
รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจาํปี 

บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจ  โดย ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่า 

การเจริญเติบโตขององค์กรข้ึนอยู่กบัพนักงานท่ีมีคุณภาพ  ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะพฒันา 

ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความทนัสมยั เทียบไดใ้นระดบัสากลและ

สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  เพื่อท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาให้พนกังานเป็นทั้งคนดี และคนเก่ง 

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเนน้ให้พนกังานเป็นกลไกหลกั

ในการพฒันา ปตท. ให้กา้วไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความความย ัง่ยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร ท่ีมุ่งสู่การเป็นบริษทัท่ีสร้าง

ความมัน่คงทางพลงังานใหแ้ก่ประเทศชาติ 

จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร     

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

ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 3,578 คน และ ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งต่อ

การดาํเนินธุรกิจ ภายใตค้วามผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสําคญักบัการจดัสรรทรัพยากรใน

จุดท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจาํเป็นต่อเน่ืองจากการลงทุน  

จํานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ ปี 2559 – 2562 มีรายละเอยีด ดังนี ้

กลุ่มธุรกจิ 

(หน่วย : คน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. 

1.  ก๊าซธรรมชาติ 1,283 - 1,281 - 1,393 - 1,417 - 

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

3.  ปิโตรเคมีและการกลัน่ 105 - 100 - 144 - 124 - 

4. กลุ่มเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 492 - 507 - 380 - 394 - 

5.  สนบัสนุน และปฏิบติังานใน
บริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ 

1,0421/ 2542/ 1,0841/ 2392/ 1,144 6542/ 1,1671/ 4762/ 

6.  บริษทัยอ่ยและกิจการ ร่วมคา้  - 24,680 - 25,036 - 25,959 - 27,511 

รวม 4,362 24,934 4,458 25,275 3,061 26,613 3,102 27,987 

 

หมายเหตุ  : 1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

                   2/  พนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ  

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



ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวม กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2559- 2562 มีรายละเอียด 

ดังนี ้

   หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 25611/ ปี 2562 

เงินเดือนรวม 4,080,267,146.00 4,282,921,717.48 4,104,427,784.01 3,855,819,435.99 

โบนสัรวม 2,136,905,643.00 2,115,503,048.90 1,980,862,083.68 1,915,330,097.81 

เงินสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ 
481,014,787.00 506,518,662.19 489,326,712.01 464,877,921.50 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 2,953,091,552.00 3,778,463,866.70 3,286,987,468.56 3,629,328,277.20 

รวม 9,651,279,128.00 10,683,407,295.27 9,861,604,048.26 9,865,355,732.50 

 

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

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

ปตท. กาํหนดค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้นและในระยะ

ยาวผ่านการบริหารผลการดาํเนินงาน (Performance Management) ซ่ึงเป็นกระบวนการดาํเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นระบบเพื่อผลกัดนัใหผ้ลการปฏิบติังานขององคก์รบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสอดคลอ้ง

กบัการวดัผลการดาํเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเนน้การเช่ือมโยงเป้าหมาย

ผลการดาํเนินงานในระดบัองค์กร ระดบัหน่วยงาน และระดบับุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ

สอดคล้องกบัทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. เพื่อผลกัดนัให้ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตามแผน

ธุรกิจของ ปตท.  

ปตท. กาํหนดใหมี้การพิจารณาข้ึนเงินเดือนพนกังานตามผลการดาํเนินงานรายบุคคล ปีละ 1 คร้ัง โดยไดน้าํ

ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานท่ีสําคญั (Key Performance Indicators – KPIs) มาใช้ในการบริหาร ประเมินผล

การดาํเนินงานรายบุคคล และการพิจารณาค่าตอบแทนพนกังาน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คือ ตวัช้ีวดัผล

การดาํเนินงานระดบัองคก์ร (Corporate KPI) และ ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานระดบัธุรกิจ/ระดบัปฏิบติัการ/

ระดบับุคคล (Functional KPI) ซ่ึงการกาํหนด KPIs รายบุคคล ตอ้งเช่ือมโยงกบัมุมมองตาม Balance Score 

Card ทั้ง 4 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองทางการเงิน มุมมองด้านลูกคา้ มุมมองด้านกระบวนการภายใน และ

มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา โดย ปตท. ไดเ้พิ่มเติมมุมมองท่ีสําคญัอีก 2 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้น

ผลิตภณัฑ์ และมุมมองดา้นบุคลากร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั(ระยะสั้น) และแผน

กลยทุธ์ของ ปตท. ท่ีจะดาํเนินการในระยะยาว เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งย ัง่ยนื นอกจากน้ี ปตท. ยงั



กาํหนดให้มี Variable Bonus ซ่ึงสอดคลอ้งตามผลการประเมิน KPIs สําหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยูใ่น

ตาํแหน่งบงัคบับญัชา เพื่อจูงใจใหป้ฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายขององคก์รในปีนั้น ๆ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ปตท. ไดจ้ดัสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพให้กบัผูบ้ริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ การดาํรงชีพ ให้สามารถ

แข่งขนัได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานในกลุ่มบริษทัชั้นนําประเภทเดียวกนั และสอดคล้องกับผล

ประกอบการของ ปตท. ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและทบทวนอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานแต่ละบุคคล ปตท. มีนโยบายสวสัดิการทางเลือกและ

สวสัดิการทดแทน (Flexible Benefit) ท่ีให้สิทธ์ิพนักงานในการเลือกรับหรือสละสิทธ์ิไม่รับสวสัดิการ

ทางเลือก แต่เลือกเปล่ียนแปลงเป็นสวสัดิการทดแทน ซ่ึงพนักงานสามารถแจง้เปล่ียนแปลงสวสัดิการ

ทางเลือก เป็นสวสัดิการทดแทน ไดปี้ละ 1 คร้ัง ตามระยะเวลา เง่ือนไขและรายละเอียดท่ี ปตท. กาํหนด 

โดยสวสัดิการทางเลือกและสวสัดิการทดแทนจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม

อนัดี และ ปตท. จะไม่กาํหนดสวสัดิการท่ีมีความจาํเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดาํรงชีวติ และการปฏิบติังานของ

พนักงานให้เป็นสวสัดิการทางเลือก รวมทั้งมีการปรับเพิ่มอตัราสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและเพิ่ม

ทางเลือกในการสะสมเงินเขา้กองทุนฯ ของพนกังาน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้พนกังานวางแผนทางการเงิน 

เพื่อใหมี้เงินออมท่ีเพียงพอหลงัจากเกษียณอาย ุ

ผลการดําเนินงานการสรรหา 

ปี 2561 ปตท. ไดป้รับปรุงระบบ e-Recruit โดยไดข้ยายผลจากการบริหารจดัการขอ้มูลผูส้มคัร จนส้ินสุด

กระบวนการลงนามสัญญาจา้ง ทาํใหก้ระบวนการสรรหาและคดัเลือกมีความรวดเร็วมากข้ึน และมีขอ้มูลท่ี

เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการสรรหา อีกทั้งได้ปรับปรุงกระบวนการ Onboarding 

Program ส่งผลใหพ้นกังานใหม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว และปฏิบติังาน

ไดต้ามความคาดหมาย ตอบสนองต่อความตอ้งการของธุรกิจของปตท.  

ในปี 2562 ปตท. ได้พัฒนาระบบ e-Recruit เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีการปรับแก้ตาม

ข้อเสนอแนะท่ีรับจากผูใ้ช้เพื่อให้เป็นระบบท่ีคล่องตวั และเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลผูส้มคัรได้อย่างเต็ม

รูปแบบ 

 

 

  



ผลการดําเนินด้านการพฒันาพนักงาน  

กลุ่ม ปตท.ไดใ้หค้วามสาํคญัและส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นสถาบนัพฒันาผูน้าํและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT 

Leadership and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานดา้นการพฒันา

ศกัยภาพพนกังาน ผา่นการบริหารจดัการหลกัสูตรหลกัของพนกังานกลุ่ม ปตท. ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

โดยมีผลการดาํเนินดา้นการพฒันาพนกังาน ดงัน้ี 

    ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

จาํนวนช่ัวโมงอบรม 

ต่อคนต่อปี 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนกังาน 55.11 68.40 40.62 73.67 78.88 

ผูบ้ริหาร 30.02 20.91 25.12 73.91 89.15 

 บาทต่อคนต่อปี 

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนกังานและผูบ้ริหาร 34,476.36 35,168.35 37,837.83 55,274.35 53,143.21 

  

นอกจากการมุ่งเนน้พฒันาบุคลากรตามแนวทางขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัใส่ใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม โดยได้

จดัการอบรมหลักสูตรด้านส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงานท่ีทาํงานเก่ียวข้อง และผูส้นใจ เพื่อปลูกฝังให้

พนักงานมีความตระหนักถึงความสําคญัในเร่ืองดงักล่าว โดยในปี 2562 ได้มีการจดัหลกัสูตรอบรมฯ 

รายละเอียดดงัตาราง 

  

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

1 การจดัเกบ็และรายงานข้อมูลผลการดาํเนินงาน

ส่ิงแวดล้อม สําหรับผู้จดัเกบ็และรายงาน (กทม.) 

24/04/2019 25/04/2019 ปตท.สนญ. 18 

2 การพจิารณาและอนุมตัข้ิอมูลผลการดาํเนินงาน

ส่ิงแวดล้อม สําหรับผู้บริหาร (กทม.) 

26/04/2019 26/04/2019 ปตท.สนญ. 5 

3 ระบบการจดัเกบ็และรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก กลุ่ม ปตท. (Web-based: PTT 

Group GHG Accounting & Reporting) 

10/7/2019 10/7/2019 ปตท.สนญ. 1 

4 การจดัเกบ็และรายงานข้อมูลผลการดาํเนินงาน

ส่ิงแวดล้อม สําหรับผู้จดัเกบ็และรายงาน (กทม.) 

28/10/2019 29/10/2019 ปตท.สนญ. 1 

 25 

ในปี 2562  ปตท. ยงัคงจดัใหมี้โครงการ Young People to Globalize หรือ YP2G ซ่ึงล่าสุดเป็นรุ่นท่ี 6 (Batch 

6)  เพื่อพฒันาและเตรียมความพร้อมพนกังานรุ่นใหม่ ให้สามารถปฏิบติังาน รองรับแผนกลยุทธ์องคก์ร ท่ี

เป็น New Initiatives / New S- Curve ของ ปตท. /กลุ่ม ปตท.โดยพนักงาน YP2G จะได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบงานท่ีมีความท้าทายผ่าน 4 functions หลัก คือ Strategy & Planning, Business Development, 



Commercial & Marketing และ Engineering & Operation ซ่ึงจะทําให้พนักงานได้เ รียนรู้และเพิ่มพูน

ประสบการณ์จากการไดไ้ปปฏิบติังานจริงในรูปแบบ On the Job Training –OJT   

 

ปตท. ได้ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีผูบ้ริหารขององค์กรเป็นหน่ึงในผูมี้

คุณสมบติัท่ีพร้อม เพื่อทดแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะเกษียณอายใุนอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ โดยผลการดาํเนินการ

ในการเตรียม Management  Pool  ปี 2562 ดงัน้ี 

• การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั EVP ท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ (กลุ่ม 

ปตท.)    

- จาํนวน Pool Member  38 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง รวม  37 ราย (ปี 2551 - 2562) 

• การเตรียม  EVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดับ VP ท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ (กลุ่ม 

ปตท.)    

- จาํนวน Pool Member  114 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  73 ราย (ปี 2552 – 2562) 

• การเตรียม  VP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั ผจ.ส่วน ท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ (ปตท.) 

- จาํนวน Pool Member  122 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง รวม 222 ราย (ปี 2552 - 2562) 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ปตท. ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัสาํคญัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  

 

 


