
  

 

 
รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม  

ป 2561 
กลุมนํ้าตาลไทยรุงเรือง 
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ภาพรวมการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ป 2561 
 

ผูมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรม CSR 

ร ายงานการดําเนินการเพ่ือสังคม ประจําป 2561  

กลุมน้ําตาลไทยรุงเรอืง เปนองคกรที่ขบัเคลือ่นธุรกิจดวยหลกัธรรมาภิบาล และรับผิดชอบตอ

สังคม โดยมกีรอบการดําเนนิธุรกิจทีค่ํานงึถึง ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ทุกฝาย มุงเนน

กิจกรรมหลัก 3 ดาน  ประกอบดวย การดําเนนิธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาชุมชนและ

สังคม การสงเสริมการทําเกษตรอยางยั่งยืน 

 
สังคมในองคกร 

 

เปาหมาย 
พัฒนาและสงเสริมใหพนักงาน
สามารถทํางานไดอยางมีความสุข 

 
กลุมเปาหมาย 
ผูบริหาร และพนักงาน              

 

 

จํานวนโครงการ 
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สังคมใกล 

   
เปาหมาย 
  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ   

  ชีวิตของชุมชน 

 

  กลุมเปาหมาย 
  ชุมชนท่ีตั้งอยูใกลกับโรงงาน   

  ลูกคา คูคา 
 

  จํานวนโครงการ 
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สั*งคมไกล 
   
เปาหมาย 
  การพัฒนาส่ิงแวดลอมในระยะ     

  ยาว 

 

 กลุมเปาหมาย 
  ส่ิงแวดลอม/ ระบบนิเวศ 

 
 

  จํานวนโครงการ 
  3 
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โครงการขยายความรูดานการบริหาร   

จัดการการเงินชาวไรออย สูนักสงเสริม     

ฝายออย โรงงานไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม  

 

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักสงเสริมฝาย   

  ออย โรงงานไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม 

สืบเน่ืองจากโครงการ “ธุรกิจย่ังยืนกับโคคา-โคลา เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไรออย” 

ท่ีกลุมนํ้าตาลไทยรุงเรืองไดดําเนินการรวมกับโคคา-    

โคลา และสถาบันคีนันแหงเอเชีย ทางโครงการไดมีการ

อบรมพัฒนานักสงเสริมใหมีทักษะดานการเปนวิทยากร

ในหัวขอ “การบริหารการเงินสวนบุคคล” ซึ่งมีการ

ดําเนินการกับโรงงานไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม และ

โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบานไร  

 และเพ่ือเปนการขยายองคความรูสูโรงงานในกลุม

นํ้าตาลไทยรุงเรือง จึงไดมีการจัดโครงการขยายความรู

ดานการบริหารจัดการการเงินชาวไรออยข้ึน โดยการ

ถายทอดความรูดานการบริหารจัดการเงินชาวไรออยสู

นักสงเสริมฝายออยโรงงานไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการ : วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ไดจัด

กิจกรรม ณ โรงงานไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม โดยมี

ผูเขารวมอบรม 60 คน 

ผลการดําเนินงาน :  พนักงานนําความรูท่ีไดจากการ

อบรมไปแนะนําบอกตอกับเพ่ือนพนักงาน และชาวไร คิด

เปน รอยละ 98 และรอยละ 89 ตามลําดับ นอกจากน้ี

ยังมีพนักงานบางสวนเริ่มจดบัญชีครัว เรือน และ

วางแผนการเงิน 

เพราะพนักงานเปนสวนสําคัญท่ีขับเคลื่อนใหธุรกิจ

เติบโตอยางย่ังยืน โครงการพัฒนาศักยภาพนักสงเสริม 

จึงจัดข้ึนเพ่ือเสริมพลังกลุมในการทํางาน ทักษะการ

ทํางานเปนทีม การเขาใจเพ่ือนรวมงาน และการวาง

แผนการทํางานใหกับนักสงเสริมออยทุกคน รวมไปถึง

การเห็นคุณคาในตนเองของนักสงเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการ : วันท่ี 4 – 6 กรกฎาคม 2561 ไดจัด
กิจกรรม ณ บานสวนรจนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย
มีพนักงานฝายออยเขารวม 162 คน 
 

ผลการดําเนินงาน :  พนักงานมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
หลังจากเขารวมโครงการโดยมีการเปลี่ยนแปลง 3 
ลักษณะ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงตอตนเอง เชน รูจักขอดีขอเสียของ

ตนเอง และนํามาปรับปรุงตัว  

2. การเปลี่ยนแปลงตอเพ่ือนรวมงาน เชน เปดใจรับฟง

ผูอื่น เขาใจเพ่ือนรวมงาน ใหความรวมมือในการทํางาน

รวมกันและชวยเหลือกันมากข้ึน 

3. การเปลี่ยนแปลงตอการทํางาน เชน เห็นเปาหมาย

การทํางานรวมกัน รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของ

องคกร ตระหนักถึงความสําคัญท่ีเรามีตองาน  
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โครงการครอบครัวลินอาสา เพ่ือสังคม 
 
ดวยกลุมนํ้าตาลไทยรุงเรือง มีโรงงานต้ังอยูหลายแหง จึงตองมีการปฏิสัมพันธกับชุมชน เพ่ือใหโรงงานและ

ชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน จึงเกิดโครงการครอบครัวลินอาสา เพ่ือสังคมข้ึน โครงการน้ีทําเพ่ือพัฒนา

ชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึงโรงเรียนท่ีตั้งอยูในแตละชุมชน โดยการเชื่อมโยงกับองคความรูในชุมชน ซึ่งหาก

ทางบริษัทไดมีกิจกรรมรวมกับทางชุมชน ไมวาจะเปนผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา คนในชุมชน รวมไปถึง

เกษตรกรชาวไรออยท่ีอาศัยในชุมชนน้ัน ๆ ยอมจะสงผลใหความสัมพันธระหวางบริษัทและชุมชนน้ันดียิ่งข้ึน 
 

ป 2561 ไดจัดทําข้ึนในพ้ืนท่ีของ 3 โรงงานคือ 

  1. โรงงานไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2561 

  2. โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบานไร จ.อุทัยธานี วันท่ี 6 - 7 พฤศจิกายน 2561 

  3. โรงงานไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ.กาญจนบุรี วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

ผลการดําเนินโครงการ ป 2561 

 - พนักงานเขารวมโครงการจํานวน 200 คน    

 - นักเรียนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 1,345 คน 

 

โครงการจัดทําโรงเห็ด แปลงผักเล้ือย และแปลงผัก 
สวนครัว ณ โรงเรียนบานนานํ้าโครม อ.ศรีเทพ      
จ.เพชรบูรณ  

เพ่ือใชในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและทําให
สามารถควบคุมตนทุนคาอาหารของโรงเรียนได 

 

โครงการสนับสนุนเครื่องเลนสนามเพิ่มเติมใหกับ
โรงเรียนบานใหมหนองแก อ.บานไร จ.อุทัยธานี  

เพ่ือใหเยาวชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
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โครงการสนับสนุนการเล้ียงไกไข 
โรงเรียนวัดทัพหมัน อ.บานไร จ.อุทัยธานี  

สนับสนุนใหกิจกรรมเลี้ยงไกไขมีความย่ังยืน และมี
จํานวนไขไกท่ีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
 

 
โครงการสงเสริมอาชีพการเล้ียงไกไข                               
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 

สรางแหลงเรียนรูดานการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
ใหนักเรียนไดมี ทักษะอาชีพ รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

ถายทอดองค

ความรูในชุมชน 
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โครงการถนนปลอดฝุนละอองไรมลพิษ  
 
บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด ไดเขารวมกิจกรรมกับอําเภอบางกระทุมในการทําควาสะอาดและกวาดพ้ืนถนน

บริเวณเขตอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

 
โครงการ Lin Run For Life 
 
โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลบานไร จัดงานเดินวิ่ง เพ่ือสมทบ

ทุนอุปกรณการแพทย ใหแก โรงพยาบาลบานไร จ.อุทัยธานี 

โดยจัดงานข้ึนเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงงาน

อุตสาหกรรมนํ้าตาลบานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี  

ผลการดําเนินงาน :  - มีผูเขารวมโครงการ 1,500 คน 

        - สมทบทุนอุปกรณการแพทย ใหแก  
     โรงพยาบาลบานไร 208,888 บาท 
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โครงการฝกอบรมทายาทนักธุรกิจชาวไรออย  

โครงการน้ีเกิดจากความรวมมือของบริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด และ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับกระบวนการสรางผลผลิตและคุณภาพออยรวม
ไปถึงการวางแผนการเงินในธุรกิจออย เพ่ือสรางทายาทนักธุรกิจออยใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทุกกระบวนการ
ในธุรกิจออยและนํ้าตาล สามารถประยุกตใชความรูในการพัฒนาธุรกิจออย ตลอดจนสืบทอดและประกอบอาชีพนัก
ธุรกิจชาวไรออยไดอยางม่ันคงและย่ังยืนและรวมกันเปนเครือขายนักธุรกิจชาวไรออย 

ซึ่งในป 2561 ไดมีการจัดฝกอบรมทายาทนักธุรกิจชาวไรออย 2 รุน รวม 103 คน ไดแก 
 1. รุนท่ี 1 จัดข้ึนเม่ือ 17 มีนาคม - 9 มิถุนายน 2561 จํานวน 43 คน  
 2. รุนท่ี 2 จัดข้ึนเม่ือ 12 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2561 จํานวน 60 คน 

 
 โครงการลินรวมใจ  
 
 ในวาระครบรอบ 70 ป ของกลุมนํ้าตาลไทยรุงเรือง พนักงานเจาหนาท่ีในกลุม ไดจัดกิจกรรม “โครงการลินรวมใจ”    

 เพ่ือชวยเหลือสังคม โดยรวมกันจัดทําหนังสือชุดนิทานอักษรเบรลลเพ่ือมอบใหโรงเรียนสอนคนตาบอด ท้ังน้ีมุงหวัง  

 ใหเกิดประโยชนในการสงเสริมพัฒนาความรูและปลูกฝงนิสัยรักการอานใหเด็ก ๆ ในวัยหัดอาน โดยพนักงานบริษัทท่ีอยู 

 ในสํานักงานใหญจัดพิมพหนังสือในลักษณะเปนไฟล word พรอมตรวจความถูกตอง สงใหศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือ 

 คนตาบอด เพ่ือจัดพิมพเปนอักษรเบรลล และมอบใหกับหองสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอด 13 แหงท่ัวประเทศ  
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 โครงการ Lin Sweet Care & Share 
 Lin Sweet Care & Share เปนโครงการท่ีจัดข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป มุงเนนการเสริมสรางความรูหรือทักษะดานการ  

 ประกอบอาหารหรือขนมใหกับเยาวชน ชุมชน หรือองคกรการกุศลตาง ๆ ไดนําความรูไปสรางรายได หรือไปสูการ 

 ประกอบอาชีพในอนาคต โดยทาง เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ไดมาเขารวมเปนวิทยากรในการสอนดวย ซึ่งในป 2561  

 ไดมีการจัดกิจกรรม Lin Sweet Care & Share 2 ครั้งดวยกัน คือ 

 1. Lin Sweet Care & Share ครั้งท่ี 6 ณ มูลนิธิดวงประทีป จ.กาญจนบุรี  โดยสอนใหนองในมูลนิธิทําเคก 

 2. Lin Sweet Care & Share ครั้งท่ี 7 ณ มูลนิธิชัยพฤกษ จ.นครนายก โดยสอนใหนองในมูลนิธิทําคุกก้ี และพิซซา 
 
 ผูเขารวมโครงการ :  
 - พนักงาน จํานวน 65 คน    

 - สมาชิกจากเฟสบุกลิน จํานวน 31 คน 

 - พนักงานและศิษยเกาจาก เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จํานวน 62 คน 

 - นองในมูลนิธิฯไดรับประโยชนจากโครงการ จํานวน 90 คน 
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โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนป 2560 - 2561 เปนโครงการตอเน่ืองมาจากโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าชุมชนป 2559-2560 ท่ีบริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด รวมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
และการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สสนก. ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าสําหรับเกษตรพืชไรออย ต.ซับสมบูรณ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ  

การดําเนินการ : พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562 ณ ตําบลซับสมบูรณ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ 

 
ผลการดําเนินโครงการ (พฤษภาคม — ธันวาคม 2561) 

 
1. ฟนฟูคลองธรรมชาติ ระยะทาง 3,600 เมตร  

แลวเสร็จ  

 
 2. ขุดสระนํ้าแกมลิงบานกระทุมทอง พ้ืนท่ี 5 ไร 

แลวเสร็จ 
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3. สรางฝายกักเก็บนํ้า แลวเสร็จ 1 ฝาย ท่ีหมู 10  บานแสงมณี เหลือฝายของหมู 4 บานเขาขาด 

 
4. ติดตั้งสถานีโทรมาตร 1 สถานี นอกจากน้ัน ต.ซับสมบูรณ ยังเปนท่ีศึกษาดูงาน

ของชุมชนอื่น ๆ ดวย 

 

โครงการสรางฝายเก็บกักนํ้า 
พนักงาน บริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด รวมกับชาวบาน ผูนํา ตําบลซับสมบูรณ และคณะกรรมการบริหาร

จัดการนํ้าชุมชน ตําบลซับสมบูรณ สรางฝายชะลอนํ้า เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใชในหนาแลง ในพ้ืนท่ีโครงการบริหารจัดการนํ้า

พืชไรออย ต.ซับสมบูรณ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ โดยไดรับการสนับสนุนองคความรูและแบบโครงสรางฝายจาก

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สสนก.)  
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บริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด ผานการรับรองมาตรฐานการผลิตออยและนํ้าตาลระดับโลก BONSUCRO 

ท่ีมุงเนนไปท่ีการพัฒนาอยางย่ังยืน 3 ประการคือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และrrสิ่งแวดลอม ครอบคลุมการดําเนินงาน

ตามหลักกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ตลอดกระบวนการปลูกออยและการผลิตนํ้าตาล 

เกษตรกรเขารวมโครงการ

นํารองในปแรก 42 ราย  

มีพ้ืนท่ีปลูกออย               

4,775.70 ไร  
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กลุมนํ้าตาลไทยรุงเรืองมุงพัฒนาธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน ควบคูกับความรับผิดชอบ 


