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สารจากผูบ้ ริ หาร/นโยบายบริ ษทั
สารจากผูบ้ ริ หาร/นโยบายบริ ษทั
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรทีก่ ่อตัง้ ขึน้ เพื่อการเพิม่
มูลค่าของก๊าซธรรมชาติโดยการแยกองค์ประกอบที่มคี ุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ การบริหาร
คลังผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกและสร้างความมันคงด้
่ านพลังงานภายในประเทศ โดยมีวสิ ยั ทัศน์ คือ การ
เป็ นธุรกิจแยกก๊าซชัน้ นาของโลก ภายในปี 2563: To be World’s Leading Gas Processing Business
by 2020” โดยการสร้า งความเข้ม แข็งในการดาเนิ น งานปั จ จุบ ัน ใน 3 มุม มอง คื อ 1) การปรับ ปรุง
กระบวนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต 2) ประสิทธิภาพด้านพลังงานและต้นทุน 3) ความเป็ นเลิศใน
ด้าน QSHE และ CSR ควบคู่กบั การรองรับความยังยื
่ นในอนาคต 2 มุมมอง คือ 4) ด้านนวัตกรรมและ
5) ด้านสมรรถนะของพนักงาน ซึ่ง 5 มุมมองดังกล่าวได้มกี ารกาหนด 6 ตัวชี้ วดั หลัก (Top Quartile
KPIs) เพื่อเป็ นเป้ าหมายของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยสามารถนา 6
ตัว ชี้ว ดั หลัก นี้ไ ปใช้ใ นการประเมินความสามารถในการแข่ง ขันเพื่อ ให้บ รรลุ ว ิส ัย ทัศ น์ ท่วี างไว้ และ
พิจารณากาหนดพันธกิจเป็ นเป้ าหมายในการตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล ตามรายละเอียดดังนี้ Figure A และ Figure B

Figure A เจตจานง วิสยั ทัศน์ ค่านิยม พันธกิจของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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Figure B วิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้กาหนดเป้ าหมายในการตอบสนองความต้องการความคาดหวัง
ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ต่อประเทศ: สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ก๊าซธรรมชาติ โดยมุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานในประเทศและกลุ่มปิ โตรเคมีเพื่อสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ
ต่ อลูกค้ า: ดาเนินการจัดหา ผลิต ส่งมอบและจาหน่ ายผลิต ภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพเหนือ ความ
คาดหวังของลูกค้า
ต่อสังคม ชุมชน: การป้ องกันและควบคุมเชิงรุกผลกระทบต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และกระบวนการ
ผลิตในด้านความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิท่ีดีกว่า
กฎหมาย พร้อมสนับสนุนผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียด้วยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปั น เพื่อให้เป็ นเครือข่ายสีเขียว
และอยูร่ ว่ มกันอย่างยังยื
่ น
ต่ อ ผู้ถือ หุ้น: บริห ารองค์ก รมุ่งสู่ค วามเป็ นเลิศ และองค์ก รแห่ งการเรีย นรู้ โดยมุ่งเน้ น การ
ควบคุมต้นทุนทีเ่ หมาะสม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กบั การสร้างนวัตกรรม และความสามารถใน
การปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นเลิศในระดับสากล เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตตามทิศทางของ ปตท.
ต่ อ พนั ก งาน: บริห ารจัด การโดยให้ ค วามส าคัญ กับ บุ ค ลากร มุ่ ง มัน่ ในการพัฒ นาให้ ม ี
ความสามารถในระดับมืออาชีพ พัฒนาจิตสานึกด้าน CSR และ QSHE พร้อมการสร้างความผาสุ ก
,ความผูกพันและความเป็ นเจ้าของในองค์กร
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ต่ อคู่ค้า: มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่ว มมือ ที่ดีกบั คู่ค้าและผู้ส่งมอบ โดยพื้นฐานการ
ดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความสมดุลในการดาเนินธุรกิจทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม
การแสดงความมุ่งมันเพื
่ ่อสนับสนุ นการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันอย่างยังยื
่ น โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ทบทวนและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมันคง
่
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม การจัดการพลังงาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สายงานแยกก๊าซธรรมชาติเป็ นประจาทุกปี โดยให้ความสาคัญใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ มภายใตการกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมไว้ในกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR In-Process) เพื่อสนับสนุ นให้เกิดการสร้าง
คุณค่าร่วมอย่างยังยื
่ น รวมถึงการสื่อสารนโยบาย ผลการดาเนินงาน และข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องให้ผมู้ สี ่วนได้
ส่วนเสียรับทราบ Figure C

Figure C นโยบาย QSHE
นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ยังยึดค่านิยม SPIRIT+D เป็ นแนวทางในการสร้าง
กรอบความคิดและความเชื่อทีจ่ ะนาไปสู่พฤติกรรมและแนวทางปฏิบตั เิ ดียวกันในทุกๆ ด้าน SPIRIT+D
จึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจและสร้างความ
ไว้วางใจซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังเป็ นเครือ่ งมือสาคัญในการส่งเสริมให้พนักงานเป็ นทัง้ คนดี และคนเก่งใน
การดาเนินงาน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร
1.1 ข้อมูลสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
(ภาษาไทย): บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
(ภาษาอังกฤษ): PTT Public Company Limited; Rayong Gas Separation Plant
ทีต่ งั ้ : เลขที่ 555 ถ.สุขมุ วิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ละติจดู : 12°43'29.0"
ลองติจดู : 101°08'53.6"
เลขทีต่ ามใบ รง.4: 10210000125297
ประเภทการผลิต : แยกก๊าซธรรมชาติ
โทรศัพท์ : 038-676000
โทรสาร : 038-676929
Website: www.pttplc.com

Figure 1.1 A แผนผังทีต่ งั ้ โรงงาน

1.2 โครงสร้างธุรกิ จ
บริษทั ฯ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 28,572,457,250.00 บาท
ณ ปั จจุบนั มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ 551 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563 เฉพาะพนักงานในเขตพืน้ ที่ จ.
ระยองเท่านัน้ )
มีกาลังการผลิต 6.7 ล้านตันต่อปี (MTA)
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Figure 1.2 A กาลังการผลิตก๊าซของโรงแยกก๊าซฯ

Figure 1.3 A คลังผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเพื่อกระบวนการรับ, เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์

1.3 ตลาด/พื้นที่ในการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองทีส่ าคัญ ได้แก่
1. อีเทน (C2) ใช้เป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
2. โพรเพน (C3) ใช้เ ป็ นวัต ถุ ดิบตัง้ ต้นในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี และเชื้อ เพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม
3. แอลพีจ ี (LPG) ใช้เ ป็ น เชื้อ เพลิง ในครัว เรือ น โรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ และรถยนต์
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ตลอดจนเป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
4. เอ็นจีแอล (NGL) ใช้เป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นในการผลิตสารละลาย และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
รวมถึงสามารถใช้ในการผสมเป็ นน้ ามันเบนซินสาเร็จรูป
5. เพนเทน (Pentane) ใช้เป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
6. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใช้เป็ นสารหลักในอุตสาหกรรมแช่แข็ง เพื่อทาความเย็น
ตลาดภายในประเทศ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง แบ่งลูกค้าออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามกระบวนการสร้างคุณค่าซึง่ เป็ นระบบงาน
หลักของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (จัดหา ผลิต ขาย ส่งมอบ ประกันคุณภาพ และนวัตกรรม) ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าวัตถุดบิ ได้แก่
 โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึง่ สามารถแบ่งลูกค้าตามรายผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
ผลิ ตภัณฑ์
ลูกค้า
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
อีเทน (C2)
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
โพรเพน (C3)
บริษทั พีทที ี อาซาฮี เคมิคอล จากัด
บริษทั เอชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด
บริษทั ไทยโพลิเอททีลนี จากัด
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
แอลพีจี (LPG)
บริษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จากัด
บริษทั มาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จากัด
เอ็นจีแอล (NGL) บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จากัด
บริษทั แอร์ลคิ วิด (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
เพนเทน (Pentane) บริษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จากัด
CO2 (By Product) บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2. กลุ่มลูกค้าเชือ้ เพลิง โดยการขนส่งทางท่อไปยัง ท่าเรือเขาบ่อยา (MT) คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ ะ
(BRP) และ บริษทั พีทที ี แทงค์ เทอร์มนิ อล จากัด (PTT TANK) ได้แก่
 บริษทั ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)
 บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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บริษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั พี เอ พี แก๊ส วัน จากัด
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)

ตลาดภายนอกประเทศ
ปั จจุบนั มีการจาหน่ายภายนอกประเทศ แบ่งออกเป็ น 2 ผลิตภัณฑ์ดงั นี้
 LPG Export ไปยังประเทศในแถบเอเชีย
 ผ่านหน่ วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ส่งออกทางเรือ ผ่านท่าเรือเขาบ่อยา (MT)
และ บริษทั พีทที ี แทงค์ เทอร์มนิ อล จากัด (PTT TANK)
 จาหน่ ายแก่ บริษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) ส่งออกผ่านทาง
รถ ทีค่ ลังก๊าซบ้านโรงโป๊ ะ (BRP)
 NGL Export ผ่ านหน่ ว ยธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ กลุ่ มลูกค้าน้ ามันเบนซิน
สาเร็จรูป ในประเทศสิงค์โปร์ โดยส่งออกทางเรือจากโรงแยกก๊าซฯ ขนอม

Figure 1.3 A กระบวนการสร้างคุณค่า

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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C5

CO2

TPE

Figure 1.3 B แผนภาพผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
Marketing ร
& ะยอง
Feedstock Sales Division
นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซฯ ยังริเริม่ โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของโรงแยกก๊าซฯ
และการบริการ พร้อมทัง้ เพิม่ โอกาสในการขยายตลาดใหม่ ได้แก่
1. โครงการการใช้ความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการวิจยั ไม้เมืองหนาว ตามโครงการ
ในพระราชดาริฯ โดยค้นพบว่ามี “พลังความเย็น” จานวนมากทีเ่ ป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการ
เปลีย่ นสถานะ LNG ให้เป็ นของก๊าซ จึงมีแนวคิดนาพลังงานดังกล่าวมาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั ประเทศ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นผลพลอยได้จากโครงการดังกล่าว ได้แก่ ดอกไม้เมืองหนาว
เช่น ลิลลี่ ทิวลิป กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส และผลไม้ทน่ี าสายพันธุจ์ ากประเทศญีป่ ่ นุ มาทดลอง
ปลูกได้ผลตลอดปี อย่าง สตรอว์เบอร์ร ี
2. Service Provider
o Gunnim ผลิตภัณฑ์และการบริการการป้ องกันการเกิด Flange Corrosion
o Maintenance & Inspection services บริการด้านซ่อมบารุงและการตรวจสอบ
o Inspection Strategy & Planning บริการด้านการวางแผนและกลยุทธ์
o Lab Service บริการด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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1.4 แผนผังการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ (Process Flow Chart)
กระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ คือ การแยกก๊าซธรรมชาติทร่ี บั จากระบบท่อส่งก๊าซ
ในทะเล โดยใช้ก ารลดแรงดัน และอุ ณ หภูม ิ และกลัน่ ล าดับ ส่ ว นตามจุด เดือ ด เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลิต เป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ปิโตรเลีย มต่ า งๆ โดยมีก ระบวนการผลิต ที่ส าคัญ 2 กระบวนการ ตามรายละเอีย ดดัง นี้
(Figure 2.4 A,B)
1. กระบวนการสาหรับแยกสารที่ มิใช่ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Gas Treatment Section) :
โดยปกติแ ล้ว ก๊ าซธรรมชาติมกั มีส ารปนเปื้ อ นซึ่งไม่ใ ช่ส ารไฮโดรคาร์บอนปะปนมาด้ว ย ได้แก่ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) , น้า (H2O) และ ปรอท (Hg) โดยเฉพาะ CO2 ในก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย
ประมาณสูงถึงร้อยละ 14-23 โดยปริมาตร (mol%) ซึ่งจะควบคุม CO2 ขาออกให้น้อยกว่า 0.1 mol%
เพื่อป้ องกัน CO2 แข็งตัว (freezing) และมีผลทาให้ระบบท่ออุดตัน เนื่องจาก การกระบวนแยกก๊าซฯ
ต้องใช้อุณหภูมทิ ต่ี ่ า ประมาณ -100 °C ดังนัน้ จึงต้องกาจัดสารปนเปื้ อนดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการ
ดังนี้
1.1)
หน่ วยกาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Acid Gas Removal Unit) สาหรับ
โรงแยกก๊าซหน่ ว ยที่ 1 คือ Benfield Unit ใช้สารละลายโปตัสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) ดูดซับ CO2
ออกจากก๊าซธรรมชาติ จากนัน้ นาสารละลายโปตัสเซียมคาร์บอเนต ที่อมิ่ ตัวด้วย CO2 มาลดความดัน
และเพิ่ม อุ ณ หภู ม ิ เพื่อ แยก CO2 ส่ ง จ าหน่ า ยต่ อ ไป และท าให้ส ามารถน าสารละลายโปตัส เซีย ม
คาร์บอเนตกลับมาใช้ไ ด้อีก ส าหรับโรงแยกก๊ า ซหน่ ว ยที่ 5 และหน่ ว ยที่ 6 ใช้กระบวนการดูด ซึม
(Absorption) โดยสารละลายเอมีน (aMDEA) ในการกาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสารละลายทีใ่ ช้
ดูด ซับ ก๊ า ซ CO2 ถู ก ป้ อ นเข้า สู่ห อดูด ซึม (Absorber column) ทางด้า นบน และก๊ า ซธรรมชาติถู ก
ป้ อนเข้าไปทางด้านล่าง ในลักษณธไหลสวนทาง (Counter Current Flow) หลังจากนัน้ จะนาสารละลาย
เอมีน (aMDEA) ที่ดูดซึม CO2 มาทาการลดแรงดันและเพิม่ อุณหภูมทิ ่หี อ regeneration column เพื่อ
แยก CO2 ส่งจาหน่ ายต่อไปยัง โรงผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid Carbonic Plant) ส่วน
สารละลาย aMDEA ทีผ่ ่านการแยก CO2 แล้วจะนากลับเข้าสู่กระบวนในการดักจับ CO2 ต่อไป
1.2)
หน่ วยกาจัด ความชื้ น (Dehydration unit) ท าหน้ า ที่แ ยกน้ า ออกจากก๊ า ซ
ธรรมชาติ ซึง่ มีการให้ความเย็นก่อนเข้าสู่หน่ วยกาจัดความชื้น โดยการทาให้ก๊าซเย็นลง โดยไอน้ าจะ
ควบแน่ น เป็ น หยดน้ า แยกออกมา ส่ ว นก๊ า ซธรรมชาติท่ีเ หลือ จะผ่ า นเข้า สู่ Molecular Sieve (ชนิ ด
Regenerate ได้) ซึ่ง ภายในจะมี Molecular Sieve ในการดัก จับ น้ า และความชื้น ก่ อ นจะถู ก ส่ ง ไปยัง
Ethan Recovery Unit ต่อไป
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1.3)
หน่ วยกาจัดสารปรอท (Mercury Removal Unit) เนื่องจากก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวไทยมีลกั ษณะเฉพาะคือมีสารประเภทนี้ปนเปื้ อนอยู่ในปริมาณทีส่ ูง ดังนัน้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติจงึ
ต้องกาจัดสารปรอทออก เพื่อป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิดกับอุปกรณ์ของโรงแยกฯ ประเภทอะลูมเิ นียม และ
อันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูบ้ ริโภค โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกเพิม่ อุณหภูมขิ น้ึ ไปประมาณ 10 องศาเซลเซียส
เพื่อป้ องกัน สารไฮโดรคาร์บอนกลันตั
่ ว (Hydrocarbon condense) หลังจากนัน้ จะเข้าสู่กระบวนการดูด
ซับ โดยใช้ ตัว ดูดซับปรอท adsorbent เพื่อ ลดปริมาณปรอทในก๊ าซธรรมชาติจาก 50 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ให้เหลือต่ ากว่า 0.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ สารทีใ่ ช้ดูดซับปรอทนี้มอี ายุการใช้
งานประมาณ 2-6 ปี ขึน้ อยูก่ บั สภาวะการใช้งาน process condition
2. กระบวนการสาหรับแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Fractionation Section) การ
แยกก๊ าซธรรมชาติใ ช้ห ลัก การเดียวกับการกลัน่ โดยจะเปลี่ยนก๊ าซธรรมชาติท่มี สี ถานะก๊ าซให้เ ป็ น
ของเหลว และปรับอุณหภูมขิ องก๊าซธรรมชาติทเ่ี ป็ นของเหลวนัน้ ให้มอี ุณหภูม ิเดียวกันกับจุดเดือดของ
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนแต่ละชนิดทีต่ อ้ งการแยก ซึง่ แบ่งเป็ น 2 กระบวนการ คือ
2.1) หน่ วยแยกก๊าซเหลวรวม (Ethane Recovery Unit) : ก๊าซธรรมชาติทป่ี ราศจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า (Dehydrated Gas) จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทาความเย็น (Cryogenic
section) โดยใช้อุปกรณ์ลดความดัน (Turbo Expander) เพื่อลดความดันและลดอุณหภูม ิ เหลือประมาณ
-90 องศาเซลเซีย ส จนท าให้ ก๊ า ซธรรมชาติก ลายเป็ นของเหลว และส่ ง ต่ อ ไปยัง หอกลัน่ มีเ ทน
(Demethanizer) ซึ่งทาหน้ าที่แ ยกก๊ าซมีเ ทน (C1) ออกจากก๊ าซธรรมชาติ เรียกผลิต ภัณฑ์ส่ ว นนี้ว่า
Sales Gas
2.2)
หน่ ว ยแยกผลิ ต ภัณ ฑ์ (Fractionation Unit) : กระบวนการดัง กล่ า วจะใช้
หลักการกลันแยกสาร
่
เพื่อแยกก๊าซธรรมชาติให้อยู่ในรูปสารบริสุทธิ ์ โดยประกอบด้วย หอแยกก๊าซอี
เทน (Deethanizer) เพื่อแยกก๊าซอีเทน (C2), หอกลัน่ (Depropanizer) เพื่อแยกก๊าซฯ เป็ นผลิตภัณฑ์
โพรเพน (C3) ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว, LPG (C3+C4) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ, NGL (C5+)
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NOx, SOx, H2S
(Gas Emission)

Waste Heat Recovery Unit
(WHRU)

Figure 2.4 A กระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1, 5, 6
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NOx, SOx, H2S
(Gas Emission)

Waste Heat Recovery Unit
(WHRU)

Figure 1.4 B กระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 2, 3, และ อีเทน
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3. กระบวนการควบคุมคุณภาพอากาศของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ปั จจุบนั โรงแยกก๊ าซธรรมชาติระยอง ได้มกี ารควบคุ มแหล่ งกาเนิดมลพิษจากปล่ อ งระบาย รวม
จานวน 13 ปล่อง ซึ่งทัง้ หมดเป็ นปล่ องระบายที่เ กิดจาก การเผาไหม้เ ชื้อเพลิง ซึ่งเป็ นก๊าซเหลือ ทิ้ง
(Exhaust gas) ของ เครื่อ งกัง หัน ก๊ า ซหน่ ว ยผลิต ไฟฟ้ า (Generator), และเครื่อ งกัง หัน ก๊ า ซของ
Compressor ซึ่ง จะถู ก ปล่ อ ยทิ้ง ที่ป ล่ อ งระบายอากาศของเตาปฏิก รณ์ Waste Heat Recovery Unit
(WHRU) สาหรับจ่ายน้ ามันร้อน (Hot oil) เพื่อเป็ นตัวกลางทาความร้อน (Heating Media) สาหรับการ
แยกก๊าซฯ ตามรูปที่ 2.4 A, B ทัง้ นี้มกี ารควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนี้
3.1) การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เกิดจากการเผาไหม้ Sale gas ของแหล่งกาเนิดต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่เกิดจาก Thermal NOx ซึง่ เกิดจากก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออซิเจนในอากาศที่ป้อนเข้าห้องเผาไหม้
ของแหล่งกาเนิด และทาปฏิกริ ยิ าจับตัวกันกลายเป็ น NOx ในสภาวะที่อุณหภูมสิ ูง ในปั จจุบนั โรงแยก
ก๊ าซธรรมชาติระยองมีก ารติดตัง้ ระบบควบคุ ม NOx จากแหล่ งกาเนิดต่ างๆ ด้ว ยระบบ CEMs โดย
ในทางปฏิบตั ิเ มื่อ พบว่าระบบมีก ารแจ้งเตือ นค่ ามลพิษ อากาศที่ปล่ องระบายมีค่ าเข้าใกล้ค่าควบคุม
ภายในร้อยละ 90 ของค่าควบคุมตามทีก่ าหนดในมาตรการฯ พนักงานควบคุมการผลิตจะต้องดาเนินการ
ตรวจสอบการทางานของกระบวนการผลิต ระบบควบคุมมลพิษ และวิเคราะห์ว่ายังคงมีการทางานเป็ น
ปกติหรือไม่ รวมถึงแจ้งต่อหน่ วยงานส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม และ
ส่วนควบคุมคุณภาพเพื่อดาเนินการตรวจวัดและทวนสอบผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบตั กิ ารเทียบกับค่า
ควบคุม แต่หากพบว่าค่ามลพิษอากาศยังคงมีแนวโน้มสูงขึน้ จนอาจเกินร้อยละ 95 ของค่าควบคุมทีร่ ะบุ
ไว้ในตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรการฯ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะ
พิจารณาลดกาลังการผลิตของแหล่งกาเนิดมลพิษลง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย เพื่อควบคุมก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) ได้แก่ การใช้เครือ่ งยนต์และหัวเผาแบบทีก่ ่อให้เกิดมลพิษต่า (Dry Low NOx Engine;
DLE & Dry Low Nox burner; DLB), การติดตัง้ SCR (Selective Catalyst Reduction)
3.2) การควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
ก๊ า ซธรรมชาติซ่ึง เป็ นวัต ถุ ดิบ ที่ร ับ มาจากหลุ ม ขุ ด เจาะก๊ า ซธรรมชาติใ นทะเลจะมีก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนเปื้ อนมาด้วยส่วนหนึ่ง สาหรับโรงแยกก๊าซฯ หน่ วยที่ 2 และ 3 ซึง่ ถูกออกแบบให้
เป็ นแบบ Low Ethane Recovery Process ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ข้างต้นโดยส่วนใหญ่จะติดไปกับ
เซลล์แก๊สที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ที่ส่งจาหน่ ายให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่นาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง
อีกทัง้ โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะนาเซลล์แก๊สบางส่วนมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงทีเ่ ครือ่ งยนต์กงั หันก๊าซและหม้อไอ
น้ าของหน่ วยผลิตต่างๆ ด้วย จึงอาจทาให้ก๊าซที่เหลือจากการเผาไหม้และถูกระบายออกปล่องระบาย
ของโรงแยกก๊าซฯ ระยองมีโอกาสปนเปื้ อนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่บางส่วน สาหรับแหล่งกาเนิดหลัก
ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อกี แหล่งหนึ่ งคือโรงแยกก๊าซฯ หน่ วยที่ 1, 5, 6 และโรงแยกอีเทน กล่าวคือ
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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หน่ วยแยกข้างต้นถูกออกแบบเป็ นแบบ High Ethane Recovery Process ซึ่งมีการติดตัง้ หน่ วยกาจัด
ก๊าซทีม่ สี ภาพกรดออกจากก๊าซธรรมชาติก่อนเข้านาก๊าซธรรมชาติเข้าสู่กระบวนการแยกก๊าซในลาดับ
ต่อไป ทาให้ก๊าซไฮโดรเจนซัล ไฟด์โดยส่วนใหญ่ท่ตี ดิ มากับวัตถุดบิ จะปะปนไปกับก๊าซที่มสี ภาพกรดที่
ถูกแยกออกมาจากก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซที่มสี ภาพกรดที่ถูกแยกประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็ นหลักและมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่บางส่วน) ทัง้ นี้โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะส่งก๊าซที่มสี ภาพกรดที่
ผ่านการแยกส่งให้กบั อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อนาไปไปประโยชน์บางส่วน สาหรับก๊าซที่มสี ภาพกรด
ส่วนทีเ่ หลือจะถูกระบายออกปล่องระบายต่อไป ดังนัน้ ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ทร่ี ะบายออกจากปล่อง
ต่างๆ จะขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทถ่ี ูกปนเปื้ อนมากับก๊าซธรรมชาติทร่ี บั มาจากหลุม
ขุดเจาะก๊ าซธรรมชาติใ นทะเลในขณะนัน้ ๆ เป็ นหลัก อย่างไรก็ต าม วิธ ีการควบคุ มการระบายก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ของโรงแยกก๊าซฯ ระยองในปั จจุบนั จึงมีการกาหนดข้อตกลงกับแหล่งผลิตก๊าซที่จะ
ควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทป่ี นเปื้ อนมากับก๊าซธรรมชาติ (วัตถุดบิ ) ก่อนเข้าโรงแยกฯ ให้ไม่เ กิน 38
ส่วนในล้านส่วน (ppm) และมีการควบคุมค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปล่องระบายต่างๆ ไม่เกิน 60
ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึง่ มีความสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (พ.ศ.2553)
3.3) การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ก๊ าซซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ (SO2) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ จากแหล่ งกาเนิด ที่มอี งค์ป ระกอบของ
ซัลเฟอร์ ซึ่งปะปนมาจากก๊าซธรรมชาติท่รี บั มาจากหลุมก๊าซ สหรับการควบคุมการระบายมลพิษ SO2
จากแต่ละปล่องระบายในปั จจุบนั ได้คานึงถึงองค์ประกอบของซัลเฟอร์ทเ่ี จือปนมากับก๊าซธรรมชาติ และ
การบริหารจัดการนาก๊าซแต่ละแหล่งเข้าโรงแยกก๊าซฯ แต่ละหน่ วยตามค่าการออกแบบทางวิศวกรรม
(Engineering design) โดยจะมีการควบคุมการระบาย SO2 จากปล่องระบายอากาศส่วนใหญ่ไม่เกิน 12
ส่วนในล้านส่วน (ppm) ยกเว้นปล่องระบายของโรงแยกก๊าซหน่ วยที่ 6 และโรงแยกก๊าซอีเทน ให้ไม่เกิน
1.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานควบคุมในปั จจุบนั ที่ควบคุมไม่เกิน 50 ส่วนใน
ล้านส่วน (ppm)
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1.5 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1.5.1 รางวัลที่โรงงานได้รบั
1.) รางวัล CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2.) รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน

3.) รางวัล Zero Accident Campaign ระดับเงิน จากกระทรวงแรงงาน
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4.) รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (เครือข่ายสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

5.) รางวัลฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1.5.2 การรับรองที่โรงงานได้รบั
1.) ได้รบั การรับรอง Green Meeting จาก TBCSD (องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น) และ TEI
(สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย)

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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2.) ISO 22301:2012 Business Continuity Management System โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

3.) IMS (Integrated Management System) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

4.) ISO 9001:2015 Quality Management System โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
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5.) ISO 14001:2015 Environment Management System โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

6.) ISO 50001:2011 Energy Management System โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

7.) ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System โดยสถาบั น รั บ รอง
มาตรฐานไอเอสโอ
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8.) TIS18001 Occupational Health and Safety Management System โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

9.) ISO/IEC 17025:2005 ใบรับรองห้องปฏิบตั กิ าร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

10.) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
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11.) CSR-DIW Continuous Award 2019 มาตรฐานความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
2.1 ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบับ นี้ ไ ด้จ ดั ท าโดยด าเนิ น การตามมาตรฐานความรับ ผิด ชอบของผู้ป ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมต่ อ สั ง คม ( Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial
Works : CSR-DIW) ผนวกกับ มาตรฐานตามกรอบการรายงานสากล GRI-G5 (Global Reporting
Initiative) เพื่อความยังยื
่ นอันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน 26000

2.2 ระยะเวลาการรายงานครอบคลุมช่วงเวลา
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษทั ปตท. จากัด ประจาปี
2563 ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อสื่อสารนโยบาย กรอบการดาเนินงาน แนวปฏิบตั ิ และผลการดาเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ไปยังกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ข้อมูล
ในรายงานฉบับดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการความคาดหวังในการรับทราบ
ข้อมูลของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย อีกทัง้ ครอบคลุมเฉพาะผลการดาเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
อาทิ ข้อมูลทัวไปขององค์
่
กร, กระบวนการผลิต, ผลิตภัณฑ์ทส่ี าคัญ, พืน้ ทีก่ ารให้บริการ, ผลการปฏิบตั ิ
ด้า นสิ่ง แวดล้อ มตามที่ก ฎหมายก าหนด, ผลการด าเนิ น งานตามตัว ชี้ว ัด GRI-G5 รวมถึง ผลการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สาคัญ ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 และ
ข้อมูลบางส่วนมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และปรับปรุงขององค์กร ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุต สาหกรรมต่อ
สังคมเพื่อมุง่ สู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น

2.3 ชื่อผูป้ ระสานงานหลักสาหรับสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับรายงาน
ชื่อ-สกุลผูป้ ระสานงานคนที่ 1 : น.ส.เอือ้ อังกูร มหาวงค์
ตาแหน่ง: พนักงานบริหารระบบคุณภาพ
ฝ่ าย/แผนก: ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมโรงแยกก๊าซ
โทรศัพท์: 038-676-910
โทรสาร: 038-676-929
โทรศัพท์มอื ถือ: 064-969-2589
Email: uaeaungkool.m@pttplc.com
ชื่อ-สกุลผูป้ ระสานงานคนที่ 2 : น.ส.วลัยภรณ์ ศิรริ ตั วิ ฒ
ั นา
ตาแหน่ง: พนักงานบริหารระบบคุณภาพ
ฝ่ าย/แผนก: ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมโรงแยกก๊าซ
โทรศัพท์: 038-676-905
โทรสาร: 038-676-929
โทรศัพท์มอื ถือ: 087-139-1188
Email: walaiporn.s@pttplc.com
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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2.4 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน (ถ้ามี)
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจาโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันที ่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559
ชื่อ-สกุล บุคลากรเฉพาะ: นางสุชามาทย์ ใจยา
บุคลากรเฉพาะประเภท: บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ประเภท 1
เลขทะเบียนบุคลากรเฉพาะ: 15900059
โทรศัพท์: 038-676-194
โทรสาร: 038-676-199
โทรศัพท์มือถือ: 098-919-5198
Email: suchamat.j@pttplc.com
ชื่อ-สกุล บุคลากรเฉพาะ: นางรพีพรรณ บุญเนาว์
บุคลากรเฉพาะประเภท: บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ประเภท 1
เลขทะเบียนบุคลากรเฉพาะ: 15900039
โทรศัพท์: 038-676-199
โทรสาร: 038-915-216
โทรศัพท์มือถือ: 090-198-5235
Email: rapeepan.b@pttplc.com
ชื่อ-สกุล บุคลากรเฉพาะ: น.ส.วลัยภรณ์ ศิรริ ตั วิ ฒ
ั นา
บุคลากรเฉพาะประเภท: บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทัวไป
่ ประเภท 2
เลขทะเบียนบุคลากรเฉพาะ: 26000273
โทรศัพท์: 038-676-905
โทรสาร: 038-676-929
โทรศัพท์มือถือ: 087-139-1188
Email: walaiporn.s@pttplc.com
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ส่วนที่ 3 การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีการกาหนดแนวทางในการบริหารงานตามระบบมาตรฐานการ
จัด การแบบบูร ณาการ ซึ่ง ประกอบด้ว ยระบบคุ ณ ภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย
สิง่ แวดล้อม การจัดการพลังงาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึง ได้มกี ารนาเกณฑ์มาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ มุ่งเน้ นการสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE
รวมถึงสร้างความตระหนักและให้ความสาคัญแก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย สังคมและชุมชนอย่างสมดุล และ
เป็ น ไปตามเป้ า หมายการพัฒ นาอย่า งยังยื
่ น โดยบูร ณาการกับ เครื่อ งมือ การบริห ารจัด การ ระบบ
มาตรฐานสากล ระบบงานเพิ่มผลผลิต (Productivity tools) ระบบการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่ว น
ร่วม (Total Productive Management ; TPM) และการบริหารการปฏิบตั กิ ารเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศของ
กลุ่ม ปตท. (Operational Excellence Management System ; OEMS) และระบบงาน PTT Integrated
Management System (PIMS) ภายใต้ เ กณฑ์ร างวัล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ (TQA) รวมทัง้ การติด ตาม
ประเมินผล ทบทวนประสิทธิภาพด้าน QSHE และประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แสดง
ดัง Figure 3.1A โดยทางองค์กรได้มกี ารประยุกต์ใช้โดยกาหนดกระบวนการไว้ในขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ต่างๆ ของแต่ละหน่ วยงาน

3.2 โครงสร้างการดาเนิ นงาน CSR ของบริ ษทั
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีการกาหนด
โครงสร้างหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. โครงสร้างตามสายบังคับบัญชา ประกอบด้วยหน่ วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหาร
ขององค์กร ซึง่ มีหน่ วยงานทีด่ ูแลกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียของโรงแยกก๊าซฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มต่างๆ โดยตรง ได้แก่
1.1) ส่วนบริหารทัวไป
่ : กลุ่มพนักงาน
1.2) ส่วนกิจการเพื่อชุมชน : กลุ่มชุมชน
1.3) ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ : กลุ่มคู่คา้
1.4) ส่วนบริการลูกค้าผลิตภัณฑ์ : กลุ่มลูกค้า
สาหรับกลุ่มประเทศชาติและผูถ้ อื หุน้ จะอยูภ่ ายใต้การดูแลจากบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
โดยแต่ละหน่ วยงานจะต้องดูแลผู้มสี ่วนได้เสีย มีการสร้างความสัมพันธ์ สารวจความพึง
พอใจ และดาเนินการตอบสนองต่อผู้มสี ่วนได้เสีย เพื่อให้องค์กรและผู้มสี ่วนได้เสียสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างยังยื
่ น รวมทัง้ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบกับ
ผูม้ สี ่วนได้เสีย และผังโครงสร้างองค์กรสามารถแสดงได้ดงั Figure 3.2 A โครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียม
ขัน้ ตอนและก๊าซธรรมชาติ
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Figure 3.1A นโยบายคุณภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม การจัด
การพลังงาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

Figure 3.2 A โครงสร้งกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขัน้ ตอนและก๊าซธรรมชาติ
2. Cross Functional Team เป็ นโครงสร้างการทางานในรูปแบบทีม เพื่อให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องทีต่ อ้ งดาเนินการหรือรับผิดชอบ มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของผลงานร่วมกัน ส่งผล
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ให้กจิ กรรมทุกกิจกรรมมีการบูรณาการซึง่ กันและกัน โดยกาหนดและส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิด
ตัง้ แต่กระบวนการความรับผิดชอบภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กร ซึง่ ประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อยดังนี้
2.1 คณะทางาน CSR-DIW เป็ นคณะทางานที่มสี มาชิกจากหลายส่วนงานร่วมกันกาหนด
แผนและแนวทางการดาเนินงานด้าน CSR ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบาย บรรลุวสิ ยั ทัศน์และทิศทางการดาเนินธุรกิจของสายงานแยกก๊าซ และตามเกณฑ์
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม อีกทัง้ ตอบสนองในด้านความรับผิดชอบต่อ ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอกขององค์กร ตาม Figure 3.2 B

Figure 3.2 B คาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางาน CSR-DIW
2.2 คณะทางานภายใต้ Pillar of Excellence ด้านระบบงานการบริหารจัดการผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย บุ ค ลากร มาตรฐานแรงงานไทย และระบบความมัน่ คงปลอดภัย ( Steering Committee and
Working Group of Stakeholder Management, Workforce, Thai Labor Standard and Security
Management Pillar of Excellence; SWS) เพื่อให้การดาเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการแบบบูรณา
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การของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ประกอบด้วยระบบคุณภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย สิง่ แวดล้อม การจัดการพลังงาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม มาตรฐานแรงงานไทย ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และระบบบริหารจัดการ
ของกลุ่ม ปตท. โดยบูรณาการเครื่องมือการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล ระบบงานเพิม่ ผลผลิต
ระบบการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม และการบริหารการปฏิบตั กิ ารเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศของ
กลุ่ ม ปตท. ภายใต้ เ กณฑ์ร างวัล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและสัม ฤทธิ ์ผลตาม
เป้ าหมายที่กาหนด โดยรวมถึงการดาเนินการตอบสนองต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้องค์กรและผูม้ สี ่วนได้
เสียสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยังยื
่ น โดยมีผจู้ ดั การฝ่ ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน
ทาหน้ าที่เ ป็ น ผู้แ ทนฝ่ ายบริห ารระบบงานการบริห ารจัดการผู้มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสีย บุค ลากร มาตรฐาน
แรงงานไทย และระบบความมันคงปลอดภั
่
ย สายงานแยกก๊าซธรรมชาติตาม Figure 3.2 C

Figure 3.2 C คณะทางานภายใต้ Pillar of Excellence

3.3 ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการกาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย โดยเฉพาะ
ชุมชมสังคมรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ซึง่ มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานในด้านเศรษฐกิจ ,
สังคมสุ ขภาพ และการศึก ษา รวมถึงสิ่งแวดล้อมในช่ว งปี พ.ศ. 2557 ถึงปั จจุบนั ด้ว ยกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ จากการคาดการณ์ขอ้ กังวลและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสาธารณะและสังคม
โดยได้มกี ารกาหนดขอบเขตของชุมชนทีส่ าคัญตาม EIA จากนัน้ นามาวิเคราะห์ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสียในแต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่งนาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ ที่ มผี ลต่ อ การกาหนด
แผนงานและการจัดตัง้ งบประมาณขององค์กรในแต่ละปี ท่คี ณะทางานด้านความรับผิด ชอบต่อสังคมจะ
ดาเนินงานตามแผน อีกทัง้ มีการติดตามและประเมินผลโดยผู้บริหารของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
เป็ นระยะ โดยเป็ นการติดตามผลรายเดือน รายไตรมาส และนามาสรุปเป็ นรายปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สามารถสรุปผลลัพธ์จากการดาเนินงานได้ตามตารางต่อไปนี้

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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 ด้านเศรษฐกิ จ
ผลการดาเนิ นงาน
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีรวมรายได้ทงั ้ สิน้ 163,826,101 บาท
- รายได้ชุมชนจากตลาดนัดชุมชนสวนสมุนไพรฯระยอง 60,308,958 บาท
- รายได้ชุมชนจากตลาดนัดฟุตบอลสวนสมุนไพรฯระยอง 14,745,817 บาท
- รายได้ชุมชนจากตลาดนัดเทศกาลไม้เมืองหนาว 37,909,939 บาท
- รายได้ชุมชนจากร้านอาหารชุมชนสวนสมุนไพรฯระยอง 18,188,738 บาท
- รายได้ชุมชนจากร้านเช่าจักรยานสวนสมุนไพรฯระยอง 906,120 บาท
- รายได้ชุมชนจากร้านนวดสวนสมุนไพรฯระยอง 2,884,940 บาท
(ปิ ดให้บริการ เมษายน 2561)
- รายได้ชุมชนจากร้านขายของทีร่ ะลึก 28,881,589 บาท
(ปิ ดให้บริการ เมษายน 2561)

ปี พ.ศ.
2557-2562
2557-2562
2557-2562
2557-2562
2557-2562
2557-2562
2557-2562
2557-2562

Figure 3.3 A งานตลาดนัดสวนสมุนไพร

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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Figure 3.3 B ตลาดนัดฟุตบอลสวนสมุนไพรระยอง

Figure 3.3 C ร้านเช่าจักรยานภายสวนสมุนไพรฯ ดาเนินงานโดยวิสาหกิจชุมชน

Figure 3.3 D ร้านอาหารชุมชน

Figure 3.3 E รายได้ชุมชนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ ทีส่ วนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2557 – 2562
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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 ด้านสังคม, สุขภาพ และเยาวชน
ผลการดาเนิ นงาน
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนโดยรอบโรงงานพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ (EIA 38 ชุมชน) อาทิ
กิจกรรมประเพณี, งานมงคล, งานอวมงคล, กิจกรรมกีฬาชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการชุม ชนโดยใช้ค วามสามารถหลัก
พนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 122 โครงการ
โครงการผูบ้ ริหารโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองพบปะผูน้ าชุมชนเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
และสื่อสารข้อมูลให้ผนู้ าชุมชนได้รบั ทราบอย่างถูกต้องและเกิดการยอมรับจานวน 9 ครัง้
โครงการสวัสดีปีใหม่ผนู้ าชุมชน 38 ชุมชนเพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อผู้นา
ชุมชน
โครงการพาน้องฝึกงาน(เด็กชุมชน)จานวน 220 คน
โครงการยุว มัค คุ เ ทศก์ส วนสมุนไพรฯ จานวนเยาวชนที่ร่ว มอบรม 429 คนและเข้า
ปฏิบตั งิ าน 182 คน
คลินิกปั นน้าใจมีชุมชนเข้ามารับบริการจานวน 24,969 คน
โครงการสร้างสุขผูส้ งู อายุรว่ มกับเทศบาลและชมรมผูส้ งู อายุเทศบาลเมือง
มาบตาพุด เดือนละ 3 ครัง้
โครงการร่วมกับกลุ่มปตท.ด้านการศึกษาและเยาวชน ต่อเนื่อง 5 โครงการ
โครงการร่วมกับกลุ่มปตท.ด้านคุณภาพชีวติ และความผาสุก ต่อเนื่อง 4 โครงการ
โครงการด้านสานสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ น ต่อเนื่อง 5 โครงการ

Figure 3.3 F จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กบั
เยาวชนในพืน้ ที่ จ.ระยอง

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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2557-2562
2557-2562
2557-2562
2558-2562
2557-2562
2557-2562
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2557-2562
2557-2562
2557-2562

Figure 3.3 G โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการชุมชน
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Figure 3.3 H โครงการผูบ้ ริหารพบผูน้ าชุมชน

Figure 3.3 I โครงการสวัสดีปีใหม่ผนู้ าชุมชน

Figure 3.3 J โครงการยุวมัคคุเทศก์

Figure 3.3 K โครงการพาน้องฝึกงาน

Figure 3.3 L คลินิคปั นน้ าใจ

Figure 3.3 M โครงการสร้างสุขผูส้ งู อายุรว่ มกับ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด

Figure 3.3 N โครงการร่วมกับกลุ่มปตท.
ด้านการศึกษาและเยาวชน

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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Figure 3.3 O โครงการร่วมกับกลุ่มปตท. ด้าน
คุณภาพชีวติ และความผาสุก

Figure 3.3 P โครงการด้านสานสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั่ น

 ด้านสิ่ งแวดล้อม
ผลการดาเนิ นงาน
โครงการร่วมกับกลุ่มปตท.ในการพัฒนาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีร่ ะยอง ซึง่ มีการดาเนินการต่อเนื่อง 3 โครงการ
โครงการชุมชนสัญจรโรงแยกก๊ าซธรรมชาติระยองและสวนสมุนไพรฯเพื่อเปิ ดบ้า นให้
ชุมชนเข้ามารับรูก้ ารดาเนินงานระบบการจัดการต่างๆ รวมถึงการรับฟั งความคิดเห็นจาก
ชุมชนต่อการดาเนินงานของโรงงาน จานวน 38ชุมชน
โครงการสานเสวนา โดยการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสื่อ สารข้อ มูล การดาเนินงานให้ชุ ม ชน
เชื่อมันและได้
่
รบั ทราบข้อมูลอย่างโปร่งใสและถูกต้องด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย
กระบวนการผลิต และงานมวลชนสัมพันธ์ จานวน 22 ชุมชน
โครงการ Open House ช่วง Turn Around เพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมัน่
ต่อชุมชนในช่วงการปิ ดซ่อมบารุงโรงงาน จานวน 3 ครัง้
โครงการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูป่าเขาจอมแห เพื่อเพิม่ พืน้ ทีป่ ่ าโดยการเพาะพันธุแ์ ละปลูกป่ า
เฟส 1 จานวน 7,500 ต้น (มีแผนการดาเนินงานเฟส 2 ปี 2563 จานวน 7,500 ต้น)
โครงการ Zero Waste to Secure Landfill
โครงการควบคุมการรัวไหลของก๊
่
าซ CO2 ออกสู่บรรยากาศ
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ าใสด้วย Eco-Cure

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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2557-2562
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Figure 3.3 R โครงการสานเสวนาชุมชน

Figure 3.3 s โครงการชุมชนสัญจรโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยองและสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

Figure 3.3 T โครงการ Open House Turnaround

Figure 3.3 U โครงการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูป่าเขาจอมแห

Figure 3.3 V เก็บขยะชายหาดสากลร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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3.4 การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW
บริษทั ฯ ดาเนินการทบทวนสถานะเริม่ ต้น โดยรวบรวมผลการดาเนินงานตามหัวข้อหลักและ
ประเด็นต่างๆ ขององค์กร จึงสรุปผลการทบทวนสถานะได้ดงั กราฟ Figure 3.4 A

รายละเอียดการทบทวนสถานะเริม่ ต้นดังแสดงในภาคผนวก 1
โดยโรงแยกก๊าซฯ สามารถปฏิบตั ิได้ตามข้อกาหนดครบ 237 ข้อในทุกประเด็นทัง้ จากปี ก่อน
หน้ าซึ่งเป็ น ปี ฐ านและปี 2563 (ณ ปั จจุบนั ) โดยรายละเอียดการทบทวนสถานะเริ่มต้นดังแสดงใน
ภาคผนวก 1
นอกจากนี้ทางโรงแยกก๊าซฯ ยังได้มกี ารรวบรวมผลการดาเนินงานตามหัวข้อหลักและประเด็น
ต่างๆ ในรูปแบบของเอกสาร กิจกรรม ภาพถ่าย ผลการวิเคราะห์ และประเมินในประเด็นต่าง ๆ ของ
องค์กร ตามแนวมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) โดย
แสดงถึงการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลองค์กรที่ดี ตระหนักถึงถึงความสาคัญของการดาเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อทุกกลุ่มของ
ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ โรงงาน และสร้า งความสุ ข อย่า งยังยื
่ น ในทุ ก มิติ สามารถแสดงได้ด ัง
รายละเอียดต่อไป

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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3.4 การดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW / ISO 26000
5.1 การกากับดูแลองค์กร
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เป็ นหน่ วยงานที่ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อการเพิม่ มูลค่าของก๊าซธรรมชาติโดย
การแยกองค์ ป ระกอบที่ม ีคุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิจ มาใช้ ป ระโยชน์ และสร้า งความมัน่ คงด้ า นพลัง งาน
ภายในประเทศ โดยนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้ผบู้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้บริษทั มีประสิทธิภาพใน
การดาเนินธุรกิจ บริหารจัดการทีเ่ ป็ นเลิศ มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้โรงแยกก๊าซฯ ได้
ดาเนินการบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยง การกากับการองค์กรและกระบวนการภายใน ใน
มุมมอง GRC (Governance, Risk Management and Compliance) เพื่อเป็ นองค์กรแห่งความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ พร้อมกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั ในระดับผูบ้ ริหาร รวมถึงสร้างความตระหนักในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยโครงสร้างการบริหารมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้างการบริ หารองค์กร (Organizational governance)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีการบริหารงานภายใต้ผชู้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ
(ผยก.) ซึง่ ประกอบด้วย 7 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายโรงแยกก๊าซระยอง I, ฝ่ ายโรงแยกก๊าซระยอง II,ฝ่ าย
วิศวกรรมและบารุงรักษาโรงแยกก๊าซ, ฝ่ ายจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ, ฝ่ ายบริหารจัดการโรง
แยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน, ฝ่ ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารโรง
แยกก๊าซระยอง และมีส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมโรงแยกก๊าซทีข่ น้ึ ตรง
กับ ผยก. โดย ผยก. ขึน้ ตรงต่อรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (รธก.) ซึง่ อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตามโครงสร้างและระบบ
การกากับดูแลองค์กรของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โดยยึดถือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มาตรฐาน
ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือ
เป็ นแนวทางในการทางานและปฏิบตั หิ น้าที่ ครอบคลุมแนวทางการทางานทีด่ ี ทัง้ ภายในกลุ่ม ปตท. และ
ภายนอกกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยมีการทวนสอบและปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่าเสมอ ให้
สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงของโลก Figure 5.1 A และ B
นอกจากนี้ภายในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ได้มกี ารกาหนดคณะทางานย่อยเพื่อการกากับ
ดูแลการดาเนินงานด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมทีก่ าหนดแผนงาน
ไว้ เช่น คณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม, คณะทางานด้านสิง่ แวดล้อม และคณะทางานการจัด
การพลังงาน เป็ นต้น ซึง่ แต่ละคณะทางานย่อยนัน้ จะมีผู้บริหารระดับฝ่ าย เป็ นประธานของคณะทางาน
และในสมาชิกของคณะทางานประกอบไปด้วยหน่ วยงานหลักที่มคี วามรับผิดชอบโดยตรงต่องานนัน้ ๆ
ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการวางแผนการดาเนินงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร
ให้ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ อีกทัง้ จะต้องมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานเพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงผ่านทีป่ ระชุมต่างๆ ตามวาระทีก่ าหนดไว้ของแต่ละปี
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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Figure 5.1 A โครงสร้างองค์กรระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป

Figure 5.1 B โครงสร้างแต่ละหน่วยงา นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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ข้อ 5.1 (1) แสดงความมุ่ง มันด้
่ า นความรับผิดชอบต่ อ สังคมเป็ นลายลักษณ์ อ ักษร โดยระบุ ไ ว้ใ น
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ หรือเทียบเท่าตามความเหมาะสม
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ได้นาแนวทางของ CSR-DIW มา
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการบริห ารงานตัง้ แต่ ปี 2551 ถึงปั จจุบนั ซึ่งได้รบั การรับรองมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยได้แสดงความมุง่ มันด้
่ านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แสดงดังนโยบาย
คุณภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม การจัดการพลังงาน การบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Figure 3.1B ซึง่ มุ่งเน้นแนวทางการมีส่วน
ร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยบูรณาการเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในกระบวนการดาเนินธุรกิจ
และได้มกี ารกาหนดวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของโรงแยกก๊าซธรรมชาติต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมกับความต้องการและความคาดหวังของชุมชน โดยจะขอนาเสนอผลตามเป้ าหมาย ดังแสดง
ใน Figure B โดยกลุ่มสังคมและชุมชน ได้มกี ารป้ องกันและควบคุมเชิงรุกผลกระทบต่อชีวติ ทรัพย์สนิ
และกระบวนการผลิตในด้านความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี กี ว่ากฎหมาย พร้อมสนับสนุ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียด้วยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปั น เพื่อให้เป็ น
เครือข่ายสีเขียวและอยู่ร่วมกันอย่างยังยื
่ น ผ่าน Common KPI เช่น Energy Index และโครงการด้าน
CSR ที่ใช้ Core competency ของพนักงานในหน่ วยงานเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคม เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มุ่งเน้ นการสร้างค่ านิยม SPIRIT โดยการพัฒนาพนักงานให้เ ป็ นทัง้ คนเก่ งและคนดี
สอดคล้อ งกับ ตัว R (Responsibility) คือ การมีค วามรับ ผิด ชอบของโรงงานต่ อ ชุ ม ชนและสัง คม
โดยรอบ โดยได้มกี ารก าหนดกลยุทธ์แ ละแผนงานต่ างๆ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการและความ
คาดหวังของชุมชน ให้เกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจต่อการดาเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ
นอกจากนี้ได้นาการดาเนิ นงานตามกรอบการบริหารจัดการด้านความยังยื
่ นและคู่มอื การ
กากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) มาเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน และถือว่า
พนักงานทุกคนล้วนเป็ นบุคคลทีจ่ ะทาให้องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ดที แ่ี ท้จริงผ่านการปฏิบตั งิ าน
ของตน โดยพนักงาน ปตท. จะได้ รบั คู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดแี ละจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจเมือ่ เข้าทางานใน ปตท. หรือเมือ่ คู่มอื ฯ มีการแก้ไข เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ คู่มอื
CG ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 4 ในปี 2560 นัน้ ได้มกี ารแบ่ง 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 บททัวไป
่ ส่วนที่ 2 การ
กากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท. และส่วนที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ ปตท.
ทีไ่ ด้กาหนดจรรยาบรรณไว้ทงั ้ หมด 15 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม พนักงานทุกคนจึง
มีหน้าทีน่ าจรรยาบรรณแต่ละข้อมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านของตน ซึง่ ปตท. ได้ปลูกฝั ง
จิตสานึกให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยกลไกการบริหารจัดการผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวต้องสะท้อน
หลักการสาคัญ 6 มุมมอง ดังต่อไปนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง สามารถชี้แจง
และอธิบายการตัดสินใจนัน้ ได้
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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2. Responsibility ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยขี ด ความสามารถและ
ประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็ นธรรม
และมีคาอธิบายได้
4. Transparency ความโปร่งใสในการดาเนินงานที่ สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
5. Vision to Create Long-term Value การมีวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรใน
ระยะยาว
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
และเพื่อเป็ นการสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่พนักงาน ในปี น้ีองค์กรจึงได้มกี ารกาหนด
Non-Compliance KPI เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ เ รี ย นรู้ เรื่ อ งการก ากั บ กิ จ การที่ ดี PTT Corporate
Governance ในรูปแบบ E-Learning เพื่อให้พนักงานเข้ามาอบรมด้วยตนเองพร้อมวัดผลคะแนนผ่าน
การสอบครบทุกท่าน และนอกจากนี้เพื่อเป็ นการสร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักมากยิง่ ขึน้ จึงได้

มีการจัดทาประชาสัมพันธ์ในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ CG Do & Don’t ตลอดทัง้ ปี
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Figure 5.1 E CG E-Learning
Figure 5.1D คู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
Figure 5.1 F ตัวอย่างประชาสัมพันธ์ CG Do & Don’t
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้มกี ารจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบรายงานความยังยื
่ นประจาปี
ของ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โดยได้จดั ทาต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 12 โดยรายงานฉบับปี 2562 นี้ม ี

เนื้อหาครอบคลุมผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2562 โดยยังคงพิจารณาสาระสาคัญและนาเสนอผลการดาเนินงานอื่นๆ ตามแนวทาง
สากลตามแนวทางการรายงานด้านความยังยื
่ นของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability
Reporting Standards 2016 และแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับกลุ่มธุรกิจน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) อย่างไรก็ต ามยังมีค วามสมบูรณ์ ของเนื้อ หา
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ “In accordance” ระดับครบถ้วนตามตัวชี้วดั หลัก (Core) พร้อมทัง้ เสนอ
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ติ ามหลักสากล 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Global Compact: UNGC) นอกจากนี้ยงั ได้นาแนวทางของ การรายงานการสร้างคุณค่าของ
องค์กรตามกรอบการรายงานแบบบูรณาการของ International Integrated Reporting Council (IIRC)
มาประยุกต์ใช้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าด้านความยังยื
่ นทีอ่ งค์กรสร้างขึน้ จากทุนประเภทต่างๆ การ
รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นการเปลี่ย นแปลงสภาพภู ม ิอ ากาศของธุ ร กิจ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
Recommendation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)อี ก ทั ง้ มี
การพิจ ารณาการด าเนิ น งานขององค์ก รเที ย บกับ เป้ า หมายการพัฒ นาที่ย งั ่ ยืน ของสหประชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGsทัง้ นี้เพื่อความครบถ้วน ถูกต้องและน่ าเชื่อถือของข้อมูลที่
มีการเปิ ดเผย ปตท. จึงได้จดั การทวนสอบ ข้อมูลตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมกันนี้ บริษทั ปตท. จากัด
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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(มหาชน) ก็ได้มกี ารจัดทารายงานประจาปี 2562 และรายงานประจาปี 2562 (รายงานทางการเงิน)
และเผยแพร่ให้กบั ทางผู้ถอื หุ้นดังภาพ ซึ่งโรงแยกก๊าซนัน้ เป็ นสายงานที่จะต้องมีการรายงานข้อมูล
เพื่อประกอบการทารายงานเหล่านี้เป็ นประจาทุกปี

Figure 5.1 G รายงานความ
Figure 5.1 I รายงานประจาปี 2561
Figure 5.1 H รายงาน
ยังยื
่ น ปี 2562 บริษทั ปตท. ประจาปี 2562 บริษทั ปตท. (รายงานทางการเงิน) บริษทั ปตท.
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
ข้อ 5.1 (12) มีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการในการกากับดูแลองค์กรตามช่วงระยะเวลาที่
กาหนดไว้ เพื่อนาไปสู่การปรับกระบวนการดังกล่าวให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้และสื่อสารการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ ทัวทั
่ ง้ องค์กร
เพื่อ ให้ ก ารบริห ารและด าเนิ น งานภายในโรงแยกก๊ า ซฯ สามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเกิดการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม องค์กรจึงได้มกี ารกาหนดตัวชีว้ ดั
ของพนัก งานโดยแบ่งเป็ น Functional KPI และ Common KPI ซึ่งจะมีรูปแบบวิธ ีการก าหนดและ
ติดตามแตกต่างกัน
- Functional KPI เป็ นตัวชีว้ ดั รายบุคคลของพนักงาน ซึง่ มีการกาหนดให้สอดคล้อง
กับการถ่ายทอดจากผู้บริหารภายในสายงานของตนเอง ที่ได้มกี ารกาหนดบทบาทและหน้ าที่ต าม
โครงสร้าง และกาหนดเป็ นกิจกรรมรายบุคคล โดยมีการติดตามผลผ่านกลุ่มงานย่อย และสรุปผลเป็ น
รายเดือนเข้าทีป่ ระชุมส่วน เพื่อนาผลลัพธ์ของแต่ละส่วนนาเข้าทีป่ ระชุมฝ่ ายต่อไป ทัง้ นี้สาหรับตัวชีว้ ดั
ที่สาคัญบางตัวยังจะถูกติดตามผ่ านที่ประชุมฝ่ ายบริหาร เพื่อพิจารณาภาพรวมของโรงงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นที่ ป ระชุ ม QSHE MSC ที่ ป ระชุ ม QSHE WG (ปี 2561) และที่ ป ระชุ ม Pillar of
Excellence (เริม่ ต้นในปี 2562) เป็ นต้น นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องมีการรายงานผลลัพธ์ของ
ตัวชีว้ ดั 2 ครัง้ ต่อปี ในระบบเพื่อใช้ในการประเมินผลงานประจาปี
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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- Common KPI เป็ นตัวชี้วดั ภาพรวมของโรงงาน ที่กาหนดให้พนักงานทุกคนต้อง
รับเหมือนกัน โดยจะผลักดันการดาเนินการผ่านผู้บงั คับบัญชา และมีการติ ดตามอย่างต่อเนื่องทุก
เดือนทีป่ ระชุม QSHE WG (ปี 2561) และทีป่ ระชุม Pillar of Excellence (เริม่ ต้นในปี 2562) และทา
สรุปรายเดือนแจ้งหน่ วยงาน โดยโรงแยกก๊าซฯ ได้มตี วั ชี้วดั ที่สาคัญหลายตัว ยกตัวอย่างเช่น การ
ควบคุ ม Production, Energy Index, Planned Downtime และ CSR ที่ใ ช้ Core competency ของ
หน่วยงาน ซึง่ แสดงตัวอย่างได้ดงั นี้

Figure 5.1 J ตัวอย่างตัวชีว้ ดั Common KPI
และนอกจากจะมีก ารติดตามผลการดาเนินงานผ่ านที่ประชุมต่ างๆ แล้วองค์กรก็ได้มกี าร
กาหนดหัวข้อวาระเพื่อ พิจารณากิจกรรมอื่น ผ่านการประชุมและความถี่ท่ตี ่ างกัน โดยกาหนดให้
ครอบคลุมในทุกระดับของสายงานแยกก๊าซ (Agenda-Based Meeting) เพื่อให้เกิดการสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลงทัวทั
่ ง้ องค์กร ซึ่งกาหนดไว้ใน Procedure QSHEP-GSP-31-001 การกาหนดวาระการ
ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหารตาม Agenda-Based Meeting และสามารถแสดงได้ตามภาพ

Figure 5.1 K การประชุมทบทวนของฝ่ ายบริหารโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
-

กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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กลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้เสีย
ประเทศชาติ
(Country)

ลูกค้า
(Customer)

แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการและความคาดหวัง
ต่อผลิตภัณฑ์

สร้างความมันคงด้
่ านพลังงานระยะยาว
ต่อบริการและปฏิบตั กิ าร

ปฏิบตั ติ ามนโยบายของภาครัฐ

GSP นาผลการประชุมถึงความต้องการ
การใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ เพื่อให้มกี ารวาง
แผนการผลิตรองรับความต้องการของ
คนในประเทศ โดยจัดลาดับเป็ นอันดับ
หนึ่งของพันธกิจของ GSP

เพิม่ ประสิทธิภาพกาลังการผลิต

ปฏิบตั ติ ามนโยบายภาครัฐและประเมิน
ความสอดคล้องกฎหมายอย่างสม่าเสมอ
กลุ่มลูกค้าวัตถุดิบ
ต่อผลิตภัณฑ์

การประชุม Commercial เพื่อ

คุณภาพเป็ นไปตามข้อกาหนด
แลกเปลีย่ นข้อมูลด้านแผนการจัดส่ง

ปริมาณเป็ นไปตามข้อตกลง
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ รายเดือนและสัปดาห์

มีความยืดหยุ่นในการจัดส่งผลิตภัณฑ์

การสอบเทียบอุปกรณ์ซอ้ื -ขายตาม
หากลูกค้ามีการปรับเปลีย่ นแผน
แผนงานทีก่ าหนด

ความถูกต้องในการวัดปริมาณ ซือ้ -ขาย

การทา Interlab กับลูกค้า
ให้เป็ นไปตามมาตราฐานสากล

มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลด้าน Operation
ต่อบริการและปฏิบตั กิ าร
ในด้านความสามารถในการผลิต และข้อ

พนักงานตอบสนองข้อร้องขอ/ข้อ
กาจัดในการปฏิบตั งิ านระหว่าง Plant
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ได้ทนั ท่วงที
ลูกค้าและ Plant GSP

สามารถเชื่อมันในการผลิ
่
ตของโรงแยก

การประชุม Executive Plant Reliability
ก๊าซฯ (Plant Reliability) ทีจ่ ะสามารถ
เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประเด็น
ผลิตได้อย่างต่อเนี่อง
สาคัญ ในระดับผูบ้ ริหารระหว่าง GSP

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (COA) ทีไ่ ด้รบั มี
และลูกค้า
ความถูกต้องและครบถ้วน

Customer Alignment เพื่อนาข้อมูล
มาตรฐานการดาเนินงาน แผนการสร้าง
ความพึงพอใจสือ่ ความให้แก่ลกู ค้า
(Two-way Communication)


กลุ่มลูกค้าเชื้อเพลิ ง

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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กลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้เสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

แนวทางการมีส่วนร่วม

ต่อผลิตภัณฑ์

การประชุม Commercial เพื่อ

คุณภาพเป็ นไปตามข้อกาหนด
แลกเปลีย่ นข้อมูลด้านแผนการจัดส่ง

ปริมาณเป็ นไปตามข้อตกลง
ผลิตภัณฑ์ตามสัญญาทีต่ กลงกันไว้

มีความยืดหยุ่นในการจัดส่งผลิตภัณฑ์

การแลกเปลีย่ นข้อมูลด้าน Operation ใน
หากลูกค้ามีการปรับเปลีย่ นแผน
ด้านความสามารถในการผลิต และข้อ
ต่อบริการและปฏิบตั กิ าร
กาจัดในการปฏิบตั งิ านระหว่าง Plant

พนักงานตอบสนองข้อร้องขอ/ข้อ
ลูกค้าและ Plant GSP
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ได้ทนั ท่วงที

Customer Alignment เพื่อนาข้อมูล

สามารถเชื่อมันในการผลิ
่
ตของโรงแยก
มาตรฐานการดาเนินงาน แผนการสร้าง
ก๊าซฯ (Plant Reliability) ทีจ่ ะสามารถ
ความพึงพอใจสือ่ ความให้แก่ลกู ค้า
ผลิตได้อย่างต่อเนี่อง
(Two-way Communication)

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (COA) ทีไ่ ด้รบั มี
ความถูกต้องและครบถ้วน
สังคมชุมชน
ชุมชนในพืน้ ที่โดยรอบโรงแยกก๊าซฯ
(Community)  การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็ นไป

การแสดงความคิดเห็นผ่านการสารวจ
ตามกฎหมายและไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ทัศนคติความพึงพอใจประจาปี
สิง่ แวดล้อม

แลกเปลีย่ นข้อมูลและการรับฟั งความ

สือ่ สารข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมอย่าง
คิดเห็นอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น
โปร่งใส รวดเร็ว
ทางการ

ให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านสิง่ แวดล้อมและ  สร้างจิตสานึกให้พนักงานรูส้ กึ เป็ นส่วน
ความปลอดภัยของโรงงาน
หนึ่งของสังคมชุมชน

ให้ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ น

ชุมชนสามารถตรวจสอบการดาเนินงาน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของโรงงาน
ของโรงงานได้

การส่งเสริมเศรษฐกิจและการจ้างงานของ  ประชุมหารือและรับฟั งประเด็นข้อสงสัย
คนในพืน้ ที่
และซักถามจากชุมชน

ประชาชนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและ

มีช่องทางรับฟั งความคิดเห็นของชุมชน
โครงการของโรงงาน

ร่วมกันวางแผนการดาเนินงานใน

เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั ชุมชน
โครงการทีเ่ ป็ นเจ้าของร่วมกันหรือมี

การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของ
ผูเ้ กีย่ วข้องหลายภาคี
โรงงานให้ชุมชนได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง

รัฐกิ จสัมพันธ์
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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กลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้เสีย













ผูถ้ ือหุ้น
(Shareholder)







พนักงาน
(Employee)

แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการและความคาดหวัง











บรรยายและให้ความรูเ้ รื่องโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ, การดูแลความปลอดภัยและ
สิง่ แวดล้อมการแจ้งเหตุ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการทางานของ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัย สาธารณสุข อุปกรณ์ทาง
การแพทย์
สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคมทีส่ ว่ นราชการ
รับผิดชอบ
ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน
ช่องทางการติดต่อสือ่ สารสาหรับการแจ้ง
ข้อมูลและความร่วมมือต่างๆ
การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ
การดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบต่างๆของทางราชการ
ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมจากการ
ลงทุน
บริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้ระบบการ
กากับดูแลองค์กรอย่างยังยื
่ น
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อมตามแนวทางสากล
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาส
ในการพัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะหลักในสายอาชีพ
ความสมดุลระหว่างภาระงานและคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงาน
ค่าตอบแทน / สวัสดิการ / ผลประโยชน์
เกือ้ กูล ควรเทียบได้กบั บริษทั ชัน้ นาของ
โลก, แข่งขันกับธุรกิจเดียวกันได้
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความมุ่งมันใน
่
การทางานอย่างมืออาชีพ (Performance
Management)
ความปลอดภัยและความมันคงในอาชี
่
พ

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง









ประชุมหารือและรับฟั งประเด็นข้อสงสัย
และซักถามจากหน่วยงานราชการ
ประชุมแลกเปลีย่ นข้อมูลงานโครงการ
จากหน่วยงานราชการ
การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จาก
การเข้าพบ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ การสัมมนา
สร้างความร่วมมือผ่านการดาเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ งานวิจยั เป็ นที่
ปรึกษา



การมีสว่ นร่วมในการชีแ้ จงถึงแนว
ทางการดาเนินธุรกิจของโรงแยกก๊าซ
และร่วมต้อนรับคณะผูถ้ อื หุน้ ในการเยีย่ ม
ชมโรงแยกก๊าซเพื่อสร้างความเข้าใจใน
พืน้ ทีแ่ ละเรื่องการปฏิบตั ติ งิ านจริง



เวทีรบั ฟั งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อ
ร้องขอ ของพนักงานผ่านทีป่ ระชุม
คณะทางานต่างๆ ในรูปแบบทีเ่ ป็ น
ทางการ และไม่เป็ นทางการ เช่น การ
สือ่ สารโดยผูบ้ ริหารระดับสูงและหัวหน้า
งานโดยตรง ผ่านการประชุมและ
กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ (Two-Way
Communication) เช่น EVP Townhall,
การประชุม JCC, คปอ. และ QSHE
Tour ฯลฯ
การจัดกิจกรรมและสันทนาการให้
พนักงานมีสว่ นร่วม และส่งเสริมการสร้าง
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กลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้เสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

แนวทางการมีส่วนร่วม

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและ
พนักงาน

การสารวจความพึงพอใจของพนักงาน
ตามรายไตรมาสผ่านกิจกรรมหรือกล
ยุทธ์

การส่งเสริมด้าน Service Provider ซึง่
เป็ นการพัฒนาด้านความสามารถด้าน
เทคนิคและมุมมองการดาเนินงานมุ่งเน้น
ด้านธุรกิจ

การส่งเสริมด้าน Employee
Competency ตาม Career
Development Plan และการพัฒนา
Success Profile ในระบบ COACH

การปรับปรุงบ้านพักพนักงาน และ
Workplace

การวางแผนการเกษียณอายุของ
พนักงาน
คู่ค้า (Partner)
Hydrocarbon
ได้แก่ ระบบท่อส่งก๊าซฯ (ผทต.), ผูส้ ง่ มอบ LPG, PTT LNG และShipper ตาม TPA
ต่อผลิตภัณฑ์

วางแผนการซ่อมบารุงของ GSP และ

คุณภาพเป็ นไปตามข้อกาหนด (ค่า WI
แท่นผลิตร่วมกัน
และ Composition)

ปรับปรุงความสามารถในการส่งก๊าซ

ปริมาณการ supply ก๊าซให้และการใช้

ปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
ก๊าซของ GSP เป็ นไปตามแผน

สามารถบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
ต่อบริการและปฏิบตั กิ าร
ได้

ความถูกต้องของข้อมูลคุณภาพก๊าซ

การแจ้งข้อมูลคุณภาพก๊าซ ระยะเวลา
ปริมาณการใช้ก๊าซล่วงหน้า

Non-Hydrocarbon ได้แก่ ผูส้ ง่ มอบ (ส่งมอบสินค้าและบริการ แรงงานหรือผูร้ บั เหมาประจา)

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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กลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้เสีย

แนวทางการมีส่วนร่วม

ความต้องการและความคาดหวัง
ต่อบริการและปฏิบตั กิ าร

การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานของ
การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม โปร่งใส และเท่า
เทียม

การชาระหนี้ทต่ี รงต่อเวลา

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกับ ปตท.ในระยะยาว

ระบุขอบเขตงานทีต่ อ้ งการให้สง่ มอบใน
ข้อกาหนดให้ชดั เจน

สิง่ อานวยความสะดวก เช่น ทีจ่ อดรถ
สถานทีต่ ดิ ต่อ เป็ นต้น

ความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ ี

มีการวางแผนธุรกิจร่วมกันในกลุ่ม
Strategic พร้อมทัง้ พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
ในระยะยาว

ร่วมซ้อมแผนระงับและอพยพเหตุฉุกเฉิน
เพื่อเพิม่ ความมันใจด้
่ านปลอดภัยเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน













Workshop ร่วมกันระหว่างผูค้ า้ และ
จัดซือ้ ในงานผูค้ า้ ประจาปี (SRM) เพื่อนา
ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการทางาน
การ Site Visit / Pre-Qualification ผูค้ า้
เพื่อชีบ้ ่งจุดพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพ
ของผูค้ า้
การประชุมชีแ้ จงงาน เพื่อให้เข้าใจ
ข้อกาหนดของสินค้าและบริการพร้อมทัง้
รับ
ฟั งความคิดเห็นของผูค้ า้ และของบริษทั
ผูร้ บั เหมาประจา
วางแผนการซ่อมบารุงของ GSP ร่วมกับ
ผูค้ า้ /ผูร้ บั เหมาประจาในระดับ Strategic
Supplier
ปรับปรุงสถานทีต่ ดิ ต่อให้ผคู้ า้ เข้าถึงได้
สะดวก

5.2 สิ ทธิ มนุษยชน (Human rights)
5.2.2 ประเด็นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ 2: สถานการณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ งสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน (Human
rights risk situations) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิ จารณาและจัดการต่ อสถานการณ์ ที่มี
ความเสี่ยงในเรื่องสิ ทธิ มนุษยชนด้วยความระมัดระวัง ตามที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) สร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั บุคคลากรทุกคนเกี่ยวกับสิทธิพงึ มีผ่าน
การบูรณาการหลักการด้านสิทธิมนุ ษยชนเข้าไปในการดาเนินงานขององค์กร เช่น การกาหนดหลักการ
ปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุ ษยชนของกลุ่ม ปตท. การกาหนดให้สทิ ธิมนุ ษยชนเป็ นกรอบของการบริหารจัดการ
ความยังยื
่ นกลุ่ ม ปตท. และมาตรฐานการบริห ารความมันคงปลอดภั
่
ย ซึ่งจะมีก ารผนวกเข้า ไปใน
หลักสูตรการพัฒนาผูบ้ ริหารและหลักสูตรสาหรับพนักงานทีเ่ ข้ามาใหม่ทุกคน
ทัง้ นี้ เพื่อส่งเสริมหลักการปฏิบตั ดิ ้านสิทธิมนุ ษยชนในองค์กรสถาบันพัฒนาผูน้ าและการเรียนรู้
กลุ่ม ปตท. จึงได้จดั การอบรมเบือ้ งต้นสาหรับกลุ่มพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และการ
บริหารจัดการความยังยื
่ น โดยมุ่งเน้นการให้ความรูภ้ ายใต้กรอบแนวคิดหลักการสิทธิมนุ ษยชนของไทย
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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และสากล สร้างความเข้าใจและให้ผอู้ บรมตระหนักถึงความสาคัญในคุณค่าและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
ซึง่ เป็ นหลักการขัน้ พืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชน
5.2.2 (5) กิจกรรมทีส่ ามารถส่งผลกระทบหรือเกีย่ วข้องกับเด็ก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน พบว่าไม่มผี ลกระทบ
เกี่ยวข้องกับเด็ก อย่างไรก็ตามโรงแยกก๊าซฯ ยังคงให้ความสาคัญต่อเด็ ก โดยมีการกาหนดและยึดถือ
ปฏิบตั ติ ามคู่มอื QSHEM-GSP-13 (ทีร่ ะบุถงึ การไม่ใช้แรงงานเด็ก) มีการตรวจสอบและควบคุมโดยระบุ
ไว้ในข้อกาหนดการจ้างแรงงาน เช่น การไม่สนับสนุ นให้ผสู้ ่งมอบและผู้รบั เหมาช่วงจ้างแรงงานเด็กที่ม ี
อายุต่ากว่า 18 ปี
นอกจากนี้ โรงแยกก๊ าซธรรมชาติ ระยองยังได้มกี ารส่ งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการ
สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดความยังยื
่ น รวมทัง้ มุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะของเด็กและให้โอกาสความรูท้ างด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง ได้แก่
กิจกรรมวันเด็ก ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ระยอง, กิจกรรมวันเด็กของสถานศึกษาต่างๆ, วันเด็ก
กลุ่ม ปตท., โครงการจัดนิทรรศการกิจกรรมเปิ ดบ้านวิชาการที่สถานศึกษาต่างๆ, โครงการเปิ ดคลัง
ความรูส้ ่นู ักศึกษาฝึกงาน, โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์สวนสมุนไพรฯ, การมอบทุนการศึกษาเยาวชนใน
พื้นที่ท่เี รียนดีและยากจน อีกทัง้ การจัดทาโครงการ CSR พัฒนาชุมชน ตามความสามารถหลักของ
พนักงาน (Core Competency) เช่น การสอนภาษาอังกฤษเด็กชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ณ โรงเรียนบ้าน
มาบตาพุ ด และการแนะแนวทางการศึก ษาต่ อ ให้กับ นัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 6 สายวิท ย์- คณิต
โรงเรียนมาบตาพุดพัน-พิทยาคาร ตลอดจน การเปิ ดรับนักศึกษาบริเวณใกล้เคียงเข้ามาฝึกงานต่อเนื่อง
เป็ นประจาทุกปี
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Figure 5.2 A กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
5.2.3 ประเด็นสิ ทธิ มนุษยชนที่ 3: การหลีกเลี่ยงการร่วมกระทาความผิดในการละเมิ ดสิ ทธิ
มนุษยชน (Avoidance of complicity) เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการร่วมกระทาความผิดในการ
ละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนทัง้ ทางตรง และทางอ้อม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิ จารณาปัจจัย
เหล่านี้ คือ
5.2.3(1) ทวนสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ให้เป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั สิ ากล รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีการดาเนินการด้านความมันคงปลอดภั
่
ยทีส่ อดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights) อย่างครบถ้วน ตัวอย่างดังนี้
1.) อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง (สิทธิส่วนบุคคล,
สิทธิสตรี เป็ นต้น) โดยจัดการอบรม QSHE Awareness ประจาปี ให้แก่พนักงาน พนักงานผูช้ ่วยและ
ผูร้ บั เหมาประจา และกาหนดให้ผรู้ บั เหมาทัง้ ประจาและชัวคราวเข้
่
ารับการอบรมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสิง่ แวดล้อมก่อนทีจ่ ะเข้าปฏิบตั งิ าน ซึง่ มีระยะเวลาการทบทวน 6 เดือน
2.) มาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Security
Standard) เพื่อรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานด้านความปลอดภัยของทุกคนในพืน้ ที่ โดย รปภ. ซึง่ จะประจา
ครบถ้วนทุกพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ซึง่ ได้กาหนดให้มกี ารตรวจสอบและเฝ้ าติดตามบุคคลตามมาตรฐานอย่าง
เคร่งครัด เช่น มีการให้บุคคลภายนอกติดบัตรแสดงตน การป้ องกันการเกิดเหตุโดยใช้การตรวจสอบ
ลายนิ้วมือบริเวณอาคารต่างๆ ซึง่ ผูเ้ กีย่ วข้องเท่านัน้ จึงจะได้รบั สิทธิ ์ในการเข้าพืน้ ที่ รวมถึงมีการ
ลาดตระเวนตรวจตราพืน้ ทีอ่ ย่างครบถ้วนอย่างน้อยวันละ 4 ครัง้ โดยทัง้ นี้ รปภ.ทีป่ ฏิบตั งิ านเป็ นผูท้ ผ่ี ่าน
การแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยรับอนุญาต อ้างอิงตาม พรบ. รักษาความปลอดภัย พ.ศ.
2558 ผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย ศิลปะป้ องกันตัว ผ่านตรวจประวัตอิ าชญากรรม
และมีจติ สานึกทีด่ ตี ่อหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย และสาหรับการตรวจค้นร่างกายก่อนผ่านเข้า -ออกเข้า
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เขตกระบวนการผลิตได้กาหนดให้เจ้าทีห่ น้าทีใ่ นการตรวจค้น ต้องมีเพศเดียวกันกับผูถ้ ูกตรวจค้นเท่านัน้
(ชายตรวจชาย หญิงตรวจหญิง) เพื่อป้ องกันไม่ให้มกี ารล่วงละเมิดสิทธิเกิดขึน้
3.) อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยในพืน้ ที่ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บุคลากรทุกคนจะได้รบั มาตรการรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ อย่างครบถ้วน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจึงมีอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยที่
ทันสมัยเช่น กล้อง CCTV ความละเอียดสูง ในการควบคุมสอดส่องดูแลพืน้ ทีเ่ สีย่ งครบทุกพืน้ ที่ รวมถึงมี
เจ้าหน้าที่ CCTV และพนักงานวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเฉพาะตลอด 24 ชัวโมง
่ ระบบแสงสว่างในพืน้ ที่
อ้างอิงตามมาตรฐาน IESNA G-1-03 นอกจากนี้ยงั ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งมือคัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออก พืน้ ที่
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบุคคลทีผ่ ่านเข้า-ออกนัน้ ได้รบั อนุ ญาตให้เข้ามาปฏิบตั งิ าน ทีเ่ รียกว่าระบบ Access
Control ซึง่ ใช้งานในทุกพืน้ ทีข่ องโรงงาน
4.) มีการควบคุมการปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องอย่างสม่าเสมอโดยผูบ้ งั คับบัญชา
และในกรณีทม่ี ปี ระเด็นหรือข้อร้องเรียน สามารถรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงได้โดยตรง

Figure 5.2 B การตรวจสอบอุปกรณ์ และสิง่ ของก่อนเข้าพืน้ ทีโ่ ดยเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจาโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ

Figure 5.2 C การประชุม สื่อความในการรับ-ส่งกะประจาวัน เพื่อเน้นย้าหน้าทีแ่ ละแนวปฏิบตั ิ
5.2.5 ประเด็นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ 5: การเลื อ กปฏิ บ ตั ิ แ ละกลุ่ ม ผู้ที่ ต้ อ งได้ ร บั การดูแลเป็ นพิ เ ศษ
(Discrimination and vulnerable groups)
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5.2.5 (4) ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผูพ้ กิ าร ตลอดจนมีการจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ได้มกี ารส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
เป็ นประจาทุกปี ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
แรงงานไทย, พรบ.คุ้มครองแรงงาน และพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2556 รวมทัง้ ได้ดาเนินการให้บริการแก่คนพิการ อาทิ การจัดทาทางลาดสาหรับผูพ้ กิ ารตามอาคารและ
ทางเดิน, การเปิ ดโอกาสให้ผพู้ กิ ารสามารถเข้าฝึกงานกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง, การจัดทาทีจ่ อด
รถเฉพาะสาหรับคนพิการ เป็ นต้น

Figure 5.2 D ตัวอย่างสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
5.3 การปฏิ บตั ิ ด้านแรงงาน (Labour practices)
5.3.4 ประเด็นการปฏิ บตั ิ ด้านแรงงานที่ 4: สุขภาพ และความปลอดภัย ในการทางาน
(Health and safety at work)
5.3.4 (1) พัฒนา ประยุกต์ใช้ และรักษา นโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการ
ทางาน บนหลักการของความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความเท่าเทียมกันทัง้ ลูกจ้าง
ลูกจ้างชัวคราว
่
และผูร้ บั จ้างช่วง รวมถึงการจ้างงานนอกเวลา
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โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ทางานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดาเนินงานตามระบบการจัดการอุบตั กิ ารณ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ระยอง ซึง่ ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจาก
การทางานเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานที่ปลอดภัย โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้มกี ารกาหนด
วิธ ีการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ย งในงานและกิจกรรมที่ม ีการปฏิบตั ิภายใน โรงแยกก๊ าซ
ธรรมชาติระยอง ตลอดจนดาเนินการควบคุมบริหารจัดการความเสีย่ งต่างๆ ภายใต้การปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ขิ องพนักงานและผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ หมด โดยกาหนดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านนี้ใช้ในการประเมินความเสีย่ งของบุคคลตามลักษณะงาน (Job Task Analysis) ครอบคลุมทุก
งานและกิจกรรมที่เป็ นงานประจา ไม่ประจา งานช่วงเวลาปกติ และงานซ่อมบารุง ในขอบเขตของงาน
สามารถควบคุมความเสีย่ งภายใต้ Scope การดาเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและ จากการ
ดาเนินงานของหน่ วยงานอื่นซึง่ ก่อความเสี่ยงขึน้ ซึง่ ความเสีย่ งที่ได้จากการวิเคราะห์จะถูกประเมินจาก
กระบวนการประมาณระดับของความเสี่ยง เพื่อใช้ในการตัดสินว่าความเสี่ยงนัน้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม่ ซึง่ ระดับความเสีย่ งจะแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ความเสีย่ งเล็กน้อย (Trivial Risk), ความเสีย่ ง
ยอมรับ ได้ ( Acceptable Risk), ความเสี่ย งสู ง (Substantial Risk) และ ความเสี่ย งที่ ย อมรับ ไม่ ไ ด้
(Unacceptable Risk) โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จะมีการดาเนินงานเพื่อลดความเสีย่ งตัง้ แต่ระดับ
ความเสีย่ งสูง เพื่อให้ค่าความเสีย่ งลดระดับลงมาจนอยูท่ ค่ี วามเสีย่ งยอมรับได้ เป็ นต้นไป
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Figure 5.3 A การประเมินความเสีย่ งตามสายอาชีพ และความเสีย่ งด้านสุขภาพประจาปี
ในส่วนของการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสารเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจัดให้มกี ารประเมิน
ความเสีย่ งต่อสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผู้ปฏิบตั งิ าน เนื่องจาก การสัมผัสหรือได้รบั อันตรายจากสารเคมี
โดยใช้การประมาณค่ าความเป็ นไปได้หรือโอกาสที่ผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งสัมผัสสารเคมีอ ันตรายจะแสดง
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการได้รบั หรือสัมผัสกับสารเคมีอนั ตรายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
พร้อมกัน เพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันให้ระดับความเข้ มข้นของสารเคมีอ ันตรายในสถานที่ท างาน
ผูป้ ฏิบตั งิ านสัมผัสได้วนั ละ 8 ชัวโมง
่ สัปดาห์ละ 5 วัน โดยไม่มผี ลกระทบต่อสุขภาพทัง้ การประเมินความ
เสีย่ งเชิงปริมาณและการประเมินความเสีย่ งเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการประเมินความเสีย่ งในการทางาน
และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้กาหนดมาตรฐานและความ
จาเป็ นในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครอบคลุมในความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ทัง้ หมดและ
อุปกรณ์ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 เช่น หมวกนิรภัย (safety helmet), รองเท้านิรภัย
หรือ หน้ากากกันสารเคมี รวมถึงกาหนดรายการตรวจสุขภาพประจาปี ของพนักงานตามปั จจัยเสีย่ ง และ
จัดให้มตี รวจสุขภาพพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองเป็ นประจาทุกปี
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Figure 5.3 B โรงแยกก๊าซฯ กาหนดมาตรฐานและความจาเป็ นในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้ครอบคลุมในความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อีกทัง้ มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสมให้กบั พนักงานแต่ละท่าน

Figure 5.3 C โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองกาหนดรายการตรวจสุขภาพประจาปี ของพนักงานตามปั จจัย
เสีย่ ง และจัดให้มตี รวจสุขภาพพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองเป็ นประจาทุกปี
การด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภัย ของโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ร ะยอง ด าเนิ น งานผ่ า น
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการ
กาหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางานประจาปี เพื่อป้ องกันและลดการเกิด
อุบตั เิ หตุ อันตราย การเจ็บป่ วย และมีการติดตามรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็ นประจาทุกเดือน กาหนดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัย (Safety
Audit) เพื่อตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของสถานทีท่ างาน ทัง้ สภาพการณ์ทต่ี ่ ากว่ามาตรฐาน
(Substandard Condition) และการกระท าที่ต่ ากว่ ามาตรฐาน (Substandard Action) เพื่อด าเนิ นการ
แก้ไขสิง่ ที่ตรวจพบก่อนที่จะเกิดเป็ นอุบตั เิ หตุ ซึ่งกาหนดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยอย่างน้ อย
เดือนละ 1 ครัง้ โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองสนับสนุ นให้มกี ารค้นหาสภาพการณ์หรือการกระทาที่
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ต่ ากว่ามาตรฐานโดยให้รายงานผ่านระบบอินทราเน็ต ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและมีการ
ติดตามการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมสนับสนุ น กิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน เช่น โครงการส่งเสริมการลดอุบตั เิ หตุจากการทางาน (Zero Accident) โครงการ
พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานและผู้รบั เหมา โดยใช้หลักการ Incident and Injury Free
(IIF) หรือ โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพและการออกก าลังกาย เป็ นต้น คณะกรรมการจะติดตามการ
ปฏิบตั กิ ารด้านความปลอดภัยในการทางาน และตรวจสอบสถิตกิ ารประสบอันตรายที่เกิดขึน้ ทุกเดือน
รวมทัง้ เข้าร่วมสอบสวนกรณีทม่ี อี ุบตั เิ หตุจากการทางานเกิดขึน้
แผนการดาเนิ นงานคณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ยและสภาพแวดล้อมการทางาน (คปอ.) ประจาปี 2562

ลาดั บ

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ผูร้ ับผิ ด ชอบ

งบประมาณ

1.1 ทบทวนนโยบาย วัตถุ ประสงค์ และเป้าหมายประจาปี

คปอ.

-

ปี ละ 1 ครั้ง

1.2 ทบทวนบังคับ,มาตรฐาน รวมถึ งคูม่ อื ความปลอดภัยในการทางาน

คปอ.

-

อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

1.3 ทบทวนแผนงานการดาเนิ นงาน

คปอ.

-

1.4 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย

คปอ.

-

1

แผนงานและกิจกรรม

หมายเหตุ

การบริ หารและการจัด การด้านความปลอดภัย

1.5 ตรวจสอบความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัย (QSHE Tour)
1.6 Update และประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย

ปี ละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง และเข้าร่วมครบ 100%
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
เดือนละ 1 ครั้ง มีตวั แทนเข้าร่วม
มากกว่า 30%

คปอ.

-

พนั กงานบริหารความปลอดภัยฯ

-

เดือนละ 1 ครั้ง

คปอ.

-

ปี ละ 1 ครั้ง

เลขาฯ คปอ.

-

ปี ละ 1 ครั้ง

1.7 จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
1.8 ประเมินและสรุปผลการดาเนิ นงานเที ยบเป้าหมายประจาปี

Figure 5.3 D แผนงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมประจาปี 2562

Figure 5.3 E คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.)
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Figure 5.3 F โครงการส่งเสริมการลดอุบตั เิ หตุจากการทางาน (Zero Accident) โดยรณรงค์ให้พนักงานมี
การรายงาน Substandard ร่วมสนุกตอบคาถามกับบทความด้านความปลอดภัย (Safety Talk) ชมวิดโี อ
เหตุการณ์อุบตั กิ ารณ์ในอดีต เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดอันตรายจากการปฏิบตั งิ าน และการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน

Figure 5.3 G โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายของพนักงาน
อีกทัง้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้มุ่งเน้นในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้นการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุจาก
การทางาน รวมทัง้ เป็ นการช่วยเสริมศักยภาพขององค์กรอย่างยังยื
่ น จากการดาเนินโครงการพัฒนา
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานและผูร้ บั เหมา โดยนาหลักการ Incident and Injury Free (IIF)
มาประยุกต์ใช้ ซึ่งสิง่ สาคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในทางานคือผู้บริหารสามารถ
ผลักดันให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความตระหนัก และสร้างความมันใจว่
่ าผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนจะมาทางานและ
กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ซึง่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เชื่อมันว่
่ าวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะส่งเสริมให้ผลการดาเนินงานขององค์กรมีความเป็ นเลิศ
ซึ่งวัฒนธรรมฯ จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงแค่การที่องค์กรมีการกาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัยฯ
เท่านัน้ แต่วฒ
ั นธรรมด้านความปลอดภัยฯ จะเกิดขึน้ ได้โดยการปฏิบตั ิและแสดงออกร่วมกันอย่าง
แท้จริงของคนในองค์กร ในการตระหนักและยึดถือปฏิบตั ใิ นเรื่องของความปลอดภัย โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยองได้นากระบวนการจัดการในการพัฒนาระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย Incident &
Injury Free (IIF) เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อก าหนดกระบวนการส าหรับเป็ นแนวทางในการพัฒนาระดับวัฒนธรรมด้า นความ
ปลอดภัยฯ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
- เพื่อเป็ นการอธิบายและสร้างความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยอง
- เพื่อให้ทราบถึงระดับของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กรในปั จจุบนั และสามารถ
ระบุจดุ แข็งและจุดอ่อนเพื่อการแก้ไขทีถ่ ูกต้องและตรงประเด็นปั ญหา
- เพื่อให้ทราบข้อมูลอ้างอิงอันเป็ นประโยชน์ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ
- เพื่อนาไปสู่การเป็ นองค์กรที่ผู้ปฏิบตั งิ านทุกคนมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เรื่องความปลอดภัย
โดยปราศจากอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บอย่างยังยื
่ น

Figure 5.3 H โครงการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานและผูร้ บั เหมา โดยใช้หลักการ
Incident and Injury Free (IIF)
5.3.5 ประเด็นการปฏิ บตั ิ ด้านแรงงานที่ 5: การพัฒนามนุษย์และการฝึ กอบรมในสถานที่
ปฏิ บตั ิ งาน
(Human Development and training in the workplace)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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5.3.5 (1) จัดให้ลกู จ้างทุกคนทุกระดับ ได้รบั การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ การฝึกงาน และโอกาส
ก้าวหน้าทางอาชีพบนพืน้ ฐานความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็ นระบบและดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับให้เป็ นคนดี คนเก่ง ทางานอย่างมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกาลังสาคัญขององค์กรในการดูแลสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ควบคู่ไปกับการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยังยื
่ น ทัง้ นี้โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีระบบการจัดการสายอาชีพ ทัง้ ใน
ระดับผู้บริห ารและระดับพนัก งาน เพื่อพัฒนาบุค ลากรทุกระดับตามแนวทางที่เหมาะสมกับความ
ต้องการเฉพาะทางของแต่ละสายอาชีพ ดังนี้
 สายอาชีพระดับพนักงาน แบ่งการพัฒนาศักยภาพพนักงานออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) Operation
กลุ่มพนักงานควบคุมการผลิตและพนักงานปฏิบตั กิ ารคลังโรงแยกก๊าซฯ 2) Engineering &
Maintenance กลุ่มพนักงานวิศวกรรมและบารุงรักษาโรงแยกก๊ าซฯ 3) Technical Support
กลุ่มพนักงานบริหารเทคนิคและแผนการผลิตโรงแยกก๊าซฯ และ 4) Support กลุ่มพนักงาน
สนับสนุนการดาเนินงานภายในโรงแยกก๊าซฯ โดยใช้ Competency Based Management เป็ น
เครื่องมือ ซึ่งผู้บงั คับบัญชาและผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพจะประเมินความรูค้ วามสามารถของ
พนัก งานแต่ ล ะคนในการปฏิบตั ิงานตามความต้อ งการของต าแหน่ ง งานในสายอาชีพ เพื่อ
วิเคราะห์หา Gap และจัดทาเป็ นแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development
Plan: IDP) ร่วมกับพนักงานบนหลักการพัฒนาในรูปแบบ 10 / 20 / 70 คือ ร้อยละ 10 เรียนรู้
ผ่านหลักสูตรฝึ กอบรม ร้อยละ 20 ผู้บงั คับบัญชาหรือพี่เลี้ยงเป็ นผู้ดูแลให้คาแนะนาและสอน
งาน (Coaching & Mentoring) และสุ ด ท้ า ยร้ อ ยละ 70 การน าความรู้ แ ละทัก ษะที่ ไ ด้ ไ ป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นงานที่ร บั ผิด ชอบด้ว ยตนเอง (Job Assignment) เพื่อ น าไปใช้ใ นการพัฒ นา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 สายอาชีพระดับผู้บริหาร มีกระบวนการสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหาร เพื่อจัดเตรียมผู้บริหารให้ม ี
ความพร้อมในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และดาเนินการผ่านหลักสูตรพัฒนา
ผู้น า ซึ่ง มีก ารฝึ ก สอนให้ค าแนะน าจากผู้ ม ีป ระสบการณ์ และผู้ บ ัง คับ บัญ ชา และฝึ ก การ
ปฏิบตั งิ านจริงโดยมอบหมายงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบที่องค์กรกาหนด หรือการบริหาร
โครงการต่าง ๆ ซึง่ จะมีการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับ
แผนความคาดหวังของตาแหน่งงานในระดับถัดไป

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

56

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั ่งยืน

Figure 5.3 I ระบบพัฒนาศักยภาพ สายงานผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ
การบริหารจัดการฝึ กอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ดาเนินการโดยสถาบันพัฒนาผู้นา
และการเรียนรูก้ ลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) และส่วนพัฒนาศักยภาพ
สายงานผู้ช่ว ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ แ ยกก๊ า ซธรรมชาติ โดยแบ่งหลักสูต รการอบรมและพัฒ นา
ออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) หลักสูตรพัฒนาผู้นา สาหรับเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาผู้บริหารทัง้ ในเรื่อ งการ
บริหารคนและบริหารงาน มุง่ เน้นความเป็ นผูน้ าทัง้ ในแง่ของตนเอง ทีมงาน และองค์กร
2) หลัก สูต รภาคบัง คับ ทุ ก ระดับ เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพพนั ก งานทุ ก คนตามระดับ แบ่ ง
ออกเป็ นกลุ่มหลักสูตรหลัก เช่น พืน้ ฐานความรูใ้ นการดาเนินงานขององค์กร การพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริห ารธุรกิจและบริหารคน และกลุ่มหลักสูตรตามสายอาชีพ เพื่อ
พัฒนาความรูค้ วามชานาญให้แก่พนักงานตามสายอาชีพ
3) หลักสูตรวิชาเลือกเพิม่ เติมตามความจาเป็ น เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความ
ต้องการรายบุคคล เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรเทคนิคการนาเสนองาน
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Figure 5.3 J จานวนชัวโมงฝึ
่
กอบรมเฉลีย่ ประจาปี 2562 ของผูบ้ ริหารและพนักงานสายงานผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ
นอกจากนี้โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ได้ปรับรูปแบบการอบรมส่วนหนึ่งให้ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลงด้านดิจทิ ลั สอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โดยนาเครื่อ งมือ ทางดิจทิ ลั มาช่วยเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้จากนอก
ห้องเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น การจัดทาหลักสูตร E-learning ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้ว ย
ตัว เอง (Self-Learning) ได้ ท่ี GSP Intelligent Digitalization Center หรือ เลือ กเรีย นรู้ ใ นรู ป แบบ
Online Learning ผ่านระบบ PTT Learning Management System บน Smartphone และคอมพิวเตอร์
ส่วนตัว เป็ นต้น

Figure 5.3 K ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้พนักงานเรียนรูผ้ ่านเครือ่ งมือทางดิจทิ ลั
การบริหารจัดการองค์ความรู้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีกระบวนการจัดการความรู้ท่มี ี
คุณค่าขององค์กรอย่างเป็ นระบบ ผ่าน 3 กลไกหลัก ได้แก่
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 People การส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมด้านการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมชุมชน
นักปฏิบตั ิ (Community of Practice: CoP) ซึง่ เป็ นการรวมตัวของพนักงานที่มคี วามสนใจและ
ความเชี่ยวชาญที่คล้ายๆกัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ดขี น้ึ รวมถึงการถ่ายทอดความรูใ้ นเวที KM Day ซึง่ จัดขึน้ เป็ นประจา
ทุกปี โดยแต่ละหน่ วยงานจะนาองค์ความรูใ้ นหน่ ว ยงานของตนมาถ่ายทอดอย่างน้อย 1 เรื่อง/
หน่ วยงาน รวมถึงการเป็ นวิทยากรแบ่งปั นความรูใ้ ห้กบั ผู้มสี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร
 Process การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนการจัดเก็บ
ค้นหา แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ และต่อยอดความรูอ้ ย่ างเป็ นระบบ โดยประเมินผลการจัดการ
ความรู้ ข องโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ร ะยอง โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ PTT Group KM Maturity
Assessment เพื่อเทียบเคียงผลการดาเนินงานกับองค์กรชัน้ นาอื่นๆ
 Technology ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและค้นหาองค์ความรูบ้ น GSP KM Portal
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการเข้าถึงองค์ความรูไ้ ด้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ
ในรู ป แบบที่ห ลากหลาย เช่ น One Point Lesson, General Knowledge, Shared Practice,
Best Practice เป็ นต้น

Figure 5.3 L ระบบการจัดเก็บและค้นหาองค์ความรู้ GSP KM Portal
5.4 สิ่ งแวดล้อม (The environmental)
ผูบ้ ริหารระดับสูง ให้ความสาคัญและใส่ใจในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม โดยได้มกี ารกาหนดและ
ทบทวนนโยบายคุณภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม การจัดการพลังงาน
การบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ น ประจาทุกปี และได้มกี าร
นาระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการวิเคราะห์และควบคุมผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้
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จากการดาเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อีกทัง้ กาหนดให้มกี ระบวนการศึกษาผลกระทบและ
ค้นหาความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตที่มตี ่อสิง่ แวดล้อมพร้อมทัง้ จัดทามาตรการเพื่อ ลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ ตาม Figure 5.4 A ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสี่ยงและ
ความกังวลของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งเป็ น 3 กระบวนการ ซึง่ ประกอบด้วย

Figure 5.4 A กระบวนการประเมินประเด็นปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมจากการดาเนินการผลิต
1. การจัด ท ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment: EIA) โดยดาเนินการตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการออกแบบโรงงานก่อนดาเนินการก่อสร้าง เพื่อ
ศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ หรือกรณีท่มี กี าร
เปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิต การเพิม่ เติมหน่ วยผลิตหรือการติดตัง้ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ และทา
การกาหนดมาตรการในการแก้ไขหรือลดผลกระทบ
2. การประเมิ นประเด็นปั ญหาด้ านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Aspect Assessment) มี
การกาหนดขอบเขตการประเมินครอบคลุมทัง้ วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการ
ได้มาซึ่งวัตถุดบิ และการขนส่งวัตถุดบิ การได้มาซึ่งแรงงานอะไหล่ สารเคมี พลังงานไฟฟ้ าและน้ าดิบ
กระบวนการผลิต กระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ การใช้งานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งและจัดการกาก
ของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตโดยประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีไ่ ด้จากการประเมินจะถูก
จัดลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ได้แก่ ระดับสู ง ปานกลาง และต่ า ตาม Figure 5.4 B โดย
ประเด็นปั ญ หาที่มนี ัยส าคัญ (ระดับปานกลางและสูง) จะถู กนามาจัดทาเป็ นโครงการลดมลพิษ และ
ก าหนดมาตรการควบคุ ม ผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น โดยจะก าหนดให้ม ีก ารทบทวนประเด็ น ปั ญ หา
สิง่ แวดล้อมเป็ นประจาทุก 1 ปี หรือภายใน 60 วันกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิต
3. กระบวนการทบทวนและติ ด ตามผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม โดยคณะทางาน QSHE
EMR ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่ วยงานต่างๆ ร่วมประชุมเป็ นประจาทุก 2 เดือน เพื่อประเมิน/
คาดการณ์/ติดตามผลกระทบต่อสาธารณะทีอ่ าจเกิดจาก ผลิตภัณฑ์ บริการ และการดาเนินการ ทัง้ ในแง่
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ผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อ มและผู้มสี ่ ว นได้ส่ว นเสีย โดยจะใช้กระบวนการการประเมินผลกระทบด้า น
สิง่ แวดล้อม (EIA) มาใช้ในการประเมินประเด็นปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อม ข้อร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อม และ
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม ประกอบในการประเมินผลกระทบและกาหนดมาตรการดาเนินการ
ต่ างๆ เพื่อ ตรวจสอบและปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ ขนั ้ ตอนการออกแบบ การ
ควบคุมการปฏิบตั ิ การป้ องกัน รวมถึงการปฏิบตั กิ รณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Figure 5.4 B ผลการประเมินประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อมปี 2558-2563
5.4.1 ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่ 1: การป้ องกันมลพิ ษ (Prevention of pollution) เพื่อเป็ นการ
ปรับปรุงการดาเนิ นกิ จกรรม ผลิ ตภัณฑ์ และการบริ การในการป้ องกันการเกิ ดมลพิ ษ
5.4.1 (3)* ป้ องกั น มลพิ ษ และของเสี ย โดยใช้ ว ิ ธ ี ก ารจัด การของเสี ย ตามล าดับ ขัน้ ( waste
management
hierarchy)
กรณีทไ่ี ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ควรมีการจัดการอย่างเหมาะสม
ระบบการป้ องกันปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบหลัก ซึง่ เป็ นการดาเนินการต่อเนื่องจากกระบวนการศึกษาผลกระทบและความเสีย่ งจาก
กระบวนการผลิตทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประกอบด้วย
1. ระบบควบคุม และลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุบ นั ได้แ ก่ การ
ออกแบบ การคัดเลือ กเครื่อ งยนต์ก ังหันก๊ าซที่ก่ อมลพิษอากาศต่ า (Dry Low Emission: DLE) มา
ติดตัง้ และใช้งานใน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง การติดตัง้ ระบบบาบัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ด้วยเทคโนโลยี (Selective Catalytic Reduction: SCR) ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เพื่อควบคุม
มลพิษอากาศให้มกี ารระบายในระดับต่ ากว่าทีก่ ฎหมายกาหนด อีกทัง้ ยังมีการก่อสร้างระบบบาบัดนา
เสีย ขัน้ สูง และหมุน เวีย นน้ า เสีย กลับ มาใช้ใ หม่ (Comprehensive Waste Water Treatment Plant :
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CWWTP) เพื่อ บ าบัด น้ า เสีย ให้ม ีคุ ณ ภาพดีก ว่ า ที่ม าตรฐานก าหนด และหมุน เวีย นน้ า เสีย ที่ผ่ า น
กระบวนการบาบัดแล้วกลับไปใช้ใ หม่ในกระบวนการผลิต เป็ นต้น ซึ่งจะดาเนินการตัง้ แต่ ช่ว งการ
ออกแบบเพื่อ ช่ว ยลดผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น ตามมาตรการจากรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (EIA)
2. กระบวนการวิ เคราะห์ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม โรงแยกก๊าซฯได้มกี ารระบุปัญหา
หรือ ผลกระทบที่มอี ยู่ ณ ปั จจุบนั และที่อ าจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ ควบคุ มและลดผลกระทบด้า น
สิ่งแวดล้อ ม และป้ อ งกันผลกระทบที่อ าจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะทาการวิเ คราะห์ประเด็นปั ญ หา
สิง่ แวดล้อมครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต และทุกสภาวะการผลิต (สภาวะปกติ สภาวะผิดปกติ และ
สภาวะฉุ ก เฉิ น ) ซึ่ง มีก าหนดการทบทวนเป็ น ประจ าทุ ก ปี อ ย่ า งน้ อ ย 1 ครัง้ และทุ ก ครัง้ ที่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต /เครื่อ งจัก ร/อุ ปกรณ์ ที่อ าจส่ งผลกระทบด้า นสิ่งแวดล้อ มต่ อ ชุ ม ชน
ภายนอก โดยมีผลการประเมินและโครงการลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
3. ระบบติ ดตามและเฝ้ าระวังคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในปัจจุบนั และวิ เคราะห์คาดการณ์
ปั ญหาในอนาคต ได้แ ก่ ระบบการติดตามและตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศจากปล่ อ งระบายอย่า ง
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMs) ซึ่งมีการติดตัง้ ที่ปล่องระบายมลพิษ
เพื่อติดตามปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกให้อยู่ค่ามาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกาหนดตลอดเวลา และ
ระบบติดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ าอย่างต่อเนื่อง (COD/BOD Online) ซึ่งติดตัง้ ที่บ่อพักน้ าเสียบ่อ
สุดท้ายทีผ่ ่านกระบวนการบาบัดน้ าเสียแล้วก่อนปล่อยระบายลงสู่คลองสาธารณะ เพื่อติดตามคุณภาพ
น้ าเสียทีร่ ะบายออกให้อยู่ค่า มาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกาหนดตลอดเวลา นอกจากนี้ยงั มีการตรวจวัด
คุณภาพสิง่ แวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) และหน่วยงานภายใน (Internal Party) เพื่อ
เฝ้ าระวังและติดตามคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น ซึ่งจะนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานให้
คณะทางาน QSHE EMR ทาการทบทวนและกาหนดมาตรการควบคุมการระบายมลพิษให้มคี ่าอยู่ใน
เกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนดตลอดเวลา ซึง่ มีวาระในการทบทวนเป็ นประจาทุก 2 เดือน
ทัง้ นี้โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง กาหนดให้ตอ้ งมีการติดตามและทบทวนผลการดาเนินการ
ของระบบการป้ องกันปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อม โดยฝ่ ายบริหารเป็ นประจาผ่านการประชุมร่วมกับส่วน
ปฏิบตั ิการผลิตเป็ นประจาทุกวันและทางคณะอนุ กรรมการการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้จดั ให้ม ี
ช่องทางให้ฝ่ายบริหารได้ทาการทบทวนผลการดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อมในหลายช่องทาง เช่น การ
ประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (GSP MSC Plant Meeting) เป็ นประจาทุก 2
สัปดาห์ การประชุม QSHE EMR เป็ นประจาทุก 2 เดือน และการประชุม QSHE MSC เป็ นประจาทุก
3 เดือน เป็ นต้น จากนัน้ จึงนาข้อเสนอแนะหรือคาแนะนาต่างๆ จากฝ่ ายบริหาร ไปทาการปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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Figure 5.4 C การจัดการน้าเสีย

Figure 5.4 D การจัดการมลพิษทางอากาศ

Figure 5.4 E การจัดการของเสีย
5.4.2 ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่ 2: การใช้ทรัพยากรอย่างยังยื
่ น (Sustainable resource use) ใน
ทุกกิ จกรรม ผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ
5.4.2 (2) ดาเนินมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทีล่ ดการใช้พลังงาน น้า และ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยอาจพิจารณาจากตัวชีว้ ดั ของแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี และเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ
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ภายใต้นโยบาย QSHE ได้กาหนดชัดเจนในเรื่องการใช้ทรัพยากรในการผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้บรรลุเป้ าหมายทีต่ อ้ งการและมีผล
การด าเนิ น งานที่เ ป็ นเลิศ และยัง่ ยืน โดยก าหนดกระบวนการประเมิน การใช้ ท รัพ ยากรอย่ า ง
มีประสิทธิภาพทัง้ ทางตรงและทางอ้อมผ่านการประเมินประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อม (Environmental
Aspect) ตามมาตรฐาน ISO 14001 และการประเมินนัยสาคัญด้านพลังงาน (Energy Review) ตาม
มาตรฐาน ISO 50001 โดย ทาการคิดค้นและปรับปรุงเกณฑ์ดว้ ยตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของธุรกิจและมีการทบทวนการประเมินเป็ นประจาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งใช้หลักการเครื่องมือต่างๆ เช่น
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle), การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางานผ่านเครื่องมือ QCC,TA,
ODOP, Suggestion และ PTT Energy Tri-Infinity System มาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิต

Figure 5.4 F PTT Energy Tri-Infinity System
จากการนาเครือ่ งมือต่างๆ มาใช้ ส่งผลให้โรงแยกก๊าซฯ สามารถค้นหาโครงการหรือมาตรการ
ทีส่ ่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างมีนัยสาคัญ ซึง่ มีหลายโครงการที่ทางโรงแยก
ก๊าซฯ ได้ดาเนินการมาแล้วเป็ นเวลาหลายปี ตัวอย่างเช่น
- โครงการ ECO-CURE ซึ่ง เป็ น การเปลี่ย นระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธ าตุ จากการใช้

Resin เป็ นแบบ Membrane เป็ นการช่วยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2562 สามารถลด
น้าทิง้ ทีเ่ กิดจากกระบวนการประมาณ 67,801 ลบ.ม./ปี
- โครงการระบบบาบัดน้ าเสี ยขัน้ สูงและหมุนเวียนน้ าทิ้ งกลับมาใช้ ใหม่ (CWWTP)
เป็ นการนาน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต โดยในปี 2562 สามารถลดการใช้น้ าดิบและลด
ปริมาณน้าทิง้ ปล่อย สู่ภายนอกได้ถงึ 90,765 ลบ.ม./ปี
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- โครงการน าน้ าทิ้ ง ผ่า นกระบวนการบ าบัดมาใช้ ใหม่ โดยรดน้ าต้ นไม้ (Planting)

โดยสามารถนาน้ าทิ้งกลับมารดน้ าต้นไม้ได้หลายจุด เช่น บริเวณจุดปล่อยน้ าทิง้ (Plant Out) และจุด
บ่อพัก (Equilibrium Pond) ซึง่ ในปี 2562 สามารถลดการใช้น้าได้ปริมาณ 9,209 ลบ.ม./ปี
โดยทัง้ นี้จากการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในการนาปริมาณน้ ากลับมาใช้ใหม่(3Rs) จะเห็นได้ว่า
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง แสดงดัง Figure 5.4 G

Figure 5.4 G ปริมาณน้าจากการดาเนินโครงการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ (3Rs)
- โครงการ Zero Waste to Landfill ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อลดปริมาณกากของเสียอันตรายที่

ส่งไปกาจัดด้วยวิธกี ารฝั งกลบ โดยการเปลีย่ นวิธกี าจัดเป็ นการนากลับมาใช้ใหม่ในรูปของวัตถุดบิ หรือ
พลังงานแทน โดยในปี 2562 ทีผ่ ่านมาไม่มกี ารส่งกาจัดด้วยวิธกี ารฝั งกลบ

Figure 5.4 H ปริมาณขยะอันตรายทีส่ ่งกาจัดหลุมฝั งกลบ
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นอกจากนี้ใ นปั จ จุบนั ทางโรงแยกก๊ า ซฯ ก็ยงั คงพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อ ให้เ กิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้พลังงานซึ่งเป็ นทรัพยากรหลักของ
โรงงาน จึงได้มกี ารกาหนดตัวชี้วดั ด้านพลังงานของแต่ละโรงให้มกี ารควบคุมการใช้พลังงานอย่า ง
เหมาะสมโดยวัดค่ า Energy Index ติดตามเป็ นรายเดือ น และสรุปผลภาพรวมเป็ นรายปี รวมทัง้
คณะทางานการจัดการพลังงานยังมีการกาหนดแผนการใช้พลังงานไปจนถึงอนาคตที่ชดั เจนโดย
กาหนดล่วงหน้า 3 ปี และวัดค่าดัชนีการใช้พลังงานทีล่ ดลงเป็ นภาพรวมของโรงงานดัง Figure 5.4 I

Figure 5.4 I Energy Index Roadmap
จากภาพจะแสดงให้เห็นว่าโรงแยกก๊าซฯ มีแนวโน้มการใช้พลังงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เปรียบเทียบการใช้พลังงานปี 2562 กับปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ฐานของโรงงานจะเห็นว่าโรงงานมีการใช้
พลังงานที่ลดลง โดย Energy Index ลดลงจาก 6.19 เป็ น 5.42 และในอีก 3 ปี ข้างหน้ าจากการทา
โครงการต่างๆ และคาดว่า Energy Index จะลดลงเหลือ 5.20 ภายในปี 2024
5.5 การดาเนิ นงานอย่างเป็ นธรรม (Fair operating practices)
5.5.1 ประเด็นการดาเนิ นงานอย่างเป็ นธรรมที่ 1: การต่อต้ านการคอร์รปั ชัน่ (Anti–
corruption) เพื่อป้ องกันการคอร์รปั ชันและการติ
่
ดสิ นบน
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5.5.1 (1) ชี้บ่งความเสี่ยงของการคอร์รปั ชันจากกิ
่
จกรรมทัง้ ภายในและภายนอกขององค์กร พร้อม
กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และมีมาตรการ หรือระบบที่รดั กุม เพื่อป้ องกันการ
คอร์รปั ชัน่
บุคลากรของ ปตท. ทุกระดับ ยึดถือหลักปฏิบตั ติ ามคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน
ทางจริย ธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิจ หรือ คู่ม ือ CG เป็ น แนวทางด าเนิ น งาน ซึ่ง
ครอบคลุมแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยอธิบายถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บทบาทต่อผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสีย การเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมถึง
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และปั จจุบนั ได้เพิม่ เติมแนวปฏิบตั ทิ ่ี
ดีดา้ นการใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading) การฟอกเงิน และการปฏิบตั ติ ามนโยบายงดรับของขวัญ
โดยขอความร่วมมือผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่วนงดการมอบของขวัญแก่บุคลากรของ ปตท. และ ปตท. ได้
มีการจัดทาการประเมินการควบคุมภายใน ตามหลักการ COSO ซึง่ เป็ นแม่แบบสากลของการควบคุม
ภายใน เพื่อสร้างความมันใจในระดั
่
บที่สมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ โดยกาหนดให้มปี ระเมินความเสีย่ งและจัดให้มกี จิ กรรมควบคุมความเสีย่ งอย่างมีผล
ในเชิงประจักษ์ จากการดาเนินงานดังกล่าวจึงมีการกาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด หรือแนวทาง
การปฏิบตั งิ านให้มคี วามครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การกาหนดหลักเกณฑ์
การติดต่อทางธุรกิจ การจัดหาสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดหาพัสดุ โดยผ่าน ตัวแทน คนกลาง
หรือนายหน้า เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของ ปตท. มีความโปร่งใส่ยงิ่ ขึน้ และตรวจสอบได้ ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักการดาเนินธุรกิจของ ปตท. ทีจ่ ะไม่ตดิ ต่อธุรกิจหรือดาเนินการจัดหาสินค้าและบริการ รวมถึงการ
จัดหาพัสดุ โดยผ่านตัวแทน คนกลาง หรือนายหน้า
สาหรับในเรื่องกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีการกาหนด
ขัน้ ตอนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ
1. ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ และ
กรมบัญชีกลาง ได้แก่ การประกาศราคากลางสาหรับงานจัดหาพัสดุทม่ี มี ลู ค่า 100,000.00 บาท
ขึน้ ไป, การดาเนินการรายงานข้อมูลคู่สญ
ั ญา, การประกาศประมูลงานจัดซือ้ จัดจ้างและเกณฑ์
การพิจารณาตัดสินในการคัดเลือกผูค้ า้ ตลอดจนการประกาศผลการประมูลให้ทราบหลังจากจบ
สิน้ งานประมูลแล้ว
2. สาหรับการจัดซือ้ จัดจ้างตามระเบียบบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหา
และจาหน่ายน้ ามัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอื่น พ.ศ. 2561 และข้อกาหนดบริษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดหาและจาหน่ ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 ได้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการจัดหาในแต่ ล ะวงเงินในรูปแบบ Cross-Functional ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่อ
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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สนับสนุ นการดาเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ ตอน และเป็ นธรรมต่อ
ผูค้ า้ ทุกราย
3. ดาเนินการประกาศแผนปฏิบตั กิ ารจัดหาพัสดุประจาปี และจัดทาสรุปข้อมูลงานจัดหา
พัสดุเป็ นรายเดือน ซึง่ ประกอบด้วย ชื่องานทีจ่ ดั หา วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจี ดั หา ผูท้ ่ี
ได้รบั การคัดเลือกและมูลค่าตามใบสังหรื
่ อหนังสือสนอง เหตุผลที่คดั เลือกผูค้ ้า เลขที่และวันที่
ของใบสังหรื
่ อหนังสือสนอง เพื่อเพิม่ ความโปร่งใสและความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการ
จัดหาพัสดุ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้มกี ารแสดงข้อมูลใน Website ของ ปตท. ตาม
Figure 3.5 A กระบวนการดาเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างนัน้ ได้มกี ารกากับดูแลโดยหน่ ว ยงานทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการกากับดูแลตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้าง (คตจ.),
สานัก ตรวจสอบภายใน ปตท. ที่ทาหน้ าที่ใ นการสอบทานการปฏิบตั ิง านจัดซื้อ จัดจ้า งตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี และตรวจติด ตามความผิด ปกติ รวมถึง การทุ จ ริต ที่เ กิด ขึ้น ใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง (Procure to Pay) อย่างต่ อ เนื่อ ง ผ่ านระบบ Continuous Control
Monitoring and Auditing System (CCMS) และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ เป็ นองค์กร
ตรวจสอบอิสระและเป็ นกลาง

Figure 5.5 A Website แสดงข้อมูลงานจัดหาของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ปตท. ยังมีช่องทางรับข้อ ร้องเรียนจากผู้มสี ่ว นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ มและบุคคลทัวไป
่ ซึ่ง
สามารถแจ้งข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือ
ขัด ต่ อ จรรยาบรรณธุ ร กิจ ของ ปตท. ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น PTT Call Center 1365, เว็บ ไซต์
www.pttplc.com อีเมล์ pttvoice@pttplc.com เป็ นต้น
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Figure 3.5 B คู่มอื การบริหาร
ความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชัน

Figure 3.5 C การระบุความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการดาเนินงาน รวมถึงการประเมิน
ความเสีย่ งด้านทุจริตตามมาตรฐานองค์กร

Figure 3.5 D แนวปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน กลุ่ม Figure E คณะกรรมการและคณะกรรมการจัดการ ปตท. มอบ
นโยบาย พร้อมทัง้ ลงนามรับทราบและถือปฏิบตั คิ ่มู อื การ
ปตท. เรือ่ ง การรับ ให้ของขวัญ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี
การเลีย้ ง หรือ ประโยชน์อ่นื ใด
5.5.4 ประเด็นการดาเนิ นงานอย่างเป็ นธรรมที่ 4: ส่งเสริ มความรับผิดชอบต่ อสังคมให้กบั
หน่ วยงานในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Promoting social responsibility in the value chain)
5.5.4 (2) สนับสนุนให้องค์กรอื่นนาหลักการและประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้
โรงแยกก๊ าซธรรมชาติร ะยองให้ค วามส าคัญ กับการแสดงความรับผิดชอบต่ อ สังคม โดย
บูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการดาเนิน ธุรกิจตัง้ แต่
กระบวนการจัดหา ผลิต ขาย และส่งมอบ ซึง่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ทุ ก กลุ่ ม ดัง นัน้ เพื่อ เป็ น การสนั บ สนุ น ให้เ กิด การสร้า งคุ ณ ค่ า ร่ว มกับ ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ให้เ กิด
ประโยชน์รว่ มกันและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยังยื
่ น โรงแยกก๊ าซธรรมชาติระยองจึงประยุกต์ใช้
เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการร่วมมือกัน
เสริมสร้างและสานสัมพันธ์กจิ กรรมด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ กาหนดช่องทางและกลไกในการตอบสนอง
หรือ สร้างความสัมพันธ์ใ นระดับต่ างๆ เพื่อ ให้ส ามารถตอบสนองเชิงรุกและดาเนินการอย่า งเป็ น
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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รูปธรรมร่ว มกับผู้มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสียที่ค รอบคลุมทัง้ ห่ว งโซ่อุ ปทาน ซึ่งประกอบด้ว ยพนักงาน คู่ค้า
ชุมชน และลูกค้า ทาให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยังยื
่ น ปั จจุบนั โรง
แยกก๊าซธรรมชาติระยองได้รบั การรับรอง Green Industry Level 5: Green Network และดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้ค่คู า้ ทีม่ ศี กั ยภาพเข้าสู่กระบวนการขอการรับรอง Green Industry ครบ
100% ภายในปี 2563 (ปั จจุบนั ดาเนินการแล้วเสร็จคิดเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 80%)
 การส่งเสริ มความรับผิดชอบต่ อสังคมให้ กบ
ั กลุ่มพนักงาน
โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติร ะยอง มุ่ง เน้ น กระบวนการผลิต ที่ม ีคุ ณ ภาพ ไม่ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงกาหนดให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการริเริม่ และดาเนินโครงการทีต่ อบสนองความต้องการและความคาดหวังด้านสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะ เช่ น โครงการ PTT Touch Green, GSP Environmental Culture และโครงการ
ผู้ปฏิบตั ิงานสิง่ แวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อมและควบคุมและลดการใช้
พลังงานทัง้ ในสายปฏิบตั กิ ารผลิตและสายสานักงาน เป็ นต้น
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มุง่ เน้นการสร้างค่านิยม SPIRIT โดยการพัฒนาพนักงานให้เป็ น
ทัง้ คนเก่งและคนดี สอดคล้องกับตัว R (Responsibility) คือ การมีความรับผิดชอบของโรงงานต่ อ
ชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยได้มกี ารกาหนดกลยุทธ์และแผนงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของชุมชน ให้เกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจต่ อการดาเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ
ผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้าง
รายได้ ด้านการศึกษา และด้านการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีกจิ กรรมต่างๆดังนี้ โครงการจิต
อาสาวันรักษ์สงิ่ แวดล้อม, โครงการชุมชนสัญจรโรงแยกก๊าซฯ, โครงการเพิม่ พืน้ ทีป่ ่ าเขาจอมแห เป็ น
ต้น
การจัดให้พนักงานมีความรูแ้ ละได้รบั การฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่
สาคัญยิง่ ในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อมให้ทงั ้ แก่
พนักงานและผูร้ บั เหมาประจา โดยแบ่งเป็ นการอบรมหลักสูตรพืน้ ฐาน เช่น QSHE Awareness, การ
อบรมทบทวนขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อมประทุกจาปี และการอบรมหลักสูตรตามนโยบาย
หรือตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เช่น Introduction and Internal Auditor ISO 14001 และ ISO 50001,
Greenhouse Gas Internal Auditor, การจัดทาบัญ ชีการระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOC Emission
Inventory), ผูค้ วบคุมและผูป้ ฏิบตั งิ านสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
 การส่งเสริ มความรับผิดชอบต่ อสังคมให้ กบ
ั กลุ่มคู่ค้า
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีนโยบายการดาเนินงานจัดหาและบริหารจัดการคู่ค้าโดยสร้าง
ความตระหนัก ในด้านสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ สังคม และธรรมมาภิบาล (Environmental,
Social, Governance / ESG) รวมทัง้ มีการประเมินและบริหารควบคุมความเสีย่ งของงานในด้าน ESG
ทีจ่ ะเกิดกับคู่คา้ และเสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้าให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบผล
การดาเนินงานของคู่คา้ อย่างสม่าเสมอ
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ปตท. ได้ส นั บ สนุ น ผู้ค้ า ที่ม ีค วามสนใจในการเข้า ร่ ว มโครงการยกระดับ ผู้ค้ า ตามเกณฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดย ปตท. ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รับหน้าที่
เป็ นที่ปรึกษาในการอบรม ให้ความรู้ สนับสนุ นและผลักดันผู้ค้าที่เข้าร่ วมโครงการ โดยได้มกี ารสื่อ
ความและส่งเสริมให้คู่ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองเข้าร่วมโครงการเครือข่ายอุตสาหกรรมสี
เขี ย ว (Green Industry) ผ่ า นการจัด งานสั ม มนาผู้ ค้ า ประจ าปี 2563 (Supplier Relationship
Management Seminar) ซึ่ ง ภายในงานได้ ม ี ก ารบรรยายและสื่ อ ความเรื่ อง Green Industry
Development เพื่อให้ผคู้ า้ รับทราบผลดาเนินงานในการพัฒนาผูค้ า้ ทีผ่ ่านมา และสื่อความกิจกรรมที่
ทาง ปตท. ให้การสนับสนุ นผูค้ ้าที่มคี วามประสงค์ขอการรับรอง Green Industry อีกทัง้ โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยอง ได้มกี ารตรวจประเมินและบริหารควบคุมความเสีย่ งตามกลุ่มงานในด้าน ESG ผ่าน
กระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ค้าของโรงแยกก๊าซฯ (PTT Approved Vendor List) อย่างต่ อ เนื่อ งเป็ น
ประจาทุกปี
โรงแยกก๊าซฯ ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นข้อกาหนดงานจัดซือ้ /
จัดจ้างทุกงาน และมีการชีแ้ จงให้ค่คู ้าทราบในการชีแ้ จงงาน กรณีงานจัดซือ้ /จัดจ้างทีต่ ้องดาเนินการ
ภายในพืน้ ทีก่ ารควบคุมการปฏิบตั งิ าน หน่ วยงานผูใ้ ช้จะต้องมีการประเมินด้าน SSHE ซึง่ หัวข้อการ
ประเมินผลกระทบด้า นสิ่ง แวดล้อ มจะเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของหัว ข้อ การประเมิน (ทัง้ ก่ อ นและหลัง การ
ดาเนินงาน) นอกจากนี้งานจัดซื้อ /จัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างมีนัยสาคัญ หน่ ว ยงานผู้ใช้
จะต้ อ งประเมิน การปฏิบ ัติง านคู่ ค้า ในหัว ข้อ ระบบการจัด การพลัง งานทุ ก ครัง้ หลั ง เสร็จ สิ้น การ
ดาเนินงาน และจัดทารายงานเก็บไว้ทห่ี น่วยงานผูใ้ ช้เพื่อทวนสอบ

Figure 5.5 F การจัดสัมมนาในรูปแบบปฏิบตั กิ าร และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั กลุ่มคู่
ค้า


การส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั กลุ่มลูกค้า

โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติร ะยองมีแ ผนงานและกิจ กรรมร่ ว มกับ ลู ก ค้ า ในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการให้ขอ้ มูลด้านผลิตภัณฑ์ทค่ี รบถ้วนและกระบวนการสื่อสารอย่าง
โปร่งใส ได้แก่ การสื่อความการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองให้กบั
ลูกค้า ผ่านการประชุ ม Customer Alignment ประจาปี งานสัมมนาลูกค้าผลิต ภัณฑ์ประจาปี (Get
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Together) หรือ การประชาสัมพันธ์ข้อ มูล สร้างจิต ส านึ กด้า นสิ่งแวดล้อ มให้ลูกค้าผ่ า นระบบ CSC
Website (Customer Service Center Website) นอกจากนี้ยงั มีกจิ กรรมอื่นๆ อีก ได้แก่ กิจกรรมปลูก
ป่ าในโครงการช่างหัวมัน ในพระราชดาริฯ ซึง่ เป็ นกิจกรรม CSR ด้านรักษาสิง่ แวดล้อมร่วมกับลูกค้า
การตรวจประเมินการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อ มร่ว มกับลูกค้าเพื่อเยี่ยมชมและตรวจติดตามการ
ดาเนินงานตามข้อ กาหนดของ DJSI กิจกรรมดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การดาเนิ นงาน Green
Industry 5 ของกลุ่มลูกค้า การดาเนินโครงการด้าน SSHE ร่วมกับลูกค้าจังหวัดระยองตามแผนการ
ดาเนินงานกลุ่ม ปตท. ระยอง เป็ นต้น
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองร่วมกับกลุ่มลูกค้าทีผ่ ลิตน้ าแข็งแห้งโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์
หรือ CO₂ จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สนับสนุ นน้ าแข็งแห้งเพื่อใช้ในปฏิบตั ิการทาฝนเทียม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทัวประเทศให้
่
กบั กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝนหลวง ซึง่ เป็ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดย

สนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง นับตัง้ แต่ปี 2541
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Figure 5.5 G การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั กลุ่มลูกค้า


การส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั กลุ่มชุมชน

นโยบายบริหารจัดการด้านกิจการเพื่อสังคมกลุ่มบริษทั ปตท. มุง่ มันที
่ จ่ ะดารงความเป็ น
องค์กรทีด่ ขี องสังคม มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของชุมชนในทุกพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าไป
ดาเนินธุรกิจตามหลักปฏิบตั สิ ากล รวมถึงให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิถชี วี ติ และ
ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องชุมชนและสังคมอย่างยังยื
่ น โดยมีแผนงานตอบสนองชุมชนสังคมให้เกิดความ
ยังยื
่ นทัง้ ในด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการ
สนับสนุ นชุมชนด้วยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปั น เพื่อให้เป็ นเครือข่ายสีเขียวและอยูร่ ่วมกันอย่างยังยื
่ น
โดยการสนับสนุนให้กลุ่มชุมชนมีจติ สาธารณะและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมผ่านโครงการพัฒนาชุ มชน
ต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วโรงแยกก๊าซฯ ยังให้ขอ้ มูลชุมชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อการดาเนินธุรกิจของ ปตท. การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอ
นามัย รวมไปถึงการจัดการเหตุฉุกเฉิน ของโรงแยกก๊าซฯ ให้ชุมชนได้รบั รูอ้ ย่างถูก ต้อง

Figure 5.5 H การมีส่วนร่วมของพนักงานโรงแยกก๊าซฯ /โรงเรียน/ชุมชนในโครงการ CSR กิจกรรม
จิตอาสา พัฒนาชุมชนทาความสะอาดเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 เก็บขยะชายหาดเนื่องในวันเก็บขยะ
ชายหาดสากล และทาปลูกต้นไม้บนพืน้ ทีป่ ่ าเขาจอมแห
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Figure 5.5 I ข้อมูลชุมชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง ผ่านโครงการสาน
เสวนาชุมชน และโครงการชุมชนสัญจร
5.6 ประเด็นด้านผู้บริ โภค (Consumer issues)
5.6.1 ไม่กระทาการใดๆ ที่ หลอกลวง ทาให้เข้าใจผิด ฉ้ อโกงหรือไม่เป็ นธรรม ไม่ชดั เจนหรือ
คลุมเครือ รวมทัง้ ปกปิ ดข้อมูลที่จาเป็ น
5.6.1 (1) ไม่กระทาการใดๆ ที่หลอกลวง ทาให้เข้าใจผิด ฉ้ อโกงหรือไม่เป็ นธรรม ไม่ชดั เจนหรือ
คลุมเครือ รวมทัง้ ปกปิ ดข้อมูลทีจ่ าเป็ น
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองดาเนินการผลิต ขนส่ง จัดหา และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้าตามวิสยั ทัศน์ทก่ี าหนด โดยยึดหลักคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และตระหนักถึงความสาคัญของการตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงความเข้าใจต่อสถานการณ์โลก เพื่อสร้างความ
เป็ นเลิศและทาให้เกิดความสาเร็จด้านการตลาดที่ยงยื
ั ่ น โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจึงได้กาหนด
กระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าด้วย SUPERB Model (Gas Business Unit Customer Centric Model) ซึง่
ประกอบด้วย 6 กระบวนการ ได้แก่ 1) Seek คือ การรวบรวมเสียงของลูกค้า 2) Understand คือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเสียงของลูกค้า เพื่อได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ และการ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน 3) Plan เป็ นกระบวนการจัดทา และทบทวนแผนการตลาดประจาปี 4)
Execute คือ การดาเนินการตามแผนตลาดอย่างเป็ นระบบ 5) Research ติดตาม และทบทวนผลการ
ดาเนินงานตามแผน และผลลัพธ์ทไ่ี ด้ 6) Better คือ การทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการ โดยได้
กาหนดช่องทางการเรียนรู้ลูกค้าที่ครอบคลุมวงจรชีวติ ลูกค้า กาหนดวิธกี ารและความถี่ท่แี ตกต่าง
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสามารถรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์สารสนเทศลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีการเปิ ดเผยข้อ มูล การปฏิบตั ิงานและคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ โดยทุกการจัดส่งผลิตภัณฑ์จะมีการรับรองผลโดยการออกเอกสารรายงานผลวิเคราะห์ดา้ น
คุณภาพ (COA) ซึ่งออกให้โดยห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ท่ไี ด้รบั การรับรองมาตรฐานและใช้
เทคโนโลยีทนั สมัย อีกทัง้ ยังมีการรับรองปริมาณการจัดส่งที่มคี วามเที่ยงตรงสูง โดยวิธกี ารคานวณ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ในการจัดส่งด้วยมาตรวัดและเครื่องทดสอบที่ได้รบั การบารุงรักษาและสอบเทียบ
ตามข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงการดาเนินการสอบเทียบระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
และลูกค้าอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการจัดส่งทีถ่ ูกต้องและเป็ นธรรม
ทัง้ นี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมันของลู
่
กค้า ในบริโภคผลิตภัณฑ์ดว้ ยราคาที่
เป็ นธรรม และมีคุณภาพผ่านการจัดการข้อมูลการปฏิบตั ิงานระหว่างลูกค้าและผู้ปฏิบตั ิงาน โดย
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ช่อ งทาง CSC Website (Customer Support Center Website) ที่ประกอบด้ว ย เมนู การให้บ ริก าร
ต่างๆ ดังตัวอย่างเมนูการใช้งานต่อไปนี้
1. เมนู บริ ก ารลู ก ค้ า : แจ้ ง การยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ → กรณีโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
พบค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ต รงต ามข้ อ ต กล งใน
ผลิตภัณฑ์ทท่ี าการจัดส่งแบบ continues, ผูด้ แู ล
จะท าการแจ้ง ข้อ มูล ลงในระบบเพื่อ ให้ ลู ก ค้ า
ได้รบั ทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตาม Figure 5.6 A เมนูบริการลูกค้า: แจ้งการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์
ข้อตกลงอย่างตรงไปตรงมา
2. เมนูบริการลูกค้า:แจ้งปั ญหาโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยอง → เมื่อเกิดสถานการณ์ท่สี ่งผล
กระทบต่ อ การจัดส่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ของลูกค้า โรง
แยกฯจะทาการลงข้อมูลในระบบ ซึง่ จะแจ้งอีเมล์
ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องต่อไป
Figure 5.6 B เมนูบริการลูกค้า: แจ้งปั ญหา
3. เมนู ส ถานการณ์ โ รงแยกก๊ า ซธรรมชาติ
ระยอง: ข้อมูล Status Plant → หน้าแสดงข้อมูล
การรั บ Feed Gas ของแต่ ล ะโรงการผลิ ต
อัพเดทข้อมูลปั จจุบนั
Figure 5.6 C เมนูสถานการณ์ของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยอง: ข้อมูล Status Plant
4. เมนูท่อและมิเตอร์
: Celibate Meter →แสดงก าหนดการ
Celibate/Prove Meter ตามแผน และช่วงเวลา
ดาเนินการจริง
Figure 5.6 D เมนูท่อและมิเตอร์ : Celibate
Meter กาหนดการ Celibate/Prove Meter
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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5. เมนูท่อและมิเตอร์
: Metering Diff →แสดงค่าความแตกต่าง
ของปริมาณผลิตภัณฑ์จากมาตรวัดระหว่างโรง
แยกก๊ า ซธรรมชาติ ร ะยองและลู ก ค้ า ซึ่ ง ได้
ควบคุ ม ค่ า ความแตกต่ า งให้ เ ป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
Figure 5.6 E เมนูท่อและมิเตอร์ : Metering Diff
ค่าความแตกต่างของปริมาณผลิตภัณฑ์จาก
มาตรวัดระหว่างโรงแยกก๊าซฯและลูกค้า
5.6.4 (2) ทบทวนข้อร้องเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบตั ใิ นการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีกระบวนการรับฟั งข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเสมอภาค
โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมถึงกาหนดระยะเวลาดาเนินงานอย่างเหมาะสม นอกเหนือจากระบบการรับ
ฟั งข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยระบบ 1365 จากส่วนกลางของ ปตท. แล้วนัน้ ข้อร้องเรียนและข้อร้อง
จากลูกค้าผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จะได้รบั การตอบสนองภายใน 24 ชัวโมงและ
่
จะต้องปิ ดเรือ่ ง/ได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจนภายใน 7 วันทาการ ทัง้ นี้ได้มกี ารบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อร้อง
ขอ และข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นไปอย่างมีระบบ และสามารถติดตามสถานะได้อย่างต่อเนื่องบนระบบเก็บ
บันทึกข้อมูลของ CSC Website ในเมนูขอ้ ร้องเรียน/ร้องขอ จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 ทางโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติฯไม่ได้รบั ข้อร้องเรียน ได้รบั ข้อร้องขอทัง้ หมด 29 ข้อ ซึง่ สามารถปิ ดเรื่องได้เฉลีย่ ภายใน 7
วันทาการตามมาตรฐานการจัดการ VOCs ทัง้ หมด อีกทัง้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ยังมีการจัดประชุม
Customer Alignment ร่วมกับลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นปั ญหา ข้อร้องขอ
ต่างๆ พร้อมทัง้ ทาความเข้าใจในประเด็นข้อสงสัยร่วมกัน โดยสาหรับประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อร้องขอที่
ได้รบั จะมีรายงานในที่ประชุมคณะทางานการจัดการคุณภาพและข้อร้อ งเรียนของลูกค้า (Quality
Management Pillar Meeting) เพื่อทาการวิเคราะห์หาสาเหตุ ดาเนินการแก้ไข และป้ องกันการเกิดซ้า
จากนัน้ จึงจะมีการรายงานทีป่ ระชุมต่อผูบ้ ริหารระบบการจัดการของโรงงานเป็ นประจาทุกเดือน (Pillar
of Excellence) และรายงานต่อคณะผูบ้ ริหารระดับสูงทุกไตรมาส (QSHE MSC)
นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ยังมีช่องทางการรับฟั งเสียงจากลูกค้าผ่านการสารวจ
ความพึงพอใจโดยบริษทั วิจยั อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆจาก
ลูกค้า เช่น จากข้อมูลการสารวจความพึงพอใจประจาปี 2561 ลูกค้าเสนอให้มกี ารปรับปรุงระบบ CSC
Website ให้เหมาะสมกับการนาข้อมูลไปใช้ของลูกค้า ซึง่ ทางทีมงานได้นาข้อเสนอแนะ นาไปพัฒนา
ระบบ และได้นาเสนอลูกค้าในทีป่ ระชุม Customer Alignment และดาเนินการจัดการอบรมสาหรับผูท้ ่ี
สนใจต่อไป
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Figure 5.6 F ระบบการบริหารจัดการข้อร้องขอ และข้อร้องเรียน

Figure 5.6 G เมนูบริการลูกค้า: ข้อร้องเรียน/ร้องขอ บนระบบ CSC Website

Figure 5.6 H การประชุม Alignment ร่วมกับลูกค้า เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประเด็นต่างๆ
5.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)
5.7.1 ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 1: การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community
involvement)
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5.7.1 (3) สนับสนุ นการจัดทาสาธารณสมบัตแิ ละพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรต่างๆ ในท้องถิน่ อย่าง
เหมาะสม
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีการกาหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดาเนิน
ธุรกิจโดยใช้วธิ ี CSR In Process (ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในโรงงาน โดยการมีจริยธรรมใน
กระบวนการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม) และ CSR After Process (ความรับผิดชอบต่อ
สังคมภายนอก ให้ชุมชนและโรงงานอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยังยื
่ น) โดยการนาผลสารวจความพึงพอใจจาก
ทัง้ Third Party, การสานเสวนาชุมชน และผ่านการดาเนินการโครงการต่าง ๆ มาเป็ นข้อมูลป้ อนเข้า
ในการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน ซึง่ ครอบคลุมตามความต้องการความคาดหวังชุมชนตามแผนกล
ยุทธ์ ปตท. (New Initiative / Action Plan) ประกอบด้วย งานแผนกลยุทธ์และพัฒนาระบบบริหาร,
งานสื่อความ, งานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน, งานส่งเสริมสุขภาพและสิง่ แวดล้อม, งานส่งเสริม
รายได้และวิสาหกิจชุมชน, งานสานสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน,งานส่งเสริมความมันคง
่
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
มีการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและชุมชน โดยการนาองค์ความรูแ้ ละ
ทักษะอาชีพของพนักงาน (Core Competency) นาไปพัฒนาสาธารณสมบัตแิ ละสาธารณูปโภคของ
ชุ ม ชนร่ ว มกับ องค์ ก รต่ า งๆ ในท้ อ งถิ่น อย่ า งเหมาะสมผ่ า นโครงการ CSR พัฒ นาชุ ม ชนตาม
ความสามารถหลักของพนักงาน ซึง่ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุก ๆ ปี อาทิเช่น
การซ่อมบารุงอุปกรณ์ด้านไฟฟ้ า, เครื่องเล่นเด็ก, ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน
ให้ก ับ น้ อ ง ๆนัก เรีย นในระดับ ชัน้ ประถมศึก ษา, แนะแนวการศึก ษาต่ อ ให้กับ นั ก เรีย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สายวิทย์-คณิต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในระยอง และการนา
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน เป็ นต้น

Figure 5.7 A ภาพรวมกิจกรรมโครงการ CSR พัฒนาชุมชน ประจาปี 2562
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นอกจากนี้แล้ว โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ในนาม กลุ่ม ปตท. พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ได้รว่ ม
เป็ นส่ ว นหนึ่งในการยกระดับบริการสาธารณสุ ข จ.ระยอง ด้ว ยมีนโยบายสนับสนุ นภาคีเครือ ข่าย
ร่ว มกับ เทศบาลเมือ งมาบตาพุ ด และ ภาคเอกชนบริษัท ต่ า ง ๆ สนับ สนุ น การจัด ตัง้ ศู น ย์บ ริก าร
สาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข
ขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างทัวถึ
่ งและรวดเร็ว ลดความแออัดในการรับบริการจากศูนย์บริการสาธารณสุขเนิน
พยอม (ศูนย์ฯ เดิม) ยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด และรองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย
มุ่งหวังให้เป็ นศูนย์บริการสาธารณสุขที่มคี วามผูกพันกับชุมชนและเป็ นที่พ่งึ ของประชาชนที่ยงั คงมี
ความต้องการบริการด้านสาธารณสุขอีกจานวนมาก โดยยึดหลักการให้บริการแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ
โดยศูนย์ฯ จัดให้มมี ากกว่าบริการสาธารณสุขเชิงรับ เปิ ดให้บริการด้านสาธารณสุขครบทุกมิติ ทัง้ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ฝากครรภ์ และวางแผนครอบครัว
บริการกายภาพบาบัดและฟื้ นฟูสุ ขภาพ งานแพทย์แผนไทย งานทันตกรรม และการดูแลสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งสมุด ห้องกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวติ สาเร็จตัง้ แต่วยั เด็ก
สาหรับศูนย์บริก ารสาธารณสุ ข เทศบาลเมือ งมาบตาพุด ทาง กลุ่ ม ปตท. ได้ส นับสนุ น
เครื่อ งมือ แพทย์และอุปกรณ์ส าหรับใช้ใ นห้องฉุ กเฉิ น อุ ปกรณ์ ดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง รถพยาบาล
ฉุ ก เฉิ น รถกอล์ฟ รับส่ งผู้สูงอายุ เครื่อ งกายภาพเลเซอร์ค วามเข้มสูง มูล ค่ ารวม 8,536,000 บาท
รวมถึงด้านข้างของศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ ได้จดั ให้มสี ถานทีอ่ อกกาลังกาย (Fitness Center) โดย
ได้รบั การสนับสนุ นจากเงินบริจาคจากเทศกาลไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานทีร่ ะยอง ประจาปี 2561 ที่
ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เป็ นผู้จดั กิจกรรม โดยศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้เปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2563

Figure 5.7 B ภาพพิธเี ปิ ดศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด ทาง กลุ่ม ปตท.
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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5.7.1 (4) สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนเป็ นอาสาสมัครบริการชุมชน
โรงแยกก๊าซฯ จัดโครงการและกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชมภายใต้การขับเคลื่อนและ
ดาเนินงานของ PTT Group เช่น โครงการยกระดับบุคลากร อสม. สร้างเครือข่ายครูแนะแนว CPA
Tutor โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศน์ตน้ แบบ (Eco School) โครงการชุมชนสุขภาพดี สู่ชุมชนเชิงนิเวศน์
ต้นแบบ (Eco Community) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ “ธรรมศาสตร์โมเดล” โครงการ
วัดเชิงนิเวศน์ (Eco Temple) และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

Figure 5.7 C กิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชมภายใต้การขับเคลื่อนและดาเนินงานของ PTT Group
5.7.2 ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 2: การศึกษาและวัฒนธรรม (Education
and Culture)
5.7.2 (4) ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิน่
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โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ เพื่อการรักษา
ไว้ซง่ึ ความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่ และสนับสนุ นกิจกรรมของชุมชนให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ทัง้ ในเรื่องของ
การสนับสนุนงบประมาณและกาลังคนในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ

Figure 5.7 D ร่วมเป็ นเจ้าภาพพิธที อดกฐินสามัคคีชุมชนเป็ นประจาทุกปี

Figure 5.7 E พนักงานร่วมจัดเตรียมสถานทีส่ าหรับพิธยี กช่อฟ้ าอุโบสถหลังใหม่ วัดมาบตาพุด

Figure 5.7 F สนับสนุนงบประมาณการจัดงานและและเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน
5.7.3 ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 3: การสร้างงานและการพัฒนาทักษะ
(Employment creation and skills development)
5.7.3 (7) จ้างงานและสร้างศักยภาพให้กบั กลุ่มคนทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษเท่าทีจ่ ะทาได้
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ได้นางบประมาณเงินบริจาคจากการจาหน่ ายบัตรเข้าเยีย่ มชม
เทศกาลไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานทีร่ ะยอง ประจาปี 2562 โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใด ๆ มอบให้กบั กองทุน
สนับสนุ นการจัดบริก ารศูนย์คุ ณ ภาพชีว ิตผู้สูงอายุและคนพิการเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็ นกองทุนที่
ร่วมกันจัดตัง้ โดย กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด, วัด , โรงเรียนในพืน้ ที่ และชุมชน เพื่อเป็ น
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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กองทุนสาหรับดูแลคุณภาพชีวติ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ให้
มีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีข้นึ โดยมีกิจกรรมคือ การเป็ นพี่เ ลี้ยงให้กลุ่ ม อสม. ในแต่ ล ะพื้นที่ , สร้างและ
ซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทัง้ ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนและมอบของอุปโภคบริโภคทีจ่ าเป็ น
ต่อผูป้ ่ วยติดเตียง เช่น ผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ ผ้าปูเตียง เป็ นต้น

Figure 5.7 F ภาพการลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ และ
คนพิการเมืองมาบตาพุดเยีย่ มผูป้ ่ วยติดเตียง
5.7.6 ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 6: สุขภาพ (Health)
5.7.6 (3) สนับสนุ น ส่งเสริมการให้ความรูก้ บั ชุมชน เกี่ยวกับโรคอันตรายและภัยคุกคามต่อสุขภาพ
และวิธกี ารป้ องกัน ดังเช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไข้มาเลเรีย โรควัณโรค และโรคอ้วน
ส่งเสริมการให้ความรูก้ บั ชุมชน เกี่ยวกับโรคอันตรายและภัยคุกคามต่อสุขภาพโดยการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนทีใ่ นนามกลุ่มเพื่อนชุมชน โรงแยกก๊าซฯมีการจัดโครงการคลินิกปั นน้ าใจชุมชนซึง่
เป็ นคลินิก ที่ใ ห้บริก ารด้านอายุรกรรมและการปฐมพยาบาลขัน้ เบื้องต้น โดยมีแพทย์ใ ห้บริการใน
ช่วงเวลาทาการ ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ชุ มชนเข้ามารับการบริการโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ยงั มี
การเข้าร่วมกิจกรรมของกองสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบา้ น (อสม.) ในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสันทนาการและตรวจสุขภาพชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองมาบตา
พุด เป็ นประจาทุกเดือน
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Figure 5.7 G คลินิกปั นน้าใจให้ชุมชน

Figure 5.7 H ร่วมกิจกรรมกับ กลุ่ม อสม. และชมรมผูส้ งู อายุเทศบาลเมืองมาบตาพุด
อีกทัง้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่รระบาดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด -19 ที่ส่งผล
กระทบทัวโลกมี
่
ผตู้ ดิ เชือ้ มากกว่า 2 ล้านคน ส่งผลกระทบต่อปั ญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
การดารงชีวติ ประจาวันของประชาชนในประเทศไทย
โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติร ะยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น
โรงพยาบาล, หน่ วยงานราชการ และชุมชน ในพืน้ ทีอ่ ย่างเต็มทีต่ ามกาลังความสามารถ เพื่อร่วมเป็ น
ก าลังใจและก าลังสนับสนุ นให้ทุก ภาคส่ ว นได้ฝ่ าฟั นวิกฤตครัง้ นี้ไปด้ว ยกัน โดยการสนับสนุ นเจล
แอลกอฮอล์ลา้ งมือและหน้ากากผ้ามอบให้แก่ทุกภาคส่วน สนับสนุ น น้ าดื่มให้กบั เจ้าหน้าที่ประจาจุด
คัดกรองต่าง ๆ ใช้ความรูค้ วามสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบจัดทา กล่อง Aerosol box และฉาก
กัน้ อะครีลกิ ให้กบั โรงพยาบาลระยองสาหรับคัดกรองผู้ป่วย เพื่ออานวยความสะดวกและป้ องกันการ
ติดเชือ้ COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ และสุดท้าย โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้มอบดอก
ทิวลิป จานวน 50,000 ดอก จากการงดการจัดกิจกรรมเทศกาลไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง
ประจาปี 2563 มอบให้กบั เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อนาไปจาหน่ ายและนารายได้มาจัดทาถุงยัง
ชีพเพื่อมอบให้กบั ประชาชนในจังหวัดระยอง
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Figure 5.7 I สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือและหน้ากากผ้าให้กบั ชุมชนและหน่วยงานราชการ

Figure 5.7 J สนับสนุ นน้ าดื่มให้กบั จุดคัดกรองและเจ้าหน้าทีพ่ ่นฆ่าเชือ้

Figure 5.7 K จัดทา กล่อง Aerosol box และฉากกัน้ อะครีลกิ ให้กบั โรงพยาบาลระยอง

Figure 5.7 L มอบดอกทิวลิปเพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดระยองนาไปจาหน่ ายและนารายได้มาจัดถุงยัง
ชีพ
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3.5 ผลการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
 ผลการดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิ จ
รายได้จากการขายและบริ การ
ในปี 2562 โรงแยกก๊ าซฯ มีรายได้จาก
การประกอบกิจการลดลงจากปี 2561 เป็ นจานวน
5,485.17 ล้า นบาท โดยจากราคาก๊ า ซฯ ของ
ตลาดโลกลดลงและภาวะเศรษฐกิจ

กาไร
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีลดลงเพิม่ ขึน้ จากปี
2561 เป็ นจานวน 12,601.24 ล้านบาท

เงิ นปันผลจ่ายให้แก่ผ้ถู ือหุ้น
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) จ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ระหว่างปี 2561-2562
เท่ากับ 57,104ล้านบาท
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ดอกเบี้ ย และค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น ให้ แ ก่ ผ้ ู
กู้ยืม
ในปี 2562 บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
มีดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยมื
จานวน 27,971.46 ล้านบาท
ภาษี ที่ จ่ า ยให้ แก่ ร ั ฐ บาล และหน่ วยงาน
ราชการท้ อ งถิ่ น เช่ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษี บารุงท้องถิ่ น ภาษี โรงเรือน
ปี 2561 โรงแยกก๊าซฯ ได้มกี ารจ่ายภาษี
ให้แก่ให้แก่รฐั บาล และหน่ วยงานราชการท้องถิน่
ตามที่ก าหนดครบถ้ว น โดยปี 2562 จ่า ยภาษี
ลดลง จากปี 2561 เป็ นจานวน 4,666.26 ล้าน
บาท
ภาษี ที่จ่ายให้ แก่รฐั บาล เช่น ภาษี สรรพสามิ ต
เงิ นจ่ายเข้ากองทุน LPG
ปี 2561 โรงแยกก๊าซฯ ได้มกี ารจ่ายภาษี
ให้แก่ให้แก่รฐั บาล เช่น ภาษี สรรพสามิต เงินจ่าย
เข้ากองทุน LPG ตามที่กาหนดครบถ้ว น โดยปี
2562 จ่ายภาษีล ดลง จากปี 2561 เป็ นจานวน
4,666.26 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในดาเนิ นโครงการ เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนด้านสังคม และชุมชน
ปี 2562 โรงแยกก๊ า ซฯ ได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อ ใช้ใ นการพัฒ นาและสนับ สนุ น
ด้านสังคม และชุมชน เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 เป็ น
จ านวนเงิน 34.86 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากขยาย
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยรวมกับ งบประมาณ
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การด าเนิ น งานของ PTT Group และสมาคม
เพื่อนชุมชน

อัต ราเงิ น สมทบที่ อ งค์ ก รจ่ า ยเข้ า กองทุ น
สารองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีก าร
ก าหนดอัต ราเงิน สมทบตามฐานเงิน เดือ นของ
พนักงาน ตามอายุงาน โดยองค์กรจ่ายเข้ากองทุน
สารองเลีย้ งชีพ ให้แก่พนักงานคงทีต่ งั ้ แต่ปี 2561
- 2563
สิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี และอื่ นๆ ที่ ได้ รบั จาก
รั ฐ บาลและหน่ วยงานท้ องถิ่ น จากการ
ส่งเสริ มการลงทุนและพัฒนา
สิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี แ ละอื่ น ๆ ที่
ได้รบั จากรัฐบาลและหน่ วยงานท้องถิน่ จากการ
ส่ ง เสริม การลงทุ น และพัฒ นา ที่บ ริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) ได้ร บั ในปี 2562 ลดลงจากปี
2561 จานวน 5,361.10 ล้านบาท
ร้อยละของผูส้ ่งมอบในท้ องถิ่ น (Supplier
/Service/Outsource)
โรงแยกก๊ า ซฯ เปิ ด โอกาสให้ผู้ส่ ง มอบ
แข่งขันกันอย่างเท่าเทียม โดยมีจานวนผู้ส่งมอบ
ท้องถิน่ (ในจังหวัดงระยอง) ตัง้ แต่ปี 2561 ถึง ปี
2562 มีจานวนลดลงเล็ก น้ อ ยย และในปี 2563
ด้ ว ย Turnaround ที่ม ีจ านวนมากขึ้น ท าให้ ม ี
จานวนเพิม่ มากขึน้ กว่าปี 2561
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ร้อยละของผู้บริ หารตัง้ แต่ ระดับผู้จดั การขึ้ น
ไปที่มาจากคนในท้องถิ่ น (ภายในจังหวัด)
ตัง้ แต่ ปี 2561 จนถึง ปี 2563 จ านวน
ผู้บริห ารของโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติระยองส่ ว น
ใหญ่ มากกว่ า ร้ อ ยละ 60 เป็ นคนในท้ อ งถิ่ น
จังหวัดระยอง โดยในปี 2562 และ 2563 เพิม่ ขึน้
เนื่ อ งจากมีก ารปรับ โครงสร้ า งองค์ ก รและมี
หน่วยงานเพิม่ ขึน้
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 ผลการดาเนิ นงานด้านสังคม
จานวนพนักงาน
ตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปั จจุบนั จานวนพนักงาน
รวมของโรงแยกก๊ าซฯ ทัง้ หมดมี 696-765 คน
แบ่ ง เป็ นพนั ก งานประจ า 528-533 คน และ
พนักงานชัวคราวสั
่
ญญา 168-235 คน

จานวนพนั กงานจาแนกตามเพศ (พนั กงาน
ประจา)
จานวนพนักงานประจาของโรงแยกก๊ าซฯ
ในปั จจุบนั ประกอบด้วยเพศชายทัง้ หมด 465 คน
และเพศหญิง 65 คน

จานวนพนั กงานจาแนกตามระดับพนั ก งาน
(พนักงานประจา)
จานวนพนัก งานประจาจาแนกตามระดับ
พ นั ก ง า น ข อ ง โ ร ง แ ย ก ก๊ า ซ ฯ ใ น ปั จ จุ บั น
ประกอบด้ ว ยระดับ ปฏิบ ัติ ก าร (ระดับ 4-10)
ทัง้ หมด 476 คน และระดับผู้จดั การ (ระดับ 11
ขึน้ ไป) ทัง้ หมด 54 คน
ร้อยละของพนักงานที่จะเกษี ยณอายุ
ตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปี 2563 โรงแยกก๊าซฯ มี
แนวโน้มจานวนพนักงานเกษียณอายุคงที่
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อัตราการกลับมาหลังจากลาคลอดและอัตรา
การลาออกเพื่อเลี้ยงดูบตุ ร
ในช่วงปี 2561 ถึงปั จจุบนั และพนักงาน
ที่ใ ช้ ส ิท ธิก ารลาคลอดทัง้ หมดกลับ มาท างาน
ตามปกติหลังจากลาคลอด และไม่มกี ารลาออก
เพื่อเลีย้ งดูบุตร
อัตราการลาออก (Turn Over Rate)
ในช่ ว งปี 2561 ถึง ปั จ จุบ ัน พนัก งานมี
จานวนอัตราการลาออกเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย

จ า น ว น พ นั ก ง า น ที่ เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สวัสดิ การ
ตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปั จจุบนั โรงแยกก๊าซฯ มี
จ านวนพนั ก งานมี เ ป็ นคณะกรรมการด้ า น
สวัสดิการจากแต่ละหน่ วยงานเพิม่ ขึ้น ปั จจุบนั มี
จานวนทัง้ หมด 30 คน
จานวนพนักงานที่ อยู่ในคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ
ตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปั จจุบนั โรงแยกก๊าซฯ มี
จานวนพนัก งานคณะกรรมการความปลอดภัย
ทัง้ หมด 19 คน โดยแบ่งเป็ นตัวแทนนายจ้างและ
เจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย จ านวน 10 คน และ
ตัวแทนลูกจ้างทีม่ าจากการเลือกตัง้ จานวน 9 คน
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อัตราการลาจากการทางานของพนักงาน
ตัง้ แต่ ปี 2560 ถึง เดือ นมีน าคม 2562
โรงแยกก๊าซฯ มีพนักงานบาดเจ็บจากการทางาน
ลดลง จาก 0.15 รายต่อชัวโมงจนถึ
่
งไม่มพี นักงาน
ที่บาดเจ็บจากการทางาน และพบว่าจากการจัด
กิจ กรรมด้า นความปลอดภัย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโรง
แยกก๊าซฯ ไม่มพี นักงานทีเ่ กิดโรคจากการทางาน
เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ นถึ ง ขึ้น หยุ ด งาน และลาหยุ ด
เนื่ อ งจากเจ็บ ป่ วยจากการท างาน รวมทัง้ ไม่ ม ี
พนักงานทีเ่ สียชีวติ จากการทางาน
ร้อยละของผู้ส่งมอบ ผู้รบั เหมา และหุ้นส่ วน
ทางธุรกิ จที่ มีความสาคัญที่ ผ่านการคัดกรอง
เรื่องสิ ทธิ มนุษยชน
ตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปั จจุบนั โรงแยกก๊ า ซฯ
ได้มกี ารคัดกรองผูส้ ่งมอบ ผูร้ บั เหมา และหุน้ ส่วน
ทางธุรกิจทีม่ คี วามสาคัญเรื่องสิทธิมนุ ษยชนครบ
ทุกบริษทั

ร้ อ ยละของพนั ก งานที่ ผ่ า นการฝึ กอบรม
นโยบาย และแนวปฏิ บัติ การต่ อ ต้ า นการ
คอร์รปั ชันในองค์
่
กร
พนักงานประจาของโรงแยกก๊าซฯ ได้ทา
การอบรมผ่านระบบ E-Learning ครบถ้วน 100%
นอกจากนัน้ ได้มกี ารแจกคู่มอื นโยบาย และแนว
ปฏิบ ัติก ารต่ อ ต้า นการคอร์ร ปั ชัน่ ในองค์ก ร ให้
พนักงานทุกคนศึกษา และกาหนดให้พนักงานทุก
คนลงนามรับทราบ
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จานวนข้อร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตัง้ แต่ปี 2561 จนถึงปั จจุบนั โรงแยกก๊าซ
ฯ ดาเนินกิจการโดยทีไ่ ม่มขี อ้ ร้องเรียนทีเ่ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

ผลการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้าของ
โรงแยกก๊าซฯ พบว่าในปี 2560 มีความพึงพอใจ
ร้อ ยละ 93.8 โดยในปี 2561 มีค วามพึง พอใจ
เพิ่ ม ขึ้น จนถึ ง ร้ อ ยละ 9.40 โดยปี 2563 จะ
ดาเนินการสารวจในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี
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ผลการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
วัตถุดิบหลัก
ในปี 2562 โรงแยกก๊ า ซฯ มีก ารใช้
วัตถุดบิ คือก๊าซธรรมชาติเพิม่ ขึน้ จากปี 2561
เป็ นจานวน 7,992.35 MMSCFD เนื่อ งจาก
โรงงานมีกาลังการผลิตและการขายทีม่ ากขึน้


ปริ มาณการใช้พลังงานฟอสซิ ล
โรงแยกก๊ า ซฯ มี ก ารใช้ พ ลั ง งาน
ฟอสซิล จากก๊ าซธรรมชาติเ พียงชนิ ด เดีย ว
โดยปริมาณการใช้พลังงานของปี 2561 ลดลง
จากปี 2561 เท่ากับ 47,645,511.90 MJ

ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า
โรงแยกก๊าซฯ มีการใช้ปริมาณไฟฟ้ า
ที่ ผ ลิ ต เองลดลงเล็ ก น้ อ ย และจึ ง ท าให้ ม ี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าจากภายนอกเพิม่ มากขึน้
เช่นกัน
ปริ มาณการใช้น้า
โรงแยกก๊ า ซฯ มีก ารบริห ารจัด การ
การใช้น้ าให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องด้วยกระบวนการผลิตที่มากขึน้ จึงทาให้
มี ก ารใช้ น้ าเพิ่ ม มากขึ้ น ตาม นอกจากนี้
โรงงานไม่นาน้าจากผิวดินมาใช้อกี ด้วย
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ร้อยละการนาน้ากลับมาใช้ใหม่
โรงแยกก๊าซฯ มีการนาน้ ากลับมาใช้
ใหม่เมื่อ โดยในปี ปัจจุบนั มีปริมาณการนาน้ า
หลังผ่านการบาบัดกลับมาใช้ใหม่เพิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 9.28

การปล่ อ ยก๊าซเรื อ นกระจกทางตรงและ
ทางอ้อม
 การเผาไหม้เชือ
้ เพลิงฟอสซิล (LPG
ดีเซล)(ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล x
factor LPG 0.062 ดีเซล 2.708 / 1000)
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่าน
การใช้ไฟฟ้ า : Scope 2* คานวณจาก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าจากภายนอก x
0.5821 / 1,000
ปี 2562 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงและทางอ้อมเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
การผลิตเพิม่ ขึน้
ปริ มาณการปล่อยสารทาลายโอโซน
ตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปั จจุบนั โรงแยกก๊าซ
ฯ ไม่มกี ารปล่อยหรือใช้สารที่ทาลายโอโซนมา
อย่างต่อเนื่อง
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ปริ มาณการปลดปล่อย NOx และ SOx
โรงแยกก๊ า ซฯ มีก ารปลดปล่ อ ย
NOx และ SOx ลดลง ตั ้ง แต่ ปี 2561 ถึ ง
ปั จจุบนั

ปริ มาณน้าทิ้ งที่ระบายออกนอกโรงงาน
เมื่อเทียบปริมาณน้ าทิ้งที่ระบายออก
นอกโรงงานของ ปี 2561 และ ปี 2562 มี
แนวโน้ ม เพิ่มขึ้นเพียงเล็ก น้ อ ย และทางโรง
แยกก๊ า ซฯ ยัง คงความมุ่ง มันในการลดการ
่
ระบายน้ าทิ้ง พร้อมทัง้ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตไปพร้อมกัน
ของเสียอันตรายและของเสียไม่อนั ตราย
ตั ้ง แต่ ปี ตั ้ง แต่ ปี 2561 ถึ ง เดื อ น
มีน าคม 2562โรงงานมีป ริ ม าณของเสี ย
อันตรายและไม่อนั ตรายลดลงอย่างต่อเนื่อ ง
โดยของเสียทีเ่ กิดขึน้ มาจากกระบวนการผลิต
และงานซ่อมบารุง เป็ นต้น โดยนาส่งเพื่อให้ม ี
กระบวนการกาจัดอย่างถูกต้อง
จานวนครัง้ ของการรัวไหลของสารเคมี
่
/
น้ามัน/น้าทิ้ ง/ของเสีย ที่มีนัยสาคัญ
ในช่ ว งปี 2561 ถึง ปั จ จุบ ัน โรงแยก
ก๊าซฯ ไม่มเี หตุการณ์ท่ที าให้เกิดการรัวไหล
่
ของสารเคมี / น้ ามั น /น้ าทิ้ ง /ของเสี ย ที่ ม ี
นั ย ส า คั ญ ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิง่ แวดล้อม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

95

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั ่งยืน

3.6 ข้อมูลการรายงานตัวชี้วดั โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
1. มิ ติด้านกายภาพ
ปี
ลาดับ

1

ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั

หน่ วย

ร้อยละพืน้ ทีส่ เี ขียวของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของโรงงาน

ร้อยละ

2561

2562

7.08

7.08

2563
(ม.ค.มี.ค.)
7.08

2. มิ ติด้านเศรษฐกิ จ
ลาดับ
1

ปี

ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั

หน่ วย

จานวนครัง้ ของการส่งเสริมสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรม
ชุมชนในบริเวณโดยรอบ

ครัง้

2561

2562

2563
(ม.ค.-มี.ค.)

456

576

163

*กิจกรรมชุมชน หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิน่ ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์/บริการ หรือ การจัดซื้อ
จัดหาสินค้าทีผ่ ลิตโดยชุมชนในพืน้ ที่ (จังหวัด)

2

ร้อยละของพนักงานทีม่ าจากคนในท้องถิน่
(ภายในจังหวัดทีต่ งั ้ ของโรงงาน)

ร้อยละ

54.09

55.12

55.35

3. มิ ติด้านสิ่ งแวดล้อม
ลาดับ
1
2
3

4

ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั

ปี
หน่ วย

ร้อยละของปริมาณน้ าใช้ต่อหน่ วยผลิตภัณฑ์ท่ี
ร้อยละ
ลดลง
ร้อยละของปริมาณน้ าทิ้งต่ อหน่ วยผลิตภัณฑ์
ร้อยละ
ลดลง
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ

2561

2562

2563
(ม.ค.-มี.ค.)

25.6

25.56

24.43

4.92

4.95

1.10

ปริมาณการปล่อย NOx

(ton)

957.63

785.37

192.48

ปริมาณการปล่อย SOx

(ton)

54.32

42.44

10.37

0.29

0.00

0.00

การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละของปริมาณของเสียทีน่ าไปฝั งกลบ
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ลาดับ

ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั

ปี
หน่ วย

ร้อยละของการนาวัสดุไม่ใช้แล้ว/กากของเสีย ร้อยละ 90.67
ไปเป็ นใช้เป็ นวัตถุดบิ หรือวัตถุดบิ ทางอ้อมของ
โรงงานอื่น
ปริมาณน้าใช้ (m3)
m3 1,552,097

90.25

2563
(ม.ค.-มี.ค.)
98.40

1,669,209

369,193

2561

2562

ปริมาณน้าทิง้ (m3)

m3

322,593

323,064

16,650

ผลิตภัณฑ์

ตัน

6,555,439

6,531,265

1,511,218

ร้อยละ

0

0

0

ครัง้

0

0

0

การใช้วตั ถุดบิ อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
อัตราการปลดปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกที่ล ดลง ร้อยละ
เทียบกับปี ฐาน (ปี ฐาน คือ ปี ทม่ี กี ารเก็บข้อมูล)

87.72

87.53

87.38



6.84

0.35

-9.37*

0

0.30

0.84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

อัตราการใช้พลังงานทดแทน

6

จานวนข้อร้องเรียนด้านเหตุ เดือนร้อนราคาญ
*หมายเหตุ : ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับผลกระทบทางสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ั ก ษรและการ
ดาเนินการแก้ไขอย่างเป็ นทางการ

7
8

%ทีล่ ดลงเมือ่ เทียบกับปี 2012

 *สัดสูง CO2 จากอ่ าว ที่ม%ี สูงขึ้น ทาให้มอี ัตรา
การปล่อยมากขึน้ (ติดลบ)

9

อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงและอัตราการเจ็บป่ วยทีร่ ุนแรง
อัตราการบาดเจ็บจากการทางาน (IR)
อัตราการเกิดโรคจากการทางาน (ORD)
อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจนถึงขัน้ หยุดงาน (LDR)
อัต ราการลาหยุ ด งานที่เ กิด จากการเจ็บ ป่ วย
จากการทางาน (AR)
จานวนผูเ้ สียชีวติ จากการทางาน
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มิ ติด้านสังคม
ลาดับ
1

ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั

ปี
หน่ วย

2561

2562

ร้อยละผลการสารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อกิจกรรม CSR ร้อยละ 88.80

88.8

2563
(ม.ค.-มี.ค.)
92.6

3.7 การดาเนิ นงานร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
 การชีบ้ ง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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จากการวิเคราะห์ พบว่า ผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กร มีดงั นี้
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
1. ประเทศชาติ
(Country)

ความหมายและนิ ยาม
•
•

หน่วยงานภาครัฐ (กากับดูแลให้ ปตท. ทาตามกฎหมาย เชิงนโยบาย) เช่น กรม
โรงงาน
ผูก้ าหนดนโยบาย (กระทรวงพลังงาน, กระทรวงการคลัง)

2. ลูกค้า (Customer)

•
•

ลูกค้าวัตถุดบิ
ลูกค้าเชือ้ เพลิง

3. สังคมชุมชน
(Community)

•
•

ชุมชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงแยกก๊าซฯ
รัฐกิจสัมพันธ์: หน่วยงานราชการในพืน้ ที่ จ.ระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน

4. ผูถ้ อื หุน้
(Shareholder)

•
•
•

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (กระทรวงการคลังรายใหญ่ 51.11%, กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง
14.9% )
ผูถ้ อื หุน้ กูท้ งั ้ ธรรมดาและนิตบิ ุคคล
นักลงทุน / สถาบันทีล่ งทุนในตลาดหลักทรัพย์

5. พนักงาน
(Employee)

•

ผูบ้ ริหารและพนักงาน

6. คู่คา้ (Business
Partner)

Hydrocarbon
• ระบบท่อส่งก๊าซฯ (ผทต.), ผจก., ผูส้ ง่ มอบ LPG, PTT LNG, Shipper ตาม TPA,
PTT Tank
Non-Hydrocarbon
• ผูส้ ง่ มอบ (ส่งมอบสินค้าและบริการ), ผูส้ ง่ มอบ (แรงงานหรือผูร้ บั เหมาประจา),
พันธมิตร (PTT DIGITAL, PTT OR)
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 การจัดลาดับความสาคัญของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

จากการจัดลาดับความสาคัญของผูม้ สี ่วนได้เสีย พบว่า ชุมชน เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การดาเนินการขององค์กรสูง จะต้องดาเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด (โซน 4) โดยอันดับ
ทีส่ อง คือ พนักงาน จึงจัดทาแผนและโครงการตอบสนองต่อความผูกพันของพนักงาน ดังนี้
จากคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ของพนักงาน ผยก. ปี 2561
ในภาพรวม จะพบว่ า ปั จ จัย ด้ า น Performance Management, Senior Leadership, และ Career &
Development ยังคงเป็ นหัวข้อ หัวข้อที่คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ า และถูกวิเคราะห์ว่า ควรได้รบั การพัฒนา
เป็ นลาดับแรกๆ
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Figure 3.7 A ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความผูกพันของพนักงาน ผยก. ปี 2561 (ใช้เป็ นข้อมูลป้ อนเข้า
เพื่อจัดทาโครงการปี 2562)

Figure 3.7 B คะแนนในแต่ละคาถามของการสารวจความผูกพันของพนักงาน ผยก. ปี 2561(ใช้เป็ น
ข้อมูลป้ อนเข้าเพื่อจัดทาโครงการปี 2562)
จึงได้จดั ทาโครงการส่งเสริม เพื่อตอบสนองต่อ ความผูกพันของพนักงานทัง้ 3 ปั จจัย โดยมี
แผนงานครอบคลุมดัง Figure 3.7 C
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Figure 3.7 C แผนงาน ประจาปี 2562
1.
Performance Management โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบประเมินผลงานของพนักงาน ในด้านสร้างความมุ่งมันท
่ างานเพื่อบรรลุเป้ าหมายของบริษัท
อย่างเต็มความสามารถ ทัง้ นี้ระบบประเมิน ผลงานอยู่ใ นความรับผิดชอบของบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) โดยผู้บริหารโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้ดาเนินการสื่อความให้พนักงานได้รบั ทราบถึง
กระบวนการของระบบประเมินผลงานของพนักงานในเวทีต่างๆ อาทิ สภากาแฟ และกิจกรรมสัมมนา
พนักงานในช่วงผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความใส่ใจของผู้บริหารที่มตี ่อ พนักงาน
Figure 3.7 F
2.
Career Opportunities โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ใช้กระบวนการบริหารสายอาชีพ
ทีม่ ุ่งเน้นให้พนักงานมีความรูค้ วามสามารถเพื่อรับผิดชอบงานในกลุ่มอาชีพทีอ่ งค์กรกาหนดตามทิศทาง
ของธุ ร กิจ และส่ ง เสริม ให้ม ีค วามก้า วหน้ า รองรับ การเติบ โตของธุ ร กิจ รวมทัง้ มีค วามช านาญที่จ ะ
ปฏิบตั ิงานโดยใช้กระบวนการ Career Management Process ตามที่หน่ วยงานทรัพยากรบุคคลสาย
งานแยกก๊ าซธรรมชาติ (บทญ.) ร่ ว มกับคณะกรรมการ CCT GAS ตาม Figure 3.7 G โดยกาหนด
Career Model จากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์องค์กร ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางความก้าวหน้ าสายอาชีพ
(Career Path) กลุ่ มความช านาญ (Cluster/Sub Cluster) และต าแหน่ งงานที่ระบุส มรรถนะความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และคุณลักษณะทีต่ อ้ งการขอความเห็นชอบต่อสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ มี
การสื่อความให้พนักงานทราบ โดยผู้บงั คับบัญชา และ HR Portal และภายในไตรมาสแรกของทุกปี
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาจะประเมิน ความพร้อ มของพนั ก งานเพื่อ แต่ ง ตัง้ เลื่อ นระดับ โยกย้า ยและจัด ท า
แผนพัฒนา นาเสนอ CCTGAS เพื่อประเมินศักยภาพ กาหนดแนวทางพัฒนา เตรียมความพร้อมดารง
ตาแหน่ งทีส่ ูงขึน้ รวมทัง้ มีการติดตามการพัฒนาของพนักงานและทบทวนกระบวน การโดย หน่ วยงาน
ทรัพยากรบุคคลสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ (บทญ.) รายงานผลในทีป่ ระชุม CCT GAS ปี ละ 1 ครัง้
3.
Senior Leadership จาการสารวจความผูกพันของพนักงาน ประจาปี 2561 พบว่า ข้อ
คาถามที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการเข้าถึงของพนักงานสู่ผู้บริหารมีคะแนนที่สามารถปรับปรุงได้
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจึงได้มอบหมายแถวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ผ่านกิจกรรมสัมนนาพนักงาน ผยก. ประจาปี 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเป็ น
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ครอบครัวเดียวกัน การลดช่องว่างระหว่างกัน และเพิม่ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพนักงานกับ
พนักงาน และผูบ้ ริหารกับพนักงาน

Figure 3.7 D บรรยากาศกิจกรรมสภากาแฟและกิจกรรมสัมมนาพนักงาน ประจาปี 2562

Figure 3.7 E Career Management Process
ดังนัน้ โรงแยกก๊าซฯ จึงพิจารณาเลือกกิจกรรม สัมมนาพนักงานสายงาน ผยก. เพื่อแสดงถึง
โครงการทีส่ ร้างความผูกพันธ์ของพนักงานในสายงาน และตอบสนองต่อความผูกพันของพนักงานทัง้ 3
ปั จจัยจากผลสารวจความผูกพันองค์กรที่ต้องการการส่งเสริมมากที่สุด ซึ่งโครงการดังกล่าวครอบคลุม
ต่อพนักงานโรงแยกก๊าซฯ อย่างทัวถึ
่ ง โดยมีแผนและผลการดาเนินงาน ดังนี้
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 แผนและผลการดาเนิ นงานกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
ชื่อโครงการ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน ผ่านกิจกรรมสัมมนา
พนักงานสายงาน ผยก. ประจาปี 2562
ระยะเวลา มีทงั ้ สิน้ 4 รุน่ ดังนี้
งบประมาณ : 6,237,980 บาท
รุน่ 1 (กะ A) : 19-21 ส.ค. 2562
รุน่ 2 (กะ B) : 25-27 ส.ค. 2562
รุน่ 3 (กะ C) : 16-18 ก.ย. 2562
รุน่ 4 (กะ D) : 8-10 ต.ค. 2562
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มชี ่องทางการสื่อความจากผู้บริหารและมีกจิ กรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์
(Objective)
อันดีรว่ มกัน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และระหว่างพนักงาน
ด้วยกันเอง
3. เพื่อ สร้างขวัญ ก าลังใจและตอบแทนความทุ่มเทในการทางานของพนักงานมา
ตลอดทัง้ ปี
4. เพื่อเพิม่ ความผูกพันในแต่ละส่วนงาน และสร้าง Engagement
ผลการ
จากกิจกรรมสัม มนาสายงาน ผยก. ได้ดาเนินการสอดแทรกกิจ กรรมเพื่อ
ดาเนินงาน ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร ด้าน S (Synergy) และ P (Performance Excellence) โดย
ตาม
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริหาร และ
เป้ าหมาย
ระหว่างพนัก งานกับพนักงาน รวมถึงการสื่อ ความในประเด็นต่ างๆ จากผู้บ ริห าร
ระดับสูงของโรงแยกก๊าซฯ โดยตรง
ผลจากการจัดกิจกรรมมีพนักงานเข้าร่วมสัมมนาทัง้ สิน้ 500 คน จาก 595 คน
คิดเป็ น 84.03% โดยในปี ทผ่ี ่านมากิจกรรมดังกล่าวได้รบั ผลคะแนนความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมสัมมนาสายงาน ผยก. ประจาปี 2562 โดยเฉลี่ย 4.45 คะแนน จาก
เป้ าหมาย 4.00 คะแนน
เป้ าหมายที่ 1: กิจกรรมสัมมนาที่ให้ผู้บริหารและพนักงานได้ส่อื สารและสร้างสัมพันธ์
อันดีรว่ มกัน จานวน 4 รุน่
ผล: จัดกิจกรรมสัมมนาสายงานผยก. ทัง้ หมด 4 รุน่ โดยได้ส่อื สารถึงผลการดาเนินงาน
และทิศทางการดาเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ และมีกจิ กรรมสร้างสัมพันธ์อนั ดีร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

104

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั ่งยืน

Figure 3.7 F ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาพนักงานสายงาน ผยก. ประจาปี 2562
ณ จังหวัดภูเก็ต
เป้ าหมายที่ 2: สัดส่วนการเข้าร่วมของพนักงานในสังกัด ผยก. ไม่น้อยกว่า 80% และ
การเข้าร่วมกิจกรรมของผูบ้ ริหารครบทุกรุ่น
ผล: พนักงานในความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสายงาน ผยก. โดยมุง่ หวังเพื่อ
สร้างความสัม พัน ธ์แ ก่ ก ันทัง้ สิ้น 500 คนคิดเป็ น 84.03% สัดส่ ว นของการเข้า ร่ว ม
กิจกรรมของผูบ้ ริหารจานวนรุน่ ละ 1-2 ท่าน โดยผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แยกก๊าซ
ธรรมชาติซง่ึ เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรุน่

Figure 3.7 G ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาพนักงานสายงาน ผยก. ประจาปี 2562
ณ จังหวัดภูเก็ต
เป้ าหมายที่ 3: ผลคะแนนความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมสัมมนาในครัง้ นี้
มากกว่า 4.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)
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ผล: ได้รบั คะแนนความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดกิจกรรมสัมมนาสายงาน ผยก.
ประจาปี 2562 ทัง้ สิน้ 4.45 คะแนน โดยหัวข้อทีไ่ ด้คะแนนมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก คือ
ทีมงานจัดงาน กิจกรรมเพิม่ ความสัมพันธ์พนักงาน แลการประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Figure 3.7 H คะแนนความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดกิจกรรมสัมมนาสายงาน
ผยก. ประจาปี 2562
เป้ าหมายที่ 4: คะแนน Employee Engagement สายงาน ผยก. เพิม่ ขึน้
ผล: ผลการสารวจคะแนนความผูกพันขององค์กรสายงาน ผยก. ประจาปี 2562 ใน
ภาพรวม มีค ะแนนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ส ะท้อ นความผูกพันของพนักงานที่มตี ่ อ
องค์กรและผู้บริหารโรงแยกก๊าซธรรมชาติมแี นวโน้มไปในทิศทางที่ดขี น้ึ (ผลคะแนน
Employee Engagement ปี 2561 เท่ากับ 77%)

Figure 3.7 I คะแนน Employee Engagement ของสายงาน ผยก. ประจาปี 2562
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 สรุปคุณลักษณะของแผนงานผู้มีส่วนได้เสีย
หัวข้อคุณลักษณะ

รายละเอียด

1. เ ป็ น แ ผ น ง า น ที่ น า ไ ป ป ฏิ บ ั ติ ท่ี ดี ก ว่ า เป็ นกิจ กรรมที่จ ัด ขึ้น เพื่อ ส่ ง เสริม ค่ า นิ ย มองค์ ก ร
มาตรฐานขัน้ ต่าตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
พนักงานและผู้บริหาร แก้ไขจุดบกพร่องโดยอิงจาก
ผลสารวจความผูกพันธ์ของพนักงาน รวมทัง้ เป็ นเวที
ในการได้ใ ห้โอกาสพนักงานได้พูดคุ ย แสดงความ
คิดเห็น ลดช่อ งว่างความแตกต่ า งระหว่ างวัย เพศ
ประสบการณ์ สายงาน ฯลฯ รู้จ กั กัน มากขึ้น และ
ตระหนั ก ถึง ทิศ ทางการด าเนิ น การขององค์ ก รใน
อนาคต รวมถึง เป็ น เวทีใ ห้ผู้บ ริห ารชี้ แ จงประเด็น
ต่างๆในรูปแบบทีไ่ ม่เป็ นทางการ และผ่อนคลาย
2.เพิ่ ม ผลประโยชน์ หรื อ ล ดผลก ร ะ ทบ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใ ห้ พ นั ก ง า น ไ ด้ พั ฒ น า
จากการสานเสวนาให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสีย
ความสัม พัน ธ์ รู้จ ัก กัน มากขึ้น ผ่ า นกิจ กรรมสร้า ง
ความสัมพันธ์ รวมถึงให้กาลังใจพนักงานทีไ่ ด้ทางาน
กันอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทัง้ ปี
3. การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสีย
พนักงานมีส่วนร่วมโดยได้เปิ ดโอกาสให้เลือกสถานที่
ในการสัมมนา และยังมีตวั แทนพนักงานทุกกลุ่มงาน
(Operation, Support และ Maintenance) เข้ า ร่ ว ม
เป็ นคณะทางานจัดงานสัมมนาในครัง้ นี้
4. ความสอดคล้อ งกับ แนวทางการพัฒ นา เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกกลุ่มงานได้รจู้ กั กันมากขึน้
อย่างยังยื
่ น
ทากิจกรรมร่วมกัน ซึง่ ทางผูบ้ ริหารและพนักงานก็ได้
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ลดช่องว่างต่างๆ ซึ่ง
จะนาไปสู่การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
สามัคคี และการทางานเป็ นทีมในอนาคตอย่างยังยื
่ น
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3.8 การดาเนิ นงานร่วมกับชุมชน ปี พ.ศ. 2562


ข้อมูลชุมชน
ชื่อชุมชน/หมูบ่ า้ น : เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ทีต่ งั ้ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตัง้ อยูบ่ นเส้น
แบ่ ง เขตอ าเภอเมือ งระยองกับ อ าเภอนิ ค ม
พัฒ นา มีพ้ืน ที่ค รอบคลุ ม 5 ต าบล ได้ แ ก่
ตาบลมาบตาพุด ตาบลห้วยโป่ ง และพื้นที่
บางส่วนของตาบลต่างๆ ได้แก่ ตาบลมาบข่า
ต าบลทับ มา ต าบลเนิ น พระ และมีเ กาะ 1
เกาะ คือ เกาะสะเก็ด โดยเนื้อทีเ่ ทศบาลเมือง
มาบตาพุดมีพ้นื ทีร่ วมทัง้ สิ้น 165.565 ตาราง
กิโลเมตร โดยเป็ นพื้นที่บนบกที่สามารถใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ป ระมาณ 144.565 ตาราง
กิโ ลเมตร หรือ เท่ า กับ ร้อ ยละ 87.32 ของ
พื้น ที่ท ัง้ หมด ที่เ หลือ เป็ นทะเลประมาณ
21.000 ตารางกิโลเมตร
จานวนประชากร : 70,606 คน
อาชีพหลัก : ค้าขาย,เกษตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน : 120,000 บาทต่อ
ปี
ชื่อ หัว หน้ าชุมชน/หมู่บ้า น : นายกเทศบาล
เมืองมาบตาพุด นายถวิล โพธิบวั ทอง
ผูป้ ระสานงานหลักของชุมชน/หมู่บา้ น: นายก
เทศบาลเมือ งมาบตาพุด นายถวิล โพธิบ ัว
ทอง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 081-3050787
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โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั ่งยืน

 แผนและผลการดาเนิ นงานการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
ชื่อโครงการ โครงการช่วยเหลือชุมชนและส่วนราชการ กรณีสถานการณ์การแพร่รระบาดจากเชือ้
ไวรัสสายพันธุใ์ หม่ COVID-19
ระยะเวลา มี.ค. – พ.ค. 2563
งบประมาณ 2,958,225 บาทต่อปี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ ช่ ว ยเหลือ ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานราชการในพื้น ที่จ ากวิก ฤตขาดแคลนเจล
แอลกอฮอล์
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างโรงแยกก๊าซฯและชุมชน
ผลการ
เป้ าหมายที่ 1 : สามารถสนับสนุ นอุปกรณ์และสิง่ จาเป็ นในช่วงสถานการณ์การแพร่ร
ดาเนินงาน ระบาดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด -19 ได้อย่างทัวถึ
่ งครบทุกภาคส่วน ได้แก่
ตาม
ภาครัฐ, ภาคเอกชน และชุมชน
เป้ าหมาย
ผล :
1. สามารถสนับสนุ นภาครัฐระดับจังหวัด ที่เป็ นหน่ วยงานหลักในการดูแล
ประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โดย สนับสนุ น Aerosol box และ
ฉากกัน้ อะคลีรคิ รวมจานวน 40 ชิน้ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
ผูเ้ ป็ นกาลังสาคัญ
2. สนับสนุ นเจลแอลกอฮอล์และหน้ ากากผ้า ให้กบั หน่ วยงานราชการ อาทิ
เช่น สถานีต ารวจ, เทศบาล, โรงเรียน และ โรงพยาบาล ในเขตพื้น ที่
จังหวัดระยอง เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 66 แห่ง
3. สนับ สนุ น เจลแอลกอฮอล์ใ ห้กับ ชุ ม ชนในเขตเทศบาลเมือ งมาบตาพุด
จานวน 38 ชุมชน
คิดรวมเป็ นสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือจานวนทัง้ สิน้ 2,997 ลิตร หน้ากาก
ผ้า จานวน 300 ชิน้ และกล่องป้ องกันเชือ้ จานวน 40 ชิน้
 สรุปคุณลักษณะของแผนงานชุมชน
หัวข้อคุณลักษณะ
1.ความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ
หรือขีดความสามารถขององค์กร
2.การมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

รายละเอียด

โรงแยกก๊าซฯ ใช้ความสามารถและวัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่ของแต่
ละหน่วยงานในการช่วยเหลือ ได้แก่ Aerosol box และ
ฉากกัน้ อะคลีรคิ และดอกทิวลิป
พนักงานหน่วยงานวิศวกรรมบารุงรักษาได้ใช้
ความสามารถด้านวิศกรรมในการทา Aerosol Box ฉาก
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โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่าง
ยั ่งยืน

หัวข้อคุณลักษณะ

รายละเอียด

กัน้ อะครีลกิ และตูค้ วามดันลบเพื่อบริจาคให้แก่
โรงพยาบาล
3.การมีส่วนร่วมของชุมชน
สามารถสนับสนุ นอุปกรณ์และสิง่ จาเป็ นในช่วงสถานการณ์
การแพร่รระบาดจากเชือ้ ไวรัสสายพันธุใ์ หม่ โควิด-19 ได้
อย่างทัวถึ
่ งครบทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ, ภาคเอกชน และ
ชุมชน
4.ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ดาเนินโครงการต่อเนื่องและส่งเสริมด้านความรูเ้ กี่ยวกับ
อย่างยังยื
่ น
การป้ องกันตนเองและความรูด้ า้ นสุขภาพชุมชน

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั ่งยืน

 แผนและผลการดาเนิ นงานการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (2)
ชื่อ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
โครงการ บรมราชกุมารี
ระยะเวลา เดือนมกราคม 2562 ถึงเมษายน 2563 งบประมาณ 500,000 บาท/ปี
วัตถุประสง 1.สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนและภาคส่วนต่างๆอย่างยังยื
่ น
ค์
2.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการต่อยอดองค์ความรูข้ องชุมชน
3.สร้างการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการของทุกภาคส่วน ตามนโยบายของภาครัฐ
ผลการ
ผลการดาเนิ นงานตามเป้ าหมาย
ดาเนินงาน เป้ าหมายที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ต่ากว่า 250 ราย
ตาม
ผล : การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบกาภาคประชาชนและประชาสังคมจานวน
เป้ าหมาย 564 ราย

Figure 3.8 A การมีส่วนร่วมของชุมชนในพืน้ ทีต่ ่างๆในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน ณ สวนสมุนไพรฯ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ชุมชนและประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
ชุมชนจังหวัดอื่นๆ
OTOP ระยอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระยอง
กลุ่มแม่บา้ นระยอง
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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ยั ่งยืน

OTOP จังหวัดอื่น
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดอื่น
เอกชน
ส่วนราชการ

2
5
1
2
รวม
564
Figure 3.8 B สรุปจานวนการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

เป้ าหมายที่ 2 : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ไม่ต่ากว่า 15 ล้านบาทต่อปี
ผล : ปี 2562 ส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน จานวน 23,096,872 บาท
ปี 2563 (เดือ นมกราคม – เมษายน 2563) ส่ ง เสริม รายได้ใ ห้ชุ ม ชน จ านวน
1,739,497 บาท
หมายเหตุ
⁻
ปี 2563 ไม่มกี ารจัดตลาดนัดฟุตบอล (ยกเลิกทีม PTT Rayong)
⁻
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงงดการจัดตลาดนัดชุมชนประจาเดือน
มีนาคม
และตลาดนัดเทศกาลไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานทีร่ ะยอง
ประจาปี 2563

Figure 3.8 C สรุปการสร้างรายได้ให้ชุมชน ปี 2561 – 2563 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน ณ พืน้ ทีส่ วนสมุนไพรฯ
เป้ าหมายที่ 3 : ส่งเสริมให้มปี ระชาชนมาท่องเทีย่ วของจังหวัดระยองไม่ต่ากว่า 200,000
คนต่อปี
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
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ผล :
ปี
2561
2562
2563 (มกราคม – เมษายน )

จานวนนักท่องเที่ยว
283,041 คน
395,325 คน
37,484 คน

หมายเหตุ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้งดบริการเข้าเยีย่ มชมตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 สรุปคุณลักษณะของแผนงานชุมชน
หัวข้อคุณลักษณะ

รายละเอียด

1.ความสอดคล้องกับลักษณะ การใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มอี ยู่เพื่อแบ่งปั นสังคมและชุมชน ให้
ธุ ร กิจ หรือ ขีด ความสามารถ เกิดการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสร้างรายได้ โดยสนับสนุ นพื้นที่
ขององค์กร
จัดกิจกรรม และร่วมให้ความรูก้ บั ชุมชนเพื่อใช้ต่อยอดการทาอาชีพ
ต่อไป
2.การมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างความตระหนักของพนักงานในการแบ่งปั น และใส่ใจชุมชน โดย
ใช้ความรูค้ วามสามารถของหน่วยงาน
3.การมีส่วนร่วมของชุมชน
ชุมชนทุกภาคส่วนได้รบั การส่งเสริมให้มสี ่วนร่วมในการขับเคลื่อน
โครงการอย่างเป็ นรูปธรรมผ่ านรูปแบบการประชุม อบรม พัฒนา
องค์ค วามรู้ต่ าง ๆ เพื่อ ยกระดับตามความสามารถ มีการต่ อ ยอด
นาสู่ความเข้มแข็งและยังยื
่ นอย่างต่อเนื่อง
4.ความสอดคล้องกับแนว
ทาให้ส งั คมและชุมชนได้รบั โอกาสทาให้เ กิดการพัฒนาศัก ยภาพ
ทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ส่งเสริมให้เกิดรายได้และอาชีพ เลีย้ งตนเองได้
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