
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

 จากวิสยัทศัน์ (Vision) และกลยทุธ์ (Strategy) ของ ปตท. เพื่อมุ่งสูก่ารเป็น “บริษัทพลงังานไทยข้ามชาติชัน้น า” 
นัน้ ผู้น าพิจารณาเห็นวา่ “SPIRIT + D” ซึ่งเป็นค่านิยมองค์กรที่พนกังานทกุคนยึดถือในการเป็น "คนเก่ง คนดี มีคณุธรรม 
พร้อมทัง้น าเทคโนโลยีดิจิทลัมาขบัเคลื่อนองค์กร”  เป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัในการน าองค์กรให้บรรลกุลยทุธ์ที่ตัง้ไว้ โดยมี
คา่นิยม SPIRIT + D เป็นวฒันธรรมการท างานในองค์กรให้พนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิดงันี ้

 

S =    Synergy         คือ  สร้างพลงัร่วมอนัยิ่งใหญ่ 

P =    Performance Excellence  คือ  ร่วมมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

I =    Innovation      คือ  ร่วมสร้างนวตักรรม 

R =    Responsibility for Society คือ  ร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

I =    Integrity & Ethics      คือ  ร่วมสร้างพลงัความดี 

T =    Trust & Respect     คือ  ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ 

D    =    Digitalization    คือ การขบัเคลือ่นองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ในการสง่เสริมค่านิยม SPIRIT + D เพื่อยกระดบัเป็นวฒันธรรมองค์กร ปตท . ได้มีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
ดงันี ้

People : ในมิติของการสง่เสริมคา่นิยมผา่นบคุลากรนัน้ ปตท. มีการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องไปกบัคา่นิยม 
ทัง้ในด้านการสร้างความเข้าใจในค่านิยมและเสริมสร้างพฤติกรรมที่คาดหวงัผ่านแนวทางการพฒันาที่หลากหลาย  เช่น 
การน าเร่ืองค่านิยม SPIRIT + D ให้อยู่ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึน้ในช่วงปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทัง้มีการสร้าง
บรรยากาศ ผา่นการท าแผน่ปา้ย SPIRIT + D in Action ซึง่เป็นแนวทางน าคา่นิยม SPIRIT + D ไปปฏิบตัิตามสถานการณ์
ต่างๆ เช่น SPIRIT + D  in the Meeting เป็นต้น นอกจากนี ้สถาบันพัฒนาผู้น า และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. ได้พัฒนา
หลกัสตูร Leadership Development Program ให้แก่ ผู้จัดการส่วน/แผนก ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพนกังานมากที่สดุ เพื่อ
พัฒนาทักษะในการน าค่านิยมองค์กรเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนทีม  สร้างความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึง
ความส าคญัของวฒันธรรมองค์กร และเป็นแบบอยา่งในการสร้างพฤติกรรมตามคา่นิยม SPIRIT + D 

Mechanism: ในมิติของการสง่เสริมค่านิยมผ่านกลไกต่างๆ เพื่อให้พฤติกรรมตามค่านิยม SPIRIT  + D เกิดขึน้
อย่างยั่งยืน ทาง ปตท. น าค่านิยม SPIRIT + D เช่ือมโยงไปกับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรตัง้แต่
กระบวนการสรรหา จนถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวงั อีกทัง้มี
การก าหนดผู้ รับผิดชอบ เพื่อติดตามการประเมินผลผ่านคะแนน SPIRIT Commitment Survey เป็นประจ าทุกปี โดย
ก าหนดคา่เปา้หมายที่ชดัเจนเทียบเคียงกบับริษัท Top Quartile ใน Asia Pacific และบริษัทใน Fortune 100 

Reinforcement: ในมิติของการส่งเสริมกระตุ้นให้พนักงานเกิดความเข้าใจ และมีพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องนัน้ 
ปตท. มีการให้รางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนกังานที่ปฏิบตัิงานค่านิยม SPIRIT + D อย่างโดดเด่น ผ่านการประกวด
พนกังานดีเด่น และส่งเสริมให้แต่ละสายงานมีการผลกัดนั และด าเนินงานตามค่านิยม SPIRIT + D อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการแสดงบทบาทของผู้บริหารในการเป็น Role model ที่จะประพฤติปฏิบตัิตามคา่นิยม SPIRIT + D ในการท างาน
ผา่นการประกวด SPIRIT Award เป็นประจ าทกุปี 



 
นอกจากนี ้ผู้น าได้แสดงให้เห็นถงึความส าคญั ความมุง่มัน่ จริงจงัในการประพฤตตินตามคา่นิยม  SPIRIT + D 

กบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง โดยผา่นกิจกรรมและการสือ่สาร เช่น  CEO Town Hall, การเยี่ยมพนกังานท่ีภมูิภาค เป็นต้น 
รวมทัง้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ยงัถา่ยทอดความส าคญั และแนวปฏิบตัิ
ตามคา่นิยม SPIRIT ไปสูพ่นกังานทกุระดบัผา่น Town Hall ระดบัสายงาน 

ส าหรับการขบัเคลือ่นวฒันธรรมด้านคณุธรรมและความโปร่งใส ปตท. ได้ด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 โดย 
ปตท. มีการมุง่เน้นสร้างความเช่ือมัน่ของสาธารณชน (Public Trust) สง่ผลให้ผู้น าองค์กร มีการก าหนดเปา้หมาย 
(Aspiration) ที่จะให้ ปตท. เป็นองค์กรแหง่ความภาคภมูใิจ ผา่นการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสหรือ "Pride & Treasure of 
Thailand" เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและตอบสนองผู้มสีว่นได้สว่นเสยีทกุสว่น  (Sustainable Growth for All)  
ผา่นกรอบยทุธศาสตร์ 2 ด้านหลกั คือ ยทุธศาสตร์การสร้างความภาคภมูิใจผา่นการมีสว่นร่วม (Pride with Inclusiveness) 
ซึง่จะบรรลไุด้หากพนกังานมีพฤติกรรมตาม SPI และยทุธศาสตร์การด าเนินธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน (Treasure for 
Sustainability) ซึง่จะบรรลไุด้หากพนกังานมีพฤติกรรมตาม RIT 

จากเปา้หมายดงักลา่ว สง่ผลให้ผู้น า ปตท. มีแนวทางการผลกัดนัคา่นิยม RIT ผา่นการแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็น R I และ T Champion เพื่อเป็นแกนน าในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์คา่นิยมองค์กร R I T และ
แตง่ตัง้คณะท างาน RIT เฉพาะกิจ เพื่อเป็นให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
รูปท่ี 1 :  RIT Champion 

 
นอกจากนี ้ผู้น าเล็งเห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strengthen from Inside) ให้กบัพนกังาน ปตท. 

ทกุคน เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัในการผลกัดนัให้ ปตท. เป็นองค์กรแหง่ความภาคภมูิใจ ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ จึงจดัตัง้ชมรม
พลงัไทย อนัได้แก่  

 พลงัไทยใจอาสา : โดยมี R Champion เป็นประธานชมรม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้พนกังาน
แสดงพฤติกรรม Responsibility for Society ตามคา่นิยม SPIRIT  



 พลงัไทยใจสะอาด : โดยมี I Champion เป็นประธานชมรม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการให้พนกังาน
แสดงพฤติกรรม Integrity & Ethics  ตามคา่นิยม SPIRIT 

 พลงัไทยใจถึงใจ : โดยมี T Champion เป็นประธานชมรม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้พนกังาน
แสดงพฤติกรรม Trust & Respect  ตามค่านิยม SPIRIT และเป็น PTT Ambassador เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านพลงังานให้กบับคุคลภายนอก 

 
รูปท่ี 2 : ตวัอยา่งกิจกรรม RIT Activities ที่จดัขึน้ทกุปีผา่นชมรมพลงัไทยทัง้ 3 

 
และในปี พ.ศ. 2561 – 2562 เพื่อให้ค่านิยม RIT ฝ่ังอยู่ในกลไกองค์กร ผู้ น าจึงมีนโยบายให้จัดตัง้สายรอง

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ก ากบัดแูลองค์กรและกิจการสมัพนัธ์ (รสญ.) ขึน้ โดยมีการบริหารจดัการด้าน  GRC ขององค์กร 
ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการธรรมาภิบาลองค์กร (Governance) บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
และการควบคมุภายใน (Compliance) และการป้องกนัและปราบปรามทจุริตภายในองค์กร เป็นหนึ่งในบทบาทที่ส าคญั
ของสายงาน  

รวมทัง้กลุม่ ปตท. ได้น า D (Digitalization) ซึ่งเป็นการ “ขบัเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั” มาเสริมเข้ากบั
ค่านิยม SPIRIT มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ น าไปสูก่ารสร้างวฒันธรรมองค์กรที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยคุดิจิทลั ให้
พนกังานเป็นทัง้คนเก่งและคนดี สร้างจิตส านกึให้บคุลากรทกุระดบัมคีณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานโดยยดึประโยชน์
ขององค์กรและประเทศชาติเป็นส าคญั  
  



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 ปตท. มีการสง่เสริม สร้างบรรยากาศด้านคณุธรรมและความโปร่งใส ผ่านค่านิยม SPIRIT + D ด้าน Integrity & 
Ethics โดยมีสายรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก ากบัดแูลองค์กรและกิจการสมัพนัธ์ (รสญ.) สายรองกรรมการผู้จดัการใหญ่
ส านกักฎหมาย (สกญ.) และสายรองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารองค์กรและความยัง่ยืน (รบญ.) เป็นกลไกหลกัในการ
การสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ จดัหลกัสตูรอบรม และกิจกรรมตา่งๆ  

 
รูปท่ี 3 : SPIRIT : Integrity & Ethics Key Behaviors 

 
 โดยในปี พ.ศ. 2562 มีแผนการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใส ผา่นคา่นิยม SPIRIT + D ด้าน Integrity & 

Ethics ดงันี ้

 
รูปท่ี 4 : Timeline การสง่เสริมคา่นิยมองค์กรด้าน Integrity & Ethics ของ ปตท. 



 No Gift Policy : กลุม่ ปตท. รณรงค์ให้พนกังาน “งดรับ-ให้ของขวญั ในทกุเทศกาล” เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีใน
การปฏิบตัิงานอย่างโปร่งใสและปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่นอยา่งเทา่เทียมกนั โดยยึดมัน่ในแนวปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัอยา่งเคร่งครัด 

 
รูปท่ี 5 : No Gift Policy 

 

 หลักสูตร GRC E-Learning ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษา ท าความเข้าใจ 
เก่ียวกับ GRC ได้ด้วยตนเอง ซึ่งภายในชุดหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร  Anti-Competition หลักสูตร 
Compliance Policy และหลกัสตูร การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

 
รูปท่ี 6 : หลกัสตูร GRC E-Learning 



 GRC & 3 Lines of Defense in Action (VDO Clip) : สื่อสารและประชาสมัพนัธ์ ให้พนกังานเกิดความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวทางการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั ของ ปตท. 

 
รูปท่ี 7 : GRC & 3 Line of Defense in Action (VDO Clip) PR 

 

 GRC ในวารสาร SPIRIT บ้านเรา : ให้ความรู้ด้าน GRC และการสง่เสริมคา่นิยมด้าน Integrity & Ethics ของ 
ปตท. แก่พนกังานผา่นวารสาร SPIRIT บ้านเราในรูปแบบของ E-Book รายไตรมาส 

 
รูปท่ี 8 : GRC ในวารสาร SPIRIT บ้านเรา 

 
 



 GRC Courses: หนว่ยงานร่วมกบั PLLI ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีจดัหลกัสตูรอบรมให้กบัพนกังานทกุระดบั ในการจดั
หลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงานเก่ียวกับการบริหารจัดการธรรมาภิบาลองค์กร 
(Governance) บริหารจดัการความเสีย่ง (Risk Management) และการควบคมุภายใน (Compliance) และการ
ปอ้งกนัและปราบปรามทจุริตภายในปตท. เช่น 

 
รูปท่ี 9 : หลกัสตูรความเสีย่งในการจดัซือ้จดัจ้าง 

 

 
รูปท่ี 10 : หลกัสตูร Base-Line Knowledge of GRC 

 
 



 Chansin Camp: หลักสูตรที่จัดให้กับผู้ บริหารของ ปตท. ซึ่งบรรยายโดยผู้ บริหารระดับสูงและผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอก เพื่อสร้างผู้น าที่มีคุณธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคม และชุมชน
อยา่งยัง่ยืน 

 
รูปท่ี 11 : Chansin Camp 

 
 
 
 
 
 
 
  



 Digital 101 - Episode 2 : Cyber Security & Data Privacy, Law & Ethics ผา่นซีรีย์ FIN The Series : Future 
Is Now เพื่อประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้แก่พนกังานในการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทลัมาประยกุต์ใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวนัอยา่งปลอดภยั ถกูต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

 
รูปท่ี 12 : FIN The Series : Future Is Now 

 

 GRC PR: ปตท. มีการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ด้าน GRC ให้กับพนกังานเป็นประจ าทุกเดือนผ่าน Intranet 
และ E-mail ของพนกังาน เช่น 

 
รูปท่ี 12 : Compliance News 



 
รูปท่ี 13 : CG-Do & Don’t 

 

 
รูปท่ี 14 : GRC Knowledge 


