
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. 

ปตท. ไดมี้การปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์ใหม่เป็น Powering life with future energy and beyond โดยมุ่งสู่

ธุรกิจพลงังานแห่งอนาคต และเพิ่มความหลากหลายของการดาํเนินธุรกิจในธุรกิจใหม่ท่ีไกลกว่าพลงังาน 

ส่งผลให้ ปตท. จาํเป็นตอ้งทบทวนปัจจยัผลกัดนัทางธุรกิจ (Business Drivers) และสมรรถนะหลกัท่ีจาํเป็น

ขององคก์รใหม่ (Core Capabilities) รวมถึงทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะส่วน

บุคคล ของทุกตาํแหน่งงานในองคก์ร เพื่อเป็นกรอบแนวทางการวางแผนและพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร

และพนกังานทุกระดบั รวมไปถึงการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงทาํให้คนในองคก์รมีพฤติกรรมในการ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และทบทวนค่านิยมและปรับพฤติกรรมพึงประสงค ์ใหพ้นกังานเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี 

ผา่นค่านิยม SPIRIT สอดรับกบัทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต เพื่อใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือน

และเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

อยา่งไรก็ตาม การเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ปตท. ได้

ปรับเปล่ียนวิถีการทาํงานให้คล่องตวัมากยิ่งข้ึน อาทิ กาํหนดนโยบาย Work@Home ในช่วงท่ีมีการระบาด

รุนแรงและปรับเป็นนโยบาย Work from Anywhere เพื่อเป็น New Normal ในช่วงท่ีสถานการณ์เร่ิมดีข้ึน ซ่ึง

การปรับเปล่ียนดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของ Trust and Respect ท่ีองคก์รไดว้างรากฐานวฒันธรรมการทาํงาน

ท่ีแข็งแกร่ง ภายใตค้่านิยม SPIRIT มาอย่างต่อเน่ือง และมีการปรับกระบวนการทาํงานให้อยู่ในรูปแบบ 

Digitalization รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมจากห้องเรียน (Classroom Training) เป็นรูปแบบ

ออนไลน์ (Online Training) และห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เป็นตน้ ยิ่งไปกว่านั้น ปตท. 

พยายามเร่งจดัหาวคัซีนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังานและครอบครัว ร่วมกบั

มาตรการการตรวจคดักรองต่าง ๆ  เพื่อให้มีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ไดว้่า ปตท. จะสามารถกลบัเขา้สู่การ

ทาํงานในรูปแบบความปกติใหม่ไดอ้ยา่งปลอดภยั         

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปตท. ให้ความสําคญัในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังานในกลุ่ม ปตท. ทุกคน โดย

ตระหนกัดีวา่พนกังานท่ีมีศกัยภาพ ความตั้งใจ ความสามารถ และความผูกพนัต่อองคก์รคือ ปัจจยัหลกัแห่ง

ความสําเร็จท่ีช่วยผลกัดนัการดาํเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์กร ตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมา ปตท. จึงใหค้วามสาํคญัในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) มา

โดยตลอด ส่งเสริมโอกาสสร้างความเป็นผูน้าํ พฒันาพนกังานทุกระดบัให้เป็นคนดีคนเก่ง ทาํงานอยา่งมือ

อาชีพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงชีวิตการทาํงาน  และส่งเสริมให้พนกังานมี

ความพร้อมท่ีจะช่วย ปตท. ดูแลสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนองคก์รสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

พนกังานเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

ใหป้ระสบความสาํเร็จ จึงมีการกาํหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์และแนวทางการดาํเนินงาน 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 

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 เพื่อสร้างพฤติกรรมและวิถีการทาํงานร่วมกนัของกลุ่ม ปตท. 

โ ด ย ค่ า นิ ย ม  SPIRIT ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  S:  Synergy, P:  Performance Excellence, I:  Innovation, R: 

Responsibility for Society, I: Integrity & Ethics, T: Trust & Respect ซ่ึงค่านิยม SPIRIT ทั้ง 6 ตวั คือรากฐาน

สําคญัท่ีหล่อหลอมให้ผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่ม ปตท. เป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบต่อองค์กร

และสังคมภายนอก 

ความหลากหลาย  

ปตท. ให้ความสําคญักบัการรักษาและส่งเสริมความหลากหลายในกลุ่มพนกังาน ไดแ้ก่ เช้ือชาติ 

ศาสนา เพศ อาย ุชนชั้น ภูมิลาํเนา การศึกษา สาขาวชิา ความเห็นทางการเมือง ตลอดจนไม่จาํกดับุคคลพิการ

หรือสูงอายุ เพื่อให้ได้บุคลากรเข้ามาปฏิบติังานท่ีมีความหลากหลายตามความจาํเป็นของลกัษณะงาน 

ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของลูกค้า ความหลากหลายของธุรกิจทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นความคิด วฒันธรรม มุมมองและประสบการณ์  อนัจะทาํให้

ไดค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์รและสังคมส่วนรวม 

สิทธิพนักงาน  

ปตท. มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างย ัง่ยืนท่ีเคารพสิทธิต่อสิทธิแรงงานอนัเป็นสิทธิ

ตามกฎหมายรวมถึงสิทธิมนุษยชนอนัพึงมีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งในขอบข่ายการทาํงานของพนกังาน

ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั พร้อมทั้งสนบัสนุนการแสดงออกของพนกังานในการใชสิ้ทธิดงักล่าว ตลอดจนการ

ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมตามกรอบสากล เช่น หลกัสากลของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่า

ดว้ย “การปกป้อง การเคารพ และการเยยีวยา” (UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Business 

and Human Rights) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทข้ามชาติ (OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises) เป็นตน้ รวมทั้งให้ความสําคญัต่อความสมดุลระหว่างการทาํงาน

และการดาํเนินชีวิต ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ให้มีความมัน่คง ความ

ปลอดภยั และมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีการกาํหนดเป้าประสงคแ์ละตวัวดัผลการดาํเนินงานของ

การปรับปรุงปัจจยัต่าง ๆ ของสภาพแวดลอ้มท่ีชดัเจน ปตท. จดัให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย โดย

พนักงานมีสิทธิในการเขา้ถึงข้อมูลด้านการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลขององค์กร ประกอบไปด้วย 

ข้อมูลนโยบาย ระเบียบและข้อกําหนด ข่าวสารด้านแรงงานสัมพนัธ์ การเปล่ียนแปลงภายในองค์กร 

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมความผูกพนัของพนกังาน แนวปฏิบติัสําหรับพนกังานเม่ือ

เกิดภาวะวิกฤต ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นการประกาศข่าวภายใน อินเทอร์เน็ต อีเมล และการ

แจง้โดยผูบ้งัคบับญัชาและหวัหนา้งาน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกระบวนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนและ

ร้องทุกขอ์ยา่งโปร่งใสเป็นระบบ มีการเปิดช่องทางใหร้้องเรียนและร้องทุกขโ์ดยอิสระ พร้อมทั้งส่ือความให้

พนกังานทุกระดบัทราบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูร้้องเรียนและร้องทุกขจ์ะไดรั้บความคุม้ครอง ไม่ใหมี้ผลกระทบ

ในเชิงลบต่อการปฏิบติังานหรือความปลอดภยั ตลอดจนองคก์รตอ้งมีแนวทางการป้องปรามและมีกลไกท่ี

ใชใ้นการป้องกนัการเกิดซํ้ า  


