
 
 

แผนแม่บทด้านแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม (csr)  ปี 2560 

ทีม่าของแผนแม่บท 

ปัจจุบนัแนวทางในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมไดป้รับเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมท่ีแสดงความ

รับผดิชอบต่อสังคมดว้ยการบริจาค หรือ การใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ  มาเป็นรูปแบบการแสดงความรับผดิชอบ

ต่อสังคมดว้ยการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ (ISO) วา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม ท่ีเรียกวา่ 

มาตรฐาน ISO 26000 ( ISO 26000 - Social Responsibility) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีไดพ้ฒันาข้ึนโดยองคก์าร

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) โดย

องคก์ารมาตรฐานสากลไดใ้หค้  าแนะน าวา่ องคก์ารทุกประเภทควรแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน อาทิเช่น แสดงความรับผิดชอบส าหรับ

ผลกระทบจากองคก์ารท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพต่อ

ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ฯลฯ และในปัจจุบนั ไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑใ์หมี้การจดัท ารายงานความ

รับผดิชอบต่อสังคมและมีการก าหนดดชันีช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินการดว้ย  

ดงันั้น เพื่อใหน้โยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นไปอยา่งเป็น

ระบบและไดม้าตรฐานสากล คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ธนารักษ์

พฒันาสินทรัพย ์ จ  ากดั จึงไดจ้ดัท าแผนแม่บทข้ึน โดยท าการบูรณาการหลกัการของความรับผดิชอบต่อสังคม

ตามแนวทางของ ISO 26000 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติการมีส่วนร่วมกบัสังคมรอบขา้ง และ การมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน ธพส. เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของ ธพส. 

เป็นไปอยา่งสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. เองโดยตรงแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยนืขององคก์ร สังคม และประเทศชาติโดยรวม 

วตัถุประสงค์ในการจัดท าแผนแม่บท 

1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหก้ารด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นไปอยา่งเป็นระบบ  

มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดดชันีช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึน 

3. เพื่อใหกิ้จกรรมการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของ ธพส. สร้างความย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร 

 



 
 

ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

1. เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของ ธพส. 

3. สร้างความน่าเช่ือถือ/ ความไวว้างใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม 

4. แสดงการตอบแทนสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม 

5. สร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจ 

6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ 

แผนปฏิบัติการ 

เม่ือ ธพส. ไดพ้ิจารณาเห็นชอบในหลกัการพื้นฐาน (Principles)  และหวัขอ้หลกั (Core Subjects) ของ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม รวมถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียในประเด็นต่างๆ แลว้ ธพส. ควรจะท าการบูร

ณาการความรับผดิชอบต่อสังคมน้ีใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์าร โดยขั้นตอนต่างๆ ในการบูรณาการความรับผิดชอบ

ต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในองคก์ารอยา่งทัว่ถึง จะประกอบดว้ยแนวทาง ดงัน้ี  

        1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์าร(ธพส.)กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

        2. การเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมใหแ้ก่พนกังานของ ธพส. 

        3.ทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินงานและแนวปฏิบติัขององคก์ารท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบ  

        ต่อสังคม 

      4. จดัท าโครงการ/แผนงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

       5. ส่งเสริมการปฏิบติัเพื่อบูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์าร 

        6. ส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและสังคมไดรั้บทราบ 

        7.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานมีจิตอาสา/จิตสาธารณะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 

 
 

 



 
 

 

กรอบความรับผดิชอบต่อสังคมโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                                                                                                  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบาย CSR ธพส. 

 

   บรูณาการความรบัผิดชอบต่อสงัคมทัว่ทัง้องคก์ร 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ในและนอกองคก์ร 

 

    แผนปฏิบัติการ 

          ประเมนิผล 

     

   กลยุทธ์   3 E                                                                                                         

 

 

 

ENGAGEMENT  สร้างการมีส่วนร่วม 

EDUCATION เสริมสร้างการศึกษา 

ENVIRONMENT สร้างจิตส านึกในการดูแล

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ผู้มส่ีวนได้เสีย ศูนย์ราชการ

แจ้งวฒันะ 

ประกอบ

กจิการ

ดว้ยความ

เป็นธรรม 

 

ต่อตา้น

การ

ทจุรติ 

 

 

เคารพ

สทิธิ

มนุษยชน 

 

ปฏบิตัต่ิอ

แรงงาน

อย่างเป็น

ธรรม 

 

จดัท า

รายงาน

แห่ง

ความ

ยัง่ยนื 

 

 

นวตักรรม

และการ

เผยแพร่

นวตักรรม

จากความ

รบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

 

 

จดัการ

สิง่แวด 

ลอ้ม 

 

ร่วม

พฒันา

ชมุชน

และสงัคม 

 

รบัผดิชอ

บต่อ

ผูบ้รโิภค 

 

ก ากบั

ดแูล

กจิการ

ทีด่ ี

 



 
 

 

ค าอธิบายหลกัการพืน้ฐานของความรับผดิชอบต่อสังคม 

          องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของมาตรฐาน ISO 26000 ไดแ้ก่ หลกัการพื้นฐาน (Principles) ของความ

รับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นแนวทางพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับหวัขอ้หลกัในการด าเนินกิจกรรม และขั้นตอน

การบูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์าร โดยหลกัการพื้นฐานของความรับผดิชอบต่อ

สังคมทั้ง 7 หลกัการ จะประกอบดว้ย 

1. หลกัความรับผดิชอบทีส่ามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ไดแ้ก่ องคก์ารควรมีความรับผดิชอบ

ต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก่สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์ารจะตอ้งยอมรับการถูกตรวจสอบอยา่ง

ละเอียดและตอบสนองต่อการตรวจสอบดว้ยดี ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการตอบค าถามของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมี

อ านาจตามกฎหมาย รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ส าหรับผลกระทบท่ีเกิดจากการตดัสินใจและการด าเนินการ

ต่างๆ ขององคก์ารท่ีมีต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ ซ่ึงการถูกตรวจสอบน้ีจะเป็นผลดีทั้งต่อองคก์ารและ

สังคม เน่ืองจากจะท าให้องคก์ารไดมี้โอกาสอธิบายถึงเหตุผลในการตดัสินใจด าเนินการขององคก์ารท่ีส่งผล

กระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีท่ีเกิดความผดิพลาดและก่อใหเ้กิด

ผลกระทบดา้นลบ องคก์ารจะไดแ้สดงการยอมรับผดิและเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความผดิพลาดนั้น รวมไปถึงการหา

แนวทางในการป้องกนัแกไ้ขไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดท่ีไม่ไดต้ั้งใจและไม่ไดค้าดคิดเหล่านั้นซ ้ าอีก ฉะนั้น ในการ

ตดัสินใจต่อเร่ืองใดๆ ก็ตาม องคก์ารจะตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก ทั้งในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรง หรือในประเด็นท่ีอาจจะมีการมองขา้มไป 

สรุปไดว้า่ องคก์ารควรมีความรับผดิชอบในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

-  ผลกระทบจากการตดัสินใจและการด าเนินการต่างๆ ขององคก์ารท่ีมีต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบดา้นลบท่ีมีนยัส าคญั 

- การด าเนินการเพื่อการป้องกนัผลกระทบดา้นลบท่ีถูกมองขา้ม หรือเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจเพื่อป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดข้ึนซ ้ า 

2. หลกัความโปร่งใส (Transparency) ไดแ้ก่ องคก์ารควรเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้ง

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยมีการช้ีแจงพร้อมทั้งระบุเหตุผลเก่ียวกบันโยบาย การ

ตดัสินใจและการด าเนินการต่างๆ ท่ีองค์การรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์าร

ทราบ ทั้งน้ีองค์การควรเตรียมความพร้อมดา้นสารสนเทศเพื่อให้ผูไ้ดรั้บผลกระทบสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรง



 
 

และสามารถเขา้ใจไดง่้าย คือ เป็นขอ้เท็จจริง และน าเสนอในรูปแบบท่ีมีความชดัเจน มีความน่าเช่ือถือ เพื่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียจะไดส้ามารถประเมินผลกระทบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

อน่ึงในหลักการของความโปร่งใสน้ีมิได้ต้องการให้น าข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้ นไปเผยแพร่สู่

สาธารณชน รวมทั้งสารสนเทศท่ีมีเอกสิทธ์ิ การฝ่าฝืนกฎหมายการคา้ ความมัน่คง หรือความรับผิดชอบต่อความ

เป็นส่วนตวั 

นอกจากนั้น องคก์ารควรมีความโปร่งใสในการตดัสินใจ และในการด าเนินการต่าง ๆ ขององคก์ารท่ีมี

ผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ โดยองคก์ารจะตอ้งสร้างความโปร่งใสในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

-  วตัถุประสงค ์ลกัษณะ และสถานท่ีตั้งของการด าเนินการต่างๆ ขององคก์าร 

-  คุณลกัษณะของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีก ากบัดูแลองคก์าร 

-  ลกัษณะของการตดัสินใจ  

3. หลกัการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ไดแ้ก่ องคก์ารจะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งมี

จริยธรรม โดยค านึงถึงความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ความเท่าเทียม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและส่ิงแวดลอ้ม  

4. หลกัการเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder Interests) ไดแ้ก่

องคก์ารจะตอ้งตระหนกัถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น

เก่ียวกบักิจกรรมขององคก์าร เช่น นโยบาย ขอ้เสนอ หรือการตดัสินใจต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

5. หลกัการเคารพต่อหลกันิติธรรม (Respect for the Rule of Law) ไดแ้ก่ องคก์ารจะตอ้งมีการปฏิบติั

ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. หลกัการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of 

Behavior) ไดแ้ก่ องคก์ารจะตอ้งใหก้ารยอมรับต่อแนวปฏิบติัสากล สนธิสัญญาสากล ค าสั่ง ประกาศ ขอ้ตกลง 

มติ และขอ้ช้ีน าต่างๆ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองคก์ารสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารนั้นๆ  

7. หลกัการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) ไดแ้ก่ องคก์ารจะตอ้งใหค้วาม

เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความส าคญั และด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ย

สิทธิมนุษยชน 

 

 

 



 
 

หัวข้อหลกั (Core Subjects) ในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม   

 นอกจากหลกัการพื้นฐาน (Principles) ของความรับผดิชอบต่อสังคมทั้ง 7 หลกัการดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ ความรับผดิชอบต่อสังคมจะมีแนวความคิดท่ีส าคญัในแต่ละประเด็น รวมถึงแนวทางการด าเนินการและ

ความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์ารไดเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีควรจะด าเนินการอยา่งชดัเจนข้ึน โดยหวัขอ้หลกั

ของความรับผดิชอบต่อสังคม จะประกอบดว้ย 

          1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (Organizational Governance) ไดแ้ก่ การจดัระบบบริหารจดัการอยา่งรู้

หนา้ท่ี มีความรับผดิชอบในการจดัการอยา่งโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้ 

          2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ไดแ้ก่ การตรวจสอบสถานะขององคก์าร สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง

ดา้นสิทธิมนุษยชน การหลีกเล่ียงการสมรู้ร่วมคิด การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ การเลือกปฏิบติั และกลุ่มท่ีตอ้งมีการดูแล

เป็นพิเศษ ตลอดจนสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

หลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน 

           3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) ไดแ้ก่ การจา้งงานและแรงงานสัมพนัธ์ สภาพแวดลอ้มใน

การท างาน การปกป้องทางสังคม การสานเสวนาทางสังคม สุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้ง

การพฒันาบุคคลและการฝึกอบบรมในสถานท่ีปฏิบติังาน 

          4. การดูแลส่ิงแวดล้อม (Environment) ไดแ้ก่ การป้องกนัมลภาวะ การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื การ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟ้ืนฟูถ่ินท่ี

อยูท่างธรรมชาติ 

          5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) ไดแ้ก่ การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม การส่งเสริม

ความรับผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า การเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น การมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้ง

การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

          6. ความใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) ไดแ้ก่ ขอ้ปฏิบติัตามสัญญาท่ีเป็นธรรม การตลาดอยา่งเป็น

ธรรม สารสนเทศท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงและไม่อคติ การปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค การ

บริโภคอยา่งย ัง่ยนื การบริการ การสนบัสนุน และการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนและขอ้พิพาทจากผูบ้ริโภค การปกป้อง

ขอ้มูลและการรักษาความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภค การเขา้ถึงการบริการท่ีจ าเป็น และการใหค้วามรู้และการ

สร้างจิตส านึก 



 
 

          7. การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน (Community Involvement and Development) ไดแ้ก่ การมีส่วน

ร่วมของชุมชน การศึกษาและวฒันธรรม การจา้งงานและการพฒันาทกัษะ การพฒันาและการเขา้ถึงเทคโนโลย ี

การสร้างรายไดแ้ละความมัง่คัง่ สุขภาพ และการลงทุนทางสังคม 

อน่ึง  เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง CSR (ISO 26000) มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

องคก์ารสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาล

ท่ี ๙ ) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติั หรือเคร่ืองมือในการก ากบัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

เพราะจะท าใหก้ารปฏิบติัมุ่งเนน้ไปท่ีการเสริมสร้างความเขม้แขง็ ความสมดุล ความมัน่คง ความย ัง่ยนืให้กบัผูมี้

ส่วนไดเ้สีย และมิติการมีส่วนร่วมกบัสังคมรอบขา้ง และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน ธพส. เน่ืองจาก

การปฏิบติัจะตั้งอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้ง

สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเป็นสุข และเป็นผลดีต่อความย ัง่ยืน (Sustainability) ขององค์การ เพราะจะน าไปสู่

ความเจริญเติบโตอยา่ง “สมดุล มั่นคง ภายในและภายนอกองคก์าร โดยใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นหลกัในการ

ปฏิบติัดว้ย ท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหลายและยัง่ยืน” ขององคก์ารในระยะยาว                         

ทั้งน้ี องค์การสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม โดย

ก าหนดกลยุทธ์ในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างชัดเจน เพื่อแสดงเจตจ านงให้เห็นถึงความ

มุ่งมัน่ ตั้งใจ ยึดถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร 

เช่น มีการก าหนดแผนปฏิบติัการ มีผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการ และมีการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากร

ทัว่ทั้งองค์การ ตลอดจนมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และท าการส่ือสารให้ทุกคนไดท้ราบโดยทัว่กนั จะได้

สร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดข้ึนทัว่ทั้งองค์การ และถือเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีทุกคนในองค์การจะร่วมกนั

แสดงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์การ

อยา่งย ัง่ยนืในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวอย่างการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ  

ข้ันที ่1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที ่2 พจิารณาประเด็นที่

เกีย่วข้องกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที ่3 เลือกประเด็นทีจ่ะ

ด าเนินการ 

ภายในองค์การ/บริษัท 

 – ผูถื้อหุน้ พนกังาน 

- ดา้นสิทธิมนุษยชน  

- ดา้นสวสัดิการพนกังาน  

 

ปัจจัยทีพ่จิารณา เช่น 

- ความเหมาะสมของผลตอบแทน 

- ความพร้อมดา้นทรัพยากรของ

องคก์าร เช่น ฐานะทางการเงิน 

ทรัพยากรบุคคล  

- การจดัระบบท างานท่ีมุ่งเนน้

ความปลอดภยัและสุขอนามยั 

ฯลฯ 

ผู้ทีเ่กีย่วข้องโดยตรง  

– ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง 

- ความปลอดภยัของสุขอนามยั  

- การปฏิบติัท่ีเป็นธรรม  

 

- ดูแลชีวติและทรัพยสิ์นให้

ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อชีวติ

หรือสุขภาพ 

- ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ

แก่ผูบ้ริโภค 

- ใหก้ารสนบัสนุนการผลิตหรือ

พฒันาสินคา้ของคู่คา้  

- ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้

อยา่งเสรี ฯลฯ 

ผู้ทีเ่กีย่วข้องโดยอ้อม  

– ภาครัฐ ชุมชน สังคม 

- การปฏิบติัตามกฎหมาย  

- การมีส่วนร่วมในการพฒันา

สังคม  

- ความโปร่งใส  

- ความรับผิดชอบ 

- การก ากบัดูแลท่ีดี 

- จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและสังคม  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


