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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง แนวทางการจัดทำหรือทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์การ 

สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์



    การปฏริปูระบบราชการ สูร่ะบบราชการ 4.0

ภาครฐัหรอืระบบราชการจะตอ้งทาํงานโดย  
“ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพืDอประโยชนส์ขุของประชาชน”  

(Better Governance, Happier Citizens)

การปรบัเปลีDยนวฒันธรรมการทาํงานใหม ่
โดยการสรา้งจติสานกึและความรับผดิชอบใน
การปฏบิตัหินา้ที@มุง่เนน้ความซื@อสตัยส์จุรติ 
และประโยชนส์ว่นรวม

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม ่ 
เพื@อสรา้งสมดลุและจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งกลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสว่นอื@น ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทั Mง
ออกแบบโครงสรา้งภายในภาครัฐเองใหก้ระชบัและไมเ่กดิ
ความซํMาซอ้น

การวางระบบและวธิกีารทาํงานใหม ่
โดยยดึคณุลกัษณะที@พงึประสงคใ์นการบรหิา
รงานภาครัฐหรอืหลกับรกิารราชการแผน่ดนิที@ด ี

• ภาครัฐที@เปิดกวา้งและเชื@อมโยงกนั (Open 
and Connected Government)  

• ภาครัฐที@ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลางการบ
รกิารและเขา้ถงึความตอ้งการในระดบั
ปัจเจก (Citizen-Centric and Service-
Oriented Government) 

• ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High 
Performance Government) 

อา้งองิเอกสาร PMQA 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร.
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แกน่ของระบบราชการ 4.0?



อา้งองิเอกสาร PMQA 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร.

    



    18 คณุลกัษณะของระบบราชการ 4.0

อา้งองิเอกสาร PMQA 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร.



อา้งองิเอกสาร PMQA 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร.

    

• การเขา้ถงึขอ้มลู 
• แบง่ปันขอ้มลู 
• เชื@อมโยงกระบวนการ 
• ประสานการทํางานขา้มหน่วยงาน 
• บรูณาการไรร้อยตอ่



อา้งองิเอกสาร PMQA 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร.

• ตอบสนองความตอ้งการประชาชน
• ทํางานเชงิรกุ
• คน้หาโอกาสในการสรา้งบรกิารใหม ่ๆที@ตอบความตอ้งการที@จะมาถงึ
• ความสะดวกรวดเร็วผา่นกลไกของดจิทิลัเทคโนโลยี
• เขา้ใจถงึความตอ้งการเฉพาะรายบคุคล 



อา้งองิเอกสาร PMQA 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร.

• มกีารวางแผนและเตรยีมการ
• ยดืหยุน่และตอบสนองทนัการณ์
• นวตักรรมในทกุกระบวนการ
• มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละมมีขีดีสมรรถนะสงู 



   ระดบัพฒันาการ

อา้งองิเอกสาร PMQA 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร.



ลกัษณะสาํคญัขององคก์าร

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)

เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)



ลกัษณะองคก์าร
เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 
ลกัษณะสําคญัขององคก์าร 
ลกัษณะสําคญัขององคก์าร คอื ภาพรวมของสว่นราชการ สิ@งสําคญัที@มอีทิธพิลตอ่วธิกีารดําเนนิงาน และความทา้ทายสําคญัที@สว่นราชกา
รเผชญิอยู ่สําหรับการดําเนนิการของสว่นราชการที@ตอ้งการตอบสนองการบรหิารจัดการเพื@อนําไปสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 ควรพจิารณา
ในรายละเอยีดดงันีM

1 ลกัษณะองคก์าร: คณุลกัษณะสําคญัของสว่นราชการคอือะไร?

ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ

(1) พันธกจิหรอืหนา้ที@ตามกฎหมาย

พันธกจิหรอืหนา้ที@หลกัตามกฎหมายของสว่นราชการคอือะไรบา้ง?

คําตอบ

ความสําคญัเชงิเปรยีบเทยีบของพันธกจิหรอืหนา้ที@ตอ่ความสําเร็จของสว่นราชการและการเพิ@มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศคอือะไร?

คําตอบ

กลไกที@สว่นราชการใชใ้นการสง่มอบผลผลติและบรกิารตามพันธกจิคอือะไร?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

1 ลกัษณะองคก์าร: คณุลกัษณะสําคญัของสว่นราชการคอือะไร?

ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ

(2) วสิยัทศันแ์ละคา่นยิม

เป้าประสงค ์วสิยัทศัน ์และคา่นยิม ของสว่นราชการที@ไดป้ระกาศไวค้อือะไร?

คําตอบ

สมรรถนะหลกัของสว่นราชการคอือะไร และมคีวามเกี@ยวขอ้งอยา่งไรกบัพันธกจิของสว่นราชการ? ความสําคญัของสมร
รถนะหลกัของสว่นราชการที@มตีอ่การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุและสิ@งแวดลอ้มของประเทศคอือะไรทั Mงทางตรง
และทางออ้ม

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

1 ลกัษณะองคก์าร: คณุลกัษณะสําคญัของสว่นราชการคอือะไร?

ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ

(3) ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร

ลกัษณะโดยรวมของบคุลากรในสว่นราชการเป็นอยา่งไร?

คําตอบ

มกีารจําแนกบคุลากรหรอืพนักงานออกเป็นกลุม่และประเภทอะไรบา้ง?
คําตอบ

อะไรคอืขอ้กําหนดพืMนฐานดา้นการศกึษาสําหรับกลุม่บคุลากรและพนักงานประเภทตา่งๆ?
คําตอบ

องคป์ระกอบสําคญัที@ทําใหบ้คุลากรเหลา่นีMมสีว่นรว่มในการทํางานเพื@อบรรลพัุนธกจิและวสิยัทศันข์อง สว่นราชการคอือะไร?

คําตอบ

ในการทํางานจําเป็นตอ้งมขีอ้กําหนดดา้นสขุภาพ ความปลอดภยัและความเสี@ยงภยัของสว่นราชการ อะไรบา้ง?

คําตอบ

ประเด็นการเปลี@ยนแปลงดา้นบคุลากรที@สําคญัคอือะไร? พืMนฐานของบคุลากรที@มผีลตอ่การวางแผนการพัฒนาและการสรา้ง
ขดีความสามารถในการเป็นองคก์ารสมรรถนะสงูมอีะไรบา้ง

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

1 ลกัษณะองคก์าร: คณุลกัษณะสําคญัของสว่นราชการคอือะไร?

ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ

(4) สนิทรัพย์

สว่นราชการมอีาคารสถานที@ เทคโนโลย ีและอปุกรณ ์ที@สําคญัอะไรบา้ง รวมทั Mงเทคโนโลยกีารสื@อสารและการใหบ้รกิาร?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

1 ลกัษณะองคก์าร: คณุลกัษณะสําคญัของสว่นราชการคอือะไร?

ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ

(5) กฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้บงัคบั

สว่นราชการดําเนนิการภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัที@สําคญัอะไรบา้ง?

คําตอบ

กฏหมายและกฏระเบยีบอะไรที@มอียูแ่ละเอืMอใหส้ว่นราชการทํางานอยา่งมคีวามคลอ่งตวัและตอบสนองการเปลี@ยนแปลง
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

1 ลกัษณะองคก์าร: คณุลกัษณะสําคญัของสว่นราชการคอือะไร?

ข. ความสมัพันธร์ะดบัองคก์ร

(6) โครงสรา้งองคก์ร

โครงสรา้งและระบบการกํากบัดแูลของสว่นราชการมลีกัษณะอยา่งไร?

คําตอบ

ระบบการรายงานระหวา่งคณะกรรมการกํากบัดแูลสว่นราชการ ผูบ้รหิารสว่นราชการ และสว่นราชการที@กํากบัมลีกัษณะเชน่ใด 
(*)?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

1 ลกัษณะองคก์าร: คณุลกัษณะสําคญัของสว่นราชการคอือะไร?

ข. ความสมัพันธร์ะดบัองคก์ร

(7) ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ระดบัของกลุม่เป้าหมาย กลุม่ผูรั้บบรกิาร และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที@สําคญัของสว่นราชการมอีะไรบา้ง (*)?

คําตอบ

กลุม่ดงักลา่วมคีวามตอ้งการและความคาดหวงัที@สําคญัตอ่ผลผลติ ตอ่การบรกิารที@มใีห ้และตอ่การปฏบิตักิารของสว่น
ราชการอยา่งไร?

คําตอบ

ความตอ้งการและความคาดหวงัของแตล่ะกลุม่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

1 ลกัษณะองคก์าร: คณุลกัษณะสําคญัของสว่นราชการคอือะไร?

ข. ความสมัพันธร์ะดบัองคก์ร

(8) สว่นราชการหรอืองคก์รที@เกี@ยวขอ้งกนัในการใหบ้รกิารหรอืสง่มอบงานตอ่กนั

สว่นราชการหรอืองคก์รที@เกี@ยวขอ้งกนัในการใหบ้รกิารหรอืสง่มอบงานตอ่กนั ที@สําคญัมหีน่วยงานใดบา้ง? และมบีทบาทอยา่ง
ไรในระบบงานของสว่นราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิ@งในการปฏบิตัติามภาระหนา้ที@ของ สว่นราชการ และการยกระดบัความ
สามารถในการแขง่ขนัของประเทศ?

คําตอบ

กลุม่เหลา่นีMมสีว่นรว่มอะไรในการสรา้งนวตักรรมใหแ้กส่ว่นราชการ (*)?

คําตอบ

กลไกที@สําคญัในการสื@อสาร และขอ้กําหนดสําคญัในการปฏบิตังิานรว่มกนัมอีะไรบา้ง?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

2 สภาวการณข์ององคก์ร: สภาวการณเ์ชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการเป็นเชน่ใด?

ก. สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั

(9) สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนัทั Mงภายในและภายนอกประเทศ

สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนัทั Mงภายในและภายนอกประเทศของสว่นราชการเป็นเชน่ใด? ประเด็นการแขง่ขนัคอือะไร 
และผลตอ่การดําเนนิการของสว่นราชการ?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

2 สภาวการณข์ององคก์ร: สภาวการณเ์ชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการเป็นเชน่ใด?

ก. สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั

(10) การเปลี@ยนแปลงความสามารถในการแขง่ขนั

การเปลี@ยนแปลงที@สําคญั(ถา้ม)ี ซึ@งมผีลตอ่สถานะการแขง่ขนัของสว่นราชการ และของประเทศ รวมถงึการเปลี@ยนแปลงที@
สรา้งโอกาส สําหรับการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอืคอือะไร (*)?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

2 สภาวการณข์ององคก์ร: สภาวการณเ์ชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการเป็นเชน่ใด?

ก. สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั

(11) แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ

แหลง่ขอ้มลูสําคญัสําหรับขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ และเชงิแขง่ขนัในธรุกจิเดยีวกนัมอีะไรบา้ง?

คําตอบ

แหลง่ขอ้มลูสําคญัสําหรับขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบจากหน่วยงานอื@นๆ ทั Mงในสว่นราชการ นอกสว่นราชการ และจากตา่งประเภท
กนัมอีะไรบา้ง?

คําตอบ

มขีอ้จํากดัอะไร (ถา้ม)ี ในการไดม้าซึ@งขอ้มลูเหลา่นีM?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

2 สภาวการณข์ององคก์ร: สภาวการณเ์ชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการเป็นเชน่ใด?

ข. บรบิทเชงิยทุธศาสตร์

(12) ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตรแ์ละความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร์

ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตรแ์ละความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการในดา้นพันธกจิ ดา้นการปฏบิตักิาร ดา้นความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม และดา้นบคุลากร คอือะไร?

คําตอบ



ลกัษณะองคก์าร

2 สภาวการณข์ององคก์ร: สภาวการณเ์ชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการเป็นเชน่ใด?

ค. การดําเนนิการ

(13) ระบบการปรับปรงุผลการดําเนนิการ

องคป์ระกอบสําคญัของระบบการปรับปรงุผลการดําเนนิการ รวมทั Mงกระบวนการประเมนิ การปรับปรงุโครงการและ
กระบวนการที@สําคญัของสว่นราชการมอีะไรบา้ง?

คําตอบ



วสิยัทศันแ์ละคา่นยิม

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)

เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)
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วสิยัทศัน ์
คา่นยิม วฒันธรรมองคก์าร
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วฒันธรรมองคก์าร



วฒันธรรม : Culture
เป็นผลรวมทีDเกดิจาก  
การเรยีนรู ้(Learned) 
ความเชื@อ (Beliefs) 
คา่นยิม (Values) 
ธรรมเนยีมปฏบิตั ิ(Customs) 
ศลิปะ (Arts) 
คณุธรรม (Moral) 
กฎหมาย (Laws) 
ความสามารถ (Capabilities) 
อปุนสิยั (Habits) 

ซึDงกาํหนดพฤตกิรรมของคนในสงัคมใดสงัคมหนึDงโดยคนในสงัคมน ัUน
ยอมรบัและเผยแพรต่อ่กนัไป



องคป์ระกอบของวฒันธรรม
Concept : ความเชื@อ ความคดิเห็น อดุมการณต์า่งๆ ทศันคต ิซึ@งกลุม่จะใช ้
เป็นฐานในการตดัสนิหรอืเป็นเครื@องวดัสภาพแวดลอ้มของตน 

Association & Organization : การจัดสภาพแวดลอ้มที@อยูร่อบตวัไดเ้ป็น
ระเบยีบ หรอืมรีะบบการบรหิารจัดการอยา่งชดัเจน เชน่ สถาบนั สมาคม ครอบ
ครัว 

Usage : ขนบธรรมเนยีมประเพณีที@ยอมรับกนัโดยทั@วไป ซึ@งแสดงออกในรปู
แบบพธิกีรรม ตา่งๆ 

Instrumental and Symbolic Objects : เป็นวฒันธรรมทางวตัถทุี@มรีปู
รา่งสามารถมองเห็นและสมัผัสได ้รวมถงึศลิปกรรม สญัลกัษณส์ื@อความหมาย 
เชน่ ภาษา ตวัเลข เครื@องวดั



หนา้ทีDของวฒันธรรม
กาํหนดรปูแบบของสถาบนัทีDมลีกัษณะแตกตา่งกนัไป 

กาํหนดพฤตกิรรมของมนษุย ์

ควบคมุสงัคมในเป็นระเบยีบ 

ในวฒันธรรมมที ัUงความศรทัธา ความเชืDอ คา่นยิม บรรทดัฐาน รวมถงึผล
ตอบแทนในการปฏบิตัแิละบทลงโทษเมืDอฝ่าฝืน
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คา่นยิม



คา่นยิม : Values
เป็นความเชืDอทีDคนในสงัคมมแีละนยิมใชร้ว่มกนั (Shared Beliefs) หรอื
เป็นบรรทดัฐานของกลุม่ (Group Norms) ทีDถกูปลกูฝงัเขา้สูต่วัคน

Milton Rokeach (1973) ทํา Rokeach Value Survey (RVS) แบง่คา่นยิม
เป็น 2 กลุม่ 
1. Terminal Values : เป้าหมายสดุทา้ยที@ปรารถนา เชน่ ความสขุ ความสะดวก 
ความสบาย 

2. Instrumental Values : วถิปีฏบิตัตินเพื@อชว่ยใหบ้รรเป้าหมาย (Terminal 
Values เชน่ ประพฤตซิื@อสตัย ์มคีวามรับผดิชอบ



กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิDงแวดลอ้ม



สาํนกัปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิDงแวดลอ้ม

วสิยัทศัน ์: ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิDงแวดลอ้มมคีวามสมดลุและย ัDงยนืภายในปี 2579

พนัธกจิ : 1. แปลงนโยบายระดบัชาต ิระดบัประเทศ ระดบักระทรวงลงสูแ่ผนบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้ม 
              2. ขบัเคลื@อน ดําเนนิการ สนับสนุน ควบคมุ กํากบั ตดิตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั ป้องกนัและประเมนิผลการจัดการ เพื@อใหท้รัพยากร 
                  ธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มมคีวามสมดลุและยั@งยนื 
              3. สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม และบรูณาการความรว่มมอืในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มทั Mงภายในและตา่งประเทศ 
              4. พัฒนาระบบ สรา้งกลไก และสนับสนุนปรับปรงุ กฎ ระเบยีบ เพื@อการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มเชงิรกุ 
              5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ารสูค่วามเป็นเลศิอยา่งมธีรรมาภบิาล 

วฒันธรรมองคก์าร : มุง่มั@นบรูณาการความรว่มมอื ยดึมั@นในหลกัจรยิธรรม และมคีวามซื@อสตัยส์จุรติ

คา่นยิม : รวมนํMาใจ ใฝ่คณุธรรม นําสูค่วามเป็นเลศิ 

รวมนํMาใจ บคุลากรของสํานักปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มทกุคนพรอ้มที@จะรว่มมอื รว่มใจ เป็นหนึ@งเดยีวในการปฏบิตังิานตามภาระหนา้ที@ที@ไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มกําลงั 
พรอ้มที@จะปรับเปลี@ยนกระบวนทศัน ์วฒันธรรม คา่นยิมแบบ “I AM READY” ตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการไทย ที@คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบเมื@อวนัที@ 19 พฤษภาคม 2546 
ที@ประกอบดว้ย (1) ทํางานอยา่งมศีกัดิ]ศร ี(Integrity) (2) ขยนัตั Mงใจทํางาน (Activeness) (3) มศีลีธรรมคณุธรรม (Morality) (4) รูท้นัโลกปรับตวัทนัโลกทนัสงัคม (Relevancy) (5) 
มุง่เนน้ประสทิธภิาพ (Efficiency) (6) รับผดิชอบตอ่สงัคม (Accountability) (7) มใีจและการกระทําที@เป็นประชาธปิไตย มสีว่นรว่มโปรง่ใส (Democracy) (8) มุง่เนน้ผลงาน (Yield)

ใฝ่คณุธรรม บคุลากรของสํานักปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มทกุคนจะยดึมั@นในขอ้บงัคบัของ กพ. วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2537 ประกอบดว้ย จรรยา
บรรณตอ่ตนเอง จรรยาบรรณตอ่หน่วยงาน จรรยาบรรณตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร้ว่มงาน และจรรยาบรรณตอ่ประชาชนและสงัคม

นําสูค่วามเป็นเลศิ บคุลากรของสํานักปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มทกุคนปฏบิตัริาชการอยา่งมอือาชพี ดว้ยการใชห้ลกัวชิาการที@เกี@ยวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง ใหเ้ป็นที@เชื@อถอืของสาธารณะ
รวมทั Mง นําหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานเพื@อประโยชนส์ขุของประชาชน

อนุรักษ์ ฟืMนฟ ูและพัฒนา ทรัพยากร
ธรรมชาต ิและความหลากหลายทาง
ชวีภาพ เพื@อการใชป้ระโยชนอ์ยา่ง
ยั@งยนื และเป็นธรรมโดยการมสีว่น

รว่มของทกุภาคสว่น

พัฒนาการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรนํMาผวิดนิและ
นํMาใตด้นิเชงิพืMนที@ให ้
มปีระสทิธภิาพ

ตรวจสอบ เฝ้าระวงั 
กํากบั ควบคมุ อนุรักษ์ 
และฟืMนฟ ูคณุภาพสิ@ง
แวดลอ้มใหไ้ดต้าม
เกณฑม์าตรฐาน

พัฒนากลไกและเพิ@มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้ม เพื@อรองรับ ปรับ
ตวั และลดผลกระทบจากการเปลี@ยนแปลงสภาพภมูิ

อากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

พัฒนาระบบบรหิารและจัดการ 
องคก์รอยา่งมธีรรมาภบิาล เพื@อ
เพิ@มสมรรถนะและประสทิธภิาพ
ในการ บรหิารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้ม

ประเด็น
ยทุธศาสตร ์
สป.ทส.

เป้าประสงค ์
สป.ทส.

รักษาและฟืMนฟ ูฐานทรัพยากรธรรม
ชาต ิโดยเพิ@มพืMนที@ป่าไมเ้ป็นรอ้ยละ 

40 ของพืMนที@ประเทศ

สรา้งความมั@นคงและ
บรหิารจัดการทรัพยากร
นํMาผวิดนิและนํMาใตด้นิ
ในพืMนที@จังหวดัและภาค
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

สิ@งแวดลอ้มไดรั้บการ 
บรหิารจัดการใหม้ี
คณุภาพตามเกณฑ ์
มาตรฐานระดบัสากล

เพิ@มประสทิธภิาพการ
ลดกา๊ซเรอืนกระจกและ
ขดีความสามารถในการ
ปรับตวัตอ่การเปลี@ยน
แปลงสภาพภมูอิากาศ
ในพืMนที@ 76 จังหวดั

เพิ@มประสทิธภิาพการ
บรหิารจัดการเพื@อลด 
ความเสี@ยงจากภยัพบิตั ิ
ความสญูเสยีในชวีติ
และทรัพยส์นิที@เกดิจาก
สาธารณภยัลดลง

เพิ@มประสทิธภิาพการบรหิาร
จัดการเพื@อเป็นศนูยบ์รหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ@ง

แวดลอ้มของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้ม



ต ัUงม ัDนในความเป็นธรรม 
ผูท้ี@เกี@ยวขอ้งกบัเอสซจี ีไมว่า่จะเป็นผูใ้ชส้นิคา้ ผูถ้อืหุน้ หุน้สว่นธรุกจิ ผูท้ี@
ดําเนนิธรุกจิดว้ย หรอืพนักงาน จะตอ้งไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม 
ขณะประกอบธรุกจิ หรอืทํางานรว่มกบัเครอืฯ

เชืDอม ัDนในคณุคา่ของคน  
ใหค้วามสําคญัตอ่ คณุคา่ของพนักงาน และถอืวา่เขาเหลา่นัMนคอืสมบตั ิ
ที@มคีา่ที@สดุพยายามคดัสรรบคุลากร ที@มคีวามรูค้วามสามารถ และมคีณุธรรม 
เขา้มารว่มงาน ใหก้ารฝึกฝน พัฒนา และดแูลอยา่งด ีดว้ยสวสัดกิาร 
และผลตอบแทนตามสมควร

มุง่ม ัDนในความเป็นเลศิ 
มุง่กระทําการทกุอยา่ง ดว้ยความตั Mงใจใหเ้กดิผลในทางที@ดกีวา่เสมอ 
โดยมุง่มั@นที@จะประกอบธรุกจิอยา่งดเียี@ยม เต็มความสามารถ ขณะเดยี
วกนักพ็ยายามหาแนวทาง การพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิ อยูต่ลอดเวลา 
และอยา่งตอ่เนื@อง

ถอืม ัDนในความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ตั Mงเจตนารมณไ์วว้า่ จะดําเนนิธรุกจิโดยคํานงึถงึหนา้ที@ และความรับผดิชอบ 
ที@พงึมตีอ่ ประเทศชาตแิละสงัคมสว่นรวมเป็นสําคญัจะประพฤตติน เป็น
พลเมอืงดทํีาประโยชนใ์หแ้กส่งัคม และทกุชมุชนที@เอสซจี ีดําเนนิธรุกจิอยู่

อดุมการณเ์อสซจี ี 
ดําเนนิธรุกจิที@ดจีะตอ้งเป็นไปตามครรลองแหง่ความถกูตอ้งและเป็นธรรม 
ดงันัMน คณะจัดการเอสซจี ีและพนักงานทกุระดบัจงึยดึถอืและปฏบิตัติา
มอดุมการณใ์นการดําเนนิธรุกจิ คอื

อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 ประการนี้สามารถสรุป
รวมได้ว่าเอสซีจี ยึดมั่นใน "คุณภาพและเป็นธรรม"



PTT GROUP VISION 
วสิยัทศัน ์ 
Thai  Premier  Multinational  Energy Company : บรษิทัพลงังานไทยขา้มชาตชิ ัUนนํา

PTT GROUP MISSION 
พันธกจิ 
ดําเนนิธรุกจิดา้นพลงังานและปิโตรเคมอียา่งครบวงจรในฐานะเป็นบรษัิทพลงังานแหง่ชาต ิโดยมพัีนธกจิในการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งสมดลุ ดงันีM 
ตอ่ประเทศ 
สรา้งความมั@นคงดา้นพลงังานในระยะยาวโดยการจัดหาพลงังานในปรมิาณที@เพยีงพอมคีณุภาพไดม้าตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื@อเสรมิสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
ตอ่สงัคมชุมชน 
เป็นองคก์รที@ดขีองสงัคมดําเนนิธรุกจิที@มกีารบรหิารจัดการผลกระทบตอ่สิ@งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล และ มสีว่นรว่มในการพัฒนาคณุภาพชวีติที@ดแีกส่งัคมชมุชน 
ตอ่ผูถ้อืหุน้ 
ดําเนนิธรุกจิเชงิพาณชิย ์สามารถสรา้ง ผลตอบแทนที@ด ีและมกีารขยายธรุกจิ ใหเ้ตบิโตตอ่เนื@องอยา่งยั@งยนื 
ตอ่ลกูคา้ 
สรา้งความพงึพอใจและความผกูพันแกล่กูคา้โดยผา่นการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารที@มคีณุภาพในระดบั มาตรฐานสากลดว้ยราคาเป็นธรรม 
ตอ่คูค่า้ 
ดําเนนิธรุกจิรว่มกนับนพืMนฐานของความเป็นธรรม มุง่สรา้งความไวว้างใจ ความสมัพันธแ์ละความรว่มมอืที@ด ีเพื@อพัฒนาศกัยภาพและประสทิธภิาพ ในการดําเนนิธรุกจิรว่มกนัในระยะยาว 
ตอ่พนกังาน 
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การทํางานระดบัมอือาชพีอยา่งตอ่เนื@อง ใหค้วามมั@นใจในคณุภาพชวีติการทํางาน ของพนักงานทดัเทยีมบรษัิทชั Mนนํา เพื@อสรา้งความผกูพันตอ่องคก์ร

PTT GROUP VALUES 
คา่นยิม



บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน)



วสิยัทศัน/์พนัธกจิ 
โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์มุง่มั@นที@จะใหก้ารบรบิาลทางการแพทยท์ี@ดทีี@สดุ ดว้ยความเอืMออาทร และยดึถอื
หลกัคณุธรรม แกผู่ป่้วยของเราทกุคน 

คา่นยิม "CoAST" 

Compassion Caring 
บรบิาลดว้ยความเอืMออาทร 
เรา (โรงพยาบาล) ดแูลผูป่้วย บคุลากรในองคก์ร ชมุชน และสิ@งแวดลอ้มของเรา ดว้ยความเอืMออาทร   

Adaptability, Learning, and Innovation 
มคีวามพรอ้มในการปรับเปลี@ยน เรยีนรู ้สรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  
เรา (โรงพยาบาล) มุง่มั@นที@จะสรา้งสรรค ์เรยีนรู ้พัฒนา เผชญิรับความทา้ทาย ดว้ยทศันคตเิชงิบวก และ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี@ยนแปลงของโลก 

Safety, Quality with Measurable Results 
ยดึมั@นเรื@องความปลอดภยั คณุภาพ มผีลลพัธท์ี@วดัผลได ้
เรา (โรงพยาบาล) มกีารประเมนิตนเองในผลลพัธด์า้นความปลอดภยั และคณุภาพการบรกิารทางการ
แพทยท์ี@เราสง่มอบใหผู้ป่้วยของเรา รวมทงั ้ผลงานที@เราสง่มอบใหก้บัเพื@อนรว่มงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

Teamwork and Integrity 
ทํางานเป็นทมีและยดึมั@นหลกัคณุธรรม 
เรา (โรงพยาบาล) ทํางานรว่มกนัเป็นทมี และปฏบิตัติอ่ผูป่้วย ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของเรา ดว้ยการใหเ้กยีรติ
กนั มคีวามซื@อสตัย ์และยดึมั@นในความถกูตอ้ง ดว้ยใจที@มคีณุธรรม







การสนับสนุน 
ให้เกิดนวัตกรรม

การมุ่งเน้น 
อนาคต

การมุ่งเน้นที่ 
ผลลัพธ์และการสร้าง

คุณค่า
การให้ความ 

สำคัญกับบุคลากร
และเครือข่าย

ความสามารถ 
ในการปรับตัว

การเรียนรู้ 
ระดับองค์การและ 
ระดับบุคลากร

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

การจัดการ 
โดยใช้ข้อมูลจริง

มุมมองเชิงระบบ

ความเป็นเลิศ 
ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชนการนำ 

องค์การอย่าง 
มีวิสัยทัศน์

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

การปลูกฝังค่านิยม 11 ประการของเกณฑ์ PMQA ผ่านค่านิยม I2SMART

I2_SMART  
(Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)  

VALUES

เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

VISION
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