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 อาชีพรับราชการเปน การใหบริการสาธารณะ เพื่อยัง

ประโยชนต อประเทศชาติและ ประชาชนโดยสวนรวม  งาน

ราชการจึ งต า งกับภาค เอกชน  เนื่องจากเปนการลงทุนที่ไมหวัง

ผลกําไรโดยตรงแกผูกระทําและ หนวยงาน และขาราชการเองก็

เปนผูที่ประชาชนคาดหวังวาจะเปน ผูนําบริการที่ดี ใหความเปนธรรม

และรักษาประโยชนใหแกประเทศชาติ ปจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมไดถูกกํากับดวย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  อันเปนหลักธรรมาภิบาลโดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ นอกจากนั้นยังกํากับตัวบุคคลดวยมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งประกอบดวย 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จรรยาและ

วินัยขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่สําคัญคือทําอยางไรที่จะ

ปลูกฝงหรือกระตุนจิตสํานึกใหขาราชการประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลอัน

จะสงผลประโยชนตามเปาหมายและบทบาทของการเปนขาราชการ ขาของแผนดิน 

 ภาคเอกชนแมจะมีบริบทที่แตกตางจากราชการ  แตหลายแหงไดมีการพัฒนาองคกรไปสูความ

ยั่งยืน ภายใตหลักบรรษัทภิบาล การสรางคานิยมรวม การคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย และที่สําคัญไดให

ความสําคัญอยางยิ่งในการบมเพาะคุณธรรม จริยธรรมใหกับพนักงานเพื่อความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและ

การทํางาน ทั้งนี้ เพื่อใหองคกรขับเคลื่อนไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การไดเห็นตัวอยางในบริบทที่

แตกตางกันถือไดวาเปนการเปดโลกทัศน และทาทายความคิดในการนําไปประยุกตใช สําหรับภาคเอกชน     

ชั้นนําที่จะถอดบทเรียนในครั้งนี้ ไดแก บริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทของคนไทย ที่ไดชื่อวาเปน

บริษัทชั้นนําที่มีรางวัลการันตีหลายดาน อาทิ รางวัลธรรมาภิบาลดีเดน รางวัลหนวยงานดีเดนแหงชาติ ๒๕๕๒ 

จัดโดยสํานักเสริมสรางเอกลักษณของชาติ รางวัลนักออกแบบดีเดน ๓ ปซอน จากสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (สนช.) รางวัลชนะเลิศผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป ๒๕๕๕ จากสํานักงานพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ (กปร.) รวมไปถึงรางวัลดานงานดีไซนที่ไดรับในตางประเทศใน

หลายครั้ง บริษัทที่สอง ไดแก บริษัทเอเชียพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทของคนไทยอีกแหงหนึ่งที่

ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต  มีการจัดการมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่มี

คุณภาพ  มีระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการ และไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน

ประจําป ๒๕๔๗ จากกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานดีเดนจาก

กระทรวงแรงงานประจําป ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ (ติดตอกัน ๓ ป)  ทั้งยังเปนหนวยงานตัวอยางในการเผยแพร

ถอดบทเรียนการสงเสรมิจริยธรรม :   

ผลสําเร็จจากภาคเอกชนสูการพัฒนาจริยธรรมในภาครัฐ 
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ประสบการณการสรางคนดีในองคกรมาหลายสิบป และบริษัทที่สาม ไดแก บริษัทบานปู จํากัด 

เปนบริษัทที่ไดรับรางวัลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

Governance Report in Asia 

ภิบาลและคุณธรรม จริยธรรมของ

 

  

 

แทบจะไมมีรายไดเพียงพอตอการจายเงินเดือนพนักงาน

ธนะฉัตร)  ผูซึ่งไมยอมหยุดนิ่งและ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สําคัญในการบริหารธุรกิจอยางพอเพียง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

พึ่งพาตนเองได  มีการวางแผนการเงินอยางรอบคอบ และ

เหตุผล คือ การเขาใจในเหตุปจจัยหรือผูมีสวนไดเสีย

คํานึงถึงเหตุและปจจัยแวดลอมทั้งหมด

ภูมิคุมกันที่สามารถปองกันผลกระทบจากภายนอกในหลาย ๆ 

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

เองเพื่อมิใหตองพึ่งพาตางชาติ 

ผลกําไร  สวนกระบวนการขับเคลื่อน

สิ่งที่ให และรักผูอ่ืนเสมือนคนในครอบครัว

๑. วิกฤต คือโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

ประสบการณการสรางคนดีในองคกรมาหลายสิบป และบริษัทที่สาม ไดแก บริษัทบานปู จํากัด 

ที่ไดรับรางวัลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลติดตอมาหลายปทั้งจาก Finance Asia 

 (ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔) เปนตน ทั้งสามบริษัทมีจุดเดนในเรื่องการสงเสริมบรรษัท

ของพนักงานที่นาสนใจตอการนําไปปรับใช  

 

 

๑.๑  ป ๒๕๓๘  บริษัทบาธรูมดีไซน

จํ าหน ายอุปกรณตกแต งห อ งน้ํ า โ ดยนํ า เข ามาจาก

ตางประเทศในเบื้องตนดูเหมือน

ดวยดี แตเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 

ตนทุนการนําเขาสูง ประกอบกับบริษัท

ความตองการใชสอยในประเทศหดหาย

เพียงพอตอการจายเงินเดือนพนักงาน ประธานกรรมการบริษัท 

ไมยอมหยุดนิ่งและมักคิดนอกกรอบอยูเสมอ ไดมีโอกาสศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และผนวกเขากับองคความรูที่เปนวิถีพุทธ 

อยางพอเพียง โดยมี keyword สําคัญ คือ การสรางความสมดุล อันเนื่องมาจาก

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน (ความพอประมาณ คือ การทําในสิ่งที่ตนรักและถนัด

มีการวางแผนการเงินอยางรอบคอบ และการประหยัด (reduse  recycle  reuse)  

เหตุผล คือ การเขาใจในเหตุปจจัยหรือผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรมและดวยความรัก มีความถี่ถวนรอบคอบ

เหตุและปจจัยแวดลอมทั้งหมด  และการมีภูมิคุมกัน คือ การดําเนินงานอยางบู

ภูมิคุมกันที่สามารถปองกันผลกระทบจากภายนอกในหลาย ๆ ดาน เชน ปองกันโดย

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เปนตน สิ่งแรกที่เปนเปาหมายของบริษัท คือ การ

 สําหรับเปาหมายขององคกรที่คาดหวัง คือ ความสุข

การขับเคลื่อนที่ใช คือ การใชความรัก โดยมุงหวังใหทุกคนในองคกร

คนในครอบครัว  

วิกฤต คือโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ประสบการณการสรางคนดีในองคกรมาหลายสิบป และบริษัทที่สาม ไดแก บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน) ซึ่ง

Finance Asia และ Corporate 

เปนตน ทั้งสามบริษัทมีจุดเดนในเรื่องการสงเสริมบรรษัท   

บริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด  เปนบริษัทจัด

จํ าหน ายอุปกรณตกแต งห อ งน้ํ า โ ดยนํ า เข ามาจาก

ดูเหมือนธุรกิจมีแนวโนมจะไปได

ดวยดี แตเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ ทําใหราคา

บริษัทมีหนี้สินคั่งคาง และ

อยในประเทศหดหายไป ทําใหบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (ดร.วัชรมงคล  เบญจ   

โอกาสศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ผนวกเขากับองคความรูที่เปนวิถีพุทธ  ตกผลึกไดหลักการ

ความสมดุล อันเนื่องมาจาก

ความพอประมาณ คือ การทําในสิ่งที่ตนรักและถนัด 

reduse  recycle  reuse)  ความมี

อยางเปนธรรมและดวยความรัก มีความถี่ถวนรอบคอบ

การดําเนินงานอยางบูรณาการจนเกิดเปน

ปองกันโดยการวางระบบการ

การสรางแบรนดของคนไทย

คือ ความสุข ที่ไมใชมาจากรายไดหรือ

ใหทุกคนในองคกรรักในสิ่งที่มี ยินดีใน
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๑.๒  ในปเดียวกัน บริษัทเอเชีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปน

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  แมตนเองลําบากกย็ังพอมีสตางคอยู แตลูกนองยิ่งไมมีความหวังและการจะไปหางานขางนอกทํา

ไมยิ่งตองพูดถึงเลยเพราะหาไมได  เมื่อเกิดวิกฤตบรรยากาศในชวงนั้นเปนชวงที่ทุกคนมีความสัมพันธใกลชิด

กันในองคกรมากขึ้น ในขณะที่กอนหนานั้นมีความสัมพันธกันเปนแบบนายจางและลูกจาง ลูกจางก็ทําไป 

นายจางก็ดูไป  อยางไรก็ดอีงคกรไมไดนิ่งดูดายไดพยายามสื่อสารใหพนักงานไดรับรูความเปนไปขององคกรอยู

เสมอโดยติดยอดขายใหพนักงานทราบในทุกสัปดาหเพื่อรวมแรง  รวมใจเพื่อความอยูรอดขององคกร ทั้งยังใช

โอกาสนี้ปรับปรุงโรงงานดวยโครงการ ๕ ส. โดยมีที่ปรึกษาจากภาครัฐเขามาชวย รวมทั้งผูบริหารเองเปน

ผูสอนพนักงานดวยตนเองในชวงตอนเย็นหลังเลิกงาน ที่เปนความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตพื้นฐานทั่วไป จุด

ดังกลาวเปนจุดสําคัญท่ีทําใหปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงานมีมากขึ้นเพราะนอกจากการ Train แลว 

ยังไดรับรูความเปนไปของพนักงาน ไดเห็นความลําบากและความทุกขใจของพนักงานมากยิ่งขึ้น ตอมา

ประธานบริหารไดมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคม เกิดความซาบซึ้งและเขาใจเกี่ยวกับความสุขที่มิใช

มาจากเงินทองแตเปนความสุขจากการใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน และไดมีโอกาสรับทราบเรื่องราวความกตัญู

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอสมเด็จยาและความรักความหวงใยของพระองคตอพสกนิกรผูยากไร ทํา

ใหมุมมองความคิดเกี่ยวกับเปาหมายและความหมายของการมีชีวิตอยูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จุดนี้เองที่นําไปสู

ปณิธานขององคกรในเวลาตอมาวา “มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน” 

 

 ๑.๓  สําหรับบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  เปน

บริษัททีด่ําเนินกิจการดานเหมืองแร โดยเฉพาะ ถานหิน ซึ่งนํามาใช

ในอุตสาหกรรมตางๆ และ ธุรกิจการผลิตไฟฟา โดยไดจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทเมื่อป ๒๕๒๖  ในชื่อวา "บริษัทเหมืองบานปู จํากัด" 

เนื่องจากเปนชื่อหนึ่งในอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนสถานที่

ดําเนินการแหงแรก  ตอมาไดเปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวไปเปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป ๒๕๓๒ เปนตนมา  วิกฤตที่เกิดกับบริษัทบานปูฯ 

นาจะเปนจากการขาดแหลงทรัพยากร เนื่องจากการทําเหมืองแรตองไปในที่ที่มีแหลงทรัพยากรซึ่งในประเทศ

ไทยเริ่มมีจํานวนลดนอยลง บริษัทฯ จึงไดขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ เชน ประเทศอินโดนีเซียโดยไดซื้อ

เหมืองและนําบริษัทจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยที่นั่น และยังมีธุรกิจที่ประเทศจีนซึ่งมีทั้งเหมืองถานหิน

บริษัทเอเชีย พรีซิชั่นฯ ปจจุบัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99


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 แตมีพนักงานที่เปนชาวตางชาตดิวย จึงนับไดวาเปนกลุมธุรกิจขามชาติขนาดใหญ 

 

 

  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 บริษทัฯ จะเป็นผู้นําด้านนวตักรรมสินค้าในห้องนํ�า 1 
ใน 5 ของโลก โดยเน้นการดีไซน์ เทคโนโลยี และรปูแบบการใช้
งาน บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ดาํเนินงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการปรบัปรงุการทาํงานอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อเพิ�มคณุค่าต่อผู้บริโภค พนักงาน สงัคม และ สิ�งแวดล้อม ซึ�ง
จะนําไปสู่ความเป็นองค์กรที�ย ั �งยืน

Innovative Bathroom 
Products

Design 
Technology 
Function

Good 
Governance

Sufficient 
Economy

Continuous 
Improvement

Value to 
Customer 
Employee

Social 
Environment 

Sustainable 
Organization

 
 

 จุดเริ่มตนของบริษัทที่มีเพียง ๑ คูหา ตอมาเพิ่มเปน ๖ คูหา และมีโรงงานประกอบและผลิต

สินคาของตัวเองที่ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพนักงาน ๖๐๐ คน  เกิดขึ้นไดดวยหลักแหงความ

สมดุลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประการแรก คือความสมดุลระหวางคน - โลก - และผลกําไร  

(People - Planet - Profit) เพราะหากบริษัทคํานึงถึงแตการเพิ่มสวนแบงการตลาดหรือผลกําไรเปนตัวตั้ง 

การดําเนินธุรกิจในลักษณะนี้คงมีสวนไมนอยที่จะเปนการเอาเปรียบพนักงานและชุมชน  ซึ่งการสรางธุรกิจที่

ยั่งยืนจึงตองทําใหคนในองคกรมีความสุข  รวมทั้งเรียนรูที่จะแบงปนความสุขใหแกผูอื่นดวย สมดุลในสวนที่สอง

๒. แนวทางบมเพาะคนด ี



๕  ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

 

คือ ความสมดุลขององคกร คือ ใหเปนองคกรที่พึ่งพาตนเองได (พอประมาณ)  สามารถเปนที่พึ่งของผูอื่นได       

(มีเหตุผล) และสามารถปรับตัวเพื่อการแขงขัน (มีภูมิตานทาน) สมดุลที่สาม คือ ความสมดุลของคนในองคกร 

ซึ่งตองมีความสมดุลทั้ง ๒ สวนคือการมีเงื่อนไขความรูคูกับคุณธรรม สมดุลที่สี่ คือ สมดุลที่เปาหมายไดแก

ประโยชนและความสุขที่ไดรับจากการทํางาน 

 นอกจากนั้นหลักการบริหารแนวพุทธที่บริษัทฯ นํามารวมไวเปนหลักในการทํางานรวมดวย คือ 

การยดึหลักที่วาตองมีความสุขในทุกขั้นตอนของการทํางาน 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  

หลกัธรรมที�ใช้
อิทธิบาท 4

มีความสขุทุกขั �นตอน ในการทาํงาน

1. ผลิตให้มาก

2. ใช้แต่พอดี

3. เหลือช่วยผู้อื�น

การบริหารธุรกิจ แบบพุทธ

Modern 
Management
Balance 
Scorecard, KPI                           

ผลที�เกิดกบัองคก์ร

สงัคหวตัถ4ุ

สนัโดษ

CSR

Financial& Risk 
Management

( Social  Responsibility )

( Sufficiency )

( Efficiency ) 

 
 

 หลักสําคัญในการบมเพาะคนดีของบริษัท คือ :  การปฏิบัติตอพนักงานเสมือนหนึ่งพี่นอง  

(หมายเหตุ  :  ลูกคาเสมือนพอแม สวนคูคาและชุมชนสมือนญาติในครอบครัว) โดยสงเสริมใหเกิดการซึมซับ

ทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจางงานและการจัดการทางทรัพยากรมนุษยอยางเปนธรรม โดยใหคาจางใน

ระดับทีสู่งกวามาตรฐานและมีการจายโบนัสทุกป 

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 
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๓. สงเสริมการเรียนรูของพนักงาน (ตามเงื่อนไขความรูในหลักเศรษฐกิจพอเพียง) เชน มี

แผนการฝกอบรมของพนักงานประจําป สงพนักงานไปฝกอบรมสัมมนา การมอบทุนการศึกษาใหพนักงานได

ศึกษาตอตั้งแตระดับ ปวช.-ปริญญาโท หรือใหพนักงานที่มีความรู ความสามารถมีสวนรวมในการสอนและ

พัฒนาเพ่ือนพนักงานหลังเลิกงาน เชน อบรมคอมพิวเตอร  และมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงเพื่อการเรียนรู 

๔. จัดสวัสดิการใหแกพนักงานและบุตรอยางเพียงพอ ไดแก สนับสนุนโครงการชวย

พนักงานปลดหนี้  จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร  จัดสวัสดิการดูแลบุตรพนักงานทุกตอนเย็นและวันเสาร

พรอมอาหารวาง  ชวยเหลือเงินทุนการศึกษาบุตรแกพนักงานที่เสียชีวิต  เยี่ยมบานพนักงานที่ครอบครัวปวย  

มีการตรวจสุขภาพประจําปใหพนักงาน บริการอาหารกลางวันฟรี โดยมีกับชาว ๒ อยางเพื่อลดคาใชจาย โดย

พนักงานรวมกันกําหนดเมนูอาหาร  จัดสงอาหารใหพนักงานที่ตองไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และจัดอาหารเย็น

สําหรับผูทํางานลวงเวลา มีการตรวจสอบสารเสพติด และใหโอกาสแกผูติดยาไดไปบําบัดแตถากลับมาเสพอีก

ครั้งก็จะใหออกจากงานทันท ี

 

  บริการ ข้าวกลางวนัให้พนักงานทุกคน ฟรี

  บริการนํ�าพริก  และผกัสดปลอดสารพิษ ฟรี

การจดัการทางทรพัยากรมนุษยอ์ย่างเป็นธรรม
ด้านพนักงาน

 
 

๕. จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตพนักงาน เปนตนวาการสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการ  ไดแก มีเครื่องดนตรีใหเลนในชวงพักผอน  มีการสอนการทําขนมหลังเลิกงาน  จัดกิจกรรมโยคะ  

ตั้งชมรมตามความสนใจ เชน ชมรมพระเครื่อง จัดหาอุปกรณกีฬาใหออกกําลังกายในตอนกลางวัน ใหพนักงาน

ไดหยุดในวันเกิด ๑ วันเพื่อไดทําบุญและมีกิจกรรมกับครอบครัว มีการมอบเคกวันเกิดลวงหนาและของขวัญ

วันเกิด เชน ใหเปนเงินหรือบัตรชมภาพยนตร  

๖. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรัก ความกตัญู เชน  มอบการดวันเกิดให พอแมโดย

บริษัทจัดสงให และนิมนตพระมาทําบุญสังฆทานใหกรณีบุพการีเสียชีวิตไปแลว มอบการดอวยพรใหแกคูครอง

ใหวันครบรอบแตงงาน 



๗  ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

 

๗. จัดกิจกรรมเสริมสรางการแบงปน ประหยัด เสียสละ การแบงหนาที่และบําเพ็ญ

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    
 

แบ่งปันเงินรางวลัวนัเกิด 15 % นํามาซื�อกล้วยแจกเพื�อนพนักงาน
 

 

 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 

 มกีารเดินทางนําสิ่งของเขาไปบริจาคในพ้ืนที่ทรุกันดาร เปนตน 

๘. จัดกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การลดคาใชจาย) ทําให

พนักงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เชน สนับสนุนใหพนักงานจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายครัวเรือน  สงเสริมการ

ทํานาขาวชีวภาพเพื่อนําขาวสารมาใชเปนอาหารใหพนักงาน มีการเลี้ยงปลาเบญจพรรณในบอหนาโรงงาน 

ปลูกผักสวนครัวไรสารพิษในแปลงที่ดินหนาโรงงานหรือในอางอาบน้ําที่ชํารุดเพื่อใหพนักงานซื้อในราคาถูก  

เพาะเลี้ยงเห็นนางฟาเพ่ือจําหนายในราคาถูกใหพนักงาน  ฝกอบรมใหพนักงานทํากอนเห็ดเพื่อเปนรายไดเสริม 

ปลูกผักไฮโดรลิกเพือ่จําหนายเพื่อจําหนายในราคาถูก ทําน้ํายาลางจานและน้ํายาซักผาใชเอง 
 

โครงการเพาะเลี�ยงเหด็นางฟ้า         
เพื�อจาํหน่ายในราคาถกูให้พนักงาน

 
๙. เสริมสรางใหพนักงานตระหนักในการประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม โดย

สอดแทรกการสงเสริมคุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน  ในวันที่มี Morning talk ของฝายบริหาร พนักงานทุกคน 

จะพรอมกันทองหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จัดโครงการรณรงคใหพนักงานถือศีล ๕  โดย

สงเสริมใหพนักงานทุกคนเขารวมปฏิบัติธรรม ทุกวัน ศุกร-อาทิตย ที่วัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี  

นอกจากนั้นพนักงานยังไดมีโอกาสรวมทําบุญใสบาตรในทุกวันเสารที่ ๒ ของเดือน มีการจัดทําซีดีเพลงธรรมะ  

แจกแกพนักงานและผูสนใจทั่วไป  จัดทําปฏิทินรายป และ ส.ค.ส.ในวันปใหม เพื่อเผยแพรธรรมะและหลักคําสอน

ตางๆ  เปนตน 

๑๐.  รวมกิจกรรม/โครงการเพื่อการสงเสริมอาชีพ  การศึกษา  ศาสนา  สิ่งแวดลอม 

สาธารณสุข และรวมเปนเครือขายการทํางานเพ่ือชุมชนและสังคมกับองคกรตางๆ เชน มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ

แพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  โครงการพระเมตตาสมเด็จยา  

โครงการรางวัลครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร เปนตน 

กิจกรรมทั้งหมด เปนความมุงหวังของบริษัทบาธรูมดีไซนฯ ที่ตองการใหพนักงานมีการ

ขับเคลื่อนการทํางานดวยความรัก และมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกัน  



๙  ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

 

 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 

ทามกลางสภาพแวดลอมใหมที่เต็มไปดวยบริษัทตางชาติที่มีพรอมในทุกดาน และกลยุทธการแยงชิงตัว

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ แตสิ่งที่บริษัทคิดไดถึงความตางของตนเองกับบริษัทอ่ืน คือ ความเปนคนไทย 

จึงตองชูเรื่องความเปนไทย สรางองคกรของคนไทยที่ตางชาติสรางไมได ทุกวันนี้บริษัทเติบโตขึ้นไดอยางการ

เปนผูให พรอมกับการใหความสําคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล          

มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามารวมเปนกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม บนพื้นฐานของความคิดที่วา ธุรกิจตองดูแล

ตนเองไดอยางเขมแข็ง และตองสรางคุณประโยชนใหกับผูเกี่ยวของทุกฝายอยางเหมาะสมเปนธรรมไปพรอม ๆ 

กัน.... จึงจะแสดงถึงคุณคาที่แทจริงของการมีอยูของธุรกิจนั้น ๆ 

  การใหความสําคัญกับจิตใจและมุงสรางความสัมพันธเชิงลึกกับพนักงาน เปนรากฐาน

สําคัญของบริษัทในการบมเพาะคนดเีพื่อเปน  “วิถีคนดีของเอเซียพรีซิชั่น”  การดําเนินงานที่ใชมีดังนี้ 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญกับพนักงานและใหเวลาดูแลพนักงานอยางเต็มที่ โดยเขามา

โรงงานทุกวัน เดินในสายการผลิต และมีทัศนคติวาพนักงานทุกคนตางมีความดีเปนพื้นฐานในตัว และทีม

ผูบริหารทั้งหมดตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

๒. ระบบการสื่อสารภายใน  เนนใหมีการสื่อสารตอกันดวยถอยคําที่ไพเราะไมเบียดเบียน

หรือตําหนิซึ่งกันและกัน หรือพูดจาหักหนาห้ําหั่นกันแตใชถอยคําที่เสริมพลังและความรูสึกที่ดี รวมทั้งการใช



๑๐  ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

 

ภาษากายการจับมือ โอบกอดกันเปนประจําภายใตบรรยากาศการอยูรวมกันอยางเทาเทียมโดยผูบริหารลงมือ

ทําเปนตัวอยาง ในทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการประชุมทุกคนจะยืนขึ้นพรอมกันกลาวหลักสําคัญในการปฏิบัติงานและ

คําขวัญโดยพรอมเพรียงเพื่อสรางความตระหนักรูและมุงมั่นทําความดรีวมกัน 

๓. ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยจนไดมาตรฐานและมีการทํา ๕ ส และตรวจติดตามเปนประจําทุกเดือน 

๔. ปรับเรื่องคาตอบแทนใหเหมาะสม ไมใหทิ้งหางจากบริษัทตางชาติมากเกินไป ปรับ

คาจางรายวันใหเปนรายเดือน และลดจํานวนวันทํางานจากทุกวันเสารเปนเสารเวนเสาร รวมทั้งมีกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ 

๕. พนักงานมีโอกาสกาวหนาตามสายการผลิตหรือฝายงานของตน ทราบเสนทาง

ความกาวหนาของตนท้ังระบบการขึ้นเงินเดือน คาตําแหนงตามความชํานาญ และสามารถเปลี่ยนแปลงหนาที่

การงานได  มีระบบประเมินผลที่ย้ําใหหัวหนางานในแตละระดับใหทําความเขาใจทั้งกอนและหลังการประเมิน

และมีการพัฒนาระบบการประเมินในสวนที่เปนจุดออนใหเหมาะสมในระยะตอไป 

๖. ปรับระบบสวัสดิการ ทั้งในเรื่องรถรับ-สง โรงอาหารที่จัดเตรียมขาวสวยและขาว

เหนียวใหรับประทานฟรีทั้งกลางวัน กลางคืน หองสันทนาการ  มีโทรทัศนที่มีสาระและบันเทิงที่เปนประโยชน

แกพนักงาน มีวงดนตรีที่บรรเลงโดยพนักงาน มีหองพักผอนนอนหลับ มุมหองสมุดใหความรู  และแพทยที่มา

มาดูแล  

๗. สงเสริมกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม ความดีใหเกิดการตระหนักรู  มีโอกาสไดรับ

ประสบการณนั้นดวยตนเอง มีการกระทําซ้ําๆ เปนประจําอยางตอเนื่องจนเปนอุปนิสัยประจําตัวของบุคคลผู

นั้นในที่สุด กิจกรรมสรางคนใหเปน “วิถีคนดีของเอเซียพรีซิชั่น” กําหนดคุณสมบัติของพนักงานไว ๕ ประการ 

คือ วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญ ู

๗.๑ โครงการทีป่ฏิบัติเปนประจําสําหรับทุกคนสูการสรางวัฒนธรรมองคกร 

 การสงเสริมวินัยทุกวันพุธตอนเชา โดยมีการเขาแถว เคารพธงชาติ ทํา

สมาธิ ๕ นาทีกลาวทักทายเพื่อนรวมงาน หลังจากนั้นรับฟงพระบรมราโชวาทหรือขอคิดหรือขาวสารของ

บริษัทกลาวคําปฏิญาณและคําขวัญอันหนักแนน 

 หลักสูตร “โครงการภูมิใจไทยเต็มรอย” เปนการจัดใหผูบริหารและ

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 ใหเห็นคุณคาของความดีงามความเกื้อกูลระหวางเพ่ือนมนุษยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน เปนหลักสูตรที่ตองเรียนรูไปคูกับวิทยากรและเพ่ือนผูเขารับการอบรมเพ่ือใหมีโอกาสทบทวน

ตนเองไปกับวิทยากร 

 โครงการเอเซียอาสา เพื่อใหพนักงานใหลด ละ เลิก อบายมุข ๓ อยาง 

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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(วันวาเลนไทน) โครงการสงเสริมความกตัญู วันพอ วันแม  การเสียสละวันหยุดมาพัฒนาโรงงาน (Big 

Cleaning Day) โดยไมจายคาลวงเวลาแตบริษัทจะจายเงินเขากองทุนเพ่ิมเทาจํานวนพนักงานที่มาทํากิจกรรม  

 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 บริษัทยังมีจดหมายชมเชยทองถ่ินที่ไดบมเพาะคนดีใหมารวมงานกับบริษัท โครงการนี้ไดรับผลสําเร็จเปน

อยางดีท่ีพนักงานไดสัมผัสกับความสุขจากการเปนผูใหอยางแทจริง ซึ่งเปนการสงเสริมใหพนักงานไดตอบแทน

ผูมีพระคุณ (พอ แม ทองถิ่น บานเกิด แผนดิน ประเทศชาติและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) ดวยการทํา

ความดีอยางเต็มกําลังในทุกโอกาส   

 สงเสริมการเขารวมโครงการจิตอาสาหรือสาธารณะประโยชน เชน  

การบริจาคโลหิต  การเลี้ยงอาหารและใหความอบอุนกับเด็กดอยโอกาสในสถานสงเคราะห การปลูกปา การ

ซอมจักรยานใหโรงเรียน การใหทุนการศึกษาเด็กยากจน การชวยบรรเทาน้ําทวม การชวยซอมแซมโรงเรียน 

การสละเงินคาของขวัญปใหมเพื่อซื้อ เสื้ อกันหนาวมอบให เด็กและ

คนชรา การไปชวยสอนภาษาอังกฤษ ใ น โ ร ง เ รี ย น ที่ ข า ด แ ค ล น ค รู 

กิจกรรมชวยเหลือวัดที่ เปนสถาน สงเคราะห เชน วัดพระบาทน้ําพุ  

ส งของ ไปช วยผู ป ระสบภั ยสึนามิ  ฝ ก อบ รม อา ส า สมั ค ร พิ ทั ก ษ

หมูบาน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

 

 ไดรวมทํางานเปนเครือขายกับ สสส. ในการรณรงคงดเหลา เขาพรรษา 

 ไดมีการพัฒนา “สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ”  

 

ไดเปนบริษัทนํารองที่ไดรับรองมาตรฐาน MS QWL (ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทํางานในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) และโครงการ Happy Workplace 

ของจังหวัดชลบุรี ภายใตการสนับสนุนของ สสส.  ซึ่งเปนโครงการสนับสนุนการสรางความสุขและคุณภาพชีวิต

แบบบูรณาการ 

 ไดเขารวมโครงการที่เปนมาตรการปองปรามภัยยาเสพติดในโครงการ     

To be number one และโรงงานสีขาว  เปนตน 
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ทั้งนี้ ทุกโครงการ พนักงาน

สงเสริมความอยูดีมีสุขของพนักงานซึ่งเปนตัวแทนของพนักงานทุกระดับและมาจากการเลือกตั้ง รวมกับฝาย

พัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อกํา

 ๒.๓  วิสัยทัศนของบริษัท

ความฉับไว และมุงมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในฐานะองคกรที่มี

ความซื่อสัตยยุติธรรม ยึดมั่นในความเปนมืออาชีพและมีความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอม

เกี่ยวของกับหลักบรรษัทภิบาล คือ 

สรางคุณคาอยางยั่งยืนแกทุกกลุมที่มีสวนไดเสีย ไมวาจะเปนลูกคา พนักงาน 

บริษัทบานปู มีธุรกิจในหลายประเทศ

  ปณิธานของบริ

สิ่งแวดลอม” ดวยการสรางความสํานึกรับผิดชอบ และสรางวัฒนธรรมองคกร

สปริต” ซึ่งจะเปนสิ่งที่จะทําใหชาวบานปูในทุกท่ีทุกประเทศทํางานรวมกันได

 

  “บานปู สปริต

๑. นวัตกรรม

พัฒนางานอยางตอเนื่อง จึงตอง

กับการเปลี่ยนแปลงไดดี เนนการคิดนอกกรอบและการคิดลวงหนา 

๒. ยึดมั่นในความถูกตอง 

จริยธรรม มีความซื่อสัตยและ โปรงใส

ตั้งมั่นในวินัยและความถูกตอง 

๓. หวงใยเอาใจใส 

สัมพันธที่ดี เคารพและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และตอผูมีสวนไดเสียทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆ 

๔. มีพลังรวม 

รวมมือรวมใจและการทํางานเปนทีม มีความเปนธรรม และมีเครือขายที่แนนแฟนและมองหา 

ในทุกชิ้นงานที่ทํา 

คุณชนินทร  วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววา

เฉพาะคําพูดแตจะตองปฏิบัติให

ในทุก ๆ วันของการทํางาน  

ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

ทั้งนี้ ทุกโครงการ พนักงานไดมีสวนรวมกับองคกร โดยไดจัดใหมีคณะกรรมการ

สงเสริมความอยูดีมีสุขของพนักงานซึ่งเปนตัวแทนของพนักงานทุกระดับและมาจากการเลือกตั้ง รวมกับฝาย

พัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อกําหนดกิจกรรมในการสรางคนดีและคนเกง  

วิสัยทัศนของบริษัทบานปู จํากัด (มหาชน)  คือ  “เปนบริษัทพลังงานแหงเอเชียที่มี

ความฉับไว และมุงมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในฐานะองคกรที่มี

ยึดมั่นในความเปนมืออาชีพและมีความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอม

เกี่ยวของกับหลักบรรษัทภิบาล คือ ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

สรางคุณคาอยางยั่งยืนแกทุกกลุมที่มีสวนไดเสีย ไมวาจะเปนลูกคา พนักงาน ชุมชน และสังคม และเนื่องจาก

มีธุรกิจในหลายประเทศ จึงตั้งใจวาจะเปนพลเมืองท่ีดีของทุกประเทศในการดําเนินธุรกิจ

ปณิธานของบริษัทบานปู  คือ “อุตสาหกรรมที่ดีจะตองพัฒนาไปพรอมๆ กับสังคมและ

ดวยการสรางความสํานึกรับผิดชอบ และสรางวัฒนธรรมองคกร หรือคานิยม

ซึ่งจะเปนสิ่งที่จะทําใหชาวบานปูในทุกท่ีทุกประเทศทํางานรวมกันได 

บานปู สปริต” ประกอบดวย  

นวัตกรรม (Innovation) เนื่องดวยชาวบานปู ตางมีเปาหมายสําคัญในการปรับปรุง

จึงตองมีความกลาคิดริเริ่ม ทํางานในเชิงรุก และทาทาย สามารถ

เนนการคิดนอกกรอบและการคิดลวงหนา  

ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity)  หมายถึง ชาวบานปู  จะ

จริยธรรม มีความซื่อสัตยและ โปรงใส มีความมุงมั่นในการทํางานอยางซื่อสัตยและ ยึดมั่นในพันธ

หวงใยเอาใจใส (Care)  ชาวบานปู  ตองเปนคนเปดเผย มีน้ําใจ อบอุนและมีมนุษย

สัมพันธที่ดี เคารพและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และตอผูมีสวนไดเสียทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆ 

มีพลังรวม (Synergy)  ชาวบานปูทุกคนมุงสูความสําเร็จรวมกัน

รวมมือรวมใจและการทํางานเปนทีม มีความเปนธรรม และมีเครือขายที่แนนแฟนและมองหา 

คุณชนินทร  วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววา “

ใหไดจริงในทุกแหงที่มีคนบานปู และสามารถรวมกันแสดงถึงความเปนบานปู

มีสวนรวมกับองคกร โดยไดจัดใหมีคณะกรรมการ

สงเสริมความอยูดีมีสุขของพนักงานซึ่งเปนตัวแทนของพนักงานทุกระดับและมาจากการเลือกตั้ง รวมกับฝาย

เปนบริษัทพลังงานแหงเอเชียที่มี

ความฉับไว และมุงมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในฐานะองคกรที่มี

ยึดมั่นในความเปนมืออาชีพและมีความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอม” สวนพันธกิจที่

ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

ชุมชน และสังคม และเนื่องจาก

ตั้งใจวาจะเปนพลเมืองท่ีดีของทุกประเทศในการดําเนินธุรกิจเชนกัน 

อุตสาหกรรมที่ดีจะตองพัฒนาไปพรอมๆ กับสังคมและ

หรือคานิยมที่เรียกวา “บานปู 

 

ตางมีเปาหมายสําคัญในการปรับปรุง

สามารถยืดหยุนและปรับตัว

จะประพฤติตนภายใตกรอบ

มีความมุงมั่นในการทํางานอยางซื่อสัตยและ ยึดมั่นในพันธะสัญญา      

เปนคนเปดเผย มีน้ําใจ อบอุนและมีมนุษย

สัมพันธที่ดี เคารพและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และตอผูมีสวนไดเสียทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆ  

ชาวบานปูทุกคนมุงสูความสําเร็จรวมกัน จึงตองมองหาความ

รวมมือรวมใจและการทํางานเปนทีม มีความเปนธรรม และมีเครือขายที่แนนแฟนและมองหา Spirit พลังรวม

“บานปู สปริต” จะไมเปน

รวมกันแสดงถึงความเปนบานปูได
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คานิยม ๔ ตัวนี้ จะแบงออก

(Innovation) และมีพลังรวม (

และความหวงใยเอาใจใส (Care)  

  หลักสําคัญในการบมเพาะคนดีตามวัฒนธรรมองคกร 

๑. มีการสื่อสารในองคกรใหรับรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรนี้ โดยจัดทํา 

และมีตัวแทนที่เรียกวา Banpu

ไปสูการกระทํา  ซึ่ง BCL  Team 

แผนงานและกิจกรรมใด และจะมีการสื่อสารใหทราบทั่วทั้งองคกร 

ผูบริหารระดับสูงในการประชุมรวมกันโดยจะมีกา

“บานปู สปริต” ที่จะตองประกาศเปนคานิยมรวมของพนักงานทั้งที่อยูในประเทศไทย อินโดนีเซีย และจีน 

เปนตน 

 

 

 

 

 

๒. กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน 

ให ๖๐ % โดยเปนไปตาม KPI ที่ตกลงกัน

ผลงานและความประพฤติประกอบกัน

ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

ตัวนี้ จะแบงออกไดเปน ๒ สวน คือ สวนของการเปน

(Synergy)  สวนของการเปนคนดี คือการยึดมั่นในความถูกตอง 

(Care)   

หลักสําคัญในการบมเพาะคนดีตามวัฒนธรรมองคกร “บานปู สปริต

มีการสื่อสารในองคกรใหรับรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรนี้ โดยจัดทํา 

Banpu  Change Leader (BCL) เปน Change Agent  เพื่อสื่อสาร

Team นี้จะมีการประชุมทุกปเพื่อดูวาปนี้ จะ Implement 

และจะมีการสื่อสารใหทราบทั่วทั้งองคกร นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารโดยตรงจาก

ผูบริหารระดับสูงในการประชุมรวมกันโดยจะมีการเลาประสบการณ (Sesstion telling story) 

ประกาศเปนคานิยมรวมของพนักงานทั้งที่อยูในประเทศไทย อินโดนีเซีย และจีน 

กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน ๒ สวน คือ Performance 

ที่ตกลงกัน และอีกสวนหนึ่งคือ บานปู สปริต  คิดเปน 

ผลงานและความประพฤติประกอบกันและใชระบบ work flow online 

การเปนคนเกง คือ นวัตกรรม 

คนดี คือการยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity)  

บานปู สปริต”  มีแนวทางดังนี้ 

มีการสื่อสารในองคกรใหรับรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรนี้ โดยจัดทํา website ภายใน

เพื่อสื่อสารการนํานโยบาย

Implement บานปู สปริตดวย

นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารโดยตรงจาก

Sesstion telling story) ในการสราง

ประกาศเปนคานิยมรวมของพนักงานทั้งที่อยูในประเทศไทย อินโดนีเซีย และจีน 

erformance หรือ Business 

คิดเปน ๔๐ % จึงเปนเรื่องของ
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Behavioral Appraisal

10
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Innovation
นวตักรรม

Integrity
ยดึมั �นในความ
ถกูตอ้ง

Care
ห่วงใยและเอาใจใส่

Synergy
พลงัรว่ม

40%

Annual Performance Appraisal   100 %

Business       60 %
Behaviors      40 %

 
 

 

๓. การประเมินการคงอยูของบานปู สปริต   โดยมีการสํารวจทุกสิ้นป ในทุกประเทศและ

ทุกระดับของพนักงาน เพื่อนําผลที่ไดมาวางแผนในการปรับปรุงตอไป 

๔. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล  โดยจัดทํานโยบายบรรษัทภิบาลและ

คูมือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งอิงตามหลักบรรษัทภิบาลและหลักสากลของ OECD โดยมีคณะกรรมการบริษัทเปน

หนวยขับเคลื่อน  

๕. ในจัดทํานโยบายบรรษัทภิบาล และวิสัยทัศนจะตองผานคณะกรรมการบริษัทเปน

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)

เรื่องนี้และเสนอแผนงานในการปฏิบัติตามผูมีสวนไดเสียในทุกกลุมรวมทั้งการเปดชองทางการสื่อสารตอการ

ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและเปนธรรมในทุกกลุมผูมีสวนไดเสีย

 สราง 

Governance) คือ หนุมหนาใสใจดี

เปนเรื่องที่นาสนใจ  สนุกสนานและสัมผัสไดในชีวิตประจําวัน

 นําเสนอ

ภิบาลจะมีผลอยางไรบาง  รวมทั้งสื่อสารผาน 

ธรรมธุรกิจ (code of conduct) 

สัมภาษณผูบริหารวามีการนําหลัก

เรื่อง CG ไปยังทุกระดบั 

 

เปิดตัว

CG Communicator 

ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

(CG in my department)  รวมทั้งเปดโอกาสใหผูบริหารไดประเมินตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องนี้และเสนอแผนงานในการปฏิบัติตามผูมีสวนไดเสียในทุกกลุมรวมทั้งการเปดชองทางการสื่อสารตอการ

ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและเปนธรรมในทุกกลุมผูมีสวนไดเสีย 

สราง mascot สําหรับสื่อสารในระดับพนกังานเรียกวา  Mr. CG

หนุมหนาใสใจดีที่จะมาเลาเรื่องราวขาวสารเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

เปนเรื่องที่นาสนใจ  สนุกสนานและสัมผัสไดในชีวิตประจําวัน 

นําเสนอเอกสารขาว CG talk of the town  เพื่อชี้ใหเห็นวาการไมทําตามบรรษัท

มีผลอยางไรบาง  รวมทั้งสื่อสารผาน intranet และใหพนักงานรวมกันตอบคําถามที่

(code of conduct) วาประพฤติปฏิบัติเชนนี้จะเปนไปตามประเด็น

นําหลัก CG มาใชอยางไร และบริษัทบานปู ควรเปนอยางไร เพื่อเปนการสื่อสาร

39

เปิดตัว Mr. CG ในเดือนมิถุนายน 2551 ในฐานะตัวแทนในการสื�อสาร

CG Communicator - Mr. CG

รวมทั้งเปดโอกาสใหผูบริหารไดประเมินตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องนี้และเสนอแผนงานในการปฏิบัติตามผูมีสวนไดเสียในทุกกลุมรวมทั้งการเปดชองทางการสื่อสารตอการ

 

Mr. CG  (Coporate 

มาเลาเรื่องราวขาวสารเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล เพื่อใหพนักงานมองวา

ใหเห็นวาการไมทําตามบรรษัท  

ตอบคําถามที่โยงไปที่จริย     

เปนไปตามประเด็นใดของคูมือ รวมทั้งมีบท

เปนอยางไร เพื่อเปนการสื่อสาร
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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

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ตลอดจนแจงขอมูลและเบาะแสหากมีขอรองเรียนหรือพบเห็นการกระทําอันเปน

การฝาฝนจริยธรรม  นอกจากนั้นยังมี Theme เกี่ยวกับ Make it real  คือการนําเสนอเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใน

บานปู หรือ Black or White  เปนตน   โดยในวันดังกลาวจะมีการยกยองและมอบรางวัลแกพนักงานที่เปน

ตัวอยางดาน Intrigety ดวย 

 จัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวน

เกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นและรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทําของบริษัทฯ 

มีการประชาสัมพันธชองทางการรับขอรองเรียน และจัดทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

 จัดระบบรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

๓ กลุม คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน และกลุมพนักงาน โดยสงขอรองเรียน มายังคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา ผานชองทางในการรับขอรองเรียน ๒ ชองทาง คือทางไปรษณีย และทางอีเมล    
 

ทั้งวัฒนธรรมองคกร บานปู สปริต ซึ่งเทียบไดกับการประเมินสมรรถนะ รวมทั้ง

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจซึ่งถือเปนมาตรฐานจริยธรรม คือ เครื่องมือสําคัญของบริษัท

บานปู ในการสื่อสารและเสริมสรางจิตสํานึกคุณธรรมของพนักงานอยางเปนเอกภาพ ทั้งยังมีพยายามนําไปใช

ดําเนินการ (Implyment) ใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง 

 

 

 จากการ วิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินการเพื่อการสงเสริมและบมเพาะจริยธรรมใหแก

พนักงานในองคกรภาคเอกชน ทั้ง ๓ แหง ดังกลาว พบประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาปรับใชในภาคราชการ

โดยไมตองรอใหเกิดวิกฤต ก็ทําได ถาลงมือทํา ดังนี้ 

๑. องคกรควรมีหลักยึดในการดําเนินงานสงเสริมจริยธรรม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดเดินมาถูก

ทางแลว และยืนยันถึงผลสําเร็จทีจ่ะเกิดขึ้น เชน บริษัทบาธรูมดีไซนฯ  ซึ่งมีการดูแลเอาใจใสพนักงานคลายกับ

บริษัทเอเซียพรีซิชั่นฯ แตดวยมีหลักทฤษฎี โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาประยุกตใช รวมกับ

หลักทางพุทธศาสนา ทําใหการดําเนินงานมีหลักประกันความสําเร็จที่อางอิงไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

๒. ทุกองคกรภาคเอกชนที่นําเสนอในครั้งนี้ตางมีเปาหมายตรงกัน คือ ไมวาจะเปนเงื่อนไข

จริยธรรมของบริษัทบาธรูมดีไซน  (ซื่อสัตย สุจริต  อดทน มีความเพียร และรอบคอบแบงปน ) คุณสมบัติของ

พนักงานของบริษัทเอเซีย พรีซิชั่น (วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญญ) และบานปู สปริต (นวัตกรรม ยึด

๓.  ไมตองรอถึงวกิฤต กท็ําได ถาลงมือทํา 
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มั่นความถูกตอง หวงใยเอาใจใส และพลังรวม) ทุกหัวขอไมไดจบลงเพียงแคในกระดาษ แตผูรับผิดชอบกลับ

ตองทําทุกวิถีทางใหเกิดผลจริงขึ้นมาได โดยเฉพาะการสื่อสารใหทุกคนในองคกรตั้งแตระดับผูบริหารลงมาเกิด

ความตระหนักรู  ผูบริหารสามารถเปนแบบอยางและเปนพี่เลี้ยงใหแกพนักงานได รวมทั้งใหแตละบุคคลไดมี

โอกาสรับประสบการณตรงในการเปนผูให และไดเห็นคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมจากสถานการณที่ตน

ประสบไดในชีวิตประจําวัน เชน ความมีวินัย การแบงปนความสุขใหผูอื่น การแสดงความกตัญูกตเวท ี      

เปนตน ทั้งในและนอกสถานที่ทํางานหรือในหองฝกอบรม รวมทั้งตอกย้ําใหมีการกระทําซ้ําๆ อยางตอเนื่องจน

กลายเปนอุปนิสัยและวัฒนธรรมองคกรในที่สุด 

๓. การสงเสริมจริยธรรมจะสําเร็จอยางยั่งยืน ตองดําเนินการควบคูกับระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลที่เปนธรรม เชน การดูแลทางกาวหนาของขาราชการแตละคน การใหเงินเดือนและคาตอบแทนที่เพียงพอ

เหมาะสม  การพัฒนาและฝกอบรมตามขั้นตอนอยางเปนระบบ ระบบสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการดูแล

คุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง  นอกจากนั้นอาจพิจารณาใหมีการประเมินสมรรถนะหรือการปฏิบัติตามคานิยมหรือ

วัฒนธรรมองคกรในระดับที่สูงขึ้น เชน ในสัดสวน รอยละ ๓๐-๔๐  ของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป      

เปนตน 

๔. การริเริ่มหรือผลักดันจริยธรรมในองคกรไมจําเปนตองมาจากนโยบายของผูบริหารโดยตรง

เสมอไป  แทจริงแลวสามารถเริ่มไดจากความตั้งใจจริงของแตละบุคคล แมวาจากกรณีศึกษาของทั้ง ๓ บริษัท 

จะมผีูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและลงมารวมขับเคลื่อนหรือกําหนดนโยบายดวยตนเอง แตไมจําเปนเสมอ

ไปวาการที่ผูบริหารไมเห็นดวยจะทําใหไมสามารถขับเคลื่อนองคกรจริยธรรมได เพราะหลายเรื่องอาจเปนสิ่งที่

เกิดข้ึนจากกลุมบุคคลกลุมเล็ก ๆ ซึ่งเมื่อจุดประกายความสําเร็จ จนบุคคลอื่นเริ่มเหน็คุณคา ก็สามารถขยายผล

การดําเนินการตอไปได 

๕. ควรหาเอกลักษณ หรือจุดแข็งขององคกรหรือในตัวขาราชการที่แสดงถึงความโดดเดน ที่จะ

สามารถพัฒนาเอกลักษณดังกลาวใหดีเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น เชน มีการใหบริการเปนเลิศ  มีทีมทํางานที่เปน

เลิศ ซึ่งเมื่อพัฒนาเรื่องใดใหโดดเดนเปนประจักษแลว จะสงผลในการดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ 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

สามารถสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือการทําความดีในโครงการตางๆ  เชน การมอบรางวัลใหแกพนักงานในวันเกิด 

การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อใหพนักงานรับไปพัฒนาบานเกิด  การสมทบเงินกองทุนใหแกพนักงานที่สามารถ

ลด ละ เลิก อบายมุขได  หรือลงทุนจัดหาอุปกรณหรือสิ่งของเพื่อบริจาคใหหนวยงานที่ขาดแคลน เปนตน 

อยางไรก็ดีหากสวนราชการใดที่สามารถจัดหาเงินกองทุนกลางเพื่อใชประโยชนในเรื่องสวัสดิการตางๆ ของ

ขาราชการแลว ก็อาจพิจารณาสงเสริมกิจกรรมการทําความดีของขาราชการดังกรณีตัวอยางขางตนก็จะเกิด

ประโยชนอยางสูงไดอีกทางหนึ่ง 

๑๓. บริษัทบานปู เปนตัวอยางท่ีสะทอนวา บริษัทไมไดมีพนักงานเฉพาะในประเทศไทย แตมีทั้งผู

ที่ปฏิบัติงานในตางประเทศรวมทั้งพนักงานที่ไมใชคนไทยในประเทศตางๆ จึงเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็น

วาแมขาราชการสวนใหญจะปฏิบัติงานในประเทศไทย แตก็ยังมีขาราชการอีกเปนจํานวนไมนอยที่ปฏิบัติงาน

ในตางประเทศ ดังนั้นบุคคลเหลานี้ก็จําเปนตองไดรับการหลอหลอมใหเปนบุคคลคุณภาพเชนเดียวกัน 

นอกจากนั้นหากภูมิภาคนี้มีการเขาสูประชาคมอาเซียนแลว ก็มีความเปนไดวาจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
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ทํางานระหวางขาราชการในหลายประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น จึงอาจตองมีการกําหนดคานิยมหลักที่เปน

สากลรวมกัน และคานิยมเฉพาะเพื่อใหขาราชการยึดถือเมื่อมาปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ รวมทั้งการเปด

โอกาสในการรับคานิยมและวัฒนธรรมใหม ๆ ของประเทศตางๆ  ซึ่งจะทําใหรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมมี

มุมมองทีเ่ปลี่ยนไปและนาศึกษามากยิ่งขึ้น 

 การสงเสริมจริยธรรมในตัวบุคคล และองคกรกลาวไดวาเปนความพยายามในการปลูกฝงการทํา

ความดีเพื่อเปนภูมิตานทานตอสิ่งยั่วยุภายนอก โดยเฉพาะการเห็นแกประโยชนสวนตนที่ตนเองและพวกพอง

พึงจะได รวมทั้งการใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชนอันมิชอบอันจะนํามาสูปญหาการทุจริตคอรรัปชันตอไป  

อยางไรก็ดีการดําเนินการดังกลาวอาจถูกคัดคานในสายตาของคนบางคน เชน ถูกมองวาเปนการสรางภาพ  

เปนเพียงกลยุทธเพื่อใหผานเกณฑการประเมินองคกรในระดับสูง  หรือเปนการสรางความยุงยาก วุนวายใหแก

ขาราชการ อยางไรก็ดีแมวาจะตองเผชิญกับสถานการณความไมเห็นดวยตางๆ นานา ผูรับผิดชอบตอง

ดําเนินการฝาฟนกระแสตอตานคัดคานนี้ตอไป และเชื่อไดวาความมุงมั่น ทุมเททําความดีนั้นยอมสามารถ

เอาชนะทุกสิ่งและผลของความมุงมั่นนั้นจะปรากฎเห็นผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม ดั่งเชนบริษัทตนแบบ ๓ 

แหงที่ไดถอดบทเรียนเพื่อการนําเสนอในครั้งนี ้ 

                                                                               เขียนโดย ศูนยสงเสรมิจริยธรรม 

                                                                                           สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

                                                                                           สํานักงาน ก.พ. 
                                                                                                            พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 

************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑  ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

 

เอกสารและแหลงขอมูลอางอิง 
 

๑. เทปการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือการเปนบรรษัทภิบาลดีเดน 

 โดย นางสาวสุวรรณะ  สมสวสัดิ์   ผูจัดการฝายบรรษัทภิบาลและกํากับดูแลกิจการ  

     บริษัทบานปูจํากัด (มหาชน)   

ในการสัมมนาเรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมและธรรมาภิบาลในราชการ  

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. 

 

************************* 



๒๒  ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓  ขาราชการ ขาของแผนดิน :ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	๔. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล  โดยจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งอิงตามหลักบรรษัทภิบาลและหลักสากลของ OECD โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นหน่วยขับเคลื่อน 
	๕. ในจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาล และวิสัยทัศน์จะต้องผ่านคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ มีการก่อตั้งคณะกรรมการอิสระเข้ามากำกับกิจการงานของบริษัทด้วย  
	๖. มีการนำนโยบายบรรษัทภิบาล ที่ชึ้แนะเกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรมว่ามีอะไรบ้าง     (What is)  และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่ชึ้แนะความสำเร็จของการดำเนินการว่าเป็นอย่างไร (How to)  โดยทุกคนในหน่วยงานต้องรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้ เอกสารทั้งสองเล่มนี้จะใช้เป็นมาตรฐานจริยธรรมของชาวบ้านปูทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด  ซึ่งมีแนวทางไปสู่การปฏิบัติดังนี้
	 พนักงานทุกคนจะได้รับทราบความคาดหวังของบริษัทและเหตุผลที่ต้องปฏบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคุ่มือจริยธรรมธุรกิจ 
	 มีการจัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารนโยบายบรรษัทภิบาล  คู่มือจริยธรรม และ“บ้านปู สปิริต” เป็นภาษาต่างๆ สำหรับพนักงานในแต่ละประเทศ เช่น ภาษาไทย อินโดนีเซีย  จีน  อังกฤษ  และเผยแพร่ใน Website
	 มีการจัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล
	 มีการทำความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดับ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบทบาทของผู้บริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบให้กับพนักงาน หรือที่เรียกว่า (CG in my department)  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่องนี้และเสนอแผนงานในการปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มรวมทั้งการเปิดช่องทางการสื่อสารต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรมในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
	/
	 ทุกปลายปี จะมี CG Day โดยใช้โอกาสนี้ให้ผู้บริหารได้มาสื่อสารให้พนักงานทราบว่าผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ CG อย่างไร และแต่ละปีจะมีการกำหนด Theme ของงาน ไม่เหมือนกันอย่าง เช่น ปีแรกใช้ CG Every day - Every where - Every one  คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ต้องนำหลักนี้ไปใช้      ปีถัดมาใช้ว่า Stand up  & Speak out  เป็นการตอกย้ำให้ทุกคนไม่ลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนแจ้งข้อมูลและเบาะแสหากมีข้อร้องเรียนหรือพบเห็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม  นอกจากนั้นยังมี Theme เกี่ยวกับ Make it real  คือการนำเสนอเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบ้านปู หรือ Black or White  เป็นต้น   โดยในวันดังกล่าวจะมีการยกย่องและมอบรางวัลแก่พนักงานที่เป็นตัวอย่างด้าน Intrigety ด้วย
	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และจัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นความรับผิดชอบต่อสังคม
	 จัดระบบรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และกลุ่มพนักงาน โดยส่งข้อร้องเรียน มายังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ผ่านช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ๒ ช่องทาง คือทางไปรษณีย์ และทางอีเมล์   



