
การดาํเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

การสรรหาพนักงาน 

ปตท. พร้อมเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีศกัยภาพและตอ้งการความกา้วหนา้มาร่วมเป็นกาํลงัสาํคญัในการสร้างสรรค์

และพฒันาองคก์รให้เติบโตอยา่งมัน่คง ย ัง่ยืน โดยเล็งเห็นความสําคญัของความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การ

บริหารจดัการมุ่งส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้เติบโตเคียงคู่องคก์รอยา่งย ัง่ยืน มีความสมดุล

ระหวา่งการดาํเนินชีวติและการทาํงาน รวมทั้งคาํนึงถึงการใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการทาํงาน 

 

ปตท. มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกอยา่งเป็นระบบ โดยประชาสมัพนัธ์รับสมคัรงานผา่นช่องทางต่างๆ 

ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดผู้ส้มคัรท่ีหลากหลาย มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลระดบั

ธุรกิจ ร่วมกบัหน่วยธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการ อตัรากาํลงั กาํหนดขีดความสามารถท่ีตอ้งการ และ

จดัทาํแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพใหท้นัต่อความตอ้งการของธุรกิจ 

 

การพฒันาศักยภาพพนักงาน  

ปตท. มุ่งพฒันาให้พนกังานมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามทิศทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัให้แก่องคก์รทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ผ่านการบริหารสายอาชีพและส่งเสริมความรู้ควบคู่กนั 

โดยการบริหารสายอาชีพนบัเป็นกลไกในการพฒันาความกา้วหนา้ของตาํแหน่งงาน ไดแ้ก่ สมรรถนะ องค์

ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะ ส่งผลใหพ้นกังานมีทิศทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจนและเกิดแรงจูงใจท่ี

จะพฒันาตนเอง ซ่ึงกาํหนดให้มีการวางแผนการพฒันารายบุคคล โดยมีแนวทางการพฒันาบนหลกัการ 

10/20/70 คือ ไดรั้บความรู้และทกัษะจากการอบรมร้อยละ 10 จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาหรือพี่เล้ียงเป็นผูดู้แลให้

คาํแนะนาํและสอนงานอีกร้อยละ 20 และสุดทา้ยร้อยละ 70 ตอ้งนาํความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้น

งานท่ีรับผดิชอบดว้ยตนเอง หรือแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะใหผู้อ่ื้น 

ระบบการบริหารสายอาชีพ (Career Management) เป็นระบบท่ีวางแผนพฒันาพนักงานให้มีศักยภาพ 

ความสามารถ และความกา้วหนา้ในสายอาชีพ โดยมีคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีปรึกษาประจาํ

สายอาชีพ (Career Counseling Team : CCT) คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ (Human 

Resource Business Group : HRBG) คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources 

Committee : HRC) คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของ บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) (Human 

Resources Management Committee : HRMC) แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จัด ก า ร ก ลุ่ ม  ป ต ท .  ( PTT Group 

Management Committee : PTTGMC) ตามลําดับ โดยผูบ้ ังคับบญัชา Mentor และพนักงานร่วมกันจดัทาํ

แผนการพฒันารายบุคคล เพือ่เสริมสร้างขีดความสามารถของพนกังานใหก้า้วหนา้ในสายอาชีพต่อไป 



ปตท.  ดาํเนินการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรในกรอบระยะเวลา 5 ปี และคดัเลือกพนักงานท่ีมี

ศกัยภาพสูง โดยจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล เพื่อสร้างความพร้อมก่อนข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีสําคญั นอกจากน้ี

ยงัไดม้อบทุนการศึกษาแก่พนกังานท่ีมีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวชิาท่ีตรงตามทิศทางขององคก์ร 

ปตท.  ดาํเนินการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรในกรอบระยะเวลา 5 ปี และคดัเลือกพนักงานท่ีมี

ศกัยภาพสูง โดยจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล เพื่อสร้างความพร้อมก่อนข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีสําคญั นอกจากน้ี

ยงัไดม้อบทุนการศึกษาแก่พนกังานท่ีมีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวชิาท่ีตรงตามทิศทางขององคก์ร 

ปตท.ให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพพนกังานทุกระดบัโดยสถาบนัพฒันาผูน้าํและการเรียนรู้กลุ่ม 

ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) ไดส่้งเสริมการพฒันาผูน้าํและการเรียนรู้ของบุคลากร

ผา่นหลกัสูตรหลกั ประกอบดว้ย Leadership Development Program และ Core Program รวมทั้งอบรมพฒันา

บุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะในสายอาชีพ ผา่น Functional Program เพื่อรองรับธุรกิจขององคก์รทั้งในปัจจุบนั

และอนาคต  โดยมุ่งผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ ให้เหมาะกบัผูเ้รียนตามหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

(Adult Learning) เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Learning and Sharing 

Experience)  อาทิ การเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา โดย

ปัจจุบนั PLLI  ยงัไดใ้ช้เคร่ืองมือทาง Digital เขา้มาช่วย เพื่อให้พนกังานสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้

อยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย โดยในปีท่ีผา่นมา มีผูเ้ขา้ใชร้ะบบการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนถึง 3,267 คน คิดเป็น 91.31% 

ของจาํนวนพนกังานทั้งหมด (3,578 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

การจัดการความรู้ 

  

การจดัการความรู้กลุ่ม ปตท. ครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้ระดบับุคคล การเรียนรู้ในระดบักลุ่มย่อย และการ

จดัการความรู้ในรูปแบบของชุมชนนักปฏิบติั เพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ขององค์กร โดยคณะกรรมการจดัการ

ความรู้ กลุ่ม ปตท. ทาํหน้าท่ีผลกัดนัการจดัการความรู้ผ่านการจดัการคน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

(People, Process, Technology) ยกระดบัและแบ่งปันวิธีปฏิบติัสู่วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เพื่อสร้างพลงัร่วมและ



ความเป็นเลิศในการแข่งขนัของ กลุ่ม ปตท.คณะกรรมการจดัการความรู้ กลุ่ม ปตท.จะรายงานความคืบหนา้

ในการจดัการองค์ความรู้ให้แก่คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. เป็นประจาํทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ

จดัการแสดงขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการปรับปรุงการดาํเนินงาน สนบัสนุนให้บุคลากร ปตท. สามารถ

นาํองคค์วามรู้ไปใชง้านและต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของธุรกิจ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ไดม้อบนโยบายให้คณะกรรมการจดัการความรู้ 

กลุ่ม ปตท. ดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์และเป้าหมายอยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง เพื่อให้การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้

ของพนกังานกลุ่ม ปตท และช่วยพนกังานต่อยอดความรู้ ไปเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นทุกๆ หน่วยงาน 

และมุ่งสู่ผลงานนวตักรรม ท่ีสามารถสร้างมูลค่า และ/หรือคุณค่าเพิ่มให้กลุ่ม ปตท. โดยการดาํเนินการ

จดัการความรู้ผา่น 3 กลไกหลกั ดงัน้ี 

• People: การพฒันาบุคลากรใหมี้พฤติกรรมดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ  

• Process: การพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียน จัดเก็บ 

ประยกุตใ์ชแ้ละต่อยอดความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมีการทบทวน Knowledge Theme ของกลุ่ม ปตท. ใหส้อด

รับกบักลยุทธ์และการดาํเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบนั (Do Now) และอนาคต (Decide Now / Design Now) เช่น 

New-S Curve และ การส่งเสริมดิจิทลัเพื่อรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในอนาคต และ

ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

• Technology: สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และทนัต่อความตอ้งการ โดยปรับปรุงระบบ

การจดัเก็บองคค์วามรู้ของกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group KM SPACE ใหท้นัสมยั ตอบสนองผูใ้ชง้านไดดี้ข้ึน 

โครงสร้างและระบบบริหาร 

โครงสร้างการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลของ ปตท. ประกอบดว้ย คณะกรรมการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี

กลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสายอาชีพ วางแผนกาํหนดแนวทางการพฒันาพนกังานในสายอาชีพ 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ พิจารณากลัน่กรอง เสนอความเห็น อนุมติั/

เห็นชอบ ในเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอแนะนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลัน่กรองและใหค้าํปรึกษาในการจดัการทรัพยากรบุคคลของ ปตท. 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พิจารณาอนุมติัหลกัการ

และแนวทางการบริหารจดัการการดาํเนินงานของ ปตท. 

• คณะกรรมการโครงสร้าง ค่างาน และอตัรากาํลงั อนุมติัโครงสร้าง ตาํแหน่งงานและค่างาน และ

เห็นชอบกรอบอตัรากาํลงั 



• คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ของกลุ่ม ปตท. เพือ่ใหเ้กิดการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

• คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อตดัสินใจประเด็นท่ีสําคญัต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ แผนการ

ดาํเนินงานระยะยาว ผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ 

• คณะกรรมการจดัการพนกังานกลุ่มศกัยภาพและทุนการศึกษา ดูแลการให้ทุนการศึกษาและการ

อบรมต่างประเทศของพนกังาน พฒันาพนกังานกลุ่มศกัยภาพระดบั 10 ลงมา เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเป็นผูบ้ริหารในอนาคตพนกังานกลุ่มศกัยภาพระดบั 10 ลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

เป็นผูบ้ริหารในอนาคต 

• คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พิจารณาให้ความเห็น ส่งเสริม และ

พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทางระงับข้อขัดแย้งภายใน ปตท. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ 

ปรึกษาหารือเพื่อแกปั้ญหาตามคาํร้องทุกข ์และเพือ่ปรับปรุงสภาพการจา้ง 

 

ปตท. ผสมผสานแนวคิดของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

และการพฒันาองค์กรต่างๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทาํงาน เช่น ระบบ SAP 

(Systems Applications and Products) ท่ีใช้เก็บฐานข้อมูลพนักงาน ต่อยอดด้วยระบบ COACH ท่ีใช้เก็บ

ฐานขอ้มูลการทาํงานของพนกังานและรายละเอียดสมรรถนะท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์งานและแผนความ

คาดหวังของตําแหน่งงาน (Success Profile) ทั้ งย ังใช้เก็บข้อมูล KPI สําหรับประมวลผลข้อมูลการ

ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ทั้งองคก์ร 

 

 

 

 

 

 


