แผนแม่บทการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพือ่ ความยั่งยืนของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2564 - 2568

สารบัญ
หน้า
บทนา
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บทนา
แผนแม่ บ ทการด าเนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate Social
Responsibility ; CSR) พ.ศ.2564-2568 ฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญและการตระหนักดี
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) และเป็ นไปตาม
เกณฑ์การประเมินในคู่มือการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment
Model: SE-AM) ภายใต้ก รอบด้า นการก ากั บ ดูแ ลที่ ดี แ ละการน าองค์ก ร ประเด็ น การด าเนิ น งานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่ อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็ นเครื่องมือในการวาง
แผนการทางานรวมถึงการทบทวนติดตาม และประเมินผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนของ
ธนาคารต่อไป
การจัดทาแผนแม่บท ได้คานึงถึงนโยบายการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) ที่
คณะกรรมการธนาคารได้วางกรอบไว้ ในการกาหนดทิศทางระยะยาว เป้าหมาย และผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง โดย
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และทิศทางระยะยาวขององค์กร โดย
แผนแม่บทนีเ้ ป็ นแผนระยะยาว 5 ปี ซึ่งอาจจัดให้มีการทบทวนทุกปี เพื่อให้ทนั ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ในปั จจุบัน ทัง้ นี ้ เพื่อให้การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเป็ นไปอย่ าง
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อธนาคารแล้ว ยังเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย อันจะ
นาไปสูค่ วามเข้มแข็งขององค์กร และสังคมโดยรวมต่อไป

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output)

เป้ าประสงค์

ทิศทาง

1. ทิศทางระยะยาว เป้ าประสงค์ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของการดาเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2564
2565
2566
2567
2568
เป็ นการสร้าง ‘การ
กากับกิจการทีด่ ’ี
(Compliance)

เป็ นการยกระดับ ‘การ
กากับกิจการทีด่ ีสู่
การให้บริการตาม
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม’
(Compliance)
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เพื่อแสดงออกถึง
การเป็ นองค์กรที่ดีของสังคม ส่งผลให้ได้รบั ความ
เชื่อถือจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เป็ นการสร้าง
‘ประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศ’ (Ecoefficiencies)

เป็ นการสร้าง ‘การ
เป็ นการสร้าง ‘ความ
แบ่งปั นคุณค่า
ยั่งยืน’
ระหว่างธนาคารและ (Sustainability)
สังคม’ (Creating
Shred Value)

ปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพ เน้นลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น

ดาเนินธุรกิจด้วยการ
เน้นการสร้างคุณค่า
ต่อธนาคารและต่อ
สังคม

ส่งเสริมการดาเนิน
ธุรกิจที่ย่งั ยืนรวมถึง
พัฒนาห่วงโซ่มลู ค่า
ให้แบรนด์ของธนาคาร
เป็ นแบรนด์ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ทุกฝ่ ายงานมีขอ้ บังคับ ทุกฝ่ ายงานมีขอ้ บังคับ ทุกฝ่ ายงานลดขัน้ ตอน ทุกฝ่ ายงานมีการ
ทุกฝ่ ายงานมีการ
ระเบียบ คู่มือและ
ระเบียบ คู่มือและ
และทรัพยากรที่
กาหนดในแผนงาน
กาหนดเป็ นแผนงาน
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
ซา้ ซ้อนเกินความ
อย่างชัดเจนว่าทาเรื่อง ระยะยาวอย่างชัดเจน
ให้บริการครบถ้วน
ให้บริการเทียบเท่า
จาเป็ น หรือหันมาใช้ นีแ้ ล้วสังคมได้อะไร
ว่าทาเรื่องนีแ้ ล้วสังคม
หรือดีกว่าสถาบัน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
องค์กรได้อะไร เพื่อ
ได้อะไร องค์กรได้อะไร
การเงินอื่นครบถ้วน
ประสิทธิภาพทดแทน สร้างคุณค่าต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าต่อ
การดาเนินงาน
และสิ่งแวดล้อมไป
สังคมและสิ่งแวดล้อม
แบบเดิม
พร้อมๆกัน
ไปพร้อมๆกัน
บุคคลากรทุกคนรับรู ้ ธนาคารมีนวัตกรรมที่ ค่าใช้จ่ายในการใช้
ธนาคารได้รบั การ
ความต้องการมี
และเข้าใจในกฎหมาย แสดงถึงการให้บริการ ทรัพยากรลดลง หรือ ยอมรับจากสังคมว่า
ปฏิสมั พันธ์กบั
ข้อบังคับ ระเบียบ
ทีเ่ ทียบเท่าหรือดีกว่า ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้ เป็ นธนาคารที่มี
ธนาคารเพิ่มขึน้ ในทุก
และมาตรฐานที่
สถาบันการเงินอื่น
ทาให้ธนาคารสามารถ คุณธรรม
มิติ เช่น ลูกค้า
เกี่ยวข้องกับฝ่ ายงาน
ตอบโจทย์การเป็ น
พันธมิตร ผูถ้ ือหุน้ เป็ น
ตนเอง และสามารถ
Muslim Main Bank
ต้น
ปฏิบตั ิงานได้ถกู ต้อง
ได้
ครบถ้วนร้อยละ 100
โดยข้อร้องเรียนจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใน
เรื่องการกากับกิจการ
ลดลงจากเดิมอย่างมี
นัยสาคัญ

2. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกทัง้ 4 ด้าน
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. คณะกรรมการธนาคารให้การสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่
2. ธนาคารมีคณะอนุกรรมการที่รบั ผิดชอบในการให้
ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม ตลอดจนติดตามการดาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง
ปั จจุบนั
3. ธนาคารมีวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้อง
กับการดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน
1. ความรูค้ วามเข้าใจของพนักงานธนาคารเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยังติดกับ
รูปแบบของ “กิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม
ภายนอก” มากกว่า “ระบบการบริหารจัดการ
ภายใน”
2. การตระหนักถึงความสาคัญและการมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมยังมีนอ้ ย
3. ธนาคารมีทรัพยากรด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
ที่ค่อนข้างจากัดต่อการพัฒนาในหลายๆด้าน เช่น
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี เป็ นต้น

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส
1. ธนาคารเป็ นสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหน่วยงาน
กากับดูแลให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
2. การดาเนินธุรกิจของธนาคาร มีผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสียหลายกลุม่ ดังนัน้ ยังมีโอกาสในการ
พัฒนาการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ขยายไปถึงผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ อื่นๆ
ได้อีกมาก
3. แนวโน้มการทา CSR ในภาคธุรกิจกลายเป็ น “เรื่อง
จาเป็ น” ที่ทกุ ฝ่ ายให้ความสาคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ดี ีขององค์กรเพื่อหวังผลทางการตลาด แต่
เป็ นแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วง
โซ่มลู ค่า ซึ่งจะนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

อุปสรรค
1. ความต้องการของชุมชนยังเน้นการขอรับบริจาค
มากกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. หลักสูตร CSR มาตรฐาน ISO26000 หรือองค์
ความรูท้ ่ีเป็ นแนวปฏิบตั ิ มีค่อนข้างจากัด
3. มาตรฐาน ISO26000 เป็ นเพียงแนวปฏิบตั ิ แต่ไม่
มีรูปองค์กรเข้ามาให้การรับรองว่าได้ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานหรือไม่อย่างไร

3. ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายหลัก
จากทิ ศทาง เป้าประสงค์ ผลผลิ ต (Output) และผลลัพ ธ์ (Outcome) ของการดาเนิ น การด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ที่ธนาคารวางกรอบไว้ในข้อ 1. และการ
วิเคราะห์บริบทแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อให้เห็นถึงความเสี่ยงและความท้าทายที่ธนาคารจะเผชิญในข้อ
2. จึงกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
องค์กร 5 ปี ไว้ดงั นี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปกฎเกณฑ์ภายในให้มีมาตรฐานและสอคคล้องกับกฎหมาย
เป้าหมายหลัก : กฎเกณฑ์ภายในธนาคารถือเป็ นเครื่องมือหนึ่งในการจัดระเบียบให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางหรือ
กติกาเพื่อให้เกิดมาตรฐานและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ปั จจุบนั กฎเกณฑ์ภายในธนาคารมีตงั้ แต่นโยบาย
ข้อบังคับ ระเบียบ คู่มือ ที่มีอยู่แล้วแต่ยงั ขาดมาตรฐานและคุณภาพไม่เพียงพอหรือล้าสมัย และที่ยังไม่มีต้อง
จัดทาขึน้ ใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายปั จจุบนั ทัง้ นีเ้ พื่อให้กฎเกณฑ์ภายในทุกฉบับมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
ดีขึน้ ตลอดจนให้ความรู ค้ วามเข้าใจแก่พนักงานภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องลดข้อ
สัง เกตุเชิ ง ลบของก ากับ ดูแ ล (Regulator) อย่ างมีนัย ส าคัญ และมีก ารพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ องให้ส อดคล้องกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับที่เทียบเท่าถึงดีกว่าในที่สดุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
เป้าหมายหลัก : เพื่อพัฒนาคนในทุกระดับชัน้ ให้เป็ นคนเก่งมีคณ
ุ ภาพ มีความพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปัญญา ที่จะ
พัฒนาตนเองรอบด้านในการส่งต่อคุณภาพของการให้บริการถึงมือผูม้ าใช้บริการ ตลอดจนสร้างจิตสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีวินยั มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีนิสยั รักการเรียนรู แ้ ละการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเป็ นผูบ้ ริหารที่ได้รบั การยอมรับในระดับต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มพลังให้องค์กร
เป้าหมายหลัก : บูรณาการการทางานภายในอย่างเป็ นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความเป็ นเลิศ ขยายการให้บริการของธนาคารให้ท่วั ถึงและตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหลัก เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุ ก ตลอดจนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานให้ มีประสิทธิ ภ าพเพิ่มขึน้ หรื อ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี ม าใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงงานทุก มิติเพื่อ ลดต้นทุน ธนาคารลง โดยสามารถวัดได้จาก อัตราประสิ ทธิ ภ าพของ
พนักงานเพิ่มขึน้ (Revenue per Head) หรือ อัตราการใช้พลังงานที่ลดลง (Energy Used per Head)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยกสถานะและเกียรติภูมิในความเป็ นไอแบงก์
เป้าหมายหลัก : สร้างความนิ ย มให้แ ก่ ธ นาคารในกลุ่มเป้าหมายหลัก ต่อเนื่ อง โดยรัก ษาสถานะความเป็ น
ธนาคารที่ดาเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอย่างถูกต้องและมีคณ
ุ ภาพของประเทศ พนักงานมีความสุขในการทางาน
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสาหรับผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารสูงขึน้ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าแบรนด์ธนาคารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสาคัญตามความสามารถพิเศษของธนาคาร
เป้าหมายหลัก : ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างธนาคารและภาคชุมชน มีบทบาทในความร่วมมือที่สามารถ
สร้างสรรค์ชุมชนสาคัญของธนาคารให้เข้มแข็ง โดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ ทุก ภาคส่วนให้มีส่วนร่ วม
ขับเคลื่อนและได้รบั ผลประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกัน

4. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์
จัดตั้งและพันธกิจ

5. โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทาธุรกิจของธนาคาร
จากการวิเคราะห์ทิศทางระยะยาวของธนาคารและบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ ธ นาคารวางไว้ เพื่ อให้ธ นาคารสามารถก้า วไปสู่เป้ าหมาย สามารถก าหนดโครงการ CSR in Process ซึ่ง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ CSR ของธนาคาร ได้จานวน 22 โครงการ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ CSR
1. ปฏิรูปกฎเกณฑ์
ภายในให้มีมาตรฐาน
และสอดคล้องกับ
กฎหมาย

ภาพรวม CSR in Process
1.1 โครงการปรับปรุงกฎเกณฑ์ภายในทัง้ ธนาคาร
1.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการอานวยสินเชื่อSME
และรายใหญ่ SLA ทาได้จริง
1.3 โครงการปรับปรุงกระบวนการอานวยสินเชื่อราย
ย่อย SLA ทาได้จริง
1.4 โครงการพัฒนาช่องทางร้องเรียนพิเศษ
Whistleblower
1.5 โครงการข้อมูล NCB ถูกต้องทันกาล
2. เสริมสร้างและพัฒนา 2.1 โครงการ Multi Skills
ศักยภาพบุคลากร
2.2 โครงการ Talent Management และ Succession
Plan
3. เพิ่มพลังให้องค์กร
3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
3.2 โครงการพัฒนาการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน Pay
per Performance
3.3 โครงการเปลี่ยนกระดาษมาใช้ระบบ
3.4 โครงการเสริมสร้างการปฏิบตั ิงานที่เป็ นธรรม ตาม
แนวทาง Market Conduct ทัง้ 9 ระบบที่ ธปท.กาหนด
3.5 โครงการไอแบงก์อินโซเชียล (Social Monitoring)
3.6 โครงการ Islamic Digital Banking
4. ยกสถานะและ
4.1 โครงการองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
เกียรติภมู ิในความเป็ นไอ 4.2 โครงการบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Next
แบงก์
Normal
4.3 โครงการนักธุรกิจมุสลิมเรียนรูส้ อู่ ินเตอร์
4.4 โครงการเปิ ดโลกการเงินอิสลาม

ISO26000
(1) ธรรมาภิบาล

(2) สิทธิมนุษยชน
(6) ประเด็นด้านผูใ้ ช้บริการ
(3) การปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน

(3) การปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน

(4) สิ่งแวดล้อม
(5) การปฏิบตั ิท่ีเป็ นธรรม
(6) ประเด็นด้านผูใ้ ช้บริการ
(6) ประเด็นด้านผูใ้ ช้บริการ
(3) การปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน

(6) ประเด็นด้านผูใ้ ช้บริการ
(7) การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนและพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ CSR
5. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนสาคัญ
ตามความสามารถพิเศษ
ของธนาคาร

ภาพรวม CSR in Process
5.1 โครงการกองทุนซื่อสัตย์เพื่อพัฒนาสังคม
5.2 โครงการสินเชื่อเสริมสร้างอาชีพในถิ่นฐานเดิม
5.3 โครงการบริหารจัดการซะกาตตัง้ ตัวได้
5.4 โครงการพัฒนาชีวิตบุคลากรการศึกษาชุมชม
มุสลิม
5.5 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ

ISO26000
(7) การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนและพัฒนาชุมชน

