
 

 
 

  แผนงานระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 2565) ด้านแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)  
แผนแม่บท  

ที่มาของแผนแม่บท 
ปัจจุบันแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่แสดง            

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริจาคหรือการให้ความช่วยเหลือต่างๆ  มาเป็นรูปแบบการแสดง                
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ( ISO) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม ที่เรียกว่า มาตรฐาน ISO 26000 ( ISO 26000 - Social Responsibility) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้พัฒนาขึ้น
โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (The International Organization for Standardization: 
ISO) โดยองค์การมาตรฐานสากลได้ให้ค าแนะน าว่าองค์การทุกประเภทควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมท่ีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิเช่น แสดงความรับผิดชอบ
ส าหรับผลกระทบจากองค์การที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน   การเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ และในปัจจุบัน ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดท ารายงาน                 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้วย  

ดังนั้น เพ่ือให้นโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด จึงได้จัดท าแผนแม่บทข้ึน โดยท าการบูรณาการหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง
ของ ISO 26000 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติการมีส่วนร่วมกับสังคมรอบข้าง และ การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายใน ธพส. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นไปอย่างสมดุล 
มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. เองโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนแม่บท 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นไปอย่างเป็นระบบมีความเป็น
เอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมที่จัดท าข้ึน 
3. เพ่ือให้กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. สร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส. 
3. สร้างความน่าเชื่อถือ/ความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม 
4. แสดงการตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ 
6. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 



 

 
 

แผนปฏิบัติการ 
  เมื่อ ธพส. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการพ้ืนฐาน (Principles)  และหัวข้อหลัก (Core Subjects) ของ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นต่างๆ แล้ว ธพส. ควรจะท าการ                     
บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ โดยขั้นตอนต่างๆ ในการบูรณาการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เกิดข้ึนในองค์การอย่างทั่วถึง จะประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้  

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ(ธพส.)กับผู้มีส่วนได้เสียสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2. การเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานของ ธพส. 

           3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินงานและแนวปฏิบัติขององค์การที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ        
ต่อสังคม 
           4. จัดท าโครงการ/แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

5. ส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์การ 
6. สื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมได้รับทราบ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา/จิตสาธารณะเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็น

รูปธรรม 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     นโยบาย CSR ธพส. 

 

   บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกองค์กร 

 

    แผนปฏิบัติการ 

          ประเมินผล 

     

      กลยุทธ ์  3 E                                                                                                         

 

 

 

ENGAGEMENT  สร้างการมีส่วนร่วม 

EDUCATION เสริมสร้างการศึกษา 

ENVIRONMENT ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
และสร้างจิตส านกึในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย                     
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

การ
ประกอบ
กิจการ
ด้วยความ
เป็นธรรม 

 

การ
ต่อต้าน
การ
ทุจรติ 

 

 

การ
เคารพ
สิทธิ
มนุษยชน 

 

การปฏิบัติ
ต่อ
แรงงาน
อย่างเป็น
ธรรม 

 

จัดท า
รายงาน
แห่งความ
ยั่งยืน 

 

 

นวัตกรรม
และการ
เผยแพร่
นวัตกรรม
จากความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 

 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 

การร่วม
พัฒนา
ชุมชนและ
สังคม 

 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อ
ผู้บริโภค 

 

ก ากับ
ดูแล
กิจการ   
ที่ด ี

 



 

 
 

ค าอธิบายหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
          องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของมาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ หลักการพ้ืนฐาน (Principles) ของ            
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับหัวข้อหลักในการด าเนินกิจกรรม และขั้นตอน
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ โดยหลักการพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้ง 7 หลักการ จะประกอบด้วย 

1. หลักความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ได้แก่ องค์การควรมี              ความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยองค์การจะต้องยอมรับการถูก
ตรวจสอบอย่างละเอียดและตอบสนองต่อการตรวจสอบด้วยดี ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตอบค าถามของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ส าหรับผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและ       
การด าเนินการต่างๆ ขององค์การที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งการถูกตรวจสอบนี้จะเป็นผลดีทั้งต่อ
องค์การและสังคม เนื่องจากจะท าให้องค์การได้มีโอกาสอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจด าเนินการขององค์การที่
ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดและก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบ องค์การจะได้แสดงการยอมรับผิดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น รวมไปถึงการหา
แนวทางในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้คาดคิดเหล่านั้นซ้ าอีก ฉะนั้น ในการ
ตัดสินใจต่อเรื่องใดๆ ก็ตาม องค์การจะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ทั้งในประเด็นที่เก่ียวข้อง
โดยตรง หรือในประเด็นท่ีอาจจะมีการมองข้ามไป 

สรุปได้ว่า องค์การควรมีความรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
-  ผลกระทบจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ขององค์การที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 
- การด าเนินการเพ่ือการป้องกันผลกระทบด้านลบที่ถูกมองข้าม หรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
2. หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ องค์การควรเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการชี้แจงพร้อมทั้งระบุเหตุผลเกี่ยวกับนโยบาย       
การตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ที่องค์การรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์การ
ทราบ ทั้งนี้ องค์การควรเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงได้โดยตรงและ
สามารถเข้าใจได้ง่าย คือ เป็นข้อเท็จจริง และน าเสนอในรูปแบบที่มีความชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะได้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างถูกต้อง  

อนึ่ง ในหลักการของความโปร่งใสนี้มิได้ต้องการให้น าข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
รวมทั้งสารสนเทศที่มีเอกสิทธิ์ การฝ่าฝืนกฎหมายการค้า ความมั่นคง หรือความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว 

 
 



 

 
 

นอกจากนั้น องค์การควรมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และในการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์การที่มี
ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยองค์การจะต้องสร้างความโปร่งใสในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

-  วัตถุประสงค์ ลักษณะ และสถานที่ตั้งของการด าเนินการต่างๆ ขององค์การ 
-  คุณลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่ก ากับดูแลองค์การ 
-  ลักษณะของการตัดสินใจ  
3. หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ได้แก่ องค์การจะต้องมีการด าเนินการอย่างมี

จริยธรรม โดยค านึงถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม  
4. หลักการเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder Interests) ได้แก่

องค์การจะต้องตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมขององค์การ เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการตัดสินใจต่างๆ ที่จะส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

5. หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) ได้แก่ องค์การจะต้องมีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. หลักการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of 
Behavior) ได้แก่ องค์การจะต้องให้การยอมรับต่อแนวปฏิบัติสากล สนธิสัญญาสากล ค าสั่ง ประกาศ ข้อตกลง  
มติ และข้อชี้น าต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การสากลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นๆ  

7. หลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) ได้แก่ องค์การจะต้องให้
ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความส าคัญ และด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน 
หัวข้อหลัก (Core Subjects) ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   
 นอกจากหลักการพ้ืนฐาน (Principles) ของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 หลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีแนวความคิดที่ส าคัญในแต่ละประเด็น รวมถึงแนวทางการด า เนินการและ
ความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้องค์การได้เข้าใจในสิ่งที่ควรจะด าเนินการอย่างชัดเจนขึ้น โดยหัวข้อหลักของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม จะประกอบด้วย 
          1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational Governance) ได้แก่ การจัดระบบบริหารจัดการอย่าง
รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  
          2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ได้แก่ การตรวจสอบสถานะขององค์การ สถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน การหลีกเลี่ยงการสมรู้ร่วมคิด การแก้ไขข้อขัดแย้ง การเลือกปฏิบัติ และกลุ่มที่ต้องมีการดูแล
เป็นพิเศษ ตลอดจนสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
หลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 
           3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) ได้แก่ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม
ในการท างาน การปกป้องทางสังคม การสานเสวนาทางสังคม สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้ง
การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน 



 

 
 

          4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ การป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน      
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟ้ืนฟู    
ถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติ 
          5. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) ได้แก่  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม             
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
รวมทั้งการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
          6. ความใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) ได้แก่ ข้อปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรม การตลาดอย่าง
เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงและไม่อคติ การปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค               
การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทจากผู้บริโภค การปกป้อง
ข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค การเข้าถึงการบริการที่จ าเป็น การให้ความรู้และ                     
การสร้างจิตส านึก 
          7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึง
เทคโนโลยี การสร้างรายได้และความม่ังคั่ง สุขภาพ และการลงทุนทางสังคม 

อนึ่ง  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง CSR (ISO 26000) มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
องค์การสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติ หรือเครื่องมือในการก ากับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพราะจะท าให้การปฏิบัติมุ่งเน้น
ไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมดุล ความมั่นคง ความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และมิติการมีส่วนร่วมกับ
สังคมรอบข้าง และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน ธพส. เนื่องจากการปฏิบัติจะตั้งอยู่บนความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติด้วย ท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข และเป็นผลดี
ต่อความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์การ เพราะจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่าง “สมดุล ม่ันคง และย่ังยืน” 
ขององค์การในระยะยาว                         

ทั้งนี้ องค์การสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม               
โดยก าหนดกลยุทธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างชัดเจน เพ่ือแสดงเจตจ านงให้เห็นถึง             
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ยึดถือเป็นนโยบายส าคัญที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้บริหารสูงสุดขององค์การ 
เช่น มีการก าหนดแผนปฏิบัติการ มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ และมีการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากร
ทั่วทั้งองค์การ ตลอดจนมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และท าการสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน จะได้         
สร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ และถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ทุกคนในองค์การจะร่วมกันแสดง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์การอย่าง
ยั่งยืนในที่สุด 



 

 
 

 
ตัวอย่างการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 

 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ขั้นที่ 3 เลือกประเด็นที่จะ
ด าเนินการ 

ภายในองค์การ/บริษัท 
 – ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

- ด้านสิทธิมนุษยชน  
- ด้านสวัสดิการพนักงาน  
 

ปัจจัยที่พิจารณา เช่น 
- ความเหมาะสมของผลตอบแทน 
- ความพร้อมด้านทรัพยากรของ 
  องค์การ เช่น ฐานะทางการเงิน 
  ทรัพยากรบุคคล  
- การจัดระบบท างานที่มุ่งเน้น 
  ความปลอดภัยและสุขอนามัย  

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
– ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง 

- ความปลอดภัยของสุขอนามัย  
- การปฏิบัติที่เป็นธรรม  
 

- ดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้ 
  ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต 
  หรือสุขภาพ 
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ 
  ผู้บริโภค 
- ให้การสนับสนุนการผลิตหรือ 
  พัฒนาสินค้าของคู่ค้า  
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า 
  อย่างเสรี ฯลฯ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม  
– ภาครัฐ ชุมชน สังคม 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย  
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  

- ความโปร่งใส  
- ความรับผิดชอบ 
- การก ากับดูแลที่ดี 
- จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความ 
  เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม  

 

 

 



 

 
 

                                                     แผนยุทธศาสตร์             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ฃฃฃ 

 
 
 

กลยุทธ์ด้านกระบวนการภายใน : การบริหารจัดการอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลุยุทธ์ด้านการเรียนรู้และเติบโต : ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและบูรณาการ  GRC 

 นโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1) ด้านคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม ยึดมั่นในหลักการและแนวปฏิบตัิที่ดีการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ 

    ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10 ข้อ 

2) ด้านก าหนดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างชัดเจน ภายใต้กลยุทธ์ 3 E  ได้แก ่ENGAGEMENT ENVIRONMENT    

    และ EDUCATION 

3) การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ด้าน CSR IN PROCESS  

4) ด้านการสรา้งพันธมิตรมติิเชิงสงัคม 
    

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

 

ENGAGEMENT 

ENVIRONMENT 

EDUCATION 

 

กลยุทธ์ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

หน่วยงาน 
ราชการ 

ผูป้ระ 

กอบการ

พื้นที่   

พาณิชย ์

ผู้มาติดต่อ 

หน่วยงาน
รอบๆ  
ศูนย์

ราชการ 

ชุมชน

ใกล้เคียง 

ภายในศูนย์ราชการฯ ภายนอกศูนย์ราชการฯ 

ผู้บริหารและ

พนักงาน 

ธพส. 

 CSR IN & AFTER PROCESS 



 

 
 

แผนด าเนินงาน 

 

   ผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเภท CSR 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย กลยุทธ์/กิจกรรม ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1.ภายในศูนย์ราชการ 

IN PROCESS มีกระบวนการ
ท างานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนให้มีอย่างน้อย 1 งานต่อฝ่าย กระบวนการท างานตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ทุกฝ่าย 

AFTER PROCESS ระดับความพึง
พอใจผู้ร่วม
กิจกรรม 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ENGAGEMENT 
- ตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์  
- ออมบุญ 
- บริจาคโลหิต 
- ด้านกีฬา ได้แก่ โยคะ sky running  dance studio 
- งานสงกรานต ์
- งานลอยบกระทง 
- สร้างความสมัพันธ์กับหน่วยงานราชการ 
- สร้างความสมัพันธ์กับพ้ืนท่ีพาณชิย์ 
- วันเด็ก 
ENVIRONMENT 
- วันสิ่งแวดล้อมโลก 
-วันต้นไม้แห่งชาต ิ
- วันรักษ์ต้นไม ้
EDUCATION 
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ 
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตริาชินี 
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ 
- KIDS DAY CAMP 

ฝสอ. 

 



 

 
 

           ผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเภท CSR 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย กลยุทธ์/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

2.ภายนอกศูนย์ราชการ AFTER PROCESS ระดับความพึง
พอใจผู้ร่วม
กิจกรรม 

 

 

 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ENGAGEMENT 

- ตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์  

- ออมบุญ 

- บริจาคโลหิต 

- ด้านกีฬา ได้แก่ โยคะ sky running  dance studio 

- งานสงกรานต ์

- งานลอยบกระทง 

- วันเด็ก 

ENVIRONMENT 

- วันสิ่งแวดล้อมโลก 

EDUCATION 

- KIDS DAY CAMP 

- ส่งเสริมอาชีพ 

 

ฝสอ. 



 

 
 

 


