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QA NEWS ฉบับนี้เสนอแนวปฏิบัติของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (GTM) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร ที่ทําให GTM มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ คือ การบริหารสายอาชีพ
อยางบูรณาการ ที่ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สรางความสําเร็จใหแกองคกร
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. ในภาพรวมยึดถือ
กรอบแนวทางหรือ Model ที่เรียกวา “รังผึ้ง” (ในองคกรอื่นอาจ
เรียกระบบบริหารงานบุคคลในลักษณะเดียวกันนี้วาระบบ PMS
หรือ Performance Management System เนื่องจาก ปตท.
เปนองคกรที่มีขนาดใหญ มีบริษัทในเครืออยูเปนจํานวนมาก ซึ่ง
แตละบริษทั มีความแตกตางหลากหลาย รายไดสว นใหญของ ปตท.
มาจากการที่ ปตท. เขาไปลงทุน หรือรวมลงทุนในบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจมากอนแลวมิไดตง้ั ขึน้ มาใหม และ ปตท. ก็ไมไดถอื หุน ในบริษทั
เหลานั้นทั้งหมด จึงตองใชวิธีการบริหารจัดการดานบุคลากร
แบบกลุม คือ กําหนดกรอบในการบริหารงานบุคคลใหเปนอันหนึง่
อันเดียวกันทัง้ เครือ โดยมุง เนนทีก่ ารบริหารจัดการในกลุม ผูบ ริหาร
ระดับสูง (ระดับ 12 ขึน้ ไป) โดยมีการพัฒนา ประเมิน และหลอหลอม
ผูบริหารระดับสูง เพื่อที่ ปตท. จะสามารถสงผูบริหารมืออาชีพ
เขาไปรวมบริหารบริษทั ในเครือไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน สวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทในเครือ
(พนักงานระดับ 12 ลงมา) อาศัยกรอบแนวทางที่เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน แตบริษทั ในเครือมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ
ภายใตนโยบายและแนวทางทีอ่ งคกรแมกาํ หนดไว นัน่ ก็คอื Model
“รังผึ้ง” ซึ่งประกอบดวยการจัดการในองคประกอบที่สําคัญ 7
ดาน คือ

• การสรรหาวาจางคนเกงและดี ทีส่ อดคลองกับคานิยม SPIRIT
ขององคกร (Recruitment)
• การวางแผนกําลังคนที่ตองการในอนาคต ทั้งในแงจํานวน
ประเภท ระดับ คุณลักษณะ และความตองการในดานตางๆ
(Manpower Planning)
• การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เสริ ม สร า งสมรรถนะของบุ ค คล
(Competency Management) และนําระบบสมรรถนะมาใช
ในดานตางๆ เชน การสรรหา การวางแผนพัฒนา การวางแผน
ความกาวหนาในงานอาชีพ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนตน
• การพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม (Training & Development)
สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ เ กิ ด จากความต อ งการ
ทีส่ อดคลองกัน ระหวางความตองการขององคกรและตัวพนักงาน
• การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management)
หรื อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ จ ะทํ า ให อ งค ก รมี ผ ลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยผานกระบวนการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และมุงเนนการพัฒนา
บุคลากร
• การจายคาตอบแทน (Remuneration) แกพนักงานทัง้ ในรูป
ตัวเงินและมิใชตวั เงิน ทีส่ อดคลองกับความคาดหวังของพนักงาน

ระบบ Performance Management System (PSM) หมายถึง ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย กระบวนการวางแผน (Planning)
เพื่อทําขอตกลงรวมกันในเรื่องการปฏิบัติงาน ความคาดหวัง การกําหนดเปาหมาย การวัดผล และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สนับสนุนเปาหมายที่กําหนดไว
ในแตละระดับ โดยการใชกระบวนการบริหารจัดการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานผานการฝกสอน (Coaching) และการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แก
พนักงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งตองมีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Reviewing) อยางเปนทางการ และรวมถึง
การอภิปรายและทําขอตกลงเพือ่ การพัฒนา อันจะนําไปสูก ารพัฒนาเพือ่ ยกระดับการฏิบตั งิ านใหสงู ขึน้ และมีศกั ยภาพในการทํางานทีส่ ามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวได กลาวไดวา ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกรและผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันเปนผลจากการเชื่อมโยงของเปาหมายและมาตรฐานขององคกรที่กําหนดไว โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ
3 ประการ ไดแก การวางแผนผลการดําเนินงาน (Planning Performance) การบริหารผลการดําเนินงาน (Managing Performance) และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Apprising Performance)
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• การบริหารสายอาชีพ (Career Management) ซึ่งถือเปน
แกนกลางของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะมีความเกีย่ วพัน
กับการบริหารเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องของบุคลากร
การบริหารงานบุคคลทัง้ 7 องคประกอบอยูบ นพืน้ ฐานทีร่ องรับ
โดยระบบตางๆ ไมวาจะเปนระบบ HR Application หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ นับสนุนการบริหารงานบุคคล ซึง่ ประกอบดวย
ระบบ SAP (โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการบริหารจัดการดาน
บุคลากร การเงิน การบํารุงรักษาและจัดซื้อ) ระบบ COACH
(โปรแกรมที่ ใ ช ใ นระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านและช ว ย
ในการกระจาย ติดตาม ประเมิน KPI รวมถึงระบบการพัฒนา
พนักงาน) และระบบ Allocate Budget (ระบบการจัดสรร
คาตอบแทนพนักงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน)
นอกจากนี้ พื้นฐานสําคัญของการบริหารคนอยางมีบูรณาการ
ของ ปตท. ยังตองอาศัยระบบการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล การบริหารงาน
อยางมีธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และอยูบน
รากฐานของระบบคุณภาพ (Quaility) ความปลอดภัย (Safety)
อาชีวอนามัย (Health) และสิ่งแวดลอม (Environment) ที่ดี
หรือ QSHE

กระบวนการบริหารสายอาชีพ (Career Management)
เพื่อสรางความมั่นใจใหพนักงานในการเติบโตไปพรอมกับ
องคกร ลดความเสีย่ งขององคกรในอนาคตในการเตรียมพนักงาน
ให มี ค วามชํ า นาญตามความจํ า เป น ของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เนื่ อ งจากพนั ก งานและผู บ ริ ห ารที่ มี ค วามสามารถต า งพากั น
ทยอยเกษียณอายุไปในแตละป อีกทั้งธุรกิจเติบโตและขยายตัว
รวดเร็ว ปตท. จึงมีการวางแผนและจัดการลวงหนาเพือ่ ใหองคกร
มีพนักงานที่มีความรู ความสามารถในการรับผิดชอบงานแตละ
ดาน แตละระดับความรับผิดชอบในกลุมอาชีพที่องคกรกําหนด
ใหมีขึ้นตามความจําเปนของการดําเนินการและโมเดลธุรกิจของ
องคกร
การบริหารสายอาชีพของ ปตท. เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ.2548
โดยมีการกําหนดสายอาชีพ (Career Model) ที่สําคัญของเครือ
หรือ PTT Group เริม่ จากการนําเอาหลักสมรรถนะ (Compentency)
มาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการจัดตั้งกลุมที่ปรึกษา
ประจําสายอาชีพ (Career Counseling Team : CCT) เพื่อกําหนด
แนวทางการพั ฒ นาและให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
สายอาชีพของพนักงาน ตัง้ แตนน้ั มา สายอาชีพตางๆ ไดมกี ารทบทวน
และปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งจากในแตละปอาจมีสายอาชีพใหมๆ
เกิดขึ้นตามขอบขายธุรกิจที่ขยายออกไป ตอมาในป พ.ศ.2550 ได
ปรับปรุงสมรรถนะใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ Career Model
และตอมาไดพัฒนาระบบ COACH ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก
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แกหัวหนางานและพนักงานในการปอนขอมูลผลการดําเนินงาน
เขาสูระบบ วิเคราะห และใชขอมูลผานระบบ ICT และ Online
มีการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององคกร
ใหสอดคลองมากยิ่งขึ้น และออกแบบระบบประเมินผลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วางระบบในการเติมโตตามสายอาชีพ และ
ทดแทนตําแหนง โดยเฉพาะตําแหนงผูบริหารระดับสูง ทําให
การบริหารสายอาชีพเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่ชวยขับเคลื่อน
ทิศทางและกลยุทธของธุรกิจ
กระบวนการบริหารสายอาชีพถูกออกแบบใหมีการจัดการ
อยางมีบูรณาการโดยเชื่อมโยงตั้งแตเปาหมายทิศทางของอคกร
กลยุทธทางธุรกิจ สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ การเตรียมบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. และ 2 การกําหนดทิศทางที่ชัดเจนเพื่อเตรียมจัดทัพ
3. กําหนดสายอาชีพ (Career Model) กลุมความชํานาญ
(Capability Cluster) และความชํานาญยอย (Capability Subcluster)
4. กําหนด Success Profile สมรรรถนะ และเสนทาง
ความกาวหนาตามสายอาชีพ (Career Path)
5. ประเมินพนักงานเทียบ Success Profile
6. จัดทําแผนพัฒนาผูบริหาร และบุคลากร

การกําหนดทิศทางที่ชัดเจนเพื่อจัดทัพ
GTM เปนสายงานหนึ่งในหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปน
หนวยธุรกิจหนึ่งในเครือของ ปตท. ที่มีเปาหมายมุงสูการเปน
บริษทั พลังงานไทยขามชาติชน้ั นํา ซึง่ ถายทอดลงสูก ารปฏิบตั กิ าร
โดยมุ ่ง สู่ ก ารเป็ นผู้ น ํา ที ่ม ี ก ารปฏิ บ ั ต ิที่ เป็ นเลิศ (Operation
Excellence)
นโยบายได ถู ก กํ า หนดไว อ ย า งชั ด เจนเพื่ อ มุ ง สู เ ป า หมาย
ดังกลาว คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามกรอบ Thailand
Quality Award (TQA) พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานดวย
Total Productive Maintenance (TPM ตามแนวทาง JIPM)
และบริหารจัดการดานความเสี่ยง (Risk Management) แต
เนื่องจาก GTM ไมมีหนวยงานที่ดูแลเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคลของตนเอง เนื่องจากการบริหารงานบุคคลมีลักษณะ
การบริหารแบบรวมกลุมจาก ปตท. โดยสายงานทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองคกรของ ปตท. จะรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
ทั้งเครือ โดยมีฝายบริหารทรัพยากรบุคคลกลุมธุรกิจปโตรเลียม
ขั้นตนและกาซธรรมชาติ (บตญ.) ทําหนาที่ดูแลเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของ GTM เพื่อใหสอดคลองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับองคกรแม
(ตอฉบับหนา)



