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แนวทางการดาเนินงานการให้ เพื่อสังคม
12052-GDL-006-R01
ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
กมลวรรณ เจียมอุดม

วันที่ใช้ บงั คับ
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วันที่

นายศิริพงษ์ เฟื่ องลิขิต
ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
นางณัฏ โล่ห์สวุ รรณ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
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ประวัตกิ ำรแก้ ไข
ครัง้ ที่
รายละเอียดการแก้ ไข
0 เอกสารใหม่
1 1.1 เพิ่มหัวข้ อ 6 การปฏิบตั ติ ามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการ ที่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลเป็ น
คูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
1.2 ตัดแบบฟอร์ มการขอรับสนับสนุน

ผู้อนุมตั ิ
นางณัฏ โล่ห์สวุ รรณ
นางณัฏ โล่ห์สวุ รรณ

วันที่
31/07/56
25/05/59
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1.
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3.
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5.

6.
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4
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คานา
1.1
ความหมายของการให้ เพื่อสังคม
1.2
วัตถุประสงค์
การติดต่อขอรับการสนับสนุน
การคัดเลือก
3.1
การประเมินองค์กรที่ขอรับสนับสนุน
3.2
การประเมินโครงการหรื อแผนงาน
การดาเนินโครงการ
4.1
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
การติดตามผลสัมฤทธิ์
5.1
การรายงานผล
5.2
การประเมินผล
การปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
เอกสารแนบท้ าย ข: ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 16

หน้ า ง

แนวทำงกำรดำเนินงำนกำรให้ เพื่อสังคม

12052-GDL-006-R01
1 มิถนุ ายน 2559

สำรบัญรู ปภำพ
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ภาพที่ 4 :
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รูปแบบการบริจาคและการลงทุนทางสังคม
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งบประมาณและวัตถุประสงค์ในการลงทุนทางสังคมของบริษัทที่ดาเนินกิจกรรม สารวจ
และผลิตในปี 2555
3
กระบวนการในการให้ เพื่อสังคม
6
วิสยั ทัศน์และวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อสังคมของ ปตท. สผ.
11
ดัชนีความยัง่ ยืนของดาวโจนส์ (DJSI) ซึง่ ใช้ แบบจาลอง LBG ในการรายงาน
ผลงานของบริ ษัท
14
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การให้ เพื่อสังคม
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ควำมหมำย
เป็ นการให้ โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนโดยตรง (Charitable Giving) ซึ่งมัก
เป็ นการตอบสนองต่ อ ความต้ องการของชุ ม ชน โดยไม่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นทางธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ต าม การให้ เพื่ อ สัง คมสามารถ
ดาเนินการได้ อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อ สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน แสดง
ถึ ง ความสอดคล้ องกั บ เป้ า ประสงค์ ด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คมในพื น้ ที่
ตลอดจน ช่วยให้ ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างยัง่ ยืน
(อ้ างอิงจาก http://www.isc.hbs.edu/Creating_Shared_Value.htm)

การพัฒนาชุมชน
(Community
Development)

ในบริ บทของการลงทุนทางสัง คม การพัฒ นาชุม ชนหมายถึง โครงการที่
ส่งเสริมการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

การลงทุนเพื่อชุมชน
(Community
Investment)

เป็ น ความร่ ว มมื อ ในระยะยาวระหว่ า งบริ ษั ท และชุม ชนในการจัด การ
ประเด็นด้ านสังคมในวงจากัด โดยบริ ษัทเป็ นผู้คดั เลือกประเด็น ที่ บริ ษัท
เลือกเพื่อปกป้องประโยชน์ของบริ ษัทในระยะยาว และสร้ างชื่อเสียงให้ กับ
บริษัท

(อ้ างอิงจาก ISO26000)

(อ้ างอิงจาก แนวปฏิบตั คิ มู่ ือ LBG. ฉบับที่ 1 หน้ า17)
การลงทุนทางสังคม
(Social Investment)

ความช่วยเหลือที่บริษัทมอบให้ กบั ชุมชนและสังคมโดยสมัครใจ ในพื ้นที่ที่
บริษัทเข้ าไปดาเนินงานอยู่ เพื่อให้ ทงบริ
ั ้ ษัทและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ รับ
ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนด้ านทรัพยากร
(อ้ างอิงจาก แนวทางการสร้ างการลงทุนทางสังคมอย่างยัง่ ยืน สาหรับ
อุตสาหกรรมน ้ามันและก๊ าซ IPIECS หน้ า 5)

กิจกรรมเพื่อภาพลักษณ์ เป็ นกิจกรรมทางธุรกิจ ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
องค์กร
ชุมชนสัมพันธ์ เช่นหน่วยงานด้ านการตลาด หรื อการวิจยั และพัฒนา โดย
(Commercial Initiatives) ผลที่ได้ เกี่ยวข้ องกับความสาเร็ จตามเป้าหมายของบริ ษัทโดยตรง การสร้ าง
แบรนด์ของบริ ษัท หรื อการประชาสัมพันธ์ นโยบายอื่นๆ ของบริ ษัท โดยมัก
ดาเนินการผ่านความร่วมกับองค์กรการกุศล และองค์กรชุมชน
(อ้ างอิงจาก แนวปฏิบตั คิ มู่ ือ LBG. ฉบับที่ 1 หน้ า 18)

หน้ า ฉ
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ศัพท์ เฉพำะที่สำคัญ (ต่ อ)
คำที่ใช้
ควำมหมำย
สิ่งบ่งชี ้
สิ่งบ่งชี ้ เป็ นการประเมินถึงผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงาน โครงการ
หรื อกลุม่ คนอื่นๆในพื ้นที่ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ สามารถใช้ การ
คาดคะเนได้
ค่าโดยปริยาย
ค่าโดยปริยาย คือ ตัววัดที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้น ถึงแม้ วา่ จะไม่มีกิจกรรม
เกิดขึ ้น ดังเช่นในกรณีที่มีผลลัพธ์หรื อบางส่วนของผลลัพธ์เกิดขึ ้นโดยไม่
จาเป็ นต้ องมีการลงทุน
ค่าแทนทางการเงิน ค่าแทนทางการเงิน คือ ค่าประมาณในกรณีที่ไม่สามารถวัดค่าที่แท้ จริงได้
ปัจจัยนาเข้ า
ปัจจัยนาเข้ า คือ สิ่งของบริจาคหรื อทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับแผนการลงทุน
โดยเน้ นที่การลงทุนของ ปตท. สผ. เป็ นหลัก ซึง่ รวมถึง
• เงินบริจาคโดยตรง (เช่น ทุนการศึกษา การให้ การสนับสนุน หรื อ
โครงสร้ างพื ้นฐาน)
• ค่าบริ หารจัดการ (เช่น เงินเดือน ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าที่ปรึกษา)
• สิ่งของบริจาค (เช่น สิ่งของต่างๆ ที่นาไปบริจาค)
• เวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมอาสา (เช่น จากพนักงาน)
ตัวชี ้วัด
ตัวชี ้วัดแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรื อผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นว่ามากน้ อยเพียงใด
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานอันเกิดจากกิจกรรมการลงทุน ซึง่ โดยปกติเป็ นผลที่สามารถจับ
ต้ องได้ และสามารถวัดปริมาณได้
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเนื่องมาจากการลงทุน ซึง่ อาจเป็ นไป
ตามที่คาดหวังหรื อไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง และอาจเป็ นผลบวกหรื อเป็ นผลลบ
ผลตอบแทนทาง
ผลตอบแทนทางสังคม เป็ นกรอบสาหรับวัดความคุ้มค่าของแผนการลงทุนทาง
สังคม
สังคม โดยมิได้ คานึงถึงเฉพาะผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่รวมถึงผลลัพธ์
ทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.

หน้ า ช
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1.

คำนำ
ปตท.สผ. มุง่ มัน่ ต่อการดาเนินงานโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางหลักคือ

การสนับสนุนการพัฒนาทางสังคมผ่านการลงทุนทางสังคม1 ในหลายรูปแบบ ตังแต่
้
การบริจาค ไปจนถึงการลงทุนเพื่อสังคมในระยะยาว (ภาพที่ 1)
เอกสารฉบับนี ้ได้ จดั ทาขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการให้ เพื่อสังคมในทุกพื ้นที่ของ ปตท.สผ. ได้ ดาเนินการ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ยิ่งทวีความสาคัญเมื่อยอดค่าใช้ จา่ ยในการให้ เพื่อสังคมมีแนวโน้ มที่จะสูง
ยิ่งขึ ้นในอนาคต อันเป็ นผลพวงมาจากการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท.สผ.

ภาพที่ 1 รู ปแบบการบริจาคและการลงทุนทางสังคม

- 2 -/ 1.1 ความหมาย …
_________________________________________________
1

Community development refers to projects that promote economic or social development. Examples include: education,
training, culture, healthcare, income generation, infrastructure development and improving access to information. Source: ISO
26000

หน้ า 1
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1.1

ควำมหมำยของกำรให้ เพื่อสังคม
โดยทัว่ ไปแล้ ว การให้ เพื่อสังคมมักถูกจัดหมวดหมูเ่ ป็ นรูปแบบหนึง่ ของการลงทุนทางสังคม

อย่างไรก็ตามการให้ เพื่อสังคม มีความแตกต่างจากการลงทุนทางสังคมในรูปแบบอื่นๆ คือ สามารถเป็ น
การดาเนินงานที่ไม่ได้ ตอบสนองโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การลงทุนทางสังคมของบริษัท และ
โดยตัวของมันเองอาจไม่ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืนได้ อย่างไรก็ตาม การให้ เพื่อสังคมเป็ นสิ่งที่
สาคัญในการสนับสนุนให้ กิจกรรมการลงทุนเพื่อสังคม และธุรกิจของบริ ษัทมีความยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ การให้
เพื่อสังคมมักเป็ นการบริจาคเป็ นกรณีๆ ซึง่ บริษัทหรื อโครงการมักถูกร้ องขอจากชุมชนหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียอื่นๆ ในขณะที่การลงทุนทางสังคมเป็ นกระบวนการในการกาหนดกิจกรรมด้ านการลงทุนทางสังคม
เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้ างประโยชน์ทางด้ านสังคมหรื อสิ่งแวดล้ อมให้ แก่ชมุ ชน (รูปที่ 2)
งบประมาณที่ใช้ ในการให้ เพื่อสังคมมักถูกกาหนดเป็ นประจาทุกปี เช่นเดียวกับงบประมาณ
การลงทุนทางสังคมในลักษณะอื่นๆ ทังนี
้ ้ บริษัทต่างๆ ได้ เริ่มนางบประมาณประจาปี ด้านการให้ เพื่อ
สังคมรวมเข้ าในงบประมาณการลงทุนทางสังคมเพื่อให้ สามารถติดตามหรื อตรวจสอบการใช้
งบประมาณได้ ดียิ่งขึ ้น
กล่ องที่ 1: กำรให้ สำมำรถทำได้
หลำยทำง เช่ น
• การให้ เป็ นเงิน
• การบริจาคของขวัญ
สิ่งของ ทรัพย์สิน
• การเป็ นพันธมิตร
• การสนับสนุนที่ไม่ใช่
เชิงพาณิชย์
• การให้ เงินสมทบทุน
• อาสาสมัคร

กำรในกรณีท่ วี ำงแผนไว้
• การให้ ผา่ นทางกองทุนหรื อมูลนิธิของบริษัท
• การให้ ผา่ นสื่อกลางหรื อมูลนิธิอื่น
กำรให้ ในกรณีท่ ีอยู่นอกเหนือแผนกำร
• การให้ กบั หน่วยงานการกุศลหรื อรัฐ
• การให้ กบั ชุมชนที่ร้องขอในเหตุวิกฤต
• การให้ พนักงานดาเนินกิจกรรมจิตอาสา
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Hess
$19.3-ล้ ำนเหรียญสหรัฐ

Exxon Mobil Corporation
$232.7 ล้ ำนเหรียญสหรัฐ 0.4% ของกาไรก่อนหัก
ภาษี

0.005% ของกาไรก่อนหักภาษี

Chevron Corporation
$209.3-ล้ ำนเหรียญสหรัฐ, 0.7% ของกาไรก่อนหักภาษี

Marathon Oil
$14.7-ล้ ำนเหรียญสหรัฐ,
0.003% ของกาไรก่อนหักภาษี

บริษัท
สิ่งทีให้ กำร
สนับสนุน

ลำดับตำม
Fortune 500

ExxonMobil
• กำรพัฒนำ
ชุมชนและ
เศรษฐกิจ
• กำรศึกษำ
• สุขภำพ
(โดยรวม)
• วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
• กำรให้ โอกำส
สตรี
1

Chevron
• กำรศึกษำ
กำรจ้ ำงงำนและ
กำรอบรม
• กำรสนับสนุน
ให้ เป็ นเจ้ ำของ
กิจกำร
• สุขภำพทั่วไป
• อื่นๆ เช่ น HIV
เอดส์

Hess
• ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
• กำรพัฒนำ
ชุมชนและ
เศรษฐกิจ
• กำรศึกษำ
• สุขภำพ

Marathon Oil
• ศิลปะและ
วัฒนธรรม
• กำรสนับสนุน
กิจกพลเรือน
• กำรศึกษำ
• สิ่งแวดล้ อม
และกำร
อนุรักษ์
• สุขภำพ

3

74

173

ภำพที่ 2 งบประมำณและวัตถุประสงค์ ในกำรลงทุนทำงสังคมของบริษัทที่ดำเนินกิจกรรม
สำรวจและผลิตในปี 2555
นอกจากนี ้ ปตท.สผ.ควรติดตามตรวจสอบการให้ เพื่อสังคม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่
การดาเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมได้ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ โดย การดาเนินงานติดตามยัง
ช่วยลดความเสี่ยงของบริ ษัทได้ เช่น การใช้ งบประมาณด้ านการให้ เพื่อสังคมไปอย่างไม่เหมาะสม เป็ น
ต้ น
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ทังนี
้ ้ การดาเนินงานให้ เพื่อสังคมอย่างเหมาะสม สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ทงกั
ั ้ บชุมชนที่ได้ รับ
การสนับสนุน และกับบริษัทเอง เช่น ชื่อเสียงและแบรนด์เป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น และก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เป็ นต้ น
1.2

วัตถุประสงค์

การให้ เพื่อสังคม สามารถทาได้ ในหลายแนวทาง เช่น การให้ เงินสนับสนุน การก่อตังมู
้ ลนิธิ และ
การให้ ทนุ สนับสนุนต่างๆ แต่ไม่วา่ จะใช้ ระบบใดๆ ก็ตาม สิ่งสาคัญของการให้ เพื่อสังคมคือ ต้ องมี
กระบวนการเพื่อวางแนวทางสาหรับการคัดเลือก และจัดสรรการให้ เพื่อสังคมอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้
กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้ มนั่ ใจได้ วา่ ได้ มีการตัดสินใจอย่างโปร่งใส่และ
มีความรับผิดชอบชัดเจน และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ้ การมีกระบวนการที่ชดั เจนยังช่วยใน
การบริ หารความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เนื่องจากประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมที่เข้ าข่าย
การได้ รับการสนับสนุนได้ มีการระบุอย่างชัดเจน
การกาหนดประเด็นที่มงุ่ เน้ นในการให้ เพื่อสังคม มักมีพื ้นฐานมาจากความท้ าทายที่มนุษยชาติ
เผชิญอยูเ่ ช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทมีแนวทางการจัดลาดับความสาคัญเพื่อกาหนด
ประเด็นที่มงุ่ เน้ นแตกต่างกันออกไป ตามจุดแข็งและตัวตนของบริ ษัทนันๆ
้ ทังนี
้ ้
กลยุทธ์การให้ เพื่อสังคมที่ดี ควรมี 4 ลักษณะ ได้ แก่ มีวตั ถุประสงค์ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
ปตท.สผ. มุง่ เน้ นที่จะทาให้ เกิดความยัง่ ยืน มีการกาหนดเป้าหมายความก้ าวหน้ าที่ชดั เจนในแต่ละช่วง
ของการดาเนินการ และมีความความต่อเนื่องของการดาเนินงาน ถึงแม้ จะมีการปรับรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจก็ตาม ทังนี
้ ้ ปตท.สผ.ควรนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนงานจาก
กลยุทธ์การลงทุนทางสังคม มาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดแนวทางการดาเนินงานการให้ เพื่อสังคม
เพื่อที่จะได้ ไม่ต้องมีอีกหนึง่ กระบวนการที่ใกล้ เคียงกัน2

- 5 -/ กล่องที่ 2 …
________________________________
2

Stanford Social Innovation Review, Closing the Pioneer Gap , Winter 2013.

หน้ า 4

12052-GDL-006-R01

แนวทำงกำรดำเนินงำนกำรให้ เพื่อสังคม

1 มิถุนายน 2559

กล่ องที่2: พันธะสัญญาและประเด็นที่มงุ่ เน้ น
แนวทางการดาเนินงานการให้ เพื่อสังคมของ ปตท.สผ. เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่
ต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและวัฒนธรรมของบริ ษัท โดยนามาพิจารณาในขันตอนการประเมิ
้
น
ความเหมาะสมของโครงการ ที่มงุ่ เน้ นประโยชน์ที่สงั คมได้ รับซึง่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และ
วิสยั ทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.สผ. เป็ นบริษัทสารวจแลผลิต
ปิ โตรเลียม จึงมีความมุง่ มัน่ ของบริษัทคือการจัดหาแหล่งพลังงานที่นา่ เชื่อถือและพัฒนาสังคม
อย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการลงทุนทางสังคมเป็ นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป
ตามข้ องกังวลด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยในปี 2555
ปตท.สผ. กาหนดวัตถุประสงค์ในการให้ เพื่อสังคมเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
• ด้ านการศึกษา
• ด้ านสิ่งแวดล้ อม
• ด้ านวัฒนธรรมและกีฬา
• ด้ านความต้ องการพื ้นฐาน
ปตท. สผ. ต้ องสื่อสารความมุง่ หวังและวัตถุประสงค์ของการให้ เพื่อสังคมอย่างชัดเจนให้ ผ้ มู ีสว่ น
ได้ สว่ นเสียทังภายในและภายนอกเข้
้
าใจ ประเภทกิจกรรมและแผนงานสาหรับทุนต่างๆ ที่ปตท.สผ. ให้
การสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม ควรคานึงไว้ วา่ ไม่จาเป็ นที่ทกุ กิจกรรมการให้ เพื่อสังคมจะมีคณ
ุ สมบัติตรงตามการ
ให้ เพื่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้ โดยเอกสารฉบับนี ้เป็ นการระบุขนตอนการจั
ั้
ดทาระบบ
การให้ เพื่อสังคม
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กระบวนการในการให้ เพื่อสังคม
กระบวนการในการให้ เพื่อสังคมที่ รวมถึงการจัดการการร้ องขอการสนับสนุนจากผู้ที่มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ (รูปที่ 3)

การรับจดหมายขอรับ
การสนับสนุน

การพิจารณาคัดเลือก

การสนับสนุน

การรับแจ้ งผลการ
สนับสนุน

ภาพที่ 3 กระบวนการในการให้ เพื่อสังคม
ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมของแต่ละขันตอน
้
ตามที่แสดงไว้ ในภาพที่ 3 ซึง่ รวมถึงรายละเอียดและ
สิ่งที่ต้องการและสิ่งที่ได้ จากแต่ละขันตอน
้
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงอยูใ่ นหัวข้ อ ถัดไป
ตำรำงที่ 1: กระบวนกำรพิจำรณำกำรให้ ทุน
ลำดับที่ ขัน้ ตอน
รำยละเอียด
การรับ
องค์กรหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1
จดหมาย
ติดต่อขอรับการสนับสนุน
ขอรับการ
สนับสนุน
การ
บริษัทประเมินข้ อมูลคัดเลือก
2
พิจารณา โครงการที่เหมาะสม
คัดเลือก

เครื่องมือ
จดหมายขอรับการสนับสนุนระบุ
ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์กร โครงการ
หรื อแผนงาน ประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากโครงการ
ผูมีอานาจตาม DAS พิจารณา
และประเมินข้ อมูล โดยเกณฑ์
การพิจารณาควรประกอบด้ วย
ปัจจัยในหลายๆ ด้ าน
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ตำรำงที่ 1 กระบวนกำรพิจำรณำกำรให้ ทุน (ต่ อ)
ลำดับที่ ขัน้ ตอน
รำยละเอียด
การ
ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ผ่าน
3
สนับสนุน เกณฑ์ได้ รับการสนับสนุน
ตามที่ร้องขอ
การรับแจ้ ง ผู้ขอรับการสนับสนุนเอกสาร
4
ผลการ
แสดงผลของการสนับสนุน
สนับสนุน
2.

เครื่องมือ
เอกสารระหว่าง ปตท.สผ. กับผู้ที่
ได้ รับการสนับสนุน
ภาพถ่ายงาน หรื อหนังสือ
ขอบคุณ และใบเสร็จ

กำรติดต่ อขอรับกำรสนับสนุน
องค์กรหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องติดต่อขอรับการสนับสนุนส่งหนังสือขอรับสนับสนุนซึง่ มีข้อมูลที่

เพียงพอและเหมาะสมอันจะนาไปใช้ ในการตัดสินใจคัดเลือกการสนับสนุนต่อไป
ตารางที่ 2 ระบุหวั ข้ อของข้ อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์ มขอรับการสนับสนุน ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวต้ อง
สอดคล้ องกับเกณฑ์การคัดเลือกการบริจาคของบริษัทฯ
ตำรำงที่ 2: ข้ อมูลหนังสือขอรับกำรสนับสนุน
หน่ วยที่ หัวข้ อ

รำยละเอียด

1

ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์กร

ข้ อมูลสาคัญขององค์กรหรื อบุคคลที่ขอรับการสนับสนุน
ซึง่ อาจประกอบด้ วย ชื่อ รายละเอียดสาหรับติดต่อ
วัตถุประสงค์ ความเป็ นมาขององค์กร เป็ นต้ น

2

โครงการหรื อแผนงาน

แผนงานที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ซึง่ ประกอบด้ วย
ข้ อมูลดังนี ้ กาหนดเวลา โครงสร้ างการบริหารงาน และ
รายละเอียดงบประมาณการใช้ จา่ ย

3

ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์
ของโครงการต่อ
ส่วนรวม

ผลประโยชน์ที่ได้ รับจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
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ข้ อแนะนำ
ปตท.สผ. ควรสื่อสารอย่างชัดเจนว่าบริษัทมุง่ เน้ นในการสนับสนุนโครงการหรื อแผนงานที่
เฉพาะเจาะจงมากกว่าการสื่อสารว่าจะให้ การสนับสนุนโครงการทัว่ ๆ ไป
เพื่อให้ ระบบให้ การสนับสนุนสามารถดาเนินการเป็ นไปด้ วยดี ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องต้ อง
รับทราบถึงกระบวนการ ซึง่ สามารถทาได้ โดยการสื่อสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียให้ ทราบถึงหลักเกณฑ์
การให้ สนับสนุน ดังนัน้ ควรมีการสร้ างช่องทางหรื อวิธีการสื่อสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องใน
ด้ านนี ้
3.

กำรคัดเลือก
เมื่อได้ รับหนังสือขอรับการสนับสนุนแล้ ว ผู้มีอานาจตาม Delegation Authority System (DAS)

พิจารณาการให้ เพื่อสังคมของ ปตท.สผ. และตัดสินใจว่าโครงการหรื อกิจกรรมใดที่สมควรได้ รับการ
สนับสนุน
กระบวนการพิจารณาควรประกอบด้ วย
1.

การประเมินองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน

2.

การประเมินโครงการหรื อแผนงาน

3.

การประเมินทุนที่ขอรับ

3.1 กำรประเมินองค์ กรที่ขอรั บทุน
ปตท.สผ. ควรตรวจสอบประวัตคิ วามเป็ นมาของทุกองค์กรและบุคคลที่มาขอรับการสนับสนุน
เพื่อลดความเสี่ยงในการให้ ทนุ สนับสนุนแก่องค์กร หรื อบุคคลที่มีประวัตเิ สื่อมเสีย หรื อเคยกระทา
ความผิดในอดีต ซึง่ มีความสาคัญเป็ นอย่างสูงในการดาเนินงานต่อต้ านการทุจริต หรื อการให้ -รับสินบน
จากการบริหารเงินเพื่อการลงทุนทางสังคม ทังนี
้ ้ บริษัทควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสนับสนุนการ
ทุจริตหรื อการกระทามิชอบใดๆ ขององค์กรหรื อบุคคลเหล่านันโดยรู
้
้ เท่าไม่ถึงการณ์ (อ้ างถึง หัวข้ อ 6
การปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554)
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3.2 กำรประเมินโครงกำรหรือแผนงำน
ปตท.สผ. กาหนดประเภทกิจกรรมของการสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของสังคมและส่วนรวม โดยแบ่งประเภทการสนับสนุนเป็ นดังนี ้
1. ด้ านการศึกษา
2. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
3. ด้ านวัฒนธรรมและกีฬา
4. ด้ านความต้ องการพื ้นฐาน
ปตท. สผ. ได้ กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมการลงทุนเพื่อสังคม โดย
ได้ นาหลักเกณฑ์เหล่านี ้มาใช้ ในการประเมินแบบฟอร์ มขอรับการสนับสนุนด้ วย

โดยหลักเกณฑ์

ดังกล่าว ประกอบด้ วย
1.

ความชัดเจน: ควรมีการกาหนดโครงการและแผนงานให้ ชดั เจน และมีกระบวนการที่เป็ น
รูปธรรมในการบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ ข้ อมูลเหล่านี ้จะต้ องมีอยูใ่ น
แบบฟอร์ มขอรับการสนับสนุน เนื่องจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรื อ
แผนงานนี ้ จะเป็ นจุดเริ่มต้ นสาหรับการติดตามตรวจสอบและ
การประเมินโครงการในอนาคต

2.

ความยัง่ ยืน: เพื่อให้ โครงการหรื อแผนงานสร้ างประโยชน์ในระยะยาวให้ กบั ชุมชน ดังนัน้
แบบฟอร์ มขอรับการสนับสนุนควรมีแนวทางที่ชดั เจนว่าจะสร้ างความยัง่ ยืนของโครงการ
หรื อผลลัพธ์ของโครงการได้ อย่างไร ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของ
กลยุทธ์การถอนตัว (Exit Strategy) ทังนี
้ ้ การสร้ างความยัง่ ยืนความสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์ในข้ อที่ 4 ด้ านล่าง

3.

โครงการหรื อแผนงานจะช่วยลดความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมของปตท.สผ. ดังนัน้
หากดาเนินการให้ เพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จ ควรก่อให้ เกิดประโยชน์ทงกั
ั ้ บชุมชน และ
ปตท.สผ. เช่น การให้ เพื่อสังคมช่วยสร้ างชื่อเสียง สถานภาพในชุมชน และลดความเสี่ยง
ทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ กบั ปตท. สผ. เป็ นต้ น
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การมีสว่ นร่วม: ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียควรเข้ ามีสว่ นร่วมในการพัฒนาและการดาเนินโครงการ
หรื อแผนงาน ซึง่ เป็ นปัจจัยที่สาคัญในการสร้ างความยัง่ ยืนของโครงการหรื อแผนงาน
ดังนัน้ เอกสารขอรับการสนับสนุนควรแสดงแสดงข้ อมูลที่ชดั เจนว่า
ได้ มีการเข้ ามีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมาแล้ วอย่างไร และจะดาเนินงานมีสว่ นร่วม
ต่อไปเช่นไรในอนาคต ทังในระยะพั
้
ฒนาและการดาเนินโครงการหรื อแผนงาน ซึง่ รวมถึง
การมีสว่ นร่วมกับ ปตท. สผ. ด้ วย

5.

ประโยชน์: โครงการหรื อแผนงานจัดทาขึ ้นภายใต้ ความคาดหวังว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์
ทังต่
้ อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ การประโยชน์ที่จะได้ รับจากโครงการ ต้ องได้ รับการระบุ
อย่างชัดเจนในแบบฟอร์ มขอรับการสนับสนุน ซึง่ รวมถึงประโยชน์ที่ชมุ ชนคาดว่าจะได้ รับ
ด้ วย

6.

อาสาสมัคร: ปตท.สผ. ต้ องการสร้ างโอกาสให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในโครงการเพื่อชุมชน
ต่างๆ ดังนัน้ โอกาสที่จะให้ พนักงานของ ปตท.สผ. เข้ ามีส่วนร่วมในกิจกรรมควรมีการระบุ
ในแบบฟอร์ มขอรับการสนับสนุนด้ วย

ตัวอย่างวิสยั ทัศน์และวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใน 3 ด้ านหลัก ได้ แก่ พนักงาน
ชุมชน และสังคม ได้ แสดงใน รูปที่ 4
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ภาพที่ 4 วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ของการลงทุนเพื่อสังคมของ ปตท. สผ.
กล่ องที่ 3: ตัวอย่ ำงเกณฑ์ กำรคัดเลือกโครงกำร
ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือสังคมโดยมุ่งเน้ นจัดการกับความท้ าทายต่อการคงอยู่ของ
มนุษ ยชาติ ในบางประเด็น เท่า นัน้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ประโยชน์ ที่ สัง คมได้ รั บ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิผลและยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ ถึงแม้ แต่ละประเด็นที่ม่งุ เน้ นมีหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่ชดั เจน
ปตท.สผ. ได้ มีหลักเกณฑ์ในภาพรวมเพื่อพิจารณาการให้ การสนับสนุนดังนี ้
• ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยการตังเป้
้ าในการจัดการสาเหตุของปัญหา
• เปิ ดโอกาสให้ ปตท.สผ. ใช้ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่มีอยู่
• สามารถนาไปใช้ ได้ ในอุตสาหกรรมสารวจและผลิตปิ โตรเลียม และในภูมิภาคอื่นๆ
• มีแผนการสร้ างความยัง่ ยืน (เช่น การมีพนั ธมิตรในท้ องถิ่นที่มีความสามารถ หรื อมี
กลยุทธ์การถอนตัวที่ชดั เจน)
• มีความพยายามร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกัน
• เปิ ดโอกาสให้ พนักงานของ ปตท.สผ. เข้ าส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคม
4.

กำรดำเนินโครงกำร
เมื่อเสร็จสิ ้นการคัดเลือกแล้ ว ปตท.สผ.จะจัดเงินสนับสนุนให้ กบั องค์กรหรื อบุคคลที่นาเสนอ
โครงการหรื อแผนงานที่ได้ รับการคัดเลือก
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ควำมมุ่งหมำย: กระบวนการจ่ายเงินสนับสนุนให้ กบั ผู้ได้ รับเลือกเป็ นไปอย่างโปร่งใส
เพื่อให้ การดาเนินงานดังกล่าวมีความโปร่งใส ปตท.สผ. ควรจัดทาสัญญาในการให้ การสนับสนุน
บุคคลหรื อองค์กรภายนอก โดยมีเงื่อนไขที่ชดั เจนดังต่อไปนี ้ เป็ นอย่างต่า
• จานวนเงินสนับสนุนที่ได้ รับ
• กิจกรรมที่ต้องดาเนินงาน (ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารขอรับการสนับสนุน)
เมื่อได้ มีการทาเอกสารดังกล่าวแล้ ว จึงเป็ นการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ซึง่ บริษัทควรดาเนินการโอน
เงินสนับสนุนผ่านช่องทางอิเลคโทรนิคส์ เพื่อให้ มีเอกสารและหลักฐานการโอนเงินที่สามารถตรวจสอบ
ได้ และโปร่งใส
4.1 หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
การกาหนดและการบริหารการให้ เพื่อสังคมด้ านต่างๆ ของ ปตท.สผ. นันเป็
้ นการ
ดาเนินการร่วมกันระหว่าง Corporate และ Asset เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ผนวกเป็ นส่วน
หนึง่ ของรูปแบบธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยคานึงถึงขอบเขตอานาจตาม DAS ลาดับการมีความสาคัญ
ตามกลยุทธุ์และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ จากแนวทางนี ้สามารถกล่าวได้ ว่าบทบาทในองค์กรต่อการให้
เพื่อสังคม มีดงั นี ้
•

โครงการที่ใช้ ทรัพยากรสูง ครอบคลุมหลายภูมิภาคหรื อหลายประเทศที่มาจาก
การร้ องขอจากระดับโครงการสารวจและผลิตฯ ระดับกลุ่มธุรกิจ หรื อ
ต่อหน่วยงานกลางด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ต้ องมีการทบทวนร่วมกันและ
ประสานงานในระดับกลุม่ (Group Level)

•

กิจกรรมการให้ เพื่อสังคมในระดับภูมิภาคและธุรกิจ ผู้จดั การทัว่ ไปและผู้จดั การโครงการ
สารวจและผลิตฯ ในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็ นผู้กากับดูแล ภายใต้ งบประมาณที่เห็นชอบ โดย
จะต้ องรายงานกิจกรรมทังหมดในรายงานความยั
้
ง่ ยืนของบริษัท
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การร้ องขอในพื ้นที่กรณีเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินหรื อภัยพิบตั ิ ผู้บริหารในแต่ละพื ้นที่เป็ นผู้
พิจารณาและดาเนินการโดยสื่อสารอย่างใกล้ ชิดกับหน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่นและ
ผู้จดั การ แผนกองค์กรสัมพันธ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อดาเนินการโดยบริษัทในเครื อ
ทังหมดต้
้
องสอดคล้ องกับนโยบายการให้ เพื่อสังคม

การบริจาคโดยหน่วยธุรกิจต่างๆ มีวตั ถุประสงค์ซงึ่ แตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่ ดังนัน้
การดาเนินการให้ เพื่อสังคมของบริษัทฯ จะต้ องเป็ นไปตามความต้ องการในพื ้นที่และช่วยเหลือผู้ได้ รับ
ผลประโยชน์ในพื ้นที่นนั ้
5.

กำรติดตำมผลสัมฤทธิ์

5.1 กำรรำยงำนผล
มีจดุ ประสงค์เพื่อรับทราบผลของการดาเนินการว่าได้ เสร็จสิ ้นตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับ
งบประมาณไว้ แล้ ว เอกสารเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ อาจเป็ นรายงานสรุปกิจกรรม ภาพถ่าย หรื อหนังสือ
ขอบคุณ
โดยทัว่ ไปแล้ ว การติดตามการรายงานผลจะทาแบบเฉพาะกิจโดยให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมการให้
เพื่อสังคม อย่างไรก็ตามการปฏิบตั ิตามแนวทางที่เป็ นเลิศ (Best Practice) ระบุวา่ ควรจะดาเนินการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการให้ เพื่อสังคมทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปได้ ควรมีการใส่รูป เช่น ในเวปไซต์ของบริ ษัท ในรายงานความยัง่ ยืนหรื อมีการ
รายงานงบประมาณที่ใช้ และประเด็นที่ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษสาหรับแผนงาน ให้ สอดคล้ องตาม
แนวทางใน GRI G4 ภายใต้ EC1 (การให้ ทางเศรษฐกิจโดยตรง) (Item F,หน้ า5) และ LBG Guidance
Manual ฉบับที่ 1. ปัจจัยนาเข้ า 4 ซึง่ แนวปฏิบตั ทิ งสองปรากฎบนอิ
ั้
นเตอร์ เน็ท
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ภาพที่ 6 ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) ซึ่งใช้ แบบจาลอง LBG ในการรายงานผลงาน
ของบริษัท
5.2 กำรประเมินผล
ควรมีการประเมินการให้ เพื่อสังคมเพื่อช่วยในการตอบคาถามเหล่านี ้
1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินงานในครัง้ ถัดไปที่แตกต่าง
ผลประโยชน์ตอ่ ชุมชน สิ่งแวดล้ อม และธุรกิจ
โครงการหรื อแผนงานช่วยให้ ได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณรวมที่ใช้ ไปทังหมดส
้
าหรับการบริจาคเพื่อสังคม
พื ้นที่ใดได้ รับทุนสนับสนุน (สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั กิ ารจัดทารายงานความยัง่ ยืน) และ
จานวนเงินของทุนสนับสนุน
ผลลัพธ์ที่ได้ ควรจะเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลกลาง เพื่อสร้ างระบบฐานข้ อมูลความรู้ตอ่ เนื่อง และ

เป็ นจุดเริ่มต้ นของการประเมินการขอรับสนับสนุนครัง้ ต่อไป ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจากการกระบวนการประเมิน
ประจาปี จะถูกนาไปรวมในรายงานความยัง่ ยืนของบริ ษัทด้ วย
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6. กำรปฏิบัตติ ำมประกำศคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ งชำติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ ำยของโครงกำร ที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็ นคู่สัญญำกับหน่ วยงำนของรั ฐ พ.ศ. 2554
ปตท.สผ. และบริษัทในเครื อที่เป็ นรัฐวิสาหกิจจะไม่ทาสัญญากับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลซึง่ ได้
มีการระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อว่าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาที่ไม่ได้ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ (Blacklist) จนกว่าบุคคลหรื อนิติบคุ คลนันจะแสดงบั
้
ญชี
รายรับรายจ่ายตามประกาศนี ้หรื อได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและมีการสัง่ เพิกถอนรายชื่อจาก
บัญชีดงั กล่าวแล้ ว
ปตท.สผ. และบริษัทในเครื อที่เป็ นรัฐวิสาหกิจจะต้ องรายงานข้ อมูลคูส่ ญ
ั ญาบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่มีหน้ าที่ต้องจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่า (บ.ช.1) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทาสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงในกรณีที่สญ
ั ญาดังกล่าวมีมลู ค่าตังแต่
้ 2 ล้ านบาทขึ ้นไป โดยรายงานผ่านเว็บไซด์ของ ป.ป.ช.
(http://www.nacc.go.th/)
เอกสารแนบท้ าย ข: ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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