
หลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

หลกัเกณฑ์การสรรหาพนักงาน 

ปตท.จดัให้มีการวิเคราะห์ความตอ้งการอตัรากาํลงั กาํหนดขีดความสามารถท่ีตอ้งการ และจดัทาํแผนการ

สรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพให้ทนัต่อความตอ้งการของธุรกิจและกลยุทธ์

ขององคก์ร ปตท.คดัเลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและเป็นคนดีคนเก่งเขา้ร่วมงาน ประกอบดว้ยการคดักรอง 4 

ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1. คุณวุฒิของผูส้มคัรตรงกบัท่ีหน่วยงานตอ้งการและคุณสมบติัเป็นไปตาม พรบ.คุณสมบติัมาตรฐาน

ของพนกังานรัฐวิสาหกิจ และเกณฑ์ดา้นภาษาองักฤษ (TOEIC, TOEFL หรือ IELTS Test) ตลอดจน

การผา่นการตรวจสุขภาพเพื่อความพร้อมในการทาํงาน และการตรวจประวติัอาชญากรรม ตลอดจน

ผา่นการเกณฑท์หารในกรณีท่ีเป็นผูส้มคัรชาย 

2. การทดสอบพฤติกรรมของผูส้มคัรท่ีมีความสอดคล้องกบัค่านิยมองค์กร (PTT City Game) เพื่อให้

มัน่ใจวา่ผูส้มคัรสามารถทาํงานร่วมกบัองคก์รไดใ้นระยะยาว 

3. การทดสอบด้านเชาวน์ปัญญา  PTT Game-Based Aptitude Test ซ่ึงวดัผล 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน 

Cognitive สามารถวดัความสามารถในการจดจาํของบุคคลและความเร็วในการประมวลขอ้มูลใน

สถานการณ์หรือบริบทต่าง ๆ และ 2) ดา้น Competency ซ่ึงสามารถวดัความสามารถดา้นทกัษะใน

การบริหารงาน และความใส่ใจต่อลูกคา้ เป็นตน้  

4. การสัมภาษณ์เบ้ืองตน้กบัทีมทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มัน่ใจว่าผูส้มคัรเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณลกัษณะ

และค่านิยมสอดคลอ้งตามท่ีปตท.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. Performance โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของเกรดประเมินผลและสัดส่วน % ข้ึนเงินเดือนยอ้นหลงั 3 ปี 

(Ranking) 

2. ความสามารถของบุคลากร (Competencies) ซ่ึงเก่ียวกบัความรู้ ความชาํนาญของพนกังานตามหนา้งาน  

3. ประสบการณ์การทาํงาน (Experience) ซ่ึงพิจารณาจากประวติัการทาํงานท่ีผ่านมา โดยเปรียบเทียบกบั 

Career Path  ของตาํแหน่งท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. คุณสมบติัของบุคลากรท่ีผูบ้งัคบับญัชาของตาํแหน่งท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นควรว่ามี

ความเหมาะสมตามความจาํเป็นของตาํแหน่งงาน (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

ผูบ้ริหารกลุ่มศกัยภาพใหมี้ทกัษะความรู้ความสามารถทั้งในเร่ืองการบริหารคนและบริหารงาน ผา่น

การศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัวิทยากรชั้นนาํระดบัโลก รวมทั้งการเรียนรู้

แบ่งปันประสบการณ์การทาํงานจากผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ผูเ้ข้า

อบรมหลกัสูตรน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นพนกังานกลุ่มศกัยภาพตามเกณฑท่ี์องคก์ร

กาํหนด 

2. Core Program (กลุ่มหลกัสูตรภาคบงัคบัทุกระดบั) เป็นหลกัสูตรหลกัเพื่อ

พฒันาศักยภาพพนักงานทุกคนตามกลุ่มระดับตาํแหน่งงานหรือสาย

อาชีพ โดยผูบ้งัคบับญัชาจะต้องให้การสนับสนุนพนักงานในการเขา้

อบรมในกลุ่มหลักสูตรน้ี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับ 

(Compulsory) , ก ลุ่มหลักสูตร Direction/  Assignment ก ลุ่มหลักสูตร 

Essential Program และกลุ่มหลกัสูตรตามสายอาชีพ (Functional Program)   

3. Elective Program (กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความจาํเป็น) เป็นหลักสูตรเพื่อพฒันาศักยภาพ

พนกังานตามความตอ้งการรายบุคคล โดยเป็นการพิจารณาร่วมกนัทั้งผูบ้งัคบับญัชาและพนักงาน

ในการเลือกหลกัสูตรพฒันาตามความจาํเป็นของพนกังาน เช่น Agile Learning Model for Building 

Academy Expert และPTT Restart 2021 with Resilience 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. มีกระบวนการวางแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารและผูน้าํ โดยจดัเตรียมผูบ้ริหารกลุ่มศกัยภาพ (SEVP 

Pool, EVP Pool และ VP Pool ) และพนกังานกลุ่มศกัยภาพ  (DM Pool ) โดยมีคณะกรรมการดูแลดงัน้ี 

1. กลุ่มเตรียมความพร้อมสําหรับตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (SEVP Pool) โดยคณะกรรมการ

จดัการทรัพยากรบุคคลของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2. กลุ่มเตรียมความพร้อมสําหรับตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (EVP Pool) โดยคณะกรรมการ

จดัการทรัพยากรบุคคลของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

3. กลุ่มเตรียมความพร้อมสาํหรับตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย (VP Pool) โดยกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสายอาชีพ 

4. กลุ่มเตรียมความพร้อมสาํหรับตาํแหน่งผูจ้ดัการส่วน (DM Pool) โดยกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสายอาชีพ 

 

หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปตท. นาํระบบการบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน (Performance Management System: PMS) มาใชใ้นการ

บริหารผลการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อสร้างให้เกิดผลการดาํเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคนตอ้งกาํหนดตวัช้ีวดัรายบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององคก์รและเสริมสร้างความผูกพนั 

รวมถึงเช่ือมโยงกบัมุมมองตาม Balance Scorecard ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

• Product & Service Outcomes มุมมองดา้นผลิตภณัฑ ์

• Customer-Focused Outcomes มุมมองดา้นลูกคา้ 

• Financial & Market Outcomes มุมมองทางการเงิน 

• Workforce-Focused Outcomes มุมมองดา้นบุคลากร 

• Process Effectiveness Outcomes มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

• Leadership Outcomes มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา 

 

นอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรแลว้ ปตท.ยงักาํหนดตวัช้ีวดัในระดบักลยุทธ์ซ่ึงจะถูกถ่ายทอด

ไปสู่ระดบัปฏิบติัการ และรายบุคคลตามลาํดบัผ่านระบบ COACH ตลอดจนมีการติดตามการดาํเนินงาน 

อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี โดยพนกังานและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามผลการดาํเนินงานคร่ึงปีในไตรมาสท่ี 2 

และประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีในไตรมาสท่ี 4 ครอบคลุมการวางแผน การติดตามความคืบหนา้ และ



การพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี โดยพิจารณาจาก

คะแนน KPIs รวม ซ่ึงมาจาก Working Related KPIs และ Behavior KPIs ในระบบ COACH โดยให้มีการ 

Two-way พูดคุยทาํความเขา้ใจร่วมกบัพนกังานถึงผลการดาํเนินงานตาม KPIs ท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงจุดแข็ง 

ขอ้ควรพฒันา แนวทางการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน และส่ิงท่ีพนกังานตอ้งการความช่วยเหลือ โดยริเร่ิม

ให้มีการทาํ Two-way ผา่นระบบ COACH ในการรับทราบผลประเมินการปฏิบติังานประจาํปี ในช่วงเดือน

มกราคมปี 2563 

 

หลกัเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกาํลงัใจ  

การสร้างแรงจูงใจ  

• ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้ งในรูปแบบของค่าตอบแทน 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน และอ่ืน ๆ โดย 

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเล่ือนระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ปตท. และเพื่อให้

พนกังานท่ีมีศกัยภาพและผลการปฏิบติังานดี มีโอกาสในการกา้วหนา้ไดแ้ตกต่างจากพนกังานกลุ่มอ่ืน 

• การปรับนโยบายข้ึนเงินเดือนเม่ือพนกังานไดรั้บการเล่ือนระดบั ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีเทียบเคียงไดก้บั

ธุรกิจชั้นนาํ ส่งผลใหใ้นระยะยาวสามารถรักษาระดบัเงินเดือนของพนกังานให้เทียบเคียงไดก้บัตลาด 

และเกิดความเป็นธรรมกบัพนกังานท่ีมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการทาํงานมากข้ึน หรือมี

หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน 

• มีการบริหารค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึงกาํหนดให้พนกังานทุกระดบั

ตอ้งตั้งเป้าหมายและดชันีช้ีวดัระดบับุคคลท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจและ

สามารถสะทอ้นความแตกต่างของผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยไม่เลือกปฏิบติั 

• มีการศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าตอบแทนกบับริษทัชั้นนําทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นประจาํทุกปี สะทอ้นถึงผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงค่าตอบแทนจดัอยูใ่นระดบัชั้น

นาํของประเทศและเป็นไปตามผลการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริง 

• มีการจดัทาํแผนพฒันาสายอาชีพพนกังาน เพื่อเตรียมความพร้อมใหพ้นกังานในการดาํรงตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน โดยจดัทาํเป็นแผนพฒันารายบุคคล สําหรับพนกังานท่ีมีผลงานดีและสามารถพฒันาศกัยภาพ

ไดต้รงตามตาํแหน่งงานจะไดรั้บการพิจารณาเป็น Candidate เพื่อการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอย่าง

โปร่งใสและเป็นธรรม 

• จดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบมากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด โดยออกแบบให้

เหมาะสม ครอบคลุมทุกช่วงอายุของพนกังาน รวมถึง พนกังานสามารถเลือกรับสวสัดิการได้ตาม

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่น สวสัดิการทางเลือก และค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว 

เป็นตน้ 



กลุ่มพนักงาน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 

พนกังาน จดัให้มีสวสัดิการทางเลือก สอดคล้องกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนัตามช่วงอายุ รวมถึงสิทธิประโยชน์สําหรับบุคคลใน

ครอบครัวของพนกังาน เช่น การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา เป็นตน้ 

พนกังานใกลเ้กษียณอาย ุ จดัโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวยัเกษียณอาย ุไดแ้ก่ กฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายแุละมรดก รวมถึงการดูแลสุขภาพสาํหรับผูสู้งวยั โดย

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

พนกังานเกษียณอาย ุ • จดัโครงการปัจฉิมนิเทศพนกังานเกษียณอายุ เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น 

การรักษาสุขภาพร่างกาย การวางแผนและบริหารการเงิน สวสัดิการและ

สิทธิประโยชน์ การเสียภาษีเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 

• โครงการร่วมใจจากองคก์ร เพื่อช่วยเหลือพนกังานท่ีมีเหตุจาํเป็น เช่น มี

ปัญหาสุขภาพ เป็นตน้ 

 

การให้โทษพนักงาน  

• ปตท. มีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการลงโทษพนกังานในกรณีท่ีพนกังานไดก้ระทาํความผิดทางวินยั ซ่ึงได้

กาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ว่า หากพนกังานผูใ้ดกระทาํการใดซ่ึงกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่กาํหนดไวว้า่เป็นการกระทาํซ่ึงถือเป็นฐานความผิดทางวินยั จะถูกลงโทษหนกัเบาตาม

ควรแก่กรณีโดยไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ขระเบียบฯ ขอ้กาํหนดฯ และแนวปฏิบติัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วินัยและการลงโทษ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความชัดเจนต่อผู ้

ปฏิบติั และสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐาน  รวมถึงการพิจารณาลงโทษท่ีมีความเหมาะสม

โดยมีการแกไ้ขและประกาศใช้ระเบียบบริษทั ปตท. ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 

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

และแนวปฏิบติัเร่ืองแนวทางการพิจารณาลงโทษทางวนิยัและการพิจารณาลดหยอ่นโทษ ปี 2563 โดย

มีสาระสําคญัในการแก้ไขเร่ือง 1. การทบทวนขั้นการลงโทษ และผลการลงโทษต่อการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบติังาน การข้ึนเงินเดือน  โบนสั และการเล่ือนระดบั 2. กาํหนดแนวปฏิบติัในการ

พิจารณาลดหย่อนโทษท่ีชัดเจน 3.กาํหนดกระบวนการพิจารณาลงโทษท่ีเป็นมาตรฐาน และ 4.

ทบทวนการกระทาํท่ีเป็นความผดิทางวนิยั และแนวทางการลงโทษทางวนิยั  

• ปตท. ยงัมีช่องทาง “การร้องเรียน” เพือ่ใหพ้นกังานซ่ึงมีเร่ืองคบัขอ้งใจวา่ตนไม่ไดรั้บการปฏิบติัอย่าง

ถูกตอ้งเป็นธรรมไดร้้องเรียนได ้โดยพนกังานมีสิทธิร้องเรียนโดยสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตวัตน

ของผูร้้องเรียนได ้โดยจะตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีปรากฎชดัแจง้เพียงพอ ซ่ึง 



ปตท. ได้กาํหนดแนวทางการดาํเนินการเก่ียวขอ้งเร่ืองร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานมี

ช่องทางในการไดรั้บความเป็นธรรม และถือเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัพนกังานในการทาํงาน

ต่อไป 

• ปตท. มีกลไกการจดัการขอ้ร้องเรียนของพนกังานอยา่งเป็นระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม มีการรักษา

ความลบั และเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเนน้การทาํความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งระหวา่งพนกังานกบั

พนกังาน และพนกังานกบัองคก์ร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉยัเป็นรายกรณี โดยมี

ผูแ้ทนจากสายงานทรัพยากรบุคคลองค์กรร่วมเป็นกรรมการดว้ย ทั้งน้ี พนกังานสามารถร้องเรียน

อยา่งเป็นทางการผา่นช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยธุรกิจโดยตรง/ 

ส่วนแรงงานสัมพนัธ์โดยผา่นระบบขอ้ร้องเรียนแรงงานสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศพัท์/ 

คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์/ คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee: JCC) 

และสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (สร.ปตท.) 

 

  


