
 

 

                     

 

คูมือการปฏบิัติงาน 

(Work Manual) 

การดําเนินงานดานการแสดงความรบัผิดชอบ

ตอสังคม (CSR) ของ กยท. 



คํานํา 

 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility : CSR) ถือเปน
การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีโดยเนนใหแตละองคกรเกิดความตระหนัก
ถึงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอมท้ังในระดับไกลและใกล พรอมท้ังคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
สังคมและชุมชน โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรและภายนอกองคกร ในการดําเนินกิจกรรมอัน
นําไปสูการอยูในสังคมรวมกันไดอยางปกติสุขและเกิดการพัฒนาไปสูความยั่งยืน สําหรับองคกรท่ีดําเนินงาน
ดานธุรกิจ ผลกําไรเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสนับสนุนใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได  แตความยั่งยืนทาง
ธุรกิจท่ีแทจริงไมไดเกิดจากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการเปนองคกรท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร บน
พ้ืนฐานของความโปรงใส มีจริยธรรม พรอมใหความสําคัญ ใสใจดูแล และสรางความสัมพันธท่ีดีตอผูมีสวนได
เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางองคกรกับสังคม ระดับความสัมพันธระหวาง
องคกรกับผูมีสวนไดเสีย และระดับความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียกับสังคม เพราะในการดําเนินธุรกิจให
องคกรประสบความสําเร็จนั้น องคกรผูดําเนินกิจการจะตองไดรับการยอมรับจากชุมชนตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
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1. วัตถุประสงค (Objectives) 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ควรเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจใหสอดประสานควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางลงตัวนั่นคือ การสงเสริม
กิจกรรม CSR ท่ีอยูในกระบวนการทางธุรกิจหรือท่ีเรียกวา CSR in process หมายถึง กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอผูมีสวนไดสวนเสียและสิ่งแวดลอมขององคกร เชน การดูแลสวัสดิการพนักงาน การผลิตท่ี
ไมทําลายสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอลูกคา นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมประเภทอ่ืนท่ีองคกรสามารถนํามาใชบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันไดแก 
CSR after process หมายถึง กิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงไม
เก่ียวกับการดําเนินงานขององคกรโดยตรง เชน การปลูกปา การบริจาคทุนการศึกษา การรณรงคสรางจิตสํานึก
การชวยเหลือผูประสบภัย และ CSR as process หมายถึง องคกรท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยไมมุงหวังผลกําไร เชน มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลตาง ๆ เปนตน ซ่ึงองคกรจะตองพิจารณา
ตัดสินใจกําหนดแนวทางและรูปแบบของการทํากิจกรรมใหชัดเจน โดยคํานึงถึงความสามารถในการวัดผล โดย
กิจกรรม CSR สามารถใหผลลัพธตามท่ีองคกรกําหนดเปาหมายไว และสังคมจะตองไดรับประโยชนตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงกําหนดแนวทางในการเสริมสราง
ความเขาใจในแผนงานแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และการบริหารจัดการเพ่ือแปลงแผนงานไปสูการปฏิบัติ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกใหมีความพรอมและมีสวนรวมใน
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดย 

  1. เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนงานแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนกลางและภูมิภาคทุกสวน ใหทราบถึงบทบาทความ
รับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
   2. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กยท. ไปยังพนักงาน/ลูกจางทุกระดับ ท่ัวท้ังองคกร 

 3. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนถึงคณะกรรมการ กยท. มีสวนรวมในกิจกรรม 
CSR ของ กยท. 

 4. เพ่ือกอใหเกิดความเชื่อถือและภาพลักษณท่ีดีใหองคกรรวมท้ังพนักงาน 

2. ขอบเขต (Scope) 

คูมือการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ กยท. ครอบคลุม
ข้ันตอนการดําเนินงาน ตั้งแตการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) การ
เสนอแผนการดําเนินงานใหคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย เห็นชอบ การดําเนินงานตามแผน การ
ทบทวนแผน การติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม 

3. คําจํากัดความ (Difinition) 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility : CSR) ถือเปน
การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีโดยเนนใหแตละองคกรเกิดความตระหนัก
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ถึงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอมท้ังในระดับไกลและใกล พรอมท้ังคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
สังคมและชุมชน โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรและภายนอกองคกร ในการดําเนินกิจกรรมอัน
นําไปสูการอยูในสังคมรวมกันไดอยางปกติสุขและเกิดการพัฒนาไปสูความยั่งยืน สําหรับองคกรท่ีดําเนินงาน
ดานธุรกิจ ผลกําไรเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสนับสนุนใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได  แตความยั่งยืนทาง
ธุรกิจท่ีแทจริงไมไดเกิดจากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการเปนองคกรท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร บน
พ้ืนฐานของความโปรงใส มีจริยธรรม พรอมใหความสําคัญ ใสใจดูแล และสรางความสัมพันธท่ีดีตอผูมีสวนได
เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางองคกรกับสังคม ระดับความสัมพันธระหวาง
องคกรกับผูมีสวนไดเสีย และระดับความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียกับสังคม เพราะในการดําเนินธุรกิจให
องคกรประสบความสําเร็จนั้น องคกรผูดําเนินกิจการจะตองไดรับการยอมรับจากชุมชนตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

การดําเนินกิจการของ กยท. เก่ียวของกับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ไดแก พนักงาน/ลูกจาง 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ลูกคา ชุมชน และหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ดังนั้น กยท. ตองตระหนักถึงบทบาท
และใหความสําคัญในการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ท้ังการดําเนินกิจการภายใน
องคกรและภายนอกองคกรควบคูกัน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนลําดับแรก อีกท้ังการ
ดําเนินธุรกิจของ กยท. มีโรงงานแปรรูปยางข้ันตน จํานวน 6 แหง และโรงงานแปรรูปไมยางพาราและอบแหง 
ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบโรงงานอยางหลีกเลี่ยงไมได 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
  4.1 คณะทํางานดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ กยท. มี
หนาท่ีดังนี้ 
 1. จัดทําและทบทวนแผนการดําเนินงานระยะสั้นและแผนระยะยาว ดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม 

  2. จัดทําและทบทวนคูมือการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) เพ่ือการมอบหมายและถายโอนงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรม 
  3. สนับสนุนและสงเสริมพนักงานและบุคคลภายนอก ใหมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 4. ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2 คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ 
กยท. มีหนาท่ีดังนี้ 
 1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมประจําปบัญชีท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม และนําเสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 
ใหความเห็นชอบ 
 2. กํากับดูแลและรายงานผลการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนการดําเนินงาน เสนอตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
ทราบ 

  3. แตงตั้งคณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.3 คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 

ดังนั้น เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
จึงเปนตองกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน โดยยึดหลักเกณฑ CSR ตามเกณฑ ISO 26000 ในการดําเนินงานดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมดังนี้ 

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Organizational Governace) 
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) จะประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก การตรวจสอบ

สถานะขององคกร สถานการณท่ีมีความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนการหลีกเลี่ยงการสมรูรวมคิด การแกไขขอ
ขัดแยงการเลือกปฏิบัติ และกลุมท่ีตองมีการดูแลเปนพิเศษ สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หลักการสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางาน 

3. ขอปฏิบัติดานแรงงาน (Labour Practices) จะประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก การจาง
งานและแรงงานสัมพันธ สภาพแวดลอมในการทํางาน และการปกปองทางสังคมการสานเสวนาทางสังคม 
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน และการพัฒนาบุคคลและการฝกอบรมในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

4. การดูแลสิ่งแวดลอม (Environment) จะประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก การปองกัน
มลภาวะการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกปองสิ่งแวดลอม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการฟนฟูถ่ินท่ีอยูทางธรรมชาต ิ

5. การปฏิบัติอยางเปนธรรม (Fair Operating Pretices) จะประกอบดวยประเด็นสําคัญ
ไดแก การตอตานการคอรับชั่น การมีสวนรวมทางการเมือง การแขงขันอยางเปนธรรม การสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา และการเคารพตอสิทธิทรัพยสิน 

6.ความใสใจตอผูบริโภค (Consumer Issues) จะประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก 
การตลาดอยางเปนธรรม สารสนเทศท่ีเปนขอเท็จจริงและอคติและขอปฏิบัติตามสัญญาท่ีเปนธรรมการปกปอง
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค การบริโภคอยางยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการแกไข
ขอรองเรียนและขอพิพาทจากผูบริโภคการปกปองขอมูลและการรักษาความเปนสวนตัวของผูบริโภค การ
เขาถึงการบริการท่ีจําเปนและการใหความรูและการสรางจิตสํานึก 

7. การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 
จะประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก การมีสวนรวมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การจางงานและการ
พัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเขาถึงเทคโนโลยี การสรางรายไดและความม่ังค่ัง สุขภาพ และการทุนทาง
สังคม 

5. ระเบียบปฏิบัติ (ข้ันตอน) (Procedure) 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) บรรลุวัตถุประสงค จึงได
กําหนดข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ กยท. 

ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. คณะทํางานดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) จัดทําแผนการดําเนินงานดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ประจําป  เสนอคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ใหความเห็นชอบกอน
เริ่มปบัญชี 

ก.ค. – ส.ค. สผว. 

(เลขานุการคณะทํางาน) 

2. เสนอแผนและงบประมาณการดําเนินงานประจําป ท่ี
คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ใหความเห็นชอบ ตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 
เพ่ืออนุมัติ 

ก.ย. กยท. 

(สผว.) 

3. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป ท่ีไดรับ
อนุมัติ โดยมีคณะกรรมการ กยท. ผูบริหาร พนักงานและลูกจางเขา
รวมกิจกรรม 

ต.ค. - ก.ย. สวนงานท่ีเก่ียวของ 

4. ทบทวนแผนการดํ าเนินงานดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ประจําปบัญชี 

เม.ย. สผว. 

(เลขานุการคณะทํางาน) 

5 . คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ติดตามการดําเนินงานดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางนอยรายไตรมาส 

ทุก 3 เดือน สผว. 

(เลขานุการคณะทํางาน) 

6 . รายงานผลการดํ าเนินงานตอคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และ
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ทุกไตรมาส 

ทุก 3 เดือน กยท. 

(สผอ.) 

 
6. เอกสารอางอิง (Reference Document) 

   1. กฎบัตรคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ 
กยท. 
   2. นโยบายการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ กยท. 
   3. แผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ กยท. 


