โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุง่ สู่การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน)
ปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้
และการฝึ กอบรม
พิ ธีลงนาม MOU การจัดทา CSR-DIW ปี 2557
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ เมืองทองธานี ได้มพี ธิ ลี งนามข้อตกลง
MOU ในระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR-DIW CONTINUOUS โดยมีคุณชวพร
เทพผดุงพร กรรมการบริหารบริษทั ฯ เป็นผูเ้ ข้าร่วมในการลงน่าม ดังกล่าว

บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
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โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุง่ สู่การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน)
ปีงบประมาณ 2557

การอบรม CSR-DIW Continue
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องฟิ นิกซ์ ประชุมเมืองทองธานี จ.นนทบุร ี บริษัทฯได้ส่ง
พนักงาน จานวน 4 คน ผลทีไ่ ด้รบั หลังจากได้รบั การอบรม โรงงานเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อม
ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW CONTINUOUS ในโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การ
พัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น

บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
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โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุง่ สู่การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน)
ปีงบประมาณ 2557

การประชาสัมพันธ์การจัดบอร์ด CSR บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
ทีมงาน CSR และ พนักงาน บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด ได้จดั บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ CSR โดยมีเนื้อหาคือ
1. โครงการสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. โครงสร้างคณะทางาน CSR
3. นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ
4. การปฏิบตั มิ าตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
จุดประสงค์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงโครงการทีซซี กี บั ความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างบริษทั
กับชุมชน

บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
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โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุง่ สู่การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน)
ปีงบประมาณ 2557



กิ จกรรมการสร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถด้าน CSR

แผนการฝึ กอบรม CSR ประจาปี 2557
ผูร้ บั การฝึกอบรม



17-22 พฤศจิกายน 2557

1,200



20-25 พฤศจิกายน 2557

1,200

การสร้างจิตสานึกอนุรกั ษ์พลังงาน



20-30 กรกฎาคม 2557

1,200

โครงการ 6 ส. เพือ่ ลดต้นทุน



20-25 กันยายน 2557

1,200

20-30 มีนาคม 2557
20-30 มิถุนายน 2557

170



อบรมพนักงานประจาปี 2557 หลักสูตร
ความรูเ้ บือ้ งต้นและความตระหนักใน
ตระหนักในระบบ
ISO9001&BRC&ISO14001&มรท.
8001&ISO50001&CSR&คาร์บอนฟุตป
ริน้ ท์และ Green Industry
อบรมพนักงานใหม่ หลักสูตรความรู้
เบือ้ งต้นและความตระหนักในตระหนักใน
ระบบ ISO9001&BRC&ISO14001&มรท.
8001&ISO50001&CSR&คาร์บอนฟุตป
ริน้ ท์และ Green Industry
อบรมความรูค้ วามปลอดภัยในการทางาน
สาหรับพนักงานใหม่
อบรมความรูค้ วามปลอดภัยในการทางาน
ประจาปี
การอบรมป้องกันระงับอัคคีภยั และอพยพ
หนีไฟ ภายในโรงงาน

















ปฐมนิเทศระเบียบข้อบังคับในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางานเบือ้ งต้น และ
ระบบคุณภาพ ISO
9001:2008/ISO14001:2004/BRC/CSR/
มรท.8001 และ ISO50001 และการอนุรกั ษ์
พลังงาน

บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด

พนักงานใหม่

170

พนักงาน

20-30 มีนาคม 2557
20-30 มิถุนายน 2557
20-30 กันยายน 2557

รองหัวหน้างาน



หัวหน้างาน

170

ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก

20-30 มีนาคม 2557
20-30 มิถุนายน 2557
20-30 กันยายน 2557

หัวหน้าแผนก



หัวหน้าส่วน

1,200

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝา่ ย

17-22 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อฝึ กอบรม

ผูจ้ ดั การฝา่ ย

กาหนดการฝึกอบรม

จานวนผูร้ บั
การอบรม
(คน)

20-30 กันยายน 2557

6-19

โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุง่ สู่การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน)
ปีงบประมาณ 2557

หลักสูตร CSR ความรับผิ ดชอบต่อสังคมประกอบด้วยเนื้ อหาดังนี้
1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
2. โครงสร้างคณะทางานความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การทบทวนสถานะเริม่ ต้น ทัง้ 7 ข้อ คือ
5.1 การกากับดูแลองค์กร
5.2 สิทธิมนุ ษยชน
5.3 การปฏิบต
ั ดิ า้ นแรงงาน
5.4 สิง่ แวดล้อม
5.5 การดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม
5.6 ผูบ
้ ริโภค
5.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
4. เกณฑ์การปฏิบตั ขิ องมาตรฐาน CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. กิจกรรมทีร่ ว่ มกับชุมชนด้าน CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. แบบทดสอบความเข้าใจใน CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมหลังการอบรม
7. ผูท้ ผ่ี ่านหลักสูตรต้องมีคะแนนเกิน 50 %
สรุปผลการฝึ กอบรม
จานวนผูร้ บั การฝึกอบรม (คน)
หัวข้อฝึกอบรม
วันทีท่ าการอบรม

วันทีท่ าการอบรม

อบรมพนักงานใหม่ หลักสูตรความรู้
เบือ้ งต้นและความตระหนักในตระหนักใน
ระบบ ISO9001&BRC&ISO14001&
มรท.8001&ISO50001&CSR&คาร์บอน
ฟุตปริน้ ท์และ Green Industry

22 มีนาคม 2557
100 คน

29 มีนาคม 2557
70 คน

170 คน

ปฐมนิเทศระเบียบข้อบังคับในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางานเบือ้ งต้น
และระบบคุณภาพ ISO
9001:2008/ISO14001:2004/BRC/CSR/
มรท.8001 และ ISO50001 และการ
อนุรกั ษ์พลังงาน

22 มีนาคม 2557
100 คน

29 มีนาคม 2557
70 คน

170 คน

อบรมความรูค้ วามปลอดภัยในการ
ทางานสาหรับพนักงานใหม่

22 มีนาคม 2557
100 คน

29 มีนาคม 2557
70 คน

170 คน

บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
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วันทีท่ าการอบรม

วันทีท่ าการอบรม

รวมจานวน
ผูร้ บั การอบรม
(คน)

โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุง่ สู่การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน)
ปีงบประมาณ 2557

5.1

ผลการทบทวนสถานะเริ่ มต้น
 ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
 ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จานวนข้อกาหนดทัง้ หมด

ประเด็น

จานวนข้อกาหนดทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
ทีผ่ ่านมา

จานวนข้อกาหนดทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
ในปี ปจั จุบนั

ต้อง
ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
เพิม่ เติม

รวม

ต้อง
ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
เพิม่ เติม

NA

ร้อยละ

ต้อง
ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
เพิม่ เติม

NA

ร้อยละ

5.1 การกากับดูแลองค์กร
5.2 สิทธิมนุษยชน
5.3 การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
5.4 สิง่ แวดล้อม
5.5 การดาเนินงานอย่าง
เป็ นธรรม
5.6 ประเด็นด้านผูบ้ ริโภค
5.7 การมีสว่ นร่วมและการ
พัฒนาชุมชน

11
39
29
21

1
7
2
14

12
46
31
35

11
39
29
21

1
7
2
4

-

100
100
100
71.43

11
39
29
21

1
7
2
4

-

100
100
100
71.42

21

5

26

21

1

-

84.62

21

1

-

84.61

36

8

44

29

7

6

94.74

30

7

6

81.57

25

18

43

25

17

-

97.67

25

17

-

97.67

รวม

182

55

237

175

39

6

92.64

237

215

6

90.47
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