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รายงานเสวนา”คนไทย” -  เดอะเนทเวริค์ฟอร ัม่ 

คร ัง้ที ่3 “ธุรกจิไทย ไมใ่ห ้ไมร่บั ไมย่อม” (Clean Thailand: DIY) 
วันพธุ ที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 12.30-17.00 น. 

ณ Activity Hall  สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

       ภาคเีครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่และภาคธรุกจินําโดยหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้ไทย

ไดดํ้าเนินการผลักดันกระบวนการต่อตา้นคอร์รัปชั่นผ่านกจิกรรมในรูปแบบต่างๆ ทัง้การประกาศ
เจตนารมณ์ การศกึษาวจัิย การรณรงคผ์่านสือ่ การจัดสัมมนาเรื่อง “การต่อตา้นคอร์รัปชั่น ... จุด

เปลี่ยนประเทศไทย” โดยมกีารรวมตัวของภาคธุรกจิในหลายเครอืข่ายเพือ่ระดมพลังสรา้งความ
ตระหนักรับรูถ้งึผลรา้ยของปัญหาคอรร์ัปชั่นทีส่ง่ผลกระทบต่อคนไทยและประเทศไทยในทุกภาค
สว่น 

ขอ้มลูจากการวจัิย “คนไทย” มอนิเตอร ์ดําเนินการเก็บขอ้มูลจากคนไทย 100,000 คนใน 
77 จังหวัด พบว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่มคีวามรุนแรงอย่างสูงในทุกภมูภิาค หลายฝ่าย

เรยีกรอ้งใหม้กีารจัดการกับปัญหา แตย่ังพบขอ้จํากัดและไมป่รากฏผลหรอืแนวทางปฏบิัตทิีช่ดัเจน 

ดว้ยเหตนุี้การดําเนนิงานในขัน้ตอ่ไปจงึมุง่เนน้การสง่เสรมิความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรมในการ

จัดการปัญหาคอรร์ัปชั่นพรอ้มแนวปฏบิัตสํิาหรับภาคธุรกจิ ทัง้นี้มีกลไกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระดมความคดิและแสดงเจตจํานงของเครอืขา่ยผา่นกจิกรรมการระดมความเห็นผ่านการเสวนา “คน
ไทย” - เดอะเนทเวริคฟ์อรั่ม ครัง้ที ่3 โดยมกีลุม่เป้าหมายจากภาคธรุกจิประมาณ 50 บรษัิท รว่มกัน

คน้หาแนวทางการป้องกันความเสีย่งและโอกาสการคอร์รัปชั่นกับโครงการฟ้ืนฟูประเทศหลังน้ํา
ท่วม   การทํางานจากบริบทดังกล่าวคาดว่าจะเป็นการนําไปสู่เป้าหมายของการขจัดปัญหา

คอรร์ัปชัน่อันเป็นปัญหารากเหงา้ทีฉุ่ดรัง้การพัฒนาสังคมไทย สง่เสรมิความอยู่ดมีสีขุใหเ้กดิขึน้ได ้
อยา่งเป็นธรรมและยั่งยนื 

2. องคก์รรว่มจดั   

ภาคเีครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ 
หอการคา้ไทย  

มลูนธิ ิ”คนไทย” 
หนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ 

เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื  
(The NETWORK) 
 

3. จดุประสงค ์

3.1  เพือ่ระดมความเห็นเรือ่งการสรา้งกลไกความร่วมมอืในการพัฒนาระบบ Watch Dog เพื่อ
ผลักดันงานฟ้ืนฟปูระเทศทีป่ราศจากการคอรร์ัปชัน่  

3.2  เพือ่พัฒนาแนววธิกีารปฏบิัตงิานที ่เปิดเผย โปรง่ใส และเป็นธรรมของภาคธรุกจิ 
3.3 เพือ่เป็นตน้แบบการเรยีนรู ้นําไปสูก่ารขยายผลการป้องกันความเสีย่งและโอกาสการคอรร์ัปชัน่ 
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4. สิง่ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

4.1  กลไกการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาระบบ Watch Dog เพือ่ผลักดันงานฟ้ืนฟู
ประเทศทีป่ราศจากการคอรร์ัปชัน่  

4.2   แนวทางการปฎบิัตขิองภาคธรุกจิทีเ่ปิดเผย โปรง่ใส และเป็นธรรม 

     4.3   ตน้แบบการเรยีนรูแ้ละกลไกการทํางานเพือ่ป้องกันความเสีย่งและโอกาสการ   
  คอรร์ัปชัน่ 

 
5. ก าหนดการ 

12.30-13.30 น. ลงทะเบยีน  

13.30-13.45 น. กลา่วเปิดงานโดยคณุหญงิชฎา วัฒนศริธิรรม ประธานการประชมุ 
13.45-14.15 น. รายงานสรปุสถานการณ์ปัญหาคอรร์ัปชัน่กับธรุกจิไทย “คนไทยมอนเิตอร”์ 

และรายงานสรปุขอ้คดิสําคัญจากแผนการฟ้ืนฟปูระเทศหลังน้ําท่วมรวมถงึการ
ป้องกันคอรร์ัปชัน่ในโครงการฟ้ืนฟปูระเทศหลังน้ําทว่ม 

14.15-16.15 น การระดมความเห็นธรุกจิกับการป้องกันการคอรร์ัปชัน่จากโครงการฟ้ืนฟปูระเทศ 

รปูแบบ: World Café 2 กลุม่, 2 รอบ 
1. ระบบ Watch Dog ในการป้องกันคอรร์ัปชัน่อยา่งมสีว่นรว่ม  

2. แนวทางการปฎบิัตขิองภาคธรุกจิทีเ่ปิดเผย โปรง่ใส และเป็นธรรม 
 

*พักรับประทานอาหารวา่ง 30 นาท ีประมาณ 15.00-15.30 
16.15-16.45 น. สรปุขอ้คดิหลักจาก World Cafe   
16.45-17.00 น. ประธานการประชมุสรปุภาพรวมแนวปฏบิัตสํิาหรับภาคธรุกจิในการป้องกันความ

เสีย่งและโอกาสการคอรร์ัปชัน่จากโครงการฟ้ืนฟฯู   
 

 
6. รายงานผลการเสวนา  

6.1 กลา่วเปิดการเสวนา โดย คณุหญงิชฏา วัฒนศริธิรรม ประธานการจัดงาน 

 กล่าวถงึที่มาที่ไปของงานนี้ และกล่าวขอบคุณคณะผูจั้ดฯ ไดแ้ก่ มูลนิธ ิ“คนไทย” สภา
หอการคา้แหง่ประเทศไทย หนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ และเดอะ เนทเวริค์ (ประเทศไทย) 

เป็นเลอืงลอืว่าเราเป็นประเทศทีม่คีวามเสยีหายจากการคอรร์ัปชัน่ปีหนึ่งมากมายมหาศาล 
จนกระทั่งเป็นทีร่ับรูก้ันวา่ โครงการในประเทศไทยจะเสยีเบีย้ไรร่ายทาง นอกจากทําลายสงัคมและ
ยังทําลายโอกาสลกูหลาน  

กจิกรรมของวันนี้ จดุประกายใหเ้ราตอ้งมสีว่นคดิเองและหวังว่าจะเริม่ทํากันเองในสว่นของ
พวกเรา ก่อนเรยีกรอ้งใหร้ัฐบาลหรอืคนอืน่ทํา แต่ส ิง่ทีต่อ้งเรยีกรอ้งก็ยังมอียู่ ขอใหทุ้กท่านแสดง
ขอ้คดิเห็นในเชงิวา่ทําอะไรไดเ้องหรอือะไรทีทํ่ารว่มกันได ้ 

 
6.2. รายงานสรุปสถานการณ์ปัญหาคอรร์ปัช ัน่กบัธุรกจิไทย „คนไทยมอนเิตอร‟์ และ
รายงานสรุปขอ้คดิส าคญัจากแผนการฟ้ืนฟูประเทศหลงัน า้ท่วมรวมถึงการป้องกนั

คอรร์ปัช ัน่ในโครงการฟ้ืนฟูประเทศหลงัน า้ท่วม (นําเสนอโดย ผศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสทิธิ ์
สถาบันศศนิทร)์ 

การศกึษาชุดนี้ดําเนินการโดยมูลนิธคินไทย ซึง่มีสมาคมวจัิยการตลาดแห่งประเทศไทย

พรอ้มกับ 7 บรษัิทในสมาคมฯ ชว่ยกันและเก็บวเิคราะหผ์ล โดยเก็บขอ้มลูจากคนไทย 100,000 คน 
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ทัง้ในและนอกเขตเทศบาลใน 77 จังหวัด พบวา่ปัญหาคอรร์ัปชัน่ในทกุภมูภิาค เป็นปัญหาตดิอันดับ 

1 ใน 5 โดยเฉพาะในกรงุเทพมหานคร เป็นปัญหาทีม่คีวามรนุแรงมากทีส่ดุ   
การแกปั้ญหาการทุจรติคอรร์ั่ปชั่นของภาครัฐยังอยู่ในระดับทีไ่ม่น่าพอใจ สังเกตว่าคําถาม

เป็นการถามถึงความพยายาม ไม่ไดถ้ามถึงความสําเร็จในการลงมือแกปั้ญหา สอดคลอ้งกับ
คอรร์ัปชัน่ทัง้สิน้คอื เรือ่งของความเป็นธรรม ความเคารพในสทิธขิองประชาชน เป็นตน้  

ส่วนคําถามที่ระดับปัจเจกว่า “สิ่งที่อยากทําเพื่อพัฒนาประเทศไทย” อันดับ 1 คือ 

ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ซึง่ไมใ่ชคํ่าตอบของการแกปั้ญหาในสงัคมไทย และเมือ่ไปถามวา่ “คุณคดิ
วา่จะเป็นกระบอกเสยีงเป็นหเูป็นตาใหก้ับสงัคมไทย” กลับพบวา่อยูใ่นระดับตํ่า  

เมือ่วเิคราะหคํ์าถามในการเก็บขอ้มลู ไดข้อ้สงสยัตอ่ไปวา่  “คณุ !! น่ังบน่อะไรอยู ่ในเมือ่คุณไม่
ลกุขึน้มา รว่มแกปั้ญหา ไมแ่มแ้ตจ่ะเป็นกระบอกเสยีง เป็นหเูป็นตาใหส้งัคมไทย” ไมว่า่จะเป็น 
การ 

 
 

 

ปลกูฝังลกูหลานไดไ้หม? กลับไดคํ้าตอบวา่ อันดับ1 อยากใหต้ัง้ใจเรยีน อันดับ 2 ห่างไกล

ยาเสพตดิ ถามวา่ปลกูฝังไมค่ดิคอรร์ัปชัน่มแีค ่11% ปลกูฝังเรือ่งกระบวนการวถิปีระชาธปิไตยอยูใ่น
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ระดับตํ่ามาก เราเห็นปัญหาและอยูท่า่มกลางปัญหาทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ แตเ่ราไมม่มีาตรการหรอืไม่

คดิลกุขึน้ทําอะไรเพือ่เขา้ไปจัดการหรอืแกไ้ขปัญหานัน้อยา่งเป็นรปูธรรม 
อยากใหม้องขอ้มูลเป็นเสมอืน Wake Up Call แลว้ลุกขึน้ทําอะไรเพือ่ทีจ่ะแกไ้ขสิง่เหล่านี้ 

และขอ้มูลเหล่านี้ก็สอดคลอ้งกับขอ้มูลสถานการณ์คอร์รัปชั่นโดย มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 
ปัญหาคอรร์ัปชัน่ทวคีวามรนุแรงขึน้ คนตระหนักในปัญหามากขึน้  

ขณะเดยีวกันทีน่่าดใีจ คนทีอ่ยูเ่ฉยๆ ไมทํ่าอะไร มสีดัสว่นนอ้ยลง แสดงวา่คนเริม่ตืน่ตัว และ

คดิว่าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่หลังสถานการณ์น้ําท่วม คนตระหนักถงึเรือ่งนี้มาก 
จะเห็นไดจ้ากกรณีการใชง้บประมาณถุงยังชพี เมือ่เร็วนี้ผลการวจัิยทีเ่ก็บขอ้มูลในกลุ่มภาคธุรกจิ 

พบว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่กลุ่มภาคธุรกจิวติกกังวล ภาคธุรกิจเชือ่ว่าการฟ้ืนฟูจะมีการ
คอรร์ัปชัน่ปรากฏอยูม่ากมาย  

ซึง่อาจเป็นจดุเริม่ตน้ทีภ่าคธรุกจิลกุขึน้ทําการตอ่ตา้นการคอรร์ั่ปชัน่ โดยมภีาคเีครอืขา่ยดา้น

นี้อยา่งเขม้แข็ง ซึง่ในชว่งทีผ่่านมา ก็เริม่ประกาศเจตนารมณ์ มกีารศกึษาวจัิยและมกีารจัดสัมมนา
บา้งแลว้  

มาถงึวันนี้ชวนคยุวา่ “ลกุขึน้ทําอะไรเองไดบ้า้ง?” DIY ในทีน่ี้คอืหยดุทีจ่ะชีไ้ปทีค่นอืน่ หยุด
บอกใหห้น่วยงานตอ้งเข็มแข็งเสยีท ีแตจ่ะเอานิว้ชีม้าทีต่ัวเองวา่ วันนี้อาจเริม่คยุจาก โครงการฟ้ืนฟู

หลังสถานการณ์น้ําทว่ม...เราจะทําอะไรไดบ้า้ง? เห็นแลว้ว่างบประมาณจากธนาคารโลก 750,000 
ลา้นบาททีจ่ะใชฟ้ื้นฟใูชก้ับเรือ่งโครงสรา้ง พัฒนาศักยภาพสังคมและงานสิง่แวดลอ้ม ตอนนี้เห็น
แลว้วา่จะนําไปลงตรงไหน ขอ้มลูการศกึษาของอาจารยเ์ดอืนเต็มบอกวา่ โอกาสทีจ่ะเกดิคอรร์ัปชั่น

มากมาย ทัง้ Value Chain ตัง้แตก่ารสรา้งโครงการ จนกระทั่งการตรวจสอบโครงการ จนเสร็จสิน้ มี
จดุเฝ้าระวังของโอกาสเกดิคอรร์ัปชัน่ทกุจดุ  

ยกตัวอย่างเช่น ช่องทาง Website การสรา้งองค์กรกลาง หรือ ระบบ Audit โดยมีผู ้
ตรวจสอบภายนอกทีเ่ป็นสากล (External Auditor) เขา้มาชว่ยสรา้งความโปร่งใส ศูนยก์ารรับเรือ่ง

รอ้งเรยีกเบือ้งตน้ เป็นตน้ 
   ช่องทาง Website เช่น การไดม้าของขอ้มูลเป็นการทําความตกลงกันของสมาชกิภาคี
เครอืขา่ยว่าพรอ้มทีจ่ะเปิดเผยแค่ไหน ใคร ทําอะไร ในราคาทีเ่ท่าไหร่ ทีไ่หน 

ดําเนนิการไปถงึไหน ทํางานรว่มกับธรุกจิในเครอืขา่ยกอ่น เชน่ ขอ้มูลโครงการ
ฟ้ืนฟูน้ําท่วมอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม เริ่มตน้จากโครงการของท่านก่อน 

ขยายผลไปคนอืน่ๆ จากนัน้ภาครัฐเขา้มาสนับสนุนหรอื Endorse เป็นนโยบาย
ใหภ้าคธรุกจิอืน่ทีร่ับงานในโครงการฟ้ืนฟตูอ้งเปิดเผยขอ้มลูดว้ย อาจศกึษาผ่าน 

Model ทีต่่างประเทศทํา ซึง่ทาง ทมี CHANGE FUSION มสีว่นชว่ย

เป็นตัวตัง้ตน้พัฒนา Website เรียกรอ้งใหภ้าครัฐเปิดเผยขอ้มูลสําคัญ THAI 
RECOVERY OPEN DATA จากการศกึษาเบือ้งตน้ พบว่า ประเทศเคนย่า „KENYA OPEN DATA‟ 

เงื่อนไขสําคัญชีก้ลับที่ตัวเอง(Self Disclosure) ขยายผลขอ้มูลเหล่านี้ออกมาเป็นรายงาน หรือ
ประเทศเฮติก็มีการทําหลังจากภัยพิบัต ิ 

ส่วนการเผยแพร่ ทมีรูสู้F้lood อาจบอก

เล่าใหน่้าติดตามและเขา้ใจง่าย พรอ้ม

สือ่สารว่าเราจะเป็นธุรกิจที่จะไม่ให ้ไม่รับ 
ไม่ยอม ลงที่กลยุทธ์ เขา้  KPI ที่อยู่ใน 

Balance Score Card และประกาศเป็น
นโยบาย Preventive ชวนคนอืน่ร่วมหรอืจับ
มือกันรับงาน งานดีคุณภาพดีกว่าคนอื่นๆ 

สรา้งงานใหเ้ห็น  
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6.3.  การระดมความคดิเห็นกบัแนวทางการป้องกนัคอรร์ปัช ัน่อย่างมสี่วนร่วม ดําเนิน

รายการ โดย น.สพ.ปกรณ์ สวุรรณประภา นักวชิาการอสิระ และ ดร.ประกจิ ณรงคต์ะณุพล มูลนิธิ
เพือ่การพัฒนาผูนํ้าธรุกจิและชมุชน 

ครุน่คํานงึ และตัง้สตดิว้ยการกลับยอ้นทวนชวีติวา่ อะไรคอืแรงขบัจากภายในทีท่ าใหอ้ด
ไมไ่ดท้ ีจ่ะท า หา้มก็จะท า ไมใ่หท้ าก็จะหาทางท ากจิกรรมทางสงัคมตลอดช่วงชวีติทีผ่่าน
มา โดยเฉพาะประเด็นรอ้นๆแบบนีท้ ีอ่าจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ตนและครอบครวั?  
โดยจับคูแ่ละสลับกันเลา่ใหคู้ส่นทนาฟัง จากนัน้แลกเปลีย่นในวงใหญ ่เชน่  
- คณุดนัย แรงขบั คอื ส านกึความยุตธิรรม เห็นจากคณุพอ่เป็นตํารวจ มา

ทํางานอาสารับใชช้มุชนของตนเองเพือ่ตอ้งการไปสู่

อนาคตทีด่ ีทําดว้ยตนเองเพราะไมม่ใีครทําใหเ้รา แมว้า่

จะตอ้งตอ่สูก้ับอทิธพิลทอ้งถิน่ แมว้า่ประสบอปุสรรค แตก็่

ตอ้งทํา    

- คุณเครือวัลย์ บรษัิทแมกซไ์ทย แรงขบัคอื ครอบครวั

ส ัง่สอนมาเร ือ่งซือ่สตัยส์ุจรติ ตดิตัวมาตลอด ยดึมั่นใน

สิง่เหลา่นี้ ทําบรษัิทมา 40 ปี ยนืยันวา่ไมเ่คยคอรร์ั่ปชัน่  

- คณุวาสนา ลกูสาวกํานันทรงแหง่ทา่ขา้วนครสวรรค ์แรงขบัคอืไมช่อบการอยุตธิรรมเอา

รดัเอาเปรยีบ ธรุกจิทีบ่า้นไม่อยากขยายใหญ่ เพราะมขีอ้จํากัดของธุรกจิ มีขอ้จํากัดจาก

นโยบายรัฐ ใชเ้วลาในการดแูลครอบครัว แตใ่ชเ้วลาทีย่ังคงมอียู ่ดแูลสงัคมทีเ่สือ่มโทรมลง 

เพราะเห็นสงัคมเสือ่มโทรมลงทกุวันๆ   

วทิยากรฯ ชีแ้จงกตกิาผา่นคําถามสนุกๆวา่ „จากภาพมสีเีหลีย่มดา้นเท่า
อยูก่ีร่ปู?‟ คําตอบมหีลากหลาย ดังนัน้กตกิาการสนทนา คอื จะไม่ตัดสนิคนอืน่ 
จะตัง้ใจฟังคนอืน่ เอาใจเขามาใสใ่จเรา ภายใต ้2 คําถามคอื   

 
 

 
 ก. มองระบบ Watch Dog อยา่งไร   

ข. „ตวัฉนั‟ จะท าอะไรไดบ้า้ง โดยอดไมไ่ดท้ ีจ่ะท า หา้มก็จะหาทางท า ไมใ่หท้ าก็จะ
ท าจนได ้ 
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7.  ขอ้เสนอแนะจากการระดมความเห็น  

7.1. ระบบ Watch Dog ในการป้องกันคอรร์ัปชัน่ ตอ้งเริม่จากตัวเรา  
ระเบดิจากภายในตัว
เรา  เริ่มทําจากจุด

เล็กๆเทา่ทีทํ่าไดแ้ละ
เ มื่ อ ถึ ง เ ว ล า ก็ จ ะ

ขยายตั ว เ ป็นกลุ่ ม
สนใจ ตัง้แต่การเฝ้า
ระวังจนถึงทําลาย

หรือตัดวงจรอุบาทว์
ของทุจริตที่เกิดกับ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
กลุ่มใดกกล่มหนึ่ ง 

และเกิดกับประเด็น
ใ ด ป ร ะ เ ด็ น ห นึ่ ง 
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง

เครือข่ายตอ้งต่อเนื่องและความสําเร็จจะเกดิไดจ้รงิ ตอ้งเกดิจากทุกฝ่าย มกีารแบ่งงานชัดเจน  
จัดลําดับปัญหา ระดมทรัพยากรจากภาคธรุกจิทีม่ใีจ ทัง้ คน เงนิ ความคดิ รวบรวมในจํานวนทีม่าก

พอ มกีจิกรรมเคลือ่นไหวตา่งๆ เชน่ เสาะหาหรอืหนุนคนด ีจัดรวบรวมขอ้มูล จัดเวทเีสวนา ดงึคนที่
อาจเสีย่งทจุรติเขา้รว่มเครอืขา่ยตัง้แตต่น้ สรา้งมาตรฐาน สือ่สารวงกวา้ง รวมถงึภาครัฐ กระทั่งมคีน

อีกจํานวนหนึ่ง „กลา้ออกมาร่วมหรือกลา้ปกป้องเครือข่าย ‟ แมว้่าบุคลิกของภาคธุรกจิต่อการ
เคลือ่นไหวทางสังคม (Social Movement) เกดิขึน้ชา้ (ชา้ดกีว่าไม่มา) แต่ความโดดเด่น คอื ทํา
ทันที ถา้อยากทํา ทําเร็ว คล่องตัวและมีจินตนาการ เริม่จากกรณีฟ้ืนฟูน้ําท่วม เช่น ทําใหเ้กิด

เครอืขา่ยกับคนในบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง เป็นตน้ หรอืในมหาวทิยาลัย    
โดยสรปุ สิง่ทีต่อ้งทําตอ่ไป คอื  

ก. การพัฒนาชอ่งทางที ่Watch dog ผา่น website เรือ่ง Self Disclosure เปิดเผยตัวเองก่อน 

เริม่จากตัวเองแลว้จะไมโ่ดนลกูปืน พรอ้มเราทีจ่ะเอาโครงการของเราชว่ยดู เป็นมาตรการที่

ปลอดภัยทีส่ดุ ผ่านทาง Website มุ่งเนน้ขอ้เท็จจรงิมากกว่าความคดิเห็น เปรยีบกับสนัุข 

เหา่เพราะมคีนมา ไมใ่ชม่โีจรมา.. 

ข. เชือ่มตอ่ใหค้รบกับกระบวนการ เห็นขอ้มลูแลว้นําไปสูม่าตรการอะไรไดบ้า้ง  

ค. อยากใหม้ทีมีงานทีเ่ชีย่วชาญ สาธารณะชนใหค้วามรูค้วามเห็นไดใ้นระดับเดยีว ทุกขอ้มูล

ความคดินําไปประกอบขอ้มูลความคิดเห็น สิง่ที่ทําไดเ้ริม่จากตัวเองและสิง่เล็ก เป็นตา

สปัปะรด การเชือ่มตอ่ระหวา่งองคก์ร ทีส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้ลยคอื SPY 

ง. การเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กร เรียนรูว้่า นําขอ้ผดิพลาดนี้ไปเป็นส่วนการเรียนรู ้นํา

ขอ้ผดิพลาด แลว้เกดิอะไร แลว้เลอืกไมใ่ห ้ไมร่ับ ไมย่อมเราก็ทําได ้ 

จ. วัตถปุระสงคข์องการร่วมมอืกัน สังคมสว่นรวมและประเทศชาต ิทุกคนมแีรงขับเคลือ่นจาก 

ขอ้คดิจากทางบา้นทีเ่สนอมา ยิง่เห็น ยิง่ทําเพือ่สว่นรว่ม สว่นตัวยิง่ได ้
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7.2   องคก์รธุรกจิและเครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ควรด าเนนิการอยา่งไร  

7.2.1  ขอ้เสนอจากองคก์รธรุกจิทีเ่ขา้รว่มเสวนา 

ก. ใหอ้งคก์รตัวเองลงมอืปฏบิัตเิอง  

 เริม่เฝ้าตดิตามการทําทุจรติที่เกดิขึน้ในองค์กรของ 'ฉัน' และปราบปรามการทุจรติที่

เกดิขึน้ พรอ้มกับหาทางป้องกันไมใ่หม้ันเกดิขึน้อกี 

 ช่วยซ่อมถนนในหมู่บา้นฯ ใหด้ีขึน้ ช่วยทําความสะอาด ดูแลการรับ-จ่ายเงินภายใน

หมูบ่า้น  

 ในฐานะ 'สือ่' ทําหนา้ทีส่ือ่สารขอ้มลู + ขอ้เท็จจรงิ เรือ่งคอรร์ัปชัน่ตอ่ไป ทัง้ในดา้นบวก

และดา้นลบ (บวก ตรงModel ดทีีค่วรจดุประกาย) 

 ในฐานะ 'คร'ู ปลกูฝังนักเรยีนใหม้กีารตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่  

 ในฐานะ 'ขา้ราชการ' ของสภาพัฒน์ กลับไปเขยีนรายงานใหเ้จา้นายเหตุการณ์ในวันนี้ 

และเสนอโครงการวจัิย 800,000 ลา้นบาทของรัฐบาล (สว่นหนึ่ง) CIPP MODEL เนน้

ความโปรง่ใส คอรร์ัปชัน่จากความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ที ่

 จะกลับไปเปิดเวปใหข้า่วตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ โดยจะเป็น Watch dog ทีด่ ีโดยการรวบรวม

ข่าว และกลั่นกรองใหด้ีทีสุ่ดก่อนบอกต่อ เพราะ งานเสวนานี้ทําใหผ้มรูว้่า การใชส้ือ่

ประโคมขา่ว ชืน่ชม คนด+ีคนไมด่ ีอยา่งต่อเนื่อง ไม่ปล่อยใหค้นชั่วลอยนวล ไม่ปล่อย

ใหค้นทําดไีมไ่ดร้างวัล เพราะสือ่สมัยนี้ลงขา่วตามกระแส ไมเ่นน้ขา่วทีจ่รรโลงสงัคม 

 ไปหาเงนิ  - ไมเ่ขา้รว่ม ทีจ่ะมทีจุรติคอรร์ัปชัน่  - สอนลกู สอนคนใกลช้ดิ 

 ตดิตอ่สือ่ทีรู่จั้กใหข้ดุคุย้เรือ่งทจุรติทีจั่บตอ้งได ้เชน่ กรณีอดตีผูว้า่การทอ่งเทีย่ว 

ข. ขอ้เสนอตอ่เครอืขา่ยต่อตา้นคอรร์ัปชัน่  

 เครอืขา่ยธรุกจิฯ ทําการประสานงานและเปิดเผยขอ้มลูทจุรติทีใ่กลต้ัวทีเ่กดิขึน้ใหก้ับ

เครอืขา่ยทกุคน เพือ่หาทางป้องกัน และชว่ยเหลอืกันในการจัดการกับคอรร์ัปชั่นที่

เกดิขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 จัดระดมความคดิและทําตามขอ้เสนอของคุณสุตายา วัชราภัยและเผยแพร่ใหใ้น

ชมุชนหมูบ่า้นไดร้ับทราบขอ้มลูขา่วสารในหมูบ่า้นฯ อยา่งทั่วถงึ 

 ควรเป็นตัวกลางในการจัดสง่เอกสารลําดับ STATUS ของโครงการนี้ และแนวทาง

ในอนาคต/Action plan ทีจ่ะเกดิขึน้ในเร็วๆวันนี้ เพือ่ใหทุ้กคนไดเ้ห็นภาพรวมทีจั่บ

ตอ้งได ้

 ใชว้ิธีความรูด้า้ยการตลาดและวิจัยตลาดมาช่วยงานเครือข่าย (แต่ไม่รูจ้ะเริ่ม

อยา่งไร?) 

 พัฒนาระบบ website ทีส่ือ่สาร 2 ทาง ในการรายงานสถานการณ์คอรร์ัปชั่นและ

ตดิตามประเมนิผล (ทํางานประสานกับโครงการพัฒนาเวปไซคข์องมลูนธิ ิ“คนไทย”   
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ค. ขอ้เสนอตอ่การหาแนวรว่มและการขยายเครอืขา่ยแนวรว่ม  

 สรา้งเครอืขา่ยตอ่ไป อยา่งตอ่เนื่อง  เชน่  - ศกึษาลูท่างสรา้งเครอืขา่ยคอรร์ัปชั่นใน

องคก์รขยายกลุม่บรษัิทในเครอื 

 เชือ่มเครอืข่ายใหแ้ข็งแรง มกีารปฏบิัตทิี่เป็นรูปธรรม (โดยเฉพาะสือ่กระแสหลัก)                   

- หาคนทีเ่หมาะสมมาชว่ย เชน่ ความรูเ้กีย่วกับการทุจรติในการจัดซือ้จัดจา้งของ

ภาครัฐ 

 ชวนเพือ่นๆ ในวงการฯ ใหม้ามสีว่นร่วมกับเครอืข่าย เชน่ - สือ่สารผ่านสือ่บันเทงิที่

สรา้งสรรคแ์ละกระตุน้จติสํานกึในแนวบันเทงิ อารมณ์ขันและเสยีดสสีงัคม 

 ขยายเครอืขา่ยกลุ่มรักษาสทิธผิลประโยชน์ในชมุชน ออกไปสูทุ่กพืน้ทีข่องจ.นนท

บรุ ี เชน่  www.gamling.org รายงานตา่ง ยกตัวอยา่งเชน่ การตดิสนิบนของตํารวจ 

การจ่ายเงนิใหข้า้ราชการ คุณภาพของการสรา้งถนน อุปกรณ์สาธารณะประโยชน์

ตา่งๆ 

   
7.3  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากการสรปุประเด็นของกลุม่ยอ่ย 

7.3.1  ลักษณะการทํางานของเครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่  ความสําคัญอยูข่องพลังใจและเครอืขา่ย 

การสูก้ับคอรร์ัปชัน่ กําลังใจจากเครอืข่ายสําคัญมากๆ กําลังใจจากคนดดี ีภาคสํีาคัญ เสนอใหเ้กดิ

การรว่มตัวของเครอืขา่ยในรปูแบบตา่งๆ ดังนี้  

 Function based ประเด็นร่วม แต่บรบิทต่าง Area Based บรบิทพื้นทีใ่กลเ้คยีงบน

ประเด็นอะไรก็ได ้ซึง่ตอ้งใชค้นที่มีทักษะแตกต่างกัน สิง่สําคัญคือ ตอ้งมีตัวเชือ่ม เช่น 
ตัวเชือ่มพืน้ที ่ในขณะเดยีวกันทํางานในเชงิประเด็นก็ตอ้งมตีัวเชือ่มในเชงิประเด็น ตัวเชือ่ม

ตอ้ง Establish ตัวนี้ ตอ้งสรา้งใหเ้กดิขึน้และชัดเจนใหไ้ด ้ว่าตัวเชือ่มอยู่ตรงไหน? ถา้ไม่
ชัดเจนมันจะไม่มีคนทํา เบลอ(คนนัน้คงทํามัง้? คนนี้คงทํามัง้?) เริม่มคีวามชัดเจนขึน้มา

ระดับหนึง่ พอมตีุ๊กตาใหเ้กาะบา้ง งานจะค่อนขา้งพัฒนาได ้คดิว่า จรงิๆ การสรา้งตัวเชือ่ม
ทัง้มติพิืน้ที ่มติปิระเด็นตอ้งเกดิใหไ้ด ้  
 ประเด็น Watch Dog „ฟ้ืนฟ‟ู เยยีวยาจติใจคนน้ําท่วม มกีลิน่มาแลว้ว่า คอร์รัปชั่น มี

ทรัพยากรลงในพืน้ทีแ่ลว้จะทําอยา่งไร? ใหไ้มค่อรร์ัปชัน่ สง่มอืถงึมอื „Flood way‟ ชอ่งทาง
ไหลของน้ําท่วม ภาคประชาชน หนา้ที ่Warned เรือ่งจากแจง้เตอืนคอรร์ัปชั่น „ขาดความ

น่าเชือ่ถอื‟ เพราะฉะนัน้ คนรูจั้กกันแตค่นไมรู่จั้กกัน เชือ่ไดไ้หม? Verified ทําอยา่งไรทจีะใช ้

โอกาสนี้ในการกระตุน้สังคมออกมาเป็น Warden ผูแ้จง้เตอืนแลว้ทํา Scored ใหค้ะแนน
ความน่าเชือ่ถอืกับตัวบุคคลในระดับพืน้ทีท่ีจ่ะมาเป็น Watch dog จากนัน้กําหนด เกณฑ ์

Criteria และ TOR ว่า เกณฑ์/มาตรฐานใน Watch Dog เป็นอย่างไร? แลว้ก็มี TOR 
อะไรบา้ง คนทําความดแีลว้ตอ้งไมเ่ดอืดรอ้น สิง่ทีทํ่าอยูค่อื ลูกปืนมาวะ? เราไม่สามารถคดิ

ง่ายไดเ้พยีงอย่างเดยีวว่าเอาเขา้มาเถอะไม่เป็นอะไร? ว่าในวงจรเขารายงานขอ้มูลกับเรา 
ตํารวจเป็นเพื่อนกับคนนั้น หรือคนจ่ายของ ก็โดนดว้ย จึงมีความจําเป็นที่ตอ้งคิดอย่าง

รอบคอบและกระบวนการในการพัฒนาระบบ Warden ขึน้มา 
7.3.2  โครงการ„ฑูตความด‟ี ประเทศไทย พยายามเสาะหาเด็กทูตความดี คนดี เด็กด ีอบรม 

เพื่อใหเ้ป็นคนดีต่อไปเพื่อนําความดีมาสู่ประเทศไทย ภาคีสีขาว หนา้ที่หลัก 1. ไม่ทําธุรกิจที่

เกีย่วกับอบายมขุทัง้ปวงและทจุรติคอรร์ัปชัน่ 2. เกณฑใ์นการรับพนักงาน ดกูารทํากจิกรรม ความด ี
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อาสาสมัคร ไม่ใช่ดูเฉพาะเกรด 3. เกณฑ์การประเมนิพนักงานประจําปีดว้ยจติอาสา Individual 

Social Responsibility 4. เปิดโอกาสใหนั้กเรยีน นักศกึษา หรอื ทูตความด ีเขา้ฝึกงานในองคก์ร 

องค์กรภาคีสีขาว ต่อตา้นคอร์รัปชั่น Project ล่าสุดคือ การต่อตา้นคอร์รัปชั่น Application “ I 

(A)lert U Do D” ขอ้มลูสง่ต่อขอ้มูล พกิัดโดยเฉพาะ การใหค้วามชว่ยเหลอื เชน่ ยา อาหาร ชวีติ 

หมอ ประสานกับ ศวพ. 91 และGPS  การพบเห็นคอรร์ัปชัน่ ขอ้มลูพกิัดสง่มาหาเราและโทรกลับหา

เราทันที เก็บขอ้มูลแลว้ก็เก็บขอ้มูลไวท้ันท ีเรือ่งที๋โทรหาเราถงึไหนแลว้? เราไม่มคีนรับเรือ่งต่อ

เรือ่งคอรร์ัปชัน่ หาหอการคา้ไทย ชว่ยรับหรอืบอกตอ่ กับทางหอการคา้  

7.4  ขอ้เสนอแนะจาก มลูนธิ”ิคนไทย”  

สําหรับมูลนิธ ิ“คนไทย” เสนอจะพัฒนา ระบบ Watchdog  ทีจ่ะสง่เสรมิใหอ้งคร์ธรุกจิได ้
เปิดเผยความโปรง่ใสของตนเอง โดยพัฒนาความร่วมมอืจากหลายภาคสว่นอาสารเิริม่งานทีน่่าจะ
ชว่ยกันผลักดันไดจ้ากตัวเราเอง ดังนี้  

7.4.1 ระบบการเปิดเผยขอ้มูลตัวเอง (Self Disclosure)  ร่วมกับ Change Fusion เพือ่
พัฒนาเวปไชค ์ใหเ้ป็นจดุรวมของการเผยแพรแ่ละตดิตามขอ้มลูโครงการทีเ่กีย่วกับการฟ้ืนฟู โดยมี

ตัวอยา่งทีเ่กดิขึน้แลว้ในตา่งประเทศสําหรับโครงการฟ้ืนฟปูระเทศหลังวกิฤตภยัพบิัต ิโดยจะเป็นเวป
ไชคท์ีภ่าคธรุกจิจะไดม้โีอกาสเปิดเผยโครงการของตัวเอง โดยทีไ่มต่อ้งชีน้ิ้วใสค่วามหรอืสรา้งศัตรู
กับใคร โดยหากชัดเจนในจุดยนืและกระบวนการนี้ตัง้แต่ตน้ก็จะไดด้งึดูดผูเ้ขา้ร่วมทีพ่รอ้มผลักดัน

แนวคดินี้ใหเ้คลือ่นไปขา้งหนา้ดว้ยกัน เชน่ 
ก. ประเทศเคนยา่มกีารพัฒนาเว็บไซต ์„KENYA OPEN DATA‟ สนับสนุนการเปิดเผยขอ้มูล

ดว้ยตัวเอง ซึง่งานนี้เชือ่วา่มภีาคธรุกจิหลายสว่นทีจ่ะเป็นกลไกสําคัญในการทํางานฟ้ืนฟ ูหากเริม่ที่
พวกเราเป็นตัวอยา่งโดยยังไมต่อ้งไปไลเ่บีย้บบีบังคับภาครัฐและนักการเมอืง    

ข. ประเทศฮตทิีไ่ดทํ้าฐานขอ้มลูเผยแพรก่ารทํางานฟ้ืนฟหูลังจากภัยพบิัต ิครอบคลุมตัง้แต่
ลักษณะโครงการ งบประมาณ ขัน้ตอนการทํางาน การจัดซือ้จัดจา้ง สถานะการดําเนินการ และ
เอกสารประกอบ ในการนี้เงื่อนไขสําคัญคอืการอาสาเปิดเผยขอ้มูลตัวเอง นับเป็นการเริม่ทีต่ัวเรา

ก่อนเรยีกรอ้งหรอืสั่งคนอืน่ทีอ่าจใชเ้วลานานกว่าจะบังเกดิผล อกีประการหากเริม่ที่เราเปิดเผยก็
เรยีกวา่ไมไ่ดไ้ปชีน้ิว้ใสค่วามหรอืสรา้งศัตรกูับใคร โดยหากชดัเจนในจดุยนืและกระบวนการนี้ตัง้แต่

ตน้ก็จะไดด้งึดดูผูเ้ขา้รว่มทีพ่รอ้มผลักดันแนวคดินี้ใหเ้คลือ่นไปขา้งหนา้ดว้ยกัน 
 7.4.2 พัฒนาสือ่ เรือ่งการคอรร์ัปชั่นทีเ่ขา้ใจง่าย ร่วมกับ ทมีงาน “รู ้สู ้Flood” หรอื บรษัิท 

Why Not  (คุณธวัชชัย) มาร่วมรเิริม่แนวคดิในการสือ่สารทีค่รอบคลุมตัง้แต่การสรา้งความเขา้ใจ
สถานการณ์ การชีใ้หเ้ห็นผลกระทบอยา่งชดัเจน และการชวนกันลงมอืทําอะไรสกัอยา่ง  
 

7.5  ขอ้เสนอแนะจากเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างภาคธุรกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (The NETWORK) 

ทางเดอะเนทเวริค์จะพัฒนาโครงการทีต่อ่เนื่องเพือ่สง่เสรมิใหภ้าคธรุกจิไดพั้ฒนาเครือ่งมอื

และกระบวนการเชงิรุกร่วมกับภาคธรุกจิในการป้องการการต่อตา้นคอรร์ัปชั่นดว้ยกระบวนการเชงิ
บวก และพัฒนาไปทีร่ากฐานทางความคดิและจติสํานกึถงึความรับผดิชอบในระดับพนักงาน องคก์ร 

และ สังคม ผ่านโครงการพัฒนาอาสาสมัครภาคธุรกจิสูค่วามสุขในวถิกีารทํางาน ระยะที่ ๒  (A 
Corporate Volunteering Challenge  : Towards Embedded CSR for Sustainability) ซึง่จะ
เปิดรับบรษัิทีเ่ขา้รว่มโครงการเป็นระยะเวลา 8 เดอืน ตามเอกสารหมายเลข 1.  โดยสนใจสมัคร

เขา้รว่มโครงการภายในวันที ่25 มกราคม 2555  
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8. กลา่วปิดโดย คณุหญงิชฏา วฒันศริธิรรม 

ขอบคุณ Facilitator ทีทํ่าใหส้นุกกับเทคนิคใหม่ๆและไดพู้ดคุยแลกเปลีย่น ยอมรับฟังคน
อื่น ถา้ประเทศไทยยอมรับฟังกันมากขึน้ เราจะเดินไปดว้ยกันได ้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทํางานอยู่
เบือ้งหลัง โดยเฉพาะ คณุวเิชยีร พงศธร คณุปารณีา ประยกุตว์งศ ์อาจารยก์ฤตนิี ณัฐวฒุสิทิธิ ์  
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เอกสารหมายแนบหมายเลข 1 

 

โครงการพฒันาอาสาสมคัรภาคธุรกจิสู่ความสุขในวถิกีารท างาน ระยะที ่๒  
A Corporate Volunteering Challenge  : Towards Embedded CSR for Sustainability 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

สงัคมไทยตอบรับต่อการรณรงคใ์หภ้าคธุรกิจมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม(CSR) อยา่งมี
นัยยะส าคญั ซ่ึงการตอบรับไม่เพียงเกิดขึ้นกบับริษทัที่เห็นประโยชน์และตวัคุณค่าน้ีอย่างแทจ้ริง และลงมือ
ด าเนินการ มอบหมายหนา้ที่ที่ส าคญัน้ีใหก้บั ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์การตลาด ส่วนการพฒันาบุคลากร ตลอดจน มี
การปรับไปจนถึงโครงสร้างขององคก์ร โดยผูบ้ริหารในระดับประธานบริษทัท าหน้าที่น้ีเพื่อจะเป็นผูก้  าหนด
นโยบายใหเ้กิดการน าคุณค่าของ CSR เขา้ไปอยูใ่นทุกๆ สายการด าเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงยงัไม่ค่อยเห็นมากใน
สงัคมไทย ในขณะที่หลายบริษทัยงัเขา้ใจเพยีงวา่ CSR ยงัคงเห็นเป็นเพยีงการท ากิจกรรมเพื่อสังคมเท่านั้นก็ตาม 
ซ่ึงท าใหเ้กิดองคก์รอิสระต่างๆ ใหม่ๆ เช่น CSRI, CSR Club เพือ่ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนและยกระดบัการพฒันา 
CSR ในประเทศไทย และยงัเกิดนิมิตรหมายที่ดี ที่แมแ้ต่ หน่วยงานภาครัฐ  องคก์รสมาคมหลกัของสังคมไทย
ต่างๆ  เข่น หอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงาน กระทรวงพานิช 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดห้ันมาส่งเสริมการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติ
และนโยบายที่องคก์รตนเองขบัเคล่ือน ซ่ึงท าใหก้ารส่งเสริม CSR ในสงัคมไทย แพร่หลายมากขึ้น  

การพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการพฒันาสู่การสร้าง
ผลผลิต (Outputs)ในรูปของจ านวนกิจกรรม และเป็นเฉพาะกิจเท่านั้น   แต่การพฒันาน้ียงัตอ้งการการสรุป
บทเรียนของภาคธุรกิจที่จะพฒันาความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไปสู่การสร้างผลลพัธ์ (Outcomes) 
และผลกระทบที่เกิดการยกระดบัคุณภาพชีวติของ ผูค้น ชุมชน สงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งมีส่วนร่วมของภาคี
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Engagements)  

 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม ไดพ้ฒันาโครงการพฒันาอาสาสมคัร
ภาคธุรกิจสู่ความสุขในวิถีการท างาน ระยะที่ ๒ จากการสนับสนุนจากกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ และสืบเน่ืองจากการพฒันาหนงัสือ”คู่มือจิตอาสาพนกังานองคก์รธุรกิจสู่ความสุขในวิถีการท างาน” 
ในปี พ.ศ ๒๕๕๐ นั้น  องคก์รธุรกิจไดน้ าองคค์วามรู้ไปพฒันากิจกรรมอาสาสมคัรในรูปแบบต่างๆ  หากแต่ยงั
ไม่มีการติดตามผลการด าเนินงานและผลกัดนักิจกรรมอาสาสมคัรพนกังานในลกัษณะที่ต่างๆ ที่ยงัเป็นกิจกรรม
แบบเฉพาะกิจ ซ่ึงอาจจะไม่มีความต่อเน่ือง และไม่เกิดผลกระทบที่ต่อเน่ืองต่อสังคมเท่าที่ควร  หรือบริษทัโดย
ส่วนใหญ่บริษทัจะน าไปผกูโยงกบัไปกบัการสร้างความสัมพนัธ์ของพนักงาน การสร้าง Team Building  และ
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ในปัจจุบนัการเพิ่มพูนความรู้และการสนับสนุนภาคธุรกิจให้มีพนัธะสัญญาทางสังคมภายใตภ้าระกิจความ
รับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)    

ส่ิงที่ยงัไม่เห็นมากในองคก์รธุรกิจคือ การผลกัดนัเร่ือง อาสาสมคัรพนักงานที่หันมาใชศ้กัยภาพของ
พนักงานในการพฒันาสังคม (Pro Bono) และ การส่งเสริมให้บริษทัจดักิจกรรมอาสาสมัครให้เป็นระดับ
สถาบนั เช่นการจดัตั้งเป็นชมรมที่มีการท างานต่อเน่ืองจนน าไปสู่การพฒันาเป็นนโยบายของบริษทั นั้นยงัเป็น
ช่องว่างของการขบัเคล่ือนในภาคส่วนธุรกิจ  และโดยเดอะเนิทเวิร์คขอเสนอให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ผลักดันให้การพฒันาอาสาสมัครองค์กรธุรกิจให้เกิดความหลากหลายและมีความต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่การ
ยกระดบัการพฒันาจิตอาสาที่ไม่ไดอ้ยูใ่นฐานะแค่เพยีงการท ากิจกรรม และเป็นกลไกการพฒันามนุษยไ์ปสู่การ
สมาชิกครอบครัวที่ดี การเป็นพนักงานที่ดีมีทกัษะชีวิตที่ ดีต่อองคก์าร และการเป็นพลเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
 

๒. ระยะเวลาการท างาน : มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

๓. วัตถุประสงค์  

๒.๑  เพือ่ส่งเสริมใหมี้การผลกัดนังานกิจกรรมอาสาสมคัรที่ต่อเน่ือง 
๒.๒  เพือ่ยกระดบัการพฒันาผลกระทบของกิจกรรมอาสาสมคัรที่มีต่อสงัคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
๒.๓ เพื่อผลกัดนัให้บริษทัก าหนดอาสาสมคัรพนักงานให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร และ นโยบายบริษทั และ

ศึกษาถึงแรงจูงใจและปัจจยัที่ท  าใหมี้การพฒันาในระดบันโยบายบริษทั  
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   

๓.๑ พนกังานในองคก์รธุรกิจ ประมาณ 40-60 ท่านจาก 20 องคก์ร (เป็นเจา้หนา้ที่ระดบัสูงที่มีอ  านาจในการ
ก าหนดนโยบายของบริษทั บริษทัละ 2-3 ท่าน) ที่ไดอ่้านหนังสือคู่มือจิตอาสาพนักงานองคก์รธุรกิจ สู่
ความสุขในวถีิการท างาน 

๓.๒ พนกังานในองคก์รธุรกิจ ที่ไดล้องท ากิจกรรมอาสาสมคัรไปบา้งแลว้  
 

๕. ส่ิงที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑     การแลกเปล่ียนเรียนรู้การส่งเสริมอาสาสมคัรพนกังานในองคก์ร และ กระบวนการพฒันางาน
อาสาสมคัรสู่นโยบาย  ขอ้ควรระวงั  อุปสรรค และ ปัจจยัส าเร็จ 

๔.๒   เกิดกิจกรรมอาสาสมัครพนักงานและเครือข่ายการเรียนรู้การพฒันานโยบายอาสาสมัครในองค์กร 
๔.๓  เกิดผลสรุปผลการผลกัดนันโยบายอาสาสมัครในองค์กรท่ีเป็นรูปธรรรม 
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๖. กิจกรรม  

๖.๑ การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการสร้างความสุขในวิถีการท างานของพนักงานองคก์รธุรกิจสู่การสู่การ
ผลกัดนัเชิงนโยบายขององคก์ร  (๓ วนั) 

๖.๒ การประชุมสมัภาษณ์กลุ่มเพือ่ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดพลงัการพฒันาอาสาสมคัรในองคก์ร  (๑๐ คร้ัง คร้ังละ 
๑/๒ วนั) 

๖.๓ ประชุมสรุปบทเรียนและชุดความรู้การพฒันานโยบายอาสาสมคัรพนกังานธุรกิจในองคก์ร รูปแบบเป็น
การประชุมระดมความเห็นและ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กร และ สรุปบทเรียนของพนักงาน
บริษทัพฒันาจิตอาสา (๒ วนั) 
 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งภาคธุรกิจและภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื (The NETWORK) 

๑๙๖/๙ ซอยราชวถีิ๔ ถนนราชวถีิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐โทรศพัท/์โทรสาร ๐๒ ๒๔๕ 
๕๕๔๒   มือถือ ๐๗๑ ๖๕๗ ๓๕๒๐  อีเมล ์ pareena@ngobiz.org 

๘. แผนการท างาน  

 รายละเอียดการท างาน 
ธ 

ค 
มค 

ก
พ 
มีค เม ย 

พ
ค 
มิย กค สค 

๘.๑ ออกแบบการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ืองการสร้างความสุขในวิถีการ
ท างานของพนักงานองค์กรธุรกิจสู่การสู่การผลักดันเชิงนโยบายของ
องค์กร   

         

๘.๒ เตรียมการเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุม เตรียมสถานที่และอ่ืนๆ  
         

๘.๓ จดั CEO Forum ในงาน เสวนาคนไทย-เดอะเนิทเวร์ิคฟอร่ัม ครังท้ี่ ๔  
         

๘.๔ คดัเลือกบริษทัเพือ่เขา้ร่วมโครงการ 
         

๘.๕ จดัการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ืองการสร้างความสุขในวิถีการท างานของ
พนักงานองค์กรธุรกิจสู่การสู่การผลกัดนัเชิงนโยบายขององค์กร   

         

 ก.การสัมมนาเชิงเร่ืองการก าหนดทิศ  วิสัยทัศน์ กระบวนทัศน์ใหม่ 
การคิดเชิงระบบ และ Mind Storming 

         

 ข. การสัมมนาเร่ืองการออกแบบ CSR และ Corporate Volunteering  
         

mailto:pareena@ngobiz.org
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อย่างมีส่วนร่วม การส่ือสารและการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
(Stakeholder Engagement) 

 ค.การถอดบทเรียนการท างาน การประเมินผลทางสังคม (Social Return of 

Investment) และการจดัท ารายงาน 

         

๘.๘ ใหค้  าปรึกษาการพฒันากิจกรรมและ นดัสัมภาษณ์กลุ่มยอ่ยเดือนละ ๒ 
องคก์ร 

         

๘.๗ สรุปผลการสมัภาษณ์กลุ่มยอ่ย 
         

๘.๘ เตรียมการประชุมสรุปบทเรียน 
         

๘.๙ การสรุปบทเรียนและชุดความรู้การพัฒนานโยบายอาสาสมัคร
พนักงานธุรกิจในองค์กร รูปแบบเป็นการประชุมระดมความเห็นและ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กร และ สรุปบทเรียนของพนักงาน
บริษทัพฒันาจิตอาสา 

         

๘.๑๐ สรุปรายงานโครงการ 
         

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

The NETWORK Forum 3 Page 17 of 21 
 

เอกสารแนบหมายเลข 2 

 
รายชือ่องคก์รเขา้รว่ม 

 

ล าดบั ชือ่-สกุล องคก์ร 

1 คณุวฒุโิย จันทรเ์จา้ฉาย 
DC Consultants and Marketing 
Communications Ltd. 

2 ม.ร.ว.ชฎาทพิย ์ชยางกลู 
DC Consultants and Marketing 

Communications Ltd. 

3 คณุกลุภาค  เอยีวเล็ก GP Consulting 

4 คณุดวงทพิย ์เอีย่มรุง่โรจน์ Premier Group of Companies 

5 คณุพรทพิย ์ เสาวภาคย ์ Premier Group of Companies 

6 คณุวณีา  ออ่งจรติ Premier Group of Companies 

7 คณุศนีกานต ์ รศมนตร ี Premier Group of Companies 

8 คณุสรุเดช  บณุยวัฒน Premier Group of Companies 

9 คณุดนัย  เพ็ชรพันธ ์ กลุม่รักษาสทิธิเ์สรภีาพและผลประโยชน์ของชมุชน 

10 คณุวเิชยีร พละพลส ี กลุม่รักษาสทิธิเ์สรภีาพและผลประโยชน์ของชมุชน 

11 คณุพันชศ์ักดิ ์ เวชอนุรกัษ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

12 คณุวโิรจน์  มงคลมหาสาร ธนาคาร ซไีอเอ็มบไีทย  

13 คณุทพิยว์รรณ แสวงศร ี บรษัิท กรังดป์รซี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด 

14 คณุบญุยง  ตันสกลุ บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

15 คณุไพฑรูย ์ ศกุรค์ณาภรณ์ บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

16 คณุบญุศริ ิ จารศุริ ิ บรษัิท บา้นป ู จํากัด (มหาชน) 

17 ดร.เครอืวัลย ์ สมณะ บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากัด 

18 คณุอภสิทิธิ ์ โอภาสสจัจะกลุ บรษัิท พรเีมยีรโ์พรดักส ์จํากัด 

19 Sukit Bejrsuwana บรษัิท มโีมชัน่ จํากัด 

20 Tip Sukwiwat บรษัิท มโีมชัน่ จํากัด 
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21 คณุยอด   สขุววิัฒน์ บรษัิท มโีมชัน่ จํากัด 

22 คณุสพุล  วอ่งวัฒนโรจน ์ บรษัิท สรุพลฟู๊ ดส ์จํากัด (มหาชน) 

23 คณุวรรณา  คลศรวีชิยั บรษัิทพรเีมยีร ์ฟิชชัน่ แคปปิตอล จํากัด 

24 คณุปรดีา  เตยีสวุรรณ์ บรษัิทแพรนดา้ จวิเวอรี ่จํากัด (มหาชน) 

25 คณุสวุัฒน์  สขุสมัฤทธิ ์ บรษัิทวริยิะประกนัภยั จํากัด 

26 คณุพรรณดิา  แกว้ปทมุทพิย ์ บรษัิทสปรงิบอรด์ คอนซลัติง้ จํากัด 

27 คณุทวศีาสตร ์ ตัง้ปฐมวงศ ์ มลูนธิสิง่เสรมิการพัฒนาบคุคล ในพระอปุถัมภ ์

28 คณุสมศักดิ ์ อมรรัตนชยักลุ หอ้งเย็นเอเซีย่นซฟีู๊ ด จํากัด มหาชน 

29 คณุมิง่ขวัญ  ธรศริกิลุ สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตฯิ 

30 คณุวาสนา  อัศรานุรักษ์ เจา้ของกจิการโรงสขีา้ว จ.นครสวรรค ์

31 คณุสตุทยา  วัชราภยั ศนูยเ์ฝ้าระวังภยัตอ่ความมั่นคงของพระพทุธศาสนา 

 32 ไพบลูย ์ สสีรรช ์
 

 33 สราลนิ นติยพัฒน์  GFK Marketwise 

 34 สชุาต ิ ชะนะภยั สภาพัฒน์ 

 35 พรีะพงศ รจุโิม การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

 36 ธนภณ  เศรษฐบตุร Change Fusion 

 37 อภยัชพี  บนุนาค  กระทรวงการตา่งประเทศ 

 38 วรรณี สลีาเวชบตุร หอการคา้ไทย  

 39 บญุลาภ  ภสูวุรรณ Thai Publica 

 

 
วทิยากร 

 

1 ดร.กฤตนิี ณัฎวฒุสิทิธิ ์ สถาบนัศศนิทรจ์ฬุาฯ 

2 น.สพ.ปกรณ์  สวุรรณประภา  

3 ดร.ประกจิ  ณรงคต์ะณุพล มลูนธิเิพือ่การพัฒนาผูนํ้าธรุกจิและชมุชน 
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องคก์รรว่มจดั 

 
 

1 คณุหญงิชฎา  วัฒนศริธิรรม ธนาคารไทยพาณชิย ์

2 คณุวเิชยีร  พงศธร Premier Group of Companies 

3 คณุวรวด ี ขาวไพศาล Premier Group of Companies 

4 คณุดวงกมล  โชตะนา บรษัิทกรงุเทพธรุกจิมเีดยี จํากดั 

5 คณุปิยาวันทน ์ประยกุตศ์ลิป์ บรษัิทกรงุเทพธรุกจิมเีดยี จํากดั 

6 ดร.ศริกิลุ  เลากยักลุ The brandbeing Consultant Co., Ltd. 

7 คณุมัทนา เหลอืงนาคทองด ี บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 

8 คณุววิัฒน ์เจรญิพาณชิยศ์ริ ิ ภาคเีครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรัปชัน่ 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
ภาพรวมการจดังาน 
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