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 รายงานของส�านกังาน 
Ombuds
(Ombuds Office)

โปรแกรม Ombuds ของบริษัท 
Eaton เป็นช่องทางการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภายในบริษัท Eaton 
อย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้นจึงไม่
เหมือนกับการติดต่อช่องทางที่เป็น
ทางการ เช่น ผู้บริหาร หรือ ส�านัก 
งานจริยธรรม การติดต่อส�านักงาน 
Ombuds ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งให้
บริษัททราบอย่างเป็นทางการ
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สารจากผู้อ�านวยการส�านักงาน OMBUDS

ตั้งแต่รายงานของส�านักงาน Ombuds ฉบับที่แล้วของเรา 
บริษัท Eaton มีงานมากในช่วงเวลา 18 เดือน เนื่องจาก
การซื้อกิจการหลายแห่ง เป็นผลให้บริษัท Eaton รับ
พนักงานใหม่เพิ่มมากกว่า 30,000 คน ตั้งแต่มีการซื้อ
กิจการ เราได้แนะน�าโปรแกรม Ombuds แก่พนักงาน
เหล่านั้นเป็นจ�านวนมากในมากกว่า 90 แห่งทั่วโลก ยินดี
ต้อนรับสู่โปรแกรม Ombuds! 

รายงานฉบับนี้ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาช่วงเดือนมกราคม 
ปี ค.ศ. 2013 ถึง เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2014 จะสรุป
ข้อมูลจากกิจกรรมเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างของเราจาก
พนักงานจ�านวนมากกว่า 2,700 คน ที่ได้ติดต่อเราในช่วง
ระยะเวลา 18 เดือนนี้ นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังให้ภาพ
รวมสั้นๆ เกี่ยวกับประเทศใหม่ 6 ประเทศที่มีการน�า
โปรแกรมไปใช้ อีกทั้งเน้นกิจกรรมหลักๆ ของเรา อธิบาย
หน้าที่และความรับผิดชอบของส�านักงาน Ombuds และ
ยกตัวอย่างสถานการณ์จ�าลองของกรณีตัวอย่างบางกรณี
ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ดิฉันต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนจาก
ทั่วโลกที่ส่งค�าพูดมาให้ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้เราน�า
มาใช้อ้างอิงในรายงานฉบับนี้ การออกแบบหน้าปกน�ามา
จากหนึ่งในโปสเตอร์เกี่ยวกับ Ombudsใหม่ๆ หลายแผ่น
ซึ่งจะจัดให้ส�านักงานทุกแห่งทั่วโลก

ตั้งแตปี ค.ศ. 2002 ส�านักงาน Ombuds ได้จัดแหล่งให้
ความช่วยเหลือที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเพื่อให้แน่ใจ
ว่าได้มีการน�าค่านิยมและปรัชญาของบริษัท Eaton ไปใช้
ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร หากท่านมีความวิตกกังวล
ใดๆ เกี่ยวกับงาน ส�านักงาน Ombuds เป็นแหล่งให้ความ
ช่วยเหลือที่เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับซึ่งท่านจะพบ
ว่ามีเจ้าหน้าที่ Ombuds ของบริษัท Eaton ที่มีประสบ- 
การณ์และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม และหลัก
การปฏิบัติงานของเรา ที่จะรับฟังและช่วยแนะแนวทางใน
การจัดการกับปัญหาของท่าน บริการของเราช่วยเสริม แต่
ไม่ได้ท�าหน้าที่แทน หรือ แข่งขันกับช่องทางการรายงานที่

เป็นทางการของบริษัท Eaton เช่น ผู้จัดการของท่าน 
ส�านักงานควบคุมดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับหรือกฎหมายทั่วโลกหรือฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 Evan Arrowsmith เจ้า
หน้าที่ Ombuds ภาคสนามส�าหรับอเมริกาเหนือเกษียณ
อายุ เราจะระลึกถึงการอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการ
ท�างานของ Evan เราขอให้เขาโชคดี และขอบคุณเขาที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กรมาเป็นเวลาหลายปี

รายงานฉบับนี้ นอกจากจะให้เราได้มีโอกาสรายงานให้
ชุมชนพนักงานทราบแล้ว ยังช่วยให้เราได้เข้าถึงชุมชุน
พนักงานของเรา และสร้างความมุ่งมั่นของเราที่จะตอบ
สนองต่อการขอความช่วยเหลือของพนักงาน และ
พนักงานสามารถเข้าถึงเราได้ต่อไป อีกทั้งท�าให้มีสภาพ
แวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยโดยเก็บรักษา
ข้อมูลไว้ความลับ ไม่เป็นทางการ และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดซึ่ง
พนักงานสามารถพูดคุยเรื่องประเด็นปัญหาหรือความ
วิตกกังวลใดๆ ในสถานที่ท�างานได้ ขอบคุณท่านที่ไว้
วางใจเรา

เราจัดตั้งส�านักงาน Ombuds มานานกว่า 12 ปีแล้ว โดยมีเจตนาที่จะจัดให้
พนักงานของเรามีสถานที่ที่พวกเขาสามารถแสดงความวิตกกังวลหรือหยิบยก
ประเด็นปัญหาใดๆ ในสถานที่ท�างานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ 
เมื่อตกอยู่ในสภาวะล�าบากหรือประสบปัญหา พนักงานส่วนใหญใช้ช่องทางที่
เป็นทางการเป็นหลัก เช่น ผู้จัดการของตน หรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อย่างไร
ก็ตาม เราตระหนักดีว่า บางครั้งการสามารถเข้าถึงสถานที่ที่เก็บข้อมูลไว้เป็น
ความลับ ที่มีความเป็นกลาง และไม่จดบันทึกข้อมูลไว้ในระบบได้ เช่น 
Ombuds นั้นช่วยให้พนักงานสามารถขอรับค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าในเรื่องที่
ตนมีความวิตกกังวลได้ ไม่เช่นนั้น จะไม่มีการแสดงความวิตกกังวลใดๆ

ตั้งแต่ที่ได้มีการเริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 2002 พนักงานมากกว่า 16,000 คนได้
ติดต่อส�านักงาน Ombuds เพื่อแสดงความวิตกกังวลของตน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าพนักงานเหล่านั้นไว้วางใจที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีให้เลือกด้วยวิธีนี้ ผม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านพิจารณาใช้บริการที่ส�าคัญนี้ เมื่อไรก็ตามที่มีความ
จ�าเป็น

ส�านักงาน Ombuds มีบทบาทส�าคัญต่อการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
บริษัท Eaton ที่จะท�าธุรกิจด้วยความถูกต้อง ด้วยการช่วยให้พนักงานได้มี
โอกาสหยิบยกประเด็นปัญหาได้อย่างเป็นความลับ

ไอลีน บุเทนสกี (Ilene Butensky) 
ผู้อ�านวยการส�านักงาน OMBUDS

สมาชิก OMBUDSMAN ที่ได้รับการรับรองแล้ว  
ซึ่งปฏิบัติงานให้กับองค์กร (COOP)

Sandy Cutler 
ประธานและหัวหน้าผู้บริหารสูงสุด 
(CHAIRMAN AND CEO)

ส�านักงาน Ombuds:  
แหล่งให้ค�าปรึกษาอิสระ 
และรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
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รายงานกิจกรรม
ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ทีม Ombuds ได้แนะน�าโปรแกรมนี้ไปอบรม
พนักงานของบริษัท Eaton ในประเทศเกาหลี มาเลเซีย แอฟริกาใต้ ตุรกี
ซาอุดิอาระเบีย และญี่ปุ่น ทีมดังกล่าวได้น�าโปรแกรมนี้ไปฝึกอบรมอดีต
พนักงานของบริษัท Cooper มากกว่า 19,000 คน ใน 14 ประเทศและ
พนักงานที่มาจากการซื้อกิจการของบริษัท Jeil ในเกาหลีใต้ บริษัท 
Rolec ในชิลี และบริษัท PolimerKaucuk ในตุรกี ทีม Ombuds ได้จัดฝึก
อบรม ณ สถานประกอบการทั้งหมด 172 แห่ง ให้กับพนักงานของบริษัท 
Eaton มากกว่า 40,000 คนทั่วโลก

สถานประกอบการเดิมของบริษัท Cooper

ใครใช้บริการของส�านักงานนี้

ตั้งแต่ที่มีการซื้อกิจการจากบริษัท 
Cooper ในปี ค.ศ. 2012 ส�านักงาน 
Ombuds ได้จัดฝึกอบรมเพื่อแนะน�า
โปรแกรม Ombuds ให้กับอดีตพนักงาน
ของบริษัท Cooper มากกว่า 19,000 คน 
ที่สถานประกอบการ 93 แห่ง ใน 14 
ประเทศ

กรณีตัวอย่างเกือบ 1 ใน 4 ส่วนของกรณี
ทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2013 
มาจากสถานประกอบการเดิมของ 
Cooper

ส�านักงาน Ombuds เก็บข้อมูลใน

ระดับสูงเท่านั้นข้อมูลอย่างละเอียดที่

อาจน�าไประบุตัวตนพนักงานได้นั้น

ไม่มีการเก็บรักษาไว้เพื่อให้มั่นใจได้

ว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความ

ลับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

20%
30%

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

16%
11%

ฝ่ายสนับสนุนส�านักงาน

5%
5%

หน่วยงานนอกองค์กร  
หรือ ไม่ทราบ

8%

พนักงานที่เกษียณ
อายุ/ พนักงานที่ 
ลาออก

2%
ผู้รับเหมา/ 
พนักงานชั่วคราว

1%

46%
53%
ผู้ที่ท�างานในโรงงานการเยีย่มเยียนและฝึกอบรม 

ณ สถานประกอบการ

172 แห่ง

ประเทศใหม่6 ประเทศ

รวมท้ังสิน้

2,710 กรณี

30%
เอเชียแปซิฟิก

4%*
ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา

อเมรกิาเหนือ

43%

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

23%

การแจกแจงกรณีต่างๆ ตามภูมิภาค

* ยังจะต้องมีการแนะน�าโปรแกรม Ombuds ใน
ประเทศยุโรปเกือบทั้งหมดในภูมิภาค EMEA

จนถึงบัดนี้ ได้จัดให้มี
โปรแกรม Ombuds ใน  
30 ประเทศซึ่งครอบคลุม  
80 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวน
พนักงานของบริษัท Eaton 
ทั้งหมด

พนักงานที่โทรหาเจ้าหน้าที่ Ombuds ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Eaton

ผู้น�าระดับสูง

2%
.05%
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ญี่ปุ่น
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 ได้น�า
โปรแกรม Ombuds ไปฝึกอบรม
พนักงานจ�านวนเกือบ 300คน ณ 
สถานประกอบการในเมืองโอซาก้า 
เกียวโตและโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
รวมไปถึง สถานประกอบการเดิม 
ของบริษัท Cooper ด้วย

ตุรกี
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 ทีม 
Ombuds ได้น�าโปรแกรม Ombuds 
ไปฝึกอบรมพนักงานจ�านวนมากกว่า 
2,000 คนที่ส�านักงานไฟฟ้าและ 
ไฮดรอลิกส์ในอิสตันบูลและที่โรงงาน
ผลิตไฮดรอลิกส์และท่ออ่อน
อุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ขนาด 1 ล้าน
ตารางฟุตใน Cerkezkoy ประเทศ
ตุรกี

เกาหลีใต้
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2013 Ilene 
Butensky และ Sophia Qiao เยี่ยม
เยียมเกาหลีใต้ และเป็นผู้น�าการฝึก
อบรมโปรแกรม Ombuds 20 คาบให้
กับพนักงานมากกว่า 500 คนจาก 
ธุรกิจ ไฟฟ้า ยานพาหนะและไฮดรอ
ลิกส์พร้อมด้วยอดีตพนักงานของบริษัท 
Cooper การฝึกอบรมจัดขึ้นที่เมือง 
Busan, Seoul, Pyungtek และ 
Hwasung

แอฟริกาใต้
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2013 ทีม 
Ombuds ไปเยี่ยมเยียนเมือง 
Wadeville, Kempton Park, 
Witbank, Vanderbijl Park, Cape 
Town, Durban และ Richardsbay 
แอฟริกาใต้โดยได้จัดฝึกอบรม
พนักงานเกือบ 500 คนจากธุรกิจ
ธุรกิจไฟฟ้า ไฮดรอลิกส์ และยาน
พาหนะเป็นจ�านวน 23 คาบ

ซาอุดิอาระเบีย
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2014 
พนักงานมากกว่า 80 คน ที่สถาน
ประกอบการของบริษัท Eaton ใน 
Damamm ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ได้รับการฝึกอบรมจากทีม Ombuds

ประเทศใหม่ 6 ประเทศ

มาเลเซีย
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2013  
ได้มีการน�าโปรแกรม Ombuds  
ไปฝึกอบรมพนักงานจากธุรกิจไฟฟ้า
และไฮดรอลิกส์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
และรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย



ความสมัพนัธ์กบัผูท่ี้เท่าเทียม
กันและกับเพือ่นร่วมงาน

4%
การควบคุม & การปฏบิตัติาม
กฎข้อบงัคับหรอืกฎหมาย

4%

ความปลอดภยัและสขุอนามัย

6%
การโค้ชเรือ่งภาวะผูน้�า

8%

หน่วยงานนอกองค์กร

5%

8 9

เดือนเมษายน ค.ศ. 2013
Ilene Butensky ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการผู้บริหารของสมาคม 
Ombudsman นานาชาติ (IOA) สมาคม 
Ombudsman นานาชาติ (IOA) ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นเหรัญญิกของคณะ
กรรมการด้วย

เดือนเมษายน ค.ศ. 2014
Ilene Butensky บรรยายหัวข้อ “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ Ombuds” ณ ที่ประชุมประจ�า
ฤดูใบไม้ผลิของเนติบัณฑิตยสภาของ
อเมริกาในไมอามีฟลอริด้า การบรรยาย
ครั้งนี้เน้นที่อนาคตของหลักการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ Ombuds ในสภาพ
แวดล้อมการท�างานขององค์กร 

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014
Sophia Qiao และ Ilene Butensky พูดคุย
กับสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศญี่ปุ่น 
ณ ชมรมอเมริกันประจ�ากรุงโตเกียว หัวข้อที่
น�าเสนอคือ “โปรแกรมส�าหรับสมาชิก 
Ombuds ที่ปฏิบัติงานในองค์กร บทบาท 
คุณค่า และผลกระทบของโปรแกรม” 

เดือนธันวาคม ค.ศ. 2013
GennetteTripari เจ้าหน้าที่ Ombuds 
ภาคสนาม ประจ�าภูมิภาคละตินอเมริกา
และแคริบเบียน เป็นผู้ปราศรัยส�าคัญ ณ  
ที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้าน Ombuds ชาว
บราซิลครั้งที่ 16 ของสมาคม 
Ombudsman ประจ�าบราซิล ในเมือง 
Recife ประเทศบราซิล Gennette น�า
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส�านักงาน Ombuds ของบริษัท Eaton 
รวมไปถึง การน�าแผนไปปฏิบัติของ
ส�านักงาน Ombuds แนวโน้ม สถิติ และ
กลยุทธ์ในการสื่อสาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Ombuds มากกว่า 360 คนจากทั่ว
ประเทศบราซิลเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ประเภทกรณี

ให้ค�าปรกึษา

49%

อ่ืนๆ

2%

ช่วยแก้ปัญหา

49%
ปฏเิสธ

2%

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือ

ให้ค�าปรึกษา
เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ Ombuds ช่วยให้พนักงานเข้าใจประเด็น
ปัญหาอย่างชัดเจนหรือช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่ามีทางเลือกใด
บ้างและวิธีการที่ดีที่สุดที่จะด�าเนินการต่อไป มากกว่า 1 ใน 3 
ของการให้ค�าปรึกษาจบลงด้วยการส่งต่อไปยังช่องทางแก้
ปัญหาที่เป็นทางการ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ ส�านักงาน
ควบคุมดูแลด้านจริยธรรม

ช่วยแก้ปัญหา
เกิดขึ้นเมื่อพนักงานมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าที่ Ombuds ส่งเรื่อง
ต่อไปยังช่องทางที่เป็นทางการ

ปฏิเสธ
การปฏิเสธเกิดขึ้นเมื่อเรื่องความวิตกกังวลก�าลังได้รับการ
จัดการโดยช่องทางที่เป็นทางการแล้ว เช่น ทนายความ หรือ 
ผ่านวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่เป็นทางการ และเกิดขึ้นเมื่อ 
เจ้าหน้าที่ Ombuds ไม่สามารถติดต่อพนักงานคนนั้นได้อีก

* เจ้าหน้าที่ Ombudsman เป็นผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ร่วมภาคี และคง

ความเป็นกลาง ในขณะที่สนับสนุนกระบวนการที่มีความยุติธรรมทุก

ครั้งที่มีการติดต่อสื่อสารกัน

ค่าชดเชย

11%
สวัสดกิาร

11%

งานและอาชพี

16%

ปัญหาระหว่างหัวหน้างาน
และพนักงาน

23%

การบริหารผลการปฏบิตังิาน

10%

การท�างานร่วมกับสมาคม Ombudsman นานาชาติ 
(IOA) และการร่วมกิจกรรมท่ีเป็นมืออาชพี
ทีม Ombuds ของบริษัท Eaton สนับสนุนงานอาชีพนี้โดยการท�ากิจกรรม 
ในชุมชนของเราและการท�างานร่วมกับสมาคม Ombudsman นานาชาติ (IOA)
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สถานการณ์จ�าลองจากกรณีที่เกิดขึ้นบ่อย
ส�านักงาน Ombuds ของบริษัท Eaton ได้พูดคุยทางโทรศัพท์หรือได้พบพนักงานตัวต่อ
ตัวเป็นจ�านวนมากกว่า 16,000 คน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งส�านักงาน และได้รับฟังเรื่องราวหรือ
สถานการณ์ต่างๆ เป็นจ�านวนมากจากสถานประกอบการทั่วโลก เรื่องราวที่ได้รับทาง

สถานการณ์จ�าลอง APEX
Frank เป็นวิศวกรออกแบบของบริษัท Eaton เมื่อปีที่แล้ว Carl 

กลายมาเป็นหัวหน้างานคนใหม่ของเขา Frank บอกว่า Carl มี

ความคาดหวังที่แตกต่างจากหัวหน้างานคนก่อนของเขา และ

บอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองตึงเครียดเกือบจะตั้งแต่วันแรก 

ปีนี้ Frank ได้รับ P2 จากการให้คะแนน APEX ซึ่งท�าให้เขารู้สึก

แย่มาก เนื่องจากคะแนน APEX ของเขาเคยเป็น P3 หรือดีกว่า

นั้นมาตลอด เขาคิดว่าการให้คะแนนนั้นไร้เหตุผลและไม่

ยุติธรรม และเขาได้แสดงการไม่ยอมรับอย่างชัดเจนต่อ Carl ซึ่ง

สร้างความตึงเครียดระหว่างคนทั้งสองมากขึ้น เขาได้ติดต่อเจ้า

หน้าที่ Ombuds เพื่อขอรับมุมมองที่เป็นกลางจากผู้ที่มีความรู้

ความเข้าใจในปัญหาดังกล่าว และเพื่อสอบถามว่าเป็นไปได้

หรือไม่ที่จะอุทธรณ์เรื่องการให้คะแนน APEX ของเขา  

เจ้าหน้า ที่ Ombuds และ Frank พูดคุยกันเรื่องความหมายของ

การให้คะแนน P2 และเจ้าหน้าที่ Ombuds ถาม Frank ว่าเขา

ทราบอย่างชัดเจนหรือไม่ว่าท�าไมผู้จัดการของเขาจึงให้คะแนน

เขา “2” ด้านความสามารถของเขา แต่เขาไม่ทราบ

ส่วนการอุทธรณ์เรื่องการให้คะแนน เจ้าหน้าที่ Ombuds 

อธิบายว่าไม่มีกระบวนการอุทธรณ์ เนื่องจากการให้คะแนน 

APEX ขั้นสุดท้ายต้องอาศัยการปรับระดับคะแนนจากผู้จัดการ

ท่านอื่นๆ และได้รับอนุมัติจากผู้จัดการระดับกลาง Frank ได้

รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ Ombuds ให้มุ่งเน้นไปที่อนาคต 

และเขาได้คุยกันถึงวิธีการเชิงรุกและเป็นบวกที่จะจัดการด้าน

ความสัมพันธ์ของเขากับ Carl ในอนาคต เจ้าหน้าที่ Ombuds 

ถาม Frank ว่าเขาจะยินดีที่จะนัดประชุมกับ Carl หรือไม่ เพื่อ

ตรวจสอบความคืบหน้า และเพื่อดูว่า Carl รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ

การด�าเนินงานของเขา Frank ตกลงที่จะลองใช้วิธีนี้ อีกไม่กี่

สัปดาห์ต่อมา เมื่อเจ้าหน้าที่ Ombuds เช็คกับเขา เขาบอกว่า

ความสัมพันธ์ในการท�างานของเขากับ Carl ดีขึ้นแน่นอน แต่ไม่

ดีเลิศ Frank ชี้แจงว่าเขาเข้าใจชัดเจนมากขึ้นว่าท�าไม Carl จึง

ให้คะแนน 2 แก่เขาด้านความสามารถของเขา และเขาต้องท�า

อะไรบ้างเพื่อที่จะปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น

ความสัมพันธ์ของพนักงาน
ส�านักงาน Ombuds ได้รับโทรศัพท์จาก Carmen ซึ่งเป็น

พนักงานในโรงงานที่ท�างานให้กับบริษัทฯ มานานถึง 12 ปี  เธอ

กล่าวหาว่าหัวหน้าทีมของเธอไม่ให้เกียรติเธอและเพื่อนร่วมงาน

ของเธอ โดยการใช้วาจาขู่ว่าพวกเขาจะตกงาน และใช้ภาษาที่

ไม่เป็นมืออาชีพ Carmen ได้คุยกับซูเปอร์ไวเซอร์ของเธอเกี่ยว

กับเรื่องดังกล่าว และสถานการณ์ดีขึ้นอยู่พักหนึ่ง แต่ตอนนี้เธอ

กล่าวหาว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นได้เกิดขึ้นอีก Carmen ไม่

สบายใจที่จะหยิบยกประเด็นปัญหาให้ซูเปอร์ไวเซอร์ของเธอ

ทราบอีกครั้ง เธอจึงตัดสินใจโทรหาเจ้าหน้าที่ Ombuds

เจ้าหน้าที่ Ombuds รับฟังความวิตกกังวลใจของ Carmen และ

พูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกหลายทางเลือก พร้อมกับข้อดีและข้อ

เสียของแต่ละทางเลือก เนื่องจากเธอกังวลว่าจะมีการแก้แค้น 

Carmen จึงขอให้เจ้าหน้าที่ Ombuds ส่งความวิตกกังวลใจ

ของเธอต่อไปยังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่เปิดเผยชื่อเธอ 

หลังจากเตือนความจ�าของ Carmen ว่าการแก้แค้นนั้นขัดกับ

หลักจรรยาบรรณของบริษัท Eaton เจ้าหน้าที่ Ombuds ตกลง

ที่จะติดต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้เธอ ผลลัพธ์คือ  

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท�าการสืบสวนสอบสวนและ

สามารถยืนยันได้ว่าค�ากล่าวหาของ Carmen นั้นเป็นความจริง 

จากนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้พูดคุยกับทั้งหัวหน้าทีมและ 

ซูเปอร์ไวเซอร์ของแผนกพร้อมๆ กัน เพื่ออธิบายบทบาทของ

หัวหน้าทีม รวมทั้งข้อจ�ากัดอ�านาจและพฤติกรรมที่คาดหวังจาก

บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนี้ให้ชัดเจน ได้มีการขอให้ซู

เปอร์ไวเซอร์ดังกล่าวสอนงาน (โค้ช) ให้กับหัวหน้าทีม อีกทั้งจัด

ท�าข้อมูลป้อนกลับประจ�าเดือนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการ

ท�างานของหัวหน้าทีมให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และให้เขาเข้ารับ

การฝึกอบรมเรื่องความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานที่

เหมาะสมจากมหาวิทยาลัย Eaton ตลอดกระบวนการนี้ ไม่มี

ใครได้รับแจ้งว่า Carmen คือบุคคลที่หยิบยnประเด็นปัญหานี้

ขึ้นมา

โทรศัพท์แต่ละเรื่องมีลักษณะเฉพาะของตนเอง อย่างไรก็ตาม มีเรื่องหลายเรื่องที่เป็น
เรื่องปกติมากกว่าเรื่องอื่นๆ สถานการณ์จ�าลองที่แต่งขึ้นมาต่อไปนี้ 4 สถานการณ์เป็น
ตัวอย่างของกรณีบางกรณีที่ส�านักงาน Ombuds ได้ประสบบ่อยครั้ง

• ไม่แน่ใจว่าจะน�าปัญหาไปปรกึษาใครหรอื
ท�าอย่างไรต่อไป 

• ต้องการพูดคยุกับใครบางคนทีม่คีวามรู้
เก่ียวกับนโยบายและหลกัการปฏบิตังิาน
ของบรษิทัฯ ซึง่สามารถเก็บรกัษาข้อมลูไว้
เป็นความลบัได้และไม่จดบนัทึกข้อมลูจาก
การสนทนาไว้

• ต้องการตวัแทนความคดิทีเ่ป็นกลางทีจ่ะ
ช่วยระบแุละประเมนิทางเลอืกในการแก้ไข
ปัญหา

• จ�าเป็นต้องได้รบัข้อมลูหรอืความชดัเจน
เก่ียวกับบางสิง่บางอย่าง

• ลองตติด่อช่องทางทีเ่ป็นทางการแล้ว

“Ombuds เป็นแหล่งให้ความ
ช่วยเหลือที่มีประโยชน์ ซึ่งเป็น
โครงข่ายความปลอดภัยที่มี
ความหมายในวัฒนธรรมของ
เรา”

- พนักงานของบริษัท Eaton

“เจ้าหน้าที่ Ombuds เป็นผู้ให้ค�า
ปรึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
งานได้อย่างมีประสิทธิผลและ
เหมาะสมกับเวลา”

- พนักงานของบริษัท Eaton

“ส�านักงาน Ombuds เป็นแหล่งให้
ความช่วยเหลือพนักงานที่ดีและมี
ความเป็นกลาง ซึ่งมีส่วนท�าให้เรา
มีความผาสุกและมีระดับความไว้
วางใจเพิ่มมากขึ้น”

- พนักงานของบริษัท Eaton

เจ้าหน้าที ่Ombuds จะรบัฟังสถานการณ์ของท่าน และซกัถามเพ่ือ
ให้เข้าใจในปัญหาอย่างลกึซึง้ จากน้ันท่านและเจ้าหน้าท่ี Ombuds 
จะระบทุางเลอืกต่างๆ ทีเ่หมาะสม และจะปรกึษาหารอืกันเกีย่วกับ
ข้อดแีละข้อเสียของแต่ละทางเลือก ประเภทของทางเลือกรวมไปถึง 
การเข้ารบัการสอนงาน (โค้ช) จากเจ้าหน้าที ่Ombuds เก่ียวกับวิธี
การเข้าถึงแหล่งให้ความช่วยเหลืออกีแหล่งหน่ึง โดยการได้รบัข้อมลู
ท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาของท่าน อีกท้ังการขอให้เจ้าหน้าท่ี 
Ombuds พูดคยุกับบคุคลในช่องทางท่ีเป็นทางการ หรอืการด�าเนิน
การด้วยวิธีอืน่ ท่านเป็นคนตดัสนิใจเองว่าทางเลือกใดดท่ีีสดุส�าหรบั
ท่าน ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี Ombuds

ดิฉัน/ผมจะพบว่าเป็นอย่างไร เมื่อดิฉัน/
ผมติดต่อส�านักงาน Ombuds เพื่อถาม
ค�าถามหรือแสดงความวิตกกังวล?

ท�าไมพนักงานจึงติดต่อ
ส�านักงาน Ombuds?
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ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม
Sarah ตกลงท�างานในต�าแหน่งผู้ช่วยทางการบริหารในแผนกที่

น�าโดย Michelle ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานคนใหม่ที่บริษัท Eaton 

ในช่วงเวลาอันสั้นที่เธอปฏิบัติงานในต�าแหน่งนี้ Michelle มีผล

การท�างานที่ยอดเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของผู้ร่วมงาน

และผู้บริหารระดับสูง

Michelle ได้ให้ Sarah รวบรวมใบเสร็จเพื่อจัดท�ารายงานค่าใช้

จ่ายประจ�าเดือนของเธอ Sarah ไม่เคยท�ารายงานค่าใช้จ่ายให้

คนอื่นมาก่อน แต่คิดว่ารายจ่ายจ�านวนหนึ่งในใบเสร็จนั้นใช้

ส�าหรับสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ Sarah ไม่

สบายใจและไม่ต้องการถาม Michelle เนื่องจากเธอคิดว่าการ

ท�าเช่นนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ในการท�างานของ

ทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากค่าใช้จ่ายนั้นไม่ชอบธรรม

Sarah ตัดสินใจที่จะสนทนากับเจ้าหน้าที่ Ombuds อย่างเป็น

ความลับ ทั้งสองทบทวนสถานการณ์ นโยบายค่าใช้จ่าย อีกทั้ง

ข้อดีและข้อเสียของทางเลือกหลายๆ ทาง รวมถึง การติดต่อ

ส�านักงานควบคุมดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อ

บังคับหรือกฎหมายทั่วโลก (Global Ethics and Compliance) 

เจ้าหน้าที่ Ombuds ยืนยันให้เธอแน่ใจได้ว่าส�านักงานดังกล่าว

จะไม่ขอให้เธอเปิดเผยชื่อ หากเธอเลือกที่จะไม่เปิดเผย หลัง

จากการสนทนากับเจ้าหน้าที่ Ombuds ในครั้งนั้น Sarah รู้สึก

ว่าค่าใช้จ่ายที่กล่าวถึงนั้นมีความก�้ากึ่ง และเพื่อความสบายใจ

ของเธอ เธอจะโทรหาฝ่ายบริการให้ความช่วยเหลือด้าน

จริยธรรมทางโทรศัพท์ (Ethics Help Line) เพื่อขอให้ตีความ 

ผลจากการโทรศัพท์ของ Sarah ส�านักงานควบคุมดูแลด้าน

จริยธรรม (Ethics Office) ติดต่อผู้ควบคุมของแผนก ซึ่งท�าการ

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในรายงานของเธอ สรุปว่าค่าใช้จ่ายนั้นมี

ความชอบธรรมอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบายของ

บริษัท Eaton ซึ่งได้มีการสื่อสารให้ Sarah ทราบ เมื่อเธอ

โทรศัพท์มาเพื่อติดตามผล เธอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน

ควบคุมดูแลด้านจริยธรรมที่ช่วยแก้ประเด็นขัดแย้งทาง

จริยธรรมนี้และท�าให้เธอรู้สึกสบายใจ

ความเครียดเรื่องการท�างาน
ล่วงเวลา
Tanya โทรศัพท์หาส�านักงาน Ombuds เรื่องชั่วโมงการท�างาน

ล่วงเวลาที่ก�าหนดให้ท�าที่โรงงานของเธอ เธอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 

Ombuds ทราบว่าพนักงานหลายคนท�างาน 7 วันต่อสัปดาห์ 

มาเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน เพื่อนร่วมงานหลายคนได้บ่น

ว่าเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวของตน Tanya เล่าว่า

หลายครั้งพนักงานไม่มีงานท�าเพียงพอในวันจันทร์ เนื่องจากไม่

ได้มีการจัดซื้อวัตถุดิบไว้ตรงเวลา หรือใช้หมดในช่วงวันเสาร์

อาทิตย์ Tanya พูดคุยกับซูเปอร์ไวเซอร์ของเธอหลายครั้งเกี่ยว

กับเรื่องความวิตกกังวลใจเหล่านี้แต่ได้รับค�าตอบว่า ถึงแม้ว่า

เรื่องนี้ก�าลังได้รับการตรวจสอบอยู่ พวกเขาต้องจัดการกับการ

สั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้น เนื่องจาก

สินค้าหมด และจัดการกับเรื่องข้อจ�ากัดด้านจ�านวนพนักงาน 

Tanya โทรหาเจ้าหน้าที่ Ombuds เพื่อดูว่าจะสามารถด�าเนิน

การอื่นใดได้หรือไม่

หลังจากที่เจ้าหน้าที่อธิบายทางเลือกที่มีให้เธอทราบ Tanya ขอ

ให้เจ้าหน้าที่ Ombuds พูดคุยกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ของโรงงาน โดยไม่เปิดเผยชื่อของเธอ เจ้าหน้าที่ Ombuds ได้

พูดคุยเรื่องความวิตกกังวลใจดังกล่าวกับผู้จัดการฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ ผู้ซึ่งอธิบายให้ทราบถึงงานคั่งค้างของโรงงาน

และความจ�าเป็นของการท�างานล่วงเวลา แต่รับทราบว่า เขามี

ความกังวลเกี่ยวกับความจ�าเป็นของพนักงานlที่จะต้องมีเวลา

หยุดงาน และจะขอให้ผู้บริหารพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง นอกจาก

นี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กล่าวด้วยว่ามีพนักงานหลายคนที่ต้อง 

การการท�างานล่วงเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ พนักงานใน

โรงงานตัดสินใจจัดตั้งทีมงานขึ้น เพื่อจัดการเรื่องสถานการณ์

การไหลของวัตถุดิบสินค้าของพวกเขา เพื่อให้แน่ใจว่าจะ

สามารถด�าเนินการผลิตได้โดยไม่มีความล่าช้าในวันจันทร์ ทีม

งานดังกล่าวระดมสมอง เพื่อหาวิธีให้พนักงานได้มีเวลาหยุดพัก

งาน 

“ประสบการณ์ที่ดิฉัน/ผมได้รับ
ครั้งแรกจากการติดต่อ
ส�านักงาน Ombuds คือ เจ้า
หน้าที่รับฟังความวิตกกังวลใจ
ของดิฉัน/ผม และแนะแนวทาง
ให้ดิฉันติดต่อบุคคลที่ถูกต้อง 
เพื่อแก้ปัญหาของดิฉัน/ผม”

- พนักงานของบริษัท Eaton

“จากประสบการณ์ส่วนตัว ดิฉัน/ผมพบว่า
เจ้าหน้าที่ Ombuds ปฏิบัติงานโดยมีการ
ตระหนักถึงความยุติธรรมและเห็นว่ามี
ระบบการท�างานที่สนับสนุนความซื่อสัตย์
สุจริต ด้วยการชี้แนะแนวทาง มีความ
ใจเย็น และมีเทคนิคในการสอนงาน 
(โค้ช)”

- พนักงานของบริษัท Eaton

“ดิฉัน/ผมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของ
ดิฉัน/ผมโดยไม่ต้องกลัวการแก้แค้น ผ่าน
ส�านักงาน Ombuds เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าถึง
ได้ง่ายและช่วยให้ดิฉัน/ผมก้าวไปข้างหน้า”

- พนักงานของบริษัท Eaton

หากเจ้าหน้าที่ Ombuds 
ได้รับค่าจ้างจากบริษัทฯ 
เราจะทราบได้อย่างไรว่า
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะมี
ความเป็นกลางและรักษา
ความลับไว้ได้?

เมือ่บรษิทั Eaton เริม่ก่อตัง้ส�านกังาน 
Ombuds มานานกว่า 12 ปี ส�านกังานนี้
สร้างขึน้มาโดยเฉพาะเพ่ือให้มสีถานท่ีที่
ปลอดภยัส�าหรบัพนกังานท่ีจะหยิบยก
ปัญหาขึน้มาและจดัการกับปัญหาของตน
ได้อย่างเป็นความลบั หากส�านกังาน 
Ombuds ไม่สามารถแสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะ
เก็บรกัษาข้อมลูไว้เป็นความลบัได้ บรษิทั 
Eaton และพนกังานของบรษิทัฯ ก็ไม่มี
ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมสี�านกังาน Ombuds 
เรามคีวามเป็นกลางในแง่ทีว่่าเราไม่ได้เป็น
ฝ่ายบรหิาร และไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ 
ฟังก์ชัน่ธุรกิจใดๆ ดงัน้ันเราไม่ได้รบัสทิธิประ
โยชน์ใดๆ ในผลลพัธ์ นอกเหนอืจากความ
ยุตธิรรม

ใครสามารถใช้บริการของ
ส�านักงานได้?

พนักงานปัจจบุนั พนักงานท่ีลาออกไปแล้ว 
พนักงานท่ีเกษยีณอาย ุผู้รบัเหมา พนักงาน
ชัว่คราว และพนักงานท่ีท�างานบางเวลา 
พนักงานเฉพาะกิจ และผูท่ี้เข้ามาฝึกงานทุก
ท่าน สามารถใช้บรกิารของส�านักงานน้ี เพ่ือ
พูดคยุเก่ียวกับความวิตกกังวลใจ หรอืถามค�า
ถามใดๆ เรือ่งงาน
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เป็นความลับ
เจ้าหน้าที่ Ombudsman รักษาข้อมูลที่ได้รับจากการสื่อสาร
กับบุคคลที่ขอความช่วยเหลือไว้เป็นความลับสูงสุด และไม่
เปิดเผยข้อมูลจากการสื่อสารที่เป็นความลับ นอกเสียจากว่า
จะได้รับอนุญาตให้กระท�าการดังกล่าว แต่มีข้อยกเว้นข้อ
เดียวส�าหรับการเก็บรักษาความลับนี้ คือ ในกรณีที่ดูเหมือน
ว่าความเสี่ยงใกล้จะเกิดขึ้นเนื่องจากอันตรายร้ายแรง

เป็นอิสระ
ภายในองค์กร เจ้าหน้าที่ Ombudsman เป็นอิสระจาก 
โครงสร้าง ฟังก์ชั่นงาน และลักษณะภายนอกมากที่สุด 
เท่าที่จะมากได้

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
เจ้าหน้าที่ Ombudsman ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่ร่วมภาคีและ 
คงความเป็นกลางเจ้าหน้าที่ Ombudsman ไม่มีส่วนร่วมใน
สถานการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

ไม่เป็นทางการ
เจ้าหน้าที่ Ombudsman ในฐานะที่เป็นแหล่งให้ค�าแนะน�า
อย่างไม่เป็นทางการ ไม่เข้าร่วมกระบวนการการตัดสินหรือ 
การบริหารจัดการที่เป็นทางการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความวิตก
กังวลใจที่ตนได้รับแจ้งการติดต่อเจ้าหน้าที่ Ombuds ไม่
ถือว่าเป็นการแจ้งให้บริษัททราบอย่างเป็นทางการ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ IOA กรุณาเข้าไปที่ 
www.ombudsassociation.org.

ทีมเจ้าหน้าที่ Ombuds
จากซ้าย Sophia Qiao เจ้าหน้าที่ Ombuds ภาคสนามประจ�าเอเชียแปซิฟิก, Terry Boudreau เจ้าหน้าที่ Ombuds  
ภาคสนามประจ�าอเมริกาเหนือ, GennetteTripari เจ้าหน้าที่ Ombuds ภาคสนามประจ�าละตินอเมริกาและแคริบเบียน,  
Ilene Butensky ผู้อ�านวยการ, Crystal Bahr ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Ombuds และ Devyani Singh เจ้าหน้าที่ Ombuds  
ภาคสนามประจ�าอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และตุรกี

มาตรฐานการปฏิบัติงานของสมาคม 
Ombudsman นานาชาติ (IOA)
บริษัท Eaton เป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคม 
Ombudsman นานาชาติ (IOA) ในฐานะแหล่งให้ค�าปรึกษาอิสระ
ส�าหรับพนักงานของบริษัท Eaton เรายึดหลักจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสมาคม 
Ombudsmanนานาชาติ (IOA) ส�าหรับ
สมาชิก Ombuds ที่ปฏิบัติงานในองค์กร



ขอความช่วยเหลือเรื่องความ
วิตกกังวลในสถานที่ท�างาน
การรายงานปัญหาต่างๆ และการจัดการกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงานสามารถท�าได้ 4 วิธี

หมายเลขโทรฟรีที่เป็นความลับ
ปลอดภัยและแยกจากสายโทรศัพท์อื่นๆ ของบริษัท Eaton หากต้องการติดต่อเรา กดหมายเลขโทรฟรี  
หรือ กดรหัสเข้าระบบโทรทางไกลต่างประเทศ (AT&T access code) + หมายเลขโทรฟรี

อาเจนตินา
0-800-288-5288 + 866-296-6283
ออสเตรเลีย
1800-755-056
แคนาดา
1-866-296-6283
บราซิล
0800-8888-288 + 866-296-6283
ชิลี
800-360-312 + 866-296-6283
โคลัมเบีย
01-800-911+0010 + 866-296-6283
คอสตาริกา
0-800-011-4114 + 866-296-6283
จีนแผ่นดินใหญ่
8008-2008-91 (โทรศพัท์บ้านหรอืแลนด์ไลน์) 
4008-2008-91 (โทรศัพท์มือถือ)

สาธารณรัฐโดมินิกัน
1-866-296-6283
ฮ่องกง
800-968-331

อินเดีย
1800-200-3866
ไอร์แลนด์
1800-946-348 
อินโดนีเซีย
007-803-321-8017
ญี่ปุ่น
0034-800-10-0485  
มาเลเซีย
1800-81-6205
เม็กซิโก
01-800-112-2020 + 866-296-6283
นิวซีแลนด์
0800-990-074
ฟิลิปปินส์
1800-1110-1846 
เปอร์โตริโก
1-866-296-6283
ซาอุดิอาระเบีย
800-814-2820 
(เครือข่ายแลนด์ไลน์และเครือข่ายโทรศัพท์มือ
ถือของเอสทีซี)
800-850-0205 
(โมบิลีตี้ โมบาย, เซน โมบาย และเครือข่าย 
Atheeb)

สิงคโปร์
800-321-1121
แอฟริกาใต้ 
0800-99-9983 
เกาหลีใต้
080-520-0786 
สวิตเซอร์แลนด์
0800-835575
ไต้หวัน
0800-088-658
ประเทศไทย
001- 800-32-029
ตุรกี
00-800-1420-78374 (ผูใ้ช้โทรศพัท์บ้านหรือ
แลนด์ไลน์) 
+90 212 331 4650 (โทรในพื้นที่)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
8000-3570-2896 
สหราชอาณาจักร
0808-234-5918
สหรัฐอเมริกา
866-296-6283
เวเนซุเอลา
0-800-552-6288 + 866-296-6283

พูดคุยกับผู้จัดการ
ของท่าน

ขอความช่วยเหลือ
จากฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์

ติดต่อส�านักงาน
จริยธรรม

ขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ 
Ombuds

ผู้จัดการของท่านมีความคุ้นเคยกับ
ท่านมากที่สุด อีกทั้งคุ้นเคยกับ 
ความรับผิดชอบงานของท่าน และ
ประเด็นปัญหาประจ�าวันของท่าน 
เช่น ด้านความปลอดภัย การทบทวน
ผลการปฏิบัติงานค่าชดเชย หรือ 
การตามรังควาญ

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หาก 
ผู้จัดการของท่านไม่สามารถช่วย
ท่านได้ หรือ หากท่านมีค�าถามเกี่ยว
กับเรื่องต่างๆ เช่น โอกาสในหน้าที่
การงาน การเลื่อนต�าแหน่งและ
สวัสดิการ

เพ่ือรายงานหรอืพูดคุยเรือ่งความวิตก
กังวลด้านกฎหมายหรอืจรยิธรรม เช่น 
การตดิสนิบนการลักขโมย หรอืความ
ขดัแย้งเรือ่งผลประโยชน์

ข้อมลูเก่ียวกับการโทรออกส�าหรบั
ประเทศของท่านสามารถดไูด้ท่ี
เว็บไซต์ การปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบด้านจรยิธรรมท่ัวโลก 
(Global Ethics and Compliance)  
ท่ี JOE

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ Ombuds ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความเป็นกลางเกี่ยวกับ 
วิธีการจัดการกับประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับงานหรือแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นความลับ

ปลอดภัยและแยกจากสายโทรศัพท์
อื่นๆ ของบริษัท Eaton

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่
เว็บไซต์ของเราที ่
www.eaton.com/ombuds หรือ ส่งอีเมล
ถึงเราได้ที ่ombuds@eaton.com

www.eaton.com/ombuds
การติดต่อส�านักงาน Ombuds ไม่ถือว่า
เป็นการแจ้งให้บริษัท Eaton ทราบอย่างเป็น
ทางการ




