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สูวิถีบางจาก

“บางจาก” เปนหนึ่งในองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการองคกร

ตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

โดยไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ

(Thailand Quality Class : TQC)

และยังเปนหนวยงานที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี

ในหมวดการนำองคกร

ซึ่งไดรับเกียรติจาก

ดร.จงโปรด คชภูมิ

ผูอำนวยการฝายพัฒนาความยั่งยืนองคกร

รวมเผยวิธีปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

เพ�อเปนตัวอยางใหแกองคกรอ�น ๆ นำไปประยุกตใช

ใหเกิดความสำเร็จเชนเดียวกัน



บางจากคำนึงถึงและผลประโยชนของสังคม

เปนสวนหนึ่งในกลยุทธและการปฏิบัติงาน 

โดยใหการสนับสนุนและสรางความเขมแข็ง

ใหแกชุมชนที่สำคัญ (KEY Communities) 

ขององคกร

ดร.จงโปรดกลาวถึงการสรางความรับผิดชอบ

ตอสังคม (Corporate Social Responsibility)

โดยบางจากพิจารณาผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุมขององคกร เพื่อสรางความยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจ 

2

เกณฑรางวัล TQA มุงเนนใหองคกรระบุการดำเนินการในการกำกับดูแลองคกร

และความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังองคกรตองอธิบายวามีสวนรวมอยางไร

ในการสรางความสมบูรณแกระบบส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน

สามารถระบุชุมชนที ่สำคัญขององคกรและวิธีการในการกำหนดชุมชน

ดังกลาวอีกดวย

หลากรูปแบบ

สรางองคกรที่เขมแข็ง

สังคมที่ยั่งยืน

กุญแจสำคัญในการสราง

ความรับผิดชอบตอสังคม คือ

การหาความตองการ (Need)

ตลอดจนความคาดหวัง (Expectation)

ของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม

เพ�อใหองคกรสามารถตอบสนอง

ไดอยางตรงจุด เราทำ CSR

ในหลากหลายรูปแบบ เพ�อใหสามารถ

ตอบสนองตามพันธกิจในการสราง

ความยั่งยืนไดอยางดีที่สุด

สูวิถีบางจาก



CSR in Process

การจัดทำโครงการที่เปนสวนหนึ่ง

ของธุรกิจหลักขององคกร
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บางจากแบงรูปแบบ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ออกเปน 5 ประเภทดวยกัน

สูวิถีบางจาก

CSR in Process คือการใชธุรกิจหลักขององคกรในการตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยางเชน การใชกาซธรรมชาติและ
ดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อไมใหรบกวนหรือสงผลกระทบตอสังคมหรือตอชุมชน
การรีไซเคิลหรือการใชน้ำอยางประหยัดในกระบวนการดำเนินธุรกิจหรือ
ปฏิบัติงานขององคกร รวมทั้งการแยกขยะอันตราย หรือขยะไมอันตราย
ออกจากกันเพื่อนำไปใชตอ

บางจากพยายามหลีกเลี่ยงการฝงกลบขยะที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งดำเนินการจนไดรับรางวัล Zero Waste to Landfill เปนเครื่องยืนยัน
วาองคกรใชทรัพยากรไดคุมคามากที่สุด

อีกหนึ ่ง CSR in Process ของบางจากคือการผลักดันแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ดวยความรวมมือกับ บริษัท
เอสซีจี เคมิคอลส จำกัด และบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)
จัดต้ังโครงการ Greenovative Lube Packaging ในการนำขวดน้ำด่ืม PET
และแกลลอนน้ำมันหลอล่ืนใชแลว มาเขาสูกระบวนการรีไซเคิลดวยนวัตกรรม
การแปรรูป เพื่อผลิตแกลลอนน้ำมันหลอลื่นที่มีความแข็งแรงและมีอายุ
การใชงานที่นานขึ้น
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CSR after Process

การทำกิจกรรมตาง ๆ ใหกับสังคม 
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สูวิถีบางจาก

องคกรคำนึงถึงชุมชนรอบ ๆ โรงกลั่นน้ำมัน โดยดร.จงโปรดกลาวถึงการจัด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อใหชุมชนมองเห็นวาบางจากเปนเพื่อนที่สามารถ
ไววางใจและดำเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย รวมทั้งองคกรเปนประโยชน
ตอชุมชน 

สำหรับกระบวนการในการทำ CSR after Process

ในระยะแรก เราเริ่มตนจากแนวคิดงาย ๆ คือ

“เอาใจเขามาใสใจเรา”

โดยพิจารณาวาหากเราเปนคนในชุมชนแลว

สิ่งใดบางที่ตองการใหองคกรทำ

ชวงเริ่มตนนั้น ชุมชนยังไมเกิดความเช�อมั่น (Trust) ในองคกร

กิจกรรมชวงแรกจึงเปนการสรางความคุนเคยดวยการใหกับชุมชน

บางจากไมเนนการใหเปนตัวเงิน แตเราจะนำความตองการของชุมชน

เขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และลงมือทำใหแทน

หลังจากทำความรูจักกันแลว ก็จะเขาสูระยะที่สอง

คือ การพูดคุยเพ�อหาความตองการของชุมชน

และระยะสุดทายคือ

การสนับสนุนใหชุมชนสรางและพึ่งพาตัวเองใหได
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บางจากแบงกลุมเปาหมาย

ในการทำกิจกรรมชุมชนออกเปนหลากหลายประเภท

ทั้งกลุมชุมชน กลุมครอบครัว กลุมคอนโด ตลอดจนวัดและโรงเรียน

และใหการสนับสนุนในหลากหลายมิติ ทั้งในแงคุณภาพชีวิต

การศึกษา กีฬา ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ

ตลอดจนความสัมพันธและสาธารณประโยชน 

วางแผน

และออกแบบกิจกรรม

ดำเนินโครงการ AAR แลวนำผลลัพธ

มาปรับปรุง

เพ�อออกแบบกิจกรรม

ในปตอไป

หาความตองการของชุมชน

ดวยหลากหลายรูปแบบ

ทั้ง Survey และลงพื้นที่

เพ�อพูดคุยกับคนในชุมชน

เพ�อใหไดขอมูลของชุมชน

จัดทำ Proposal

หรือ TOR เพ�อจัดทำ

โครงการตาง ๆ ประเมินผล

1 2 3 4 5 6

กระบวนการทำงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธของบางจาก
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การออกแบบกิจกรรมจะเปนไปเพ�อตอบสนองกับ

ความตองการของกลุมเปาหมาย

โดยเรามีการวัดความพึงพอใจของโครงการตาง ๆ อยูเสมอ

ตัวอยางกิจกรรมที่เราตอบสนองกลุมชุมชน

ดังเชน โครงการเยาวชนคนดี

ที่เจาะกลุมเปาหมายวัยรุนผูหญิงที่มีความเสี่ยงในเร�องการทองกอนวัย

เขารวมโครงการปลูกฝงแนวคิด

ดวยความรวมมือจากผูปกครองของเยาวชนในชุมชน

เม�อเราตั้งเปาหมายที่จะชวยใหชุมชนรูสึกปลอดภัย

จึงจัดโครงการอบรมในดานดับเพลิง

รวมทั้งตรวจเช็คและสนับสนุนอุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ

ใหกับชุมชน หรือจัดตั้งโครงการที่สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

เพ�อแสดงใหเห็นวาเราคำนึงถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม”



CSR as a Process

มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพ�อทำงานใหกับสังคม
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บางจากจัดต้ังมูลนิธิใบไมปนสุขเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
เพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ดังเชน โครงการอานออกเขียนไดงายนิดเดียว เพื่อชวยปองกันและแกไข
ปญหาดานการศึกษาของเยาวชน ตลอดจนโครงการบริหารจัดการน้ำ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อสงเสริมใหเกษตรกรไทยมีความรู 
เพื่อเลี้ยงชีพ

SDGs to Business

โครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การดำเนินงานของบางจากในดานความยั่งยืนยังไดตอบสนองเปาหมาย
การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนขององคกรสหประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goals) ดังเชน จัดตั ้งโครงการพัฒนา Bio Product 
ตามเปาหมายท่ี 7 (Affordable and Clean Energy) ท่ีสรางพลังงานสะอาด
ที ่ทุกคนเขาถึงได รวมทั ้งจางงานผู พิการเพื ่อตอบสนองเปาหมายที ่ 8 
(Decent Work and Economic Growth) เพ่ือใหเกิดการจางงานอยางมีคุณคา
เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ

Creating Share Value

การเขารวมแกปญหาสังคม ไปพรอมกับความสามารถ

ในการดำเนินธุรกิจไดดวยตัวเอง
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องคกรจัดตั้งบริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยรวมกับมูลนิธิ
พุทธเศรษฐศาสตร ผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหเกิดมูลคาเพิ่มดวย
นวัตกรรม โดยนำสินคาชุมชนท่ีผานการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาแลว มาวางขาย
ที่ปมน้ำมันเพื่อสงเสริมดานการตลาด



อางอิง : งานสัมมนา “Thailand Quality Award 2018 Winner Conference” 23 – 24 พฤษภาคม 2562  
การศึกษาดูงาน Learning and Sharing with Winner Organization บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 สิงหาคม 2562 
เว็บไซต บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  www.bangchak.co.th/th/Aboutus/Vision
หนังสือเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจำป 2561-2562 สืบคนไดจาก  www.tqa.or.th 
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โครงการ CSR ของบางจาก ตองมีการวัดผลทั้ง Output
(สิ่งที่เกิดขึ้น) รวมทั้ง Outcome (ผลที่ไดรับดำเนินกิจกรรม)

ดังเชน โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใชแลวมี Output
คือปริมาณน้ำมันพืชใชแลวที่รับซื้อไดหรือจำนวนผูที่ขายให

สวน Outcome คือการวัดวาคนในชุมชนรูสึกในแงบวกกับองคกร
หรือรูสึกวาองคกรเปนประโยชน รวมทั้งคิดวา

องคกรจัดโครงการที่ดีตอสิ่งแวดลอม

CSR ที่ดีตองมี

“การประเมินผล”

บุคลากรทุกคนในองคกรรวมเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรม CSR โดยถือเปน Common KPI

ที่ใชรวมกัน ทั้งผูบริหารและบุคลากร
รวมทั้งในบางโครงการ บุคลากรของบางจาก

ที่มีความสามารถ เขารวมเปนวิทยากร
ชวยใหความรูในกิจกรรม CSR 

“Employee Participation”

ผลักดัน CSR ใหสำเร็จ

บางจากจัดตั้งฝายที่ดูแลและบริหารกิจกรรม CSR โดยตรง
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน CSR ดวยความมุงมั่นและจริงจัง

รวมทั้งมีการแบงความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ที่เปนสัดสวนตามกลุมเปาหมายที่ตางกัน 

CSR ตองมาพรอม

“ความมุงมั่น”

เคล็ดลับ          
แบบฉบับของบางจาก           

      สรางอยางไร?


