
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. 
 

ปตท. ตระหนกัและให้ความสําคญัในการสร้างทุนมนุษยใ์ห้มีความรู้และศกัยภาพสูง เน่ืองจากเป็นปัจจยั

หลกัแห่งความสําเร็จท่ีช่วยผลกัดนัการดาํเนินธุรกิจ ตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ปตท. จึงให้

ความสําคญัในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะ

ความเป็นผูน้าํ การพฒันาพนกังานทุกระดบัให้เป็นคนดี คนเก่ง มีพฤติกรรมในการทาํงานอย่างมืออาชีพ 

และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ภายใตห้ลกัการ 3 ประการ คือ ห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจต่อ

พนกังานเพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานพร้อมช่วย ปตท. ดูแลสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือน

องคก์รสู่ความย ัง่ยนื 

       

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

พนกังานเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ให้

ประสบความสาํเร็จ จึงมีการกาํหนดเป้าหมาย เชิงกลยทุธ์และแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 

จาํนวนผูบ้ริหารกลุ่มศกัยภาพท่ี

เพียงพอในการดาํเนินการของ

ธุรกิจ 

วิเคราะห์คุณลกัษณะของตาํแหน่งท่ีธุรกิจตอ้งการ เสริมสร้างทกัษะของผูบ้ริหาร 

ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานในตาํแหน่งปัจจุบนัและอนาคต มีการติดตามอย่าง

สมํ่าเสมอ และมีการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ในตาํแหน่งสาํคญัเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Position) ทุกตาํแหน่ง 

จาํนวนพนกังานกลุ่มศกัยภาพท่ี

เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง

ทิศทางธุรกิจ 

คัดเลือกพนักงานกลุ่มศักยภาพและเสริมสร้างทักษะของกลุ่มพนักงานให้

เหมาะสมกับการพัฒนาเ ป็นผู ้บ ริหารในอนาคต ผ่านกลไกของ Career 

Management และมีการติดตามผลการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง พ นั ก ง า น ใ ห้ มี

ศกัยภาพ 

พฒันาพนักงานเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจในหน่วยงาน ท่ีสําคญั ได้แก่ 

Capable Project Management, Operation Excellence, Business Development, 

Marketing and Sales, Stakeholder Management, Corporate Finance, HR/ OE, 

R&D/Technology และ Corporate Strategy 



เส ริม ส ร้า ง ค วา ม ผูก พันข อง

พนกังานในองคก์ร 

มุ่งเนน้การเสริมสร้างความผูกพนัของพนกังาน ดว้ยการวิเคราะห์ผลและกาํหนด

เป็นแผนงาน 3-5 ปี อาทิ การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหาร 

และการปรับปรุงกระบวนการและระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการปฏิบติังานและช่วงอายขุองพนกังานท่ีหลากหลาย 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลใน

การตอบสนองการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

เสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถของผู ้บริหารและพนักงาน HR ในการ

ตอบสนองความต้องการของธุรกิจทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดก้าํหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อสร้างพฤติกรรมและวถีิการทาํงานร่วมกนัของกลุ่ม ปตท. 

โดย ค่ า นิย ม  SPIRIT+ D ป ระ ก อบ ไ ป ด้วย  S:  Synergy, P:  Performance Excellence, I:  Innovation, R: 

Responsibility for Society, I: Integrity & Ethics, T: Trust & Respect, D : Digitalization ซ่ึงค่านิยม SPIRIT+D 

คือรากฐานสําคญัท่ีหล่อหลอมให้ผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่ม ปตท. เป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบ

ต่อองคก์รและสังคมภายนอก ทั้งน้ี 

 

ความหลากหลาย  

ปตท. เปิดโอกาสและใหค้วามเท่าเทียมกนัของบุคคลทุกเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุชนชั้น ภูมิลาํเนา การศึกษา 

สาขาวชิา ความเห็นทางการเมือง ตลอดจนไม่จาํกดับุคคลพิการ เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรเขา้มาปฏิบติังานท่ีมีความ

หลากหลายตามความจาํเป็นของลกัษณะงาน ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของลูกคา้ ความ

หลากหลายของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นความคิด วฒันธรรม 

มุมมองและประสบการณ์  อนัจะทาํใหไ้ดค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ร

และสังคมส่วนรวม 

  

สิทธิพนักงาน  

ปตท. มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างย ัง่ยืนท่ีเคารพต่อสิทธิแรงงานอนัเป็นสิทธิตามกฎหมาย

รวมถึงสิทธิมนุษยชนอนัพึงมีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งในขอบข่ายการทาํงานของพนกังานทุกคนอยา่งเท่า

เทียมกนั พร้อมทั้งสนบัสนุนการแสดงออกของพนกังานในการใชสิ้ทธิดงักล่าว ตลอดจนการปฏิบติัอยา่งเท่า

เทียมตามกรอบสากล เช่น หลกัสากลของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ย "การปกป้อง 

การเคารพ และ การเยียวยา" (UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human 

Rights) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และแนวปฏิบติัสําหรับบรรษทัขา้มชาติ (OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises) เป็นตน้ รวมทั้งให้ความสําคญัต่อความสมดุลระหวา่งการทาํงานและการดาํเนิน



ชีวิต ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ให้มีความมัน่คง ความปลอดภยั และมี

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีการกาํหนดเป้าประสงค์และตวัวดัผลการดาํเนินงานของการปรับปรุง

ปัจจยัต่างๆ ของสภาพแวดลอ้มท่ีชดัเจน  ปตท. จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายโดยพนกังานมีสิทธิ

ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลขององค์กรประกอบไปด้วยข้อมูลนโยบาย 

ระเบียบและขอ้กาํหนด ข่าวสารดา้นแรงงานสัมพนัธ์ การเปล่ียนแปลงภายในองค์กร สวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมความผูกพนัของพนักงาน แนวปฏิบติัสําหรับพนักงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 

ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการประกาศข่าวภายใน อินเทอร์เน็ต อีเมล และการแจ้งโดย

ผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้งาน เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัมีกระบวนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนและร้อง

ทุกข์อย่างโปร่งใส เป็นระบบ มีการเปิดช่องทางให้ร้องเรียนและร้องทุกข์โดยอิสระ พร้อมทั้งส่ือความให้

พนักงานทุกระดับรับทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานผูร้้องเรียนหรือร้องทุกข์จะได้รับความ

คุม้ครอง  ไม่ให้มีผลกระทบในเชิงลบต่อการปฏิบติังานหรือความปลอดภยั  ตลอดจนองค์กรตอ้งมีแนว

ทางการป้องปรามและมีกลไกท่ีใชใ้นการป้องกนัการเกิดซํ้ า 

  


