
หลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 

หลกัเกณฑ์การสรรหาพนักงาน 

ปตท.จดัให้มีการวิเคราะห์ความตอ้งการอตัรากาํลงั กาํหนดขีดความสามารถท่ีตอ้งการ และจดัทาํแผนการ

สรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพให้ทนัต่อความตอ้งการของธุรกิจและกลยุทธ์

ขององค์กร ปตท.คดัเลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเป็นคนดีคนเก่งเขา้ร่วมงาน ประกอบด้วยการคดักรอง 4 

ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1. คุณวุฒิของผูส้มคัรตรงตามกบัท่ีหน่วยงานต้องการและคุณสมบติัเป็นไปตามพรบ.คุณสมบติั

มาตรฐานของพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

2. การทดสอบ Cognitive Aptitude Test ซ่ึงวดัผลในด้านการคิดวิเคราะห์, การใช้เหตุผล และการ

สรุปความ ร่วมกบัแบบทดสอบภาษาองักฤษ (TOEIC Test)  

3. การสัมภาษณ์เบ้ืองตน้กบัทีมทรัพยากรบุคคล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูส้มคัรเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณลกัษณะ

และค่านิยมสอดคลอ้งตามท่ีปตท.ตอ้งการ (Organization Fit) 

4. การคดักรองลาํดบัสุดทา้ยจะสัมภาษณ์โดยหน่วยงานผูท่ี้ทาํการสรรหา ซ่ึงจะคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมี

ศกัยภาพ ตรงกบัท่ีหน่วยงานตอ้งการ (Job Fit) 

ซ่ึงการสัมภาษณ์จะยดึหลกั STAR Based Interview และหลงัจากผูส้มคัรผา่นกระบวนการจา้งและเขา้มาเป็น

พนักงานของบริษทัแลว้จะตอ้งทดลองปฏิบติังานเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 180 วนั ในระหว่างการทดลองงาน 

ปตท. จดัให้มีกิจกรรม On-Boarding Program ให้กบัพนกังานใหม่ซ่ึงจะช่วยให้ปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรม

องคก์รและชีวติการทาํงานไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  

หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปตท. นาํระบบการบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน (Performance Management System: PMS) มาใชใ้นการ

บริหารผลการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อสร้างให้เกิดผลการดาํเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคนตอ้งกาํหนดตวัช้ีวดัรายบุคคล ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์รและเสริมสร้างความผกูพนั 

ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. Product & Service Outcomes ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2. Customer-Focus Outcomes มุ่งเนน้ลูกคา้ 

3. Financial & Market Outcomes การเงินและการตลาด 

4. Workforce Focused Outcomesมุ่งเนน้บุคคลากร 

5. Process Effectiveness Outcomes กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. Leadership Outcomes การนาํองคก์ร 



นอกจากการวางแผนเชิงกลยทุธ์ขององคก์รแลว้ ปตท.ยงักาํหนดตวัช้ีวดัในระดบักลยทุธ์ซ่ึงจะถูกถ่ายทอดลง

สู่ระดับปฏิบติัการ และรายบุคคลตามลาํดับผ่านระบบ COACH Application ตลอดจนมีการติดตามการ

ดาํเนินงาน อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อปี โดยพนกังานและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามผลการดาํเนินงานคร่ึงปีในไตร

มาสท่ี 2 และประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีในไตรมาสท่ี 4 ครอบคลุมการวางแผน การติดตามความ

คืบหนา้ และการพฒันาศกัยภาพ เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด สอดคลอ้งกบั

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ขององค์กร ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี โดย

พิจารณาจากคะแนน KPIs รวม ซ่ึงมาจาก Working Related KPIs และ Behavior KPIs ในระบบ COACH 

โดยใหมี้การ Two-way พูดคุยทาํความเขา้ใจร่วมกบัพนกังานถึงผลการดาํเนินงานตาม KPI ท่ีกาํหนดไว ้ 

หลกัเกณฑ์การพฒันาศักยภาพพนักงาน 

กลุ่ม ปตท.ไดใ้ห้ความสําคญัและส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นสถาบนัพฒันาผูน้าํและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT 

Leadership and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานด้านการพัฒนา

ศกัยภาพพนักงาน ผ่านการบริหารจดัการหลักสูตรหลักของพนักงานกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั  

PLLI ไดด้าํเนินการพฒันาบุคลากรและผูน้าํของกลุ่ม ปตท.ให้เป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อยา่งต่อเน่ือง พฒันา

ผูน้าํรองรับการเติบโตขององคก์ร และพฒันาขีดความสามารถบุคลากรรองรับสมรรถนะหลกัขององคก์ร 

(Core Competency) และความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  PLLI ไดมี้การยกระดบัโครงสร้าง

หลกัสูตรการเรียนรู้และการพฒันาโดยใช้เคร่ืองมือการเรียนรู้รูปแบบใหม่และส่ือการเรียนรู้ดิจิทลั เพื่อให้

สอดรับกบัทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององคก์ร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในดา้นการพฒันาศกัยภาพของ

พนกังานและการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั โดยโครงสร้างหลกัสูตรของ PLLI ครอบคลุมการพฒันาพนกังาน

ทุกระดบั ตั้งแต่พนกังานใหม่จนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง แบ่งหลกัสูตรออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. Leadership Development Program เป็นหลกัสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพฒันาผูบ้ริหารกลุ่ม

ศกัยภาพให้มีทกัษะความรู้ ความสามารถทั้งในเร่ืองการบริหารคนและบริหารงาน โดยมุ่งเน้น

ดา้น Leadership ทั้งในแง่ของตนเอง ทีมงาน และองคก์ร ผา่นการศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และประสบการณ์กบัวิทยากรชั้นนาํระดบัโลก รวมทั้งการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์การ

ทาํงานในดา้นต่างๆ จาก ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร   

2. Core Program เป็นหลกัสูตรหลกัเพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังานทุกคนตามกลุ่มระดบั ตาํแหน่ง

งาน โดยผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้การสนบัสนุนพนกังานในการเขา้อบรมในกลุ่มหลกัสูตรน้ี 

โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มหลกัสูตรภาคบงัคบั (Compulsory), กลุ่มหลกัสูตร Direction/Assignment 

และกลุ่มหลกัสูตร Essential Program (Personal Wellness)  

3. Functional Program เป็นหลกัสูตรของสายอาชีพต่างๆ ท่ีมุ่งพฒันาพนกังานภายในสายอาชีพ 

ตั้งแต่ระดบัแรกเร่ิมจนถึงระดบัผูเ้ช่ียวชาญ PLLI ดาํเนินการร่วมกบักลุ่ม Functional Academy 



ท่ี ปตท. จดัตั้งข้ึน เพื่อพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ   โดยส่งเสริมการสร้าง

วิทยากรภายในให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ภายในหน่วยงานตามแต่ละสาย

อาชีพ   

4. Elective Program เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความต้อง

รายบุคคล โดยเป็นการพิจารณาร่วมกนัทั้งผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานในการ

เลือกหลกัสูตรพฒันาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจาํเป็น เช่น หลกัสูตร

ภาษาองักฤษ หลกัสูตร Presentation เป็นตน้ 

โครงสร้างหลกัสูตรของสถาบันพฒันาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

 
 

ปตท. ย ังคงให้ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Career and Competency 

Management) โดยมีการจดัทาํและทบทวน Success Profile รวมทั้ง Career Path ของแต่ละตาํแหน่งงาน และ

ผลกัดนัให้มีการประเมิน Success Profile ให้สอดรับกบั Performance Cycle  ท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งร่วมหารือ

กบัพนกังาน (Two-Way) ถึงงานท่ีตอ้งรับผิดชอบตั้งแต่ตน้ปี และทาํการติดตาม  ประเมินผลในช่วงคร่ึงปี

และปลายปี ทั้งน้ีเพื่อติดตามและ/หรือจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้

พนกังานต่อไป   

 

 

 

 



หลกัเกณฑ์การสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารและผู้นํา 

ปตท. มีกระบวนการวางแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารและผูน้ํา โดยจดัเตรียมผูบ้ริหารกลุ่มศกัยภาพ 

(Leadership Pool) เป็น 3 กลุ่ม โดยมีคณะกรรมการดูแลดงัน้ี 

1. กลุ่มรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยคณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. 

2. กลุ่มผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยคณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล 

3. กลุ่มผูจ้ดัการฝ่าย โดยกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสายอาชีพ และคณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล 

 

หลกัเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกาํลงัใจ  

การสร้างขวญักาํลงัใจ  

ปตท. มีกลยทุธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน  ความกา้วหนา้

ในการทาํงาน และอ่ืนๆ โดย 

• การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การแต่งตั้งและเล่ือนระดบัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ง ปตท. และเพื่อให้

พนกังานท่ีมีศกัยภาพและผลการปฏิบติังานดี มีโอกาสในการกา้วหน้าไดแ้ตกต่างจากพนกังานกลุ่ม

อ่ืน 

• การปรับนโยบายข้ึนเงินเดือนเม่ือพนกังานไดรั้บการเล่ือนระดบั ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีเทียบเคียงไดก้บั

ธุรกิจชั้นนาํ ส่งผลใหใ้นระยะยาวสามารถรักษาระดบัเงินเดือนของพนกังานให้เทียบเคียงไดก้บัตลาด 

และเกิดความเป็นธรรมกบัพนกังานท่ีมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการทาํงานมากข้ึน หรือมี

หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน 

• การบริหารค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึงกาํหนดให้พนกังานทุกระดบั

ตอ้งตั้งเป้าหมายและดชันีช้ีวดัระดบับุคคลท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ทางธุรกิจและ

สามารถสะทอ้นความแตกต่างของผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยไม่เลือกปฏิบติั 

• การศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าตอบแทนกับบริษัทชั้ นนําทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นประจาํทุกปี สะทอ้นถึงผลประกอบการ ของบริษทั ซ่ึงค่าตอบแทนจดัอยูใ่นระดบัชั้น

นาํของประเทศและเป็นไปตามผลการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริง 

• การจดัทาํแผนพฒันาสายอาชีพพนกังาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนกังานในการดาํรงตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน โดยจดัทาํเป็นแผนพฒันารายบุคคล สําหรับพนกังานท่ีมีผลงานดีและสามารถพฒันาศกัยภาพ

ไดต้รงตามตาํแหน่งงานจะไดรั้บการพิจารณาเป็น Candidate เพื่อการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอยา่ง

โปร่งใสและเป็นธรรม 

• ให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบมากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด โดยออกแบบให้

เหมาะสม ครอบคลุมทุกช่วงอายุของพนกังาน รวมถึง พนกังานสามารถเลือกรับสวสัดิการไดต้าม

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่น สวสัดิการทางเลือก และค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว 

เป็นตน้ 



• สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการออกแบบให้เหมาะสม และตรง

ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่น การจดัให้มีสวสัดิการทางเลือก , การให้สิทธ์ิในการเลือก

บุคคลในครอบครัว เพื่อรับสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ รายละเอียดดงัตาราง 

 

 

การให้โทษพนักงาน  

• ปตท. มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงโทษพนกังานในกรณีท่ีพนกังานไดก้ระทาํความผดิทางวนิยั ซ่ึงได้

กาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ หากพนกังานผูใ้ดกระทาํการใดซ่ึงกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่กาํหนดไวว้า่เป็นการกระทาํซ่ึงถือเป็นฐานความผดิทางวินยั จะถูกลงโทษหนกัเบาตาม

ควรแก่กรณี  

• ปตท. ยงัมีช่องทาง “การร้องทุกข”์ เพื่อให้พนกังานซ่ึงมีเร่ืองคบัขอ้งใจว่าตนไม่ได้รับการปฏิบติั

อยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมไดร้้องเรียนได ้โดยพนกังานมีสิทธิร้องทุกข์ไดส้ําหรับตนเองเท่านั้น จะไม่

สามารถร้องทุกขแ์ทนพนกังานรายอ่ืนได ้ซ่ึง ปตท. ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการเก่ียวขอ้งเร่ือง

ร้องทุกขไ์วอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานมีช่องทางในการไดรั้บความเป็นธรรม และถือเป็นการสร้าง

ขวญักาํลงัใจใหก้บัพนกังานในการทาํงานต่อไป 

 

กลุ่มพนักงาน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 

ทุกกลุ่ม สวสัดิการทางเลือก เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกใช้สวสัดิการได้ตรงตามความ

ตอ้งการของแต่ละบุคคล นอกจากน้ียงัไดมี้สวสัดิการครอบคลุมถึงครอบครัวพนกังาน 

ในส่วนของการรักษาพยาบาล การให้เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร รวมถึงการให้

ทุนการศึกษาแก่บุตรพนกังานท่ีเรียนดี เป็นตน้ 

กลุ่มพนกังานใกลเ้กษียณอาย ุ โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวยัเกษียณอาย ุในรูปแบบของการจดัอบรมโดย

เป็นการให้ความรู้ในการวางแผนดา้นการเงิน , การอบรมเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูสู้งอายแุละกฎหมายมรดก ,การดูแลสุขภาพสาํหรับผูสู้งวยั เป็นตน้ 

กลุ่มพนกังานเกษียณอาย ุ โครงการปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษียณอาย ุเพื่อใหค้วามรู้ และใหท้ราบถึงส่ิงท่ีพนกังาน

จะได้รับเม่ือเกษียณอายุ เช่น การวางแผนและบริหารการเงิน สวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ การเสียภาษีเงินไดป้ระเภทต่างๆ เป็นตน้  

กลุ่มพนักงานผู ้มี ปัญหาด้าน

สุขภาพ หรือเหตุจํา เป็นต้อง

ออกจากงาน 

โครงการร่วมใจจากองคก์ร เพื่อช่วยเหลือพนกังานท่ีมีเหตุจาํเป็น เช่น มีปัญหาสุขภาพ 

เป็นตน้ 


