
รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจาํปี 

บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจ  โดย ปตท. มีความ

เช่ือมัน่วา่ การเจริญเติบโตขององคก์รข้ึนอยูก่บัพนกังานท่ีมีคุณภาพ  ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเนน้ท่ีจะ

พฒันา ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความทนัสมยั เทียบไดใ้นระดบั

สากลและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  เพื่อท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาให้พนกังานเป็นทั้งคนดี 

และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเนน้ให้พนกังานเป็น

กลไกหลักในการพัฒนา ปตท. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความย ั่งยืน (Sustainability 

Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร ท่ีมุ่งสู่

การเป็นบริษทัท่ีสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหแ้ก่ประเทศชาติ 

จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร     

จาํนวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานท่ีไปปฏิบติังาน Secondment ในบริษทัในกลุ่ม ปตท.) ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 3,551 คน และ ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนให้

สอดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ ภายใตค้วามผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสําคญักบัการจดัสรร

ทรัพยากรในจุดท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มหรือมีความจาํเป็นต่อเน่ืองจากการลงทุน  

จํานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกจิ ปี 2561 – 2564 มีรายละเอยีด ดังนี ้

 
หมายเหตุ  :1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

2/ พนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษทัในเครือ 

3/ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจนํา้มนั (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. นํา้มนัและการค้าปลกี 

จาํกัด (มหาชน) 

  



ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวม กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2561- 2564 มีรายละเอียด 

ดังนี ้

 

หมายเหตุ  :   1/ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจนํา้มนั (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษทั ปตท. นํา้มนัและการค้า

ปลกี จาํกัด (มหาชน) ดงัน้ัน ค่าตอบแทนบุคลากรธุรกิจนํา้มนั (ธกน.) สาํหรับปี 2561 จะมช่ีวงเดือนมกราคม - มิถนุายน

เท่าน้ัน 

ปตท. กาํหนดค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวผ่านการบริหารผลการดาํเนินงาน (Performance Management) ซ่ึงเป็นกระบวนการดาํเนินการ

อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบเพื่อผลกัดนัให้ผลการปฏิบติังานขององค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และ

สอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเนน้การเช่ือมโยง

เป้าหมายผลการดาํเนินงานในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยงาน และระดบับุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

และสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ของ ปตท. เพื่อผลกัดนัให้ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตามแผน

ธุรกิจของ ปตท. 

ปตท. กาํหนดให้มีการพิจารณาข้ึนเงินเดือนพนกังานตามผลการดาํเนินงานรายบุคคลปีละ 1 คร้ัง 

โดยได้นําตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานท่ีสําคญั (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้ในการบริหาร 

ประเมินผลการดาํเนินงานรายบุคคล และการพิจารณาค่าตอบแทนพนกังาน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 

ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานระดบัองคก์ร (Corporate KPI) และตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานระดบัธุรกิจ/ ระดบั

ปฏิบติัการ/ ระดบับุคคล (Functional KPI) ซ่ึงการกาํหนด KPIs รายบุคคล ตอ้งเช่ือมโยงกบัมุมมองตาม 

Balance Score Card ทั้ง 4 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองทางการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการ

ภายในและมุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา โดย ปตท. ไดเ้พิ่มเติมมุมมองท่ีสําคญัอีก 2 มุมมอง ไดแ้ก่ 

มุมมองดา้นผลิตภณัฑ์ และมุมมองดา้นบุคลากร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานในปัจจุบนั (ระยะ

สั้ น) และแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ท่ีจะดาํเนินการในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างย ัง่ยืน 

นอกจากน้ี ปตท. ยงักาํหนดให้มี Variable Bonus ซ่ึงสอดคลอ้งตามผลการประเมิน KPIs สําหรับผูบ้ริหาร

และพนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่งบงัคบับญัชา เพื่อจูงใจใหป้ฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายขององคก์รในปีนั้น ๆ 

 

 



ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

ปตท. ไดจ้ดัสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจการดาํรงชีพ ใหส้ามารถ

แข่งขนัได ้ตลอดจนเทียบไดก้บัมาตรฐานของกลุ่มบริษทัในธุรกิจชั้นนาํประเภทเดียวกนั และสอดคลอ้งกบั

ผลประกอบการของ ปตท. ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและทบทวนอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานแต่ละบุคคล ปตท. มีนโยบายสวสัดิการทางเลือกและ

สวสัดิการทดแทน (Flexible Benefit) ท่ีให้สิทธ์ิพนักงานในการเลือกรับหรือสละสิทธ์ิไม่รับสวสัดิการ

ทางเลือก แต่เลือกเปล่ียนแปลงเป็นสวสัดิการทดแทน ซ่ึงพนักงานสามารถแจง้เปล่ียนแปลงสวสัดิการ

ทางเลือกเป็นสวสัดิการทดแทนไดปี้ละ 1 คร้ัง ตามระยะเวลา เง่ือนไขและรายละเอียดท่ี ปตท. กาํหนด โดย

สวสัดิการทางเลือกและสวสัดิการทดแทนจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมอนัดี

และ ปตท. จะไม่กาํหนดสวสัดิการท่ีมีความจาํเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดาํรงชีวิต และการปฏิบติังานของ

พนักงานให้เป็นสวสัดิการทางเลือก รวมทั้งมีการปรับเพิ่มอตัราสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและเพิ่ม

ทางเลือกในการสะสมเงินเข้ากองทุนของพนักงาน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผนทาง

การเงิน เพื่อใหมี้เงินออมท่ีเพียงพอหลงัจากเกษียณอาย ุ

ผลการดําเนินงานการสรรหา 

 ปี 2561 ปตท. ไดป้รับปรุงระบบ e-Recruit โดยไดข้ยายผลจากการบริหารจดัการขอ้มูลผูส้มคัร จน

ส้ินสุดกระบวนการลงนามสัญญาจา้ง ทาํให้กระบวนการสรรหาและคดัเลือกมีความรวดเร็วมากข้ึน และมี

ข้อมูลท่ีเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการสรรหา อีกทั้ งได้ปรับปรุงกระบวนการ 

Onboarding Program ส่งผลให้พนักงานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับวฒันธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และ

ปฏิบติังานไดต้ามความคาดหมาย ตอบสนองต่อความตอ้งการของธุรกิจของ ปตท. 

ปี 2562 ปตท. ได้พฒันาระบบ e-Recruit เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีการปรับแก้ตาม

ขอ้เสนอแนะท่ีรับจากผูใ้ชเ้พื่อใหเ้ป็นระบบท่ีคล่องตวั และเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลผูส้มคัรไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 

นอกจากนั้น ไดมี้การพฒันาระบบการทดสอบ PTT Game-Based Aptitude Test ซ่ึงเร่ิมใชง้านเม่ือกรกฎาคม 

2562 สามารถวดัศกัยภาพของผูส้มคัรไดท้ั้งมิติเชาวปั์ญญา และมิติศกัยภาพตลอดจนความสามารถดา้นการ

ใชเ้ทคโนโลยอีีกดว้ย 

ปี 2563 ได้มีการติดตามการใช้ระบบทดสอบอย่างต่อเน่ืองและนําผลการใช้มาปรับปรุง โดยมี

แผนงานในการพฒันาระบบ ให้สามารถสะทอ้นค่าคะแนนการวดัผลการสอบให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน พฒันา

คลงัขอ้มูลและระบบปฏิบติัการสาํหรับทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ปี 2564 ปตท. มีการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรงานผา่นช่องทางใหม่ท่ีตอบโจทยผ์ูส้มคัรรุ่นใหม่และ

ตรงตามวิสัยทศัน์ของ ปตท. เพื่อให้ได้ผูส้มคัรท่ีหลากหลายและมีคุณสมบติัท่ีหน่วยงานต้องการ เช่น  

Website สมคัรงานของ ปตท. Website สมคัรงานออนไลน์ และ Line Official Account รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายกบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ โดยจดับรรยาย แลกเปล่ียนมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์การทาํงานของ

พนกังาน ปตท. เพื่อประชาสมัพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และส่ิงท่ี



ต้องเตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการสมัครงาน นอกจากน้ีมีการปรับปรุงหน้า Website สมัครงาน 

(www.pttplc.com) เพื่อให้ผูส้มคัรเขา้ถึงไดส้ะดวกข้ึน อีกทั้งสอดรับกบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

PDPA ดว้ย 

 

 

ผลการดําเนินด้านการพฒันาพนักงาน  

กลุ่ม ปตท.ไดใ้ห้ความสําคญัและส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นสถาบนัพฒันาผูน้าํและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

(PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานดา้นการพฒันา

ศกัยภาพพนกังาน ผา่นการบริหารจดัการหลกัสูตรหลกัของพนกังานกลุ่ม ปตท. ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

โดยมีผลการดาํเนินดา้นการพฒันาพนกังาน ดงัน้ี 

  
 

ในปี 2564 ปตท. ยงัคงจดัให้มีโครงการ Young People to Globalize หรือ YP2G ซ่ึงล่าสุดเป็นรุ่นท่ี 7 

(Batch 7) เพื่อพฒันาพนกังานใหมี้ความพร้อมในการไปปฏิบติังานท่ีมีความยากและทา้ทาย รวมทั้งโครงการ

ใหม่ๆ ท่ีมีความสําคญัตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยพนกังาน YP2G จะไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานท่ีมี

ค วา ม ท้า ท า ย ผ่า น  4  functions หลัก  คื อ  Strategy & Planning, Business Development, Commercial & 

Marketing และ Engineering & Operation ซ่ึงจะทาํให้พนกังานไดเ้รียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการ

ไดไ้ปปฏิบติังานจริงในรูปแบบ On the Job Training – OJT   

  



ปตท. ไดด้าํเนินการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผูบ้ริหารขององค์กรมีคุณสมบติั

พร้อมทดแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะเกษียณอายุในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มาปตท. มี

ระบบ “การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง (Group  Leadership  Development  Program  :  GLDP)”  เพื่อเป็นการ

วาง  Succession Plan สําหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนเม่ือมีตาํแหน่งวา่งใน

กลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ ตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO and President) 

• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive Vice President :  EVP) 

• ผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President  : VP) 

โดยมีกลไกการบริหาร ดงัน้ี 

• คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 

• คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. - Minor  (PTT Group Management Committee-Minor : 

PTTGMC-Minor) 

• คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group 

Alignment & Coordination Management Committee : HRAC) 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (Human Resources 

Management Committee: HRMC) 

ผลการดําเนินการ ปี 2564 

 การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั EVP ท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ (กลุ่ม ปตท.)    

o จาํนวน Pool Member  45 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

o Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง รวม 43 ราย (ปี 2551 - 2564) 

 การเตรียม  EVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั VP ท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ (กลุ่ม ปตท.)    

o จาํนวน Pool Member  117 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

o Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง 89 ราย (ปี 2552 – 2564) 

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

o จาํนวน Pool Member  147 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

o Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง รวม 265 ราย (ปี 2552 - 2564) 

  



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 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ปตท. ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัสาํคญัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 


