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สารจากผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จากการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีภาระหน้าที่ในการให้บริการ
ทางพิเศษ โดยการสร้างหรือจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางพิเศษ และด าเนินธุรกิจที่
เกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ 
กทพ. ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลย ี ม ีการเปลี ่ยนแปลงไปเป ็นอย ่างมาก ท า ให ้ กทพ.  ต ้องปร ับ
ทิศทางการด าเนินงานใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์  “องค์กรนวัตกรรมเพ่ือการเดินทางและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น : Innovation for better drive and better life” โดยการน า
นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการทางพิเศษ และพัฒนาธุรกิจใหม่ที่
เกี่ยวเนื่องเพ่ือให้ กทพ. มีการเจริญเติบโตแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว กทพ. จึงด าเนินการทบทวนและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร โดยก าหนดให้  
SMART EXAT เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ กทพ. เพ่ือให้เกิดเป็นพฤติกรรมร่วม
ส าหรับพนักงาน กทพ. ในการน าไปใช้เป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื ่อน
องค์กรให้บรรลุภารกิจตามทิศทางการด าเนินงานของ กทพ. ต่อไป

ดังนั้น หากพนักงาน กทพ. ทุกคน ให้ความร่วมมือ 
ร ่วมใจกันสร้างพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร 
SMART EXAT แล้วนอกจากจะท าให้เกิดอัตลักษณ์ของ
พนักงาน กทพ. ที ่เป ็นผู ้ “มุ ่งมั ่นบริการ สร้างสรรค์ 
สู ่ค วาม เป ็น เล ิศ ” แล ้วย ังสามารถสะท ้อน ให ้เห ็น
ภาพลักษณ์ของ กทพ. ว่าเป็น “องค์กรนวัตกรรมเพื่อ
การเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (Innovation for 
better drive and better life) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่
เป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO)
และเป็นที ่เชื ่อมั ่นของผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
ซึ่งจะท าให้พนักงาน ทุกคนเกิดความภูมิใจในการเป็นคน 
“กทพ.” ในที่สุด

(นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข)
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย



ค ำน ำ

ด้วยวิสัยทัศน์ของ กทพ. เป็น “องค์กรนวัตกรรมเพ่ือ
การเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น : Innovation for better 
drive and better life” โดยมีภารกิจในการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการให้บริการทางพิเศษ และพัฒนาธุรกิจใหม่ที่
เกี่ยวเนื่องเพ่ือให้ กทพ. มีการเจริญเติบโตแบบครบวงจรอย่าง
ยั่งยืนเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ เพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และส่ิงแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะประสบความส าเร็จได้จะต้องเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ 
กทพ. ทุกคนในการร่วมรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
กทพ. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่
ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการด า เนินงาน 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State 
Enterprise Assessment Model : SE - AM) โดยก าหนดให้
SMART EXAT เปน็วัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่มีความเหมาะสมใน
การสร้างพฤติกรรมร่วมที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
และภารกิจขององค์กรได้ ในการนี้ แผนกบริหารจัดการความรู้ 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้จัดท า
คู่มือวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของ กทพ. เกิดความสะดวกในการท า
ความเข้า ใจ และมีแนวทางในการประพฤติ  ปฏิบัติตนให้
สอดคล้องตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จนเกิดเป็นพฤติกรรม
ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในระดับบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ส าเร็จบรรลุ
เปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม และ
ระดับองค์กร รวมทั้งให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า “องค์กรนวัตกรรมเพ่ือการเดินทางและ
คุณภาพชีว ิตที ่ด ีขึ ้น ” ด้วยเหตุผลดังกล่าว กทพ. จ ึงมีความจ าเป ็นต้องทบทวน
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับน าไปใช้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
ให้เกิดเป็นพลังขับเคลื ่อนองค์กรให้ก้าวหน้า บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก ในการ
ด าเนินงานต่อไป ประกอบกับในปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE - AM) โดยให้มี
ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

ควำมเป็นมำของวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT

หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำน ของรัฐวิสำหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)
ตำมระบบกำรประเมินผลรัฐวิสำหกจิ

State Enterprise Assessment Model : SE-AM
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ENABLERS

1. การก ากับดูแลที่ดี และการน าองค์กร

ประเด็น/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มอืจรยิธรรม
จรรยาบรรณในรฐัวสิาหกิจ

3. การบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน

ข้อ 1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเส่ียง 
(Defines Desired Culture)
ข้อ 1.4 ความมุ่งม่ันต่อคา่นิยมองค์กร 
(Demonstrates Commitment to Core Values)
ข้อ 5.2 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 
การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการด าเนินงาน 
(Reports on Risk, Internal Control, Culture and Performance)

4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า ข้อ 5.1 การสนับสนุนลูกค้า

5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อ 1.1 ก าหนดกรอบทิศทางการก ากบัดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

6. การบริหารทุนมนุษย์

ข้อ 1.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ
ข้อ 3.2 วัฒนธรรมและสภาพแวดลอ้มการท างาน
ข้อ 4.1 กระบวนการจัดการความรูท้ี่เป็นระบบและการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้

7.1 การจัดการความรู้

7.2 การจัดการนวัตกรรม ข้อ 5.1 การปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นนวตักรรม

ข้อ 3.1 การเรียนรูแ้ละการพัฒนา
ข้อ 4.1 ความผูกพันองค์กร/คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร/
การจัดการการเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณและจริยธรรม
ข้อ 4.3 ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน

1



ควำมหมำยของค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร

หมายถึงพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจาก
บุคลากรในองค์กรโดยมีรากฐาน
มาจากค่านิยม ความคิด ความเชื่อ 
แล ะ วิ สั ยทั ศน์ ขององ ค์กรที่ มี
ร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมา
อย่างต่อเนื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Corporate Culture) 

ค่านิยมเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ดังนั้น
องค์กรที่ก าหนดค่านิยมไว้ดีและชัดเจน รวมทั้งบุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในองค์กรมีการแสดงออกด้วยพฤติกรรมตามค่านิยมอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอแล้วย่อมก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการท างานที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าค่านิยมใน
องค์กรเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรด้วย

ควำมส ำคัญและควำมเชื่อมโยง
ของค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร

หมายถึงความคิดและพฤติกรรมของ
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
องค์กรที่ยึดถือ ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา 
จนซึมซับอยู่ในความคิด เจตคติของ
บุคคลสามารถสร้ างแรงจูง ใจ ให้
บุคลากรมุ่ง สู่ เป้าหมายที่ต้องการ
เดียวกันได้ โดยค่านิยมของ กทพ. คือ 

“บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล 
ภาพลักษณ์ใสสะอาด”

2

ค่ำนิยมขององค์กร 
(Corporate Values) 
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กระบวนกำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ กทพ.

กทพ. ได้ด าเนินการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพ่ือให้ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างของ กทพ. น าไปใช้เป็นแนวทางการประพฤติ

ปฏิบัติให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ 
“องค์กรนวัตกรรมเพ่ือกำรเดินทำงและคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน” 

โดยมีกระบวนการ ดังน้ี

กรอบควำมคิดในกำรก ำหนด
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ กทพ.

1. สรุปผลกำรศึกษำ 
ทบทวนวัฒนธรรม
องค์กรของ กทพ. 

ในปัจจุบัน

2. สรุปผลกำรศึกษำ
บริบท และสถำนกำรณ์
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลที่ได้จำก
กำรสัมภำษณ์
ผู้บริหำรระดับสูง

4. ข้อมูลที่ได้จำกกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็น

จำกพนักงำน

5. สรุปผลกำร
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกับ
บุคลำกรของ 

กทพ.

CORPORATE DIRECTION
ทิศทางองค์กรและยุทธศาสตร์การ

ด าเนินงานปีงบประมาณ 2566 - 2570
(วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์)

SE – AM
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)
ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

State Enterprise Assessment Model : 
SE - AM ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กระบวนกำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่
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วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
SMART EXAT
ประกอบด้วยค า ความหมายของค า ดังนี้

= Service Excellence

= Transparency

อัตลักษณ์ของคน กทพ. 
เป็นผู้ท่ี “มุ่งมั่นบริการ 

สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ”
= EXAT Identities

= Able to work with 
Digital Solution 

ความสามารถท างาน
โดยใช้ดิจิทัลโซลูชั่น

EXAT

การขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยนวัตกรรม

= Move toward 
Innovation

= Ready to Change 
with Teamwork 

ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้วยการ

ท างานเป็นทีม

ความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การบริการท่ีเป็นเลิศ



การเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กร 
SMART EXAT
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เมื่อเกิดพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT อย่างเปน็รูปธรรม
ชัดเจนแล้ว จะท าให้เหน็ภาพอัตลักษณ์ของคน กทพ. ว่าเปน็ผู้ที่ 

“มุ่งมัน่บรกิาร สร้างสรรคสู่์ความเปน็เลิศ” 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์  ค่านิยม และหลักเกณฑ์การประเมินผล

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
(State Enterprise Assessment Model : SE - AM) 

ในแต่ละ Enablers ได้ตามภาพตอ่ไปนี ้

กำรเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT

6



เตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนการให้บริการทุกครั้ง
มีพฤติกรรมในการให้บริการที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เอาใจใส่ 

และมีความจริงใจต่อลูกค้าและผู้ร่วมงาน
มีความอดทน อดกลั้น สามารถเก็บอารมณ์ในขณะให้บริการได้
มีความสามารถในการส่ือสารที่ดี ด้วยการใช้ภาษาที่ง่าย ใช้อากัปกิริยาที่

เหมาะสม (ยิ้ม ใช้ศีรษะ ใช้สายตา และมือ) และสรุปหาแนวทางการให้บริการ  
หรือการให้ความช่วยเหลือที่ดี

มีทักษะในการฟงั เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา
การบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ช่างสังเกต และสามารถรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตมาวิเคราะห์ความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับบริการ เพ่ือน ามาพัฒนาแนวทาง
การบริการที่ตรงต่อความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

คิดหาวิธีการ แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของการบริการอยู่เสมอ

ติดตามประสานงานจนท าให้ผูม้าติดต่อประสานงานหรือผู้ใช้บริการ
ได้รับข้อมูลหรือผลส าเร็จตามทีต่อ้งการ

สามารถประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริการให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สามารถจัดการความเส่ียงในการให้บริการได้อย่างเหมาะสม

7

Service Excellence 
(การบริการท่ีเป็นเลิศ)

นิยาม : การบริการด้วยการเอาใจใส่ ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให้เกิดความ
รวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
แก่ ลูกค้าและผู้ร่วมงานภายในองค์กร รวมถึงการเสนอแนวทางการ
พัฒนาการบริการให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง

นิยามของค า และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ & ไม่พึงประสงค์
ตามวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT
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ขาดความกระตือรือร้น ไม่เตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า 
แสดงกริยาไม่สุภาพ ใช้ค าพูดที่ไม่ให้เกียรติลูกค้า และผู้ร่วมงาน
ให้บริการไม่เท่าเทียมกัน เลือกปฏิบัติ และมีอคติ
ไม่ ให้ความส าคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของลูกค้าและ

ผู้ร่วมงาน
ไม่ใฝ่หาความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยี และเทคนิคการบริการ เพ่ิมเติม
ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนแก่คนใน

องค์กร และลูกค้าผู้รับบริการได้
ประสานงานล่าช้า เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นปัญหาจากมุมมองของผู้มา

ติดต่อประสานงานหรือผู้ใช้บริการ
ปัดภาระ  รวมถึงปิดบังข้ อมูลที่ เป็นประ โยชน์ต่อผู้ มาติดต่อ

ประสานงานหรือผู้ใช้บริการ

Service Excellence 
(การบริการท่ีเป็นเลิศ)

นิยาม : การบริการด้วยการเอาใจใส่ ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให้เกิดความ
รวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
แก่ ลูกค้าและผู้ร่วมงานภายในองค์กร รวมถึงการเสนอแนวทางการ
พัฒนาการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ชอบการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา มีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

เปิดรับความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และพัฒนาตนเองให้
มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้น

มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ในเรื่องที่ดีมีประโยชน์ กล้าคิด
นอกกรอบ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

สามารถน าความรู้มาสร้างความคิด (Idea Generation) ที่สร้างสรรค์
เพ่ือหาแนวทางในการท างานใหม่ ๆ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่องค์กร

มีความสามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการท างานและ
สามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

กล้าเสนอแนวความคิดที ่เป็นประโยชน์อย่างอิสระ ในเรื่องที่สามารถ
น าไปพัฒนาเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร

สามารถน าเสนอ ชักจูง ให้บุคคลอื่นร่วมมือหรือเห็นชอบในกระบวนการ
ท างาน หรือธุรกิจที่คิดขึ้นใหม่

สามารถท าให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นนวัตกรรมที่เป็นจริงได้ด้วย
การผลิตตัวต้นแบบ (Prototype) หรือทดลองปฏิบัติตามวิธีการที่คิดค้น
ขึ้นใหม่

สามารถถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้มีความรู้ด้านอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกันในการสร้าง
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร

สามารถจัดการความเส่ียงในด้านนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

Move toward Innovation 
(การขบัเคลื่อนองคก์รด้วยนวตักรรม)

นิยาม : กล้าคิด กล้าท า และกล้าน าเสนอส่ิงใหม่ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการบริการ และแนวทางการด าเนินงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติจริงได้

9

นิยามของค า และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ & ไม่พึงประสงค์
ตามวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT
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ท างานด้วยความรู้เดิม ตามกรอบวิธีการเดิมตามประสบการณ์เดิม 
ไม่ปรับให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

เชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้ความสามารถสูงไม่เปิดรับความรู้ใหม่และ
หลีกเลี่ยงการเข้ารับการอบรมสัมมนาต่าง ๆ

ทุ่มเทกับการท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ 
รักษาความรู้เฉพาะด้านไว้เป็นความลับอยู่กับตนเองไม่ถ่ายทอดให้

คนอื่นรู้
ตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ
มีความคิดสร้างสรรค์หลากหลายแต่ไม่ประยุกต์ความคิดให้เกิดผลใน

ทางปฏิบัติ
ไม่แสดงความคิดเห็น และไม่กล้าน าเสนอส่ิงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร
ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น และครอบง าความคิดเห็นของ

ผู้อื่น
ไม่สามารถบรรยายถ่ายทอดในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนเองได้ 
ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือความเห็นที่เป็นประโยชน์ได้  

Move toward Innovation 
(การขบัเคลื่อนองคก์รด้วยนวตักรรม)

นิยาม : กล้าคิด กล้าท า และกล้าน าเสนอส่ิงใหม่ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการบริการ และแนวทางการด าเนินงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติจริงได้
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ใช้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญได้บนพ้ืนฐานข้อมูล 

(Fact - based Management)
รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลหรือองค์ความรู้ที ่ส าคัญเพ่ือให้ง่ายต่อ

การน าไปใช้ประโยชน์
เข้าถึงและสามารถใช้งานเครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิ เคชันขั ้นต้น

ส าหรับการท างาน
สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน
สามารถใช้โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานประจ า
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกันได้
สามารถปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างกระบวนการใหม่ในการพัฒนางานได้

อย่างต่อเนื่อง
สามารถจัดการความเส่ียงในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) 

และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

นิยาม : การพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้และมีความพร้อมในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการแก้ปญัหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

Able to work with Digital Solution 
(ความสามารถท างานโดยใชดิ้จทัิลโซลชูัน่)

นิยามของค า และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ & ไม่พึงประสงค์
ตามวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT
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ไม่สนใจเรียนรู้ หรือศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานเครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิ เคชัน

ขั้นต้นส าหรับการท างาน
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือท างานร่วมกันได้
ไม่สนใจศึกษาและท าความเข้าใจ เกี ่ยวกับนโยบาย กฎหมาย 

รวมถึงมาตราฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่ให้ความส าคัญในเรื่องความเส่ียงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การใช้เทคโนโลยีดิจ ิท ัล ในทางที ่ท า ให้เกิดความเสียหายต่อ

องค์กร

นิยาม : การพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้และมีความพร้อมในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการแก้ปญัหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

Able to work with Digital Solution 
(ความสามารถท างานโดยใชดิ้จทัิลโซลชูัน่)



นิยาม : ร่วมผนึกก าลังและความสามารถ เพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วย
การท างานที่สอดประสานร่วมมือกันในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพ่ือรองรับกับ
การเปล่ียนแปลงในทุกสถานการณ์
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ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

พร ้อม เร ียนรู ้แ ล ะสาม ารถปร ับต ัว ไ ด ้ท ันก ับสถานการณ์ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

สนุกกับการท างาน มีมุมมองการปฏิบัติงานที่เป็นบวก (Positive 
Thinking) 

มีความเข้า ใจในบทบาทหน้าที ่ของตนเองว่ามีส่วนส าคัญต่อทีม
อย่างไรและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความส าเร็จของทีม

มีเป้าหมายของการท างานร่วมกัน และร่วมมือกันในการก าหนด
แนวทางในการท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ร ับฟ ังความค ิด เห ็นทั ้ง ที ่คล ้า ยแล ะแตกต ่างก ัน  แบ ่งป ัน  แล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ซึ่งกันและกัน 

กล่าวชมเชย ให้ก าลังใจ และสนับสนุนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกมี
ความส าคัญ

การช่วยเหลือซึ ่งกันและกันภายในองค์กร สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกส่วนงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความ เต ็ม ใจ  เสียสละและอดทนเ พื่อ ให ้งานที ่ร ับผ ิดชอบบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

มีความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ สามารถคลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมได้

ให้ความส าคัญในการจัดการความเส่ียงทุกด้านร่วมกันได้

Ready to Change with Teamwork 
(ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยการท างานเป็นทีม)

นิยามของค า และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ & ไม่พึงประสงค์
ตามวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT



นิยามของค า และพฤตกิรรม

ทีพ่งึประสงค ์& ไม่พงึประสงค ์

ตามวฒันธรรมองคก์ร SMART EXAT

R : Ready to Change with Teamwork 

(ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงดว้ยการท างานเป็นทีม)
นิยาม : ร่วมผนึกก าลงัและความสามารถ เพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียว
ด้วยการท างานท่ีสอดประสานร่วมมือกันในทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร

เพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงในทุกสถานการณ์
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ไม่สนใจเรียนรู้ และศึกษาหาข้อมูลที่มีประโยชน์เพ่ิมเติม
ไม่ใส่ใจเป้าหมายหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังคงท างานที่

เคยท าโดยไม่ปรับตัว
ละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายของตนเอง และส่วนรวม
ยึดถือความคิดของตัวเองเป็นหลัก ไม่ให้เกียรติและไม่รับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
โยนความผิดให้ผู้อื่น กล่าวโทษซึ่งกันและกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ให้ความส าคัญเฉพาะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที ่สามารถให้ประโยชน์

หรือให้คุณและโทษเท่านั้น
ให้ความส าคัญต่อผลส าเร็จของงานโดยไม่สนใจความสัมพันธ์กับ

เพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลอื่น
ไม่ส่ือสารหรือถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวกับงานให้ทีมงานทราบ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนเองเมื่อท างานเป็นทีม
มุ่งแข่งขันการท างานกับผู้อื่นหรือส่วนงานอื่นพยายามสร้างความ

เด่นดังให้ตนเองละเลยการให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือส่วนงานอื่น
เอื้อประโยชน์ให้กับเพ่ือนพ้องหรือคนสนิทของตนเอง
ตอบด้วยค าว่า “ไม่” จนติดเป็นนิสัย เช่น ไม่รู้ ไม่ได้ ไม่ท า และไม่ให้

เกียรติกับคนในทีม
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นิยาม : ร่วมผนึกก าลังและความสามารถ เพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วย
การท างานที่สอดประสานร่วมมือกันในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพ่ือรองรับกับ
การเปล่ียนแปลงในทุกสถานการณ์

Ready to Change with Teamwork 
(ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยการท างานเป็นทีม)



นิยาม : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง สุจริต ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
มีความรับผิดชอบต่อการกระท า ให้ความร่วมมือในการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ วัฒนธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ กทพ. ด้วยความเต็มใจ
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มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อบังคับ  จรรยาบรรณ 
ในการท างานขององค์กร และหลักธรรมาภิบาล

ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติได้อย่างสม ่าเสมอจนเป็นกิจวัตรประจ าวัน

ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความคิดที่จะทุจริต หรือคดโกง
ท างานด้วยความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลในการท างานและ

พร้อมรับการตรวจสอบ
รับผิดชอบ และเอาใจใส่มุ่งมั่นท างานที่ได้รับผิดชอบให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงต่อเวลา
กล้าน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเชื่อถือได้   
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน เช่ือถือได้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ผู้รับบริการได้พิจารณาและใช้ประโยชน์
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
รักษาผลประโยชน์ขององค์กร และปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ

องค์กร
รักและผูกพันกับองค์กร และร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
ให ้ความส าคัญกับการประ เม ินความเ สี่ยงตามหลักธรรมา ภิบาล 

และความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของการปฏิบัติหน้าที ่ /การ
ด าเนินงานใด ๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงนั้น

Transparency 
(ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล)

นิยามของค า และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ & ไม่พึงประสงค์
ตามวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT
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ทุจริต ประพฤติมิชอบในหน้าที่ และเพิกเฉยต่อการประพฤติมิชอบ
ของผู้อื่น

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ
ในการท างาน

ขโมยผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
ไม่รักษาผลประโยชน์ขององค์กร เพิกเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นฉกฉวย

ผลประโยชน์ขององค์กร
ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหา และเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและ

พวกพ้อง
เบียดบังองค์กร ทั้งด้านทรัพยากร และเวลา
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยไม่ใส่ใจผลกระทบต่อองค์กรและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นินทาว่าร้าย ต าหนิองค์กรของตนเองให้แก่บุคคลภายนอกรับรู้
ละเลยไม่สนใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร

นิยาม : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง สุจริต ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
มีความรับผิดชอบต่อการกระท า ให้ความร่วมมือในการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ วัฒนธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ กทพ. ด้วยความเต็มใจ

Transparency 
(ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล)



EXAT Identities : (อัตลักษณ์ของคน กทพ.) 
 เป�นผู้ที� “มุ่งมั�นบริการ สร้างสรรค์สู่ความเป�นเลิศ”
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We are SMART EXAT



Prod To Be

With


