Corporate Social Responsibility

รายงานโครงการ CSR
ปล่อยพันธุส์ ตั ว์น้ า (ปลากระพงขาว) จังหวัดกระบี่

4 FEB 2560
By Prima Marine CSR Group

ที่มาและความสาคัญ
เนื่องด้ วย ตาบลตลิ่งชันได้ จัดทาโครงการปล่อยพันธุส์ ตั ว์นา้ (ลูกปลากระพงขาว) คืนสู่หาดยาว ตาบลตลิ่ง
ชัน อาเภอเหนือคลอง จั ง หวั ด กระบี่ ในวั น ที่ 4 กุมภาพั น ธ์ 2560 เพื่ อน้ อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยและเพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของทะเลหาดยาว อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ด้ ว ยเหตุน้ ี ทางบริษัท พริมา มารีน จ ากัด และ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าภาคใต้
จังหวัดกระบี่ จึงได้ ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ใน
รัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็ นการสร้ างรอยยิ้มให้ แก่คนในชุมชนและเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ แก่ท้องทะเลไทย
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รายละเอียดโครงการ (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อน้ อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง บริษัท พริมา มารีน จากัด และบุคคลในชุมชน
3. เป็ นการประชาสัมพันธ์ บริษัท พริมา มารีน จากัด ให้ บุคคลภายนอกรู้จักมากขึ้น
4. เพื่อสร้ างจิตสานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
5. เป็ นการอนุรักษ์ และแพร่ขยายพันธ์ปลากระพง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ กบั ชายฝั่งทะเล

วิธีดาเนินการ
1. ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าภาคใต้ จังหวัดกระบี่
เพื่อขอข้ อมูลในการดาเนินโครงการ
2. ประสานงานกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ในการดาเนิน
โครงการร่วมกัน
3. กลุ่มบริษัท พริมา มารีน จากัด ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม
4. ดาเนินโครงการ พร้ อมติดตามผลและปัญหาในโครงการ พร้ อมทั้งจัดสรรให้ อยู่ในงบประมาณ
ที่ต้งั ไว้
5. สรุปผลโครงการ
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รายละเอียดโครงการ (ต่อ)
วันที่ดาเนินโครงการ
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สถานที่ดาเนินโครงการ
- หาดยาว ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- ฝ่ าย Commercial 1 บริษัท พริมา มารีน จากัด
- คณะทางาน CSR บริษัท พริมา มารีน จากัด

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุ นโครงการ
- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าภาคใต้ จังหวัดกระบี่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมน้ อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในด้ านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2. บริษัท พริมา มารีน เป็ นที่ร้ จู ักและยอมรับจากสังคมมากขึ้น
3. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชาวบ้ านในชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียงโรงไฟฟ้ ากระบี่กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ และ บริษัท พริมา มารีน จากัด
4. สร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ ากระบี่
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งบประมาณโครงการ

(หน่วยเป็ นบาท)

ลำดับที่
1
2

รำยกำร
เงินสนับสนุนโครงการ
ค่าใช้ จ่ายในโครงการ
รวม

งบประมำณ
140,000.00
80,000.00
220,000.00

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ จานวน 220,000 บาท เพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

คณะทางาน
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แผนการดาเนินงาน
รำยละเอี ยดงำน
1 ประสำนงำนเรื่องข้อมู ลวันงำน

Jan '17
ผู ป้ ระสำนงำน ชื่อผู ต้ ิดต่อ 25 26 27 28 29 30 31 1
อีฟ

- ติดตามเรื่องหนังสือแจ้ งรายละเอียดงาน
- เรื่องป้ ายนามผู้บริจาคสาหรับถ่ายรูปวันงาน
- เรื่องเอกสารหนังสือขอบคุณ
2 ทำเอกสำรเบิกเงิ น CA (แบ่งเงิ น 2 กอง)

อิง

- ตั้งเอกสาร (140,000+60,000)
- โอนเงินงวดแรก
- เคลียร์ COH
3 ประชำสัมพันธ์โครงกำร
- ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท
- ทาป้ ายไวนิล
- ถ่ายรูปวันงาน
- ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์หลังจากเสร็จงาน
4 จองตัว๋ เครื่องบินและที่พกั และรถตู ้
- จองตัว๋ เครื่องบิน
- จองและประสานงานที่พัก
- จองและประสานงานรถตู้

อิง
M
เบนซ์
อ๋อม

5 วันงำนที่ 04 ก.พ. 60

ทีม

6 ประชุมทีมติดตำมควำมคื บหน้ำ

ทีม

- ประชุมครั้งที่ 1 (แจกแจงรายละเอียดงาน)
- ประชุมครั้งที่ 2 (ติดตามรายละเอียดงาน)
- ประชุมครั้งที่ 3 (เตรียมความพร้ อมก่อนวันงาน)
- ประชุมครั้งที่ 4 (ปิ ดงาน)
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จอย
จอย
จอย
M
จอย

พี่เอก

2

3

4

Feb'17
5 6 7

8

9

10

ประมวลภาพวันงาน
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