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กลุ่มน ้าตาลไทยรุ่งเรือง 

SUSTAINABILITY 
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ร ายงานการดา้เนินการเพื่อสังคม ประจ้าปี 2562 

 กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรอืง เป็นผูน้้ำด้ำนกำรผลิตน ้ำตำลทรำย และธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง พัฒนำให้

เติบโตอยำ่งยั่งยืนควบคู่กับคณุภำพชีวิตของชมุชน สังคม ด้วยควำมรบัผิดชอบตอ่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีทกุฝ่ำย  

 โดยกิจกรรมหลักของงำนเพื่อสังคมประกอบด้วย 3 หลักใหญ่ ได้แก่  

  1. งำนกิจกรรมภำยในองค์กร 

  2. งำนพัฒนำชุมชน และสังคม 

  3. งำนส่งเสริมกำรเกษตรยั่งยืน 

 

งานกิจกรรมภายในองค์กร 

กำรใช้กระดำษเป็นสิ่งจ้ำเป็นของงำนในส่วนส้ำนักงำน 
และเพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ผู้บริหำรจึงมี
นโยบำย และรณรงค์ให้พนักงำนส้ำนักงำนใหญ่ และ
พนักงำนโรงงำนในส่วนส้ำนักงำน ใช้กระดำษให้คุ้มค่ำ ทั ง
กำรใช้กระดำษ Reuse กำรใช้อีเมล กำรเก็บเอกสำรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แทนกำรถ่ำยส้ำเนำ และกำร
ควบคุมกำรใช้กระดำษของแต่ละแผนก 

 

 

 

 

กิจกรรมยิ่งจดยิ่งรวยเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมำจำก
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน 
กลุ่มเป้ำหมำยคือพนักงำนในส้ำนักงำนใหญ่ โดยส่งเสริม
ให้พนักงำนจดบันทึกรำยรับรำยจ่ำย เพื่อน้ำไปสู่กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริหำรรำยรับรำยจ่ำยส่วน
บุคคล 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้กระดาษ 

 

กิจกรรมยิ่งจดยิ่งรวย 
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กิจกรรมขยะแลกไข ่        

   

   กีฬาประจ้าป ี

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ขึ น  
เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนมีกำรคัดแยกขยะ
จำกต้นทำง โดยเริ่มจำกกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน
เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท โดยแบ่งขยะออกเป็น
ขยะรี ไซเคิล ขยะเปียก ขยะ
อันตรำย และขยะทั่วไป 

 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงำนในโรงงำนสำมำรถแยกขยะ
ได้ถูกต้อง และน้ำไปแยกที่บ้ำนของตนเอง รวมถึงขยำย
ผลไปยังชุมชนท่ีตนอำศัยอยู่ 
 

 

โรงงำนในกลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง มีกำรจัดกิจกรรม
กีฬำขึ นเป็นประจ้ำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมี
สุขภำพแข็งแรง และเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

   โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์)  

   โรงงำนไทยเพิ่มพูนอุตสำหกรรม  

   โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก 
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โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) มอบ
ทุนกำรศึกษำให้ โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง ต.หนองลำด      
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) มอบ
ทุนกำรศึกษำให้แก่บุตรหลำนชำวไร่อ้อย 17 ทุน ณ 
สมำคมชำวไร่อ้อยเพชรบูรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก มอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน 
37 ทุน ในพื นที่รอบโรงงำน 

 

งานพัฒนาชุมชน และสังคม 

 

มอบทุนการศึกษา  

 

จิตอาสาซ่อมแซม บูรณะสาธารณสถาน  

พนักงำนโรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม                    
(จ.เพชรบูรณ์) ร่วมกับชำวไร่อ้อย ซ่อมแซมถนนเส้น
บ้ำนรวมทรัพย์ - บ้ำนพุขำม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์                                 

พนักงำนโรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) 
ร่วมกันซ่อมบ้ำรุงสนำมเด็กเล่น และปรับ  ภูมิทัศน์
โรงเรียนบ้ำนสนำมบิน อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 

พนักงำนโรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลกร่วมกันซ่อมแซม           
หอประชุมโรงเรียนบ้ำนหนองกลด อ.บำงกระทุ่ม                
จ.พิษณุโลก  
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โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) 

 

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ ์

โรงงำนในกลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์โรงงำน-ชุมชนเป็นประจ้ำทุกปี เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงงำนกับชุมชน และช่วยส่งเสริมกำรออกก้ำลังกำยของคนในชุมชน 

โรงงำนไทยเพิ่มพูนอุตสำหกรรม  

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก 
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 โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม 

 

ด้วยกลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง มีโรงงำนตั งอยู่หลำยแห่ง จึงต้องมีกำรปฏิสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้โรงงำนและชุมชนมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงเกิดโครงกำรครอบครัวลินอำสำ เพื่อสังคมขึ น โครงกำรนี ท้ำเพื่อพัฒนำชุมชน พื นที่
สำธำรณะ รวมถึงโรงเรียนที่ตั งอยู่ในแต่ละชุมชน โดยกำรเชื่อมโยงกับองค์ควำมรู้ในชุมชน ซึ่งทำงบริษัทได้มีกิจกรรม
ร่วมกับทำงชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นผู้น้ำชุมชน ผู้น้ำทำงศำสนำ คนในชุมชน รวมไปถึงเกษตรกรชำวไร่อ้อยที่อำศัยในชุมชน
นั น ๆ ย่อมจะส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทและชุมชนนั น ๆ ดียิ่งขึ น 

 

ปี 2562 ได้จัดท้ำขึ นในพื นที่ของ 3 โรงงำนคือ 

  1. โรงงำนไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ.กำญจนบุรี  
  2. โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม จ.เพชรบูรณ์  

  3. โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี 

ผลกำรด้ำเนินโครงกำร ปี 2562 

 - พนักงำนเข้ำร่วมโครงกำรจ้ำนวน 200 คน    

 - นักเรียนท่ีได้รับประโยชน์จำกโครงกำร 400 คน 

  
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี ยงไก่พันธุ์ไข่  
ณ โรงเรียนบ้านห้วยน ้าโจน อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี 
สร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้มี ทักษะอำชีพ รู้จักใช้เวลำ
ว่ำงให้เป็นประโยชน์ และน้ำไข่ไปใช้ประกอบอำหำรในโครงกำร
อำหำรกลำงวันของโรงเรียน 
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โครงการปรับปรุงโรงเพาะเห็ด ณ โรงเรียนบ้าน
แควป่าสัก อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  

เพ่ือใช้ในโครงกำรอำหำรกลำงวันของนักเรียนและฝึก
ทักษะกำรแปรรูปอำหำรจำกเห็ด 

 

 

 

 

 

 

โครงการปลูกผักอินทรีย์และเลี ยงปลาเพื่อเป็น
อาหารกลางวันส้าหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวัด
ทัพคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  

เพ่ือใช้ในโครงกำรอำหำรกลำงวัน และให้นักเรียนน้ำ
ควำมรู้เก่ียวกับกำรท้ำเกษตรอินทรีย์ไปใช้ที่บ้ำนได้ 

 

โครงการ Lin Run For Life 2019 

 

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ จัดงำนเดินวิ่ง เพื่อสมทบ
ทุนอุปกรณ์กำรแพทย์ ให้แก่ โรงพยำบำลบ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี 
โดยจัดงำนขึ นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงงำน
อุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี  

ผลกำรด้ำเนินงำน :  - มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 1,500 คน 

        - สมทบทุนอุปกรณ์กำรแพทย์ ให้แก่ 

     โรงพยำบำลบ้ำนไร่ 429,373 บำท 
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 โครงการ Lin Sweet Care & Share : เข้าครัวด้วยกัน  
 

Lin Sweet Care & Share เป็นโครงกำรที่จัดขึ นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้หรือทักษะด้ำนกำร
ประกอบอำหำรหรือขนมให้แก่ผู้เข้ำร่วม ได้น้ำควำมรู้ไปสร้ำงรำยได้ หรือไปสู่กำรประกอบอำชีพในอนำคต  

โดยปี 2562 เป็นกำรร่วมงำนกับ บริษัท กล่องดินสอ จ้ำกัด ในกิจกรรม “เข้ำครัวด้วยกัน” ตำมแนวคิดของกำรชวน
คนตำปกติมำท้ำอำหำรร่วมกับผู้พิกำรทำงสำยตำในลักษณะเป็นบัดดี  ด้วยกำรท้ำเบเกอรีจำกหม้อหุงข้ำว 4 เมนู 
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เมนูท่ีสอนในกิจกรรมครั งนี ประกอบด้วย 

Japanese Cheesecake 

   Choco Banana Upside Down Cake    เค้กโยเกิร์ตหน้ำช็อคโกแลต  

Pineapple Lemon Upside Down Cake  

นอกจำกนี  ผู้พิกำรทำงสำยตำจำกกิจกรรมเข้ำครัวด้วยกัน ยังได้ร่วมออกบูธจ้ำหน่ำยเค้กจำกเมนูที่ได้เรียนรู้ ในงำน 

Lin Thailand Sweet Creation 2019 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งรำยได้โดยไม่หักค่ำใช้จ่ำย จำกกำรจ้ำหน่ำยเค้ก

ในงำนทั งสิ น 50,000 บำท น้ำไปบริจำคให้โครงกำรอำหำรกลำงวัน มูลนิธิเพื่อเด็กพิกำร  
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โครงการ “ท้าดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม”  
โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก จัดท้ำโครงกำรรณรงค์กำรคัด 

แยกขยะ เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก และควำมเข้ำใจในกำร 

คัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธี ให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน 

วัดศรีเจริญ ต.นครป่ำหมำก อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

จ้ำนวน 152 คน  

 

โครงการเค้กอวยพรวันเกิด 

 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก จัดกิจกรรมสอนท้ำเค้กให้กับ

กลุ่มแม่บ้ำนในชุมชนรอบโรงงำน และให้มีกำรจัดตั งกลุ่ม

แม่บ้ำนนี ขึ นเพื่อผลิตเค้กส่งให้โรงงำน ใช้ในโครงกำรส่ง

เค้กให้ชำวไร่อ้อยคู่สัญญำในวันเกิดและงำนต่ำง ๆ ทั งยัง

เป็นกำรส่งเสริมให้ชุมชนมีอำชีพและรำยได้อีกด้วย  
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 โครงการ “ใบไม้เปลี่ยนเมือง” ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน 

เป็นโครงกำรที่ เกิดจำกควำมร่วมมือสำมฝ่ำยคือ
โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ อุตสำหกรรม
จังหวัดอุทัยธำนี และกลุ่มวิสำหกิจ “วิถีลำวบ้ำนสะน้ำ” 
โดยทำงโรงงำนได้สนับสนุนเครื่องปั๊มภำชนะจำกใบไม้ 
แก่ชุมชนบ้ำนสะน้ำ อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี ซึ่งเป็นกำร
ส่งเสริมกำรใช้ภำชนะจำกธรรมชำติ ลดขยะ รักษำ
สิ่งแวดล้อม 

 

โดยชุมชนมีกำรบริหำรกลุ่มในรูปแบบกลุ่มวิสำหกิจ 
“วิถีลำวบ้ำนสะน้ำ” ซึ่งมีเป้ำหมำยคือ 

1. เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดอุทัยธำนี ในกำร
ผลิตภำชนะจำกวัสดุธรรมชำติแทนกำรใช้โฟมและ
พลำสติก 

2. เพื่อสร้ำงคุณค่ำของต้นทุนทำงธรรมชำติที่มีอยู่
ในชุมชนให้เกิดมูลค่ำ ด้วยนวัตกรรมที่สำมำรถต่อ
ยอดธุรกิจชุมชนได ้

3. เพื่อสร้ำงรำยได้ เพิ่มเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง 
คนในชุมชนบ้ำนสะน้ำและพื นที่อื่น ๆ มีอำชีพเสริม
ที่ยั่งยืน 
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โครงการ หลักสูตรการเรียนการสอนด้านอ้อย ร่วมกับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จังหวัดพิษณุโลก  
 

ภำยใต้ควำมร่วมมือของโรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก เพื่อด้ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรอ้อยให้กับนักศึกษำภำควิชำพืช
ศำสตร์, เครื่องจักรกลเกษตร, อุตสำหกรรมอำหำร และวิศวกรรมศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ พิษณุโลก ซึ่งมีเป้ำหมำย เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำชั นปีที่ 4 ที่จะออกสู่ตลำดแรงงำนให้มี
คุณสมบัติตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

ภำยใต้ควำมร่วมมือนี ได้จัดท้ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนด้ำนอ้อย ทั งภำควิชำกำรและภำคปฏิบัติ โดยมี
เจ้ำหน้ำที่จำกโรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก ร่วมสอนเสริมเนื อหำควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้จำกประสบกำรณ์กำรท้ำงำน และมี
กำรจัดท้ำแปลงอ้อยเป็นฐำนกำรเรียนรู้ ทั งกำรเตรียมพันธุ์อ้อย กำรบ้ำรุงตอ รวมถึงกำรท้ำแปลงอ้อยสะอำด แปลง
อ้อยปลอดโรคใบขำว โดยแบ่งพื นที่แปลงอ้อยให้กับนักศึกษำได้ดูแล นอกจำกจะเป็นแปลงเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลด้ำน
อ้อยให้กับนักศึกษำแล้ว ยังสำมำรถน้ำควำมรู้และข้อมูลที่ได้จำกกำรท้ำแปลงนั นมำเผยแพร่ให้กับเกษตรกรชำวไร่อ้อย
ทรำบอีกด้วย   

 

งานส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
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โครงการโรงเรยีนสอนขับรถตัดอ้อย  

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลกได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมส้ำหรับชำวไร่อ้อยคู่สัญญำของบริษัทฯ ที่มีรถตัดอ้อยอยู่แล้ว  

หรือมีแผนท่ีจะซื อรถตัดอ้อย หรือเป็นกลุ่มผู้รับเหมำ เก่ียวกับกำรใช้รถตัดอ้อยด้วยควำมประหยัดและปลอดภัย  

กำรท้ำงำนของระบบต่ำง ๆ ของรถตัดอ้อย กำรบ้ำรุงรักษำ ตลอดจนฝึกปฏิบัติจนสำมำรถขับรถและบ้ำรุงรักษำ 

รถตัดอ้อยได้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งในปี 2562 ได้มีกำรจัดฝึกอบรม 3 รุ่น รวม 107 คน  

  
โครงการฝึกอบรมทายาทนักธุรกิจชาวไร่อ้อย รุ่นที่ 3 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก ได้ด้ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทำยำทนักธุรกิจชำวไร่อ้อย ต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 2 โดยในปีแรก 
(2561) ได้จัดอบรมไป 2 รุ่น และในปี 2562 ได้จัดรุ่นที่ 3 ขึ น โดยเป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกระบวนกำร
สร้ำงผลผลิตและคุณภำพอ้อย รวมไปถึงกำรวำงแผนกำรเงินในธุรกิจอ้อย  
 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทำยำทเกษตรกรชำวไร่อ้อยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรปลูกอ้อย กำรดูแลแปลงอ้อย 
ตลอดจนกระบวนกำรในอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำล เพื่อให้สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอ้อยของตนเองได้ ซึ่งใน
ปีนี มีผู้เข้ำร่วม 55 คน 
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โครงการอ้อยสะอาด  
 

ลดการเผาอ้อย เผาใบ 

 

ปัญหำกำรเผำอ้อย เป็นปัญหำที่ก่อให้เกิดผลเสียหลำยประกำร ไม่ว่ำจะท้ำลำยสำรอำหำรในดิน ท้ำลำยระบบนิเวศใน

แปลงอ้อย ส่งผลให้น ้ำหนักและค่ำควำมหวำนของอ้อยลดลง และท่ีส่งผลเป็นวงกว้ำงคือควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก

ที่จะปกคลุมทั่วบริเวณ สร้ำงควำมเดือดร้อน ร้ำคำญ ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และส่งผลต่อ

สุขภำพของคนในชุมชน 

 

ด้วยเหตุนี กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองจึงมีนโยบำยกำรท้ำอ้อยสะอำด  

 - รณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรลดกำรเผำอ้อย เพ่ิมกำรส่งอ้อยสดเข้ำโรงงำน  

 - โรงงำนรับซื อใบอ้อย ส่งเสริมให้เกษตรกรลดกำรเผำใบ  
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นอกจำกกำรรณรงค์แล้ว ทำงโรงงำนมีกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรในกำรพรวน สับคลุกใบอ้อย 

หลังกำรตัดอ้อย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี  

 1. ลดกำรเผำใบอ้อยหลังตัด 

 2. ช่วยเพิ่มอินทรียว์ัตถุใหก้ับดิน  

 3. ลดกำรระเหยของน ้ำในดิน ช่วยเก็บกักควำมชื นในดิน  

 4. ลดต้นทุนในกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดวัชพืช 
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โครงการลอกคลอง และซ่อมแซมประตู
ระบายน ้า 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลกร่วมกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น และชุมชน ซ่อมแซมประตูน ้ำบ้ำนสำมเรือน  

อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และลอกคลองเพื่อเพ่ิม 

กำรเก็บกักน ้ำให้ชุมชนมีน ้ำใช้ในหน้ำแล้ง 

 

โครงการลอกตะกอนโคลน 

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ ขุดลอกตะกอนดินโคลนที่กองติดสะพำนบ้ำนทับผึ ง คลองห้วยกระเสียว  

อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเพ่ิมพื นท่ีเก็บน ้ำให้บ้ำนทับผึ งหลวงและบ้ำนทับผึ งน้อย มีน ้ำใช้ในหน้ำแล้ง 
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โครงการปล่อยปลา 
โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับชุมชน ปล่อยปลำลงล้ำน ้ำอูน อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร เพื่อเพิ่ม

ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ปลำ และสร้ำงควำมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ 

 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) ร่วมกับ  

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน)  

หรือ สสน. ด้ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำเพ่ือส่งเสริม  

และสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

ส้ำหรับเกษตรพืชไร่อ้อย ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี 

 จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งด้ำเนินกำรเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องบ่อเติม 

น ้ำใต้ดินต่อเนื่องมำเป็นปีท่ี 2 
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 โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ิมพื นที่สีเขียว 

 

กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองเล็งเห็นควำมส้ำคัญของปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จึงได้มีกำรจัดโครงกำรปลูก

ต้นไม้ในวันส้ำคัญต่ำง ๆ ทั งในบริเวณโรงงำน ชุมชนรอบโรงงำน และพื นที่สำธำรณะ รวมถึงกำรเข้ำร่วมในกิจกรรม

ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพื นท่ีสีเขียวกับภำคส่วนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ้ำทุกปี 

พนักงำน โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับชำวบ้ำนจำก 10 หมู่บ้ำนรอบโรงงำน ปลูกป่ำในพื นที่
สำธำรณะของชุมชน 

 

พนักงำน โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก ร่วมกับผู้น้ำ
ชุมชน ชำวบ้ำน และหน่วยงำนรำชกำร ปลูกต้นไม้
บริเวณบ้ำนบึงช้ำง และลำนจอดรถบรรทุกอ้อย
ของโรงงำน 
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พนักงำนโรงงำนไทยเพิ่มพูนอุตสำหกรรม ร่วมกับเทศบำลต้ำบลวังศำลำ จ.กำญจนบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้

แนวถนนหน้ำเทศบำลฯ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

พนักงำนโรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำนจอด            

รถบรรทุกอ้อยของโรงงำน 

พนักงำนโรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ ร่วมกับเอไอเอส และหน่วยงำนรำชกำรในพื นท่ี ปลูกต้นไม้เขตรักษำพันธุ์

สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง จ.อุทัยธำนี 
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ภาพรวมกจิกรรมเพื่อสังคม 

งำนกิจกรรม                    
ภำยในองค์กร 

 

เป้าหมาย  
สร้ำงธุรกิจด้วยหลกัธรรมำภิบำล 
รวมถึงมอบบริกำรและสินค้ำที่มี
คุณภำพใหก้ับลูกคำ้ และดูแล
สวัสดกิำร เพือ่ให้พนกังำน
สำมำรถทำ้งำนไดอ้ยำ่งมีควำมสุข 
 

จ้านวน 

4 โครงกำร      

งำนพัฒนำ                    
ชุมชน และสังคม 

 

เป้าหมาย  
สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต และเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน 

 

 

จ้านวน 

9 โครงกำร      

งำนส่งเสริม               
กำรเกษตรยัง่ยืน 

 

เป้าหมาย  
ส่งเสริมควำมรู้ ด้ำนกำรท้ำ
เกษตรยั่งยืนต่อเกษตรกร 
รวมถึงทรัพยำกรที่จ้ำเป็นต่อ
กำรท้ำเกษตร 
 

จ้านวน 

9 โครงกำร      

 สอดคล้องกับ SDGs Goals  


