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สวัสดีคะทุกทาน
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สรุปการปรับเปลี่ยนโครงสรางฝายบริหาร

 คุณอํานวยการ อุบลสัคคะ
 คุณวรสิรียา ลอมรื่นสุขดี

 คุณอุรเคนทร ศรีวรรธนชาติ
 คุณเชิดพงศ ดาราษฎร
 คุณเมธยา นิลวรรณ
 คุณราม มุขชวย
 คุณจุฑามณี จาบตะขบ
 คุณเอกวิทย ใจเย็น
 คุณยุทธนา บุญสอาด

ตําแหนงผูจัดการฝายบริหารองคกร /
รักษาการรองผูจัดการฝายบริหารองคกร
ดานแผนกลยุทธและพัฒนากลุมธุรกิจ
ตําแหนงรองผูจัดการฝายบริหารองคกร
สวนการเงินและบัญชี
ตําแหนงผูจัดการกลุมโครงการโซน A
ตําแหนงผูจัดการกลุมโครงการ โซน C
ตําแหนงรองผูจัดการกลุมโครงการโซน B
ตําแหนงรองผูจัดการกลุมโครงการโซน B
ตําแหนงผูจัดการสวนบริหารงานโครงการ
มวลชนสัมพันธบริษัท ACT
ตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมายและวิชาการ
ตําแหนงหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล

พนักงานดีเดนประจําป 2554 ครั้งที่ 1

 คุณเมธยา นิลวรรณ
 คุณวารุณี ศรียอด

 คุณอุรเคนทร ศรีวรรธนชาติ

รองผูจัดการกลุม
โครงการ โซน B
รองผูจัดการสวนงาน
วิเคราะหขอมูล
ผูจัดการกลุม
โครงการ โซน A

สรุปการอบรม CSR
7 หลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม มีดังนี้
- หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
องคกรตองรับผิดชอบตอผลจากการตัดสินใจและกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
และยอมรับการถูกตรวจสอบ และตอบสนองการตรวจสอบ
- หลักความโปรงใส (Transparency)
องคกรตองโปรงใสในการดําเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปดเผยนโยบาย การตัดสินใจ และการดําเนิน
กิจกรรมที่รับผิดชอบอยางถูกตอง ผูไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลนั้นได
- หลักการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical Behavior)
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมของความซื่อสัตย เสมอภาค หลักคุณธรรม โดยคํานึงถึงคน สัตว
สิ่งแวดลอม มุงเนนผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย.
- หลักการยอมรับถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Respect for Stakeholders Interests)
องคกรตองเคารพและตอบสนองตอผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงความสัมพันธระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวน
เสีย และพิจารณามุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่อาจถูกกระทบจากองคกร.
- หลักการเคารพหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law)
องคกรตองดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ แจงขอมูลตามภาระหนาที่ตามกฎหมาย และ
ทบทวนความสอดคลองตามกฎหมายเปนระยะ.
- หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล (Respect for International Norms of Behavior)
องคกรตองไมรวมกับองคกรอื่นในการดําเนินกิจกรรมที่ขัดตอแนวปฏิบัติสากล กรณีที่ไมมีกฎหมายคุมครองทางสังคม/สิ่งแวดลอม
ในประเทศที่องคกรตั้งอยู ใหยึดหลักปฏิบัติสากล
- หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)
องคกรตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคาในความเปนมนุษย หากกฎหมายในประเทศไมไดปกปองสิทธิมนุษยชน ก็ให
ยึดถือแนวปฏิบัติสากล
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นายศรี สุว รรณ จรรยา นายกสมาคมต อต า นสภาวะโลกร อ น เป ดเผยว า กลุ ม
นักอนุรักษและภาคประชาชนจะรวมกันตอตานนโยบายการถมทะเล เพื่อสรางเมืองใหม
และเอาพื้ นที่ไ ปขายให กับนั กลงทุนต างชาติ โดยการยื่นฟ องต อศาลปกครองและศาล
รัฐธรรมนู ญใหเพิกถอนนโยบายทันที หากรัฐบาลชุดใหมเ ริ่มดําเนิน การ เนื่อ งจากเป น
กิจการที่อาจสงผลกระทบรุนแรงตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ตองผานการดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ที่ตองทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (อีเอไอ) และ
สุขภาพ (เอชไอเอ) รวมทั้งตองผานการทําประชาพิจารณกอน ไมใชรัฐบาลจะเดินหนา
ทําอยูฝายเดียว
ทั้งนี้การดําเนินนโยบายดั งกลาวได ต องใช เวลาอยางน อย 2 - 3 ป เพราะตองปรับแก
กฎหมายที่ดิน กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดลอม รวมทั้งตองมีการสํารวจพื้นที่ดวย
วาเหมาะสมที่จะถมทะเลหรือไม ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ตองผานการเห็นชอบจากรัฐสภา และ
หากผ า นรั ฐ สภาได ที่ ดิ น ที่ เ กิ ด จากการถมทะเลเหล า นี้ ก็ ค วรจะตกเป น พื้ น ที่
สาธารณประโยชน ไมใชเอาไปขายใหนักลงทุนตางชาติเขามาถือครอง
ขณะที่ ก ารแก ป ญหามาบตาพุ ด ไม ค าดหวั ง ว า รั ฐ บาลใหม จ ะเข า มาทํ า อะไรและไม
ตอ งการที่ จะสนใจแลว เพราะไม วา ใครจะเข า มาเป น รัฐ บาลไม เคยที่ จ ะจริง จั งในการ
แกปญหาเลย และไมเคยทําตามขอเรียกร อง มี แตแก ปญหาเฉพาะหนาที่ เกิดขึ้ น และ
เรียกรองประโยชนใหแกภาคเอกชน
นายเดชรัตน สุขกําเนิด อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อดี ต คณะกรรมการ 4 ฝ า ยแก ป ญหามาบตาพุ ด กล า วว า การแก ป ญหามาบตาพุ ด
รัฐบาลชุดปจจุบันวางเอาไวดีแลว ถือเปนการเริ่มตนที่ดี จึงตองการใหรัฐบาลชุดใหมเขา
มาสานตอตามแผนการดําเนินงาน และตองการใหมีการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝายขึ้นมา
ใหม โดยไมต องเป นคณะกรรมการชุ ดเดิม เพื่อ ให เข ามาติ ดตามการทํ างาน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ขณะที่ก ารจัด ทํา รายงานอีเ อไอ และเอชไอเอของโรงงานต างๆ รัฐ บาลจํ าเปน ตอ งมา
ทบทวนด วยวา มีค วามเหมาะสมหรื อไม เนื่ องจากที่ ผา นมารายชื่อ กิจ การที่ อาจส งผล
กระทบรุนแรงตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 11 กิจการ ยังมีกลุมชุมชนเรียกรองใหทบทวนอยู
รวมทั้งการทํา อีเอไอและเอชไอเอรัฐบาลควรจัดคนกลางเขามาดูแล.
ที่มา เดลินิวส (บาย) วันที่ 15 กรกฎาคม 2554
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ขาวสารนารู. ..
ISO26000
Social Responsibility
เป น มาตรฐ านการแสดงความ
รับ ผิ ด ชอบต อผลกระทบของสั งคมและ
สิ่งแวดลอมจากการตัดสินใจและดําเนิน
กิ จ กรรมต า งๆ ขององค ก ร เพื่ อความ
เป น อยู ที่ ดี ข องคนในสั ง คม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทางธุรกิจ
เหตุเกิดจาก CSR… ปจจุบันกระแส
การสร า งความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของ
องค ก ร ไดเ ข า มาสู โ ลกธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรม
อย า งจริ ง จั ง เนื่ อ งจากป ญ หาวิ ก ฤติ ด า น
สิ่ ง แวดล อ มและแรงงานในทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก
ดั ง นั้ น จึ ง ได มี ก ารแสวงหาแนวคิ ด และ
แนวทางดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให เ กิ ด ความสั น ติ
และการสานสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันใน
สังคม ดวยเหตุนี้ องคการระหวางประเทศ
ว า ด ว ยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization : ISO)
จึ ง ได กํ า หนด มาตรฐานว า ด ว ยความ
รับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 Social
Responsibility) ขึ้ น เพื่ อ ให บ ริ ษั ท องค ก ร
หนวยงาน และสถาบันทั่วโลก รวมไปถึงผู มี
ส ว นได ส ว นเสี ย ขององค ก รได เ พิ่ ม ความ
ตระหนั ก และสรา งความเข า ใจในเรื่ อ งของ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ซึ่ ง มาตรฐาน
ดั ง กล า วจะเป น ข อ แนะนํ า หลั ก การ และ
วิธีการของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกร
พึ ง ปฏิ บั ติ โ ดยความสมั ค รใจ ทุ ก องค ก ร
สามารถนําไปประยุกตใชไดโดยไมตองมีการ
ตรวจรับรอง...
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.technologymedi
a.co.th/article/articleview.as
p?id=299
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เก็บมาฝาก...

วิธีการสรางความสุขในการทํางาน
คุณเคยรูสึกเชนนี้บางไหม ตื่นเชามาไมอยากไปทํางานรูสึกหดหู เบื่อหนาย เคยรูสึกไหมวา แตละวันในการทํางานมันชางผาน
ไปชาเสียเหลือเกิน เคยมีพฤติกรรมเชนนี้บางไหม คือชอบหาโอกาสลางาน หรือหลีกเลี่ยงงานอยูเสมอ !
ทั้งหมดนี้เปนคําถาม หรืออาการแสดงเพื่อใหคุณเริ่มสํารวจตัวเองวา คุณกําลังมีความสุข หรือมีความทุกข กับการทํางานของคุณ ความสุข
ของคนเราขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่มากระทบ ไมวาจะเปนสภาพสังคม สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ความจริงขอหนึ่งของ
ความสุขก็คือ ความสุข ขึ้นอยูกับปจจัยภายในของบุคคลมากพอๆ กับปจจัยภายนอกที่มากระทบ ดังนั้นการ บริหารจิตจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะสราง
ความสุขใหกับตัวคุณเองได เชน การฝกจิต เราจึงมีวิธี สรางความสุขในการทํางานแบบงายๆ มาแนะนําเพื่อนๆ ดังนี้คะ
“อยา” คิดเล็กคิดนอยกับเรื่องเล็กนอย
อยา เก็บทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมาคิด หรือนํามาเปนอารมณซะทุกเรื่อง ใหคิดวาผานมาแล วก็ผานไป หากมัวแตเสียเวลาคิดวา
วันนี้โดนหัวหนาตําหนิวาทํางานแยมาก เพื่อนรวมงานพูดจากระแนะกระแหน หรือพูดจาเสียดสีคุณ แมคุณจะปฏิเสธไมไดวา พฤติกรรมของคนอื่น
มีผลทําใหคุณมีความสุข หรือมีความทุกขไดก็ตามคะ สิ่งเหลานี้มี ผลกระทบทําใหคุณไมมีเวลาคิดจะสรางหรือพัฒนางานของคุณ ซึ่งเปนสิ่งที่
นาจะคิดมากกวา ดังนั้นคุณตองฝกใหตัวเองใชเวลาในแตละวันคิดถึงเปาหมายและวิธีที่จะไป สูเปาหมาย ความคิดนี้จะสงผลใหคุณมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน และสนุกกับสิ่งที่ทําอยูตลอดเวลามากกวาคะ
“อยาตอวาองคกร”
องคกร เปรียบเสมือนบานหลังที่สอง คุณตองใชเวลาในชีวิตประจําวันของคุณอยูที่ทํางาน มากกวาอยูที่บ านของตัวเองเสียอีก หลายตอ
หลายคนมัก จะมีค วามรู สึกวา ทํา งานเพื่อรอรับเงิ นเดือ น และมัก จะตอ วาองคกรในทางที่ไม ดีเสมอ บน วาเงิ นเดื อนก็น อย โบนัสก็ ไดแค นี้เอง
สวัสดิการไมเอาไหน และอื่นๆ อีกมากมาย คิดในมุมกลับไมมีองคกรไหนที่ไมเห็นความสําคัญของตัวคุณ นอกจากองคกร ที่คุณกําลังทํางาน
ทํางานอยู เพราะเขายอมรับและใหโอกาสคุณเขามารวมงาน นั่นเพราะองคกรเห็นศักยภาพ และความสามารถในตัวคุณ ซึ่งไมเหมือนกับองคกรอื่น
ที่ปฏิเสธและไมยอมรับคุณ หากคุณคิดไดเชนนี้ ก็นาจะทําใหคุณมีความรูสึกดีๆ ตอองคกรแลว ไมตองถึงขนาดตองรักหรือผูกพันก็ได
“อยา” เลือกทํางานที่รัก
ขอให “เลือกรักงานที่ทํา” เพื่อใหมีความสุขและสนุกกับงานที่กําลังทําอยูลองพิจารณาคําถามเหลานี้ดูนะคะ งานที่คุณกําลังทําคืออะไร,
คุณไดประโยชนอะไรจากการทํางานนั้น, คุณตองปรับปรุงพัฒนางานอยางไร, คุณตองปรับปรุงความสามารถดานใด, งานที่ทําอยูมีอะไรนําไปใช
กับอนาคตของคุณ
งายๆ ก็คือ คุณตองมีเปาหมายในการทํางานนั่นเอง หากตอบคําถามทั้ง 5 ขอแลวคุณจะคนพบ “คุณคา (value)” ที่เกิดขึ้นในตัวคุณ คุณคา
นี้จะทําใหคุณมีความสุขกับการทํางาน ตื่นตัว กระตือรือรน และอยากพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้นตลอดเวลา
“อยา”ใหรายหัวหนา
ในชีวิตการทํางาน คุณไมสามารถเลือกทํางานกับหัวหนาที่เปนแบบฉบับที่คุณชอบไดหรอกคะ คุณอาจตองนั่งกุ มขมับทุกวัน เพราะเขากับ
หัวหน าไม ได หั วหน าบางคนเจาอารมณ บางคนสั่ งอยา งเดี ยว บางคนชอบใหป ระจบ บางคนทั้งวัน ทําแตงาน ไม ใ หพัก ผอนยืดหยุ นบา งเลย
เนื่องจากเลือกหัวหนา ไมได ทางที่ดีที่สุดคือ ควรเขาใจเหตุผลของการคิดและการกระทําของหัวหนาคุณ เคารพและใหเกียรติ หัวหนาคุณ คอยให
การสนับสนุนและชวยเหลือหัวหนาเทาที่จะทําได
“อยา”ดูถูกเพื่อนรวมงานหรือคนรอบขาง
ไมมีใครประสบความสําเร็จในการทํางานโดยลําพังได ทุกคนมีศักยภาพมีคุณคาในตัวเขา อยาดูถูกความคิดหรือความสามารถของคนอื่น
ทุกคนมีความเดน ดอยแตกตางกัน คุณสามารถทํางาน ของตนเองไดดี แตไมสามารถทํางานของคนอื่นได เพราะฉะนั้นควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน
หรือคนรอบขาง เพราะในความเปนจริงแลวมีปจจัยอื่นๆ ที่ใชวัดความสามารถของคน เชน การควบคุม อารมณ และการปรับตัว สิ่งที่ควรทําอยาง
ยิ่งคือ ศึกษาและปรับตัวใหเขากับคนไดทุกประเภททุกระดับ
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