นธุรรม
ตัามระบบแลูะกัระบวนกัารที่่�กัำาหนด
รับฟัังข้อค้ิดเห็น แลูะข้อเส์นอแนะ จิากัพนักังานทีุ่กัระดับอย่าง
เที่่าเที่่ยมแลูะเส์มอภาค้
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2) ควิามยั�งยืนัในัมิตืิชัุมชันัและสังคม

ส่งเสริมการเคารพสิทธิิในัทรัพย์สินั

ตัลูอดเวลูาของกัารดำาเนินธุุรกัิจิ HARN ย่ดมั�นแนวที่างกัาร
ปีระกัอบกัิจิกัารด้วยค้วามเปี็นธุรรม ด้วยแนวที่างกัารบริหารงานตัาม
หลูักัคุ้ณธุรรม จิริยธุรรม ส์ร้างค้วามน่าเชั่ือ� ถึือในกัารบริหารจิัดกัารส์่งเส์ริม
กัารแข่งขันที่างกัารค้้าที่่เ� ปี็นธุรรม เพือ� กัระตั้นุ ให้เกัิดนวัตักัรรม ส์่งเส์ริม
กัารพัฒนาส์ินค้้าแลูะบริกัารให้ด่ข่�น อันเปี็นกัารเส์ริมส์ร้างกัารเตัิบโตั
ที่างเศรษัฐกัิจิแลูะมาตัรฐานกัารค้รองชั่่พในระยะยาว ส์่งเส์ริมค้วาม
รับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มในห่วงโซ่ธุรุ กัิจิทีุ่กัขัน� ตัอน (Business Chain) ดูแลู
ผ่ลูกัระที่บจิากักัารกัระที่ำาของ HARN ที่�่ม่ตั่อส์ังค้มแลูะส์ิ�งแวดลู้อม
ผ่ลูกัระที่บตั่อกัิจิกัารอื�นจิากักัระบวนกัารจิัดหาแลูะจิัดซื�อของ HARN
เพื�อหลู่กัเลู่�ยงหรือลูดผ่ลูกัระที่บเชั่ิงลูบ ตัลูอดจินเค้ารพตั่อส์ิที่ธุิใน
ที่รัพย์ส์นิ แลูะไม่ลูะเมิดที่รัพย์ส์นิ ที่างปีัญญา โดยม่แนวที่างปีฏิิบตัั ิ ดังน�่

•

ส่งเสริมการแข่งขันัท่�เป็นัธิรรม
•

•
•
•
•

ดำาเนินกัิจิกัรรมตั่างๆ ในลูักัษัณะที่่�ส์อดค้ลู้องกัับกัฎหมายแลูะ
ข้อบังค้ับของกัารแข่งขัน ตัลูอดจินให้ค้วามร่วมมือกัับเจิ้าหน้าที่่�
ของรัฐ
กัำาหนดขัน� ตัอนปีฏิิบตัั แิ ลูะมาตัรกัารปี้องกัันกัารเข้าไปีเกั่ย� วข้อง
หรือส์มรู้ร่วมค้ิดกัับพฤตัิกัรรมที่่�ขัดขวางกัารแข่งขัน
ส์่งเส์ริมให้พนักังานตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของกัารปีฏิิบตัั ตัิ าม
กัฎหมายกัารแข่งขันแลูะกัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม
ส์นับส์นุนกัารตั่อตั้านกัารผู่กัขาดแลูะกัารทีุ่่มตัลูาด ตัลูอดจิน
นโยบายส์าธุารณะตั่างๆ ที่่�ส์่งเส์ริมกัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม
ใส์่ใจิตั่อบริบที่ที่างส์ังค้มที่่�อยู่แวดลู้อม แลูะไม่ฉื่วยโอกัาส์จิากั
ส์ภาพที่างธุรรมชั่าตัิหรือที่างส์ังค้ม เชั่่น ค้วามยากัจินเพื�อส์ร้าง
ค้วามได้เปีร่ยบในกัารแข่งขันอย่างไม่เปี็นธุรรม

ส่งเสริมควิามรับัผิดชัอบัตื่อสังคมในัห่วิงโซ่คุณค่า
•
•
•

•

กัำาหนดมาตัรกัารที่่เ� กั่ย� วกัับส์ังค้มแลูะส์ิง� แวดลู้อมไว้ในนโยบาย
แลูะข้อปีฏิิบัตัิในกัารจิัดซื�อ กัารกัระจิายส์ินค้้า
ส์นับส์นุนให้บริษัที่ั อ�นื ที่�เ่ กั�ย่ วข้องยอมรับแลูะปีรับใชั่้นโยบายใน
ลูักัษัณะเด่ยวกััน โดยไม่กั่อให้เกัิดกัารแข่งขันที่่�ไม่เปี็นธุรรม
ม่ส์่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในกัารยกัระดับค้วามตัระหนักัในหลูักั
กัารแลูะปีระเด็นที่่เ� กั่ย� วกัับค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มของบริษัที่ั ที่�่
ตันเข้าไปีเกั่�ยวข้อง
ส์่งเส์ริมกัารปีฏิิบัตัิตั่อกัันอย่างเปี็นธุรรมที่ั�วที่ั�งห่วงโซ่คุ้ณค้่าทีุ่กั
ค้รั�งที่่�เปี็นไปีได้ ที่ั�งในด้านตั้นทีุ่นแลูะผ่ลูตัอบแที่นในกัารดำาเนิน
กัารด้านค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม กัลู่าวค้ือ เพิ�มพูนค้วาม
ส์ามารถึในกัารบรรลูุวตัั ถึุปีระส์งค้์ดา้ นค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม
ของทีุ่กักัิจิกัารในห่วงโซ่ค้ณ
ุ ค้่า ได้แกั่ กัารดำาเนินกัารจิัดซือ� อย่าง
เหมาะส์ม เชั่่น กัารส์ร้างหลูักัปีระกัันให้เกัิดราค้าที่่เ� ปี็นธุรรมด้วย
เวลูาส์่งมอบที่่�เพ่ยงพอแลูะส์ัญญากัารค้้าที่่�มั�นค้ง เปี็นตั้น

•

•

2

ปีฏิิบัตัิกัารตัรวจิส์อบอย่างเหมาะส์ม เพื�อให้แน่ใจิว่า HARN
ได้รับอนุญาตัอย่างถึูกักัฎหมายในกัารใชั่้แลูะให้ส์ิที่ธุิใชั่้ส์อย
ที่รัพย์ส์ินตั่างๆ
ไม่เข้าไปีเกั่�ยวข้องกัับกัิจิกัรรมใดๆ อันเปี็นกัารลูะเมิดที่รัพย์ส์ิน
ได้แกั่ กัารใชั่้ตัำาแหน่งที่างกัารตัลูาดที่่�เหนือกัว่าในที่างมิชั่อบ
กัารผ่ลูิตัของปีลูอม แลูะกัารลูะเมิดที่รัพย์ส์ินที่างปีัญญา
ชั่ำาระค้่ากัารใชั่้หรือได้มาซ่�งที่รัพย์ส์ินอย่างเปี็นธุรรม

ที่ั�งน่� HARN เปีิดโอกัาส์ให้แจิ้งเบาะแส์หรือข้อร้องเร่ยนกัารกัระ
ที่ำาค้วามผ่ิดกัฎหมายหรือจิรรยาบรรณผ่่านปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
โดยจิัดให้ม่กัระบวนกัารดำาเนินกัารหลูังจิากัม่ผู่้แจิ้งเบาะแส์ โดยให้ม่
กัารตัรวจิส์อบข้อมูลูแลูะม่กัารรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ตั่อไปี
นอกัจิากัน�่ HARN ยังกัำาหนดแนวที่างในกัารปีฏิิบตัั งิ านในหน้าที่�่
ของ กัรรมกัาร ผ่้บู ริหาร แลูะพนักังานของ HARN รวมถึ่งจิรรยาบรรณ
แลูะภาระค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อผู่ม้ ส์่ ว่ นได้เส์่ยตั่างๆ เพือ� ปีระโยชั่น์ในกัาร
ส์ร้างมาตัรฐานด้านพฤตัิกัรรมกัารปีฏิิบัตัิงานของบุค้ค้ลูดังกัลู่าวให้
อยู่บนพื�นฐานของค้วามซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั โดยม่กัารกัำาหนดจิรรยาบรรณ
ธุุรกัิจิ เพือ� ให้กัรรมกัาร ผ่้บู ริหาร แลูะพนักังานได้รบั ที่ราบแลูะถึือปีฏิิบตัั ิ
อย่างที่ัว� ถึ่งที่ัง� องค้์กัร รวมถึ่งกัารตัิดตัามผ่ลูกัารปีฏิิบตัั อิ ย่างส์มำ�าเส์มอ

ควิามรับัผิดชัอบัตื่อผ้้บัริโภค
HARN มุ่งมั�นเปี็นผู่้นำากัารให้บริกัาร โซลููชั่ั�นที่�่ยั�งยืน ของ
งานระบบวิศวกัรรม โดยใชั่้ค้วามรู้ค้วามเชั่่�ยวชั่าญที่�่ม่ในกัารค้ัดส์รร
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะนวัตักัรรมที่�น่ ำาหน้ามาส์นองค้วามตั้องกัาร เพือ� ยกัระดับ
คุ้ณภาพแลูะค้วามปีลูอดภัยในชั่่วตัิ ของผ่้บู ริโภค้ ด้วยส์ินค้้าคุ้ณภาพส์ูง
เที่ค้โนโลูย่ที่ที่่� นั ส์มัย กัารขายแลูะบริกัารที่่ร� วดเร็ว ตัรงตั่อเวลูา ถึูกัตั้อง
แลูะคุ้้มค้่า ถึือเปี็นเค้รื�องมือในกัารส์ร้างค้วามพ่งพอใจิให้ลููกัค้้า แลูะ
ส์ร้างค้วามแตักัตั่างแลูะค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขัน ตัลูอดจินส์ร้าง
ค้วามเชั่ื�อถึือแลูะค้วามภักัด่ตั ่อตัราส์ินค้้าได้ในระยะยาวแลูะเพิ�ม
คุ้ณค้่าให้กัับ HARN อ่กัที่ั�งยังค้ำาน่งถึ่งค้วามคุ้้มค้่าตั่อกัารลูงทีุ่นเพื�อ
ปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของลููกัค้้าอ่กัด้วย
HARN มุ่งมั�นจิะถึ่ายที่อดค้วามรู้ที่างวิศวกัรรมที่่�เกั่�ยวข้องกัับ
HARN ตั่อลููกัค้้าแลูะผ่้บู ริโภค้ที่ัว� ไปี โดยจิัดที่ำาบที่ค้วามผ่่านส์ือ� เฟัส์บุค้๊
แลูะเวปีไซตั์ของ HARN เพื�อส์ร้างค้วามรู้ ค้วามเข้าใจิ อย่างกัว้าง
ขวางตั่อส์ังค้ม นอกัจิากัน�่ ในปีี 2564 HARN ยังได้จิัดที่ำาโค้รงกัาร
Knowledge Sharing โดยจิัดอบรมค้วามร้เู กั่ย� วกัับระบบที่ำาค้วามเย็น
แกั่ผู่้ส์นใจิในจิังหวัดส์ุราษัฎร์ธุาน่ แลูะกัรุงเที่พมหานค้ร รวม 4 ค้รั�ง
ด้วยย่ดมั�นในหลูักักัาร ผู่้ให้ ย่อมเร่ยนรู้ แลูะเตัิบโตั
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HARN พั ฒ นาค้วามรั บ ผ่ิ ด ชั่อบตั่ อ ลูู กั ค้้ า ผ่่ า นขั� น ตัอน
กัระบวนกัารปีฏิิบัตัิงานแลูะกัิจิกัรรมของพนักังานในฝ่่ายตั่างๆ ภาย
ใตั้กัรอบกัารบริหารจิัดกัารตัามมาตัรฐาน ISO 9001:2015 อย่างจิริงจิัง
แลูะปีรับปีรุงระบบบริหารจิัดกัารอย่างตั่อเนือ� ง ตัลูอดจินพัฒนาระบบ
จิัดเกั็บแลูะที่วนส์อบข้อมูลูภายในอย่างตั่อเน�ือง เพื�อลูดข้อผ่ิดพลูาด
ในกัารส์่งถึ่ายข้อมูลู ที่ัง� ยังม่หน่วยงานตัรวจิส์อบค้วามส์อดค้ลู้องตัาม
ระเบ่ยบกัารปีฏิิบัตัิงาน ปีระกัาศ นโยบาย แลูะกัฎระเบ่ยบ ตัลูอดจิน
พัฒนาเค้รือ� งมือหรือระบบที่�น่ าำ มาชั่่วยให้กัารดำาเนินงานม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ

มากัยิง� ข่น� โดยในปีี 2564 HARN ไม่มข่ อ้ บกัพร่องหลูักัที่่ไ� ม่ส์อดค้ลู้อง
ตั่อกัฎหมาย จิากักัารตัรวจิส์อบโดยส์ถึาบันรับรองมาตัรฐานไอเอส์โอ
จิากับริษัที่ั เอส์จิ่เอส์ (ปีระเที่ศไที่ย) จิำากััด ในวันที่่� 22-24 ธุันวาค้ม 2564
HARN ได้เลู็งเห็นถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�ยกัระดับ
คุ้ณภาพชั่่วิตัแลูะค้วามปีลูอดภัยให้แกั่ผู่้บริโภค้ จิ่งให้ค้วามใส์่ใจิใน
กัระบวนกัารตั่างๆ จินส์ินค้้าถึ่งมือผู่้บริโภค้ ดังน่�

ควิามพึงพอใจ้ของล้กค้า

1 1
ค้ัดส์รรส์ินค้้าที่่�ม่
คุ้ณภาพส์ูงผ่่านกัาร
รับรองตัามมาตัรฐาน
ส์ากัลู

2 2

4 4

5 5

6 6

ม่กัารขายแลูะกัาร
ตัลูาดที่่�ไม่เอารัดเอา
เปีร่ยบผู่้บริโภค้ให้
ข้อมูลูส์ินค้้าอย่างค้รบ
ถึ้วน เพ่ยงพอตั่อกัาร
ตััดส์ินใจิ

บริกัารหลูังกัารขาย
ที่่มวิศวกัรพร้อมตัิดตั่อ
กัับลููกัค้้าอย่างตั่อเนื�อง
หลูังจิากัส์่งมอบ
ส์ินค้้าแลู้ว

ม่กัระบวนกัารรับค้ำา
ร้องเร่ยนจิากัลููกัค้้า
โดยฝ่่าย บริหารระบบ
คุ้ณภาพเปี็นผู่้รับค้ำาร้อง
เร่ยน เพื�อที่บที่วน ตัรวจิ
ส์อบ แลูะแกั้ไข พร้อม
ที่ั�งหามาตัรกัารเพื�อ
ปี้องกัันไม่ให้เกัิดข่�นซำ�า
จิากัส์าเหตัุเด่ยวกััน

3 3

กัระบวนกัารจิัดซื�อ
ม่กัารจิัดเกั็บรักัษัา
จิัดหาม่ค้วามโปีร่งใส์
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ตัาม
ม่ข้อมูลูผ่ลูิตัภัณฑ์์
มาตัรฐานพร้อมส์่งมอบ
ที่่�ค้รบถึ้วนส์ามารถึ
ให้กัับลููกัค้้าตัามเวลูา
ตัรวจิส์อบรายลูะเอ่ยด
ที่่�กัำาหนด
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะ
มาตัรฐานกัารรับรองได้

3.4.2 ผลการดำาเนัินังานัด้านัสังคม
ด้านัการวิางแผนักำาลังคนัและการสรรหาวิ่าจ้้าง
ในปีี 2564 ที่่�ม่กัารระบาดของโรค้โค้วิด-19 ที่ำาให้ HARN ชั่ะลูอ
กัารรับพนักังานตัามแผ่นอัตัรากัำาลูังค้น ส์รรหาเฉื่พาะตัำาแหน่งที่�่ม่
ค้วามส์ำาค้ัญเร่งด่วนตั่อกัารบริหารงาน รวมถึ่งโยกัย้ายงานกัรณ่ม่
ตัำาแหน่งว่างลูง เพื�อลูดภาระ อย่างไรกั็ด่ HARN ยังค้งรักัษัาอัตัรา
พนักังานตั่อกัำาลูังค้นตัามแผ่น ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 89 แลูะม่อตัั รากัารลูาออกั
ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 8.15

ผ่ลูกัารปีระเมินจิะถึูกันำาไปีปีระกัอบกัารพิจิารณาผ่ลูตัอบแที่น
ปีระจิำาปีี แลูะส์ื�อส์ารให้พนักังานที่ราบเพื�อร่วมกัันหาแนวที่างพัฒนา
ร่วมกัันระหว่างผู่ ้บังค้ับบัญชั่าแลูะพนักังาน ในปีี 2564 พนักังาน
ทีุ่กัค้นได้รับกัารปีระเมินผ่ลูค้รบร้อยลูะ 100

ด้านัค่าตือบัแทนัและสวิัสดิการพนัักงานั
•

HARN จิัดตััง� ค้ณะกัรรมกัารส์วัส์ดิกัารข่น� เพือ� ดูแลูแลูะรับผ่ิดชั่อบ
พนักังานทีุ่กัระดับทีุ่กัค้นในองค้์กัร เพื�อเปีิดโอกัาส์ให้พนักังาน
ม่ส์่วนร่วมในกัารกัำาหนดนโยบายอย่างเตั็มที่่� ผ่่านชั่่องที่างกัาร
ส์ื�อส์ารที่่� HARN กัำาหนด

•

HARN เข้าร่วมโค้รงกัารส์ำารวจิค้่าจิ้างแลูะ HR Benchmark
2020/2021 เพื�อที่บที่วนค้่าตัอบแที่นแลูะส์วัส์ดิกัาร ให้เปี็นที่่�
ด่งดูดค้นที่่�ม่ค้วามส์ามารถึเข้าส์ู่ HARN รวมถึ่งจิูงใจิแลูะรักัษัา
บุค้ลูากัรให้ค้งอยู่กัับHARN รวมถึ่งรักัษัาตั้นทีุ่นของ HARN ให้
เหมาะส์ม นอกัจิากัเงินเดือนที่่�พนักังานได้รับแลู้ว HARN ยังได้
จิัดให้มส์่ วัส์ดิกัารแลูะผ่ลูปีระโยชั่น์อนื� ในรูปีแบบตั่างๆ อย่างเปี็น
ธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย

ด้านัการประเมินัผลการปฏิิบััตืิงานั
HARN ส์่งเส์ริมกัารม่ส์่วนร่วมของผู่้บังค้ับบัญชั่าแลูะผู่้ปีฏิิบัตัิ
งานในกัารกัำาหนดเปี้าหมายแลูะตััวชั่่�วัดค้วามส์ำาเร็จิของงาน (KPI)
ร่วมกััน ที่ำาให้เกัิดค้วามร่วมมือ ค้วามส์ัมพันธุ์ที่ด�่ ร่ ะหว่างผู่บ้ งั ค้ับบัญชั่า
แลูะผู่ใ้ ตั้บงั ค้ับบัญชั่า ซ่ง� จิะนำาไปีส์ูค้่ วามส์ำาเร็จิ จิัดให้มกั่ ารปีระเมินผ่ลู
กัารปีฏิิบัตัิงานปีีลูะ 2 ค้รั�ง แบ่งปีระเภที่กัารวัดผ่ลูเปี็น 3 ส์่วน ดังน่�
1. KPI (ปีระเมินจิากัค้ะแนนกัารปีฏิิบัตัิงานตัามภารกัิจิที่�่รับมอบ
หมาย ซ่�งส์นับส์นุนตั่อเปี้าหมายหลูักัของ HARN)
2. API = Appraisal Indicator (ปีระเมินพฤตัิกัรรมกัารที่ำางานที่�่
ส์อดค้ลู้องกัับวัฒนธุรรม แลูะค้่านิยมของ HARN)
3. ATI = Attendance Indicator (ปีระเมินจิากัวินัยกัารที่ำางาน)
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ด้านัพัฒนัาบัุคลากร
HARN ม่กัารพัฒนาบุค้ลูากัรทีุ่กัระดับอย่างส์ม�ำาเส์มอ เพื�อ
พัฒนาศักัยภาพในกัารปีฏิิบัตัิงานให้ส์ูงข่�น แลูะเตัร่ยมค้วามพร้อม
รองรับกัับกัารแข่งขันที่างธุุรกัิจิ โดยส์่งเส์ริมให้พนักังานได้ม่โอกัาส์
ในกัารเร่ยนรู้ กัารฝ่ึกัอบรมเพื�อเพิ�มพูนค้วามรู้ค้วามส์ามารถึ ที่ักัษัะ
แลูะปีระส์บกัารณ์ให้ส์อดค้ลู้องกัับที่ิศที่างกัารเตัิบโตัขององค้์กัร โดย
กัารจิัดให้มกั่ ารอบรมปีระจิำาปีีที่งั� ภายในแลูะภายนอกั รวมถึ่งเดินที่าง
ไปีอบรม แลูะดูงานในตั่างปีระเที่ศ เพื�อเส์ริมที่ักัษัะงานตัามค้วาม
รับผ่ิดชั่อบของพนักังานแตั่ลูะระดับ นอกัจิากัน่� HARN ยังได้ให้ค้วาม
ส์ำาค้ัญกัับกัารตัิดตัาม วัดผ่ลูในกัารนำาค้วามรูที่้ ไ่� ด้รบั นัน� มาปีระยุกัตั์ใชั่้
ในกัารที่ำางาน ตัลูอดจินกัารถึ่ายที่อดองค้์ค้วามรูที่้ ม�่ ใ่ ห้กับั ที่่มงานแลูะ
หน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้อง

HARN ได้กัำาหนดค้่านิยม POSITIVE เพือ� ส์ร้างพฤตัิกัรรมแลูะวิถึ่
กัารที่ำางานร่วมกััน ปีระกัอบด้วย P : ค้วามรับผ่ิดชั่อบอย่างมืออาชั่่พ
O : ม่ค้วามรักั ผู่กัพัน แลูะเปี็นเจิ้าขององค้์กัร S: กัารพัฒนาอย่างยัง� ยืน
I : ค้วามซือ� ส์ัตัย์แลูะย่ดมัน� ในค้วามถึูกัตั้องแลูะเปี็นธุรรม T : ค้วามร่วมมือ
ที่ำางานเปี็นที่่ม I: ค้วามค้ิดริเริม� ส์ร้างส์รรค้์ V : กัารส์ร้างคุ้ณค้่า E : กัาร
ม่งุ มัน� ส์ูค้่ วามเปี็นเลูิศ ซ่ง� ค้่านิยมที่ัง� 8 ตััว ค้ือ รากัฐานส์ำาค้ัญที่่ห� ลู่อหลูอม
ให้ผู่ ้บริหารแลูะพนักังานเปี็นค้นม่ค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อองค้์กัรแลูะ
ส์ังค้มภายนอกั
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Sustainable
Development

Integrity

Teamwork

Innovation

Value
Creation

Excellence

ควิามรับัผิดชัอบั
อย่างมืออาชัีพ

ม่ควิามรัก
ผ้กพันั และเป็นั
เจ้้าขององค์กร

การพัฒนัา
อย่างยั�งยืนั

ควิามซ่�อสัตืย
และยึดมั�นั
ในัควิามถ้กตื้อง
และเป็นัธิรรม

ควิามร่วิมมือ
ทำางานัเป็นัท่ม

ควิามคิดริเริ�ม
สร้างสรรค์

การสร้าง
คุณค่า

การมุ่งมั�นัส้่
ควิามเป็นัเลิศ

HARN มุ่งมั�นที่่�จิะเตัร่ยมค้วามพร้อมด้านกัารพัฒนาบุค้ลูากัร
ตััง� แตั่วนั ที่่พ� นักังานได้เข้ามาที่ำางานที่่� HARN โดยจิัดให้มกั่ ารฝ่ึกัอบรม
ในด้านค้วามรู้ค้วามส์ามารถึ แลูะที่ักัษัะในหลูักัส์ูตัรพื�นฐานที่่�จิำาเปี็น
เพื�อให้ส์ามารถึปีฏิิบัตัิงานได้ พร้อมที่ั�งเส์ริมส์ร้างที่ัศนค้ตัิที่�่ด่ ด้วย
หลูักัส์ูตัรที่างด้านค้วามฉื่ลูาดที่างอารมณ์ (EQ) เพื�อเส์ริมส์ร้างค้วาม
ส์ำาเร็จิในกัารพัฒนางาน แลูะส์ร้างแรงจิูงใจิในกัารพัฒนาศักัยภาพของ
ตันเอง ส์่งผ่ลูส์ัมฤที่ธุิ�ตั่อชั่่วิตักัารที่ำางานแลูะชั่่วิตัปีระจิำาวัน
ด้านกัารขายแลูะบริกัาร ซ�่งเปี็นหัวใจิส์ำาค้ัญของธุุรกัิจิ กัาร
ฝ่ึกัอบรมพัฒนาพนักังานขายแลูะบริกัารเพื�อพัฒนาค้วามรู้ ที่ักัษัะ
ที่ัศนค้ตัิ แลูะแรงจิูงใจิที่่ด� ใ่ นงานขายแลูะบริกัาร เส์ริมส์ร้างบุค้ลูิกัภาพ
ที่�่ด่ ม่จิิตัใจิรักังานบริกัาร ซ่�งชั่่วยเส์ริมส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นในกัารนำา
เส์นอส์ินค้้าแลูะบริกัารของ HARN ให้ตัรงกัับค้วามตั้องกัารของลููกัค้้า
ส์ามารถึเปี็นที่�ปี่ ร่กัษัาให้ค้ำาแนะนำาแลูะแกั้ไขปีัญหาได้อย่างมืออาชั่่พ
ส์ร้างค้วามปีระที่ับใจิให้กัับลููกัค้้า เพื�อให้กัารบริหารงานส์ำาเร็จิตัาม
วิส์ยั ที่ัศน์ ที่�ว่ า่ เราจำะเป็นผูน้ าำ การให้้บริการโซลูชน�ั ที่ีย� งั� ยืน รวมที่ัง�
กัารส์่งเส์ริมให้พนักังานได้ไปีศ่กัษัาดูงาน แลูะเข้ารับกัารฝ่ึกัอบรม
เกั่�ยวกัับส์ินค้้า ระบบกัารที่ำางาน แลูะเที่ค้โนโลูย่ใหม่ๆ ที่่�เกั่�ยวข้องใน
ตั่างปีระเที่ศ เพือ� นำาค้วามรู้ แลูะปีระส์บกัารณ์ มาถึ่ายที่อดเพือ� พัฒนา
ส์ินค้้าแลูะบริกัารให้ม่ค้วามกั้าวหน้าตั่อไปี

ในปีี 2564 เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของเชั่ื�อไวรัส์
โค้วิด - 19 ที่่�เกัิดข่�นอย่างรุนแรงแลูะตั่อเนื�อง ที่ำาให้ไม่ส์ามารถึปีฏิิบัตัิ
งานได้ตัามแผ่นงานพัฒนาที่รัพยากัรบุค้ค้ลูที่่�วางไว้ได้อย่างค้รบถึ้วน
แตั่อย่างไรกั็ตัาม HARN ยังค้งตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญในกัารพัฒนา
ค้วามรูแ้ ลูะที่ักัษัะที่่จิ� ำาเปี็นในกัารปีฏิิบตัั งิ าน ตัลูอดจินกัิจิกัรรมตั่างๆ ที่่�
ชั่่วยส์่งเส์ริมค้วามส์ัมพันธุ์ที่ด�่ ภ่ ายในองค้์กัร โดยจิะม่กัารที่บที่วนแลูะ
ปีรับปีรุงแผ่นงานให้มค้่ วามส์อดค้ลู้องกัับค้วามเปีลู่ย� นแปีลูงที่่เ� กัิดข่น�
เพื�อพัฒนาข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขันขององค้์กัรตั่อไปี
•• หลูักัส์ูตัร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
เส์ริมส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิในหลูักักัารที่ำางานให้ถึูกัตั้องตัาม
มาตัรฐานของข้อกัำาหนด แลูะหลูักัส์ูตัร ISO 9001 : 2015
Internal Audit เพื�อให้ผู่้ตัรวจิส์อบภายใน (Internal Audit) ได้ม่
ที่ักัษัะในกัารเตัร่ยมกัารแลูะวางแผ่นงานตัรวจิส์อบภายใน เพือ� ให้
มัน� ใจิว่าระบบคุ้ณภาพของ HARN ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะส์ามารถึ
ที่ำาหน้าที่่�ของกัารเปี็นผู่้ตัรวจิส์อบภายในได้อย่างส์มบูรณ์
•• หลูักัส์ูตัรกัารจิัดเกั็บแลูะหยิบจิ่ายส์ินค้้าให้ถึกัู ตั้องตัามพืน� ที่่แ� ลูะ
ค้รบถึ้วนตัรงตัามระบบ เพื�อที่บที่วนแนวที่างแลูะขั�นตัอนกัาร
ปีฏิิบัตัิให้ถึูกัตั้องแลูะเหมาะส์ม ส์อดค้ลู้องกัับระบบคุ้ณภาพ
(ISO) โดยพนักังานส์ามารถึจิัดเกั็บส์ินค้้าได้ตัรงพื�นที่่�ที่�่กัำาหนด
แลูะหยิบจิ่ายได้ตัรงค้วามตั้องกัาร ส์่งผ่ลูให้เกัิดกัารปีระหยัด
เวลูา แลูะส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นตั่อกัระบวนกัารที่ำางานในองค้์กัร

5

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)

•

หลูักัส์ูตัรค้วามรู้เกั่�ยวกัับระบบเตัิมส์ารดับเพลูิงฮาโลูค้าร์บอน
(Halocarbon Fill Station) ในรูปีแบบกัารฝ่ึกัอบรมแบบผ่ส์ม
ผ่ส์าน (Hybrid) โดยผ่้เู ชั่่ย� วชั่าญด้านผ่ลูิตัภัณฑ์์จิากัตั่างปีระเที่ศ
เพือ� ให้พนักังานม่ค้วามรูแ้ ลูะเข้าใจิ แลูะส์ามารถึปีฏิิบตัั งิ านเตัิม
ส์ารดับเพลูิงตัามขัน� ตัอนมาตัรฐานได้อย่างถึูกัตั้องแลูะตัระหนักั
ถึ่งค้วามปีลูอดภัยเปี็นส์ำาค้ัญ

•

หลูักัส์ูตัรค้วามรูร้ ะบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะระบบที่ำาค้วามเย็น
โดยจิัดฝ่ึกัอบรมในรูปีแบบออนไลูน์ เพือ� ที่บที่วนหลูักักัารพืน� ฐาน
งานที่่เ� กั่ย� วข้องกัับระบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะระบบที่ำาค้วามเย็น
ชั่่วยเส์ริมส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิ แลูะส์ามารถึนำาไปีปีรับใชั่้
ในกัารให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะแนะนำาผ่ลูิตัภัณฑ์์ให้กัับลููกัค้้าได้อย่าง
ถึูกัตั้องเหมาะส์ม

•

หลูั กั ส์ู ตั รค้วามรู ้ เ กั่� ย วกัั บ ส์กัรู ค้ อมเพลูส์เซอร์ ข องผ่ลูิ ตั ภั ฑ์ ์
BITZER เพื�อให้ม่ค้วามรู้แลูะเข้าใจิเกั่�ยวกัับส์กัรูค้อมเพลูส์เซอร์
ซ่�งเปี็นผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�ม่โอกัาส์ในกัารเตัิบโตัในอนาค้ตั โดยผู่้เร่ยน
ส์ามารถึนำาค้วามรู้ไปีให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะแนะนำาแกั่ลููกัค้้าให้เกัิด
ค้วามเข้าใจิในกัารใชั่้งานผ่ลูิตัภัณฑ์์ให้ถึูกัตั้อง

•

หลูักัส์ูตัรค้วามรู้เกั่�ยวกัับไฟัฟั้า กัารออกัแบบตัิดตั�ังระบบไฟัฟั้า
แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบอัจิฉื่ริยะ เพื�อให้พนักังานม่ค้วามรู้พื�นฐาน
เกั่� ย วกัั บ ไฟัฟั้ า หลูั กั กัารออกัแบบแลูะตัิ ด ตัั� ง ระบบไฟัฟั้ า ที่่�
ถึูกัตั้อง ซ่�งถึือเปี็นงานที่่�ตั้องใชั่้ค้วามรู้ค้วามเข้าใจิในงานหลูาย
ส์่วนปีระกัอบกััน เชั่่น ค้วามรูที่้ างวิศวกัรรม ค้วามเข้าใจิเกั่ย� วกัับ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ กัารบำารุงรักัษัาแลูะค้วามปีลูอดภัย แลูะกัารนำาค้วามรู้
ที่่�ได้ปีระยุกัตั์แลูะพัฒนาตั่อยอดให้นำาไปีส์ู่เที่ค้โนโลูย่ระบบ
อัจิฉื่ริยะที่่�เกั่�ยวข้องกัับระบบที่ค้วามเย็น

นอกัจิากัน่แ� ลู้ว HARN ยังได้ส์ง่ เส์ริมกัารเร่ยนรูข้ องพนักังานผ่่าน
กัารเร่ยนร้แู บบออนไลูน์ ผ่่านที่างเว็บไซตั์ภายในองค้์กัร ในชั่ือ� โค้รงกัาร
HARN Academy ซ่�งพนักังานส์ามารถึเข้าเร่ยนร้ไู ด้ทีุ่กัที่�่ทีุ่กัเวลูา
แลูะรองรับอุปีกัรณ์ส์ื�อส์ารรูปีแบบตั่างๆ โดยม่หัวข้อที่่�เกั่ย� วข้องกัับ
นโยบายส์ำาค้ัญของ HA RN กัารเงินส์่วนบุค้ค้ลู รวมที่ั�งจิัดให้ม่กัาร
ที่บที่วนแลูะที่ดส์อบค้วามเข้าใจิในเรื�องกัารตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ภายในองค้์กัร เพื�อให้ผู่้บริหารแลูะพนักังานได้ม่ค้วามเข้าใจิในแนว
ปีฏิิบตัั ที่ิ ถึ�่ กัู ตั้อง ตัลูอดจินกัารตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญแลูะรูจิ้ กัั บที่บาที่
หน้าที่่�ของตัน ซ่�งเปี็นส์่วนส์ำาค้ัญในกัระบวนกัารกัารปี้องกัันแลูะ
ตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันภายในองค้์กัรให้เกัิดปีระส์ิที่ธุิภาพ

สรุปการฝ่ึกอบัรมและพัฒนัาพนัักงานั ประจ้ำาปี 2564
สรุปการพัฒนัาบัุคลากร
จิำานวนพนักังานที่ั�งหมด
จิำานวนชั่ั�วโมงกัารฝ่ึกัอบรม
จิำานวนชั่ั�วโมงฝ่ึกัอบรมโดยเฉื่ลู่�ยของพนักังาน
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารฝ่ึกัอบรมภายในปีระเที่ศ
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารฝ่ึกัอบรมตั่างปีระเที่ศ
ค้ะแนนค้วามผู่กัพันพนักังาน

2564
238
2,153
9.05
125,752
81.49%

2563
244
871
3.57
346,650
76.70%

คำาอธิิบัาย

หนั่วิย

2564

2563

2562

2561

ค้วามรู้ พื� น ฐานเกั่� ย วกัั บ ธุุ ร กัิ จิ นโยบาย
ค้่ า นิ ย ม วั ฒ นธุรรมกัารที่ำา งาน ค้วามรู้ ที่่�
พนักังานทีุ่กัค้นจิำาเปี็นตั้องที่ราบ แลูะได้รับ
กัารที่บที่วนตัามระยะเวลูา

% พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

100%

95%

17%

45%

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

13.81

2.71

6.00

2.40

หลูักัส์ูตัรเตัร่ยม
ค้วามพร้อมข่ดค้วาม
ส์ามารถึหลูักั

ค้วามรูที่้ จิ่� ำาเปี็นเพือ� ให้ปีฏิิบตัั งิ านตัามหน้าที่่�
ที่่�รับผ่ิดชั่อบได้ตัามเปี้าหมาย ส์ร้างค้วาม
เข้าใจิแลูะตัระหนักัในผ่ลูด่แลูะผ่ลูเส์่ยของ
งานที่่�รับมอบหมาย

% พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

93%

100%

50%

57%

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

6.56

4.70

9.31

5.20

หลูักัส์ูตัรเพิ�ม
ปีระส์ิที่ธุิภาพ
กัารที่ำางาน

ค้วามรูเ้ พิม� ศักัยภาพกัารที่ำางาน ที่ำาให้เข้าใจิ
ปีัจิจิัยที่่ม� ผ่่ ลูกัระที่บตั่อตันเองหรืองาน แกั้ไข
หรือปีรับตััวได้กัับส์ภาวะที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี
เพิ�มศักัยภาพกัารบริหารจิัดกัาร

% พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

45%

48%

54%

97%

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

3.82

3.36

7.26

10.80

หลูักัส์ูตัรพัฒนา
ศักัยภาพด้าน
กัารบริหาร

กัารบริหาร กัารเร่ยนรู้ กัารพัฒนานวัตักัรรม % พนักังานที่่�
แลูะเที่ค้โนโลูย่ ใ หม่ ๆ เพิ� ม ศั กั ยภาพกัาร ได้รับกัารอบรม
แข่งขัน
ชั่ั�วโมงอบรมเฉื่ลู่�ย

2%

0%

16%

12%

0.44

0.00

6.75

47.60

ประเภทหลักส้ตืร
หลูักัส์ูตัรพื�นฐาน

หนั่วิย
ค้น
ชั่ั�วโมง
ชั่ั�วโมง
บาที่
บาที่
% ค้วามผู่กัพัน

2562
254
2,762
10.87
1,015,707
2,400,000
74.47%

2561
252
3,713
14.73
1,240,609
933,117
68.00%
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ด้านัอาชัีวิอนัามัย ควิามปลอดภัย และสภาพแวิดล้อมในัการทำางานั
HARN ม่ค้วามห่วงใยในค้วามปีลูอดภัยในกัารปีฏิิบัตัิงานของ
พนักังานทีุ่กัค้น แลูะมุ่งมั�นดำาเนินกัารให้ม่มาตัรฐานตัาม พรบ. ค้วาม
ปีลูอดภัย อาชั่่วอนามัยแลูะส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน พ.ศ.2554
โดยได้จิัดตัั�งเปี็นค้ณะกัรรมกัารค้วามปีลูอดภัย ซ่�งม่กัารปีระชัุ่มเปี็น
ปีระจิำาทีุ่กัเดือน เพื�อรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานด้านอาชั่่วอนามัย
ค้วามปีลูอดภัย แลูะส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน รวมถึ่งตัิดตัามแกั้ไข
ส์ภาพกัารที่ำางานที่่�ไม่ปีลูอดภัย แลูะที่บที่วน คู้่มือค้วามปีลูอดภัย
รวมถึ่งระเบ่ยบกัารปีฏิิบัตัิงาน วิธุ่ปีฏิิบัตัิงาน ให้เปี็นปีัจิจิุบัน เพื�อเปี็น
แนวที่างในกัารปีฏิิบตัั งิ านอย่างปีลูอดภัย พร้อมที่ัง� เข้าร่วมแลูะดำาเนิน
โค้รงกัาร มาตัรฐานกัารปี้องกัันแลูะแกั้ไขปีัญหายาเส์พตัิด โดยม่กัาร
กัำาหนดนโยบายแลูะส์นับส์นุนให้ม่ระบบในกัารปี้องกัันแลูะเฝ่้าระวัง
ปีัญหา กัารส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิ เส์ริมส์ร้างส์ุขภาพแลูะคุ้ณภาพ
ชั่่วิตัที่่�ด่ของพนักังาน ขยายผ่ลูไปียังชัุ่มชั่นแลูะส์ังค้ม อันจิะที่ำาให้เปี็น
ผ่ลูด่ตั่อเศรษัฐกัิจิตั่อไปี

ในส์ถึานกัารณ์กัารระบาดของโรค้โค้วิด-19 ที่่�ผ่่านมา HARN
จิัดให้มกั่ ารแจิ้งเตัือนแลูะรายงานส์ถึานกัารณ์กัารตัิดเชั่ือ� อย่างใกัลู้ชั่ดิ
รวมไปีถึ่งกัรณ่หากัม่พนักังานตัิดเชั่ื�อโรค้โค้วิด-19 โดยปีระกัาศเปี็น
ขัน� ตัอนดำาเนินกัาร แลูะกัารรายงานผ่ลูถึ่งผู่บ้ งั ค้ับบัญชั่าตัามส์ายงาน
แลูะหน่วยงานอ�ืนที่่�เกั่�ยวข้อง งดให้พนักังานเดินที่างไปีตั่างปีระเที่ศ
รวมถึ่งพนักังานหรือญาตัิส์นิที่ที่่�เดินที่างกัลูับจิากัตั่างปีระเที่ศ ตั้อง
กัักัตััวเปี็นระยะเวลูาอย่างน้อย 14 วัน ลูดค้วามหนาแน่นในพื�นที่่�
ที่ำางานหรือค้วามเส์่�ยงจิากักัารเดินที่างด้วยรถึส์าธุารณะ โดยให้
พนักังานส์ลูับกัันที่ำางานที่่�บ้าน ซ่�งพนักังานยังส์ามารถึที่ำางานตัาม
ระบบได้ปีกัตัิ เนือ� งจิากัใชั่้เที่ค้โนโลูย่มาส์นับส์นุนกัารที่ำางาน เชั่่น กัาร
ที่ำางานที่่บ� า้ นผ่่านระบบ VPN ปีระชัุ่มออนไลูน์ แลูะกัารรายงานส์ุขภาพ
ผ่่านระบบ Google form ซ่�งส์ามารถึส์รุปีข้อมูลูส์ุขภาพแลูะรายงาน
ผู่้บริหารได้อย่างส์มำ�าเส์มอ

จ้ำานัวินัการเกิดอุบััตืิเหตืุ จ้ำาแนักตืามลักษัณะการประสบัอันัตืรายและควิามร้ายแรงระหวิ่างเดือนั มกราคม ถึง ธิันัวิาคม 2564
จ้ำานัวินัครั�งท่�ประสบัอันัตืราย
ลักษัณะการเกิดอุบััตืิเหตืุ
หยุุดงาน
หยุุดงานแต่
ทุรััพยุ์สีิน
รวิม
เสีียุชีีวิิต
ทุุลพลภาพ
เกิิน 3 วิัน ไม่่เกิิน 3 วิัน ไม่่หยุุดงาน
เสีียุหายุ
วัตัถึุหรือส์ิ�งของพังที่ลูาย/หลู่นที่ับ
ส์ัมผ่ัส์ถึูกัส์ารเค้ม่
อุบัตัิเหตัุจิากัยานพาหนะ
•

0
0
0

ม่กัารจิัดอบรมแลูะฝ่ึกัซ้อมพื�นฐานกัารดับเพลูิงเบื�องตั้น ตัลูอด
จินม่กัารวางแผ่น กัำาหนดผู่้รับผ่ิดชั่อบหน้าที่่�อย่างชั่ัดเจิน เพื�อ
ให้กัารปีฏิิบัตัิเปี็นไปีอย่างถึูกัตั้องแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพในวัน
พฤหัส์บด่ที่�่ 16 ธุันวาค้ม 2564 ผ่ลูกัารดำาเนินกัารอบรมแลูะ
ฝ่ึกัซ้อมดับเพลูิงแลูะอพยพหน่ไฟั อยู่ในเกัณฑ์์ด่ ปีระเมินโดย
ผู่้ที่่�ได้รับใบอนุญาตัจิากักัรมส์วัส์ดิกัารแลูะคุ้้มค้รองแรงงาน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
11

1
0
11

•

จิัดให้มกั่ ารตัรวจิส์ุขภาพปีระจิำาปีี ในวันพุธุที่�่ 3 กัุมภาพันธุ์ 2564
โดยม่พนักังานที่่�อยู่ในเกัณฑ์์ตั้องรับกัารตัรวจิส์ุขภาพที่ั�งหมด
จิำานวน 237 ค้น เข้ารับกัารตัรวจิจิริง 234 ค้น ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 98.74

•

HARN NO FAT ปีท่� 2 ตือนั Walk Together
กัิจิกัรรมส์่งเส์ริมส์ุขภาพในรูปีแบบ กัารเดิน เพื�อให้พนักังาน
เห็นถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของส์ุขภาพร่างกัายให้แข็งแรง ลูดภาวะ
ค้วามเส์่�ยงตั่อกัารเกัิดโรค้ตั่างๆ ที่่�อาจิเกัิดข่�น ตัลูอดจินส์ร้าง
บรรยากัาศแลูะค้วามส์ัมพันธุ์ที่่�ด่ร่วมกัันภายในองค้์กัร ที่ั�งน�่ม่
พนักังานเข้าร่วมกัิจิกัรรมเปี็นระยะเวลูา 1 เดือน แลูะม่จิำานวน
กั้าวเดินรวมที่ั�งส์ิ�น 5,138,108 กั้าว

•

HARN GAMES
กิ จ กรรมกระชับ ความสัม พัน ธ์เ พื� อ ส่ง เสริม ให้พ นัก งานได้ มี
ส่วนร่วมในการแสดงออกด้านทักษะกีฬา เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง ฝึ กการยอมรับและการเคารพกติกา ดังนัน�
ผลแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬา จึงไม่ใช่ส�ิงสําคัญเท่ากับการได้
ออกกําลังกาย และมีความสัมพันธ์ท�ีดีระหว่างกัน

การบัริหารแรงงานัสัมพันัธิ์
HARN ม่นโยบายส์่งเส์ริมให้พนักังานได้เข้าร่วมกัิจิกัรรมตั่างๆ
เพื�อเชั่ื�อมค้วามส์ัมพันธุ์อันด่ภายใน HARN ซ่�งชั่่วยส์ร้างส์ุขภาพกัาย
แลูะใจิ ส์่งเส์ริมขวัญกัำาลูังใจิด่ในกัารปีฏิิบัตัิงาน อันจิะนำาไปีส์ู่กัาร
เตัิบโตัอย่างยั�งยืนของ HARN
• Happy Buddy เพ่�อนัซี�ตื่างหนั่วิยงานั
กัิจิกัรรมเพื�อส์่งเส์ริมค้วามส์ัมพันธุ์ของบุค้ลูากัรภายในบริษััที่
เปี็นส์ื�อกัลูางในกัารที่ำาค้วามรู้จิักัเพื�อนร่วมงานตั่างหน่วยงาน
ผ่่านกัระบวนกัารของกัิจิกัรรม ซ่�งชั่่วยส์ร้างบรรยากัาศในกัาร
ที่ำางานให้มค้่ วามส์นุกั ได้เร่ยนร้แู ลูะใส์่ใจิกัับเพือ� นร่วมงานมากัข่น�
ฝ่ึกักัารม่ปีฏิิส์มั พันธุ์ระหว่างกััน รวมที่ัง� กัารแส์ดงออกัที่างค้วาม
ค้ิดส์ร้างส์รรค้์
•

งานัทำาบัุญบัริษััทประจ้ำาปี
เพื�อเป็ นโอกาสให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ได้ทาํ บุญถวายทาน
ร่วมกัน เสริมสร้างขวัญกําลังใจและความเป็ นสิรมิ งคลแก่ชีวติ
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การสื�อสารกับัพนัักงานั

•

กัารปีระเมินผ่ลู ค้วามผู่กัพัน ค้วามส์ุข แลูะค้วามพ่งพอใจิของ
พนักังานที่่�ม่ตั่อกัารที่ำางาน เพราะ HARN เชั่ื�อว่ากัารส์ร้างค้วาม
มั�นค้งในอาชั่่พของพนักังาน แลูะกัารดูแลูชั่่วิตัในกัารที่ำางานที่่�ด่
ม่ส์ขุ ภาพด่ ม่ค้วามส์ุข เปี็นส์่วนหน่ง� ในกัารส์ร้างปีระส์ิที่ธุิภาพใน
กัารที่ำางาน ในปีี 2564 ม่พนักังานตัอบแบบปีระเมินผ่ลู จิำานวน
144 ค้น จิากัพนักังานที่ั�งหมด 241 ค้น ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 59.75
แลูะม่ผ่ลูค้วามพ่งพอใจิของพนักังาน เที่่ากัับร้อยลูะ 81.49

•

LINE Official Account เปี็นชั่่องที่างกัารส์ื�อส์ารที่่�เชั่ื�อมตั่อกัับ
พนักังานได้อย่างรวดเร็ว นอกัเหนือจิากักัารส์ื�อส์ารผ่่านอ่เมลู์
ระบบเค้รือข่ายภายในองค้์กัร (Intranet) แลูะเว็ปีไซตั์ของ HARN

HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารส์�ือส์ารภายในองค้์กัร เพื�อให้
พนักังานได้รับที่ราบนโยบาย แนวที่างกัารปีฏิิบัตัิงาน รวมที่ั�งข้อมูลู
ตั่างๆ ที่่เ� กั่ย� วข้องกัับกัารที่ำางาน แลูะเข้าใจิในเปี้าหมายที่ิศที่างเด่ยวกััน
โดย HARN ได้จิดั ชั่่องที่างกัารส์ือ� ส์ารกัับพนักังานตัามค้วามส์ำาค้ัญของ
เรื�องที่่�จิะส์ื�อส์าร ดังน่�
•

กัารปีระชัุ่มใหญ่พนักังานปีระจิำาปีี เมื�อวันศุกัร์ที่่� 26 ม่นาค้ม
2564 เพื�อเปี็นโอกัาส์ให้ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารแลูะผู่้บริหาร
ระดับส์ูงได้ถึ่ายที่อดวิส์ัยที่ัศน์ พันธุกัิจิ แลูะกัลูยุที่ธุ์ขององค้์กัร
ที่ั�งในระยะส์�ันแลูะระยะยาวให้แกั่พนักังานทีุ่กัระดับ เพื�อส์ร้าง
ค้วามเข้าใจิในกัารปีฏิิบัตัิงานให้ไปีส์ู่เปี้าหมายที่่�ตัรงกััน รวมที่ั�ง
ม่กัารมอบรางวัลูพนักังานที่่�ม่อายุงานตัามเกัณฑ์์ เพื�อเปี็นขวัญ
กัำาลูังใจิที่�ด่ ใ่ นกัารปีฏิิบตัั งิ าน แลูะเปี็นกัำาลูังส์ำาค้ัญในกัารนำาพา
ค้วามส์ำาเร็จิองค้์กัร

การบัริหารและพัฒนัาทรัพยากรบัุคคลด้วิยเทคโนัโลย่
สารสนัเทศ
เพือ� ให้ขอ้ มูลูงานที่รัพยากัรบุค้ค้ลูม่ค้วามถึูกัตั้องส์มบูรณ์ ส์ามารถึ
นำาข้อมูลูไปีใชั่้งานด้านตั่างๆ ได้อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ ลูดค้วามผ่ิด
พลูาดจิากักัารปีฏิิบัตัิงาน ในปีี 2564 HARN ได้นำาระบบเงินเดือน
E-Business Plus มาใชั่้งานระบบเงินเดือน กัารแจิ้งลูา กัารขอที่ำางาน
ลู่วงเวลูา กัารเบิกัค้่ารักัษัาพยาบาลู กัารฝ่ึกัอบรม กัารดูขอ้ มูลูกัารจิ่าย
ค้่าตัอบแที่นของพนักังาน ซ่ง� พนักังานส์ามารถึที่ำารายกัารร้องขอได้ที่กัุ ที่่�
ทีุ่กัเวลูา ที่ำาให้เกัิดค้วามส์ะดวกัแลูะรวดเร็ว ลูดภาระกัารตัรวจิส์อบ
แลูะจิัดเกั็บเอกัส์ารของงานที่รัพยากัรบุค้ค้ลู รวมถึ่งกัารพัฒนาระบบ
งานปีระเมินผ่ลูผ่่านระบบแที่นกัระดาษั รวมถึ่งกัารลูงที่ะเบ่ยนเข้า
อบรม/ปีระชัุ่ม กัารวัดผ่ลูกัารอบรม กัารที่ดส์อบค้วามรู้ ส์ามารถึดำาเนิน
กัารผ่่านเที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู

การบัริหารและพัฒนัาควิามรับัผิดชัอบัตื่อล้กค้า
HARN มุ่งมั�นในกัารส์ร้างค้วามพ่งพอใจิแลูะค้วามมั�นใจิให้แกั่
ลููกัค้้าด้วยกัารส์่งมอบผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่ม�่ ค้่ ณ
ุ ภาพตัามค้วามตั้องกัาร ปีฏิิบตัั ิ
ตัามส์ัญญาอย่างโปีร่งใส์ ค้รบถึ้วน ถึูกัตั้อง รวมที่ัง� รักัษัาส์ัมพันธุภาพที่�ด่ ่
แลูะยั�งยืนระหว่างลููกัค้้าแลูะ HARN ผ่่านกัิจิกัรรมที่่�หลูากัหลูาย ในปีี
2564 อาที่ิ กัารเย่�ยมเย่ยนลููกัค้้าอย่างส์มำ�าเส์มอ เพื�อส์ร้างส์ัมพันธุ์ที่่�
ด่แลูะรับข้อเส์นอแนะเพื�อนำามาปีรับปีรุงกัารปีฏิิบัตัิงาน กัารส์ำารวจิ
ค้วามพ่งพอใจิของลููกัค้้าอย่างตั่อเนือ� งทีุ่กัปีี แลูะนำาผ่ลูส์ำารวจิดังกัลู่าว
แจิ้งกัับหน่วยงานที่่เ� กั่ย� วข้อง เพือ� ปีรับปีรุงในกัารเพิม� ค้วามพ่งพอใจิให้
กัับลููกัค้้า เปี็นตั้น ส์่งผ่ลูให้ลูกัู ค้้าม่ค้วามพ่งพอใจิเฉื่ลู่ย� รวมเพิม� ข่น� ในปีี
2564 เมื�อเที่่ยบกัับปีี 2563
ควิามพึงพอใจ้ของล้กค้า
สินัค้า
(คุ้ณภาพ ค้วามหลูากัหลูายของส์ินค้้า)
พนัักงานัขาย
(ค้วามรู้เกั่�ยวกัับส์ินค้้า กัารบริกัาร
กัารแกั้ไขปีัญหา)
บัริการอื�นั
(กัารจิัดกัาร กัารให้ข้อมูลู กัารตัิดตั่อ
ส์ื�อส์ารกัับ HARN)
ควิามพึงพอใจ้เฉล่�ยรวิม

2564

2563

2562

88.72

89.73

89.98

92.11

92.92

90.30

92.70

90.47

89.01

91.18 91.04

89.76
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การบัริหารและพัฒนัาชัุมชันัหร่อสังคม
•

HARN เข้าใจิถึ่งบที่บาที่หน้าที่่�ของกัารเปี็นส์มาชั่ิกัที่่�ด่ตั่อส์ังค้ม
โดยได้ ส์ นั บ ส์นุ น กัิ จิ กัรรมส์าธุารณปีระโยชั่น์ เ พื� อ ส์ั ง ค้มแลูะ
ส์ิ�งแวดลู้อม แลูะส์่งเส์ริมให้พนักังาน HARN ได้ม่ส์่วนร่วมใน
กัิจิกัรรมเพื�อส์ังค้ม เพื�อเปี็นกัารตัอบแที่นส์ังค้มเมื�อม่โอกัาส์ใน
งบปีระมาณที่่�เหมาะส์ม

•

กัารรวบรวมปีฏิิที่นิ ตั�งั โตั๊ะเกั่า เพือ� ส์่งมอบให้หน่วยงานที่่ตั� อ้ งกัาร
ไปีใชั่้ในกัารผ่ลูิตัส์ื�อกัารส์อน

•

ดร. เจิน ชั่าญณรงค้์ (กัรรมกัารบริษััที่) ในฐานะปีระธุานชั่มรม
ผู่้รับพระราชั่ที่านทีุ่นมูลูนิธุิอนันที่มหิดลู ตัระหนักัถึ่งปีัญหา
ส์ิง� แวดลู้อมที่่เ� กั่ย� วกัับ PM2.5 ได้เริม� ศ่กัษัาแนวที่างในกัารลูดไฟัปี่า
โดยแกั้ปีญ
ั หาปีากัที่้องของชั่าวบ้าน เร่ยกัว่า บ้านกั้อแซนด์บอ๊ กัซ์
แลูะในฐานะปีระธุานชั่มรมผู่ ้ รั บ พระราชั่ที่านทีุ่ น มู ลู นิ ธุิ
อานันที่มหิดลู โดยนำาภาค้ปีระชั่าชั่นเข้าร่วมงานกัับชั่าวบ้านแลูะ
ราชั่กัารในกัารแกั้ปีัญหาไฟัปี่าในพื�นที่�่ แลูะลูดปีัญหาปีากัที่้อง
ด้วยกัารบริหารที่รัพยากัรนำ�า ดิน ปีลููกัพืชั่ที่ดแที่น ปีศุส์ัตัว์แลูะ
ปีระมง กัารที่่องเที่่�ยว กัารส์ร้างปีัญญาค้วามรู้

บ้านกั้อ ตัำาบลูกั้อ อำาเภอลู่� จิังหวัดลูำาพูน เปี็นหมู่บ้านหน่�งที่�่
ปีระส์บปีัญหาไฟัปี่ามากัที่่�ส์ุดในปีระเที่ศ ตัลูอด 22 ปีีที่่�ผ่่านมาพื�นที่่�
อุที่ยานแม่ปีงิ ที่่ลู� อ้ มรอบบ้านกั้อถึูกัไฟัปี่าส์ูงส์ุดถึ่งกัว่า 20 ค้รัง� ค้ิดเปี็น
พื�นที่่�เผ่าไหม้ระหว่าง 110,000 -275,000 ไร่ตั่อปีี
แม้วา่ หลูังจิากักัารเผ่าที่ำาลูายเพ่ยงไม่กัเ่� ดือนจิะเกัิดพืชั่ใหม่ๆ ข่น�
มาที่ดแที่นส์่วนที่�ถึ่ กัู ไฟัที่ำาลูายไปี แตั่ส์งิ� ที่่ถึ� กัู ที่ำาลูายแลูะเรามองไม่เห็น
ได้แกั่จิุลูินที่ร่ย์ โดยเฉื่พาะเชั่ื�อรา ตั้นไม้ในวงศ์ยางในปี่าเตั็งรังจิำาเปี็น
ตั้องม่เชั่ื�อราส์ร้างส์ายใยเข้ามาหุ้มรากัราเหลู่าน�่จิะหานำ�าแลูะอาหาร
มาเลู่ย� งตั้นไม้ ในขณะที่�ตั่ น้ ไม้ส์งั เค้ราะห์แส์งแลู้วนำาน�าำ ตัาลูลูงมาเลู่ย� งรา
เปี็นกัารอยู่ด้วยกัันแบบพ่�งพา (Sysbiosis) ซ่�งจิะชั่่วยที่ำาให้ตั้นไม้ใน
ปี่าเตั็งรังอุดมส์มบูรณ์แม้ว่าจิะเกัิดในพื�นที่่�ที่่�แห้งแลู้งแลูะขาดแค้ลูน
แร่ธุาตัุในดิน แตั่เมื�อเกัิดไฟัปี่าบ่อยค้รั�งจิุลูินที่ร่ย์แลูะเชั่ื�อราจิะถึูกั
ที่ำาลูาย ปี่าเตั็งรังจิะแค้ระแกัรนขาดค้วามส์มบูรณ์ นอกัจิากัน่�ไฟัยัง
ขัดขวางมิให้ดินอุ้มเกั็บนำ�าไว้จินที่ำาให้บ้านกั้อม่ฤดูแลู้งที่่�ยาวนานจิน
ไม่ส์ามารถึปีลููกัพืชั่อื�นๆ ได้ยกัเว้นข้าวโพดเลู่�ยงส์ัตัว์

เพื�อลูดไฟัปี่าในพื�นที่่�แม่ปีิงด้วยกัารยกัคุ้ณภาพชั่่วิตั ในปีี 2564
ชั่มรมฯส์นับส์นุนให้ชั่าวบ้านได้รับส์ิที่ธุิในกัารที่ำากัินในพื�นที่�่อุที่ยาน
ตัามมาตัรา 64 โดยชั่าวบ้านม่มตัิที่จิ�่ ะชั่่วยอุที่ยานแม่ปีงิ ปี้องกัันไฟัปี่า
อนุรักัษั์ ฟั้�นฟัู แลูะเร่ยนรู้ เพื�อให้เกัิดค้วามยั�งยืน เมื�อม่ส์ิที่ธุิในที่่�ที่ำากัิน
กัรมนำา� บาดาลูยังโค้รงกัารจิัดหานำา� บาดาลูขนาดใหญ่แกั้ปีญ
ั หาภัยแลู้ง
อันเนือ� งมาจิากัพระราชั่ดำาริขน่� เพือ� ชั่่วยเหลูือราษัฎรให้มแ่ หลู่งน�าำ ตั้นทีุ่น
ในกัารที่ำาระบบปีระปีาหมู่บ้าน แกั้ปีัญหากัารขาดแค้ลูนน�ำาอุปีโภค้
บริโภค้ พร้อมกัับใชั่้งบปีระมาณจิากักัองทีุ่นนำ�าบาดาลูพัฒนานำ�า
บาดาลูส์ำาหรับกัารเกัษัตัรขนาดใหญ่ 500 ไร่ พร้อมกัับขุดบ่อนำ�าบาดาลู
อ่กักัว่า 33 บ่อ ในพื�นที่�่ตัามมาตัรา 64 เพื�อให้ม่น�ำาเพ่ยงพอตั่อกัาร
เพาะปีลููกัอ่กั 500 ไร่เปี็นกัารเพิ�มเตัิมนำ�าบาดาลูเหลู่าน่�จิะชั่่วยให้
ชั่าวบ้านกั้อปีรับเปีลู�่ยนวิธุ่จิากักัารปีลููกัพืชั่เชั่ิงเด่�ยวในฤดูฝ่นเปี็นกัาร
ปีลููกัพืชั่ผ่ส์มผ่ส์านได้ตัลูอดปีี ม่รายได้แลูะค้วามัน� ค้งที่่ด� ข่ น�่ แลูะลูดกัาร
เผ่าปี่าตัามวัตัถึุปีระส์งค้์
นอกัจิากัน่�ในปีี 2564 HARN ได้ร่วมส์นับส์นุนโค้รงกัารที่้า
นั กั ส์ื บ ไฟัปี่ า ยุ ว ชั่น ร่ ว มกัั บ ส์ำา นั กั งานบริ ห ารนโยบายของนายกั
รัฐมนตัร่ (ส์บนร.) ชั่มรมผู่ร้ บั พระราชั่ที่านทีุ่นมูลูนิธุอิ านันที่มหิดลู แลูะ
จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย ในกัารส์ร้างแอพพลูิเค้ชั่ัน� ตัามไฟั tamfire.net
เพื�อแส์ดงจิุดค้วามร้อนในลูักัษัณะกัาลูานุกัรม (time series) ซ่�งจิะ
แส์ดงขนาดแลูะที่ิศที่างหน้าหน้าไฟั (fire front) ของไฟัปี่าที่่ลูะวันให้
เห็นพฤตัิกัรรมไฟัตััง� แตั่กัำาเนิดจินกัระที่ัง� ดับลูง แลูะเมือ� แส์ดงจิุดค้วาม
ร้อนตัามกัาลูานุกัรมเหลู่าน�ไ่ ปีบนแผ่นที่่ที่� แ่� ส์ดงส์�งิ ปีกัค้ลูุมดินจิะที่ราบ
ถึ่งแรงจิูงในในกัารจิุดเผ่าเพื�อหาที่างปี้องกัันในระยะยาวตั่อไปี
แอพพลูิเค้ชั่ั�น ตัามไฟัน�่ เปีิดให้ภาค้ปีระชั่าชั่นเข้าถึ่งแลูะใชั่้
วิเค้ราะห์ไฟัปี่าในพืน� ที่่ไ� ด้โดยไม่มค้่ า่ ใชั่้จิา่ ย จิากัวันที่�่ 13 พฤศจิิกัายน
2564 ถึ่ง 11 กัุมภาพันธุ์ 2565 ม่ผ่เู้ ข้าชั่มตัามไฟัแลู้วจิำานวน 10,372 ค้น
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ระหว่างวันที่่� 29 มิถึุนายน - 31 ธุันวาค้ม ค้ณะที่ำางานวิชั่ากัาร
เฉื่พาะกัิจิเพือ� จิัดที่ำาข้อเส์นอแนะเกั่ย� วกัับกัารบริหารจิัดกัารไฟัปี่าแลูะ
กัารเผ่าในที่่�โลู่งเพื�อส์นับส์นุนกัารแกั้ไขปีัญหาฝุ่่น PM2.5 ซ่�งปีระกัอบ
ด้วยนักัวิชั่ากัารชั่าวไที่ยแลูะตั่างชั่าตัิ รวมที่ั�งผู่้แที่นจิากัส์ำานักังาน
พัฒนาเที่ค้โนโลูย่อวกัาศแลูะภูมิส์ารส์นเที่ศ (องค้์กัารมหาชั่น) หรือ
GISTDA จิัดตัั�งโดยส์ำานักังานบริหารนโยบายของนายกัรัฐมนตัร่
(ส์บนร.) โดยค้วามเห็นชั่อบของนายกัรัฐมนตัร่ ที่อลูองใชั่้แอพพลูิเค้ชั่ัน�
ตัามไฟั วิเค้ราะห์กัารเกัิดไฟัปี่า โดยนำาข้อมูลูจิุดค้วามร้อนมาจิัดเร่ยง
เปี็นอนุกัรมเวลูารายวัน (time series) โดยเชั่ื�อมโยงกัับแผ่นที่�่ เพื�อ
วิเค้ราะห์ที่ิศที่างกัารเค้ลูื�อนที่่�แลูะเวลูาของไฟัแตั่ลูะกัองในพื�นที่�่ที่่�ม่
ข้ อ มู ลู ส์ิ� ง ปีกัค้ลูุ ม ดิ น บ่ ง ชั่่� ว่ า เปี็ น พื� น ที่่� ปี่ า ส์่ ง ผ่ลูให้ ค้ ณะที่ำา งานฯ

ส์ามารถึระบุตัำาแหน่งแลูะขอบเขตัไฟัในกัลูุ่มปี่าอนุรักัษั์ซ่�งเกัิดไฟัปี่า
ซำ�าซากัขนาดใหญ่ที่่�ส์ุดของปีระเที่ศ 4 ลูำาดับแรกั ได้แกั่
(1) พื�นที่่�แม่ปีิง-อมกั๋อย-แม่ตัื�น จิำานวน 581,872 ไร่
(2) ลูุ่ ม นำ�า ปีาย-ลูุ่ ม แม่ นำ�า ปีายฝ่�ั ง ซ้ า ย-นำ�า ตักัแม่ ส์ุ ริ น ที่ร์ จิำา นวน
311,883 ไร่
(3) ส์าลูะวิน-แม่ส์ะเร่ยง จิำานวน 558,486 ไร่ แลูะ
(4) เขื�อนศร่นค้รินที่ร์ จิำานวน 166,689 ไร่
ข้อมูลูชัุ่ดน�่ ยังชั่่วยให้ค้ณะที่ำางานฯ ส์ามารถึตัรวจิส์อบจิุดกัำาเนิด
แลูะกัารเค้ลูือ� นของแนวไฟั นำาไปีส์ูข่ อ้ ส์ันนิษัฐานเบือ� งตั้นของเหตัุไฟัปี่า
แตั่ลูะแห่ง ซ่ง� เกัิดจิากัพฤตัิกัรรมของมนุษัย์ที่แ่� ตักัตั่างกัันไปีตัามบริบที่
เศรษัฐกัิจิแลูะส์ังค้มของแตั่ลูะชัุ่มชั่น

