
  
 

PS-102 การจดัซือ้ จดัหาเชงิกลยทุธ ์ภายใตแ้นวคดิ ESG 
(Strategic procurement under the ESG concept )  

รุ่นท่ี 1 – วนัพฤหสัท่ี 12 มกราคม 2566  
วนัพธุท่ี 8 กมุภาพนัธ์,วนัพธุท่ี 8 มีนาคม,วนัพธุท่ี 5 เมษายน,วนัศุกรท่ี์ 12 พฤษภาคม,วนัศกุรท่ี์ 9 มิถนุายน 2566 

 วนัพธุท่ี 12 กรกฎาคม,วนัศกุรท่ี์ 11 สิงหาคม ,วนัศุกรท่ี์ 8 กนัยายน,วนัพฤหสับดีท่ี 12 ตุลาคม, วนัองัคารท่ี 7 พฤศจิกายน 2566  

โรงแรมโนโวเทล (สุขมุวิท20) / ZOOM Online 
 

          
อ.วาณี โฉมระ      
 

วทิยากร :อ.วาณี โฉมระ ป.โท การจัดการและการจัดการระหวา่งประเทศ, ป.ตร ีบรหิารธรุกจิ(สาขา 
บรหิารทรัพยากรมนุษย)์,ป.ตร ีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ,  เชีย่วชาญ และใหค้าํปรกึษาดา้น
วางแผนกลยทุธพั์ฒนาทรัพยากรมนุษย ์HRM, HRD, (การสรรหา วา่จา้ง กฎหมายแรงงาน  การปรับ
โครงสรา้งองคก์ร การวเิคราะหง์าน), ความปลอดภัยอาชวัอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน , การ
วัดและประเมนิผลการจัดทํา KPI ดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร  
 

แนะนําหลกัสตูร 
การดําเนนิธรุกจิปัจจบุันตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายหลายดา้น นํามาซึง่ความเสีย่งและโอกาส 
ดังนัน้ธรุกจิตอ้งปรับตัวและพัฒนาตนเองอยูเ่สมอเพือ่ใหส้ามารถอยูร่อดและเตบิโตไดอ้ยา่ง
มั่นคงและยั่งยนื การพัฒนาองคก์รสูค่วามยั่งยนืจงึเป็น “เรือ่งสําคัญ” ทีต่อ้งบรูณาการและ
ขับเคลือ่นอยา่งเป็นรปูธรรมตามบรบิทองคก์ร ซึง่ทัง้ภาคผลติและภาคบรกิารตา่งใหค้วามสําคัญ
กบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ มกีารกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีโปรง่ไส และเป็นธรรม การบรหิารความ
เสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ ควบคูก่บัการดําเนนิงานอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม  มากขึน้ การสรา้งความตระหนักใหค้นในองคก์รจะนําไปสูค่วามยั่งยนืและเกดิความ
รับผดิชอบรว่มกนัในสงัคม  
 

วตัถปุระสงค ์ 
1.เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลัก ESG และการจัดซือ้จดัจา้งอยา่งยั่งยนื (Sustainable 

Procurement) การจัดซือ้จัดจา้งสเีขยีว (Green Procurement) และเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
2 เพือ่ใหก้ารจัดซือ้จดัจา้งดว้ยความโปรง่ใส พรอ้มดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้มควบคูก่นั

ไปดว้ย .เพือ่ใหส้ามารถกําหนดเกณฑใ์นการเลอืกผูร้ับบรกิาร 
4.เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในกฎ ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มสทิธิ

มนุษยชน 
4.เพือ่สามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นงานไดย้า่งมปีระสทิธภิาพ 

 

หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
 
1.การจัดซือ้การจดัจา้งอยา่งยั่งยนื 
2.การจัดซือ้จดัจา้งสเีขยีว (Green Procurement or Green Purchasing ) 

อะไรคอื E (Environment): Green Procurement การจัดซือ้จดัจา้งเพือ่
สิง่แวดลอ้ม    



  
 

    อะไรคอื S (Social) : Labor Practices & Human Rights การปฏบิตัดิา้น
แรงงาน และสทิธมินุษยชน  BCG (Bio-Circular-Green Economy) เศรษฐกจิชวีภาพ-
เศรษฐกจิหมนุเวยีน- เศรษฐกจิหมนุเวยีน-เศรษฐกจิสเีขยีว                         
    อะไรคอื G (Governance ) : Business Ethics, Anti-Corruption รกัษา
จรรยาบรรณธุรกจิ ตอ่ตา้นการทจุรติ  
 
3.การจัดซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม Green Procurement และยั่งยนื 
4.กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม แรงงาน และสทิธมินุษยชน 
5.การบรหิารจัดการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งยั่งยนื   
6.การบรหิารจัดการงานจัดซือ้จัดจา้งทีย่ั่งยนื  
     • การดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่ผูส้ง่มอบ/คูค่า้ ในเชงิ ESG 

• การบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากคูค่า้ เชน่ แนวทางการประเมนิ หรอืประเด็นความเสีย่งที่
อาจเกดิขึน้ 

• การจัดการดา้นความยั่งยนืในมติสิงัคม 
• ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของธรุกจิ หรอื CSR หรอื ESG (Environment, Social, 

Governance) 
• การจา้งแรงงาน  
• การลดตน้ทนุกจิการจากการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

      - การพจิารณาจัดจา้งแรงงานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ทัง้คนไทยและตา่งดา้ว  
      - หลักเกณฑ ์ขัน้ตอนการจัดจา้ง ตา่งดา้ว และ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
   
7.การประเมนิบรษัิทเพือ่วัดดัชนี DJSI ทัง้ 3 มติ ิ

1) มติดิา้นการกํากบัดแูลและเศรษฐกจิ (Governance & Economic Dimension) : การ
กํากบับรหิารดแูลกจิการดา้นตา่งๆ ไดแ้กก่ารบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภัย การบรหิารจัดการ
หว่งซอ่ปุทาน หรอืการบรหิารจัดการความสมัพันธล์กูคา้ เป็นตน้ 

2) มติดิา้นสิง่แวดลอ้ม (Environ mental Dimension) : การรายงานขอ้มลู นโยบายการ
จัดการผลกระทบ และการบรหิารประสทิธภิาพดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการบรหิารจัดการการ
เปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ 

3) มติดิา้นสงัคม (Social Dimension) : การบรหิารจัดการแรงงานทีม่คีวามเทา่เทยีม 
สทิธมินุษยชน การชว่ยเหลอืสงัคม และการดแูลสขุภาพและสขุภาวะของพนักงานหลักการ
ประเมนิของ DJSI (Dow Jones Sustainability Index)   
 
8.Best Practice + Benchmarking  
 
9. Work Shop สรปุการเรยีนรูแ้ละการวางแผนนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ตามนโยบายของ
องคก์ร 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจหลักสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 
บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จํากดั (สํานักงานใหญ่) 
29/266 หมูท่ี ่2 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทมุธานี   
TEL: 02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 FAX : 02-569 6537 
E-mail: ssr.qualitycenter@gmail.com  ,Web. : www.ssrqualitycenter.com  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
*หมายเหต ุ นติบิคุคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % ได ้ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถ
นําไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 


