คู่มือการดาเนินงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของการยางแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 บทนำ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ถือเป็น
การดาเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้แต่ละองค์กรเกิดความตระหนัก
ถึงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ พร้อมทั้ งคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สังคมและชุมชน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภ ายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในการดาเนินกิจกรรมอัน
นาไปสู่การอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างปกติสุขและเกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน สาหรับองค์กรที่ดาเนินงาน
ด้านธุรกิจ ผลกาไรเป็นเพียงส่วนหนึ่ งที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่ความยั่งยืนทาง
ธุรกิจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเป็นองค์กรที่มีความ
รับ ผิ ดชอบต่อสังคมและคานึ งถึงผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมและการตัดสิน ใจขององค์กร บน
พื้นฐานของความโปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมให้ความสาคัญ ใส่ใจดูแล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้
เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคม ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย และระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี ส่วนได้เสียกับสังคม เพราะในการดาเนินธุรกิจให้
องค์กรประสบความสาเร็จนั้น องค์กรผู้ดาเนินกิจการจะต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วย
หากกล่าวถึงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์
จากการดาเนินธุรกิจขององค์กร จาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
ประเทศ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ผู้กาหนดนโยบาย ผู้นาทางความคิด องค์กร
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ชุมชน ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา
คู่ค้ำ หมายถึง คู่ค้าผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางธุรกิจ
พนักงำน หมายถึง พนักงาน - ลูกจ้าง กยท.
ดังนั้น เพื่อให้ องค์กรสามารถดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางของสานั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จึงเป็นต้องกาหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักเกณฑ์ CSR ตามเกณฑ์ ISO 26000 ในการดาเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational Governace)
2. สิท ธิมนุ ษยชน (Human Rights) จะประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ได้แก่ การตรวจสอบ
สถานะขององค์กร สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษ ยชนการหลีกเลี่ยงการสมรู้ร่วมคิด การแก้ไขข้อ
ขัดแย้งการเลือกปฏิบัติ และกลุ่มที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หลักการสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน
3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) จะประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ได้แก่ การจ้าง
งานและแรงงานสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมในการทางาน และการปกป้องทางสั งคมการสานเสวนาทางสังคม
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน และการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) จะประกอบด้วยประเด็ นสาคัญ ได้แก่ การป้องกัน
มลภาวะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติ
5. การปฏิ บั ติอย่ างเป็ น ธรรม (Fair Operating Pretices) จะประกอบด้ว ยประเด็น ส าคั ญ
ได้แก่ การต่อต้านการคอรับ ชั่น การมีส่ วนร่วมทางการเมือง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า และการเคารพต่อสิทธิทรัพย์สิน
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6.ความใส่ ใ จต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค (Consumer Issues) จะประกอบด้ ว ยประเด็ น ส าคั ญ ได้ แ ก่
การตลาดอย่างเป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงและอคติและข้อปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมการปกป้อง
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการแก้ไข
ข้อร้องเรียนและข้อพิพาทจากผู้บริโภคการปกป้องข้อมูล และการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค การ
เข้าถึงการบริการที่จาเป็นและการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)
จะประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การจ้างงานและการ
พัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างรายได้และความมั่งคั่ง สุขภาพ และการทุนทาง
สังคม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์กร
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการควบรวมของ ๓ หน่วยงาน เป็นการ
ยางแห่ ง ประเทศไทย โดยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารยางแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ป ระกาศลงใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา ณ วั น ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ในวั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ ให้ กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ
ทั้งระบบอย่ างครบวงจร บริห ารจัดการเกี่ยวกับ การเงินของกองทุ นพัฒ นายางพาราตลอดจนส่ งเสริมและ
สนับ สนุน ให้ ประเทศเป็น ศูนย์ กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ มี
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราส่งเสริมสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางด้านวิชาการ การเงิน
การผลิ ต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดาเนิน การที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงดาเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ และดาเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่
วิสัยทัศน์ (Vision)
“กยท. เป็นองค์กรชั้นนาระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ”
ค่ำนิยมองค์กร (Core Value)
การยางแห่งประเทศไทย ได้กาหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานสาหรับพนักงานได้
นาไปเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้
ค่ำนิยมหลัก
Responsibility
รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม
Advance to Excellence
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
Ownership
ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน

พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ
๑. มีจิตสานึกรับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี
๓. มีหลักธรรมาภิบาล
๑. มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ
๒. คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์และสร้าง นวัตกรรม
๓. เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ
๑. ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว
๒. ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง
๓. รักษ์องค์กร ทาเพื่อองค์กร
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Trust
มีความน่าเชื่อถือ

มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจและเกิดความเชื่อมั่น
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ (Mission)
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งระบบ
ดังนี้
1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร : ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
2. ผู้ประกอบกิจการยาง : ส่งเสริมการค้าให้มีความเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้ผู้ประกอบกิจการยาง
๓. ประเทศ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง
วัตถุประสงค์
1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบ
วงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับ การเงิน ของกองทุน ตลอดจนส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา
3. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การ
ประกอบธุรกิจ และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
4. ดาเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
5. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่
เป้ำหมำย
1. เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการพัฒ นา มีความเข้มแข็ง และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๒. ผู้ ป ระกอบกิ จ การยางมี ค วามสามารถในการแข่ งขั น เพิ่ ม สู งขึ้ น มี โอกาสในการเข้ า สู่
ตลาดโลก และเกิดธุรกิจใหม่ๆ ด้านยางพารา
๓. มีกลไกในการทาให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ
4. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
๕. การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตทั้งต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
ตัวชี้วัดองค์กร
1. ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่ต่ากว่าเส้ นความยากจน และมีรายได้เพียงพอ
สาหรับการใช้จ่ายในสิ่งจาเป็นพื้นฐานต่อการดารงชีวิต
๒. สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มต่อปี
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๓. ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564 เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
ของผลผลิ ต เนื่ อ งจากมี ก ารส่ งเสริ ม การใช้ ย างภาครั ฐ จากการใช้ ย างภายในประเทศปี 2558 จ านวน
600,491 ตัน ของปริมาณการผลิตยาง 4,473,370 ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๒ ตัน
๔. ระดับความสาเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความผันผวน
สูง
๕. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภายใน 20 ปี
๖. จานวนผลงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้
ประกอบกิจการยาง ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์องค์กร ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้

1. การสร้างรายได้จากการบริการและดาเนินธุรกิจ
2. การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และห่วงโซ่คุณค่า
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต
4. การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสูค่ วามเป็นเลิศ
สาหรับแผนงาน/โครงการการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
กยท. เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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โครงสร้ำงกำรยำงแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3 CSR ของกำรยำงแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
จัดตั้งขึ้น เพื่อทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ ทั้งระบบครบวงจร มี
เอกภาพ สามารถดาเนิ น การไปได้อย่างเป็นอิส ระ คล่ องตัว ใช้และผลิตยางพาราให้ เกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนา การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา การดาเนินธุรกิจ
และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้
ประกอบกิจการยางพารา
การดาเนินกิจการของ กยท. เกี่ยวข้องกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้แก่ พนักงาน/ลูกจ้าง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ลูกค้า ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ดังนั้น กยท. ต้องตระหนักถึงบทบาท
และให้ความสาคัญในการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งการดาเนินกิจการภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรควบคู่กัน โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นลาดับแรก อีกทั้งการ
ดาเนินธุรกิจของ กยท. มีโรงงานแปรรูปยางขั้นต้น จานวน 6 แห่ง และโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท.
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการเพิ่มอาชีพอื่นแทนการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว ทาให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แม้ราคายางพาราจะตกต่า
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ใช้นวัตกรรมจากยางพารา สร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ชุมชนและสังคม
โดยแผนการด าเนิ น งานด้านการแสดงความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมของ กยท. ประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน และวัตถุประสงค์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อส่ งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้ มี รายได้เพิ่ มขึ้น โดยน าหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรร่วมพัฒนำชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ชุมชนและสังคม
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โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คณะทำงำนดำเนินงำนด้ำนกำร
แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ควรเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ให้ ส อดประสานควบคู่ ไปกั บ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งลงตั ว นั่ น คื อ การส่ ง เสริ ม
กิจกรรม CSR ที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจหรือที่เรียกว่า CSR in process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน การผลิตที่
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมประเภทอื่นที่องค์กรสามารถนามาใช้บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุด อันได้แก่
CSR after process หมายถึ ง กิ จ กรรมเพื่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ ง ไม่
เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา การรณรงค์สร้างจิตสานึก
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย และ CSR as process หมายถึ ง องค์ ก รที่ จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกาไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งองค์กรจะต้องพิจารณา
ตัดสินใจกาหนดแนวทางและรูปแบบของการทากิจกรรมให้ชัดเจน โดยคานึงถึงความสามารถในการวัดผล โดย
กิจ กรรม CSR สามารถให้ ผ ลลั พ ธ์ต ามที่อ งค์กรกาหนดเป้าหมายไว้ และสั งคมจะต้องได้ รับ ประโยชน์ ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่ าว จึง กาหนดแนวทางในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในแผนงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมใน
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
1. สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนงานแสดงความ
รับ ผิ ดชอบต่อสังคมให้ กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่ วนกลางและภูมิภ าคทุกส่ว น ให้ ทราบถึงบทบาทความ
รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
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2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กยท. ไปยังพนักงาน/ลูกจ้างทุกระดับ ทั่วทั้งองค์กร
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนถึงคณะกรรมการ กยท. มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR
ของ กยท.

ส่วนที่ 5 กำรติดตำมและประเมินผล
1. คณะทางานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมของ กยท. มีการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดาเนิ นแผนงาน/โครงการ ว่าสามารถตอบสนองต่อแผนงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดาเนินงานเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท.
2. คณะอนุกรรมการด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ติดตามผลการดาเนินงาน
ด้านการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สั งคม อย่างน้ อ ยรายไตรมาส และรายงานผลการดาเนิ น งาน เสนอต่ อ
คณะกรรมการ กยท.
3. คณะกรรมการ กยท. ติดตามผลการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคม
และให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อยรายไตรมาส
4. ประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ กยท. ตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปี
5. จัดทารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท.
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