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ปที่ 2  ฉบับที่ 16 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2554 เรื่องจากปก...เรื่องจากปก...
พนักงานดีเดนประจําป 2554 ครั้งที ่1
 คุณเมธยา นิลวรรณ   รองผูจัดการกลุม

โครงการ โซน B
 คุณวารุณี ศรียอด   รองผูจัดการสวนงาน

วิเคราะหขอมูล 
 คุณอุรเคนทร ศรีวรรธนชาติ ผูจัดการกลุม

โครงการ โซน A

สรุปการอบรม CSR  
7 หลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม มีดังน้ี

- หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
องคกรตองรับผิดชอบตอผลจากการตัดสินใจและกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

และยอมรับการถูกตรวจสอบ และตอบสนองการตรวจสอบ
- หลักความโปรงใส (Transparency)

องคกรตองโปรงใสในการดําเนินกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปดเผยนโยบาย การตัดสินใจ และการดําเนิน
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบอยางถูกตอง ผูไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลน้ันได

- หลักการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical Behavior)
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมของความซื่อสัตย เสมอภาค หลักคุณธรรม โดยคํานึงถึงคน สัตว

สิ่งแวดลอม มุงเนนผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย.
- หลักการยอมรับถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Respect for Stakeholders Interests) 

องคกรตองเคารพและตอบสนองตอผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงความสัมพันธระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวน
เสีย และพิจารณามุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีอาจถูกกระทบจากองคกร.

- หลักการเคารพหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) 
องคกรตองดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ แจงขอมูลตามภาระหนาท่ีตามกฎหมาย และ

ทบทวนความสอดคลองตามกฎหมายเปนระยะ.
- หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล (Respect for International Norms of Behavior) 

องคกรตองไมรวมกับองคกรอ่ืนในการดําเนินกิจกรรมท่ีขัดตอแนวปฏิบัติสากล กรณีท่ีไมมีกฎหมายคุมครองทางสังคม/สิ่งแวดลอม
ในประเทศท่ีองคกรตั้งอยู ใหยึดหลักปฏิบัติสากล

- หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)
องคกรตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคาในความเปนมนุษย หากกฎหมายในประเทศไมไดปกปองสิทธิมนุษยชน ก็ให

ยึดถือแนวปฏิบัติสากล

สรุปการปรับเปลี่ยนโครงสรางฝายบริหาร
 คุณอํานวยการ  อุบลสัคคะ ตําแหนงผูจัดการฝายบริหารองคกร / 

รักษาการรองผูจัดการฝายบริหารองคกร                       
ดานแผนกลยุทธและพัฒนากลุมธุรกิจ

 คุณวรสิรียา  ลอมร่ืนสุขดี   ตําแหนงรองผูจัดการฝายบริหารองคกร
สวนการเงินและบัญชี

 คุณอุรเคนทร ศรีวรรธนชาติ ตําแหนงผูจัดการกลุมโครงการโซน A
 คุณเชิดพงศ ดาราษฎร        ตําแหนงผูจัดการกลุมโครงการ โซน C
 คุณเมธยา นิลวรรณ ตําแหนงรองผูจัดการกลุมโครงการโซน B
 คุณราม มุขชวย ตําแหนงรองผูจัดการกลุมโครงการโซน B
 คุณจุฑามณี จาบตะขบ ตําแหนงผูจัดการสวนบริหารงานโครงการ

มวลชนสัมพันธบริษัท ACT
 คุณเอกวิทย ใจเย็น                   ตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมายและวิชาการ
 คุณยุทธนา บุญสอาด               ตําแหนงหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล
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ปที่ 2  ฉบับที่ 16 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2554 ขาวสารนารู...ขาวสารนารู...
        

            นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมตอตานสภาวะโลกรอน เปดเผยวา กลุม       
นักอนุรักษและภาคประชาชนจะรวมกันตอตานนโยบายการถมทะเล เพื่อสรางเมืองใหม 
และเอาพื้นที่ไปขายใหกับนักลงทุนตางชาติ โดยการย่ืนฟองตอศาลปกครองและศาล
รัฐธรรมนูญใหเพิกถอนนโยบายทันที หากรัฐบาลชุดใหมเร่ิมดําเนินการ เนื่องจากเปน
กิจการที่อาจสงผลกระทบรุนแรงตอชุมชนและส่ิงแวดลอม ตองผานการดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ที่ตองทํารายงานผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (อีเอไอ) และ
สุขภาพ (เอชไอเอ) รวมทั้งตองผานการทําประชาพิจารณกอน ไมใชรัฐบาลจะเดินหนา         
ทําอยูฝายเดียว

ทั้งนี้การดําเนินนโยบายดังกลาวได ตองใชเวลาอยางนอย 2 - 3 ป เพราะตองปรับแก
กฎหมายที่ดิน กฎหมายผังเมือง กฎหมายส่ิงแวดลอม รวมทั้งตองมีการสํารวจพื้นที่ดวย
วาเหมาะสมที่จะถมทะเลหรือไม ซ่ึงขั้นตอนเหลานี้ตองผานการเห็นชอบจากรัฐสภา และ
หากผ าน รัฐสภ าไดที่ ดินที่ เ กิดจากการถมทะ เลเหล านี้ ก็ควรจะตกเปนพื้ นที่
สาธารณประโยชน ไมใชเอาไปขายใหนักลงทุนตางชาติเขามาถือครอง

ขณะที่การแกปญหามาบตาพุด ไมคาดหวังวารัฐบาลใหมจะเขามาทําอะไรและไม
ตองการที่จะสนใจแลว เพราะไมวาใครจะเขามาเปนรัฐบาลไมเคยที่จะจริงจังในการ
แกปญหาเลย และไมเคยทําตามขอเรียกรอง มีแตแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น และ
เรียกรองประโยชนใหแกภาคเอกชน

นายเดชรัตน สุขกําเนิด อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อดีตคณะกรรมการ 4 ฝายแกปญหามาบตาพุด กลาววา การแกปญหามาบตาพุด
รัฐบาลชุดปจจุบันวางเอาไวดีแลว ถือเปนการเร่ิมตนที่ดี จึงตองการใหรัฐบาลชุดใหมเขา
มาสานตอตามแผนการดําเนินงาน และตองการใหมีการต้ังคณะกรรมการ 4 ฝายขึ้นมา
ใหม โดยไมตองเปนคณะกรรมการชุดเดิม เพื่อใหเขามาติดตามการทํางาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

ขณะที่การจัดทํารายงานอีเอไอ และเอชไอเอของโรงงานตางๆ รัฐบาลจําเปนตองมา
ทบทวนดวยวามีความเหมาะสมหรือไม เนื่องจากที่ผานมารายช่ือกิจการที่อาจสงผล
กระทบรุนแรงตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 11 กิจการ ยังมีกลุมชุมชนเรียกรองใหทบทวนอยู 
รวมทั้งการทํา   อีเอไอและเอชไอเอรัฐบาลควรจัดคนกลางเขามาดูแล. 

ท่ีมา เดลินิวส (บาย) วันท่ี 15 กรกฎาคม 2554
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ISO26000
Social Responsibility

เปนมาตรฐานการแสดงความ
รับผิดชอบตอผลกระทบของสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากการตัดสินใจและดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ขององคกร เพ่ือความ
เปนอยู ท่ีดีของคนในสังคม และการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนทางธุรกิจ 
   เหตุเกิดจาก CSR… ปจจุบันกระแส
การสรางความรับผิดชอบตอสั งคมของ
องคกร ไดเขามาสูโลกธุรกิจอุตสาหกรรม
อยางจริงจัง  เ น่ืองจากปญหาวิกฤติดาน
สิ่งแวดลอมและแรงงานในท่ัวทุกมุมโลก 
ดั ง น้ันจึ ง ได มีก า รแส ว ง หา แนวคิ ด แล ะ
แนวทางดําเนินการ เพื่อใหเกิดความสันติ
และการสานสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันใน
สังคม ดวยเหตุน้ี องคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization : ISO) 
จึ ง ไดกํ าหนด  มาตรฐานวาดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 Social 
Responsibility) ข้ึน เพื่ อใหบริษัท องคกร 
หนวยงาน และสถาบันท่ัวโลก รวมไปถึงผูมี
สวนไดสวนเสียขององคกรไดเพิ่มความ
ตระหนักและสรางความเขาใจในเร่ืองของ
ความรับผิดชอบตอสั งคม ซึ่งมาตรฐาน
ดังกลาวจะเปนขอแนะนํา หลักการ และ
วิธีการของความรับผิดชอบตอสังคมท่ีองคกร
พึงปฏิบัติ โดยความสมัครใจ  ทุกองคกร
สามารถนําไปประยุกตใชไดโดยไมตองมีการ
ตรวจรับรอง...
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 

http://www.technologymedi
a.co.th/article/articleview.as
p?id=299
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ปที่ 2  ฉบับที่ 16 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2554 เก็บมาฝาก...เก็บมาฝาก...
วิธีการสรางความสุขในการทํางานวิธีการสรางความสุขในการทํางาน

       

คุณเคยรูสึกเชนน้ีบางไหม ตื่นเชามาไมอยากไปทํางานรูสึกหดหู เบ่ือหนาย เคยรูสึกไหมวา แตละวันในการทํางานมันชางผาน
ไปชาเสียเหลือเกิน เคยมีพฤติกรรมเชนน้ีบางไหม คือชอบหาโอกาสลางาน หรือหลีกเลี่ยงงานอยูเสมอ !
         ท้ังหมดน้ีเปนคําถาม หรืออาการแสดงเพื่อใหคุณเร่ิมสํารวจตัวเองวา คุณกําลังมีความสุข หรือมีความทุกขกับการทํางานของคุณ ความสุข
ของคนเราข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ท่ีมากระทบ ไมวาจะเปนสภาพสังคม สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ความจริงขอหน่ึงของ
ความสุขก็คือ ความสุข ข้ึนอยูกับปจจัยภายในของบุคคลมากพอๆ กับปจจัยภายนอกท่ีมากระทบ ดังน้ันการ บริหารจิตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะสราง
ความสุขใหกับตัวคุณเองได เชน การฝกจิต เราจึงมีวิธี สรางความสุขในการทํางานแบบงายๆ มาแนะนําเพื่อนๆ  ดังน้ีคะ
“อยา” คิดเล็กคิดนอยกับเรื่องเล็กนอย

อยา เก็บทุกเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันมาคิด หรือนํามาเปนอารมณซะทุกเร่ือง ใหคิดวาผานมาแลวก็ผานไป หากมัวแตเสียเวลาคิดวา 
วันน้ีโดนหัวหนาตําหนิวาทํางานแยมาก เพื่อนรวมงานพูดจากระแนะกระแหน หรือพูดจาเสียดสีคุณ แมคุณจะปฏิเสธไมไดวา พฤติกรรมของคนอ่ืน
มีผลทําใหคุณมีความสุข หรือมีความทุกขไดก็ตามคะ สิ่งเหลาน้ีมี ผลกระทบทําใหคุณไมมีเวลาคิดจะสรางหรือพัฒนางานของคุณ ซึ่งเปนสิ่งท่ี
นาจะคิดมากกวา ดังน้ันคุณตองฝกใหตัวเองใชเวลาในแตละวันคิดถึงเปาหมายและวิธีท่ีจะไป สูเปาหมาย ความคิดน้ีจะสงผลใหคุณมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน และสนุกกับสิ่งท่ีทําอยูตลอดเวลามากกวาคะ
“อยาตอวาองคกร”

องคกร เปรียบเสมือนบานหลังท่ีสอง คุณตองใชเวลาในชีวิตประจําวันของคุณอยูท่ีทํางาน มากกวาอยูท่ีบานของตัวเองเสียอีก หลายตอ
หลายคนมักจะมีความรูสึกวา ทํางานเพื่อรอรับเงินเดือน และมักจะตอวาองคกรในทางท่ีไมดีเสมอ บนวาเงิ นเดือนก็นอย โบนัสก็ไดแค น้ีเอง 
สวัสดิการไมเอาไหน และอ่ืนๆ อีกมากมาย คิดในมุมกลับไมมีองคกรไหนท่ีไมเห็นความสําคัญของตัวคุณ นอกจากองคกร ท่ีคุณกําลังทํางาน
ทํางานอยู เพราะเขายอมรับและใหโอกาสคุณเขามารวมงาน น่ันเพราะองคกรเห็นศักยภาพ และความสามารถในตัวคุณ ซึ่งไมเหมือนกับองคกรอ่ืน
ท่ีปฏิเสธและไมยอมรับคุณ หากคุณคิดไดเชนน้ี ก็นาจะทําใหคุณมีความรูสึกดีๆ ตอองคกรแลว ไมตองถึงขนาดตองรักหรือผูกพันก็ได
“อยา” เลือกทํางานท่ีรัก

ขอให “เลือกรักงานท่ีทํา” เพื่อใหมีความสุขและสนุกกับงานท่ีกําลังทําอยูลองพิจารณาคําถามเหลาน้ีดูนะคะ งานท่ีคุณกําลังทําคืออะไร,  
คุณไดประโยชนอะไรจากการทํางานน้ัน, คุณตองปรับปรุงพัฒนางานอยางไร, คุณตองปรับปรุงความสามารถดานใด, งานท่ีทําอยูมีอะไรนําไปใช
กับอนาคตของคุณ
 งายๆ ก็คือ คุณตองมีเปาหมายในการทํางานน่ันเอง หากตอบคําถามท้ัง 5 ขอแลวคุณจะคนพบ “คุณคา (value)” ท่ีเกิดข้ึนในตัวคุณ คุณคา
น้ีจะทําใหคุณมีความสุขกับการทํางาน ตื่นตัว กระตือรือรน และอยากพัฒนาตนเองในทางท่ีดีข้ึนตลอดเวลา
“อยา”ใหรายหัวหนา

ในชีวิตการทํางาน คุณไมสามารถเลือกทํางานกับหัวหนาท่ีเปนแบบฉบับท่ีคุณชอบไดหรอกคะ คุณอาจตองน่ังกุมขมับทุกวัน เพราะเขากับ
หัวหนาไมได หัวหนาบางคนเจาอารมณ บางคนสั่งอยางเดียว บางคนชอบใหประจบ บางคนท้ังวันทําแตงาน ไมใหพักผอนยืดหยุนบางเลย 
เน่ืองจากเลือกหัวหนา ไมได ทางท่ีดีท่ีสุดคือ ควรเขาใจเหตุผลของการคิดและการกระทําของหัวหนาคุณ เคารพและใหเกียรติ หัวหนาคุณ คอยให
การสนับสนุนและชวยเหลือหัวหนาเทาท่ีจะทําได
“อยา”ดูถูกเพ่ือนรวมงานหรือคนรอบขาง
 ไมมีใครประสบความสําเร็จในการทํางานโดยลําพังได ทุกคนมีศักยภาพมีคุณคาในตัวเขา อยาดูถูกความคิดหรือความสามารถของคนอ่ืน 
ทุกคนมีความเดน ดอยแตกตางกัน คุณสามารถทํางาน ของตนเองไดดี แตไมสามารถทํางานของคนอ่ืนได เพราะฉะนั้นควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน
หรือคนรอบขาง เพราะในความเปนจริงแลวมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีใชวัดความสามารถของคน เชน การควบคุม อารมณ และการปรับตัว สิ่งท่ีควรทําอยาง
ยิ่งคือ ศึกษาและปรับตัวใหเขากับคนไดทุกประเภททุกระดับ                                                           
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