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โครงการดานชุมชนสัมพันธโครงการดานชุมชนสัมพันธ

““โครงการปลูกปาโครงการปลูกปา  และอนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษสิ่งแวดลอม””

พื้นที่พื้นที่  เทศบาลตําบลทาเยีย่มเทศบาลตําบลทาเยีย่ม

ประจําปประจําป  25512551

วันที่วันที่  28 28 มิถุนายนมิถุนายน  25512551

ธุรกิจธุรกิจไกกระทง ครบวงจรนครราชสีมา



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมาโครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551

เพื่อเปนการดําเนินงานดานชุมชนสมัพันธแบบเชิงรุก บริษัทฯ

ไดเล็งเห็นวาการรักษาหรือการอนุรักษดานสิ่งแวดลอมมีความสําคญั

ตอมวลมนษุยชนในโลก และเปนการลดมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากมือมนษุย

เพิ่มขึ้นทุกวัน ดงันั้นบรษิทัฯจึงไดมีโครงการปลูกปาเพื่ออนุรักษ

สิ่งแวดลอม โดยจะจัดรวมกับหนวยงานราชการตางๆในทองที่  รวมทั้ง

ผูเกี่ยวของ ชุมชนและประชาชนทั่วไปรวมกัน สงผลทําใหเกิด

ภาพพจนที่ดีตอบริษัทฯแบบยั่งยืนตอไป 

หลักการและเหตุผล



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

1. เพื่อเปนการดําเนินการตามนโยบายของเครือฯ หรือบรษิัทฯที่สังกัดอยางจริงจงั

2. เพื่อรณรงคการลดมลพษิที่เกิดขึ้นในโลก และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศหรือโลก 

3. เพื่อใหเกิดกิจกรรมรวมกัน และเกิดความสามัคคีในองคกร ภายในชุมชน

4. เพื่อเปนแบบอยางและสรางจิตสํานึกที่ดี ใหบคุคลทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเปน      

กําลังของชาติตอไปในอนาคต

5. เพื่อใหบรษิัทฯหรือฟารมเปนสวนหนึ่งของชุมชน และสังคมนั้นอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

1. ฟารมไดดําเนินการตามโนบายผูบริหารฯ โดยการพิจารณาสถานที่จะปลูกปา หรือการ   

พัฒนาปาไมใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2. แจงหรือประชุมรวมระหวางบริษทัฯกับหนวยงานราชการในทองถิ่น เพื่อแจงถึง

วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานรวมกัน

3. จัดประชุมและแตงตั้งคณะผูปฏิบัติงาน ใหมหีนาที่รับผดิชอบ กําหนดกรอบเวลาการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

4. กําหนดหมายกําหนดการ และจัดเตรียมการกอนที่จะทําการปลูกปา เชน เตรียมหลุม

ปลูก ปุย อุปกรณตางฯ กลาไม เปนตน โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมซึ่งกันและกัน 

วิธีการดําเนินงาน

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

5. ประสานงานกับหนวยงานราชการเพื่อขอคําแนะนําตางๆ และการสนับสนุนกลาไมที่

ทําการปลูกโดยเนนกลาไมปา

6. ตรียมการวันที่จะปลูกปาโดยการเชิญหนวยงานราชการทองถิ่น ชุนชน โรงเรียน และ

ผูเกี่ยวของรวมกิจกรรมอยางพรอมเพียง

7. ทําการสรุปผลการจัดทําโครงการฯ แจงใหหนวยงานทองถิ่น (กรณีที่ตองการ) และ

บรษิัทฯเพื่อใหไดตามวัตถปุระสงค

8. นําเสนอใหขาวสารถึงการจัดทําโครงการฯ ในสื่อของเครือฯตอไป เพื่อเปนการแจงให

ทั่วถึงกัน

วิธีการดําเนินงาน

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

1. บรษิัทฯ หรือฟารมไดดําเนินการตามนโยบายของเครือฯในทิศทางของ CPF WAY 

โดยเฉพาะในดานการตอบแทนบญุคุณแผนดิน

2. เพื่อใหเกิดความสามัคคีภายในบรษิัทฯ และชุมชน

3. เพื่อใหบรษิัทฯหรือฟารมไดรับความไววางใจจากชุมชน องคกรตางๆในชุมชนรอบขาง

4. เพื่อเปนการลดมลพิษในโลก และรณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น

5. เพื่อใหพนักงานของบรษิัทฯมีขวัญกําลังใจ มีความปลอดภัยตอพนักงานและทรพัยสิน

โดยรวมของบรษิัทฯ

6. เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบรษิทัฯและผูเกี่ยวของเปนอยางเรียบรอยแบบยั่งยืน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

1. ประเมินจากการรวมมือ การประสานงานระหวางบริษัทฯ กับ ชมุชน หนวยงานราชการ

ทองถิ่น และประชาชนทั่วไป

2. ประเมินจากยอดการปลูกปาหรืออัตรารอดที่ไดตามเปาหมาย และการดูแลรักษาปาให

เติบโต อยางตอเนื่อง เปนไปตามวัตถุประสงค

3. การตอบรบัจาก อบต. กํานัน ผูใหญบาน ประชาชน ที่ไดใหความสําคัญมารวมใน

กิจกรรมการปลูกปาอยางพรอมเพียง

4. มีการกระจายขาวสารไปยังหนวยงานตนสังกัดหรอืหนวยงานอื่นๆเปนอยางดี

5. เกิดภาพพจนที่ดี ตอบรษิัทฯในเชิงบวก และการใหความรวมมือเปนอยางดี

การประเมินผล

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

 บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน) ธุรกิจไกครบวงจร-นครราชสีมา โดยมี

 คุณดวงมนู  ลีลาวณิชย รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ประธานกิตติมศักดิ์ 

 คุณปราโมทย รูทวีผล รองกรรมการผูจัดการ ประธานดําเนินการ

 คุณสาธิต  เลาหปยะกุล ผูจัดการทั่วไป ตัวแทนคณะกรรมการ

 ผูบริหารหรือพนักงาน ผูบริหารหรือพนักงาน กรรมการรวมหรือฝาย

ปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบโครงการฯ

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมาโครงการดานชุมชนสัมพันธ ประจําป 2551

ส

แผนที่/สถานที่ปลูกปา

สถานที่ปลูกปา

สนง.เทศบาลตําบลทาเยี่ยม



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมาโครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551

สภาพพื้นที่ปลูกปาและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ลักษณะการปลูกเสริมปา

ที่มีอยูเดิมแตเสื่อมโทรม



ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

 สถานที่ปลูกปา                        ที่สาธารณะดานหลังทีท่ําการเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

อําเภอโชคชยั   จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ปลูก                                  วันเสาร ที่ 28 มิถุนายน  2551(เวลา 9.30-12.00 น.)

พื้นที่ปลูก                                  ประมาณ 10 ไร

จํานวนกลาไม                            1,000 ตน (ระยะปลูก 4 X 4 ม.)

เปาหมายอัตรารอดตาย              70% ขึ้นไป

การบํารุงรักษาตอเนื่อง               2 -3 ป

เปาหมาย/รายละเอียด

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



Charoen Pokphand Foods Public Company LimitedCharoen Pokphand Foods Public Company Limited

ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

สําหรับ

ผูบริหาร

ฝายจัดซื้อ1,000เตรียมหลมุปลกู (ขนาด 40*40*30 CM.) และจัดทํา

ปายชื่อตนไม ชื่อผูปลูก วันปลูก จํานวน 15 ตน
1.

ฝายจัดซื้อ500ปายผารณรงค ขนาด 4*1.2 ม. จํานวน 1 ผืน3.

ฝายจัดซื้อ4,000ปายโครงการปลูกปา 1 ปาย (อัลคาลิค)2.

*จาง,ยืมSHE/ธุรการ500เตรียมอุปกรณการปลูก จอบ เสียม พลั่ว7.

ฝายจัดซื้อ4,500หมวกสเีขียวรณรงค มีโลโก CPF (รวม 100 ใบ)6.

*เทศบาลธุรการ-เตรียมสถานที่ (เต็นท + เกาอี้ + เครื่องเสียง)5.

*รับเหมา      

จางขุด

SHE/ธุรการ10,000คาปรับสถานที/่ไถพรวน/ตัดหญา เตรียมหลมุปลูก 

จํานวน 1,000 หลุม (ขนาด 20*20*20cm.)
4.

หมายเหตุผูรับผิดชอบคาใชจายรายละเอียด / การดําเนินการลําดับที่

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



Charoen Pokphand Foods Public Company LimitedCharoen Pokphand Foods Public Company Limited

ธุรกิจไกกระทงธุรกิจไกกระทง--นครราชสีมานครราชสีมา

*เทศบาล

ธุรการ5,000อาหารและเครื่องดื่ม

- อาหาร ขนมจนี น้ํายาปา และ แกงเขียวหวาน

- น้ําดื่ม

- Ice cream

- ผาเย็น 100 ผืน

- ถวย,ชาม,ชอน,แกว  100 ชุด

10.

25,500รวมคาใชจาย (บาท)

* จํานวน 100 คน = พนักงาน CPF 50+เทศบาล,ประชาชน 20 +ครู,นักเรียน 30 คนหมายเหตุ

*คุณสุรกิจSHE/ฟารม-ไมไผปกตรงโคนตนไมกันลม (จํานวน 1,000 อัน)9.

* คุณสุชาติSHE/ฟารม-ปุยขีไ้ก (5-10 ถงุ) เตรียมใสรองกนหลุม8.

หมายเหตุผูรับผิดชอบคาใชจายรายละเอียด / การดําเนินการลําดับที่

โครงการปลูกปาและอนรุักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2551



โครงการปลูกปา และอนุรักษสิ่งแวดลอม

พื้นที่ปลูก 10 ไร  จํานวน  1,000  ตน

โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน )

รวมกบั

สํานักงานเทศบาลและชุมชนตําบลทาเยี่ยม

วันปลูก 28  มิถุนายน  2551

ปายโครงการ  กวางXยาว= 1X1. 20 M.



ตนสาธร

ผูปลูก  : นายดวงมนู ลีลาวณิชย

วันปลูก   : 28  มิถุนายน  2551

ปายชือ่ กวางXยาว= 15X30 CM.



จบการนําเสนอ

ขอขอบคุณ


