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เน้ือหาการบรรยาย

 เกาะกระแสความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR)
 รู"จัก CSR ข้ันเทพ (ISO 26000)
 ความหมายของ CSR in process 
 ประโยชน5และคุณค�าของการท่ีองค5กรดําเนินงานด"วย CSR in process
 การประยุกต5ใช" CSR in process ในกระบวนการทํางาน (กรณีตัวอย�างท่ี

สอดคล"องกับบริบทของ รฟม.)
 CSR in Process สู�การเป@นองค5กรแห�งความย่ังยืน
 รายงานความย่ังยืน (Sustainability Report: GRI G4)
 การวัดผลสําเร็จ
  Q & A
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Current Trends

 ลดต"นทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ

 การสร"างธรรมเนียมการทําดี (Doing good to look good)

การเปVดเผยข"อมูล และการจัดทํารายงาน (Global Reporting Initiative)

 การเพิ่มข้ึนของผู"ประกอบการทางสังคม (Social entrepreneur) 
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ทําไมต"องมีความผิดชอบต�อสังคม
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 แรงผลักดันในการดําเนินธุรกิจ
 ความต"องการของลูกค"า
 แรงผลักดันจากผู"มีส�วนได"เสีย
 ชื่อเสียงและภาพลักษณ5
 ขวัญและกําลังใจของลูกจ"าง
 เหตุผลทางจริยธรรม
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CSR ไม�ใช�

 การบริจาค (Philanthropy)
 การตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing)
 การประชาสัมพันธ5 (Public Relation)

What?
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CSR เพ่ือใคร

  องค5กร
o  ผู"บริหาร
o  พนักงาน
o  ผู"ถือหุ"น

  ลูกค"า
  คู�ค"า
  คู�แข�ง
  ประชาชน
  ชุมชนใกล"เคียง
  ชุมชนห�างไกล
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ความรับผิดชอบต�อสังคม(Social Responsibility)
ความรับผิดชอบขององค5กรต�อผลผกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจและดําเนินการ
ต�างๆ ต�อสังคมและส่ิงแวดล"อมท่ีทําอย�างโปร�งใสและการปฏิบัติอย�างมีจริยธรรม เพ่ือ

  ส�งเสริมต�อการพัฒนาอย�างย่ังยืน ซ่ึงรวมถึงสุขภาพและความอยู�ดีมีสุขของสังคม

  ให"ความสําคัญต�อความคาดหวังผู"มีส�วนได"เสีย

 ให"เป@นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง และสอดคล"องเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทาง
ของสากล

 ให"เกิดการบูรณาการท่ัวท้ังองค5กร รวมท้ังนําไปใช"กับองค5กรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ5
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มาตรฐาน มอก./ISO 26000

10

TIS /มอก. 26000-2553 -แนวทางความรับผิดชอบต�อสังคม

ISO 26000 : 2010 -Guidance on Social Responsibility



14/03/62 1111 สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาติ

ISO 26000 : 2010

Scope

Terms & 
Definitions

Understanding SR

Principle of SR

Recognizing SR & 
stakeholder

Core subjects

Integrates SR 
throughout 
organization
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ISO 26000 : ความรับผิดชอบต�อสังคม
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ISO 26000 : Social Responsibility

 ส่ิงแวดล"อม (Environment)

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

ข"อปฏิบัติด"านแรงงาน (Labour Practices)

ธรรมาภิบาล (Organizational Governance)

การปฏิบัติที่เป@นธรรม (Fair Operating Practices)

ประเด็นด"านผู"บริโภค (Consumer Issues)

การมีส�วนร�วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement 
/ Society Development)
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7 หัวข"อหลัก

7 หัวข"อ
หลัก

ธรรมา             
ภิบาล

สิทธิ
มนุษยชน

การปฏิบัติ
ด"านแรงงาน

ส่ิงแวดล"อมการปฏิบัติที่
เป@นธรรม

ประเด็นด"าน
ผู"บริโภค

การมีส�วนร�วม
ของชุมชน และ

การพัฒนา
ชุมชน
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ธรรมาภิบาล

หลักการ 
o ความรับผิดชอบ
o ความโปร�งใส
o จริยธรรม
o ความสําคัญของผู"มีส�วนได"เสีย
o เครพต�อหลักนิติธรรม 
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ : ธรรมาภิบาล

องค5กรมีการนําหลักธรรมภิบาลใช" และเป@นกรอบการตัดสินใจภายใน
องค5กร

 มีโครงสร"างด"านธรรมภิบาล

 มีระบบการตรวจสอบและกํากับการทาํงาน



19

20 สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาติ

สิทธิมนุษยชน

  การไตร�ตรองอย�างรอบคอบ
  สถานการณ5ความเส่ียงของสิทธิมนุษยชน
  การหลีกเล่ียงการร�วมกระทําผิด
  การแก"ไขปwญหาความขัดแย"ง
  การเลือกปฏิบัติและกลุ�มผู"ด"อยโอกาส
  สิทธิการเป@นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
  สิทธิทางด"านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทาํงาน
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สิทธิมนุษยชน
หลักการ

 องค5กรควรเคารพต�อสิทธิมนุษยชน และให"การยอมรับถึงความสาํคญัและความเป@นสากล
ของสิทธิมนุษยชน
oเคารพ และส�งเสริมสทิธิต�างๆ ท่ีระบุไว"ในกฎหมายระหว�างประเทศว�าด"วยสทิธิ

มนุษยชน (International Bill of Human Rights)
oเคารพต�อความเป@นสากลของสิทธิต�างๆ ว�าสามารถนําไปปรับใช"ได"ในทุกประเทศ 

ทุกวัฒนธรรม และทุกสถานการณ5
oในสถานการณ5ที่สทิธิมนุษยชน ไม�ได"รับการปกปzอง องค5กรควรดําเนินการให"เกิดการ

เคารพสิทธิมนุษยชน และหลีกเลีย่งการไดมาซ่ึงผลประโยชน5จากสถานการณ5ต�างๆ 
ดังกล�าว
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ : สิทธิมนุษยชน

 Code of Conduct (จรรยาบรรณทางธุรกิจ)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
 Internal Audit Report (รายงานการตรวจประเมิน)
 สวัสดิการเงินกู"ฉุกเฉิน/กิจกรรมช�วยเหลือพนักงานที่ประสบภัย
 กฎระเบียบบริษัท (การสรรหาว�าจ"าง, การจัดหา, วินัยและการ

ลงโทษ ฯลฯ)
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ : สิทธิมนุษยชน

มาตรการรักษาความปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย                               

และสภาพแวดล"อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ

24



25 สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาติ

การปฏิบัติด"านแรงงาน

  การจ"างงานและความสัมพันธ5การจ"างงาน

  สภาพการจ"างงานและการคุ"มครองทางสังคม

  สังคมเสวนา

  สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

  การพัฒนาบุคลากร และการฝ�กอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ : การปฏิบัติด"านแรงงาน 

ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข"อง

 ดําเนินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ดําเนินระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001/SA 8000)



27 สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาติ

ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ : การปฏิบัติด"านแรงงาน 

จัดทําข้ันตอนการสอบสวนอุบัติการณ5 และแนวทางการแก"ไขภายหลังเกิดอุบติัเหตุ

จัดทําแผนฉุกเฉินตามความเส่ียง และซ"อมแผนตามที่กฎหมายกําหนด

  จัดหาอุปกรณ5ความปลอดภัยในการปzองกันและระงับเหตุฉุกเฉินต�างๆ

จัดฝ�กอบรมพัฒนาบุคลากร

  จัดกิจกรรมสัปดาห5ความปลอดภัย
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ส่ิงแวดล"อม

การปzองกันมลพิษ
การใช"ทรัพยากรอย�างย่ังยืน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการ
ปรับตัว
การปกปzองสิ่งแวดล"อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
ฟ��นฟูสภาพแวดล"อมทางธรรมชาติ
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การปzองกันมลพิษ

 การจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดล"อม ISO 14001
 การควบคุมและบําบัดมลพิษ
 การจัดการขยะ
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การใช"ทรัพยากรอย�างย่ังยืน
 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle
 ระบบการจัดการพลังงาน: ISO 50001
 การใช"ผลิตภัณฑ5ที่เป@นมิตรต�อสิง่แวดล"อม 
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ: การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 คาร5บอนฟุตพร้ินต5ขององค5กร
 คาร5บอนฟุตพร้ินต5ของผลิตภัณฑ5
 ลดการใช"สาร CFCs
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ: การปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

 วางแผนสําหรับการกําหนดเขตการใช"ที่ดิน 
 ออกแบบโครงสร"างรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เช�น นํ้าท�วม ภัยแล"ง กระแสลมแรง
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การปกปzองส่ิงแวดล"อม               
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การฟ��นฟูสภาพแวดล"อมทางธรรมชาติ

  โครงการอนุรักษ5ส่ิงมีชีวิตสายพันธุ5ท"องถ่ิน หรือสายพันธุ5ที่ถูกคุมคาม หรือเส่ียง
สูญพันธุ5

   การบูรณาการการบริหารจัดการที่ดิน นํ้า และระบบนิเวศ
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การปฏิบัติอย�างเป@นธรรม

  การต�อต"านทุจริต

  การมีส�วนร�วมทางการเมืองอย�างรับผิดชอบ

  การแข�งขันอย�างเป@นธรรม

  การส�งเสริมความรับผิดชอบต�อสังคมในห�วงโซ�แห�งคุณค�า

  การเคารพต�อสิทธิในทรัพย5สิน



37 สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาติ

ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การต�อต"านทุจริต
  การสร"างวัฒนธรรมองค5กรที่ซื่อสัตย5และยดึม่ันในความเป@นธรรม 

  จัดต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจ"าง

  จัดช�องทางในการร"องเรียนการทจุริต

  ภาคีเครือข�ายการปzองกันและปราบปรามการทุจริตคอร5รัปช่ัน 
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การมีส�วนร�วมทางการเมืองอย�างรับผิดชอบ

  สร"างความตระหนักในการมีส�วนร�วมและสนับสนุนทางการเมือง เช�น การ
เชิญชวนเลือกต้ัง

  ไม�ใช"อิทธิพลหรือโน"มน"าวจูงใจให"สนับสนุนพรรคใดพรรคหน่ึง
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การแข�งขันอย�างเป@นธรรม

  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต�างๆ ด"านการแข�งขันอย�างเป@นธรรม

  กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อปzองกันการเข"าร�วมหรือรู"เหน็ในพฤติกรรม
ต�อต"านการแข�งขัน

  ประมูลด"วยระบบอิเล็กทรอนิกส5
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การส�งเสริมความรับผิดชอบต�อ
สังคมในห�วงโซ�แห�งคุณค�า

  สนับสนุนสินค"าและบริการขององค5กรที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม

  สร"างความตระหนักด"านความรับผิดชอบต�อสังคมให"ผู"ส�งมอบ คู�ค"า 
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การเคารพต�อสิทธิในทรัพย5สิน

  ไม�ผลิตสินค"าที่มีลิขสิทธ5

  ไม�ทําธุรกรรมกับผู"ที่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ

  ใช" software ที่ถูกต"องลิขสิทธ์ิ
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ประเด็นด"านผู"บริโภค

  การตลาดที่เป@นธรรม

  การคุ"มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู"บริโภค

  การบริโภคอย�างยั่งยืน

  การบริการ การสนับสนุน และการยุติร"องเรียนและข"อโต"แย"งแก�ผู"บริโภค

  การปกปzองข"อมูลและความเป@นส�วนตัวของบริโภค

  การเข"าถึงบริการที่จําเป@น

  การให"ความรู"และการสร"างความตระหนัก
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การตลาดท่ีเป@นธรรม

  การโฆษณา ประชาสัมพันธ5ไม�อวดอ"างเกินจริง ปลูกฝwงความเช่ือที่ผิดๆ

  มีหลักฐานยืนยันข"อเท็จจริงที่กล�าวอ"าง

  แจ"งรายละเอียดราคา ข"อตกลง และเง่ือนไขของผลิตภัณฑ5และบริการ

  เง่ือนไขในสัญญาที่ชัดเจน เป@นธรรม 
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การคุ"มครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู"บริโภค
  ออกแบบผลิตภัณฑ5ที่คํานึงถึงความปลอดภัย และให"ข"อมูลด"านความ

ปลอดภัยแก�ผู"ใช"งาน

  ผลิตสินค"าตามกฎระเบียบและมาตรฐานด"านสุขภาพและความปลอดภัย

  มีกลไกการเรียกคืนสินค"าที่ไม�ได"คุณภาพและชดเชยแก�ผู"เสียหาย
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การบริโภคอย�างยั่งยืน

  Eco-design

  ผลิตภัณฑ5และบริการที่เป@นมิตรต�อส่ิงแวดล"อม

  ผลิตภัณฑ5มีคุณภาพสูง อายุการใช"งานยาวนาน                      นํา
กลับมาใช"ใหม�ได"
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การบริการ การสนับสนุน และการ
ยุติร"องเรียนและข"อโต"แย"งแก�ผู"บริโภค

  Call center/Customer service center

 การรับประกันสินค"าและบริการ

  มีกลไกการเรียกคืนสินค"าที่ไม�ได"คุณภาพและชดเชยแก�ผู"เสียหาย
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การปกปzองข"อมูลและความเป@น
ส�วนตัวของบริโภค

  จัดเก็บข"อมูลผู"บริโภคเฉพาะที่จําเป@น

  มีระบบรักษาความปลอดภัยของข"อมูลส�วนบุคคลที่จัดเก็บ

  ใช"การลงทะเบียนทางอินเตอร5เน็ต
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การเข"าถึงบริการท่ีจําเป@น

  บํารุงรักษาและยกระดับการให"บริการ เพื่อปzองกันการหยดุชะงักของการบริการ

  ให"การบริการแก�ผู"บริโภคอย�างเท�าเทียม

  ไม�ตัดการให"บริการที่จําเป@นแก�ผู"บริโภคที่ไม�ชําระค�าบริการ โดยไม�ให"โอกาส
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การให"ความรู"และการสร"างความตระหนัก

 มีฉลากที่ชัดเจนที่แสดงถึงข"อมูลการใช"งาน คําเตือน วิธีการกําจัด
 แสดงข"อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับปริมาณ คุณภาพ                               
 เง่ือนไขของการรับประกัน สินเชื่อ
แสดงข"อมูลเก่ียวกับการปกปzองส่ิงแวดล"อม (ถ"ามี) เช�น ประหยัด

ไฟ ไม�มีโลหะหนัก ไม�ทําลายชั้นโอโซน เป@นต"น
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การมีส�วนร�วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน

  การมีส�วนร�วมของชุมชน

  การศึกษาและวัฒนธรรม

  การสร"างการจ"างงานและการพฒันาทักษะ

  การพัฒนาและการเข"าถึงเทคโนโลยี

  การสร"างความม่ังค่ังและรายได"

  สุขภาพ

  การลงทุนด"านสังคม
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การมีส�วนร�วมของชุมชน

  สร"างเครือข�ายและความสัมพันธ5ที่ดีกับชุมชน

  การเวทีรับฟwงความคิดเห็นเม่ือมีการพฒันาโครงการต�างๆ ขององค5กร
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การศึกษาและวัฒนธรรม

  สนับสนุนการศึกษาของชุมชนโดยรอบ เช�น การให"ทุนการศึกษา การสร"าง
ห"องสมุด การฝ�กอบรม 

  สนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีท"องถ่ิน
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การสร"างการจ"างงานและการพัฒนาทักษะ

  นโยบายสนับสนุนการจ"างงานท"องถ่ิน 

  การจัดต้ังศูนย5การเรียนรู"เพื่อพฒันาอาชีพ

  การช�วยปรับปรุงทกัษะของชุมชน
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การพัฒนาและการเข"าถึงเทคโนโลยี

  การฝ�กอบรมการใช"งานคอมพิวเตอร5ให"แก�ชุมชน

  การช�วยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให"แก�ชุมชน

  การร�วมมือกับสถานศึกษาเพื่อพฒันา ปรับปรุงและถ�ายทอดเทคโนโลยีแก�
ชุมชน
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การสร"างความม่ังค่ังและรายได"

  การเลือกซ้ือวัตถุดิบ สินค"า และบริการของคนในชุมชน

  การสนับสนุนการสร"างอาชีพในชุมชน การจัดต้ังสหกรณ5

  การช�วยจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ5ในชุมชน

  ความรับผิดชอบเก่ียวกับภาษีขององค5กร

58 สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาติ

ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:สุขภาพ

  การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส�งเสริมสุขภาพในชุมชน เช�น การสร"างสวนสุขภาพ 
การสนับสนุนการแข�งกีฬาในชุมชน 

  การให"ความรู"เก่ียวกับการปzองกันโรคต�างๆ

  สนับสนุนการจัดหานํ้าสะอาด ห"องนํ้า  
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ตัวอย�างการนําไปปฏิบัติ:การลงทุนด"านสังคม

การลงทุนร�วมในวิสาหกิจชุมชน

การร�วมมือกับองค5กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผนึกพลังในการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชน

CSR
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CSR

ภาระผูกพัน อันถือเป@นพันธสัญญาท่ีองค5กร กิจการ หรือบริษัทธุรกิจ ท่ีประกอบ
กิจการใดๆ ต"องปฏิบัติตามภาระกิจหน"าท่ีที่ได"กําหนดไว"แล"วด"วยความสุขุม รอบคอบโดยมี
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) และจริยธรรม (Ethic) เพ่ือความ
เจริญเติบโตท่ีม่ันคงย่ังยืน โดยไม�สร"างผลกระทบทางลบ เพ่ือก�อให"เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล"อมท้ังภายในองค5กร อันรวมถึงผู"ถือหุ"น นักลงทุน กรรมการ 
ผู"บริหาร พนักงาน ลูกจ"าง ผู"มีส�วนได"ส�วนเสียกับองค5กรและภายนอกองค5กรอันรวมถึงสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดล"อม ฯลฯ ให"มีสภาพและความเป@นอยู�ที่ดีขึ้น ด"วยทรัพยากรทางการเงิน 
และไม�ใช�ทรัพยากรทางการเงินประกอบกัน อันจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมมูลค�า และบรรลุ
ความสําเร็จขององค5กรกิจการหรือบริษัทธุรกิจท่ีย่ังยืนได"อย�างแท"จริง(Sustainability) และ
ตลอดไป

Ref: ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

62 สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาติ

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR as business commitment to contribute to sustainable 
economic development, working with employee, their 
families, the local community , and society at large to 
improve their quality of life.

CSR เป@นความมุ�งม่ัน หรือพันธสัญญาขององค5กรธุรกิจในการมีส�วนร�วม
อย�างต�อดน่ืองในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยยึดหลักจริยธรรมใน
การบริหารองคกร รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวติของผู"ใช"แรงงาน
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล�าน้ัน รวมถึงการมีส�วนร�วมในการพฒันา
ชุมชนท"องถ่ินและสังคมในวงกว"าง

Ref : World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
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ประเภทของ CSR

CSR-after-process
CSR-in-process
CSR-as-process

64 สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาติ

CSR-after-process

เป@นการดําเนินกิจกรรมที่แยกต�างหากจากการดําเนินธุรกิจที่เป@นกระบวนการ
หลักของกิจการ เช�น การแจกจ�ายส่ิงของบรรเทาสาธารณภัย การบําเพ็ญ
ประโยชน5ต�อสาธารณะ และการเยียวยาชุมชนที่ได"รับผลกระทบทางมลพิษ
จากการประกอบการ
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CSR-in-process

เป@นการดําเนินความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีอยู�ในกระบวนหลักของกิจการหรือเป@นการทํา
ธุรกิจท่ีหากําไรอย�างมีความรับผิดชอบ เช�น การปzองกัน หรือกําจัดมลพิษใน
กระบวนการผลติเพ่ือไม�ให"ส�งผลกระทบต�อชุมชน การผลติ สินค"าและบริการท่ีมี
คุณภาพและได"มาตรฐานตามข"อกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ5 การเปVดเผยข"อมูลผลิตภณัฑ5
ต�อผู"บริโภคอย�างถูกต"องครบถ"วน การชดเชยความเสียหายให"แก�ลูกค"าท่ีเกิดจากความ
ผิดพลาดและความบกพร�องของพนักงาน ซ่ึงถือเป@นกิจกรรมท่ีอยู�เวลาทํางานปกติของ
กิจการ
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CSR-as-process

เป@นกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยองค5กรที่ไม�แสวงหากําไรให"กับตนเอง เป@น
หน�วยงานที่ก�อต้ังข้ึนเพื่อมุ�งสร"างประโยชน5ต�อสังคมเป@นหลัก เช�น  มูลนิธิ/ 
สมาคมการกุศล ที่เป@นองค5กรสาธารณประโยชน5 องค5กรประชาชนและส�วน
ราชการ
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ประโยชน5ที่ได"รับ
  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน

  สร"างการเรียนรู"และส�งเสริมนวัตกรรมใหม�ๆ 

  สร"างภาพลักษณ5และช่ือเสียงท่ีดี รวมท้ังได"รับความไว"วางใจจากสาธารณชนเพ่ิมข้ึน

 การรักษาไว"ซ่ึงขวัญและกําลังใจ รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีให"กับ
พนักงานและผู"มีส�วนได"เสีย

 การเพ่ิมขีดความสามารถด"านทรัพยากรบุคคลในการสร"างแรงจูงใจและรักษาพนักงาน 

 สร"างสัมพันธ5ที่ดีกับผู"มีส�วนได"เสีย 

 ลดความเสี่ยงต�างๆ ท่ีเกี่ยวข"องกับความรับผิดชอบต�อสังคมและความเสี่ยงอ่ืนๆ

 ส�งเสริมการใช"ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และปริมาณของเสียท่ีลดลง

 ช�วยปzองกันหรือลดความขัดแย"งในด"านบริการท่ีอาจจะเกิดข้ึน



www.ftpi.or.th70

“ทํางานให4เป5น CSR ไม�ใช�ทํา CSR ให4เป5นงาน”

แนวทางการดําเนินงาน CSR in Process
ภายใน ภายนอก

 การจัดการทรัพยากรมนุษย5อย�างมีความ
รับผิดชอบ

 การจัดการกับคู�ค"า และผู"ส�งมอบอย�างเป@น
ธรรม

 การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
การทํางาน

 การดูแลผู"บริโภค

 การจัดการทรัพยากรและดูแลสิง่แวดล"อม  ความรับผิดชอบต�อชุมชน

 ธรรมาภิบาลและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน

 ความรับผิดชอบต�อสังคมในวงกว"าง
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แนวทางการประยุกต5ใช" CSR in process

รฟม.

การกํากับดู
และกิจการท่ีดี

การปฏิบัติ
ด"านแรงงาน

ส่ิงแวดล"อม

สิทธิมนุษยชนการปฏิบัติ          
ท่ีเป@นธรรม

การมีส�วนร�วม 
และพัฒนา

ชุมชน

ด"านผู"บริโภค

ISO 45001
มรท.8001

BCM

ISO 14001

มรท.8001/
SA 8000

ISO 9001

Fair Trade

CG, UN Global 
Compact

CSR/CSV
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แนวคิดในการพัฒนาไปสู�ความยั่งยืน

ความน�าเช่ือถือต�อผู"มีส�วนได"เสีย

ความยั่งยืนขององค5กร

ความยั่งยืนของสังคม

CGCG CSRCSR
Triple 

Bottom line
Triple 

Bottom line
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แนวทางในการปฏิบัติด"านความรับผิดชอบต�อสังคมใน
กระบวนการธุรกิจสู�การเป@นองค5กรแห�งความย่ังยืน

1.เสริมสร"างความรู"/ความเข"าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต�อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ 
(CSR-in-process)

2.สร"างค�านิยมด"านการมีความรับผิดชอบต�อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-
process) ให"แก�ผู"บริหาร พนักงาน และผู"ที่เกี่ยวข"อง เพ่ือปลูกฝwงจิตสํานึกให"มีการปฏิบัติ 
CSR-in-process จนกลายเป@นวัฒนธรรมองค5กร

3.กําหนดนโยบาย CSR เพ่ือส�งเสริมการนําไปปฏิบัติ CSR-in-process

4.สื่อสารกับพนักงานในองค5กรทุกระดับ เพ่ือสร"างความร�วมมือในการทํางานร�วมกัน
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แนวทางในการปฏิบัติด"านความรับผิดชอบต�อสังคมใน
กระบวนการธุรกิจสู�การเป@นองค5กรแห�งความย่ังยืน

5.ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของพนักงานในการปฏิบัติ CSR-in-process 

6.สร"างแรงจูงใจในการปฏิบัติ CSR-in-process เช�น ให"รางวัล/ยกย�องชมเชย 

7.ส�งเสริมการปฏิบัติ CSR นอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) เพ่ือเสริมสร"าง
สังคมท่ีเป@นสุข และสิง่แวดล"อมท่ีย่ังยืน ทุกภาคส�วนของสงัคมจะได"เติบโตไปพร"อมๆ กัน 

8.ประเมินผลการปฏิบัติ CSR-in-process เพ่ือการวิเคราะห5ความคุ"มค�าทางเศรษฐกิจและ
สังคม (SROI)

9.สื่อสารข"อมูลการปฏิบัติด"านความรับผิดชอบต�อสังคมในวงกว"าง เพ่ือสร"างการรับรู" และ
ความน�าเช่ือถือขององค5กร เช�น จัดทํารายงานความย่ังยืน
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การจัดทํารายงานความย่ังยืน GRI Report

วางแผน

เช่ือมโยง

กําหนดติดตาม

รายงาน

กรอบการจัดทํา
รายงาน

วิเคราะห5ผู"มี
ส�วนได"เสีย

กําหนด
สาระสําคัญ
ของรฟม.

รวบรวม
วิเคราะห5
ข"อมูล

การจัดทํา
รายงาน
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กรอบเวลาการจัดทํารายงาน GRI G4 : รฟม.

ลําดับ กิจกรรม เวลา (61-62)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1 อบรมการสร"างการมีส�วนร�วมกับผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย 

(Stakeholder Engagement)

2 สรุปประเด็นสาระสําคัญ (Materiality) 

จากผู"มีส�วนได"เสีย และความเส่ียง

3 นําเสนอข้ันตอนการจัดทําร�างรายงานความยั่งยืนตาม

กรอบ GRI G4 (Global Report Initiative)

4  นําเสนอกรอบเน้ือหารายงานความย่ังยืนตามกรอบ 
GRI G4  และมอบหมายผู"รับผิดชอบในแต�ละหัวข"อ 
(ตัวช้ีวัด GRI G4) และข"อมูลประเด็นความย่ังยืน 
ของ รฟม. ตามประเด็นสาระสําคัญ
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กรอบเวลาการจัดทํารายงาน GRI G4 : รฟม.

ลําดับ กิจกรรม เวลา (61-62)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

5 นําเสนอตัวอย�างการจัดทํารายงานความย่ังยืนของ  
รฟม. และ Best Practices

6 การติดตามรวบรวมข"อมูล และสัมภาษณ5ผู"ที่เก่ียวข"อง
เพ่ิมเติม เพ่ือใช"ในการจัดทํารายงานความย่ังยืนตาม
กรอบ GRI G4

7 นําเสนอร�างรายงานความย่ังยืน ของรฟม. ตามกรอบ 
GRI G4

8 แก"ไข/ปรับปรุงร�างรายงานความย่ังยืน ของรฟม. ตาม
กรอบ GRI G4

9 จัดทํารูปเล�ม และจัดพิมพ5

10 นําส�งรายงาน GRI G4
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รายงานความยั่งยืน รฟม.
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ประเด็นสาระสําคัญ (Materiality)
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ระบบการประเมินผลใหม�ของรัฐวิสาหกิจ 8 ด"าน

1. การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค5กร (Corporate Governance & Leadership : CG) 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ5 (Strategic Planning : SP) 
3. การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal 

Control : RM &IC) 
4. การมุ�งเน"นผู"มีส�วนได"ส�วนเสียและลูกค"า (Stakeholder & Customer : CSM) 
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : Digital ) 
6. การบริหารทุนมนุษย5 (Human Capital Management : HCM) 
7. การจัดการความรู"และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation 

Management: KM&IM) 
8. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA)
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4. บทบาทของ ผู"มีส�วนได"เสีย 
(Stakeholder Relations and Responsible Business)

4.1 การจัดให"มีนโยบายและการปฏิบัติงานเชิง กลยุทธ5ในการแสดงความ
รับผิดชอบต�อผู"มีส�วนได"ส�วนเสียสังคมและส่ิงแวดล"อมแบบในกระบวนการ 
(CSR in Process)

4.2 การติดตามผลการดาเนินงานด"านการแสดงความรับผิดชอบต�อผู"มีส�วน
ได"เสีย สังคมและส่ิงแวดล"อมในกระบวนการปฏิบติังาน (CSR in Process)

4.3 การเสริมสร"างความเข"มแข็งของชุมชนสาคัญตามความสามารถพเิศษ
ของรัฐวิสาหกิจ
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ตัวอย�างการประเมินผล

ประเด็นประเมินย�อยตามแนวปฏิบัติที่ดี OECD ISO   
26000

CGR/ 
SET

CG 
Code

1. การจัดให�มีนโยบายและการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ,ในการแสดงความรับผิดชอบต1อผู�มีส1วนได�ส1วนเสียสังคมและ
ส่ิงแวดล�อมแบบในกระบวนการ(CSR in Process) โดยครอบคลุมด�านสําคัญ คือ
 ธรรมาภิบาล (บทบาทของผู�นําในการกําหนดนโยบาย CSR และปฏิบัติตนเปHนแบบอย1างด�าน CSR)
 สิทธิมนุษยชน
 การปฏิบัติด�านแรงงาน
 ส่ิงแวดล�อม
 การปฏิบัติท่ีเปHนธรรม
 ประเด็นด�านผู�บริโภค
 การมีส1วนร1วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน

  

2. การติดตามดูแลให�ฝMายจัดการประกอบธุรกิจอย1างมีความรับผิดชอบต1อสังคมและส่ิงแวดล�อม ตาม
มาตรฐานสากล และระบุเปHนส1วนหนึ่งของแผนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร, (operational plan) เพ่ือให�มั่นใจได�
ว1า ทุกฝMายได�ดําเนินการสอดคล�องกับวัตถุประสงค, เปVาหมายหลัก และแผนกลยุทธ, (strategies) ของกิจการ

 

3. การติดตามผลการดําเนินงานด�าน CSR อย1างสม1าเสมอท้ังปY   

4. การจัดทํารายงานผลการแสดงความรับผิดชอบต1อผู�มีส1วนได�ส1วนเสีย สังคม และส่ิงแวดล�อม   
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4.1 การจัดให"มีนโยบายและการปฏิบัติงานเชิง กลยุทธ5ในการแสดงความรับผิดชอบต�อผู"
มีส�วนได"ส�วนเสียสงัคมและสิง่แวดล"อมแบบในกระบวนการ (CSR in Process)
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หมายเหตุ : แผนแม�บทระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจาป�ด"าน CSR ให"
พิจารณา

-มาตรฐานด"านการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล"อมใน
กระบวนการที่เป@นที่ยอมรับได"แก� มาตรฐาน ISO 26000

-หมวดต"องครบถ"วน 7 หมวด ตาม ISO 26000 ได"แก� 

1. ธรรมาภิบาล 

2. สิทธิมนุษยชน 

3. การปฏิบัติด"านแรงงาน 

4. ส่ิงแวดล"อม 

5. การปฏิบัติที่เป@นธรรม

6. ประเด็นผู"บริโภค 

7. การพัฒนาและเสริมสร"างการมีส�วน
ร�วมของชุมชน
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หมายเหตุ : แผนแม�บทระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจาป�ด"าน CSR ให"พิจารณา

-แผนแม�บทและแผนปฏิบัติการด"าน CSR in Process สามารถระบุเป@นส�วนหนึง่ของแผน
ยุทธศาสตร5และแผนปฏิบัติการประจําป�ของรัฐวิสาหกิจ

-แผนแม�บท หรือแผนงานระยะยาว (3 - 5 ป�) ประกอบด"วย 

1. ทิศทางระยะยาว 

2. วัตถุประสงค5 นโยบาย/เปzาประสงค5 

3. ผลผลิต (Output) และผลลพัธ5 (Outcome) 

4. ยุทธศาสตร5 

5. เปzาหมายหลัก 

6. รายละเอียดการวิเคราะห5ปwจจัยภายในและปwจจัยภายนอกท่ีครบถ"วน ท้ัง 4 ด"าน 

7. ความเช่ือมโยงและสอดคล"องระหว�างวิสยัทัศน5 ยุทธศาสตร5 และเปzาหมายระยะยาวกับ
วัตถุประสงค5จัดต้ังและพันธกิจ
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หมายเหตุ : แผนแม�บทระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจาป�ด"าน CSR ให"พิจารณา

-แผนปฏิบัติงานประจําป� ประกอบด"วย 

1. วัตถุประสงค5 

2. เปzาหมาย 

3. ข้ันตอน 

4. ระยะเวลา 

5. งบประมาณ ค�าใช"จ�าย หรือเงินลงทุน 

6. ผู"รับผิดชอบ 

7. ตัวช้ีวัดและเปzาหมายของแผนงาน/โครงการ

-กรณีที่รัฐวิสาหกิจเร่ิมจัดทําแผนการดําเนินงานในเป@นป�แรกให"กําหนดผลในระดับ 5 ต"องดีกว�า
เปzาหมาย ดีกว�าคู�เทียบ หรือดีกว�าป�ที่ผ�านมา และกรณีท่ีดําเนินการตามแผนเป@นป�ที่ 2 ให"
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานต"องมีแนวโน"มท่ีดีข้ึน 2 ป�ติดต�อกัน
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9. นวัตกรรมและความยั่งยืน

9.1 การจัดให"มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม

9.2 การจัดให"มีนโยบาย และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร5

9.3 การจัดทํารายงานการพฒันาความยั่งยนื
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นวัตกรรมและความยั่งยืน

ประเด็นประเมินย�อยตามแนวปฏิบัติที่ดี CGR/SET CG Code

1. คณะกรรมการควรให"ความสําคัญกับการสร"างวัฒธรรมองค5กรท่ีส�งเสริมให"เกิด
นวัตกรรมและดูแลให"ฝ�ายจัดการนําไปเป@นส�วนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ5               
การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และการติดตามผลการดําเนินงาน

2. คณะกรรมการควรดูแลให"มีกลไกท่ีทําให"มั่นใจว�ากิจการประกอบธุรกิจอย�างมี
ความรับผิดชอบเพ่ือให"สามารถบรรลุวัตถุประสงค5 เปzาหมายหลัก ท่ีเป@นไปด"วย
ความย่ังยืน โดยจัดทําเป@นนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

3. การจัดให"มีรายงานการพัฒนาความย่ังยืนตามกรอบ Global Reporting 
Initiative (GRI) แยกจากรายงานประจําป�

kunchuda@ftpi.or.th


