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  แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (csr) ประจำปี 2558 

 

ท่ีมาของแผนแม่บท 

ปัจจุบันแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่แสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริจาค หรือ การให้ความช่วยเหลือต่างๆมาเป็นรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้วยการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เรียกว่า

มาตรฐาน ISO 26000( ISO 26000- Social Responsibility) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้พัฒนาข้ึนโดยองค์การระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO)โดยองค์การ

มาตรฐานสากลได้ให้คำแนะนำว่า องค์การทุกประเภทควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่ได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน อาทิเช่น แสดงความรับผดิชอบสำหรับผลกระทบ

จากองค์การที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้เสีย ฯลฯ และในปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและมี

การกำหนดดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของการดำเนินการด้วย 

ดังน้ัน เพื่อให้นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นไปอย่างเป็น

ระบบและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการสง่เสรมิความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 

จำกัด จึงได้จัดทำแผนแมบ่ทข้ึน โดยทำการบรูณาการหลักการของความรบัผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของ ISO 

26000 และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มิติการมีส่วนร่วมกับสังคมรอบข้าง และ การมสี่วนร่วมของหน่วยงาน

ภายใน ธพส.เพื่อให้การดำเนินงานด้านการแสดงความรบัผดิชอบต่อสังคมของ ธพส.เป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง และ

ย่ังยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ ธพส.เองโดยตรงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนได้เสีย สงัคม เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความย่ังยืนขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนแม่บท 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การดำเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นไปอย่างเป็นระบบ  
มีความเป็นเอกภาพ และมปีระสทิธิภาพ 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดดัชนีช้ีวัดความสำเรจ็ของการดำเนินกจิกรรมที่จัดทำข้ึน 
3. เพื่อใหก้ิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. สร้างความย่ังยืนให้แก่องค์กร 
 

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

1.   เพื่อสร้างและส่งเสริมความสมัพันธ์ทีดี่กับผู้มสี่วนได้เสีย 

2.   เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส. 

3.   สร้างความน่าเช่ือถือ/ ความไว้วางใจให้แกผู่้มสี่วนได้เสยีและสงัคม 
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4.  แสดงการตอบแทนสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม 

5.  สร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ธุรกจิ 

6.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกจิ 

แผนปฏิบัติการ 

เมื่อธพส. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการพื้นฐาน(Principles)  และหัวข้อหลัก(Core Subjects)ของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ แล้ว ธพส. ควรจะทำการบูรณา

การความรับผิดชอบต่อสังคมน้ีให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์การโดยข้ันตอนต่างๆ ในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้เกิดข้ึนในองค์การอย่างทั่วถึง จะประกอบด้วยแนวทาง ดังน้ี  

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ(ธพส.)กับผู้มีส่วนได้เสียสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 2. การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานของธพส. 

 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแนวปฏิบัติขององค์การที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

4. จัดทำโครงการ/แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

5. ส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์การ 

6. สื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมได้รับทราบ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา/จิตสาธารณะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็น

รูปธรรม 
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กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายหลักการพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบาย CSR ธพส. 

 

บรูณาการความรบัผดิชอบตอ่สงัคมทัว่ทัง้
องคก์ร 

สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ในและนอก
องคก์ร 

 

แผนปฏิบัติการ 

 ประเมินผล 

 

กลยุทธ์3 E 

 

 
 

ENGAGEMENTสรา้งการมีส่วนร่วม 

EDUCATIONเสริมสร้างการศึกษา 

ENVIRONMENTสร้างจิตสํานึกในการดูแล

สิBงแวดลอ้ม 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ 
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         องค์ประกอบหลักที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ หลักการพื้นฐาน (Principles) ของความ

รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวทางพื้นฐานทีส่ำคัญสำหรบัหัวข้อหลกัในการดำเนินกิจกรรม และข้ันตอนการบรูณา

การความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดข้ึนทั่วทั้งองค์การ โดยหลักการพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 7 

หลักการ จะประกอบด้วย 

1. หลักความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Accountability)ได้แก่ องค์การควรมีความ

รับผิดชอบต่อผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนแก่สงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอ้ม โดยองค์การจะต้องยอมรบัการถูก

ตรวจสอบอย่างละเอียดและตอบสนองต่อการตรวจสอบด้วยดี ผู้บรหิารมีหน้าที่ในการตอบคำถามของหน่วยงาน

ต่างๆ ที่มอีำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ สำหรบัผลกระทบทีเ่กิดจากการตัดสินใจและการ

ดำเนินการต่างๆ ขององค์การที่มีต่อสังคม สิ่งแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ ซึ่งการถูกตรวจสอบน้ีจะเป็นผลดีทั้งต่อ

องค์การและสงัคม เน่ืองจากจะทำให้องค์การได้มีโอกาสอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจดำเนินการขององค์การที่

ส่งผลกระทบต่อสังคม สิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกรณีทีเ่กิดความผิดพลาดและก่อให้เกดิ

ผลกระทบด้านลบ องค์การจะได้แสดงการยอมรับผิดและเป็นผูร้ับผิดชอบต่อความผิดพลาดน้ัน รวมไปถึงการหา

แนวทางในการปอ้งกันแก้ไขไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดที่ไม่ได้ต้ังใจและไม่ได้คาดคิดเหล่าน้ันซ้ำอีก ฉะน้ัน ในการ

ตัดสินใจต่อเรื่องใดๆ ก็ตาม องค์การจะต้องดำเนินการด้วยความระมดัระวังเป็นอย่างมาก ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง หรือในประเด็นที่อาจจะมีการมองข้ามไป 

สรปุได้ว่า องค์การควรมีความรบัผิดชอบในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

-  ผลกระทบจากการตัดสินใจและการดำเนินการต่างๆ ขององค์การที่มีต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกจิ โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบทีม่ีนัยสำคัญ 

- การดำเนินการเพือ่การป้องกันผลกระทบด้านลบที่ถูกมองข้ามหรือเกิดข้ึนโดยไม่ได้ต้ังใจเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดข้ึนซ้ำ 

2. หลักความโปร่งใส (Transparency)ได้แก่องค์การควรเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ให้ผูม้ีส่วนได้เสีย รวมทัง้ผู้

ที่เกี่ยวข้องได้รบัทราบอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการช้ีแจงพรอ้มทัง้ระบุเหตุผลเกี่ยวกับนโยบาย การ

ตัดสินใจและการดำเนินการต่างๆ ที่องค์การรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์การทราบ 

ทั้งน้ี องค์การควรเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อใหผู้้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงได้โดยตรงและสามารถ

เข้าใจได้ง่าย คือ เป็นข้อเทจ็จริง และนำเสนอในรูปแบบทีม่คีวามชัดเจน มีความน่าเช่ือถือ เพื่อผู้มสี่วนได้เสียจะได้

สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างถูกต้อง  

อน่ึง ในหลักการของความโปรง่ใสน้ี มิได้ต้องการให้นำข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ันไปเผยแพร่สูส่าธารณชน 

รวมทั้งสารสนเทศที่มเีอกสิทธ์ิ การฝ่าฝืนกฎหมายการค้า ความมั่นคง หรือความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว 

นอกจากน้ัน องค์การควรมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และในการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์การที่มี

ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกจิ โดยองค์การจะต้องสร้างความโปรง่ใสในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

-  วัตถุประสงค์ ลกัษณะ และสถานที่ต้ังของการดำเนินการต่างๆ ขององค์การ 
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-  คุณลักษณะของกลุม่ผลประโยชน์ต่างๆ ที่กำกบัดูแลองค์การ 

-  ลักษณะของการตัดสินใจ 

3. หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior)ได้แก่ องค์การจะต้องมีการดำเนินการอย่างมี

จริยธรรมโดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ต่อผูม้ีส่วนได้เสียและสิง่แวดล้อม  

4. หลักการเคารพต่อผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder Interests)ได้แก่

องค์การจะต้องตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยี โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรมขององค์การ เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการตัดสินใจต่างๆ ทีจ่ะสง่ผลต่อผู้มสี่วนได้เสีย 

5. หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law)ได้แก่ องค์การจะต้องมกีาร

ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. หลักการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of 

Behavior) ได้แก่ องค์การจะต้องให้การยอมรับต่อแนวปฏิบัติสากล สนธิสญัญาสากล คำสั่ง ประกาศ ข้อตกลง 

มติ และข้อช้ีนำต่างๆ ซึ่งได้รบัการรบัรองจากองค์การสากลที่เกี่ยวข้องกบัองค์การน้ันๆ  

7. หลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)ได้แก่ องค์การจะต้องให้

ความเคารพต่อสทิธิมนุษยชน และยอมรบัถึงความสำคัญ และดำเนินกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน 

หัวข้อหลัก (Core Subjects) ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 นอกจากหลกัการพื้นฐาน (Principles) ของความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 7 หลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีแนวความคิดที่สำคัญในแต่ละประเด็นรวมถึงแนวทางการดำเนินการและ

ความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง ซึง่จะช่วยให้องค์การได้เข้าใจในสิ่งที่ควรจะดำเนินการอย่างชัดเจนข้ึน โดยหัวข้อหลักของ

ความรับผิดชอบต่อสงัคม จะประกอบด้วย 

          1. การกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Organizational Governance)ได้แก่การจัดระบบบรหิารจัดการอย่างรู้

หน้าที่ มีความรบัผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  

          2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)ได้แก่ การตรวจสอบสถานะขององค์การ สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชน การหลีกเลี่ยงการสมรู้ร่วมคิด การแก้ไขข้อขัดแย้ง การเลือกปฏิบัติ และกลุม่ที่ต้องมีการดูแล

เป็นพเิศษ ตลอดจนสทิธิการเป็นพลเมอืงและสทิธิทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

หลักการและสทิธิข้ันพื้นฐานในการทำงาน 

           3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)ได้แก่ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมใน

การทำงาน การปกป้องทางสงัคม การสานเสวนาทางสังคม สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทัง้

การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน 
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          4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment)ได้แก่ การป้องกันมลภาวะ การใช้ทรพัยากรอย่างย่ังยืน การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกปอ้งสิ่งแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟูถ่ินที่อยู่

ทางธรรมชาติ 

          5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)ได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การ

ส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่คุณค่าการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินการมสี่วนร่วมทางการเมอืง รวมทั้ง

การต่อต้านการคอรร์ัปช่ัน 

          6. ความใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)ได้แก่ ข้อปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรม การตลาดอย่าง

เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจรงิและไม่อคติการปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ริโภค การ

บริโภคอย่างย่ังยืน การบริการ การสนับสนุน และการแกไ้ขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทจากผูบ้รโิภค การปกป้อง

ข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค การเข้าถึงการบริการทีจ่ำเป็น และการให้ความรู้และการสร้าง

จิตสำนึก 

7. การมสี่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)ได้แก่ การมีส่วน

ร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี 

การสร้างรายได้และความมัง่ค่ัง สุขภาพ และการลงทุนทางสังคม 

อน่ึงเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง CSR (ISO 26000)มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

องค์การสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติ หรือเครื่องมือในการกำกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพราะจะทำให้การปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมดุล ความมั่นคง ความย่ังยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และมิติการมีส่วนร่วมกับ

สังคมรอบข้าง และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน ธพส. เน่ืองจากการปฏิบัติจะต้ังอยู่บนความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยใช้ความรู้

และคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติด้วย ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข และเป็นผลดี

ต่อความย่ังยืน(Sustainability)ขององค์การ เพราะจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่าง “สมดุล มั่นคง และยั่งยืน” 

ขององค์การในระยะยาว                        

ทั้งน้ี องค์การสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนด

กลยุทธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างชัดเจน เพื่อแสดงเจตจำนงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้บริหารสูงสุดขององค์การ เช่น มีการกำหนด

แผนปฏิบัติการ มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และมีการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ 

ตลอดจนมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทำการสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน จะได้สร้างความร่วมมือร่วม

ใจให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์การ และถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ทุกคนในองค์การจะร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสูค่วามเจริญเติบโตขององค์การอย่างย่ังยืนในที่สุด 
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ตัวอย่างการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 

 

ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ผู้มสี่วนได้เสยี ขั้นท่ี 2 พิจารณาประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นท่ี 3เลือกประเด็นท่ีจะ

ดำเนินการ 

ภายในองค์การ/บริษัท 

– ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

- ด้านสิทธิมนุษยชน 

- ด้านสวัสดิการพนักงาน 

 

ปัจจัยท่ีพิจารณาเช่น 

- ความเหมาะสมของผลตอบแทน 

- ความพร้อมด้านทรัพยากรของ

องค์การ เช่น ฐานะทางการเงิน 

ทรัพยากรบุคคล 

- การจัดระบบทำงานที่มุง่เน้น

ความปลอดภัยและสุขอนามัยฯลฯ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง  

– ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง 

- ความปลอดภัยของสุขอนามัย 

- การปฏิบัติที่เป็นธรรม 

 

- ดูแลชีวิตและทรพัย์สินให้

ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต

หรือสุขภาพ 

- ให้ข้อมลูที่ถูกต้องและเพียงพอแก่

ผู้บริโภค 

- ให้การสนับสนุนการผลิตหรือ

พัฒนาสินค้าของคู่ค้า  

- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

อย่างเสรี ฯลฯ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยอ้อม  

– ภาครัฐชุมชน สังคม 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย  

- การมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

- ความโปรง่ใส  

- ความรับผิดชอบ 

- การกำกบัดูแลที่ดี 

- จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสงัคม  

 


