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ถอดบทเรียนการสงเสริมจริยธรรม :
ผลสําเร็จจากภาคเอกชนสูการพัฒนาจริยธรรมในภาครัฐ
*********************
อาชี พ รั บ ราชการเป น
การให บ ริ การสาธารณะ เพื่อยั ง
ประโยชน ต อ ประเทศชาติ แ ละ
ประชาชนโดยส ว นรวม งาน
ราชการจึ ง ต า งกั บ ภาคเอกช น
เนื่องจากเปนการลงทุนที่ไมหวัง
ผลกํ า ไรโดยตรงแก ผู ก ระทํ า และ
หน ว ยงาน และขาราชการเองก็
เปนผูที่ประชาชนคาดหวังวาจะเปน
ผูนําบริการที่ดี ใหความเปนธรรม
และรั ก ษาประโยชน ใ ห แ ก ป ระเทศชาติ ป จ จุ บั น การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ สมั ย ใหม ไ ด ถู ก กํ า กั บ ด ว ย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนหลักธรรมาภิบาลโดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งาน ฯลฯ นอกจากนั้ น ยั งกํากับ ตั ว บุ คคลด ว ยมาตรฐานทางจริ ย ธรรมซึ่ง ประกอบด ว ย
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จรรยาและ
วินัยขาราชการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สําคัญคือทําอย างไรที่จ ะ
ปลูกฝงหรือกระตุนจิตสํานึกใหขาราชการประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลอัน
จะสงผลประโยชนตามเปาหมายและบทบาทของการเปนขาราชการ ขาของแผนดิน
ภาคเอกชนแมจะมีบริบทที่แตกตางจากราชการ แตหลายแหงไดมีการพัฒนาองคกรไปสูความ
ยั่งยืน ภายใตห ลั กบรรษัทภิ บาล การสร างคานิ ย มร วม การคํานึ งถึงผูมีส วนได สว นเสี ย และที่สํ าคัญไดให
ความสําคัญอยางยิ่งในการบมเพาะคุณธรรม จริยธรรมใหกับพนักงานเพื่อความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและ
การทํางาน ทั้งนี้ เพื่อใหองคกรขับเคลื่อนไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การไดเห็นตัวอยางในบริบทที่
แตกตางกันถือไดวาเปนการเปดโลกทัศน และทาทายความคิดในการนําไปประยุกตใช สําหรับภาคเอกชน
ชั้นนําที่จะถอดบทเรียนในครั้งนี้ ไดแก บริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทของคนไทย ที่ไดชื่อวาเปน
บริษัทชั้นนําที่มีรางวัลการันตีหลายดาน อาทิ รางวัลธรรมาภิบาลดีเดน รางวัลหนวยงานดีเดนแหงชาติ ๒๕๕๒
จัด โดยสํ านั กเสริ มสร างเอกลั กษณของชาติ รางวั ล นั กออกแบบดี เ ด น ๓ ป ซอน จากสํ านั กงานนวั ต กรรม
แหงชาติ (สนช.) รางวัลชนะเลิศผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป ๒๕๕๕ จากสํานักงานพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ (กปร.) รวมไปถึงรางวัลดานงานดีไซนที่ไดรับในตางประเทศใน
หลายครั้ง บริษัทที่สอง ไดแก บริษัทเอเชียพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทของคนไทยอีกแหงหนึ่งที่
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต มีการจัดการมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่มี
คุณภาพ มีระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ และไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน
ประจําป ๒๕๔๗ จากกระทรวงอุต สาหกรรม และรางวัล แรงงานสั มพัน ธและสวัสดิ การแรงงานดี เดน จาก
กระทรวงแรงงานประจําป ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ (ติดตอกัน ๓ ป) ทั้งยังเปนหนวยงานตัวอยางในการเผยแพร
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ประสบการณการสรางคนดีในองคกรมาหลายสิบป และบริษัทที่สาม ไดแก บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทที่ไดรับรางวัลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลติ
าล ดตอมาหลายปทั้งจาก Finance Asia และ Corporate
Governance Report in Asia (ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔) เปนตน ทั้งสามบริษัทมีจุดเดนในเรื่องการสงเสริมบรรษัท
ภิบาลและคุณธรรม จริยธรรมของ
ของพนักงานที่นาสนใจตอการนําไปปรับใช

๑. วิกฤต คือโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลง
๑.๑ ป ๒๕๓๘ บริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด เปนบริษัทจัด
จํ า หน า ยอุ ป กรณ ต กแต ง ห อ งน้ํ า โดยนํ า เข า มาจาก
ตางประเทศในเบื้ องตน ดู เหมือนนธุร กิจมีแนวโน มจะไปได
ด ว ยดี แต เ มื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ป ๒๕๔๐ ทํ า ให ร าคา
ตนทุนการนําเขาสูง ประกอบกับบริษัทมีหนี้สินคั่งคาง และ
ความต องการใช ส อยในประเทศหดหาย
อยในประเทศหดหายไป ทํ าให บ ริ ษั ท
แทบจะไมมีร ายได เพี
เพียงพอตอการจ ายเงิน เดือนพนักงาน ประธานกรรมการบริษัท (ดร.วัชรมงคล เบญจ
ธนะฉัต ร ) ผู ซึ่งไมย อมหยุด นิ่ งและมั
และ กคิด นอกกรอบอยูเ สมอ ได มีโโอกาสศึ
อกาสศึกษาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และผนวกเข
ผนวกเขากับองคความรูที่เปนวิถีพุทธ ตกผลึกไดหลักการ
สําคัญในการบริหารธุรกิจอยางพอเพียง โดยมี keyword สําคัญ คือ การสรางความสมดุ
ความสมดุล อันเนื่องมาจาก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
และการ ภูมิคุมกัน (ความพอประมาณ
ความพอประมาณ คือ การทําในสิ่งที่ตนรักและถนัด
พึ่งพาตนเองได มีการวางแผนการเงินอยางรอบคอบ และการประหยั
และ
ด (reduse
reduse recycle reuse) ความมี
เหตุผล คือ การเขาใจในเหตุปจจัยหรือผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรมและดวยความรัก มีความถี่ถวนรอบคอบ
คํานึงถึงเหตุและปจจัยแวดลอมทั้งหมด และการมีภูมิคุมกัน คือ การดําเนินงานอยางบูรณาการจนเกิดเปน
ภู มิคุ มกัน ที่ส ามารถป องกั น ผลกระทบจากภายนอกในหลาย ๆ ด าน เช น ป องกั น โดย
โดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เปนตน สิ่งแรกที่เปนเปาหมายของบริษัท คือ การ
การสรางแบรนดของคนไทย
เองเพื่อมิใหตองพึ่งพาตางชาติ สําหรับเปาหมายขององคกรที่คาดหวัง คือ ความสุข ที่ไมใชมาจากรายไดหรือ
ผลกําไร สวนกระบวนการขั
การขับเคลื่อนที
น ่ใช คือ การใชความรัก โดยมุงหวังใหทุกคนในองคกรรรักในสิ่งที่มี ยินดีใน
สิ่งที่ให และรักผูอื่นเสมือนคนในครอบครั
คนในครอบครัว
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บริษัทเอเชีย พรีซิชั่นฯ ปจจุบัน

๑.๒ ในป เ ดีย วกัน บริ ษัทเอเชี ย พรี ซิชั่ น จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป น
บริษัทของคนไทย กอรางสรางตัวดวยการผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต ที่กอตั้งในป ๒๕๓๘ ขณะที่ธุรกิจโรงงานเล็ก ๆ
พรอมดวยพนักงานจํานวนประมาณ ๑๕ คน กําลังจะไปดวยดี แตเมื่อ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ อุตสาหกรรมยานยนตซบเซา ยอด
สั่งซื้อจากลูกคาลดลงทันที ๗๐% จากแนวคิดเดิมที่มุงหวังแสวงหากําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว ประธานบริหาร
บริษัท (นายอภิชาติ การุณกรสกุล) สังเกตเห็นวา ในวันที่ตัวเองเศรา ลูกนองก็เศรา ตางคนตางเริ่มเห็นวา
ความลําบาก แมตนเองลําบากก็ยังพอมีสตางคอยู แตลูกนองยิ่งไมมีความหวังและการจะไปหางานขางนอกทํา
ไมยิ่งตองพูดถึงเลยเพราะหาไมได เมื่อเกิดวิกฤตบรรยากาศในชวงนั้นเปนชวงที่ทุกคนมีความสัมพันธใกลชิด
กันในองคกรมากขึ้น ในขณะที่กอนหนานั้นมีความสัมพัน ธกันเปนแบบนายจางและลู กจาง ลูกจางก็ทําไป
นายจางก็ดูไป อยางไรก็ดอี งคกรไมไดนิ่งดูดายไดพยายามสื่อสารใหพนักงานไดรับรูความเปนไปขององคกรอยู
เสมอโดยติดยอดขายใหพนักงานทราบในทุกสัปดาหเพื่อรวมแรง รวมใจเพื่อความอยูรอดขององคกร ทั้งยังใช
โอกาสนี้ปรับปรุงโรงงานดวยโครงการ ๕ ส. โดยมีที่ปรึกษาจากภาครัฐเขามาชวย รวมทั้งผูบริหารเองเปน
ผูสอนพนักงานดวยตนเองในชวงตอนเย็นหลังเลิกงาน ที่เปนความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตพื้นฐานทั่วไป จุด
ดังกลาวเปนจุดสําคัญที่ทําใหปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงานมีมากขึ้นเพราะนอกจากการ Train แลว
ยั งได รั บ รู ความเป น ไปของพนั กงาน ได เ ห็ น ความลํ าบากและความทุ กขใจของพนั ก งานมากยิ่ งขึ้น ต อมา
ประธานบริหารไดมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคม เกิดความซาบซึ้งและเขาใจเกี่ยวกับความสุขที่มิใช
มาจากเงินทองแตเปนความสุขจากการใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน และไดมีโอกาสรับทราบเรื่องราวความกตัญู
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอสมเด็จยาและความรักความหวงใยของพระองคตอพสกนิกรผูยากไร ทํา
ใหมุมมองความคิดเกี่ยวกับเปาหมายและความหมายของการมีชีวิตอยูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จุดนี้เองที่นําไปสู
ปณิธานขององคกรในเวลาตอมาวา “มุง สรางคนดี แทนคุณแผนดิน”
๑.๓ สํ า หรั บ บริ ษั ท บ า นปู จํ า กั ด (มหาชน) เป น
บริษัททีด่ ําเนินกิจการดานเหมืองแร โดยเฉพาะ ถานหิน ซึ่งนํามาใช
ในอุตสาหกรรมตางๆ และ ธุรกิจการผลิตไฟฟา โดยไดจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเมื่อป ๒๕๒๖ ในชื่อวา "บริษัทเหมืองบานปู จํากัด"
เนื่ อ งจากเป น ชื่ อ หนึ่ ง ในอํ า เภอลี้ จั ง หวั ด ลํ า พู น ซึ่ ง เป น สถานที่
ดําเนิ น การแห งแรก ต อมาไดเ ปลี่ ย นจากธุ รกิจ ครอบครัว ไปเป น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป ๒๕๓๒ เปนตนมา วิกฤตที่เกิดกับบริษัทบานปูฯ
นาจะเปนจากการขาดแหลงทรัพยากร เนื่องจากการทําเหมืองแรตองไปในที่ที่มีแหลงทรัพยากรซึ่งในประเทศ
ไทยเริ่มมีจํานวนลดนอยลง บริษัทฯ จึงไดขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ เชน ประเทศอินโดนีเซียโดยไดซื้อ
เหมืองและนําบริษัทจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยที่นั่น และยังมีธุรกิจที่ประเทศจีนซึ่งมีทั้งเหมืองถานหิน

๔ ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได

และโรงไฟฟา ซึ่งในป ๒๕๕๓ ไดขยายธุรกิจเหมืองถานหินไปที่ออสเตรเลียและมองโกเลียเนื่องจากมีแหลง
สํารองถานหินคอนขางมาก โดยที่ในป ๒๕๔๔ เปนตนมาบริษัทไดตัดสินใจดําเนินกลยุทธเนนไปที่การเปน
บริษัทชั้นนําดานพลังงานถานหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เนื่องจากพิจารณาจากพื้นฐานทักษะความเชี่ยวชาญ
ของบริษัท ประกอบกับความสามารถในการแขงขัน จึงนํามาสูการทยอยขายธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจหลักของ
บริษัท เชน ธุรกิจแรอุตสาหกรรมธุรกิจทาเรือ การลงทุนธุรกิจไฟฟาที่ไมเกี่ยวของกับพลังงานถานหิน เปนตน
ปจจุบัน บริษัทฯ มุงเนนการดําเนินธุรกิจถานหินเปนหลัก และลงทุนในฐานธุรกิจที่มีอยูในปจจุบันทั้งใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย และมองโกเลีย ดวยเหตุนี้บริษัทบานปู จึงไมใชบริษัทที่มีพนักงาน
เฉพาะคนไทย แตมีพนักงานที่เปนชาวตางชาติดวย จึงนับไดวาเปนกลุมธุรกิจขามชาติขนาดใหญ

๒. แนวทางบมเพาะคนดี
๒.๑ วิสัยทัศนของบริษัทบาธรูมดีไซน ที่วา “ ในป ๒๐๒๐ บริษัทฯ จะเปนผูนําดานนวัตกรรม
สินคาในหองน้ํา ๑ ใน ๕ ของโลก โดยเนนการดีไซน เทคโนโลยี และรูปแบบการใชงาน บริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง
เพื่อเพิ่มคุณคาตอผูบริโภค พนักงาน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูความเปนองคกรที่ยั่งยืน ”

VISION
ในปี 2020 บริ ษทั ฯ จะเป็ นผู้นําด้านนวัตกรรมสิ นค้าในห้องนํา 1
ใน 5 ของโลก โดยเน้ นการดีไซน์ เทคโนโลยี และรูปแบบการใช้
งาน บริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล ดําเนิ นงานตามแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพียง และมีการปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื อง
เพือเพิ มคุณค่าต่ อผู้บริ โภค พนักงาน สังคม และ สิ งแวดล้อม ซึง
จะนําไปสู่ความเป็ นองค์กรทียังยืน
Innovative Bathroom
Products
Design
Technology
Function

Good
Governance
Sufficient
Economy

Continuous
Improvement

Value to
Customer
Employee
Social
Environment

Sustainable
Organization

จุดเริ่มต นของบริ ษัทที่มีเพียง ๑ คูหา ตอมาเพิ่มเป น ๖ คูห า และมีโรงงานประกอบและผลิ ต
สินคาของตัวเองที่ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพนักงาน ๖๐๐ คน เกิดขึ้นไดดวยหลักแหงความ
สมดุลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประการแรก คือความสมดุลระหวางคน - โลก - และผลกําไร
(People - Planet - Profit) เพราะหากบริษัทคํานึงถึงแตการเพิ่มสวนแบงการตลาดหรือผลกําไรเปนตัวตั้ง
การดําเนินธุรกิจในลักษณะนี้คงมีสวนไมนอยที่จะเปนการเอาเปรียบพนักงานและชุมชน ซึ่งการสรางธุรกิจที่
ยั่งยืนจึงตองทําใหคนในองคกรมีความสุข รวมทั้งเรียนรูที่จะแบงปนความสุขใหแกผูอื่นดวย สมดุลในสวนที่สอง

๕ ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได

คือ ความสมดุลขององคกร คือ ให เปนองคกรที่พึ่งพาตนเองได (พอประมาณ) สามารถเปนที่พึ่งของผูอื่นได
(มีเหตุผล) และสามารถปรับตัวเพื่อการแขงขัน (มีภูมิตานทาน) สมดุลที่สาม คือ ความสมดุลของคนในองคกร
ซึ่งตองมีความสมดุลทั้ง ๒ สวนคือการมีเงื่อนไขความรูคูกับคุณธรรม สมดุลที่สี่ คือ สมดุลที่เปาหมายไดแก
ประโยชนและความสุขที่ไดรับจากการทํางาน
นอกจากนั้นหลักการบริหารแนวพุทธที่บริษัทฯ นํามารวมไวเปนหลักในการทํางานรวมดวย คือ
การยึดหลักที่วาตองมีความสุขในทุกขั้นตอนของการทํางาน ไดแก ๑ ผลิตใหมาก (อิทธิบาท ๔) คือ ทําในสิ่ง
ที่เรารักใหมาก จะทําใหการทํางานเหมือนเปนงานอดิเรก ๒. ใชแตพอดี (สันโดษ) คือ มีความสุขจากสิ่งที่เรา
มีสิ่งที่เราเปน อยูอยางพอเพียง ๓. ชวยเหลือชวยผูอื่น (สังคหวัตถุ ๔) คือ มีความสุขจากการแบงปนใหกับ
พนักงาน ลูกคา และสังคม
การบริ หารธุรกิ จ แบบพุทธ

1. ผลิ ตให้มาก
2. ใช้แต่พอดี
3. เหลือช่วยผู้อืน

หลักธรรมทีใช้
อิ ทธิ บาท 4

สันโดษ

สังคหวัตถุ4

Modern
Management
Balance
Scorecard, KPI
Financial& Risk
Management
CSR

ผลทีเกิ ดกับองค์กร

( Efficiency )
( Sufficiency )
( Social Responsibility )

มีความสุขทุกขันตอน ในการทํางาน

หลักสําคัญในการบมเพาะคนดีของบริษัท คือ : การปฏิบัติตอพนักงานเสมือนหนึ่งพี่นอง
(หมายเหตุ : ลูกคาเสมือนพอแม สวนคูคาและชุมชนสมือนญาติในครอบครัว) โดยสงเสริมใหเกิดการซึมซับ
ทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนี้
๑. ดําเนินการจางงานและการจัดการทางทรัพยากรมนุษยอยางเปนธรรม โดยใหคาจางใน
ระดับทีส่ ูงกวามาตรฐานและมีการจายโบนัสทุกป
๒. สงเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย สุจริต อดทนมีความเพียร และรอบคอบแบงปนโดย
กําหนดจรรยาบรรณของบริษัท ไดแก
๒.๑ การรักษากฎหมายและบรรทัดฐานของสังคม
๒.๒ ความรับผิดชอบของแตละบุคคลตอชื่อเสียงของบริษัทฯ
๒.๓ การใหความเคารพผูอื่น
๒.๔ ความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดลอม
๒.๕ ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน
๒.๖ การเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและการบริจาคเพื่อการกุศล

๖ ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได

๓. สงเสริมการเรียนรูของพนักงาน (ตามเงื่อนไขความรูในหลักเศรษฐกิจพอเพียง) เชน มี
แผนการฝกอบรมของพนักงานประจําป สงพนักงานไปฝกอบรมสัมมนา การมอบทุนการศึกษาใหพนักงานได
ศึกษาตอตั้งแตระดับ ปวช.-ปริญญาโท หรือใหพนักงานที่มีความรู ความสามารถมีสวนรวมในการสอนและ
พัฒนาเพื่อนพนักงานหลังเลิกงาน เชน อบรมคอมพิวเตอร และมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงเพื่อการเรียนรู
๔. จัดสวัสดิการใหแกพนักงานและบุตรอยางเพียงพอ ไดแก สนับสนุนโครงการชวย
พนักงานปลดหนี้ จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร จัดสวัสดิการดูแลบุตรพนักงานทุกตอนเย็นและวันเสาร
พรอมอาหารวาง ชวยเหลือเงินทุนการศึกษาบุตรแกพนักงานที่เสียชีวิต เยี่ยมบานพนักงานที่ครอบครัวปวย
มีการตรวจสุขภาพประจําปใหพนักงาน บริการอาหารกลางวันฟรี โดยมีกับชาว ๒ อยางเพื่อลดคาใชจาย โดย
พนักงานรวมกันกําหนดเมนูอาหาร จัดสงอาหารใหพนักงานที่ตองไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และจัดอาหารเย็น
สําหรับผูทํางานลวงเวลา มีการตรวจสอบสารเสพติด และใหโอกาสแกผูติดยาไดไปบําบัดแตถากลับมาเสพอีก
ครั้งก็จะใหออกจากงานทันที

การจัดการทางทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นธรรม
ด้านพนักงาน
 บริ การ ข้าวกลางวันให้พนักงานทุกคน ฟรี
 บริ การนําพริ ก และผักสดปลอดสารพิ ษ ฟรี

๕. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต พนั ก งาน เป น ต น ว า การส ง เสริ ม กิ จ กรรม
นันทนาการ ไดแก มีเครื่องดนตรีใหเลนในชวงพักผอน มีการสอนการทําขนมหลังเลิกงาน จัดกิจกรรมโยคะ
ตั้งชมรมตามความสนใจ เชน ชมรมพระเครื่อง จัดหาอุปกรณกีฬาใหออกกําลังกายในตอนกลางวัน ใหพนักงาน
ไดหยุดในวันเกิด ๑ วันเพื่อไดทําบุญและมีกิจกรรมกับครอบครัว มีการมอบเคกวันเกิดลวงหนาและของขวัญ
วันเกิด เชน ใหเปนเงินหรือบัตรชมภาพยนตร
๖. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรัก ความกตัญู เชน มอบการดวัน เกิดให พอแมโดย
บริษัทจัดสงให และนิมนตพระมาทําบุญสังฆทานใหกรณีบุพการีเสียชีวิตไปแลว มอบการดอวยพรใหแกคูครอง
ใหวันครบรอบแตงงาน

๗ ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได

๗. จั ดกิจ กรรมเสริ มสร างการแบ งป น ประหยั ด เสี ย สละ การแบ งหน าที่และบํ าเพ็ ญ
ประโยชนตอชุมชนและสังคม เชน
 ในทุกวันพุธ พนักงานจะตองสลับกันไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ๑ อยางใหแก
ชุมชนโดยไมรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ในละแวกใกลที่ทํางาน เชน ที่บานเด็กออนรังสิต และบานพักคนชรารังสิต
โดยการชวยดูแลเด็กและคนชรา ซอมรถจักรยาน ทําความสะอาดเรือนนอนและบริเวณโดยรอบบาน จัดทํา
ปายเชิญชวนใหมาชวยกันดูแลหรือบริจาคชวยเหลือ จัดกิจกรรมตัดแวนใหผูสูงอายุ ชวยเหลือและซอมแซม
อุปกรณในสถานสงเคราะห เชน ลางหองน้ํา ทําหองน้ําใหม ติดตั้งเครื่องทําน้ําอุน ติดตั้งพัดลม ติดหิ้งพระ
ติดผามาน เปนตน
 ใหพนักงานแบงเงินรางวัล ๑๕ % จากที่บริษัทใหมาเนื่องในวันเกิด เพื่อนํามาซื้อ
ขนมหรือผลไมใหเพื่อนรวมงานไดมีความสุขรวมกัน

แบ่งปันเงิ นรางวัลวันเกิ ด 15 % นํามาซือกล้วยแจกเพือนพนักงาน

 เชิญชวนพนักงานบริจาคโลหิตใหสภากาชาดปละ ๓ ครั้ง และบริจาคอวัยวะโดย
ผูบริหารเปนผูนําการบริจาก
 สงเสริมใหมีการนําทรัพยากรที่ใชประโยชนในงานไมไดมาเปนประโยชน เชน นําน้ํา
ใชจากการทดสอบอางน้ําวนมา Recycle ใหม การนําเศษอะคริลิกหลังการผลิตมาจัดทํากลองบริจาคใหมูลนิธิ
ตางๆ จัดทําตูวางรองเทาของพนักงาน ตูใส VCD ชั้นวางเอกสาร และปายตางๆ เปนตน
 จัดทําโครงการ “พี่นองบาธรูม ดีไซนชวยเหลือสังคม” โดยใหพนักงานทุกคนมี
สวนรวมในการเสียสละคาขนม คาน้ํา และอื่น ๆ เพียงเดือนละ ๒๕ บาท และบริษัทสมทบเงินเพิ่มอีก ๑ เทา
เพื่อไปซื้อขาวสารใหแกเด็ก ๆ ที่กําลังศึกษาอยูในถิ่นทุรกันดาร
 จัดอาสาสมัครชวยกันการกอสรางโรงเรียน เชน โรงเรียนบานหวยโปง อ.แมลานอย
จ.แมฮองสอน และดําเนินการในโรงเรียนอื่นๆ อยางตอเนื่อง

๘ ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได

 มีการเดินทางไปสอนหนังสือใหกับเด็ก ๆ บนดอยรวมกับครูบนดอย เชน ที่ ศศช.
บานกรูโบ อ.อุมผาง จ.ตาก
 มีการเดินทางนําสิ่งของเขาไปบริจาคในพื้นที่ทรุ กันดาร เปนตน
๘. จั ด กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (การลดค า ใช จ า ย) ทํ า ให
พนักงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เชน สนับสนุนใหพนักงานจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายครัวเรือน สงเสริมการ
ทํานาขาวชีวภาพเพื่อนําขาวสารมาใชเปนอาหารใหพนักงาน มีการเลี้ยงปลาเบญจพรรณในบอหนาโรงงาน
ปลูกผักสวนครัวไรสารพิษในแปลงที่ดินหนาโรงงานหรือในอางอาบน้ําที่ชํารุดเพื่อใหพนักงานซื้อในราคาถูก
เพาะเลี้ยงเห็นนางฟาเพื่อจําหนายในราคาถูกใหพนักงาน ฝกอบรมใหพนักงานทํากอนเห็ดเพื่อเปนรายไดเสริม
ปลูกผักไฮโดรลิกเพือ่ จําหนายเพื่อจําหนายในราคาถูก ทําน้ํายาลางจานและน้ํายาซักผาใชเอง

โครงการเพาะเลียงเห็ดนางฟ้ า
เพือจําหน่ ายในราคาถูกให้พนักงาน

๙. เสริมสร างใหพนักงานตระหนั กในการประพฤติต นตามหลักศีลธรรมอัน ดีงาม โดย
สอดแทรกการสงเสริมคุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน ในวันที่มี Morning talk ของฝายบริหาร พนักงานทุกคน
จะพรอมกันทองหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดโครงการรณรงคใหพนักงานถือศีล ๕ โดย
สงเสริ มใหพนั กงานทุกคนเขารวมปฏิ บั ติ ธรรม ทุกวั น ศุกร -อาทิตย ที่วั ดปญญานั นทาราม จั งหวั ดปทุมธานี
นอกจากนั้นพนักงานยังไดมีโอกาสรวมทําบุญใสบาตรในทุกวันเสารที่ ๒ ของเดือน มีการจัดทําซีดีเพลงธรรมะ
แจกแกพนักงานและผูสนใจทั่วไป จัดทําปฏิทินรายป และ ส.ค.ส.ในวันปใหม เพื่อเผยแพรธรรมะและหลักคําสอน
ตางๆ เปนตน
๑๐. ร ว มกิจ กรรม/โครงการเพื่อ การส ง เสริ มอาชี พ การศึก ษา ศาสนา สิ่ ง แวดล อ ม
สาธารณสุข และรวมเปนเครือขายการทํางานเพื่อชุมชนและสังคมกับองคกรตางๆ เชน มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ
แพทยอาสาสมเด็จ พระศรีน ครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิสืบนาคะเสถีย ร โครงการพระเมตตาสมเด็จย า
โครงการรางวัลครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนตน
กิจกรรมทั้งหมด เปนความมุงหวังของบริษัทบาธรูมดีไซนฯ ที่ตองการใหพนักงานมีการ
ขับเคลื่อนการทํางานดวยความรัก และมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกัน
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๒.๒ วิสัยทัศนของบริษัทเอเชียพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) กําหนดไววา “ผูชํานาญระดับโลกใน
การผลิตชิ้นสวนโลหะความเที่ยงตรงสูง” หลักสําคัญในการปฏิบัติงาน คือ คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิ่ม
ผลผลิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณสมบัติที่พึงประสงคของพนักงาน คือ มีวินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม
กตัญู อันเปนคุณธรรมที่สําคัญของการอยูรวมกันของคนหมูมาก และไดนอมนําพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ
เพื่อมุงสูปณิธานสูงสุด คือ “มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน”

จากผลของความทุมเทของทุกคนในบริษัทเอเซียพริซิชั่นฯ ทําใหยอดขายและผลกําไรของ
บริษัทเพิ่มขึ้นทุกป พรอมกับการขยายกําลังการผลิตและการจางงานโดยระวังมิใหเกินกําลัง เชน เลือกกลุม
ลูกคาที่มีความแนนอนเปนหลักและเนนการลงทุนจากผลกําไรมากกวาการกูเงินมาดําเนินการ ในที่สุดเมื่อ
ตัดสินใจวาจะดําเนินธุรกิจนี้ตอไปอยางถาวร ประธานบริหารจึงเห็นควรใหพนักงานไดยายไปทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดลอมที่ดีกวาเดิมถึงแมจะตองลงทุนสูง นั่นคือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี การตัดสินใจนี้อยูบนพื้นฐานการใหความสําคัญแกพนักงานมากกวาระยะทางในการขนสงสินคาใหลูกคา
ทามกลางสภาพแวดล อมใหมที่ เ ต็ มไปด ว ยบริ ษั ทต า งชาติ ที่มีพ ร อมในทุก ด าน และกลยุ ท ธ การแย ง ชิ งตั ว
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ แตสิ่งที่บริษัทคิดไดถึงความตางของตนเองกับบริษัทอื่น คือ ความเปนคนไทย
จึงตองชูเรื่องความเปนไทย สรางองคกรของคนไทยที่ตางชาติสรางไมได ทุกวันนี้บริษัทเติบโตขึ้นไดอยางการ
เปนผูให พรอมกับการใหความสําคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล
มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามารวมเปนกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม บนพื้นฐานของความคิดที่วา ธุรกิจตองดูแล
ตนเองไดอยางเขมแข็ง และตองสรางคุณประโยชนใหกับผูเกี่ยวของทุกฝายอยางเหมาะสมเปนธรรมไปพรอม ๆ
กัน.... จึงจะแสดงถึงคุณคาที่แทจริงของการมีอยูของธุรกิจนั้น ๆ
การให ความสํ าคัญกับจิ ตใจและมุงสรางความสั มพัน ธเ ชิ งลึ กกับ พนั กงาน เป นรากฐาน
สําคัญของบริษัทในการบมเพาะคนดีเพื่อเปน “วิถีคนดีของเอเซียพรีซิชั่น” การดําเนินงานที่ใชมีดังนี้
๑. ผูบริหารใหความสําคัญกับพนักงานและใหเวลาดูแลพนักงานอยางเต็มที่ โดยเขามา
โรงงานทุกวัน เดินในสายการผลิต และมีทัศนคติวาพนักงานทุกคนตางมีความดีเปนพื้นฐานในตัว และทีม
ผูบริหารทั้งหมดตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
๒. ระบบการสื่อสารภายใน เนนใหมีการสื่อสารตอกันดวยถอยคําที่ไพเราะไมเบียดเบียน
หรือตําหนิซึ่งกันและกัน หรือพูดจาหักหนาห้ําหั่นกันแตใชถอยคําที่เสริมพลังและความรูสึกที่ดี รวมทั้งการใช
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ภาษากายการจับมือ โอบกอดกันเปนประจําภายใตบรรยากาศการอยูรวมกันอยางเทาเทียมโดยผูบริหารลงมือ
ทําเปนตัวอยาง ในทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการประชุมทุกคนจะยืนขึ้นพรอมกันกลาวหลักสําคัญในการปฏิบัติงานและ
คําขวัญโดยพรอมเพรียงเพื่อสรางความตระหนักรูและมุงมั่นทําความดีรวมกัน
๓. ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งความปลอดภัย
อาชีวอนามัยจนไดมาตรฐานและมีการทํา ๕ ส และตรวจติดตามเปนประจําทุกเดือน
๔. ปรับเรื่องคาตอบแทนใหเหมาะสม ไมใหทิ้งหางจากบริษัทตางชาติมากเกินไป ปรับ
คาจางรายวันใหเปนรายเดือน และลดจํานวนวันทํางานจากทุกวันเสารเปนเสารเวนเสาร รวมทั้งมีกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
๕. พนั ก งานมี โ อกาสก า วหน า ตามสายการผลิ ต หรื อ ฝ า ยงานของตน ทราบเส น ทาง
ความกาวหนาของตนทั้งระบบการขึ้นเงินเดือน คาตําแหนงตามความชํานาญ และสามารถเปลี่ยนแปลงหนาที่
การงานได มีระบบประเมินผลที่ย้ําใหหัวหนางานในแตละระดับใหทําความเขาใจทั้งกอนและหลังการประเมิน
และมีการพัฒนาระบบการประเมินในสวนที่เปนจุดออนใหเหมาะสมในระยะตอไป
๖. ปรั บ ระบบสวั ส ดิ การ ทั้งในเรื่ องรถรั บ -ส ง โรงอาหารที่จั ด เตรี ย มขาวสวยและขาว
เหนียวใหรับประทานฟรีทั้งกลางวัน กลางคืน หองสันทนาการ มีโทรทัศนที่มีสาระและบันเทิงที่เปนประโยชน
แกพนักงาน มีวงดนตรีที่บรรเลงโดยพนักงาน มีหองพักผอนนอนหลับ มุมหองสมุดใหความรู และแพทยที่มา
มาดูแล
๗. สงเสริมกระบวนการปลู กฝงคุณธรรม ความดีให เกิดการตระหนักรู มีโอกาสไดรั บ
ประสบการณนั้นดวยตนเอง มีการกระทําซ้ําๆ เปนประจําอยางตอเนื่องจนเปนอุปนิสัยประจําตัวของบุคคลผู
นั้นในที่สุด กิจกรรมสรางคนใหเปน “วิถีคนดีของเอเซียพรีซิชั่น” กําหนดคุณสมบัติของพนักงานไว ๕ ประการ
คือ วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญู
๗.๑ โครงการทีป่ ฏิบัติเปนประจําสําหรับทุกคนสูการสรางวัฒนธรรมองคกร
 การส งเสริ มวินั ย ทุกวั น พุธ ตอนเช า โดยมีการเขาแถว เคารพธงชาติ ทํา
สมาธิ ๕ นาทีกลาวทักทายเพื่อนรวมงาน หลังจากนั้นรับฟงพระบรมราโชวาทหรือขอคิดหรือขาวสารของ
บริษัทกลาวคําปฏิญาณและคําขวัญอันหนักแนน
 หลั ก สู ต ร “โครงการภู มิ ใ จไทยเต็ ม ร อ ย” เป น การจั ด ให ผู บ ริ ห ารและ
พนักงานเขารับการฝกวินัยในคายทหารเปนเวลา ๒ วัน ๑ คืน เพื่อใหเห็นถึงความรักชาติ ความเสียสละ ความ
อดทน ความเปนระเบียบ ตรงตอเวลา ความพรอมเพรียงและแข็งขันในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้นยังจัดให
ครูฝกทหารไดมาเยี่ยมและเขารวมเปนกรรมการตรวจ ๕ ส. ทุกเดือน ปจจุบันเปนหลักสูตรภาคบังคับสําหรับ
พนักงานบรรจุใหม และทบทวนสําหรับพนักงานที่ทํางานอยูเดิม การปรับระบบวินัยในการทํางานจะเปนการ
ชวยเพิ่มผลผลิตในการทํางาน ลดการออกกฎระเบียบที่เขมงวดและเปนความภูมิใจที่ไมตองมีใครมาบังคับ
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 หลักสูตรโครงการศึกษาพระบรมราโชวาท และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนการปลูกฝงตอกย้ําขอคิดและแรงบันดาลใจดีๆ โดยสงเสริมใหหัวหนา
งานและผูบริหารทุกคนศึกษาหนังสือ ๖๐ พระบรมราโชวาทแลวนํามาถายทอดในที่ประชุมใหพนักงานรับฟง
วาไดขอคิดในเรื่องใดที่ประทับใจและจะตั้งใจยึดถือปฏิบัติตาม โดยดําเนินการในชวง ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. ของ
ทุกวันเปนเวลา ๔ วัน นับเปนเวลาฝกอบรม ๔ ชั่วโมง รวมทั้งอาจไดเคยฟงซ้ําพระบรมราโชวาทองคที่ประธาน
บริหารไดนํามากลาวในทุกวันพุธดวย
 เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเติมพลังความรักใหแกกัน โดยอาศัยวัฒนธรรม
การอยูรวมกันในวิถีไทย ใหเห็นคุณคาของความดีงามความเกื้อกูลระหวางเพื่อนมนุษยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน เปนหลักสูตรที่ตองเรียนรูไปคูกับวิทยากรและเพื่อนผูเขารับการอบรมเพื่อใหมีโอกาสทบทวน
ตนเองไปกับวิทยากร
 โครงการเอเซีย อาสา เพื่อให พนั กงานให ล ด ละ เลิ ก อบายมุข ๓ อย าง
ไดแก เหลา บุหรี่ และการพนัน หากทําไดบริษัทจะสมทบเงินในกองทุน “เอเซีย...อาสา” ทุกเดือนตามที่
พนักงานลงชื่อ โดยที่จะสมทบใหชื่อละ ๓๐ บาทเพื่อนําไปใชในกิจกรรมของพนักงาน ซึ่งไดชื่อวาเปนเงินที่มา
จากการทําความดีของพนักงานอยางแทจริง

โครงการสงเสริมผูปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจในเชิงลึกโดยไมถือเปนวันลา
หลักสูตร ๘ วัน หรือ ๓ วัน พรอมใหชุดขาวและรถรับ-สง
 โครงการรณรงคเรื่องโลกรอน เชน การแยกขยะ การใหความรูเรื่องโลกรอน
การ Recycle การทําน้ํายาลางมือจากน้ําหมักชีวภาพที่ไดจากเศษอาหารทั้งหมด
 โครงการสงเสริมการทําความดีตลอดทั้งป เชน เปดโอกาสใหมีการทําบุญ
วันเกิดของพนักงาน จัดงานวันเด็กภายใตชื่อ “ลูกรักพนักงาน” โครงการครอบครัวเปนสุข คูรักหวานแหวว
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(วั น วาเลนไทน) โครงการส งเสริมความกตัญู วัน พอ วั น แม การเสี ย สละวั นหยุ ดมาพัฒนาโรงงาน (Big
Cleaning Day) โดยไมจายคาลวงเวลาแตบริษัทจะจายเงินเขากองทุนเพิ่มเทาจํานวนพนักงานที่มาทํากิจกรรม
 ถือเปนขอตกลงรวมกันที่บุคลากรทุกคนจะ ลงทุนเวลาสวนตัวอยางนอย
๔๘ ชั่วโมงตอป ในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองตางๆ เพิ่มเติมจากหลักสูตรการพัฒนาทักษะความรูใน
เวลางานปกติ
๗.๒ โครงการที่สนับสนุนใหปฏิบัติโดยจิตอาสา
 จัดตั้งโครงการกองทุนพัฒนาบานเกิด จากเดิมเริ่มใหที่ ๑๐ ทุน จนปจจุบัน
เปน ๘๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยใหพนักงานเขียนโครงการขอรับทุนเพื่อไปทําสาธารณะประโยชนใหกับ
ทองถิ่นของตนในโอกาสที่กลับไปเยี่ยมบานในชวงวันหยุดปใหมและสงกรานต โดยพนักงานนอกจากไดรับทุน
แลว บริษัทยังมีจดหมายชมเชยทองถิ่นที่ไดบมเพาะคนดีใหมารวมงานกับบริษัท โครงการนี้ไดรับผลสําเร็จเปน
อยางดีที่พนักงานไดสัมผัสกับความสุขจากการเปนผูใหอยางแทจริง ซึ่งเปนการสงเสริมใหพนักงานไดตอบแทน
ผูมีพระคุณ (พอ แม ทองถิ่น บานเกิด แผนดิน ประเทศชาติและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) ดวยการทํา
ความดีอยางเต็มกําลังในทุกโอกาส
 สงเสริมการเขารวมโครงการจิตอาสาหรือสาธารณะประโยชน เชน
การบริจาคโลหิต การเลี้ยงอาหารและใหความอบอุนกับเด็กดอยโอกาสในสถานสงเคราะห การปลูกปา การ
ซอมจักรยานใหโรงเรียน การใหทุนการศึกษาเด็กยากจน การชวยบรรเทาน้ําทวม การชวยซอมแซมโรงเรียน
การสละเงิน คาของขวัญปใหมเพื่อซื้อ
เสื้ อ กั น หนาวมอบให เ ด็ ก และ
คนชรา การไปชวยสอนภาษาอังกฤษ
ใ น โ ร ง เ รี ย น ที่ ข า ด แ ค ล น ค รู
กิ จ กรรมช ว ยเหลื อ วั ด ที่ เ ป น สถาน
สงเคราะห เชน วัดพระบาทน้ําพุ
ส ง ของไปช ว ยผู ป ระสบภั ย สึ น ามิ
ฝ ก อ บ ร ม อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ
หมู บ า น ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
เปนตน
 ไดรวมทํางานเปนเครือขายกับ สสส. ในการรณรงคงดเหลา เขาพรรษา
 ไดมีการพัฒนา “สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ”
ไดเปนบริษัทนํารองที่ไดรับรองมาตรฐาน MS QWL (ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) และโครงการ Happy Workplace
ของจังหวัดชลบุรี ภายใตการสนับสนุนของ สสส. ซึ่งเปนโครงการสนับสนุนการสรางความสุขและคุณภาพชีวิต
แบบบูรณาการ
 ได เ ขา ร ว มโครงการที่เ ป น มาตรการป อ งปรามภั ย ยาเสพติ ด ในโครงการ
To be number one และโรงงานสีขาว เปนตน
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ทั้ง นี้ ทุก โครงการ พนั กงานได
งาน มมีีส ว นร ว มกั บ องค กร โดยได จั ด ให มีค ณะกรรมการ
สงเสริมความอยูดีมีสุขของพนักงานซึ่งเปนตัวแทนของพนักงานทุกระดับและมาจากการเลือกตั้ง รวมกับฝาย
พัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อกําหนดกิจกรรมในการสรางคนดีและคนเกง
๒.๓ วิสัยทัศนของบริษัทบานปู จํากั ด (มหาชน) คือ “เป
เปนบริษัทพลังงานแหงเอเชียที่มี
ความฉับไว และมุงมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในฐานะองคกรที่มี
ความซื่อสัตยยุติธรรม ยึดมั่นในความเปนมืออาชีพและมีความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอมม” สวนพันธกิจที่
เกี่ยวของกับหลักบรรษัทภิบาล คือ ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สรางคุณคาอยางยั่งยืนแกทุกกลุมที่มีสวนไดเสีย ไมวาจะเปนลูกคา พนักงาน ชุมชน และสังคม และเนื่องจาก
บริษัทบานปู มีธุรกิจในหลายประเทศ จึงตั้งใจวาจะเปนพลเมืองที่ดีของทุกประเทศในการดําเนินธุรกิจเชนกัน
ปณิธานของบริษัทบานปู คือ “อุอุตสาหกรรมที่ดีจะตองพัฒนาไปพรอมๆ กับสังคมและ
สิ่งแวดลอม” ดวยการสรางความสํานึกรับผิดชอบ และสรางวัฒนธรรมองคกร หรือคานิยมมที่เรียกวา “บานปู
สปริต” ซึ่งจะเปนสิ่งที่จะทําใหชาวบานปูในทุกที่ทุกประเทศทํางานรวมกันได

“บบานปู สปริต” ประกอบดวย
๑. นวัตกรรม (Innovation) เนื่องดวยชาวบานปู ตางมีเปาหมายสําคัญในการปรับปรุง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง จึงตองมี
ง ความกลาคิดริเริ่ม ทํางานในเชิงรุก และทาทาย สามารถ
สามารถยืดหยุนและปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงไดดี เนนการคิดนอกกรอบและการคิดลวงหนา
๒. ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) หมายถึง ชาวบานปู จะ
จะประพฤติตนภายใตกรอบ
จริยธรรม มีความซื่อสัตยและ โปรงใส มีความมุงมั่นในการทํางานอยางซื่อสัตยและ ยึดมั่นในพันธธะสัญญา
ตั้งมั่นในวินัยและความถูกตอง
๓. หวงใยเอาใจใส (Care) ชาวบานปู ตองเป
เปนคนเปดเผย มีน้ําใจ อบอุนและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี เคารพและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และตอผูมีสวนไดเสียทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆ
๔. มีพลังรวม (Synergy) ชาวบานปูทุกคนมุงสูความสําเร็จรวมกัน จึงตองมองหาความ
รวมมือรวมใจและการทํางานเปนทีม มีความเปนธรรม และมีเครือขายที่แนนแฟนและมองหา Spirit พลังรวม
ในทุกชิ้นงานที่ทํา
คุณชนินทร วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววา ““บานปู สปริต” จะไมเปน
เฉพาะคําพูดแตจะตองปฏิบัติให
ใหไดจริงในทุกแหงที่มีคนบานปู และสามารถรรวมกันแสดงถึงความเปนบานปูได
ในทุก ๆ วันของการทํางาน
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คานิยม ๔ ตัวนี้ จะแบงออกได
ออก เปน ๒ สวน คือ สวนของการเป
การเปน คนเกง คือ นวัตกรรม
(Innovation) และมีพลังรวม (Synergy)
(
สวนของการเปนคนดี คือการยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity)
และความหวงใยเอาใจใส (Care)
หลักสําคัญในการบมเพาะคนดีตามวัฒนธรรมองคกร “บบานปู สปริต” มีแนวทางดังนี้
๑. มีการสื่อสารในองคกรใหรับรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรนี้ โดยจัดทํา website ภายใน
และมีตัวแทนที่เรียกวา Banpu Change Leader (BCL) เปน Change Agent เพื่อสื่อสาร
สารการนํานโยบาย
ไปสูการกระทํา ซึ่ง BCL Team นี้จะมีการประชุมทุกปเพื่อดูวาปนี้ จะ Implement บานปู สปริตดวย
แผนงานและกิจกรรมใด และจะมีการสื่อสารใหทราบทั่วทั้งองคกร นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารโดยตรงจาก
ผูบริหารระดับสูงในการประชุมรวมกันโดยจะมีการเล
า าประสบการณ (Sesstion
Sesstion telling story) ในการสราง
“บานปู สปริต” ที่จะตองประกาศเป
ประกาศเปนคานิยมรวมของพนักงานทั้งที่อยูในประเทศไทย อินโดนีเซีย และจีน
เปนตน

๒. กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน ๒ สวน คือ Performance
erformance หรือ Business
ให ๖๐ % โดยเปนไปตาม KPI ที่ตกลงกัน และอีกสวนหนึ่งคือ บานปู สปริต คิดเปน ๔๐ % จึงเปนเรื่องของ
ผลงานและความประพฤติประกอบกันและใชระบบ work flow online

๑๕ ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได

Behavioral Appraisal
Annual Performance Appraisal 100 %
Business
Behaviors

60 %
40 %

Innovation
นวัตกรรม

Integrity
ยึดมันในความ
ถูกต้อง

10

10

10

10

Care
ห่วงใยและเอาใจใส่

40%
Synergy
พลังร่วม
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๓. การประเมินการคงอยูของบานปู สปริต โดยมีการสํารวจทุกสิ้นป ในทุกประเทศและ
ทุกระดับของพนักงาน เพื่อนําผลที่ไดมาวางแผนในการปรับปรุงตอไป
๔. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล โดยจัดทํานโยบายบรรษัทภิบาลและ
คูมือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งอิงตามหลักบรรษัทภิบาลและหลักสากลของ OECD โดยมีคณะกรรมการบริษัทเปน
หนวยขับเคลื่อน
๕. ในจัดทํานโยบายบรรษัทภิบาล และวิสัย ทัศนจะตองผานคณะกรรมการบริษัทเป น
ผูรับผิดชอบ มีการกอตั้งคณะกรรมการอิสระเขามากํากับกิจการงานของบริษัทดวย
๖. มีการนํานโยบายบรรษัทภิบาล ที่ชึ้แนะเกี่ยวกับนโยบายดานจริยธรรมวามีอะไรบาง
(What is) และคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่ชึ้แนะความสําเร็จของการดําเนินการวาเปนอยางไร (How to) โดยทุก
คนในหนวยงานตองรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได เอกสารทั้งสองเลมนี้จะใชเปนมาตรฐานจริยธรรมของ
ชาวบานปูทุกคนไมวาจะอยูในประเทศใด ซึ่งมีแนวทางไปสูการปฏิบัติดังนี้
 พนักงานทุกคนจะไดรับทราบความคาดหวังของบริษัทและเหตุผลที่ตองปฏบัติตาม
นโยบายบรรษัทภิบาลและคุมือจริยธรรมธุรกิจ
 มีการจัดพิมพเผยแพรเอกสารนโยบายบรรษัทภิบาล คูมือจริยธรรม และ“บานปู
สปริต” เปนภาษาตางๆ สําหรับพนักงานในแตละประเทศ เชน ภาษาไทย อินโดนีเซีย จีน อังกฤษ และ
เผยแพรใน Website
 มีการจัดทําแผนสงเสริมวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติดานบรรษัทภิบาล
 มีการทําความเขาใจกับผูบริหารทุกระดับ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ
มาทําความเขาใจเกี่ยวกับการบทบาทของผูบริหารตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปนตนแบบใหกับ
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พนักงาน หรือที่เรียกวา (CG in my department) รวมทั้งเปดโอกาสใหผูบริหารไดประเมินตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องนี้และเสนอแผนงานในการปฏิบัติตามผูมีสวนไดเสียในทุกกลุมรวมทั้งการเปดชองทางการสื่อสารตอการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและเปนธรรมในทุกกลุมผูมีสวนไดเสีย

 สราง mascot สําหรับสื่อสารในระดับพนักงานเรียกวา Mr. CG (Coporate
Governance) คือ หนุมหนาใสใจดีที่จะมาเล
มาเลาเรื่องราวขาวสารเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล เพื่อใหพนักงานมองวา
เปนเรื่องที่นาสนใจ สนุกสนานและสัมผัสไดในชีวิตประจําวัน
 นําเสนอเอกสารข
เสนอ
าว CG talk of the town เพื่อชี้ใใหหเห็นวาการไมทําตามบรรษัท
ภิบาลจะมีมีผลอยางไรบาง รวมทั้งสื่อสารผาน intranet และใหพนักงานรวมกันตอบคําถามที่โยงไปที่จริย
ธรรมธุรกิจ (code of conduct) วาประพฤติปฏิบัติเชนนี้จะเป
เปนไปตามประเด็นใดของคูมือ รวมทั้งมีบท
สัมภาษณผูบริหารวามีการนํนําหลัก CG มาใชอยางไร และบริษัทบานปู ควรเป
เปนอยางไร เพื่อเปนการสื่อสาร
เรื่อง CG ไปยังทุกระดับ

CG Communicator - Mr. CG
เปิ ดตัว Mr. CG ในเดือนมิถุนายน 2551 ในฐานะตัวแทนในการสือสาร
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 ทุกปลายป จะมี CG Day โดยใชโอกาสนี้ใหผูบริหารไดมาสื่อสารใหพนักงานทราบ
วาผูบริหารไดใหความสําคัญ CG อยางไร และแตละปจะมีการกําหนด Theme ของงาน ไมเหมือนกันอยาง
เชน ปแรกใช CG Every day - Every where - Every one คือไมวาคุณจะอยูที่ไหนก็ตองนําหลักนี้ไปใช
ปถัดมาใชวา Stand up & Speak out เปนการตอกย้ําใหทุกคนไมลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ตลอดจนแจงขอมูลและเบาะแสหากมีขอรองเรียนหรือพบเห็นการกระทําอันเปน
การฝาฝนจริยธรรม นอกจากนั้นยังมี Theme เกี่ยวกับ Make it real คือการนําเสนอเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใน
บานปู หรือ Black or White เปนตน โดยในวันดังกลาวจะมีการยกยองและมอบรางวัลแกพนักงานที่เปน
ตัวอยางดาน Intrigety ดวย
 จั ด ให มี ช องทางการสื่ อสารแบบสองทางเพื่อให ผู มีส ว นได ส ว นเสี ย และผู มี ส ว น
เกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นและรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทําของบริษัทฯ
มีการประชาสัมพันธชองทางการรับขอรองเรียน และจัดทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นความรับผิดชอบ
ตอสังคม
 จัดระบบรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจใหผูมีสวนไดสวนเสีย
๓ กลุม คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน และกลุมพนักงาน โดยสงขอรองเรียน มายังคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ผานชองทางในการรับขอรองเรียน ๒ ชองทาง คือทางไปรษณีย และทางอีเมล
ทั้งวั ฒ นธรรมองคกร บ านปู สป ริ ต ซึ่ง เทีย บได กับ การประเมิ น สมรรถนะ รวมทั้ ง
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจซึ่งถือเปนมาตรฐานจริยธรรม คือ เครื่องมือสําคัญของบริษัท
บานปู ในการสื่อสารและเสริมสรางจิตสํานึกคุณธรรมของพนักงานอยางเปนเอกภาพ ทั้งยังมีพยายามนําไปใช
ดําเนินการ (Implyment) ใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง

๓. ไมตองรอถึงวิกฤต ก็ทําได ถาลงมือทํา
จากการ วิ เ คราะห เ ปรี ย บเทีย บการดํ าเนิ น การเพื่อการส งเสริ มและบ มเพาะจริ ย ธรรมให แ ก
พนักงานในองคกรภาคเอกชน ทั้ง ๓ แหง ดังกลาว พบประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาปรับใชในภาคราชการ
โดยไมตองรอใหเกิดวิกฤต ก็ทําได ถาลงมือทํา ดังนี้
๑. องคกรควรมีหลักยึดในการดําเนินงานสงเสริมจริยธรรม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดเดินมาถูก
ทางแลว และยืนยันถึงผลสําเร็จทีจ่ ะเกิดขึ้น เชน บริษัทบาธรูมดีไซนฯ ซึ่งมีการดูแลเอาใจใสพนักงานคลายกับ
บริษัทเอเซียพรีซิชั่นฯ แตดวยมีหลักทฤษฎี โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาประยุกตใช รวมกับ
หลักทางพุทธศาสนา ทําใหการดําเนินงานมีหลักประกันความสําเร็จที่อางอิงไดชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. ทุกองคกรภาคเอกชนที่นําเสนอในครั้ งนี้ ตางมีเ ปาหมายตรงกัน คือ ไมว าจะเป น เงื่อนไข
จริยธรรมของบริษัทบาธรูมดีไซน (ซื่อสัตย สุจริต อดทน มีความเพียร และรอบคอบแบงปน ) คุณสมบัติของ
พนักงานของบริษัทเอเซีย พรีซิชั่น (วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญญ) และบานปู สปริต (นวัตกรรม ยึด
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มั่นความถูกตอง หวงใยเอาใจใส และพลังรวม) ทุกหัวขอไมไดจบลงเพียงแคในกระดาษ แตผูรับผิดชอบกลับ
ตองทําทุกวิถีทางใหเกิดผลจริงขึ้นมาได โดยเฉพาะการสื่อสารใหทุกคนในองคกรตั้งแตระดับผูบริหารลงมาเกิด
ความตระหนักรู ผูบริหารสามารถเปนแบบอยางและเปนพี่เลี้ยงใหแกพนักงานได รวมทั้งใหแตละบุคคลไดมี
โอกาสรับประสบการณตรงในการเปนผูให และไดเห็นคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมจากสถานการณที่ตน
ประสบไดในชี วิต ประจําวั น เช น ความมีวิ นัย การแบ งป น ความสุ ขให ผู อื่น การแสดงความกตั ญูกตเวที
เปนตน ทั้งในและนอกสถานที่ทํางานหรือในหองฝกอบรม รวมทั้งตอกย้ําใหมีการกระทําซ้ําๆ อยางตอเนื่องจน
กลายเปนอุปนิสัยและวัฒนธรรมองคกรในที่สุด
๓. การสงเสริมจริยธรรมจะสําเร็จอยางยั่งยืน ตองดําเนินการควบคูกับระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนธรรม เชน การดูแลทางกาวหนาของขาราชการแตละคน การใหเงินเดือนและคาตอบแทนที่เพียงพอ
เหมาะสม การพัฒนาและฝ กอบรมตามขั้นตอนอยางเปนระบบ ระบบสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการดูแล
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง นอกจากนั้นอาจพิจารณาใหมีการประเมินสมรรถนะหรือการปฏิบัติตามคานิยมหรือ
วัฒนธรรมองคกรในระดับที่สูงขึ้น เชน ในสัดสวน รอยละ ๓๐-๔๐ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
เปนตน
๔. การริเริ่มหรือผลักดันจริยธรรมในองคกรไมจําเปนตองมาจากนโยบายของผูบริหารโดยตรง
เสมอไป แทจริงแลวสามารถเริ่มไดจากความตั้งใจจริงของแตละบุคคล แมวาจากกรณีศึกษาของทั้ง ๓ บริษัท
จะมีผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและลงมารวมขับเคลื่อนหรือกําหนดนโยบายดวยตนเอง แตไมจําเปนเสมอ
ไปวาการที่ผูบริหารไมเห็นดวยจะทําใหไมสามารถขับเคลื่อนองคกรจริยธรรมได เพราะหลายเรื่องอาจเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นจากกลุมบุคคลกลุมเล็ก ๆ ซึ่งเมื่อจุดประกายความสําเร็จ จนบุคคลอื่นเริ่มเห็นคุณคา ก็สามารถขยายผล
การดําเนินการตอไปได
๕. ควรหาเอกลักษณ หรือจุดแข็งขององคกรหรือในตัวขาราชการที่แสดงถึงความโดดเดน ที่จะ
สามารถพัฒนาเอกลักษณดังกลาวใหดีเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น เชน มีการใหบริการเปนเลิศ มีทีมทํางานที่เปน
เลิศ ซึ่งเมื่อพัฒนาเรื่องใดใหโดดเดนเปนประจักษแลว จะสงผลในการดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตอไป
๖. ควรจัดหลักสูตรฝกอบรมในการเสริมสรางวินัยในตน หรือการสรางความรักความผูกพันตอ
กันของขาราชการ รวมถึงการปรับทัศนคติเชิงบวกตอบุคคลอื่นที่ใหมีการคิดดี พูดดี ทําดี ตอกัน หรือการ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เนื่องจากเปนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมของการอยูรวมกันของคนทั้งในที่ทํางาน
และในสังคมทั่วไป และเปนพื้นฐานของการพัฒนาใหเกิดจิตสํานึกตอสวนรวมมากกวาสวนตน
๗. ควรจัดตารางกิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมตลอดทั้งป โดยมีทั้งกิจกรรมที่กําหนดใหทุกคน
ตองเขารวม หรือกําหนดการเขารวมเฉพาะบางกลุมเปาหมาย โดยใหมีตัวแทนขาราชการไดมีสวนรวมในการ
กําหนดกิจกรรมการดําเนินการดังกลาวดวย เชน ตั้งในรูปคณะทํางาน เปนตน
๘. ควรมีการประเมินผล หรือใหมีการ Record ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการที่เปนทีมจัดกิจกรรม และขาราชการที่เขารวมกิจกรรม เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจ
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๙. ควรมีการสํารวจระดับความผาสุกในการทํางานของขาราชการและการคงอยูของวัฒนธรรม
องคกรที่ดีงามของแตละบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาในสวนที่ยังออนอยูใหดี
ยิ่งขึ้น
๑๐. กิจกรรมที่อาจนํามาปรับใชในภาคราชการได เปนตนวา กําหนดใหทุกคนตองมีการบําเพ็ญ
ประโยชนหรือมีการพัฒนาตนเองอยางนอย ๒๔ ชั่วโมงตอ ๖ เดือน จัดหลักสูตรที่เปนการฝกความมีวินัยใน
ตนเอง การทํา ๕ ส และหลักสูตรสรางความรักความผูกพันในองคกร การถายทอดพระบรมราโชวาทเพื่อสื่อ
ใหนําไปปฏิบัติ การจัดทําคูมือจรรยาและพฤติกรรมจริยธรรมขาราชการที่พึงปฏิบัติ การวางระบบรับขอ
รองเรียนและกลไกการดําเนินการตางๆ การสงเสริมการเขารวมโครงการจิตอาสาตางๆ การจัดกิจกรรม
ผูบริหารพบขาราชการและสื่อสารเจตนารมณในการเสริมสรางจริยธรรมในบุคคล การจัดทํา mascot ใหเปน
สื่อรณรงค การจัดกิจกรรมรณรงคจริยธรรม ๑ วันโดยมี Theme ของงานที่ดึงดูดความสนใจ การจัดกิจกรรม
ที่สะทอนถึงความเสียสละ ความมีสวนรวม การแบงปนอยางสม่ําเสมอและเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน เชน
การทําบุญตักบาตร งานอาสาสมัคร งานเสียสละทรัพย สิ่งของเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส การแสดงความ
กตัญูตอบุพการี และสถาบัน ฯลฯ การสํารวจการคงอยูของคานิยมที่ดีงามและวัฒนธรรมองคกร การจัด
กิจกรรมสงเสริมการรวมแรงรวมใจระหวางสํานักงาน เชน ประหยัดพลังงาน การทํา ๕ ส. ฯลฯ การนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติจริงในเรื่องที่ทําได เชน การประดิษฐวัสดุเหลือใชเพื่อใชประโยชนใน
การทํางาน การปลูกผักสวนครัวเพื่อนํามารับประทานรวมกัน เปนตน
๑๑. การทํากิจกรรมเพื่อสังคมโดยดําเนินการรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมีสวนสงเสริม
สนับสนุนเกี่ยวกับภาพลักษณ และการเปนตัวอยางที่ดีของผูปฏิบัติงานในองคกร เชน การเปนเครือขายรวมกับ
สสส. ที่จะลดละเรื่องการสูบบุหรี่ในที่ทํางานหรือสถานที่ราชการ ซึ่งนอกจากจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพแลว
ยังลดมลภาวะที่จะเกิดกับบุคคลขางเคียงอีกดวย หรือรวมกับศูนยคุณธรรมในการสรรหาบุคคลคุณธรรมเพื่อ
ถอดบทเรียนสําหรับการเรียนรู ฯลฯ โดยไดชื่อวาเปนองคกรที่มีบุคคลตัวอยางในดานคุณธรรม เปนตน
๑๒. สิ่งที่เอกชนตางกับภาคราชการที่เห็นไดจากการวิเคราะหในครั้งนี้ คือ การที่บริษัทเอกชน
สามารถสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการทําความดีในโครงการตางๆ เชน การมอบรางวัลใหแกพนักงานในวันเกิด
การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อใหพนักงานรับไปพัฒนาบานเกิด การสมทบเงินกองทุนใหแกพนักงานที่สามารถ
ลด ละ เลิก อบายมุขได หรือลงทุนจัดหาอุปกรณหรือสิ่งของเพื่อบริจาคใหหนวยงานที่ขาดแคลน เปนตน
อยางไรก็ดีหากสวนราชการใดที่สามารถจัดหาเงินกองทุนกลางเพื่อใชประโยชนในเรื่องสวัสดิการตางๆ ของ
ขาราชการแลว ก็อาจพิจารณาสงเสริมกิจกรรมการทําความดีของขาราชการดังกรณีตัวอยางขางตนก็จะเกิด
ประโยชนอยางสูงไดอีกทางหนึ่ง
๑๓. บริษัทบานปู เปนตัวอยางที่สะทอนวา บริษัทไมไดมีพนักงานเฉพาะในประเทศไทย แตมีทั้งผู
ที่ปฏิบัติงานในตางประเทศรวมทั้งพนักงานที่ไมใชคนไทยในประเทศตางๆ จึงเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็น
วาแมขาราชการสวนใหญจะปฏิบัติงานในประเทศไทย แตก็ยังมีขาราชการอีกเปนจํานวนไมนอยที่ปฏิบัติงาน
ในต างประเทศ ดั ง นั้ น บุ ค คลเหล า นี้ ก็ จํ าเป น ต อ งได รั บ การหล อ หลอมให เ ป น บุ คคลคุณ ภาพเช น เดี ย วกั น
นอกจากนั้นหากภูมิภาคนี้มีการเขาสูประชาคมอาเซียนแลว ก็มีความเปนไดวาจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
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ทํางานระหวางขาราชการในหลายประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น จึงอาจตองมีการกําหนดคานิยมหลักที่เปน
สากลรวมกัน และคานิยมเฉพาะเพื่อใหขาราชการยึดถือเมื่อมาปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ รวมทั้งการเปด
โอกาสในการรับคานิยมและวัฒนธรรมใหม ๆ ของประเทศตางๆ ซึ่งจะทําใหรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมมี
มุมมองทีเ่ ปลี่ยนไปและนาศึกษามากยิ่งขึ้น
การสงเสริมจริยธรรมในตัวบุคคล และองคกรกลาวไดวาเปนความพยายามในการปลูกฝงการทํา
ความดีเพื่อเปนภูมิตานทานตอสิ่งยั่วยุภายนอก โดยเฉพาะการเห็นแกประโยชนสวนตนที่ตนเองและพวกพอง
พึงจะได รวมทั้งการใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชนอันมิชอบอันจะนํามาสูปญหาการทุจริตคอรรัปชันตอไป
อยางไรก็ดีการดําเนินการดังกลาวอาจถูกคัดคานในสายตาของคนบางคน เชน ถูกมองวาเปนการสรางภาพ
เปนเพียงกลยุทธเพื่อใหผานเกณฑการประเมินองคกรในระดับสูง หรือเปนการสรางความยุงยาก วุนวายใหแก
ขาราชการ อย างไรก็ดี แ มว าจะต องเผชิ ญกับ สถานการณ ความไมเ ห็ น ด ว ยต า งๆ นานา ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ ง
ดําเนินการฝาฟนกระแสตอตานคัดคานนี้ตอไป และเชื่อไดวาความมุงมั่น ทุมเททําความดีนั้นยอมสามารถ
เอาชนะทุกสิ่งและผลของความมุงมั่นนั้นจะปรากฎเห็นผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม ดั่งเชนบริษัทตนแบบ ๓
แหงที่ไดถอดบทเรียนเพื่อการนําเสนอในครั้งนี้
เขียนโดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
สํานักงาน ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๕๕
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เอกสารและแหลงขอมูลอางอิง
๑. เทปการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการเปนบรรษัทภิบาลดีเดน
โดย นางสาวสุวรรณะ สมสวัสดิ์ ผูจัดการฝายบรรษัทภิบาลและกํากับดูแลกิจการ
บริษัทบานปูจํากัด (มหาชน)
ในการสัมมนาเรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาจริยธรรมและธรรมาภิบาลในราชการ
พลเรือน ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองกษัตริยศึก ๒ ชั้น ๔
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงาน ก.พ.
๒. เทปการบรรยายเรื่อง จริยธรรมและธรรมภิบาลเชิงประยุกตในการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของพนักงานและองคกร : กรณีศึกษาบริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด
โดย ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการบริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด
ในการสัมมนาเรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ขาราชการพลเรือน ในวันจันทรที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หองกษัตริยศึก ๒ ชั้น ๔
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงาน ก.พ.
๓. เทปการบรรยายเรื่อง จริยธรรมและธรรมภิบาลเชิงประยุกตในการเสริมสรางประสิทธิภาพของ
พนักงานและองคกร : กรณีศึกษา บริษัทเอเชีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
โดย นายสัมฤทธิ์ สวางคํา ที่ปรึกษาบริษัทเอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และ
ผูอํานวยการสถาบันสรางคนดี บริษัทสรางคนดี จํากัด
ในการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ขาราชการพลเรือน” วันศุกรที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หองกษัตริยศึก ๒ ชั้น ๔
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สํานักงาน ก.พ.
๔. วรรณา ประยุกตวงศ และปารีณา ประยุกตวงศ , คุณธรรมคูกําไร : ประสบการณบมเพาะ
คนดี จาก เอเชีย พรีซิชั่น, พิมพครั้งที่ ๑ ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
(ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ๒๕๕๒.
๕. ตัวอยางความสําเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับองคกรธุรกิจ
พิมพครั้งที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ,มปท.
*************************
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