
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. 
 

ปตท. ใหค้วามสาํคญัในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังานในกลุ่ม ปตท. ทุกคน โดยตระหนกัดี

วา่พนกังานท่ีมีศกัยภาพ ความตั้งใจ ความสามารถ และความผกูพนัต่อองคก์รคือ ปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จ

ท่ีช่วยผลกัดนัการดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร ตลอดระยะเวลาท่ีผา่น

มา ปตท. จึงให้ความสําคญัในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) มาโดยตลอด 

ส่งเสริมโอกาสสร้างความเป็นผูน้าํ พฒันาพนกังานทุกระดบัให้เป็นคนดีคนเก่ง ทาํงานอยา่งมืออาชีพ และมี

ความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงชีวิตการทาํงาน ปตท. และส่งเสริมให้พนักงานมีความ

พร้อมท่ีจะช่วย ปตท. ดูแลสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนองคก์รสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

       

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

พนกังานเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ให้

ประสบความสาํเร็จ จึงมีการกาํหนดเป้าหมาย เชิงกลยทุธ์และแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 

จาํนวนผูบ้ริหารกลุ่มศกัยภาพ

ท่ีเพียงพอในการดําเนินการ

ของธุรกิจ 

วเิคราะห์คุณลกัษณะของตาํแหน่งท่ีธุรกิจตอ้งการ เสริมสร้างทกัษะของผูบ้ริหาร ให้

เหมาะสมกับการปฏิบติังานในตาํแหน่งปัจจุบนัและอนาคต มีการติดตามอย่าง

สมํ่าเสมอ และมีการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ในตาํแหน่งสําคญัเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Position) ทุกตาํแหน่ง 

จาํนวนพนกังานกลุ่มศกัยภาพ

ท่ีเพียงพอในการตอบสนอง

ทิศทางธุรกิจ 

คดัเลือกพนกังานกลุ่มศกัยภาพและเสริมสร้างทกัษะให้เหมาะสมกบัการพฒันาเป็น

ผูบ้ริหารในอนาคต ผ่านกลไกของ Career Management และมีการติดตามผลการ

พฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง พ นั ก ง า น ใ ห้ มี

ศกัยภาพ 

มุ่งเนน้การพฒันาความรู้และความสามารถของพนกังาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้

สามารถรับมือกบัการขยายตวัทางธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผา่นหลกัสูตรของ

สถาบนัพฒันาผูน้าํและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. และ Functional Academy ของแต่ละ

สายอาชีพ โดย Functional Academy จะทาํหน้าท่ีเป็นผูอ้อกแบบ พฒันา ส่งเสริม 

และผลกัดนัให้พนกังานมีความรู้และทกัษะความสามารถ ท่ีเป็นเลิศในสายอาชีพ 



เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 

ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางการพฒันาบุคลากรในสายอาชีพท่ีกาํหนดจาก CCT 

สายอาชีพ พร้อมทั้งกาํหนด Roadmap ระยะเวลาอย่างน้อย 3-5 ปี ท่ีสอดรับกับ

วิสัยทศัน์ รวมถึงแผนงานสนบัสนุนให้เกิดความเช่ียวชาญในสายอาชีพจนสามารถ

เป็นวิทยากรภายในกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง

ย ัง่ยนื 

เสริมสร้างความผูกพันของ

พนกังานในองคก์ร 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพนัของพนกังาน ดว้ยการวิเคราะห์ผลลพัธ์ รวมถึง

ปัจจัยท่ีส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน และกําหนดเป็นแผนงานในระดับ 

Corporate Policy Focus และแผนงานในระดบัสายงาน เช่น การส่งเสริมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของผู ้บริหาร และการปรับปรุงกระบวนการและระบบงาน

ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของพนกังาน

ในแต่ละสายงาน และแต่ละช่วงอายขุองพนกังานท่ีหลากหลายในองคก์ร เป็นตน้ 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศัก ย ภ า พ ข อ ง

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลใน

การตอบสนองการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ   

เสริมสร้างศกัยภาพ ความสามารถของผูบ้ริหารและพนกังาน HR ในการตอบสนอง

ความต้องการของธุรกิจทั้งระยะสั้ นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

ปตท. ยงัไดก้าํหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อสร้างพฤติกรรมและวถีิการทาํงานร่วมกนัของกลุ่ม ปตท. โดยค่านิยม 

SPIRIT ประกอบไปด้วย  S:  Synergy, P:  Performance Excellence, I:  Innovation, R:  Responsibility for 

Society, I: Integrity & Ethics, T: Trust & Respect ซ่ึงค่านิยม SPIRIT ทั้ ง 6 ตัว คือรากฐานสําคัญท่ีหล่อ

หลอมให้ผูบ้ริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. เป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม

ภายนอก 

 

ความหลากหลาย  

ปตท. ใหค้วามสาํคญักบัการรักษาและส่งเสริมความหลากหลายในกลุ่มพนกังาน ไดแ้ก่ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ 

อายุ ชนชั้น ภูมิลาํเนา การศึกษา สาขาวิชา ความเห็นทางการเมือง ตลอดจนไม่จาํกดับุคคลพิการหรือสูงอายุ 

เพื่อให้ไดบุ้คลากรเขา้มาปฏิบติังานท่ีมีความหลากหลายตามความจาํเป็นของลกัษณะงาน ตอบสนองความ

ตอ้งการและความแตกต่างของลูกคา้ ความหลากหลายของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นความคิด วฒันธรรม มุมมองและประสบการณ์  อนัจะทาํใหไ้ดค้วามคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์รและสังคมส่วนรวม 



 
หมายเหตุ: ผูบ้ริหาร คือ ผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

สิทธิพนักงาน  

ปตท. มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างย ัง่ยืนท่ีเคารพสิทธิต่อสิทธิแรงงานอันเป็นสิทธิตาม

กฎหมายรวมถึงสิทธิมนุษยชนอนัพึงมีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งในขอบข่ายการทาํงานของพนกังานทุกคน

อยา่งเท่าเทียมกนั พร้อมทั้งสนบัสนุนการแสดงออกของพนกังานในการใชสิ้ทธิดงักล่าว ตลอดจนการปฏิบติั

อยา่งเท่าเทียมตามกรอบสากล เช่น หลกัสากลของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ย "การ

ปกป้อง การเคารพ และการเยียวยา" (UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and 

Human Rights) องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ และแนวปฏิบติัสาํหรับบรรษทัขา้มชาติ (OECD Guidelines 

for Multinational Enterprises) เป็นตน้ รวมทั้งให้ความสําคญัต่อความสมดุลระหว่างการทาํงานและการ

ดาํเนินชีวิต ดว้ยการส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวติในการทาํงาน ให้มีความมัน่คง ความปลอดภยั และมี

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีการกาํหนดเป้าประสงค์และตวัวดัผลการดาํเนินงานของการปรับปรุง

ปัจจยัต่าง ๆ ของสภาพแวดลอ้มท่ีชดัเจน ปตท. จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย โดยพนกังานมีสิทธิ

ในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลขององค์กร ประกอบไปด้วย ขอ้มูลนโยบาย 

ระเบียบและขอ้กาํหนด ข่าวสารดา้นแรงงานสัมพนัธ์ การเปล่ียนแปลงภายในองค์กร สวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมความผูกพนัของพนักงาน แนวปฏิบติัสําหรับพนักงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 

ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการประกาศข่าวภายใน อินเทอร์เน็ต อีเมล และการแจ้งโดย

ผูบ้งัคบับญัชาและหวัหนา้งาน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกระบวนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนและร้องทุกข์

อยา่งโปร่งใสเป็นระบบ มีการเปิดช่องทางใหร้้องเรียนและร้องทุกขโ์ดยอิสระ พร้อมทั้งส่ือความใหพ้นกังาน

ทุกระดบัทราบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูร้้องเรียนและร้องทุกขจ์ะไดรั้บความคุม้ครอง ไม่ใหมี้ผลกระทบในเชิงลบ

ต่อการปฏิบติังานหรือความปลอดภยั ตลอดจนองคก์รตอ้งมีแนวทางการป้องปรามและมีกลไกท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัการเกิดซํ้ า  


