
นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ  

(Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process)



ธนาคารออมสินตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  ผู้มีส่วนได้เสีย  รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม  จึงได้ก าหนดนโยบายการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ  (CorporateSocial
Responsibility in Process : CSR in Process) เพื่อให้คณะกรรมการ  ผู้บริหารระดับสูง  และ
พนักงาน  มุ่งมั่นปฏิบัติตนตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  ต้องได้รับผลกระทบเชิงลบจากการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับผลกระทบทางลบเลย  สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม  “Making 
Positive Impact on Society” นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in 
Process) ประมวลจากมาตรฐาน  ISO 26000 ที่ก าหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ได้ก าหนดสาระส าคัญ
แบ่งออกเป็นกรอบการพัฒนา 7  พฤติกรรมหลัก  (7  Core Principles) ดังน้ี

1.ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  (Accountability)

2.ความโปร่งใส  (Transparency)  

3.การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  (Ethical Behavior)  

4.การค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  (Respect for Stakeholder Interests)  

5.การเคารพต่อหลักนิติธรรม  (Respect for the Rule of Law)  

6.การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล  (Respect for International Norms of Behavior)  

7.การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  (Respect for Human Right)  



หัวข้อหลัก  ที่  1
การก ากับดูแลองค์กร  (Organizational Governance)

การก ากับดูแลองค์กรของธนาคารมุ่งเน้นที่บทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  ในการ
ก ากับดูแลองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่เต็มขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่
เพียงพอ  ดูแลให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  ตลอดจนพนักงาน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง  (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต  (Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดย
มีขอบเขตการด าเนินงานท่ีส าคัญ  ดังน้ี

1.  ด าเนินกิจการภายใต้หลักการคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบต่อสังคม  ตั้งแต่ระดับ
คณะกรรมการ  ผู้บริหารระดับสูง  และพนักงาน 
2.  มีกลไกในการควบคุม  ก ากับ  ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล  และติดตามดูแลการด าเนินงานของ
ธนาคารอย่างต่อเนื่อง  
3.  รับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียม  เป็นธรรม  
4.  สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ท าให้เกิดประโยชน์และน าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองในระยะยาว 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการพัฒนาการก ากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 
6.  กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการใด ๆ  ที่
อาจมผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ของชุมชน  และสังคม
โดยรวมของประเทศ
7.  ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน  คือ  มนุษย์ทุกคนมีศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์เท่าเทียมกันตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่ีได้รับรองศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล  และก าหนดให้รัฐบาล  ส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐด าเนินการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ประชาชนทุกคน



หัวข้อหลัก  ที่  2  
สิทธิมนุษยชน  (Human Rights)

ธนาคารปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนโดยการน าข้อมูลสิทธิตามกฎหมาย  และสิทธิอื่นๆ  ที่พนักงาน  ลูกค้า  
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ  มาใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การให้บริการ  และการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร  โดยผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  โดย
มขีอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียภายใน
1.  ส่งเสริมความเสมอภาค  เท่าเทียม  และเป็นธรรมต่อพนักงาน  ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหา
การว่าจ้าง  การพัฒนาทักษะ  การเติบโตในสายอาชีพ  และการก าหนดสิทธิประโยชน์  รวมถึงไม่ปิดกั้น
ความหลากหลายทางความคิด  วัฒนธรรม  ไม่จ ากัดเพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ช่วงวัย  สถาบันการศึกษา  
และพื้นที่ทีป่ระสงค์จะปฏิบัติงาน   
2.  ให้ความส าคัญต่อสิทธิสตรี  มอบโอกาสการปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียม  รวมถึงปลูกฝังค่านิยม
เรื่องความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม
3.  มีการเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น  ร้องเรียน  หรือร้องทุกข์  จากการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธนาคาร
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
1.  ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  และเป็นไปตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน
สากล (International Bill of Human Rights)  
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์  และกระบวนการบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม  มีคุณภาพ ปลอดภัย  
และเป็นธรรม  
3.  การให้ความเท่าเทียม  โปร่งใส  และเป็นธรรม  รับผิดชอบต่อคู่ค้า  ผู้ส่งมอบ  พันธมิตร  และผู้ให้ความ
ร่วมมือ  
4.  มีช่องทางส าหรับแสดงความคิดเห็น  ร้องเรียน  หรือร้องทุกข์จากการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
และไม่เคารพสิทธิมนุษยชน
5.  การบริหารความเสี่ยงและก าหนดกลไกป้องกันและชดเชย  กรณีเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิของลูกค้า  
และผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร 
6.  สนับสนุนและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเข้าถึงหรือได้รับการบริการทางการเงิน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
7.  หลีกเลี่ยงการร่วมปฏิบัติงานกับคู่ค้าผู้ส่งมอบและพันธมิตรทางการค้าที่มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยระบุเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและคัดเลือกคู่ค้าผู้ส่งมอบและพันธมิตรทางการค้า 
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน



หัวข้อหลัก  ที่  3 
การปฏิบัติด้านแรงงาน  (Labor Practices)

ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกตามกฎหมายแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  
การคุ้มครองทางสังคมตามสภาพที่เหมาะสม  ตั้งแต่การจ้างงาน  การบังคับใช้แรงงาน  การใช้แรงงานเด็ก  
ความเท่าเทียมด้านแรงงาน  ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  ค านึงถึงสุขภาพ  สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการท างาน  การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงาน  โดยมีขอบเขตการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
1.  มีการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมถึงมิติการปฏิบัติด้านแรงงาน  การคัดเลือกคู่ค้า  ผู้ส่งมอบ  
และคู่ความร่วมมือจากการประเมินด้านการใช้แรงงานเด็ก  การประเมินด้านการบังคับใช้แรงงาน  ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด 
2.  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่คา้ ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่ล่วงละเมิดสิทธิแรงงาน  และการใช้แรงงานเด็ก
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียภายใน
1.  การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียม  เป็นธรรม  และมีความ
รับผิดชอบตามสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม  มีสวัสดิการพนักงานที่
สมเหตุสมผล  ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน 
2.  ก าหนดให้มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีศักยภาพ  พัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทุกต าแหน่ง
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ  ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่าตอบแทน  โอกาสก้าวหน้า  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
3.  การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ค านึงถึงสุขภาพ  ความปลอดภัย  และอาชีวอนามัยภายใน
สถานที่ท างาน 
4.  จัดให้มีช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะจากพนักงาน  ในกรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติด้านแรงงาน  การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม  และน ามาด าเนินปรับปรุงแก้ไขตอบสนอง
ให้ทันท่วงที
5.  ส่งเสริมให้พนักงาน  หรือก าหนดให้มีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนพนักงาน  ร่วมเจรจาต่อรองกับ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร  เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่เกี่ยวข้อง 
6.  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในทุกขั้นตอน  (CSR in Process)



หัวข้อหลัก ที่  4  
สิ่งแวดล้อม  (Environment)

พัฒนากระบวนการประกอบธุรกิจ  ให้สามารถลดหรือไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม  ทั้งทางตรง
จากการด าเนินกิจการของธนาคาร  และทางอ้อมจากการให้การสนับสนุนทางการเงินกับธุรกิจที่ค านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคาร  รวมทั้งสังคม  ชุมชน  
เศรษฐกิจ  ประเทศชาติและประชาชน  โดยมีขอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้

1.  การป้องกันมลภาวะ  (Prevention of Pollution)  วางแผนจัดการ  และควบคุมการด าเนินงานของ
ธนาคารที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ  ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ  ทางน้ า  และมลพิษที่เกิดจากกระบวนการ
จัดการของเสียของธนาคาร  
2.  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  (Sustainable Resource Use) ค านึงถึงการใช้ทรัพยากร  พลังงาน น้ า  
และอื่น ๆ  ในธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพไม่ฟุ่มเฟือย  มีความพอประมาณในการใช้ทรัพยากรและใช้
งบประมาณ  เพื่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุด  ส่งเสริมการน าของเสียหรือของเหลือกลับมาใช้ใหม่  หรือจัดซื้อ
จัดหาของในท้องถิ่นซึ่งท าให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จ าเป็น
3.  การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน  (Climate Change Mitigation and Adaptation) 
การบริหารจัดการเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเรือนกระจก  ค านึงถึงการปล่อยมลภาวะ  ก๊าซพิษ
ต่าง ๆ  จากกระบวนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  เพื่อลดผลกระทบและลดการละเมิดต่อสุขภาพ  การ
ด ารงชีวิต  ตลอดจนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
4.  การปกป้องสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพและการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  
(Protection of the Environment, Biodiversity and Restoration of Natural Habitats)  โดยถือว่า
สิ่งแวดล้อมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะให้การสนับสนุนในระยะยาว  โดยมีผู้แทนจากชุมชนร่วม
พิจารณาเห็นชอบ  ประสานงานระหว่างธนาคารกับชุมชน  ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5.  จัดการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกชนิด 
6.  การสนับสนุนทางการเงินที่น าประเด็นสิ่งแวดล้อมมาร่วมพิจารณาประกอบการสนับสนุน  ยุติการ
สนับสนุนทางการเงินให้กับธุรกิจหรือโครงการที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  ชุมชน  และสุขภาพ
7.  การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Procurement) การก าหนดให้
คู่ค้า  ผู้ส่งมอบ  และคู่ความร่วมมือทุกรายที่ยื่นขอเสนอราคากับธนาคาร  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 



หัวข้อหลัก ที่ 5  
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)

ธนาคารแสดงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า  
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้  โดยด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในห่วงโซ่
อุปทาน  (Supply Chain) ทั้งคู่ค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ระเบียบ  และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
ขอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้

1.  ให้ความส าคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่สุจริตและโปร่งใส  ต้องกระท าโดยเปิดเผยและ
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  และต้องด าเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดอย่างเคร่งครัดภายใต้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
2.  ปฏิบัติต่อคู่ค้า  ผู้ส่งมอบ  และคู่ความร่วมมือทุกรายอย่างเท่าเทียม  โปร่งใส  และคาดหวังให้คู่ค้า  
ผู้ส่งมอบ  และคู่ความร่วมมือทุกราย  เสนองานอย่างเป็นธรรมด้วย
3.  คณะกรรมการ  ผู้บริหารระดับสูง  และพนักงาน  ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น
4.  ให้มีช่องทางในการรับเรื่องอุทธรณ์/ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร  และมีกระบวนการ
ในการตอบสนองข้ออุทธรณ์/ร้องเรียน  รวมทั้งเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึง
ช่องทางดังกล่าว



หัวข้อหลัก ที่ 6  
ประเด็นด้านผู้บริโภค  (Consumer Issues)

การด าเนินกิจการของธนาคารจะไม่มุ่งสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงด้านเดียว  แต่จะถูกออกแบบให้
มุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ  กัน  โดยกระบวนการด าเนินงานของธนาคารเป็นไปเพื่อ
มอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain) ทั้งรัฐบาล หน่วยงาน
ก ากับดูแล  ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ชุมชน และพนักงาน โดยมีขอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้

1.  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม  โดยมุ่งเน้น
ความรับผิดชอบและการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่าง
วางใจมากขึ้น  สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ  ด้วยความ
มั่นคงและปลอดภัย      
2.  ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม  (Market Conduct) โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพการบริการที่ครบถ้วน  ถูกต้อง  และชัดเจน  ไม่บิดเบือนทั้งในเรื่องเงื่อนไข  สิทธิประโยชน์  รวมถึง
ข้อควรระวังต่าง ๆ  ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
3.  ให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อหาความต้องการและความคาดหวัง
ที่ส าคัญ  และความกังวลของสาธารณะ  ตลอดจนการบริหารจัดการและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
และข้อคิดเห็นของผู้บริโภค
4.  การสนับสนุนทางการเงินให้แก่กิจการที่มุ่งเน้นการบริโภคที่ยั่งยืน  กิจการที่ให้ความเป็นธรรม
ด้านการเข้าถึงสินค้าที่จ าเป็นแก่ผู้บริโภคทุกระดับ  กิจการที่ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ  สังคม  
และส่ิงแวดล้อม



หัวข้อหลัก ที่ 7
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 

(Community Involvement and Development)

ธนาคารให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนส าคัญของธนาคารเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยมีขอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1.  ก ากับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นกิจการที่ดีของชุมชน  ไม่ให้สร้างปัญหา  ลดและ /หรือหยุด
ผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสังคมจากกระบวนการด าเนินงานของธนาคาร  ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เกี่ยวข้อง
ในห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain) ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการประกอบกิจการที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2.  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถเติบโตไปด้วยกันด้วยการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)  เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนและการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุขไว้วางใจต่อกัน  ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงสถานประกอบการ  
รวมถึงชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป
3.  ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจ  ไม่ใช่เพราะการเรียกร้องจากสังคม  
4.  พนักงาน  ผู้มีส่วนได้เสีย  และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทั้งใน
ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้างทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปฏิบัติในทุกขั้นตอน  เพื่อให้เกิดพันธ
สัญญาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  
5.  สนับสนุนการลงทุนทางสังคม  (Social Investment)  ที่รวมถึง  “ทุน”  ที่เป็นตัวเงินและทุนประเภท
อื่น เช่น ทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ในการท างานเชิงเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องที่เน้นผลลัพธ์  (Outcome)ทางสังคม ที่หมายถึงประโยชน์สุขต่อคนในชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น
6.  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ประเพณี  และศักยภาพของ
ชุมชนผสมผสานกับหลักวิชาการ  มาบูรณาการเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืน


