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โครงสร้างการกาํกบัดแูล (ต่อ)



การพฒันาและดแูลบคุลากร



การพฒันาและดแูลบคุลากร



มุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่งทางเลือกของคนเก่ง-คนดี



ก้าวเป็นองคก์รแห่งผูน้ําและมืออาชีพ



เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็นบา้นแห่งความสขุ

Retire Smart,
Retire Happy
PROGRAM

Occupational 
Health and
Safety



เสาหลกั “อาหารมัน่คง”



ยกระดบัคณุภาพและ          

ความปลอดภยัตลอดกระบวนการ



วิจยัและพฒันานวตักรรม



บริหารจดัการคณุภาพตามมาตรฐานสากล



สื่อสารข้อมลูและส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ



พฒันาผลิตภณัฑห์่วงใยสขุภาพ



ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร



โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อาหารกลางวนัเดก็นักเรียน

 รเิริม่ตัง้แต่ปี 2532 และดาํเนินการมาจนถงึปัจจบุนั  

 รว่มกบัมลูนิธพิฒันาชวีติชนบท และภาคเีครอืขา่ยต่างๆ 

 เพือ่ใหเ้ดก็นกัเรยีนในพืน้ทีห่า่งไกลมโีภชนาการทีด่จีากการเขา้ถงึแหล่งโปรตนี

คณุภาพสงูอยา่งไขไ่ก่ ตลอดจนมโีอกาสเรยีนรูก้ระบวนการการบรหิารจดัการต่างๆ 

 สามารถสง่เสรมิการเขา้ถงึอาหารและสนบัสนุนภาวะโภชนาการทีด่ขีองเดก็นกัเรยีน

รวมกวา่ 133,000 คน ในกวา่ 500 โรงเรยีนทัว่ประเทศ



 รว่มกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร และมลูนิธิ

พฒันาชวีติชนบท 

 รเิริม่ในปี 2558 เพือ่ต่อยอดความมุง่มัน่ในการรว่มสรา้งโภชนาการทีด่ใีนเดก็และเยาวชน 

 มเีป้าหมาย 5 ปี ตัง้แต่ ปี 2558-2562 ในการขยายผลกระบวนการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิการ

เขา้ถงึอาหารทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมตามหลกัโภชนาการไปยงัเดก็นกัเรยีน

ในพืน้ทีร่อบโรงงานและฟารม์ของบรษิทั 

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สขุ ปลกู อนาคต 
๖๐ โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ๖๐ พรรษา   

เป้าหมาย

• ปี 2558: ขยายการสง่เสรมิการเขา้ถงึอาหารและความรูด้า้นสขุโภชนาการแก่เยาวชน

กว่า 14,000 คน ในโรงเรียน 67 แห่ง 

• ปี 2560: นกัเรยีนมภีาวะทุพโภชนาการ กลา่วคอื ภาวะโภชนาการขาด (ผอมและเตีย้) และ

ภาวะโภชนาการเกนิ (อว้น) ไม่เกินรอ้ยละ 15 

• ภายในปี 2562: พฒันาสูแ่หล่งเรียนรูก้ารผลติอาหารในโรงเรยีนและชมุชนอย่างน้อย 5 แห่ง 



เข้าถึงเยาวชน   

กว่า 14,000 คน   

ในโรงเรียน 67 แห่ง

• ภาวะทุพ
โภชนาการไม่เกิน

รอ้ยละ 15

เป้าหมาย 

• แหล่งเรียนรู ้  
การผลิตอาหาร

อย่างน้อย 5 แห่ง 

แนวทางการดาํเนินงาน 





เสาหลกั “สงัคมพึ่งตน”



พฒันาคู่ค้าธรุกิจ

ให้เติบโตไปด้วยกนั



ส่งเสริมความยัง่ยืนในห่วงโซ่อปุทาน

• สง่ต่อนโยบายและแนวปฏบิตัใิหก้บัคู่คา้ธุรกจิ ในเดอืนพฤษภาคม 2558 ใน

งาน CPF SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY CONFERENCE 2015 

ภายใตแ้นวคดิ  PARTNERSHIP FOR MUTUAL GROWTH...รว่มคดิ รว่ม

สรา้ง สูก่ารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

• ส่งเสรมิการประเมนิความยัง่ยนืของคู่คา้ธุรกจิตนเอง (Supplier Self-

Assessment) ผ่านการประชุมเชงิปฏบิตักิาร (CPF SUPPLY CHAIN 

SUSTAINABILITY WORKSHOP) ในชว่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 2558 





ส่งเสริมการเลี้ยงสตัวแ์ก่เกษตรรายย่อย 



ส่งเสริมคณุภาพชีวิต

ของชมุชน



ส่งเสริมคณุภาพชีวิตชมุชนรอบสถานประกอบการ 

 4 ผสาน เสริมชมุชนเข้มแขง็

ด้านอาชีพ 

และรายได้

ด้านสาธารณประโยชน์ 

สาธารณสมบตัิ

ด้านการศึกษา 

ประเพณี และวฒันธรรม

ด้านการส่งเสริมกีฬา

และสาธารณสขุ

ตามกลยทุธข์ีด + คิด + ร่วม + (ข่าย) 



ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย



เสาหลกั “ดินนํ้าป่าคงอยู่”



บรรเทาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม



ด้านกระบวนการ





ส่วนหนึ่งของความมุ่งมัน่



ส่วนหนึ่งของความมุ่งมัน่



ด้านผลิตภณัฑ:์ ผลิตภณัฑซ์ีพีเอฟที่ยัง่ยืน 



ด้านผลิตภณัฑ:์ บรรจภุณัฑร์่วมดแูลโลก 



ปกป้องความหลากหลาย

ทางชีวภาพ



โครงการปลกู-ปัน-ป้องป่าชายเลน

เป้าหมายการดาํเนินงาน
• ภายในปี 2561 ซพีเีอฟจะรว่มอนุรกัษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนกวา่ 2,000 ไร ่

พรอ้มจดัทาํศนูยก์ารเรยีนรูใ้นพืน้ทีย่ทุธศาสตรข์องประเทศ 5 จงัหวดั

รปูแบบการดาํเนินงาน

สงขลา



จากความมุง่มัน่

สูค่วามรว่มมอื

จากความคดิรเิริม่

สูก่ารเชือ่มโยง

จากความรว่มมอื

สูก่ารเรยีนรู้

จากตน้กลา้

สูผ่นืป่า

จากการเรยีนรู้

สูก่ารแบ่งปัน

ยทุธศาสตร ์ 

ป่าชายเลน 5 ปี

พืน้ที่อนุรกัษ์

ศนูยก์ารเรียนรู้

แหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ

 เครอืข่ายชมุชน     

รกัษ์ดินนํ้าป่า



สาํรวจการเจรญิเตบิโตของตน้ไมพ้ืน้ทีป่ลกู(สมทุรสาคร) 

เดอืนทีป่ลกู ก.ค. 2557

ภาพถ่ายเมือ่วนัที ่5 ก.พ. 2559



สาํรวจการเจรญิเตบิโตของตน้ไมพ้ืน้ทีป่ลกู(สมทุรสาคร)

เดอืนทีป่ลกู พ.ย. 2558

ภาพถ่ายเมือ่วนัที ่5 ก.พ. 2559



ป่าชายเลนที่มาจากการดแูล ติดตามผล

โดย BU ในพืน้ที่ และคณะกรรมการป่าชายเลนชมุชน

ถ่ายเมื่อ ต.ค. 2558



แปลงปลกูปี 2554 (ชมุพร)

ถ่ายเมื่อ 29 เม.ย.58



สภาพพืน้ที่ปี 2558 หลงัปรบัปรงุ (26 พ.ย.58) (ชมุพร)

ปล่อยนํา้เข้า

แปลงปลูกต้นไม้



วตัถดุิบที่นํามาทาํถ่านไบโอชาร์

ลกูไม้จากป่าชายเลน

ลูกจาก 
ลูกโพธิ์

หงอนไก่



ตวัอย่างแพค็เกจสาํหรบัใส่ถ่านไบโอชาร์



โครงการรกัษ์นิเวศ

ต้นไม้ที่ปลกูในพืน้ที่โรงงาน/

ฟารม์ กว่า 450 แห่ง

• มีการวดัการเจริญเติบโต 

เพื่อคาํนวณการกกัเกบ็ 

CO2

• จดัทาํระบบรวบรวม

ข้อมลูการเจริญเติบโต

ของต้นไม้



ของต้นไม้

กิจกรรมโครงการรกัษ์นิเวศ
สาํรวจพืน้ที่เพื่อเพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ในผนืป่าวนอทุยานนํ้าตกเจด็สาวน้อย จ.สระบรุี

และเขาพระยาเดินธง จ.ลพบรุี

อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ

เพื่อวดัการเจริญเติบโตและการกกั

เกบ็ CO2 ของต้นไม้ในโรงงาน/ฟารม์



THANK YOU


