
รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจาํปี 

 

บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจ  โดย ปตท. มีความเช่ือมัน่วา่ 

การเจริญเติบโตขององค์กรข้ึนอยู่กบัพนักงานท่ีมีคุณภาพ  ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะพฒันา 

ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหมี้ความทนัสมยั เทียบไดใ้นระดบัสากลและ

สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  เพื่อท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาใหพ้นกังานเป็นทั้งคนดี และคนเก่ง 

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเนน้ให้พนกังานเป็นกลไกหลกั

ในการพฒันา ปตท. ใหก้า้วไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความความย ัง่ยนื (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร ท่ีมุ่งสู่การเป็นบริษทัท่ีสร้าง

ความมัน่คงทางพลงังานใหแ้ก่ประเทศชาติ 

จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร     

จาํนวนพนกังาน ปตท. (รวมพนกังานท่ีไปปฏิบติังาน Secondment ในบริษทัในกลุ่ม ปตท.)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 3,715 คน และ ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งต่อ

การดาํเนินธุรกิจ ภายใตค้วามผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสําคญักบัการจดัสรรทรัพยากรใน

จุดท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจาํเป็นต่อเน่ืองจากการลงทุน  

จํานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ ปี 2558 – 2561 มีรายละเอยีด ดังนี ้

กลุ่มธุรกจิ 

(หน่วย : คน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. 

1.  ก๊าซธรรมชาติ 1,289 - 1,283 - 1,281 - 1,393 - 

2. นํ้ ามนั 1,465 - 1,440 - 1,486 - -3/ - 

3.  ปิโตรเคมีและการกลัน่ 83 - 105 - 100 - 144 - 

4. กลุ่มเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 342 - 492 - 507 - 380 - 

5.  สนบัสนุน และปฏิบติังานใน
บริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ 

1,2031/ 2782/ 1,0421/ 2542/ 1,0841/ 2392/ 1,144 6542/ 

6.  บริษทัยอ่ยและกิจการ ร่วมคา้  - 24,512 - 24,680 - 25,036 - 25,959 

รวม 4,382 24,790 4,362 24,934 4,458 25,275 3,061 26,613 

หมายเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

                   2/  พนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ  

  3/ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจนํา้มัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. นํา้มันและการค้าปลีก จาํกัด 

(มหาชน) พนักงานจาํนวน 1,046 คน โอนย้ายไปเป็นพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานจาํนวน 492 คนไปปฏิบัติงาน Secondment 

ท่ีบริษัทฯ 



ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวม กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2558- 2561 มีรายละเอียด 

ดังนี ้

   หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 25611/ 

เงินเดือนรวม 4,000,980,185.00 4,080,267,146.00   4,282,921,717.48 4,104,427,784.01 

โบนสัรวม 1,647,437,327.00 2,136,905,643.00 2,115,503,048.90 1,980,862,083.68 

เงินสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ 
468,316,181.00 481,014,787.00 506,518,662.19 489,326,712.01 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 2,676,017,663.00 2,953,091,552.00 3,778,463,866.70 3,286,987,468.56 

รวม 8,792,751,356.00 9,651,279,128.00 10,683,407,295.27 9,861,604,048.26 

หมายเหตุ  :   1/ ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจนํา้มัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. นํา้มันและการค้าปลีก จาํกัด (มหาชน) 

ดังน้ัน ค่าตอบแทนบคุลากรธุรกิจนํา้มัน (ธกน.) สาํหรับปี 2561 จะมช่ีวงเดือนมกราคม – มิถนุายน เท่าน้ัน 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ปตท. ไดจ้ดัสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ สามารถเทียบเคียงกับ

มาตรฐานในกลุ่มบริษทัชั้นนาํท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของ ปตท. ท่ี

เกิดข้ึนและตามการคาดการณ์ในอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและทบทวนสวสัดิการและค่าตอบแทน

ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง เช่น การเพิ่มอตัราสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการ

สะสมเงินเขา้กองทุนฯ ของพนกังาน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้พนกังานวางแผนทางการเงิน เพื่อให้มีเงินออม

ท่ีเพียงพอหลงัจากเกษียณอาย ุ

 

ผลการดําเนินงานการสรรหา 

ในปี 2561 ปตท.ไดพ้ฒันาและปรับปรุงระบบ E-recruit ซ่ึงเป็นระบบการสรรหา on-line ส่งผลให้ลดเวลา

การสรรหาและได้รับขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง อีกทั้งยงัได้พฒันาแบบประเมิน PTT City Game เพื่อให้มัน่ใจว่า

ผูส้มคัรเป็นคนดีคนเก่งมี Core Value สอดคลอ้งกบัท่ีปตท.กาํหนด ซ่ึงการทดสอบดงักล่าว  อาํนวยความ

สะดวกให้ผูส้มคัรโดยสามารถทาํไดทุ้กท่ีทุกเวลา อีกทั้งทาํให้ปตท.สามารถคดัเลือกคนดีคนเก่งไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  

โดยแผนงานการสรรหาบุคคลกรในปี 2562 ปตท.จะพฒันากระบวนการทดสอบ Cognitive Aptitude Test 

เป็นในรูปแบบ Game-based Aptitude Test เพื่อใหส้อดรับกบักลยทุธ์ขององคก์รในดา้น Digitalization และ

ผูท้ดสอบจะได้รับประสบการณ์การทดสอบท่ีแตกต่าง (Perceived Fun and Good Candidate Experience) 

ขณะเดียวกนัเคร่ืองมือดงักล่าวยงัสามารถช่วยปตท.ในการคดักรองผูส้มคัรท่ีมี Competencies ตรงกบัท่ี

องคก์รมองหาอีกดว้ย 

 



ผลการดําเนินด้านการพฒันาพนักงาน  

กลุ่ม ปตท.ไดใ้ห้ความสําคญัและส่งเสริมการเรียนเพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังาน โดยในปี 2561 มีผลการ

ดาํเนินงานดา้นการพฒันาพนกังาน ดงัน้ี  

 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

จาํนวนช่ัวโมงอบรม 

ต่อคนต่อปี 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พนกังาน 35.24 55.11 68.40 40.62 73.67 

ผูบ้ริหาร 22.61 30.02 20.91 25.12 73.91 

 บาทต่อคนต่อปี 

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พนกังานและผูบ้ริหาร 55,435.37 34,476.36 35,168.35 37,837.83 55,274.35 

 

นอกจากการมุ่งเนน้พฒันาบุคลากรตามแนวทางขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัใส่ใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม โดยได้

จดัการอบรมหลักสูตรด้านส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงานท่ีทาํงานเก่ียวข้อง และผูส้นใจ เพื่อปลูกฝังให้

พนักงานมีความตระหนักถึงความสําคญัในเร่ืองดงักล่าว โดยในปี 2561 ได้มีการจดัหลักสูตรอบรมฯ 

รายละเอียดดงัตาราง 

 

No. Name of the business event Start date End date Location Attendees 

1 SSHE Training 1 2/2/2018 12/3/2018 ปตท.สนญ. 222 

2 Basic Safety, Occupational Health and 

Environment  

27/8/2018 23/11/2018 ปตท.สนญ. 41 

3 การจดัเก็บและรายงานขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับผูจ้ดัเก็บและรายงาน (กทม.) 

25/4/2018 26/4/2018 ปตท.สนญ. 3 

4 การพิจารณาและอนุมติัขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับพนกังาน 

25/4/2018 26/4/2018 ปตท.สนญ. 12 

5 การพิจารณาและอนุมติัขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับผูบ้ริหาร (กทม.) 

27/4/2018 27/4/2018 ปตท.สนญ. 4 

6 Introduction & Internal auditor ISO14001:2015 12/3/2018 21/9/2018 ปตท.สนญ. 88 

7 การจดัเก็บ และรายงานขอ้มูลค่าใชจ่้าย รายได ้และ

การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EMA กทม.) 

29/1/2018 18/6/2018 ปตท.สนญ. 78 

8 การจดัเก็บ และรายงานขอ้มูลค่าใชจ่้าย รายได ้และ

การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EMA ชลบุรี) 

22/1/2018 25/6/2018 ศูนย์

ปฏิบติัการ

ระบบท่อ

ก๊าซชลบุรี 

16 

 464 



  

ในปี 2561  ปตท. ยงัคงจัดให้มีโครงการ Young People to Globalize หรือ YP2G ซ่ึงล่าสุดเป็นรุ่นท่ี 5 

(Batch 5) เพื่อพฒันาพนกังานให้มีความพร้อมในการไปปฏิบติังานยงัต่างประเทศ รวมทั้งโครงการใหม่ๆ 

ท่ีมีความสําคญัตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยพนกังาน YP2G จะไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานท่ีมีความ

ทา้ทายผา่น 4 functions หลกั คือ Strategy & Planning, Business Development, Commercial & Marketing 

และ Engineering & Operation ซ่ึงจะทาํให้พนักงานได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการได้ไป

ปฏิบติังานจริงในรูปแบบ On the Job Training –OJT   

 

ปตท. ไดด้าํเนินการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีผูบ้ริหารขององค์กรเป็นหน่ึงในผูมี้

คุณสมบติัท่ีพร้อม สมคัรเขา้คดัเลือกในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่คร้ังต่อไป โดยมีการเตรียมความ

พร้อมดา้นบุคลากร เพื่อทดแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะเกษียณอายุ ในระหว่างปี 2561-2565 และกาํหนด

นโยบาย/แนวทางการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล คือ 

Management  Pool  ประกอบด้วยผู ้บริหาร 268 คน และ Potential Pool ของตําแหน่ง Key Area  ไว้

เรียบร้อยแลว้  

การบริหารดงักล่าว ดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดย ปตท. มีระบบ “การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง (Group  

Leadership  Development  Program  :  GLDP)”  เพื่อเป็นการวาง  Succession Plan สําหรับเตรียมบุคลากร

ใหมี้ความพร้อมข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนเม่ือมีตาํแหน่งวา่งของกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ ตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President) 

• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive Vice President :  EVP) 

• ผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President  : VP) 

โดยมีกลไกการบริหาร ดงัน้ี 

• คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 

• คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. - Minor  (PTT Group Management Committee-Minor : 

PTTGMC-Minor) 

• คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group 

Alignment & Coordination Management Committee : HRAC) 

• คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (Human 

Resources Management Committee: HRMC) 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

 

  



ผลการดําเนินการ (ณ 31 มีนาคม 2562) 

• การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั EVP ท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ 

(กลุ่ม ปตท.)    

- จาํนวน Pool Member  33 ราย  (ณ 31 มีนาคม 2562) 

- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งให้ข้ึนดาํรงตาํแหน่ง รวม 37 ราย (ปี 2551 – 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

• การเตรียม  EVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั VP ท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ 

(กลุ่ม ปตท.)    

- จาํนวน Pool Member  107 ราย  (ณ 31 มีนาคม 2562) 

- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งให้ข้ึนดาํรงตาํแหน่ง รวม 67 ราย (ปี 2551 – 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

• การเตรียม  VP Pool Member คือ กลุ่มผู ้บริหารระดับ ผจ.ส่วน ท่ีมีความพร้อมและ

ศกัยภาพ (ปตท.) 

- จาํนวน Pool Member  147 ราย  (ณ 31 มีนาคม 2562) 

- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง รวม  198 ราย (ปี 2551 – 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ) 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ปตท. ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัสาํคญัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  

 

 


