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หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ. 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดและการด าเนินการส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ในหน่วยงานภาครัฐ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ 3) เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ วิธีการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร การศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ส่วนราชการ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของ CSR  

 ผลการศึกษา พบว่า นิยามของ CSR มีนักวิชาการและองค์การต่างๆ ให้ความหมายไว้อย่าง
มากมาย ที่ปรึกษาได้สรุปความหมายของ CSR ของภาครัฐ โดยจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ คือ  
1) ระดับบุคคล: CSR หมายถึง จิตส านึก (จิตอาสา) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงความรับผิดชอบเชิง
พฤติกรรมต่อองค์การ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 2) ระดับองค์การ: 
CSR คือ การจัดการอย่างมีความรับผิดชอบของหน่วยราชการที่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ความส าคัญของการด าเนินการ CSR ต่อองค์การมี 4 ด้าน คือ 1) CSR ช่วยเสริมสร้าง 
ผลก าไรในระยะยาวให้แก่องค์การ 2) CSR ช่วยให้การด าเนินการขององค์การเป็นไปอย่างราบรื่น 
เนื่องจาก CSR เป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์การให้ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม 3) CSR ช่วยให้องค์การด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และ 4) CSR ช่วยให้
องค์การเป็นที่ยอมรับของสังคม  

  ส่วนประโยชน์จากการด าเนินการ CSR สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล 
CSR ช่วยสร้างจิตอาสาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน 2) ระดับองค์การ CSR  
ช่วยสร้างประโยชน์ต่อองค์การในรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความเชื่อมั่นของประชาชน  
การดึงดูดผู้มีวุฒิสามารถเข้ามาท างาน และการเสริมสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ขององค์การ และ  
3) ระดับประเทศ CSR ช่วยลดปัญหาความยากจน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 2. บทบาทของภาครัฐในการด าเนินการ CSR  

 ในทวีปยุโรป ภาครัฐมีบทบาทต่อการด าเนินการ CSR ใน 4 ลักษณะ คือ 1) การด าเนินการ 
CSR ภายในหน่วยงานภาครัฐเอง 2) บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม CSR แก่ภาคธุรกิจ 3) บทบาท
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ของภาครัฐในการด าเนินการ CSR เพ่ือสังคม และ 4) การเป็นหุ้นส่วนกันของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคมในการด าเนินการ CSR ส่วนธนาคารโลกได้แนะน าบทบาทของภาครัฐในประเทศ
ก าลังพัฒนาที่มีต่อการด าเนินการ CSR ไว้ 4 ลักษณะ คือ 1) การเป็นผู้ออกกฎ 2) การเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการ CSR 3) การเป็นหุ้นส่วนกับภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในการ
ด าเนินการ CSR และ 4) การเป็นผู้สนับสนุน  

 3. กรอบความคิดการส่งเสริมและการด าเนินการ CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ โดยพิจารณาจากมิติต่าง ๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในบริบทสากล
และของประเทศไทย 

 การศึกษาพบว่า ในบริษัทชั้นน าระดับโลก 9 แห่ง ได้แก่ Alcoa, Bank of America, BASF,  
The Coca Cola Co., Eastman Kodak, Intel, Novartis AG, Royal Phillips และ Unilever  
มีการด าเนินการ CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 10 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาภาวะผู้น า  
2) การฝึกอบรมและพัฒนา 3) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 4) การสร้างความร่วมมือและทีมงาน  
5) การบริหารผู้มีวุฒิสามารถ 6) การค านึงถึงความหลากหลายและพหุวัฒนธรรม 7) การสร้าง
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 8) การสร้างค่านิยมร่วมแก่พนักงาน 9) การสร้างสุขอนามัยและ 
ความปลอดภัย และ 10) การสร้างความผูกพันของพนักงาน การด าเนินการข้างต้นยึดถือระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ อาทิ ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
(1998), OHSAS 18001 Standard on Occupational Health and Safety, SA 8000 (1997, 
2001) หรือ ISO 26000  

 4. หน่วยงานที่ด าเนินการ CSR ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

 บทนี้ได้น าเสนอตัวอย่างองค์การทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่ด าเนินการ CSR จ านวน 44 องค์การ ซึ่งพบว่า องค์การเหล่านี้มีการด าเนินการ 
CSR โดยจ าแนกตามมิติของผู้มีส่วนได้เสียได้ 3 มิติ คือ 1) การด าเนินการ CSR เพ่ือตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ (organizational stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ
สหภาพแรงงาน 2) การด าเนินการ CSR เพ่ือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียเชิงเศรษฐกิจ (economic 
stakeholders) ได้แก่ ลูกค้า ผู้จัดส่งสินค้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบ และ 3) การด าเนินการ CSR เพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียเชิงสังคม (societal stakeholders) ได้แก่ ชุมชน รัฐบาล และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ การศึกษาพบว่า องค์การส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นกิจกรรม CSR เพ่ือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียเชิง
สังคมมากที่สุด ส่วนกิจกรรม CSR ในมิติผู้มีส่วนได้เสียขององค์การและเชิงเศรษฐกิจพบว่า องค์การ
ต่าง ๆ ยังด าเนินการน้อย 
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 5. Best Practices การด าเนินการ CSR ของหน่วยงานภาครัฐท้ังไทยและต่างประเทศ  

 ตัวอย่างการปฏิบัติ CSR ที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐไทย ได้แก่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งบูรณาการ CSR กับกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในประเด็นของ 1) การสรรหาและคัดเลือกที่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของ
ผู้สมัคร ซึ่งวัดจากแบบทดสอบความถนัดและการสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมจิตอาสาของผู้สมัคร 2) การ
ปฐมนิเทศเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้าน CSR แก่พนักงาน การแจกคู่มือประมวลจริยธรรมให้แก่พนักงาน
ใหม่ และการส่งเสริมให้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ต่าง ๆ โดย
ความสมัครใจ 3) การประเมินพนักงาน โดยใช้แนวทาง Balanced Scorecard (BSC) มีการก าหนด
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน และการมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหาร 4) การสื่อสารภายในองค์การ มีการแจกหนังสือพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การท า CSR ของพนักงานทุกวัน และมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมการท า CSR ผ่านเว็บไซต์ของ
องค์การ และ 5) การสร้างเครือข่ายด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก  

 ตัวอย่างการปฏิบัติ CSR ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ คือ หน่วยงานต ารวจของ
ประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Police Force: SPF) โดย SPF ได้ให้ความหมายของ CSR ว่า 
CSR เป็นมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของ 
SPF จะถูกกระตุ้นให้มีจิตส านึกในการรับใช้ประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องผ่านการ
ร่วมท ากิจกรรม CSR ใน 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาองค์การและงานต ารวจ 2) การช่วยเหลือชุมชน  
3) การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขอนามัยของพนักงานและประชาชน และ 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 6. มิติเรื่อง CSR ที่ส่วนราชการควรด าเนินการ 

 ที่ปรึกษาเสนอให้การด าเนินการ CSR ในส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับ
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านนโยบาย เช่น ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผนยุทธศาสตร์ และการบูรณาการการด าเนินการ CSR ในภาครัฐให้สอดคล้อง
กับค่านิยมภาครัฐ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ 2) ระดับองค์การ เกี่ยวข้องกับ 
ส่วนราชการในการก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนงาน CSR ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก (core business) ของหน่วยงาน ตลอดจนความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงาน 

 7. ผลการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและการศึกษาดูงาน 

 ผลการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ ดีด้าน 
การด าเนินการ CSR 3 แห่ง ได้แก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น บมจ.เครือซิเมนต์ไทย และ 
บมจ.ปตท. ได้ข้อสรุปดังนี้ 1) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และแนวทางใน 
การด าเนินการ CSR ที่ถูกต้องแก่ส่วนราชการ รวมถึงการบูรณาการ CSR ให้สอดคล้องกับแนวคิด 
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การพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ส่วนราชการควรด าเนินการ CSR ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ “ภารกิจหลัก (core business)” ของหน่วยงาน เช่น ส านักงาน ก.พ. มีภารกิจส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ดังนั้น การด าเนินการ CSR ควรเน้นในประเด็นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 3) การด าเนินการ CSR ในภาครัฐ ควรบูรณาการเข้ากับกระบวนการท างาน
ปกติ ไม่ควรก าหนดเป็นประเด็นหรือภารกิจใหม่ที่เพ่ิมภาระให้แก่ส่วนราชการ  4) ควรก าหนด
หน่วยงานเจ้าภาพในการส่งเสริมการด าเนินการ CSR ในหน่วยงานภาครัฐ 5) การจัดท ามาตรการจูงใจ
เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการหันมาด าเนินการ CSR มากขึ้น 6) การบูรณาการการด าเนินการ CSR ของ
ภาครัฐร่วมกับแนวคิดต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การประเมิน
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ค่านิยมสร้างสรรค์เจ้าหน้าที่รัฐ มาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หรือสมรรถนะหลักของข้าราชการ 
พลเรือน และ 7) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมใน
การด าเนินการ CSR  

 8. กระบวนการท า CSR ของส่วนราชการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผลการประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน ที่ปรึกษาได้จัดท า
กระบวนการในการส่งเสริมการด าเนินการ CSR ของส่วนราชการไว้ 8 ขั้นตอน คือ 1) การสร้าง 
การตระหนักรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ CSR ภายในส่วนราชการ 2) การจัดเตรียมความพร้อมใน 
การด าเนินการ CSR ภายในส่วนราชการ 3) การก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการ CSR ของส่วนราชการ 
4) การเตรียมการของส่วนราชการเพ่ือรองรับการด าเนินการ CSR เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5) การด าเนินการ CSR ตามแผนงานหรือโครงการของส่วนราชการ  
6) การประเมินความส าเร็จในการท ากิจกรรม CSR และการรายงานผลความก้าวหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องได้ 
รับทราบ 7) การทบทวนผลการด าเนินการ CSR และ 8) การปลูกฝังการด าเนินการ CSR อย่างถาวร
ให้คงอยู่กับหน่วยงานและพนักงาน  

 9. การสร้าง Model CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 โมเดล CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นข้อเสนอของที่ปรึกษาในการน าแนวคิด 
CSR ไปด าเนินการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใน 10 มิติ ได้แก่ 1) การก าหนด 
ยุทธศาสตร์ CSR ขององค์การ ซึ่งอาจก าหนดยุทธศาสตร์ CSR ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่ง
เน้นการเติบโตขององค์การใน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี เน้นการด าเนินการ CSR 
ภายในระบบงาน (CSR in process) ส่วนมิติที่ 2 การรักษาสิ่งแวดล้อม และมิติที่ 3 การพัฒนาสังคม  
เน้นการด าเนินการนอกเหนือจากระบบงาน (CSR after process) ทั้งนี้ การด าเนินการ CSR ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลจะอยู่ในมิติที่ 1 2) การจัดท าคู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการ เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการแจ้งพฤติกรรมที่องค์การคาดหวังแก่ข้าราชการ คู่มือจรรยาบรรณที่ดีควรอ่าน
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เข้าใจง่าย กระชับ และเข้าถึงได้ง่าย 3) การก าหนดนโยบาย CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยค านึงถึงความต้องการของข้าราชการเป็นหลัก ภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 4) การวางแผนก าลังคน การสรรหา และคัดเลือก เน้น
การจัดเตรียมก าลังคน การสรรหา และการคัดเลือกบุคคลที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการด าเนินการ 
CSR เช่น การมีจิตสาธารณะ การมีจริยธรรม การมีกระบวนการสรรหาและเลือกสรรที่โปร่งใสและ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือในการคัดเลือกบุคคลที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับ
การด าเนินการ CSR ขององค์การ 5) การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ โดยเน้นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ขององค์การกับการด าเนินการ CSR 
ขององค์การ การแนะน ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ และตัวอย่างกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน
ให้แก่ข้าราชการใหม่ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การ
ฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ CSR และ (2) การจัด
หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาตามความต้องการที่หลากหลายของข้าราชการ 6) การจ่ายค่าตอบแทน 
การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการโอนย้าย ส่วนราชการอาจใช้ผลการปฏิบัติการเพ่ือสังคมเป็น
เกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง หรือการโอนย้าย ในประเด็น
ของการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ การเพ่ิมจ านวนวันลาพักผ่อน การ
เสนอชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น การให้ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การให้โอกาสข้าราชการได้เข้า
ร่วมกิจกรรม CSR ในวันท างานปกติโดยไม่ถือเป็นวันลา เป็นต้น 7) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการ เช่น การค านึงถึงความหลากหลายของข้าราชการ การดูแลเรื่องสุขภาพและอนามัย  
การบริหารผู้มีวุฒิสามารถ การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ หรือการจัดสรรผลประโยชน์แก่ข้าราชการตาม
ความต้องการที่หลากหลาย เป็นต้น 8) การส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ CSR 
เริ่มจากการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด CSR แก่ข้าราชการ การให้โอกาสข้าราชการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม CSR เช่น การเปิดโอกาสให้ข้าราชการรวมกลุ่มกันเพ่ือเสนอโครงการช่วยเหลือสังคม
ตามความสนใจ และการสร้างสิ่งจูงใจให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการ CSR ขององค์การ 
9) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน CSR ด้วยดัชนีและพฤติกรรมชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับจาก
ข้าราชการ การให้รางวัล และการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการ CSR ผ่านช่องทางต่าง ๆ และ 
10) การสร้างเครือข่ายการด าเนินการ CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอก 

 10. การประเมินความส าเร็จในการท า CSR ภาครัฐ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แนวทางการประเมินความส าเร็จของการท า CSR  
มี 6 แนวทาง คือ 1) การวิเคราะห์เนื้อหาของรายงานประจ าปี เช่น การตรวจสอบการท ากิจกรรม 
CSR ที่องค์การต่าง ๆ ได้รายงานไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดท าขึ้นตามแนวทางของ Global 
Reporting Initiative (GRI) 2) การวัดความส าเร็จผ่านดัชนีชี้วัดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น The Pollution 
Control Index โดย The Council of Economic Priorities (CEP) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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3) การใช้เกณฑ์วัดระดับความมีชื่อเสียงของหน่วยงาน เช่น Fortune Reputation Indicators 
Survey 4) การวัดความส าเร็จโดยองค์การวิชาชีพ เช่น Kinder, Lydenberg, Domini, & Company 
(KLD) Social Rating Survey หรือรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 5) การวัดความส าเร็จจากการรับรู้ของบุคคลโดยใช้
แบบสอบถาม เช่น แบบวัด Perceived Role of Ethics & Social Responsibility (PRESOR) 
พัฒนาขึ้นโดย Singhapakdi และคณะ หรือการวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
และ 6) การวัดความส าเร็จของการด าเนินการ CSR ผ่านโมเดลปฏิบัติการเพ่ือสังคม เช่น การแบ่ง 
การประเมินความส าเร็จของด าเนินการ CSR ออกเป็น 3 ระดับตามแนวทางของ Clarkson (1995) 
กล่าวคือ (1) ระดับสถาบัน เน้นประเมินปฏิกิริยาขององค์การที่มีต่อประเด็นต่าง  ๆ ของสังคม  
(2) ระดับองค์การ เน้นประเมินความสามารถขององค์การในการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย และ (3) ระดับบุคคล เน้นประเมินความสามารถของผู้บริหารองค์การในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ขององค์การ รวมถึงความสามารถในการบริหารการ
ด าเนินการ CSR ขององค์การให้ประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการไม่ควรใช้แนวทางใด
แนวทางหนึ่งในการประเมินความส าเร็จเพียงแนวทางเดียว เนื่องจากแนวทางการประเมินทั้ง 6 ด้าน 
มีจุดเด่นและข้อจ ากัดแตกต่างกัน ดังนั้น ในทางปฏิบัติส่วนราชการอาจประยุกต์แนวทางการวัดผล
ส าเร็จข้างต้นให้เหมาะสมกับมิติของการด าเนินการ CSR ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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