รายงานการจัดงานสัมมนาประจําป 2550
“ความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร
โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ

1.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันจากความตื่นตัวของทั่วโลกที่ตองการเห็น องคการและหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ทําใหทั้ง
องคกรตางๆ จะตองมีการปรับตัวเพื่อแสดงถึงการเปนองคกรที่ดีของสังคม อยางไรก็ตาม
ขอบเขตของกิจกรรมที่แสดงใหถึงความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) นั้น ยัง
ไมไดมีการกําหนดเปนแนวทางปฎิบัติอยางเปนทางการที่เดนชัด ทําใหแตละองคกรตองเรง
ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจถึงความหมายและกิจกรรมที่องคกรควรจะตองดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองและสอดรับกับมาตรฐานตางๆ
สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จึงประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติในหัวขอ “ความรับผิดชอบ
ตอสังคมสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”
เพื่อนําเสนอทิศทางของการดําเนินงานดวยความ
รับผิดชอบตอสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล
และกรณี
ตัวอยางภาคธุรกิจที่ไดนําแนวคิดของ CSR มาประยุกตใช เพื่อใหภาคธุรกิจตระหนักถึงเรือ่ ง
ความรับผิดชอบตอสังคม

2.

วัตถุประสงคหลัก
2.1

เพื่อใหผูเขารวมงานสัมมนามีความเขาใจ และทราบถึงทิศทางการดําเนินงาน
ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมทั้ ง ของประเทศไทยและที่ ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล (ISO 26000)

รวมสนับสนุนโดย

2.2

3.

4.

เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีความรู ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) และ
สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ภ ายในองค ก รได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให
ผลตอบแทนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
3.1 ผูประกอบการตระหนักใหความสําคัญ และนําแนวทางการทํา CSR ไปปฏิบัติ
ในองคกรของตนเอง เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงดานเศรษฐกิจและยกระดับ
มาตรฐานด า นสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และเศรษฐกิ จ ขององค ก รให มี ม าตรฐาน
เทียบเทาระดับสากล
3.2

ผูประกอบการมีความเขาใจ และทราบถึงแนวคิดของเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อสงเสริมให
ผูประกอบการสามารถนําไปประยุกตใชภายในโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3.3

เสริ ม สร า งขี ด ความสามารถและความเข า ใจของบุ ค ลากรภาคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมใหสามารถรองรับการดําเนินการเกี่ยวกับ CSR

3.4

ตัวแทนจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน มี
ความเขาใจ และทราบถึงประโยชนของการดําเนินธุรกิจตามแนวทางของ CSR

3.5

กอใหเกิดความรวมมือ ของหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขมแข็งของสังคมไทยใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

รูปแบบการจัดงาน
¾

สวนที่ 1 การสัมมนาหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน” จัดขึ้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.00 – 16.30 น.
สถานที่ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร โรงแรมรามาการเดนส ถ.วิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ
กลุมเปาหมาย คือ สมาชิกสภาอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ
และผูที่สนใจทั่วไป ประมาณ 700 คน

รวมสนับสนุนโดย

¾

สวนที่ 2 การจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวย
•

คลิ นิ ก ให คํ า ปรึ ก ษาแก ห น ว ยงานที่ ส นใจ เพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช เ รื่ อ งความ
รับผิดชอบตอสังคม

•

นิ ท รรศการนํ า เสนอของบริ ษั ท ต า งๆ ที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานด ว ยความ
รับผิดชอบตอสังคม และบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ประมาณ 20
บูท

โดยการจัดสัมมนาประจําป 2550 ภายใตหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน” ในครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานรวมจัด ดังนี้
ตารางที่ 1: ผูสนับสนุนงานสัมมนาประจําป 2550 “ความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน”
ผูสนับสนุน
1. ตลาดหลักทรพยแหงประเทศไทย
2. เครือซิเมนตไทย (SCG)
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
4. คณะกรรมการ RC
5. บจก. ไทยน้ําทิพย
6. บมจ. บางจากปโตรเลียม
รวม
5.

จํานวนเงิน (บาท)
375,000
300,000
200,000
50,000
30,000
30,000
985,000

ผลการดําเนินงาน

งานสัมมนาประจําป 2550 เรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน” จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร โรงแรมรามา
การเดนส โดยมีกําหนดการดังนี้

รวมสนับสนุนโดย

08.00 - 09.00 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 – 09.45 น.

09.45 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

รวมสนับสนุนโดย

ลงทะเบียน
กลาวรายงาน โดย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กลาวเปดงานและปาฐกถาพิเศษ
หัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมกับทิศทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”
โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ)
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกหนวยงานสนับสนุนการจัดงาน
โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
พักรับประทานอาหารวาง
การสงเสริมสนับสนุนของภาครัฐในการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดย ดร. พิพัฒน ยอดพฤติการ
คณะทํางานทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ ดานสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม

กระทรวงอุตสาหกรรม
โดย นายศุภชัย เทพัฒนพงศ
ผูอํานวยการกองกิจกรรมมาตรฐานระหวางประเทศ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน
โดย นางนิสา นพทีปกังวาล
ผูอํานวยการกลุมงานรับรองมาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน/ชมนิทรรศการ
CSR ในเวทีระดับโลก

ประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.สุทธิศกั ดิ์ ไกรสรสุทธาสินี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



15.00 - 16.30 น.

16.30 น.

ประเทศสวีเดน
โดย Mrs. Tove Engstrom
Environmental Advocacy Advisor, Forum Syd
Assoc. Prof. Anders Granlund
Counsellor, Senior Regional Advisor
Swedish Environmental Secretariat for Asia (SENSA)

ประเทศเยอรมัน
โดย Mr.Burghard Rauschelbach
Director Programme-Component Eco-Efficiency
(GTZ: Eco-efficiency)
ผูดําเนินรายการ: นายเชวง จาว รองประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา: CSR ของอุตสาหกรรมไทย

เครือซิเมนตไทย (เอสซีจี)
โดย นายชลธร ดํารงศักดิ์
ผูอํานวยการสงเสริมคุณภาพงาน

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
โดย นายวัฒนา โอภานนทอมตะ รองกรรมการผูจัดการใหญ

กลุมบริษทั สมบูรณ
โดย นางกษมน กิตติอําพน ผูจัดการทั่วไป ฝายธุรการและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กลุมบริษัทสมบูรณ
ผูดําเนินรายการ: ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย

พิธีปดการสัมมนา

โดยมีจํานวนผูเขาสัมมนาทั้งสิ้น 592 คน จําแนกเปน บริษัทและเอกชน 259 คน
หนวยงานราชการ 133 คน สื่อมวลชน 32 คน VIP 20 คน วิทยากรและเจาหนาที่ 27 คน บุคคล
ทั่วไป / Walk in 101 คน เจาหนาที่จัดนิทรรศการ 20 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

รวมสนับสนุนโดย

ตารางที่ 2: แสดงจํานวนผูเขาสัมมนาประจําป 2550 “ความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน”
กลุมเปาหมาย
1. บริษัท / เอกชน
2. หนวยงานราชการ
3. สื่อมวลชน
4. VIP
5. วิทยากรและเจาหนาที่
6. บุคคลทั่วไป / Walk in
7. เจาหนาที่จัดนิทรรศการ
รวม

จํานวน (คน)
259
133
32
20
27
101
20
592

จากการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมงานสัมมนา ตอภาพรวมของการสัมมนา
ประจําป 2550 และการบริการของเจาหนาที่ พบวาผูเขารวมสัมมนามีระดับความพึงพอใจ คิด
เปนรอยละ 79.84 โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 255 คน สามารถจําแนกความพึง
พอใจในหัวขอการสัมมนาตางๆ ดังนี้
• รอยละ 78.81 ของผูเขาสัมมนามีความพึงพอใจตอการสัมมนาในหัวขอ "การ
สงเสริมสนับสนุนของภาครัฐในการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม"
• รอยละ 74.14 มีความพึงพอใจตอการสัมมนาในหัวขอ "CSR ในเวทีระดับโลก"
• และรอยละ 78.64 มีความพึงพอใจตอการสัมมนาในหัวขอ "CSR ของ
อุตสาหกรรมไทย"
ทั้งนี้ผูเขาสัมมนา ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ไดแก
• ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดสัมมนาในแตละชวงเพื่อใหมีระยะเวลาในการถาม
ตอบมากขึ้น
• ควรจัดสัมมนาในพื้นที่ตางจังหวัดดวย เพื่อใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย เพื่อ
ความสะดวกและขจัดปญหาผูมาสัมมนามากเกินไป
รวมสนับสนุนโดย

• การบรรยายในสวนของวิทยากรตางประเทศ ควรจะมีการแปลเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในเรื่องที่บรรยายมากยิ่งขึ้น
• ควรเพิ่มพื้นทีก่ ารจัดนิทรรศการดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาซึ่งมี
จํานวนมากไดเขาชมนิทรรศการอยางสะดวก

รวมสนับสนุนโดย

ภาพที่ 1 แสดงภาพการจัดงานสัมมนาประจําป 2550 ภายใตหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคมสูการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน” ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร
โรงแรมรามาการเดนส

รวมสนับสนุนโดย

