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เอกสารชี้แจงรายละเอียด

การส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกฯ

ประจ�าปี 2563-64
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ตลอด 98 ปีในการด�าเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้

ยึดมั่นในค่านิยม “3 ประโยชน์” คือการด�าเนินธุรกิจของ

เครือฯจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 3ประการ ในทุกประเทศ

ที่เข้าไปลงทุน ได้แก่ ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชนและ

สุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ผู้บริหาร

และผู้ถือหุ้น ถือเป็นรากฐานส�าคัญท่ีท�าให้เครือฯเติบโต

ก้าวหน้า มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็น

องค์กรท่ีประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการ

ทางธุรกิจ แต่มีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม ที่ฝังอยู่ในดีเอ็นเอ

ของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังส�าคัญ

อันเข้มแข็ง ท่ีจะร่วมกันท�าความดีและเป็นส่วนหน่ึงในการ

ร่วมกันท�าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากท่ีผ่านมา

หน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการด�าเนินโครงการเพ่ือช่วย

เหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

     

โอกาสน้ีเครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความย่ังยืน"

เพ่ือคัดเลือกโครงการที่ท�าประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไข

ปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่น�าไปสู่การมี

ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือยกย่องเชิดชูพนักงาน

ท่ีด�าเนินโครงการ และน�าโครงการต่างๆเหล่าน้ัน เป็นโมเดล

ในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป

ความเป็นมาของโครงการ

“โมเดลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ส�าคัญ ในการที่จะปลูกฝัง

สร้างคุณค่าและความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ต่อเฉพาะสังคมที่เราอยู่ 

แต่แม้กระทั่งเป็นเมล็ดพันธุ์ส�าคัญในองค์กรของเราเอง”

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

กล่าวให้นโยบาย ในพิธิมอบรางวัลโครงการ 

ซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

1.วัตถุประสงค์

1.1 คัดเลือกโครงการที่ดี เพื่อยกย่องเชิดชูและน�ามาเป็นโมเดลแนวทางปฎิบัติ

1.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้คนซีพีมุ่งท�าความดี โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ไข

      ปัญหาที่เป็น Pain Point ของสังคมและชุมชน

1.3 สื่อสารให้คนในเครือฯเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และสื่อสารสู่ภายนอกให้

      ประจักษ์ว่าเครือฯ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นท�าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

1.4 สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ ในบริบทด้านสังคม

     และผู้มีส่วนได้เสีย
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3.ประเภทของโครงการ

สามารถส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท ดังนี้

3.2 ต้นกล้าแห่งความหวัง (Seedling of Hope)

      เป็นโครงการที่ด�าเนินการมาแล้ว 3-5 ปี มีผลการด�าเนินการเป็นที่ประจักษ์ และมีแนวทาง

      ให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ

3.1 เมล็ดพันธุ์แห่งความดี (Seed of Goodness)     

      เป็นโครงการที่มีการเริ่มต้นด�าเนินการแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มีแผนงานและผลการ

      ด�าเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.3 ร่มเงาแห่งความยั่งยืน (Testament of Sustainability)

      เป็นโครงการที่ด�าเนินการมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป มีผลการด�าเนินการเป็นที่ประจักษ์ และใช้รูปแบบ

      โมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน สังคม 

2.คุณสมบัติของโครงการท่ีจะเข้าร่วมคัดเลือก

2.1 เป็นโครงการ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสังคมชุมชนหรือเป็นโครงการ 

     เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพนักงานในเครือฯ

2.2 เป็นโครงการ ที่ยังด�าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน มีผลการด�าเนินการเป็นที่ประจักษ์   

     ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

2.3 เป็นโครงการที่ริเริ่ม ในนามบุคคล กลุ่ม ชมรม แผนกหรือฝ่ายต่างๆ ในบริษัท 

     โดยต้องด�าเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

2.4 กรณีโครงการ ที่เคยได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูแล้ว สามารถส่งเข้าร่วมได้   

     แต่ต้องมีผลด�าเนินการ ที่ท�าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะส�าคัญ
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4.เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ

4.1 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม  

     ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานในเครือซีพี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

        - ปัญหาความเดือดร้อน คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ 

        - คุณภาพชีวิต คือสามารถด�ารงชีวิตตามปัจจัยพื้นฐาน ส่งผลให้เกื้อกูลต่อ

         สังคมและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้

4.2 การมีส่วนร่วม ในการด�าเนินโครงการ ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด

     ร่วมท�า ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผลและร่วมกันพัฒนาต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน

5.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รับมอบเข็มท่ีระลึกและประกาศเกียรติคุณ 

จากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

4.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ ผลจากการด�าเนินโครงการ ต้องเกิดประโยชน์และบรรลุผล

     ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับของชุมชน สังคม ผู้มีส่วนได้เสีย

4.4 ความย่ังยืน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเอง จนสามารถ

     ด�าเนินโครงการด้วยตัวเอง เป็นต้นแบบท่ีขยายผลและถ่ายทอดให้ผู้อ่่ืนได้

50 30 20

30 30 20

20 30 30

0 10 30

เมล็ดพันธุ์

แห่งความดี

ตันกล้า

แห่งความหวัง

ร่มเงา

แห่งความยั่งยืน

Weight ประเภทของโครงการ

100 100                    รวม 100
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6.วิธีการส่งโครงการ

กรอกรายละเอียดและส่งโครงการผ่านทาง www.click4planet.com/ 

ตั้งแต่วันท่ี 6 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

7.ก�าหนดการโดยสังเขป

*ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม 

ทีมเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ

ข้อมูลทั่วไป :  เพชรไพรินทร์  อิ่นค�าเชื้อ : โทร 02-858-5180

               ชัยมงคล ธรรมทวีนันท์ : โทร 02-858-5050

               พูดคุยทาง        @ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน2020" 

สอบถามปัญหา IT  :  ชาลินี  วงษ์อัยรา : chalinee.won@cp.co.th โทร 02-858-5260

Operating Year 2563 2563 (CP100 ปี)

Q4 Q1 Q2Q3Q2Q1

Activities

เปิดรับสมัครโครงการ

พิจารณาโครงการ

(กลั่นกรอง) รอบที่1

น�าเสนอโครงการ รอบที่2

น�าเสนอโครงการ

รอบตัดสิน

ประกาศผลและ

ร่วมพิธียกย่องเชิดชู

เม.ย-มิ.ย

3เดือน

ส.ค-ต.ค

3เดือน

พ.ย-ม.ค

3เดือน

ก.พ

พ.ค
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ตัวอย่างโครงการท่ีได้รับการคัดเลือก

ครั้งที่ 1 ปี 2559-60  ส่งเข้าร่วม 92 โครงการ ได้รับรางวัล 38 โครงการ 

ครั้งที่ 2 ปี 2561-62  ส่งเข้าร่วม 204 โครงการ ได้รับรางวัล 28 โครงการ 


