
หลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

หลกัเกณฑ์การสรรหาพนักงาน 

ปตท.จดัให้มีการวิเคราะห์ความตอ้งการอตัรากาํลงั กาํหนดขีดความสามารถท่ีตอ้งการ และจดัทาํแผนการ

สรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพให้ทนัต่อความตอ้งการของธุรกิจและกลยุทธ์

ขององคก์ร ปตท.คดัเลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและเป็นคนดีคนเก่งเขา้ร่วมงาน ประกอบดว้ยการคดักรอง 4 

ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1.คุณวุฒิของผูส้มคัรตรงกบัท่ีหน่วยงานตอ้งการและคุณสมบติัเป็นไปตาม พรบ.คุณสมบติัมาตรฐานของ

พนกังานรัฐวสิาหกิจ และเกณฑด์า้นภาษาองักฤษ (TOEIC, TOEFL หรือ IELTS Test) ตลอดจนการผา่นการ

ตรวจสุขภาพเพื่อความพร้อมในการทาํงาน และการตรวจประวติัอาชญากรรม ตลอดจนผา่นการเกณฑ์ทหาร

ในกรณีท่ีเป็นผูส้มคัรชาย 

2.การทดสอบพฤติกรรมของผูส้มคัรท่ีมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร (PTT City Game) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่

ผูส้มคัรสามารถทาํงานร่วมกบัองคก์รไดใ้นระยะยาว 

3.การทดสอบดา้นเชาวน์ปัญญา  PTT Game-Based Aptitude Test ซ่ึงวดัผล 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น Cognitive 

สามารถวดัความสามารถในการจดจาํของบุคคลและความเร็วในการประมวลขอ้มูลในสถานการณ์หรือ

บริบทต่างๆ และ 2) ดา้น Competency ซ่ึงสามารถวดัความสามารถดา้นทกัษะในการบริหารงาน และความ

ใสใจต่อลูกคา้ เป็นตน้  

4.การสัมภาษณ์เบ้ืองตน้กบัทีมทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มัน่ใจว่าผูส้มคัรเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณลกัษณะและ

ค่านิยมสอดคลอ้งตามท่ีปตท.ตอ้งการ (Organizational Fit) 

การคดักรองลาํดบัสุดทา้ยจะสัมภาษณ์โดยหน่วยงานท่ีทาํการสรรหา ซ่ึงจะคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพ ตรง

กบัท่ีหน่วยงานตอ้งการ (Job Fit) ซ่ึงการสัมภาษณ์จะยึดหลกั Competency Based Interview และหลงัจาก

ผูส้มคัรผา่นกระบวนการจา้งและเขา้มาเป็นพนกังานของบริษทัแลว้ จะตอ้งทดลองงานเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

180 วนั ในระหวา่งการทดลองงาน ปตท. จดัให้มีกิจกรรม On-Boarding Program ให้กบัพนกังานใหม่ซ่ึงจะ

ช่วยในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์รและชีวติการทาํงานไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 

หลกัเกณฑ์การบรรจุบุคลากร 

ปตท. มีแนวทางในการประเมินผลพ้นทดลองงาน โดยกําหนดให้ลูกจ้างทดลองงานจะต้องทดลอง

ปฏิบติังานเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั และร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา กาํหนด KPI ในช่วงทดลองงาน เพื่อระบุ

ส่ิงท่ีตอ้งการให้ลูกจา้งทดลองงานปฏิบติัและพฒันา ก่อนส้ินสุดระยะเวลาทดลองงาน ลูกจา้งทดลองจะตอ้ง

สรุปผลงานท่ีโดดเด่น หรือท่ีเรียกวา่ Achievement ในรูปแบบของ STAR และจะไดรั้บการประเมินผลการ



ปฏิบติังานดงักล่าวร่วมกบัการประเมิน Competency หากผา่นการประเมินในทุก ๆ ดา้น ลูกจา้งทดลองงาน

จะไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานต่อไป 

หลกัเกณฑ์การแต่งตั้งบุคลากร 

ปตท. ตระหนกัถึงการใหโ้อกาสเพื่อความกา้วหนา้ของพนกังาน จึงส่งเสริมพนกังานใหไ้ดรั้บการเรียนรู้และ

พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาแต่งตั้งพนกังานตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคติ และ

ศกัยภาพของพนกังาน โดยยดึถือระบบคุณธรรม และความโปร่งใสเป็นสาํคญั 

 

ปตท. มีแนวทางการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากร เพื่อรองรับกบัการดาํเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ร โดย

พิจารณาความเหมาะสมตามคุณสมบติั 4 ประการไดแ้ก่ 

1.ผลการประเมินการปฏิบติังานประจาํปีของบุคลากร (Performance) ยอ้นหลงั 3 ปี 

2.ความสามารถของบุคลากร (Competencies) โดยจะพิจารณาจากกลุ่มศกัยภาพ (Management Pool) เป็น

อนัดบัแรก  

3.ประสบการณ์การทาํงาน (Experience) ซ่ึงพิจารณาจากประวติัการทาํงานท่ีผ่านมาทั้งในและนอกบริษทั 

โดยเปรียบเทียบกบั Career Path  ของตาํแหน่งท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง 

4.คุณสมบติัของบุคลากรท่ีผูบ้งัคบับญัชาของตาํแหน่งท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง พิจารณาแลว้เห็นควรวา่มีความ

เหมาะสมตามความจาํเป็นของตาํแหน่งงาน (Candidate Qualification) 

 

โดยการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารนั้น ตอ้งผ่านกระบวนการอนุมติัตามตารางอาํนาจการ

บริหารงานบุคคล ระเบียบและ ขอ้กาํหนด บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคล 

 

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

ผูน้าํรองรับการเติบโตขององค์กร และพฒันาขีดความสามารถบุคลากรรองรับสมรรถนะหลกัขององคก์ร 

(Core Competency) และความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  PLLI ไดมี้การยกระดบัโครงสร้าง

หลกัสูตรการเรียนรู้และการพฒันาโดยใช้เคร่ืองมือการเรียนรู้รูปแบบใหม่และส่ือการเรียนรู้ดิจิทลั เพื่อให้

สอดรับกบัทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององคก์ร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในดา้นการพฒันาศกัยภาพของ



พนกังานและการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั โดยโครงสร้างหลกัสูตรของ PLLI ครอบคลุมการพฒันาพนกังาน

ทุกระดบั ตั้งแต่พนกังานใหม่จนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง โดยแบ่งหลกัสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1. Leadership Development  Program  (หลกัสูตรผูน้าํ) เป็นหลกัสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพฒันา

ผูบ้ริหารกลุ่มศกัยภาพให้มีทกัษะความรู้ ความสามารถทั้งในเร่ืองการบริหารคนและบริหารงาน 

ผ่านการศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัวิทยากรชั้นนาํระดบัโลก รวมทั้งการ

เรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์การทาํงานจากผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร เขา้

อบรมหลกัสูตรน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นพนกังานกลุ่มศกัยภาพ  ตามเกณฑท่ี์องคก์ร

กาํหนด 

2. Core Program (กลุ่มหลกัสูตรภาคบงัคบัทุกระดบั) เป็นหลกัสูตรหลกัเพื่อ

พฒันาศกัยภาพพนักงานทุกคนตามกลุ่มระดบั ตาํแหน่งงาน หรือสาย

อาชีพ โดยผูบ้งัคบับญัชาจะต้องให้การสนับสนุนพนักงานในการเขา้

อบรมในกลุ่มหลักสูตรน้ี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับ 

(Compulsory) , ก ลุ่มหลักสูตร Direction/Assignment  กลุ่มหลักสูตร 

Essential Program (Personal Wellness)  และกลุ่มหลกัสูตรตามสายอาชีพ   

3. Elective Program (กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความจาํเป็น) เป็นหลักสูตรเพื่อพฒันาศักยภาพ

พนกังานตามความตอ้งรายบุคคล โดยเป็นการพิจารณาร่วมกนัทั้งผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานใน

การเลือกหลักสูตรพฒันาตามความจาํเป็นของพนักงาน เช่น หลักสูตรภาษาองักฤษ หลักสูตร 

เทคนิคการนาํเสนอ 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 4 กลุ่ม โดยมีคณะกรรมการดูแลดงัน้ี 

1.กลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ (SEVP Pool) โดย

คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee : HRMC) 

2.กลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ (EVP Pool) โดย

คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee : HRMC) 

3.กลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย (VP Pool) โดยกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสาย

อาชีพ (Career Counseling Team : CCT) 

4.กลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการส่วน (DM Pool) โดยกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสาย

อาชีพ (Career Counseling Team : CCT) 

 

หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปตท. นาํระบบการบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน (Performance Management System: PMS) มาใชใ้นการ

บริหารผลการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อสร้างให้เกิดผลการดาํเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคนตอ้งกาํหนดตวัช้ีวดัรายบุคคล ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์รและเสริมสร้างความผกูพนั 

ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

• Product & Service Outcomes ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

• Customer-Focus Outcomes มุ่งเนน้ลูกคา้ 

• Financial & Market Outcomes การเงินและการตลาด 

• Workforce Focused Outcomesมุ่งเนน้บุคคลากร 

• Process Effectiveness Outcomes กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ 



• Leadership Outcomes การนาํองคก์ร 

 

นอกจากการวางแผนเชิงกลยทุธ์ขององคก์รแลว้ ปตท.ยงักาํหนดตวัช้ีวดัในระดบักลยทุธ์ซ่ึงจะถูกถ่ายทอดลง

สู่ระดบัปฏิบติัการ และรายบุคคลตามลาํดบัผา่นระบบ COACH Application ซ่ึงหลกัการจดัทาํตวัช้ีวดัผลการ

ดาํเนินงาน (KPIs) จะตอ้งดาํเนินการสอดคล้องกบัเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ในการจดัทาํแผนวิสาหกิจ             

(3P: People Planet Prosperity) ตลอดจนมีการติดตามการดาํเนินงาน อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อปี โดยพนกังานและ

ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามผลการดาํเนินงานคร่ึงปีในไตรมาสท่ี 2 และประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีใน

ไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน การติดตามความคืบหนา้ และการพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้พนกังาน

สามารถปฏิบติังานได้ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ของ

องค์กร ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี โดยพิจารณาจากคะแนน KPIs รวม ซ่ึงมาจาก 

Working Related KPIs และ Behavior KPIs ในระบบ COACH โดยให้มีการ Two-way พูดคุยทาํความเขา้ใจ

ร่วมกบัพนักงานถึงผลการดาํเนินงานตาม KPIs ท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงจุดแข็ง ขอ้ควรพฒันา แนวทางการ

พฒันาศกัยภาพของพนกังาน และส่ิงท่ีพนกังานตอ้งการความช่วยเหลือ โดยริเร่ิมให้มีการทาํ Two-way ผา่น

ระบบ COACH ในการรับทราบผลประเมินการปฏิบติังานประจาํปี ในช่วงเดือนมกราคมปี 2563  

 

หลกัเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกาํลงัใจ  

การสร้างขวญักาํลังใจ  

ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน ความกา้วหนา้

ในการทาํงาน และอ่ืนๆ โดย 

• การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การแต่งตั้งและเล่ือนระดบัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ง ปตท. และเพื่อให้

พนกังานท่ีมีศกัยภาพและผลการปฏิบติังานดี มีโอกาสในการกา้วหนา้ไดแ้ตกต่างจากพนกังานกลุ่ม

อ่ืน 

• การปรับนโยบายข้ึนเงินเดือนเม่ือพนกังานไดรั้บการเล่ือนระดบั ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีเทียบเคียงไดก้บั

ธุรกิจชั้นนาํ ส่งผลให้ในระยะยาวสามารถรักษาระดบัเงินเดือนของพนกังานให้เทียบเคียงได้กบั

ตลาด และเกิดความเป็นธรรมกบัพนกังานท่ีมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการทาํงานมากข้ึน 

หรือมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน 

• การบริหารค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึงกาํหนดให้พนกังานทุกระดบั

ตอ้งตั้งเป้าหมายและดชันีช้ีวดัระดบับุคคลท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

และสามารถสะทอ้นความแตกต่างของผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยไม่เลือกปฏิบติั 

• การศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าตอบแทนกับบริษทัชั้นนาํทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นประจาํทุกปี สะท้อนถึงผลประกอบการ ของบริษทั ซ่ึงค่าตอบแทนจัดอยู่ใน

ระดบัชั้นนาํของประเทศและเป็นไปตามผลการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริง 



• การจดัทาํแผนพฒันาสายอาชีพพนกังาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนกังานในการดาํรงตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน โดยจดัทาํเป็นแผนพฒันารายบุคคล สาํหรับพนกังานท่ีมีผลงานดีและสามารถพฒันาศกัยภาพ

ได้ตรงตามตาํแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็น Candidate เพื่อการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

อยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 

• สวสัดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบมากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด โดยออกแบบให้

เหมาะสม ครอบคลุมทุกช่วงอายุของพนกังาน รวมถึง พนกังานสามารถเลือกรับสวสัดิการได้ตาม

ความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น สวสัดิการทางเลือก และค่ารักษาพยาบาลของบุคคลใน

ครอบครัว เป็นตน้ 

การให้โทษพนักงาน  

• ปตท. มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงโทษพนกังานในกรณีท่ีพนกังานไดก้ระทาํความผิดทางวนิยั ซ่ึงได้

กาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ หากพนกังานผูใ้ดกระทาํการใดซ่ึงกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่กาํหนดไวว้า่เป็นการกระทาํซ่ึงถือเป็นฐานความผดิทางวนิยั จะถูกลงโทษหนกัเบาตาม

ควรแก่กรณีโดยไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ขระเบียบฯ ขอ้กาํหนดฯ และแนวปฏิบติัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วินยัและการลงโทษ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความชดัเจนต่อผู ้

ปฏิบติั และสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐาน  รวมถึงการพิจารณาลงโทษท่ีมีความเหมาะสม

โดยมีการแกไ้ขและประกาศใชร้ะเบียบบริษทั ปตท. วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 

2562 ขอ้กาํหนดบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคล (ฉบบัท่ี 46) พ.ศ. 2563 

กลุ่มพนักงาน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 

ทุกกลุ่ม การจดัให้มีสวสัดิการทางเลือก สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของพนกังาน

ท่ีแตกต่างกันตามช่วงอายุ รวมถึงสิทธิประโยชน์สําหรับบุคคลในครอบครัวของ

พนกังาน เช่น การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา เป็นตน้ 

กลุ่มพนกังานใกลเ้กษียณอาย ุ โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอายุ ไดแ้ก่ กฎหมายผูสู้งอายุและ

กฎหมายมรดก และการดูแลสุขภาพสาํหรับผูสู้งวยั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

กลุ่มพนกังานเกษียณอาย ุ โครงการปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษียณอายุ เพื่อให้ความรู้ต่างๆ เช่น การรักษาสุขภาพ

ร่างกาย การวางแผนและบริหารการเงิน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ การเสียภาษีเงิน

ไดป้ระเภทต่างๆ เป็นตน้ 

กลุ่มพนักงานผู ้มี ปัญหาด้าน

สุขภาพ หรือเหตุจํา เป็นต้อง

ออกจากงาน 

โครงการร่วมใจจากองคก์ร เพื่อช่วยเหลือพนกังานท่ีมีเหตุจาํเป็น เช่น มีปัญหาสุขภาพ 

เป็นตน้ 



และแนวปฏิบติัเร่ืองแนวทางการพิจารณาลงโทษทางวินยัและการพิจารณาลดหยอ่นโทษ ปี 2563 

โดยมีสาระสําคัญในการแก้ไขเร่ือง 1. การทบทวนขั้นการลงโทษ และผลการลงโทษต่อการ

พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การข้ึนเงินเดือน  โบนัส และการเล่ือนระดับ 2. กําหนด                

แนวปฏิบติัในการพิจารณาลดหย่อนโทษท่ีชดัเจน 3.กาํหนดกระบวนการพิจารณาลงโทษท่ีเป็น

มาตรฐาน และ 4.ทบทวนการกระทาํท่ีเป็นความผดิทางวนิยั และแนวทางการลงโทษทางวนิยั  

• ปตท. ยงัมีช่องทาง “การร้องเรียน” เพื่อให้พนกังานซ่ึงมีเร่ืองคบัขอ้งใจว่าตนไม่ไดรั้บการปฏิบติั

อยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมไดร้้องเรียนได ้โดยพนกังานมีสิทธิร้องเรียนโดยสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย

ตวัตนของผูร้้องเรียนได้ โดยจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานท่ีปรากฎชัดแจ้ง

เพียงพอ ซ่ึง ปตท. ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการเก่ียวขอ้งเร่ืองร้องเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อให้

พนกังานมีช่องทางในการไดรั้บความเป็นธรรม และถือเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บัพนกังานใน

การทาํงานต่อไป 

• ปตท. มีกลไกการจดัการขอ้ร้องเรียนของพนักงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม มีการ

รักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการทาํความเข้าใจท่ีถูกต้องระหว่าง

พนกังานกบัพนกังาน และพนกังานกบัองคก์ร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวนิิจฉยัเป็นราย

กรณี โดยมีผูแ้ทนจากสายงานทรัพยากรบุคคลองคก์รร่วมเป็นกรรมการดว้ย ทั้งน้ี พนกังานสามารถ

ร้องเรียนอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วย

ธุรกิจโดยตรง/ ส่วนแรงงานสัมพนัธ์โดยผ่านระบบขอ้ร้องเรียนแรงงานสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต

หรือทางโทรศัพท์/ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์/ คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint 

Consultation Committee: JCC) และสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 

  


