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สารจากผูบ้ริหาร/นโยบายบริษทั 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นองค์กรที่ก่อตัง้ขึน้เพื่อการเพิม่
มลูค่าของก๊าซธรรมชาตโิดยการแยกองคป์ระกอบทีม่คีุณค่าทางเศรษฐกจิมาใชป้ระโยชน์ และสรา้งความ
มัน่คงด้านพลงังานภายในประเทศ โดยมวีสิยัทศัน์ คอื การเป็นธุรกจิแยกก๊าซชัน้น าของโลก ภายในปี 
2563: To be World’s Leading Gas Processing Business by 2020” โดยการสร้างความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานปัจจุบนัใน 3 มุมมอง คอื  1) การปรบัปรุงกระบวนการผลติและประสทิธภิาพการผลติ 2) 
ประสทิธภิาพด้านพลงังานและต้นทุน  3) ความเป็นเลศิในด้าน QSHE และ CSR ควบคู่กบัการรองรบั
ความยัง่ยืนในอนาคต 2 มุมมอง คือ  4) ด้านนวัตกรรมและ 5) ด้านสมรรถนะของพนักงาน ซึ่ง 5 
มุมมองดงักล่าวได้มกีารก าหนด 6 ตวัชี้วดัหลกั (Top Quartile KPIs) เพื่อเป็นเป้าหมายของ โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยสามารถน า 6 ตวัชี้วดัหลกันี้ไปใช้ในการประเมนิ
ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้และพจิารณาก าหนดพนัธกจิเป็นเป้าหมายใน
การตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล  ตาม
รายละเอยีดดงันี้ (Figure A และ Figure B)  

 
Figure A เจตจ านง วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 2 

 
Figure B วสิยัทศัน์และเป้าหมายของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ต่อประเทศ: สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัก๊าซธรรมชาต ิโดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการดา้น
พลงังานในประเทศและกลุ่มปิโตรเคมเีพื่อสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

ต่อลูกค้า: ด าเนินการจดัหา ผลติ  ส่งมอบและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพเหนือความ
คาดหวงัของลกูคา้ 

ต่อสงัคม ชุมชน: ควบคุมและป้องกนัผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และกระบวนการผลติใน
ด้านความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นการปฏบิตัทิี่ดกีว่ากฎหมาย  
สนับสนุนผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีด้วยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อให้เป็นเครอืข่ายสเีขยีวและอยู่ร่วมกนั
อยา่งยัง่ยนื 

ต่อผู้ถือหุ้น: บรหิารองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศและองค์กรแห่งการเรยีนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม ใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กบัการสรา้งนวตักรรม และความสามารถใน
การปฏบิตัิการที่เป็นเลศิในระดบัสากล เพื่อรองรบัปรบัเปลี่ยนธุรกิจในอนาคตตามทศิทางของ ปตท. 
และสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

ต่อพนักงาน : บริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับบุคลากร มุ่งมัน่ในการพัฒนาให้มี
ความสามารถในระดบัมอือาชพี  พฒันาจติส านึกดา้น CG, CSR และ QSHE พรอ้มการสรา้งความผาสุก
และความผกูพนัในองคก์ร 

ต่อคู่ค้า: มุ่งสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมอืที่ดีกบัคู่ค้าและผู้ส่งมอบ โดยพื้นฐานการ
ด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสรา้งความสมดุลในการด าเนินธุรกจิทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
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การแสดงความมุ่งมัน่เพื่อสนับสนุนการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีให้เกดิประโยชน์
ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ทบทวนและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั  สิง่แวดลอ้ม การจดัการพลงังาน การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ และ
การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นประจ าทุกปี โดยใหค้วามส าคญัในเรื่องการบรูณาการเรื่องความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมไว้ในกระบวนการด าเนินธุรกิจ (CSR In-Process) รวมถึงการสื่อสารนโยบาย ผล
การด าเนินงาน และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีรบัทราบ (Figure C) 

 
Figure C นโยบาย QSHE 

นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ยงัยดึค่านิยม SPIRIT เป็นแนวทางในการสรา้งกรอบ
ความคดิและความเชื่อที่จะน าไปสู่พฤตกิรรมและแนวทางปฏบิตัเิดยีวกนัในทุกๆ ด้าน SPIRIT จงึเป็น
องคป์ระกอบที่ส าคญัต่อวฒันธรรมองค์กรทีเ่ขม้แขง็ เป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจและสรา้งความไว้วางใจ
ซึ่งกนัและกัน อีกทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืส าคญัในการส่งเสรมิให้พนักงานเป็นทัง้คนด ีและคนเก่งในการ
ด าเนินงาน  
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลองคก์ร 
1.1 ข้อมลูสถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ  
(ภาษาไทย): บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
(ภาษาองักฤษ): PTT Public Company Limited; Rayong Gas Separation Plant 
ทีต่ัง้ : เลขที ่555  ถ.สุขมุวทิ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง จ.ระยอง  21150 
ละตจิดู : 12°43'29.0"          
ลองตจิดู : 101°08'53.6" 
เลขทีต่ามใบ รง.4/เลขทีใ่บประกอบกจิการในพืน้ทีน่ิคมฯ: 3-89-1/29 รย              
ประเภทการผลติ : แยกก๊าซธรรมชาต ิ
โทรศพัท ์:  038-676000     
โทรสาร : 038-676929 
Website: www.pttplc.com   

 
Figure 1.1A แผนผงัทีต่ ัง้โรงงาน 
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1.2 โครงสร้างองคก์ร 
 บรษิทัฯ ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2528    ดว้ยทุนจดทะเบยีน 28,572,457,250.00 บาท 

 ณ ปัจจุบนั มพีนกังานรวมทัง้สิน้ 527 คน (ขอ้มลู ณ เดอืนเมษายน 2561) 

มกี าลงัการผลติ 6.7 MTA 

 
โครงสร้างธรุกิจ 

 
Figure 1.2A ก าลงัการผลติก๊าซของโรงแยกก๊าซฯ 

1.3 ตลาด/พื้นท่ีในการให้บริการ 

ผลิตภณัฑข์องโรงแยกกา๊ซธรรมชาติระยองท่ีส าคญั ได้แก่ 
1. อเีทน  (C2) ใชเ้ป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
2. โพรเพน  (C3) ใช้เป็นวตัถุดิบตัง้ต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเชื้อเพลิงในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3. แอลพีจี (LPG) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครวัเรือน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และรถยนต ์

ตลอดจนเป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
4. เอ็นจแีอล (NGL) ใช้เป็นวตัถุดบิตัง้ต้นในการผลติสารละลาย และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

รวมถงึสามารถใชใ้นการผสมเป็นน ้ามนัเบนซนิส าเรจ็รปู 
5. เพนเทน (Pentane)  ใชเ้ป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
6. ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ใชเ้ป็นสารหลกัในอุตสาหกรรมแช่แขง็ เพื่อท าความเยน็ 

 
 
 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 6 

ตลาดภายในประเทศ   
 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง แบ่งลกูคา้ออก เป็น 2 กลุ่ม ตามกระบวนการสรา้งคุณค่าซึง่เป็น
ระบบงานหลกัของ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง (จดัหา ผลติ ขาย ส่งมอบ ประกนัคุณภาพ และ
นวตักรรม) ดงันี้ 

1. กลุ่มลกูคา้วตัถุดบิ ไดแ้ก่ 
 โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่สามารถแบ่งลกูคา้ตามรายผลติภณัฑไ์ดด้งันี้ 
ผลิตภณัฑ ์ ลกูค้า 
อีเทน (C2) บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
โพรเพน (C3) บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จ ากดั 
บรษิทั เอชเอม็ซ ีโปลเีมอส ์จ ากดั 
บรษิทั ไทยโพลเิอททลีนี จ ากดั 

แอลพีจี (LPG) บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ระยองโอเลฟินส ์จ ากดั 
บรษิทั มาบตาพุดโอเลฟินส ์จ ากดั 

เอน็จีแอล (NGL) บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ระยองโอเลฟินส ์จ ากดั 
บรษิทั แอรล์คิวดิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั สตารปิ์โตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

เพนเทน (Pentane) บรษิทั ระยองโอเลฟินส ์จ ากดั 
CO2 (By Product) บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั ลนิเด ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

2. กลุ่มลกูคา้เชือ้เพลงิ ไดแ้ก่ 
 เชื้อเพลงิภาคครวัเรอืนในประเทศ ซึ่งจดัจ าหน่ายผ่านหน่วยธุรกจิน ้ามนั โดยการขนส่ง

ทางท่อไปยงั ท่าเรอืเขาบ่อยา (MT) คลงัก๊าซบ้านโรงโป๊ะ (BRP) และ บรษิัท พีทีท ี
แทงค ์เทอรม์นิอล จ ากดั (PTT TANK) 

 เชือ้เพลงิภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซึง่จดัจ าหน่ายผ่านหน่วยธุรกจิน ้ามนั  
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ตลาดภายนอกประเทศ 
 ปัจจบุนัมกีารจ าหน่ายภายนอกประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ผลติภณัฑด์งันี้ 

 LPG Export ผ่านหน่วยธุรกจิน ้ามนั และหน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ผ่านทางรถ 
ทีค่ลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ (BRP) และส่งออกทางเรอื ผ่านทาง ท่าเรอืเขาบ่อยา (MT) และ 
บรษิทั พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิอล จ ากดั (PTT TANK) ไปยงัประเทศในแถบเอเชยี 

 NGL Export ผ่านหน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ไดแ้ก่กลุ่มลกูคา้น ้ามนัเบนซนิ
ส าเรจ็รปู ในประเทศสงิคโ์ปร ์โดยส่งออกทางเรอืจากโรงแยกก๊าซฯขนอม 

 
Figure 1.3A กระบวนการสรา้งคุณค่า 

 
Figure 1.3B แผนภาพผลติภณัฑ ์และกลุ่มลกูคา้ของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
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1.4 แผนผงัการผลิต ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Process Flow Chart) 

กระบวนการผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิคอื การแยกก๊าซธรรมชาตทิีร่บัจากระบบท่อส่งก๊าซ
ในทะเล โดยใช้การลดแรงดัน และอุณหภูมิ และกลัน่ล าดับส่วนตามจุดเดือด เพื่อให้ได้ผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ โดยมีกระบวนการผลิตที่ส าคัญ 2 กระบวนการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
(Figure 1.4A,B) 

1. กระบวนการส าหรบัแยกสารท่ีมิใช่ก๊าซไฮโดรคารบ์อน (Gas Treatment Section) :                       
โดยปกติแล้วก๊าซธรรมชาติมกัมสีารปนเป้ือนซึ่งไม่ใช่สารไฮโดรคาร์บอนปะปนมาด้วย ได้แก่ ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) , น ้า (H2O) และ ปรอท (Hg) โดยเฉพาะ CO2 ในก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทย
ประมาณสูงถึงร้อยละ 14-23 โดยปรมิาตร (mol%) ซึ่งจะควบคุม CO2 ขาออกให้น้อยกว่า 0.1 mol% 
เพื่อป้องกนั CO2 แขง็ตวั (freezing) และมผีลท าให้ระบบท่ออุดตัน เนื่ องจาก การกระบวนแยกก๊าซฯ 
ต้องใชอุ้ณหภูมทิีต่ ่า ประมาณ -100 °C ดงันัน้ จงึต้องก าจดัสารปนเป้ือนดงักล่าว โดยผ่านกระบวนการ 
ดงันี้  

1.1) หน่วยก าจดักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ (Acid Gas Removal Unit) ส าหรบัโรงแยกก๊าซ
หน่วยที่ 1 คอื Benfield Unit ใช้สารละลายโปตสัเซยีมคาร์บอเนต (K2CO3) ดูดซบั CO2 ออกจากก๊าซ
ธรรมชาติ จากนัน้น าสารละลายโปตัสเซียมคาร์บอเนต ที่อิ่มตัวด้วย CO2 มาลดความดันและเพิ่ม
อุณหภมู ิเพื่อแยก CO2 ส่งจ าหน่ายต่อไป และท าใหส้ามารถน าสารละลายโปตสัเซยีมคารบ์อเนตกลบัมา
ใช้ได้อกี   ส าหรบัโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 5 ใช้กระบวนการดูดซบัโดยสารละลายเอมนี (aMDEA) ในการ
ก าจดัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ โดยสารละลายทีใ่ชด้ดูซบัก๊าซ  CO2  ถูกป้อนเขา้สู่หอดดูซมึ (Absorber 
column) ทางด้านบน และก๊าซธรรมชาตถิูกป้อนเขา้ไปทางด้านล่าง ในลกัษณธไหลสวนทาง (Counter 
Current Flow) หลงัจากนัน้จะน าสารละลายเอมีน (aMDEA) ที่ดูดซบั CO2 มาท าการลดแรงดนัและเพิม่
อุณหภูมทิี่หอ regeneration column เพื่อแยก CO2 ส่งจ าหน่ายต่อไปยงั  โรงผลติคารบ์อนไดออกไซด์
เหลว  (Liquid  Carbonic  Plant)   

1.2) หน่วยก าจดัความช้ืน (Dehydration unit) ท าหน้าทีแ่ยกน ้าออกจากก๊าซธรรมชาต ิ โดย
การท าให้ก๊าซเยน็ลง โดยไอน ้าจะควบแน่นเป็นหยดน ้าแยกออกมา และไอน ้าส่วนที่เหลอืจะผ่านเข้าสู่ 
Molecular Sieve (ชนิด Regenerate ได)้ ก่อนส่งไปยงั Ethane Recovery Unit 
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1.3) หน่วยก าจดัสารปรอท (Mercury Removal Unit) เนื่องจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมี
ลกัษณะเฉพาะคอืมสีารประเภทนี้ปนเป้ือนอยู่ในปรมิาณที่สูง  ดงันัน้โรงแยกก๊าซธรรมชาตจิงึต้องก าจดั
สารปรอทออก เพื่อป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิกบัอุปกรณ์ของโรงแยกฯ ประเภทอะลูมเินียม และอนัตรายที่
จะเกิดขึ้นกับผู้บรโิภค โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกเพิ่มอุณหภูมขิึ้นไปประมาณ 10 องศาเซลเซียส เพื่อ
ป้องกนั สารไฮโดรคารบ์อนกลัน่ตวั (Hydrocarbon condense) หลงัจากนัน้ จะเขา้สู่กระบวนการดูดซบั 
โดยใช ้ตวัดูดซบัปรอท adsorbent เพื่อลดปรมิาณปรอทในก๊าซธรรมชาตจิาก  50 ไมโครกรมั/ลูกบาศก์
เมตร  ให้เหลือต ่ ากว่า  0.1  ไมโครกรมั/ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งสารที่ใช้ดูดซบัปรอทนี้มีอายุการใช้งาน
ประมาณ  2-6  ปี ขึน้อยูก่บัสภาวะการใชง้าน process condition 

2. กระบวนการส าหรบัแยกสารประกอบไฮโดรคารบ์อน (Fractionation Section) การ
แยกก๊าซธรรมชาติใช้หลกัการเดียวกับการกลัน่ โดยจะเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติที่มสีถานะก๊าซให้เป็น
ของเหลว และปรบัอุณหภูมขิองก๊าซธรรมชาตทิีเ่ป็นของเหลวนัน้ ใหม้อุีณหภูมเิดยีวกนักบัจุดเดอืดของ
ก๊าซไฮโดรคารบ์อนแต่ละชนิดทีต่อ้งการแยก ซึง่แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คอื 

2.1) หน่วยแยกก๊าซเหลวรวม (Ethane Recovery Unit) : ก๊าซธรรมชาติที่ปราศจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และน ้ า (Dehydrated Gas) จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการท าความเย็น (Cryogenic 
section) โดยใชอุ้ปกรณ์ลดความดนั (Turbo Expander) เพื่อลดความดนัและลดอุณหภูม ิเหลอืประมาณ 
-90 องศาเซลเซียส จนท าให้ก๊าซธรรมชาติกลายเป็นของเหลว และส่งต่อไปยังหอกลัน่มีเทน 
(Demethanizer) ซึ่งท าหน้าที่แยกก๊าซมีเทน (C1) ออกจากก๊าซธรรมชาติ เรยีกผลิตภัณฑ์ส่วนนี้ว่า 
Sales Gas 

2.2) หน่วยแยกผลิตภณัฑ์ (Fractionation Unit) : กระบวนการดงักล่าวจะใช้หลกัการกลัน่
แยกสาร เพื่ อแยกก๊าซธรรมชาติให้อยู่ ในรูปสารบริสุทธิ ์โดยประกอบด้วย หอแยกก๊าซอีเทน 
(Deethanizer) เพื่อแยกก๊าซอีเทน  (C2), หอกลัน่ (Depropanizer) เพื่อแยกก๊าซฯ เป็นผลติภณัฑ์โพ
รเพน (C3) ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว, LPG (C3+C4) และก๊าซโซลนีธรรมชาต,ิ NGL (C5+)  
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Figure 1.4A กระบวนการผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที ่1, 5, 6 
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Figure 1.4B กระบวนการผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที ่2, 3, และ อเีทน 
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3. กระบวนการควบคมุคณุภาพอากาศของโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 
 ปัจจุบนัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ได้มกีารควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษจากปล่องระบาย รวม
จ านวน 13 ปล่อง ซึ่งทัง้หมดเป็นปล่องระบายที่เกิดจาก การเผาไหม้เชื้อเพลงิ Sale gas ที่หม้อไอน ้า 
(Boiler), เครื่องกงัหนัก๊าซหน่วยผลติไฟฟ้า (Generator), และเครื่องกงัหนัก๊าซของ Compressor ของ
หน่วยผลติต่างๆ ส าหรบัการเพิม่ก าลงัการแยกก๊าซฯ ตามรปูที ่3.1 ทัง้นี้มกีารควบคุมมลพษิทางอากาศ 
ดงันี้ 
 
3.1) การควบคุมก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 
   ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) เกดิจากการเผาไหม ้Sale gas ของแหล่งก าเนิดต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่เกดิจาก Thermal NOx ซึง่เกดิจากก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออซเิจนในอากาศทีป้่อนเขา้หอ้งเปาไหม้
ของแหล่งก าเนิด และท าปฏกิริยิาจบัตวักนักลายเป็น NOx ในสภาวะที่อุณหภูมสิูง ในปัจจุบนัโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยองมกีารติดตัง้ระบบควบคุม NOx จากแหล่งก าเนิดต่างๆ ด้วยระบบ CEMs โดย
ในทางปฏิบัติเมื่อพบว่าระบบมกีารแจ้งเตือนค่ามลพิษอากาศที่ปล่องระบายมีค่าเข้าใกล้ค่าควบคุม
ภายในร้อยละ 90 ของค่าควบคุมตามที่ก าหนดในมาตรการฯ พนักงานควบคุมการผลิตจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบการท างานของกระบวนการผลติ ระบบควบคุมมลพษิ และวเิคราะห์ว่ายงัคงมกีาร
ท างานเป็นปกติหรือไม่ รวมถึงแจ้งต่อหน่วยงานส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม และส่วนควบคุมคุณภาพเพื่อด าเนินการตรวจวัดและทวนสอบผลการตรวจวัดทาง
หอ้งปฏบิตักิารเทยีบกบัค่าควบคุม แต่หากพบว่าค่ามลพษิอากาศยงัคงมแีนวโน้มสูงขึน้จนอาจเกนิรอ้ย
ละ 95 ของค่าควบคุมที่ระบุไว้ในตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะพจิารณาลดก าลงัการผลติของแหล่งก าเนิดมลพษิลง  
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพื่อควบคุมก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) ไดแ้ก่ การใชเ้ครือ่งยนตแ์ละหวัเผาแบบทีก่่อใหเ้กดิมลพษิต ่า (Dry Low NOx Engine; 
DLE & Dry Low Nox burner; DLB), การตดิตัง้ SCR (Selective Catalyst Reduction) 
 
3.2) การควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) 
   ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ร ับมาจากหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลจะมีก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ปนเป้ือนมาด้วยส่วนหนึ่ง ส าหรบัโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 2 และ 3 ซึ่งถูกออกแบบให้
เป็นแบบ Low Ethane Recovery Process ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ข้างต้นโดยส่วนใหญ่จะตดิไปกบั
เซลล์แก๊สที่เป็นผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ ที่ส่งจ าหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่น าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิ 
อกีทัง้โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะน าเซลลแ์ก๊สบางส่วนมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทีเ่ครือ่งยนต์กงัหนัก๊าซและหมอ้ไอ
น ้าของหน่วยผลติต่างๆ ด้วย จงึอาจท าให้ก๊าซที่เหลอืจากการเผาไหมแ้ละถูกระบายออกปล่องระบาย
ของโรงแยกก๊าซฯ ระยองมโีอกาสปนเป้ือนก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์อยู่บางส่วน ส าหรบัแหล่งก าเนิดหลกั
ของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์อกีแหล่งหนึ่งคอืโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1, 5, 6 และโรงแยกอเีทน กล่าวคอื 
หน่วยแยกข้างต้นถูกออกแบบเป็นแบบ High Ethane Recovery Process ซึ่งมกีารติดตัง้หน่วยก าจดั
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ก๊าซที่มสีภาพกรดออกจากก๊าซธรรมชาตก่ิอนเขา้น าก๊าซธรรมชาตเิขา้สู่กระบวนการแยกก๊าซในล าดบั
ต่อไป ท าให้ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์โดยส่วนใหญ่ที่ตดิมากบัวตัถุดบิจะปะปนไปกบัก๊าซที่มสีภาพกรดที่
ถูกแยกออกมาจากก๊าซธรรมชาต ิ(ก๊าซที่มสีภาพกรดที่ถูกแยกประกอบด้วยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
เป็นหลกัและมก๊ีาซไฮโดรเจนซลัไฟด์อยู่บางส่วน) ทัง้นี้โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะส่งก๊าซที่มสีภาพกรดที่
ผ่านการแยกส่งให้กบัอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อน าไปไปประโยชน์บางส่วน ส าหรบัก๊าซที่มีสภาพกรด
ส่วนทีเ่หลอืจะถูกระบายออกปล่องระบายต่อไป ดงันัน้ ปรมิาณไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีร่ะบายออกจากปล่อง
ต่างๆ จะขึน้อยู่กบัสดัส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีถู่กปนเป้ือนมากบัก๊าซธรรมชาตทิี่รบัมาจากหลุม
ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลในขณะนัน้ๆ เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม วิธีการควบคุมการระบายก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ของโรงแยกก๊าซฯ ระยองในปัจจุบนั จงึมกีารก าหนดขอ้ตกลงกบัแหล่งผลติก๊าซที่จะ
ควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีป่นเป้ือนมากบัก๊าซธรรมชาต ิ(วตัถุดบิ) ก่อนเขา้โรงแยกฯ ใหไ้ม่เกนิ 38 
ส่วนในล้านส่วน (ppm) และมกีารควบคุมค่าก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จากปล่องระบายต่างๆ ไม่เกิน 60 
ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ซึง่มคีวามสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ(พ.ศ.2553)   
 
3.3) การควบคุมก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ จากแหล่งก าเนิดที่มีองค์ประกอบของ
ซลัเฟอร ์ซึ่งปะปนมาจากก๊าซธรรมชาตทิี่รบัมาจากหลุมก๊าซ สหรบัการควบคุมการระบายมลพษิ SO2 
จากแต่ละปล่องระบายในปัจจบุนัไดค้ านึงถงึองคป์ระกอบของซลัเฟอรท์ีเ่จอืปนมากบัก๊าซธรรมชาต ิและ
การบรหิารจดัการน าก๊าซแต่ละแหล่งเขา้โรงแยกก๊าซฯ แต่ละหน่วยตามค่าการออกแบบทางวศิวกรรม 
(Engineering design) โดยจะมกีารควบคุมการระบาย SO2 จากปล่องระบายอากาศส่วนใหญ่ไม่เกนิ 12 
ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ยกเวน้ปล่องระบายของโรงแยกก๊าซหน่วยที ่6 และโรงแยกก๊าซอเีทน ใหไ้ม่เกนิ 
1.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานควบคุมในปัจจุบนัที่ควบคุมไม่เกิน 50 ส่วนใน
ลา้นส่วน (ppm)   
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ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี 

2.1 ขอบเขตการรายงาน 
รายงานฉบับนี้ได้จ ัดท าโดยด าเนินการตามมาตรฐานความรบัผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial 
Works : CSR-DIW) ผนวกกับมาตรฐานตามกรอบการรายงานสากล GRI-G4 (Global Reporting 
Initiative) เพื่อความยัง่ยนือนัเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแนวทาง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน 26000 

2.2 ระยะเวลาการรายงานครอบคลมุช่วงเวลา 
รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง บรษิทั ปตท. จ ากดั ประจ าปี 

2561 ฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อสื่อสารนโยบาย กรอบการด าเนินงาน แนวปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไปยงักลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของสายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิซึง่ขอ้มลู
ในรายงานฉบบัดงักล่าวประกอบด้วย ข้อมูลที่สอดคล้องกบัความต้องการความคาดหวงัในการรบัทราบ
ขอ้มลูของกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อกีทัง้ครอบคลุมเฉพาะผลการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
อาท ิขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ร,กระบวนการผลติ, ผลติภณัฑท์ี่ส าคญั, พื้นที่การให้บรกิาร, ผลการปฏบิตัิ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด, ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ว ัด GRI-G4 รวมถึงผลการ
ด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่ส าคญั ในช่วงเดือนมกราคม  2560 ถึงมนีาคม 2561 และ
ข้อมูลบางส่วนมกีารเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานกบัปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ในการ
วเิคราะห์และปรบัปรุงขององค์กร ตามมาตรฐานความรบัผดิชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สงัคมเพื่อมุง่สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

2.3 ช่ือผูป้ระสานงานหลกัส าหรบัสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงาน  
 

ช่ือ-สกลุผูป้ระสานงานคนท่ี 1 : น.ส.ณฐัวนิช เท่งเจยีว 

ต าแหน่ง: พนกังานบรหิารระบบคุณภาพ ฝ่าย/แผนก: ส่วนคุณภาพ ความปลอดภยั 

 อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มโรงแยกก๊าซ 

โทรศพัท:์ 038-676-917 โทรสาร: 038-676-929 

โทรศพัทม์อืถอื: 083-111-0191 Email: nathavanich.t@pttplc.com 
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ช่ือ-สกลุผูป้ระสานงานคนท่ี 2 : น.ส.วลยัภรณ์ ศริริตัวิฒันา 

ต าแหน่ง: พนกังานบรหิารระบบคุณภาพ ฝ่าย/แผนก: ส่วนคุณภาพ ความปลอดภยั 

  อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มโรงแยกก๊าซ 

โทรศพัท:์ 038-676-905 โทรสาร: 038-676-929 

โทรศพัทม์อืถอื: 087-139-1188 Email: walaiporn.s@pttplc.com 

ระบอีุเมลกลาง (E-Mail ) ของบริษทั - 

 
2.4 บุคลากรเฉพาะด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมประจ าโรงงาน 

  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะ 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2559      

  ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ:  นางสุชามาทย ์ ใจยา 
  บคุลากรเฉพาะประเภท:   บุคลากรเฉพาะดา้นการมสี่วนรว่มและพฒันาชุมชน 
  เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ:  15900059 
  โทรศพัท:์  038-676-194  โทรสาร: 038-676-199 
  โทรศพัทม์ือถือ:  098-919-5198 Email: suchamat.j@pttplc.com 
   
  ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ: นางรพพีรรณ บุญเนาว ์
  บคุลากรเฉพาะประเภท:  บุคลากรเฉพาะดา้นการมสี่วนรว่มและพฒันาชุมชน 
  เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ: 15900039 
  โทรศพัท:์ 038-676-199   โทรสาร: 038-915-216 
โทรศพัทม์ือถือ: 090-198-5235  Email: rapeepan.b@pttplc.com 
 
ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ: น.ส.ธญัญพทัธ ์วงศศ์ริขิจร 

  บคุลากรเฉพาะประเภท:  บุคลากรเฉพาะดา้นการมสี่วนรว่มและพฒันาชุมชน 
  เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ: 15900021 
  โทรศพัท:์ 038-676-282  โทรสาร: 038-676-249 
โทรศพัทม์ือถือ: 099-564-2698  Email: thanyaphat.w@pttplc.com 
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ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ: น.ส.วลยัภรณ์ ศริริตัวิฒันา 
  บคุลากรเฉพาะประเภท:  บุคลากรเฉพาะดา้นการบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมระดบัทัว่ไป 
  เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ: 26000273 
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ส่วนท่ี 3 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร  
 

3.1 นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มกีารก าหนดแนวทางในการบรหิารงานตามระบบมาตรฐานการ

จดัการแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วยระบบคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิง่แวดล้อม การจดัการพลงังาน การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ และการแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม รวมถึงได้มีการน าเกณฑ์มาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ โดยบูรณาการกับเครื่องมือการบรหิาร
จดัการ ระบบมาตรฐานสากล ระบบงานเพิม่ผลผลติ (Productivity tools) ระบบการบ ารุงรกัษาทวผีลที่
ทุกคนมสี่วนรว่ม (Total Productive Management ; TPM) และการบรหิารการปฏบิตักิารเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของกลุ่ม ปตท. (Operational Excellence ; OpEx) ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA)  และมุ่งสรา้งวฒันธรรมดา้น QSHE รวมถงึสรา้งความตระหนักและให้ความส าคญัแก่ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี สงัคมและชุมชน ตาม Figure 3.1A โดยทางองคก์รไดม้กีารประยุกตใ์ชโ้ดยก าหนดกระบวนการ
ไวใ้นขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน 
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Figure 3.1A นโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม การจดั

การพลงังาน การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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3.2 โครงสร้างการด าเนินงาน CSR ของบริษทั 
 การด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มกีารก าหนด
โครงสรา้งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

1. โครงสร้างตามสายบงัคบับญัชา ประกอบดว้ยหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสรา้งการบรหิาร
ขององค์กร ซึง่มหีน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีของโรงแยกก๊าซฯ ในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
กลุ่มต่างๆ โดยตรง ไดแ้ก่ 
 1.1) ส่วนบรหิารทัว่ไป : กลุ่มพนกังาน 
 1.2) ส่วนกจิการเพื่อชุมชน : กลุ่มชุมชน 
 1.3) ส่วนจดัหาและบรหิารพสัดุโรงแยกก๊าซ : กลุ่มคู่คา้ 
 1.4) ส่วนบรกิารลกูคา้ผลติภณัฑ ์: กลุ่มลกูคา้ 
*หมายเหตุ กลุ่มประเทศชาตแิละผูถ้อืหุน้จะอยูภ่ายใตก้ารดแูลจากบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องดูแลผู้มสี่วนได้เสยี มกีารสร้างความสมัพนัธ์ ส ารวจความพึง
พอใจ และด าเนินการตอบสนองต่อผู้มสี่วนได้เสยีเพื่อให้องค์กรและผูม้สี่วนได้เสยีสามารถอยู่ร่วมกนัได้
อย่างยัง่ยนื รวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการด าเนินงานอยา่งมคีวามรบัผดิชอบกบั
ผู้มสี่วนได้เสยี และผงัโครงสรา้งองค์กรสามารถแสดงได้ดงัภาพ 3.2 A โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีม
ขัน้ตอนและก๊าซธรรมชาต ิ

 
Figure 3.2A โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขัน้ตอนและก๊าซธรรมชาติ 
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2. Cross Functional Team เป็นโครงสรา้งการท างานในรูปแบบทมี เพื่อให้พนักงานมสี่วน
รว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งทีต่้องด าเนินการหรอืรบัผดิชอบ มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของผลงานรว่มกนั ส่งผล
ให้กจิกรรมทุกกจิกรรมมกีารบูรณาการซึ่งกนัและกนั โดยก าหนดและส่งเสรมิให้พนักงานเสนอความคดิ
ตัง้แต่กระบวนการความรบัผดิชอบภายในองคก์รไปสู่ภายนอกองคก์ร ซึง่ประกอบดว้ย 2 กลุ่มยอ่ยดงันี้ 

A. CSR Pillar เป็นคณะท างานที่มสีมาชกิจากหลายส่วนงานร่วมกนัก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานของ Pillar โดยพฒันาแนวทางให้เป็นระบบของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยอง TPM System) เพื่อตอบสนองการบรรลุวสิยัทศัน์และทศิทางการด าเนินธุรกจิของสาย
งานแยกก๊าซ อกีทัง้ตอบสนองในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร  ตาม 
Figure 3.2B 

 
Figure 3.2B คณะท างาน CSR Pillar 

B. SM (Sustainability Management) เป็นหนึ่ งในคณะท างานย่อยของคณะท างาน 
Operation Excellent (ความเป็นเลศิด้านปฏิบตัิการ) ซึ่งจดัตัง้ขึ้นเพื่อร่วมกนัออกแบบระบบงานและ
ตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อขบัเคลื่อนใหอ้งคก์รมกีารด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
อย่างยัง่ยนื พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งความเข้าใจ และสื่อสารผลการด าเนินงานสู่ภายนอกผ่านรายงานแห่ง
ความยัง่ยนืตาม Figure 3.2C 
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Figure 3.2C คณะท างาน SM 

3.3 ผลงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมกีารด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมกีารก าหนด

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และแผนการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี โดยเฉพาะ

ชุมชมสงัคมรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในดา้นเศรษฐกจิ , 

สงัคมสุขภาพ และการศึกษา รวมถึงสิ่งแวดล้อมในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน ด้วยกระบวนการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ จากการคาดการณ์ขอ้กงัวลและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสาธารณะและสงัคม 

โดยไดม้กีารก าหนดขอบเขตของชุมชนทีส่ าคญัตาม EIA จากนัน้น ามาวเิคราะหค์วามต้องการและความ

คาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ซึ่งน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ ทีมีผลต่อการก าหนด

แผนงานและการจดัตัง้งบประมาณขององค์กรในแต่ละปีที่คณะท างานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมจะ

ด าเนินงานตามแผน อกีทัง้มกีารตดิตามและประเมนิผลโดยผู้บรหิารของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

เป็นระยะ โดยเป็นการตดิตามผลรายเดอืน รายไตรมาส และน ามาสรุปเป็นรายปี เพื่อน าไปสู่การพฒันา

และปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง ซึง่สามารถสรปุผลลพัธจ์ากการด าเนินงานไดต้าตารางต่อไปนี้ 
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 ดา้นเศรษฐกจิ 
ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 

โครงการฝากขายผลติภณัฑข์องกลุ่มผูป้ระกอบการในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองในรา้น
ขายของทีร่ะลกึสวนสมนุไพรฯระยอง 23,370,819 บาท 

2557-2560 

โครงการส่งเสรมิอาชพีชุมชนเขา้รว่ม 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพุดรวม
รายไดท้ัง้สิน้ 67,507,572 บาท 

2557-2560 

- รายไดชุ้มชนจากตลาดนดักลางวนัสวนสมุนไพรฯระยอง 39,319,743 บาท 2557-2560 
- รายไดชุ้มชนจากตลาดนดัฟุตบอลสวนสมนุไพรฯระยอง 11,486,717 บาท 2557-2560 
- รายไดชุ้มชนจากรา้นอาหารชุมชนสวนสมนุไพรฯระยอง  13,218,622 บาท 2557-2560 
- รายไดชุ้มชนจากรา้นเช่าจกัรยานสวนสมนุไพรฯระยอง 706,060 บาท 2557-2560 
- รายไดชุ้มชนจากรา้นนวดสวนสมนุไพรฯระยอง 2,776,430 บาท 2557-2560 

 

     
Figure 3.3A งานตลาดนดัสวนสมนุไพร 

 

Figure 3.3B ตลาดนดัฟุตบอลสวนสมนุไพรระยอง 

 
Figure 3.3C รา้นขายของทีร่ะลกึสวนสมุนไพรฯ ระยอง 
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Figure 3.3D รา้นเช่าจกัรยานสวนสมนุไพรฯ ระยอง 

 
Figure 3.3E รา้นนวดสวนสมนุไพรระยอง 

 
Figure 3.3F รายไดข้องชุมชนจากกจิกรรมและรา้นคา้บรกิารสวนสมนุไพรฯ 

 ดา้นสงัคม, สุขภาพ และเยาวชน 
ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 

โครงการสานสมัพนัธช์ุมชนโดยรอบโรงงานพืน้ทีร่บัผดิชอบ (EIA 38 
ชุมชน) อาท ิกจิกรรมประเพณ,ี งานมงคล, งานอวมงคล, กจิกรรมกฬีา
ชุมชน 

2557-2560 

โครงการพฒันาชุมชนเพื่อตอบสนองความตอ้งการชุมชนโดยใช้
ความสามารถหลกัพนกังานโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 84 โครงการ 

2557-2560 

โครงการผูบ้รหิารโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองพบปะผูน้ าชุมชนเพื่อรบัฟัง 2557-2560 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 
ความคดิเหน็และสื่อสารขอ้มลูใหผู้น้ าชุมชนไดร้บัทราบอยา่งถูกตอ้งและเกิด
การยอมรบัจ านวน 7 ครัง้ 
โครงการสวสัดปีีใหมผู่น้ าชุมชน 38 ชุมชนเพื่อส่งเสรมิและสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอผูน้ าชุมชน 

2557-2560 

โครงการพาน้องฝึกงาน(เดก็ชุมชน)จ านวน 153 คน 2558-2560 
โครงการยวุมคัคุเทศกส์วนสมนุไพรฯ จ านวนเยาวชนทีร่่วมอบรม 272 คน
และเขา้ปฏบิตังิาน 88 คน  

2557-2560 

คลนิิกปันน ้าใจมชีุมชนเขา้มารบับรกิารจ านวน 22,333 คน 2557-2560 
โครงการรกัษ์สุขภาพชุมชนเขา้รว่ม 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตา
พุด 

2557-2560 

โครงการสรา้งสุขผูส้งูอายรุว่มกบัเทศบาลและชมรมผูส้งูอายเุทศบาลเมอืง 
มาบตาพุด เดอืนละ 3 ครัง้  

2557-2560 

โครงการรว่มกบักลุ่มปตท.ดา้นการศกึษาและเยาวชน ต่อเนื่อง 5 โครงการ 2557-2560 
โครงการรว่มกบักลุ่มปตท.ดา้นคุณภาพชวีติและความผาสุก ต่อเนื่อง 4 
โครงการ 

2557-2560 

โครงการดา้นสานสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื ต่อเนื่อง 4 โครงการ 2557-2560 
 

  
Figure 3.3 G รว่มกจิกรรมประเพณีบุญขา้วหลาม 

 
Figure 3.3H โครงการพฒันาชุมชนเพื่อ ตอบสนองความตอ้งการชุมชน 
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Figure 3.3I โครงการผูบ้รหิารพบผูน้ าชุมชน 

 
Figure 3.3J โครงการสวสัดปีีใหมผู่น้ าชุมชน 

 

Figure 3.3K โครงการยวุมคัคุเทศก์ 

 
Figure 3.3L โครงการพาน้องฝึกงาน 

 
Figure 3.3M คลนิิคปันน ้าใจ 

 
Figure 3.3N โครงการสรา้งสุขผูส้งูอายรุว่มกบั

เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 
Figure 3.3O โครงการรว่มกบักลุ่มปตท.            

ดา้นการศกึษาและเยาวชน 
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Figure 3.3P โครงการรว่มกบักลุ่มปตท.        

ดา้นคุณภาพชวีติและความผาสุก 

 
Figure 3.3Q โครงการดา้นสานสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื 

 

Figure 3.3 R จ านวนผูใ้ชบ้รกิารคลนิิคปันน ้าใจ 

 ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 

โครงการจติอาสาวนัรกัษ์สิง่แวดลอ้ม คลองหลอด-คลองเรา  2557-2560 
โครงการรว่มกบักลุ่มปตท.ในการพฒันาดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีร่ะยอง ซึง่มกีารด าเนินการต่อเนื่อง 2 โครงการ 

2557-2560 

โครงการชุมชนสญัจรโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองและสวนสมนุไพรฯเพื่อเปิดบา้น
ใหชุ้มชนเขา้มารบัรูก้ารด าเนินงานระบบการจดัการต่างๆ รวมถงึการรบัฟังความ
คดิเหน็จากชุมชนต่อการด าเนินงานของโรงงาน จ านวน 22 ชุมชน 

2557-2560 

โครงการสานเสวนา โดยการลงพืน้ทีชุ่มชนเพื่อสื่อสารขอ้มลูการด าเนินงานใหชุ้มชน
เชื่อมัน่และไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งโปรง่ใสและถูกตอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความ
ปลอดภยั กระบวนการผลติ และงานมวลชนสมัพนัธ ์จ านวน 22 ชุมชน 

2557-2560 
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ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 
โครงการ Minimize Waste to Secure Landfill 2557-2560 
โครงการควบคุมการรัว่ไหลของก๊าซ CO2 ออกสู่บรรยากาศ 2557-2560 
โครงการปรบัปรงุกระบวนการผลติน ้าใสดว้ย Eco-Cure 2557-2560 
โครงการ Open House ช่วง Turn Around เพื่อแสดงความโปรง่ใสและสรา้งความ
เชื่อมัน่ต่อชุมชนในช่วงการปิดซ่อมบ ารงุโรงงาน จ านวน 2 ครัง้ 

2560 

 

 
Figure 3.3S โครงการสานเสวนาชุมชน 

 
 

 

 
Figure 3.3K โครงการ Open House Turnaround 

 

 
Figure 3.3T โครงการชุมชนสญัจรโรงแยก

ก๊าซธรรมชาตริะยองและสวนสมุนไพรสมเดจ็

พระเทพฯ 

 
Figure 3.3L โครงการ กลุ่ม ปตท. ปล่อยพนัธุ์

สตัวน์ ้า ณ หาดแม่ร าพงึ 
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3.4 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน CSR-DIW / ISO 26000 
น าเสนอขอ้มูลการทบทวนสถานะเริ่มต้นเปรยีบเทยีบจ านวนขอ้ก าหนดทีป่ฏบิตัิไดปี้ 2556 หรอืปีที่ไดร้บั CSR-DIW หลงัปี 2556 กบัจ านวนขอ้ก าหนดที่ปฏบิตัไิดปี้ปัจจุบนั 

และแสดงผลขอ้มลูในรปูแบบตารางสรุปและกราฟ รวมถงึการแสดงขอ้มลูหลกัฐานโดยสรุป สว่นรายละเอยีดใหแ้สดงในภาคผนวก 1  
หมายเหตุ : กรณีทีไ่ม่สามารถหาขอ้มลูการทบทวนสถานะในปีทีก่ล่าวขา้งตน้ ใหใ้ชข้อ้มลูทีม่ล่ีาสดุ 
 

  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง 

 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ประเดน็ 
รวมขอ้ก าหนดทัง้หมด 

จ านวนขอ้ก าหนดทีป่ฏบิตัไิด ้
ปี 2558 รอ้ยละ 

จ านวนขอ้ก าหนดทีป่ฏบิตัไิด ้
ปัจจบุนั รอ้ยละ 

รวมทัง้หมด ปฏบิตัเิพิม่เตมิ รวม ปฏบิตั ิ NA เพิม่เตมิ รวม ปฏบิตั ิ NA เพิม่เตมิ รวม 

5.1 การก ากบัดแูลองคก์ร 11 1 12 11 - 1 12 100 11 - 1 12 100 

5.2 สทิธมินุษยชน 39 7 46 39 - 7 46 100 39 - 7 46 100 

5.3 การปฏบิตัดิา้นแรงงาน 29 2 31 29 - 2 31 100 29 - 2 31 100 

5.4 สิง่แวดลอ้ม 21 14 35 21 - 14 35 100 21 - 14 35 100 

5.5 การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 21 5 26 21 - 5 26 100 21 - 5 26 100 

5.6 ประเดน็ดา้นผูบ้รโิภค 36 8 44 31 6 7 44 100 31 6 7 44 100 

5.7 การมสีว่นร่วมและการพฒันาชุมชน 25 18 43 25 - 18 43 100 25 - 18 43 100 

รวม 182 55 237 182 0 55 237 100 182 0 55 237 100 
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Figure 3.4A ผลการทบทวนสถานะเริม่ตน้ 

 โดยโรงแยกก๊าซฯ สามารถปฏบิตัไิดต้ามขอ้ก าหนดครบ 237 ขอ้ในทุกประเดน็ทัง้จากปี 2558 

และปี 2561 โดยรายละเอยีดการทบทวนสถานะเริม่ต้นดงัแสดงใน ภาคผนวก 1 

นอกจากนี้ทางโรงแยกก๊าซฯ ยงัไดม้กีารรวบรวมผลการด าเนินงานตามหวัขอ้หลกัและประเดน็ต่างๆ ใน

รปูแบบของเอกสาร กจิกรรม ภาพถ่าย ผลการวเิคราะห์และประเมนิในประเดน็ต่างๆ ขององค์กร ตาม

แนวมาตรฐานความรบัผดิชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม (CSR-DIW) โดยแสดงถงึการ

ด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลองคก์รทีด่ ีตระหนกัถงึถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิดว้ยความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม เพื่อตอบสนองความพงึพอใจต่อทุกกลุ่มของผูม้สี่วนไดเ้สยีที่

เกีย่วขอ้งกบัโรงงาน และสรา้งความสุขอยา่งยัง่ยนืในทุกมติ ิสามารถแสดงไดด้งัรายละเอยีดต่อไป 
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การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน CSR-DIW / ISO 26000  
5.1  การก ากบัดแูลองคก์ร  
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เป็นหน่วยงานที่ก่อตัง้ขึ้นเพื่อการเพิม่มูลค่าของก๊าซธรรมชาตโิดย

การแยกองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ และสร้างความมัน่คงด้านพลังงาน
ภายในประเทศ โดยน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงาน เพื่อใหผู้บ้รหิาร และพนักงานยดึถอืเป็นแนวทางการปฏบิตั ิส่งเสรมิใหบ้รษิทัมปีระสทิธภิาพใน
การด าเนินธุรกจิ บรหิารจดัการที่เป็นเลศิ มคีุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถงึสรา้งความตระหนัก
ในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยโครงสรา้งการบรหิารมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

- โครงสร้างการบริหารองคก์ร (Organizational governance) 
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมกีารบรหิารงานภายใต้ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ(ผยก.) ซึ่งประกอบด้วย 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง I, ฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง II,
ฝ่ายวศิวกรรมและบ ารงุรกัษาโรงแยกก๊าซ, ฝ่ายจดัจ าหน่ายผลติภณัฑก๊์าซธรรมชาต,ิ ฝ่ายบรหิารจดัการ
โรงแยกก๊าซและกจิการเพื่อชุมชน, ฝ่ายบรหิารเทคนิคและแผนการผลติ ฝ่ายสนบัสนุนการปฏบิตักิารโรง
แยกก๊าซระยอง และมสี่วนคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มโรงแยกก๊าซทีข่ ึน้ตรง
กบั ผยก. โดย ผยก. ขึ้นตรงต่อรองกรรมการผู้จดัการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (รธก.) ซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากบัดูแลของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามโครงสรา้งและระบบ
การก ากับดูแลองค์กรของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. และ
แต่งตัง้กรรมการเฉพาะเรื่องจ านวน 5 คณะ ช่วยกลัน่กรองงานที่มคีวามส าคญั ได้แก่ คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
องคก์ร และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ตาม Figure 5.1A, B และ C  
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Figure 5.1A โครงสรา้งองคก์รระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป 

 

Figure 5.1B โครงสรา้งแต่ละหน่วยงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
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Figure 5.1C โครงสรา้งและระบบการก ากบัดแูล ปตท. 

นอกจากนี้ภายในโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ได้มกีารก าหนดคณะท างานย่อยเพื่อการก ากบั

ดแูลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกกจิกรรมของความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีก่ าหนดแผนงาน

ไว ้เช่น คณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม, คณะท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม และคณะท างานการจดั

การพลงังาน เป็นต้น ซึ่งแต่ละคณะท างานย่อยนัน้จะมผีูบ้รหิารระดบัฝ่าย เป็นประธานของคณะท างาน 

และในสมาชกิของคณะท างานประกอบไปด้วยหน่วยงานหลกัที่มคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่องานนัน้ๆ 

ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการวางแผนการด าเนินงานและประสานงานรว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ ในองคก์ร

ให้ด าเนินงานภายใต้การก ากบัดูแลของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ อกีทัง้จะต้องมกีารรายงานผลการ

ด าเนินงานเพื่อการตรวจสอบและปรบัปรงุผ่านทีป่ระชุมต่างๆ ตามวาระทีก่ าหนดไวข้องแต่ละปี 
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ข้อ 5.1 (1) แสดงความมุ่งมัน่ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุไว้ใน

วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ ์หรือเทียบเท่าตามความเหมาะสม 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ได้น าแนวทางของ CSR-DIW มา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารงานตัง้แต่ ปี 2551 ถงึปัจจุบนั ซึง่ไดร้บัการรบัรองมาอยา่งต่อเนื่อง 

โดยได้น าการด าเนินงานตามกรอบการบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนืและคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการที่ดี

ของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มาใช ้ 

ส าหรบัการก ากบัดูแลกจิการ ปตท. ถอืว่า พนักงานทุกคนลว้นเป็นบุคคลทีจ่ะท าใหอ้งคก์รมกีาร

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ทีีแ่ทจ้รงิผ่านการปฏบิตังิานของตน โดยพนกังาน ปตท. จะไดร้บัคู่มอืการก ากบัดแูล

กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิเมือ่เขา้ท างานใน ปตท. หรอืเมื่อคู่มอืฯ มกีารแกไ้ข เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ซึง่คู่มอื CG ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4 ในปี 2560 นัน้ไดม้กีารแบ่ง 3 ส่วนคอื 

ส่วนที ่1 บททัว่ไป ส่วนที ่2 การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. และส่วนที ่3 จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกจิของ ปตท. ที่ได้ก าหนดจรรยาบรรณไวท้ัง้หมด 15 ขอ้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้มสี่วนได้

เสยีทุกกลุ่ม พนักงานทุกคนจงึมหีน้าทีน่ าจรรยาบรรณแต่ละขอ้มาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน

ของตน ซึง่ ปตท. ไดป้ลกูฝังจติส านึกใหพ้นกังานอยา่งต่อเนื่อง โดยมุง่เน้นในหลกัการ 6 มมุมอง 

1. Accountability ความรบัผดิชอบต่อการตัดสนิใจและการกระท าของตนเอง สามารถชี้แจง 

และอธบิายการตดัสนิใจนัน้ได ้

2. Responsibility ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทีด่้วยขดีความสามารถและประสทิธภิาพ

ทีเ่พยีงพอ 

3. Equitable Treatment การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั มคีวามเป็นธรรม และ

มคี าอธบิายได ้

4. Transparency ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่ สามารถตรวจสอบได้ และมกีารเปิดเผย

ขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

5. Vision to Create Long-term Value การมวีิสยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรใน

ระยะยาว 

6. Ethics การมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

และเพื่อเป็นการสรา้งความรูแ้ละความเข้าใจให้แก่พนักงาน ในปีนี้องค์กรจงึได้มกีารท าจดัสื่อ

การเรียนรู้ เรื่องการก ากับกิจการที่ดี PTT Corporate Governance ในรูปแบบ E-Learning เพื่อให้

พนักงานเขา้มาอบรมด้วยตนเอง และนอกจากนี้เพื่อเป็นการสรา้งบรรยากาศให้พนักงานตระหนักมาก
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ยิง่ขึน้ จงึไดม้กีารจดัท าประชาสมัพนัธใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั CG ตลอดทัง้ปี 

 
Figure 5.1D คูม่อืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 

      
Figure 5.1E ตวัอยา่งประชาสมัพนัธ ์CG 

และโรงแยกก๊าซไดม้กีารจดัท าขอ้มลูเพื่อประกอบรายงานความยัง่ยนืประจ าปีของ บรษิทั ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) โดยได้จดัท าต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting 

Initiatives (GRI) รุ่นที่ 4 และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส าหรบักลุ่มธุรกิจน ้ ามันและก๊าซ

ธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) โดยก าหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้ อหา

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ “In accordance” ระดับครบถ้วนตามตัวชี้วดัหลัก (Core) พร้อมทัง้เสนอ

ความก้าวหน้าในการปฏบิตัิตามหลกัสากล 10 ประการ ของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 34 

Nations Global Compact: UNGC) นอกจากนี้ยงัได้น าแนวทางของ Integrated Reporting หรอื <IR> 

มาประยุกต์ใชเ้พื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณค่าดา้นความยัง่ยนืทีอ่งคก์รสรา้งขึน้จากทุนประเภทต่างๆ อกีทัง้

มีการพิจารณาการด าเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย ัง่ยืนของสหประชาต ิ

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยรายงานฉบบัล่าสุดครอบคลุมผลการด าเนินงานระหว่าง

วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทัง้นี้เพื่อความครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีม่ ี

การเปิดเผย ปตท. จงึได้จดัการทวนสอบ ข้อมูลตัวชี้วดัที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และพรอ้มกนันี้ บรษิัท ปตท. จ ากดั 

(มหาชน) กไ็ดม้กีารจดัท ารายงานประจ าปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 (รายงานทางการเงนิ ) และ

เผยแพร่ให้กับทางผู้ถือหุ้นดงัภาพ ซึ่งโรงแยกก๊าซนัน้เป็นสายงานที่จะต้องมกีารรายงานข้อมูลเพื่อ

ประกอบการท ารายงานเหล่านี้เป็นประจ าทุกปี 

 
Figure 5.1F รายงานความยัง่ยนื ปี 

2560 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 
Figure 5.1G รายงานประจ าปี 2560

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 
Figure 5.1H รายงานประจ าปี 

2560 (รายงานทางการเงนิ) บรษิทั 

ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อ 5.1 (12) มีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการในการก ากับดูแลองค์กรตามช่วง

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เพ่ือน าไปสู่การปรบักระบวนการดงักล่าวให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีก าหนดไว้

และส่ือสารการเปล่ียนแปลงนัน้ทัว่ทัง้องคก์ร 

 เพื่อใหก้ารบรหิารและด าเนินงานภายในโรงแยกก๊าซฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
สามารถบรรลุวสิยัทศัน์ ภารกจิ วตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ และเกดิการปรบัปรุงผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม องค์กรจงึได้มกีารก าหนดตวัชี้วดัของพนักงานโดย
แบ่งเป็น Functional KPI และ Common KPI ซึง่จะมรีปูแบบวธิกีารก าหนดและตดิตามแตกต่างกนั 

- Functional KPI เป็นตวัชีว้ดัรายบุคคลของพนักงาน ซึง่มกีารก าหนดใหส้อดคลอ้งกบั
การถ่ายทอดจากผูบ้รหิารภายในสายงานของตนเอง ทีไ่ดม้กีารก าหนดบทบาทและหน้าทีต่ามโครงสรา้ง 
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และก าหนดเป็นกจิกรรมรายบุคคล โดยมกีารตดิตามผลผ่านกลุ่มงานย่อย และสรุปผลเป็นรายเดอืนเขา้
ทีป่ระชุมส่วน เพื่อน าผลลพัธข์องแต่ละส่วนน าเขา้ทีป่ระชุมฝ่ายต่อไป ทัง้นี้ส าหรบัตวัชีว้ดัทีส่ าคญับางตวั
ยงัจะถูกตดิตามผ่านทีป่ระชุมฝ่ายบรหิาร เพื่อพจิารณาภาพรวมของโรงงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านทีป่ระชุม 
QSHE MSC และ QSHE WG เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องมีการรายงานผลลพัธ์ของ
ตวัชีว้ดั 2 ครัง้ต่อปีในระบบเพื่อใชใ้นการประเมนิผลงานประจ าปี 

- Common KPI เป็นตวัชี้วดัภาพรวมของโรงงาน ที่ก าหนดใหพ้นักงานทุกคนต้องรบั
เหมอืนกนั โดยจะผลกัดนัการด าเนินการผ่านผู้บงัคบับญัชา และมกีารตดิตามอย่างต่อเนื่องทุกเดอืนที่
ประชุม QSHE WG และท าสรปุรายเดอืนแจง้หน่วยงาน โดยโรงแยกก๊าซฯ ไดม้ตีวัชีว้ดัทีส่ าคญัหลายตวั 
ยกตัวอย่างเช่น การควบคุม Production, Energy Index, Planned Downtime และ CSR ที่ใช้ Core 
competency ของหน่วยงาน ซึง่แสดงตวัอยา่งไดด้งันี้ 

  

 
Figure 5.1I ตวัอยา่งตวัชีว้ดั Common KPI 

 และนอกจากจะมกีารตดิตามผลการด าเนินงานผ่านทีป่ระชุมต่างๆ แลว้องคก์รกไ็ดม้กีารก าหนด
หวัขอ้วาระเพื่อพจิารณากจิกรรมอื่น ผ่านการประชุมและความถีท่ีต่่างกนั โดยก าหนดใหค้รอบคลุมในทุก
ระดบัของสายงานแยกก๊าซ (Agenda-Based Meeting) เพื่อใหเ้กดิการสื่อสารการเปลีย่นแปลงทัว่ทัง้
องคก์ร ซึง่ก าหนดไวใ้น Procedure QSHEP-GSP-14-002 การก าหนดวาระการประชุมทบทวนฝ่าย
บรหิารตาม Agenda-Based Meeting และสามารถแสดงไดต้ามภาพ 
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Figure 5.1J การประชุมทบทวนของฝ่ายบรหิารโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 

 

- กลยทุธก์ารมีส่วนร่วมกบักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)  
 

กลุ่มผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 

ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางการมสีว่นร่วม 

ประเทศชาต ิ  การสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานระยะยาว
และปฏิบัติตามนโยบายของภาครฐั พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในการเปิดเสรีด้านก๊าซ
ธรรมชาต ิ

 ความมัน่คงด้านพลงังานและทางเศรษฐกิจ 
จากการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัก๊าซธรรมชาต ิ

 คาดหวงัให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีธรรมาภิ
บาล ตรวจสอบได้ ก าหนดราคาพลังงาน
อย่างยุตธิรรม และเปิดเผยขอ้มลูดว้ยเน้ือหา
ทีเ่ขา้ใจไดง้่าย 

 การประชุมร่วมกันถึงความต้องการการใช้
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ 
เพื่ อให้มีการวางแผนการผลิตรองรับความ
ต้องการของคนในประเทศ โดยจัดล าดับเป็น
อันดับหนึ่ งของพันธกิจของโรงแยกก๊ าซ
ธรรมชาตริะยอง  

 การรวมกันวางแผนการผลิตกับภาครัฐ เพื่อ
ด าเนินการวางแผนธรุกิจและการผลิตของโรง
แยกก๊าซธรรมชาติระยอง ส่งผลท าให้มีการ
ประเมนิอตัรารายไดท้ีส่ง่ใหภ้าครฐั 

 การเตรียมความพร้อมภายใน เพื่อเข้าสู่การ
แข่งขันเสรีตามโยบายรัฐเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาต ิสรา้งความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

ผูถ้ือหุ้น  การได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการ
ลงทุน จากการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์
สามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่ ี  

 การบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้ระบบ
การก ากบัดแูลองคก์รอย่างยัง่ยนื 

 การมีส่วนร่วมในการชี้แจงถึงแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 
และร่วมตอ้นรบัคณะผูถ้อืหุน้ในการเยีย่มชมโรง
แยกก๊าซเพื่อสร้างความเขา้ใจในพื้นที่แล้วการ
ปฏบิตังิานจรงิ 
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กลุ่มผูม้สีว่น
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ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางการมสีว่นร่วม 

 การเปิดเผยขอ้มูลดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ตามแนวทางสากล 

 คาดหวังให้ ปตท. สร้างความมัน่คงทาง
พลงังาน พฒันาเทคโนโลย ีส่งเสรมิพลงังาน
ทดแทน สามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
และขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

สังคมชุมชน  การควบคุมกระบวนการผลติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 สื่อสารข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมอย่างโปร่งใส 
รวดเรว็ 

 ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยัของโรงงาน 

 ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่อ
เกดิเหตุฉุกเฉินของโรงงาน  

 การส่งเสริมเศรษฐกิจและการจ้างงานของ
คนในพืน้ที ่

 ประชาชนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการของโรงงาน 

 ด าเนินธุรกิจโดยใช้วิธี CSR In Process  เช่น 
โครงการ RTO เป็นตน้ 

 ด าเนินการสื่อสารผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ 
ชุมชนสัญจร  สานเสวนา  Open House TA 
ผู้บริหารพบผู้น าชุมชน  ศูนย์ข้อมูลเร่งด่วนสู่
ชุมชน  การซ้อมแผนฉุกเฉินประจ าปีโรงแยก
ก๊าซฯ เป็นตน้ 

 ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนโดยใช้พื้นที่สวน
สมุนไพรฯ ได้แก่ ตลาดนัดประชารฐั ร้านขาย
ของฝาก รา้นอาหารและบรกิารของชุมชน เป็น
ตน้ 

 พฒันาความรูข้องเดก็ในชุมชนภายใต้โครงการ
พาน้องฝึกงาน 

 พิจารณาคัดเลือกคนในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์
ตามทีก่ าหนดเขา้ร่วมงานกบัโรงแยกก๊าซฯ 

 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
โครงการต่ างๆ  ได้แก่  ป้ ายประกาศ  Line 
Application Facebook รถแห่ 

พนักงาน  โอกาสความกา้วหน้าในสายอาชพี 
 การส่งเสริมการโอนย้ายภายในเพื่อพัฒนา

ความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างเป็น
ระบบ ตามศกัยภาพและความถนดั 

 การบรหิารจดัการดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่าง
เป็นธรรม  

 ค่าตอบแทน / สวัสดิการ / ผลประโยชน์
เกือ้กูล ควรเทยีบไดก้บับรษิทัชัน้น าของโลก
, แข่งขนักับธุรกิจเดียวกันได้และคุณภาพ
ชวีติในการท างาน 

 เปิดโอกาสให้พนักงานโยกย้ายหรอืสบัเปลี่ยน
ห น้ าที่  แ ล ะมี ร ะบ บ ก ารป ระ เมิ น ผ ลก าร
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน โดยผ่านการตกลง
ร่วมกนัจากผูบ้งัคบับญัชาและตวัพนกังาน 

 มชี่องทางเวทีรบัฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ข้ อ ร้ อ ง ข อ ข อ งพ นั ก ง าน ผ่ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานต่างๆ ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ  

 การจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม และ
ส่งเสรมิการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร
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ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางการมสีว่นร่วม 

 ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการ
ท างาน ความถูกตอ้งของขอ้มลูขา่วสาร 

 ต้องการแสดงศักยภาพของตนเองให้เป็น
ประโยชน์แก่ผูอ้ื่นๆ 

และพนกังาน 
 การส ารวจความพงึพอใจของพนักงานตามราย

ไตรมาสผ่านกจิกรรม หรอืกลยุทธ์ เช่น การจดั
ประชุม JCC และการส ารวจความพงึพอใจ 

 จดัใหม้กีารพฒันาทกัษะของพนกังาน โดยมเีวที
การใหค้วามรู ้และการเขา้รบัการอบรม 

 การกจิกรรม CSR เปลี่ยนรูปแบบกจิกรรมจาก
ที่ให้พนักงานเลือกท ากิจกรรมที่มีก าหนดไว ้
เป็นเปิดโอกาสใหภ้ายในหน่วยงานช่วยกนัเลอืก
รูปแบบกจิกรรมเอง โดยมหีน่วยงานกลางช่วย
ประสานงานและจดักจิกรรม 

คู่ค้า  การปฏิบัติอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของ
การแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่า
เทยีม 

 การช าระหนี้ทีต่รงต่อเวลา 
 ความสมัพันธ์และความร่วมมือที่ดีและการ

วางแผนธุรกจิร่วมกนั 
 การพฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพในการ

ด าเนินธุรกจิร่วมกนัในระยะยาว 
 มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร รับ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เห็ น 

ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ที่ก่อให้เกิด
การปรบัปรุงและแก้ไข การด าเนินธุรกิจที่
โปร่งใส ่ตรวจสอบได ้

 Workshop ร่วมกันระหว่างผู้ค้าและหน่วยงาน
จดัซื้อในงานสมัมนาผู้ค้าประจ าปี (SRM) เพื่อ
น าข้อมูลมาปรบัปรุงกระบวนการท างาน และ
วางแผนบริหารความต้องการความคาดหวัง
ต่อไป 

 การ Site Visit / Pre-Qualification ผู้ค้า เพื่อชี้
บ่งจุดพฒันาและปรบัปรุงศกัยภาพของผูค้า้ การ
ประชุมชี้แจงงาน เพื่อให้เข้าใจข้อก าหนดของ
สนิค้าและบริการพร้อมทัง้รบัฟังความคิดเห็น
ของผู้ค้า ส าหรบัการขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละ
กลุ่มงาน (AVL) 

ลูกค้า  การได้รับผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพ  ตาม
ปรมิาณทีต่รงเวลาภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั 

 การสื่อสารและปฏิบตัิงานระหว่างกนัอย่าง
รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ 

 การตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนไดท้นัท่วงท ีและ
การแกไ้ขสาเหตุ รวมถงึการป้องกนัการเกดิ
ซ ้า 

 การสรา้งความเชื่อมัน่ในการด าเนินงานของ
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง (Plant 
Reliability) ทีจ่ะสามารถผลติและจดัสง่
ผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างต่อเนี่อง 

 การประชุม ของทีม งาน  Commercial เพื่ อ
แลกเปลีย่นขอ้มูลดา้นแผนการจดัส่งผลติภณัฑ์
ทัง้รายเดอืนและสปัดาห ์

  การประชุมดา้น Operation, ปรมิาณ, ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า,  
การสอบเทยีบค่าของท่อและ Metering  

 การท า Inter-lab กบัลกูคา้แต่ละราย 
 ก า ร แ ล ก ข้ อ มู ล ด้ า น Operation ใ น ด้ า น

ความสามารถในการผลติ และขอ้ก าจดัในการ
ปฏบิตัิงานระหว่าง Plant ลูกค้าและ Plant โรง
แยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
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ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางการมสีว่นร่วม 

  การประชุมระหว่าง Maintenance ลูกค้าราย
ใหญ่และ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เพื่อ 
Discuss ปัญหาการซ่อมบ ารุง Reliability เชิง
ลกึ 

 Customer Alignment เพื่อน าข้อมูลมาตรฐาน
การด าเนินงาน แผนการสรา้งความพงึพอใจสื่อ
ความใหแ้ก่ลกูคา้ (Two-way Communication) 

 การจดักจิกรรมให้ลูกคา้มสี่วนร่วม และส่งเสรมิ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยอง และลกูคา้ผ่านกจิกรรมสมัมนา
ลกูคา้ประจ าปี 

 จดัท าและพัฒนาระบบCSC Website ซึ่งเป็น
customize website ที่ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และเป็น
ช่องทาง Two-way communication 

 
 
 

5.2 สิทธิมนุษยชน (Human rights) 

 บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) สรา้งความตระหนักรู้ให้กับบุคคลากรทุกคนเกี่ยวกบัสทิธพิงึม ี

ผ่านการบูรณาการหลกัการด้านสทิธมินุษยชนเข้าไปในการด าเนินงานขององค์กร เช่นการก าหนด

หลกัการปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนของกลุ่ม ปตท. การก าหนดใหส้ทิธมินุษยชนเป็นกรอบของการบรหิาร

จดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. และมาตรฐานการบรหิารความมัน่คงปลอดภยั ซึง่จะมกีารผนวกเขา้ไปใน

หลกัสตูรการพฒันาผูบ้รหิารและหลกัสตูรส าหรบัพนกังานทีเ่ขา้มาใหม่ทุกคน 

 และเพื่อส่งเสรมิหลกัการปฏบิตัิด้านสทิธมินุษยชนในองค์กรสถาบนัพฒันาผู้น าและการเรยีนรู้

กลุ่ม ปตท. จงึไดจ้ดัการอบรมเบือ้งตน้ส าหรบักลุ่มพนักงานสายงานทรพัยากรบุคคล กฎหมาย และการ

บรหิารจดัการความยัง่ยนื โดยมุ่งเน้นการใหค้วามรูภ้ายใต้กรอบแนวคดิหลกัการสทิธมินุษยชนของไทย

และสากล สรา้งความเขา้ใจและใหผูอ้บรมตระหนักถงึความส าคญัในคุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์

ซึง่เป็นหลกัการขัน้พืน้ฐานของสทิธมินุษยชน 
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5.2.2 ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ี 2: สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human 

rights risk situations) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิจารณาและจดัการต่อสถานการณ์ท่ีมี

ความเส่ียงในเร่ืองสิทธิมนุษยชนด้วยความระมดัระวงั ตามท่ีสามารถประยกุตใ์ช้ได้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดย้ดึแนวการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยช์น ตามกรอบการ

ด าเนินงานด้านความยัง่ยนืของบรษิัท ปตท. จ ากดั(มหาชน) และได้มกีารน าประเด็นที่อาจส่งผลด้าน

ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษย์ชน มาก ากับควบคุมโดยก าหนดแนวทางตามคู่มือของโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาตดิงันี้ 

- QSHEM-GSP-26 การไมใ่ชแ้รงงานบงัคบั 
- QSHEM-GSP-27 ค่าตอบแทนการท างาน 
- QSHEM-GSP-28 ชัว่โมงการท างาน 
- QSHEM-GSP-29 การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
- QSHEM-GSP-30 วนิยัและการลงโทษ 
- QSHEM-GSP-31 การไมใ่ชแ้รงงานเดก็ 
- QSHEM-GSP-32 การใชแ้รงงานหญงิ 
- QSHEM-GSP-33 เสรภีาพในการสมาคม และการรว่มเจรจาต่อรอง 

 และในการด าเนินงานจดัซือ้จดัจา้งของโรงแยกก๊าซธรรมชาตไิดม้กีารก าหนดคุณสมบตัขิองผูค้า้

ทีจ่ะเขา้ท าธุรกรรมกบั ปตท. โดยค านึงถงึเรือ่งสทิธมินุษยชนตามมาตรฐาน มรท. 8001 และผูค้า้ทีข่อขึน้

ทะเบยีนผูค้้า ต้องลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิภายใต้แนวทางการปฏบิตัอิย่างยัง่ยนืของ

ผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) ซึ่งจะช่วยผลกัดนัให้ผู้ค้าของ ปตท. มกีาร

ด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม การเคารพสทิธมินุษยชนมกีารดูแลอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของ

ลูกจา้ง รวมถึงการให้ความส าคญัต่อการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างยัง่ยนืต่อไป 

โดยไดก้ าหนดใหม้กีารประชุมชีแ้จงขอ้ก าหนด กฎ ระเบยีบและอบรมความปลอดภยั ก่อนทีจ่ะเริม่ท างาน 

และหน่วยงานผูใ้ชบ้รหิารสญัญา ควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของผูค้า้ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของ ปตท. 

อยา่งใกลช้ดิ 

5.2.2 (5) กิจกรรมท่ีสามารถส่งผลกระทบหรือเก่ียวข้องกบัเดก็ 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน พบว่าไมม่ผีลกระทบ

เกี่ยวขอ้งกบัเดก็ แต่โรงแยกก๊าซฯ ยงัคงให้ความส าคญัต่อเดก็ โดยมกีารก าหนดและยดึถอืปฏบิัตติาม
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คู่มอืการไม่ใชแ้รงงานเดก็ (QSHEM-GSP-31) มกีารตรวจสอบและควบคุมโดยระบุไวใ้นขอ้ก าหนดการ

จา้งแรงงาน 

 และนอกจากนี้โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองยงัได้มกีารส่งเสรมิพฒันาเดก็และเยาวชนโดยการ

วางกลยุทธ์ด้านการศึกษาร่วมกับ กลุ่ม ปตท. พื้นที่จงัหวดัระยองในการจดัตัง้โครงการ พัฒนาเด็ก

เยาวชนในพืน้ที ่เพื่อความยัง่ยนื มุง่เน้นการพฒันาเดก็ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ในโรงเรยีนภายใน จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัเนินกระปรอก และโรงเรยีนวดัตากวน ดว้ยหลกัการ

สร้างพฒันาครูและโรงเรยีนให้มกีระบวนการจดัการเรยีนรู้  โดยการจดัตัง้โครงการบูรณาการความรู้สู่

การศกึษาศตวรรษที่ 21 และโครงการ The Coacher เสรมิพลงัสรา้งครูเพื่อเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้

ใหแ้ก่เยาวชนในพืน้ที ่ 

 ส่วนกิจกรรมส่งเสรมิที่โรงแยกก๊าซฯ ด าเนินการเองเพื่อพฒันาทกัษะของเด็กและให้โอกาส

ความรูท้างดา้นการศกึษาแก่เยาวชนในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ กจิกรรมวนัเดก็ของสถานศกึษาต่างๆ , 

วนัเด็กกลุ่ม ปตท., กิจกรรมโรงเรยีนสญัจร, โครงการเปิดคลงัความรู้สู่นักศึกษา และก็มกีารเปิดรบั

นกัศกึษาบรเิวณใกลเ้คยีงเขา้มาฝึกงานต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

      

       
Figure 5.2A กจิกรรมทีส่่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน 
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5.2.3 ประเดน็สิทธิมนุษยชนท่ี 3: การหลีกเล่ียงการร่วมกระท าความผิดในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน (Avoidance of complicity) เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการร่วมกระท าความผิดในการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนทัง้ทางตรง และทางอ้อม ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม ควรพิจารณาปัจจยั

เหล่าน้ีคือ 

5.2.3 (1) ทวนสอบมาตรการการรกัษาความปลอดภยัขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามหลกัสทิธมินุษยชน และ

สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัสิากล รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มกีารด าเนินการดา้นความมัน่คงปลอดภยัทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสทิธิ

มนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights) อยา่งครบถว้น ตวัอยา่งดงันี้ 

 1.) อบรมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเรื่องสทิธมินุษยชนและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง (สทิธิส์่วนบุคคล,

สทิธสิตร ีเป็นต้น) โดยจดัการอบรม QSHE Awareness ประจ าปีใหแ้ก่ทัง้พนักงานและผูร้บัเหมาประจ า 

และก าหนดให้ผู้รบัเหมาทัง้ประจ าและชัว่คราวเข้ารบัการอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สิง่แวดลอ้มก่อนทีจ่ะเขา้ปฏบิตังิาน ซึง่มรีะยะเวลาการทบทวน 6 เดอืน 

 2.) มมีาตรการรกัษาความปลอดภยั เพื่อรกัษาสทิธขิ ัน้พื้นฐานดา้นความปลอดภยัของทุกคนใน

พื้นที่ โดย รปภ. ซึ่งจะประจ าครบถ้วนทุกพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้ก าหนดให้มกีารตรวจสอบและเฝ้าติดตาม

บุคคลตามมาตรฐานอย่างเคร่งครดั เช่น มกีารให้บุคคลภายนอกตดิบตัรแสดงตน การป้องกนัการเกิด

เหตุโดยใช้การตรวจสอบลายน้ิวมอืบรเิวณอาคารต่างๆ ซึ่งผู้เกี่ยวขอ้งเท่านัน้จงึจะได้รบัสทิธิใ์นการเขา้

พื้นที่ รวมถึงมกีารลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่อย่างครบถ้วนอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ โดยทัง้นี้ รปภ.ที่

ปฏบิตังิานเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการรกัษาความปลอดภยั ศลิปะป้องกนัตวั  ผ่านตรวจประวตัิ

อาชญากรรมและมจีติส านึกทีด่ต่ีอหน้าที่รกัษาความปลอดภยั และส าหรบัการตรวจคน้รา่งกายก่อนผ่าน

เขา้-ออกเขตกระบวนการผลติไดก้ าหนดให้เจา้ทีห่น้าทีใ่นการตรวจค้น ต้องมเีพศเดยีวกนักบัผู้ถูกตรวจ

คน้เท่านัน้ (ชายตรวจชาย หญงิตรวจหญงิ) เพื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารล่วงละเมดิสทิธเิกดิขึน้ 

 3.) อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัในพืน้ที ่เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บุคลากรทุกคนจะไดร้บัมาตรการรกัษา

ความปลอดภยัในชวีติอย่างครบถ้วน โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองจงึมอุีปกรณ์รกัษาความปลอดภยัที่

ทนัสมยัเช่น กล้อง CCTV ความละเอียดสูง ในการควบคุมสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยง รวมถึงมเีจา้หน้าที่

ดา้นความปลอดภยั CCTV โดยเฉพาะดแูล 24 ชัว่โมง นอกจากนี้ยงัได้ตดิตัง้เครื่องมอืคดักรองบุคคล

ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกนัน้ได้รบัอนุญาตให้เข้ามาปฏิบตัิงาน ที่

เรยีกว่าระบบ Access Control ซึง่ใชง้านในทุกพืน้ทีข่องโรงงาน 
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Figure 5.2B การผ่านเขา้-ออกโดยใชล้ายนิ้วมอื และการตดิตัง้ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกนั

บุคคลภายนอกเขา้เขตหวงหา้ม 

4.) มกีารควบคุมการปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนใหส้อดคลอ้งอยา่งสม ่าเสมอโดยผูบ้งัคบับญัชา 

และในกรณทีีม่ปีระเดน็หรอืขอ้รอ้งเรยีน สามารถรายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูไดโ้ดยตรง 

5.2.5 ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ี 5: การเลือกปฏิบติัและกลุ่มผู้ท่ีต้องได้รบัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Discrimination and vulnerable groups)  

5.2.5 (4) ไม่เลือกปฏิบติัต่อผู้พิการ ตลอดจนมีการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกให้ตามความ

เหมาะสม 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ไดม้กีารส่งเงนิเขา้กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพิการ

เป็นประจ าทุกปี ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร และปฏบิตัติามมาตรฐาน

แรงงานไทย, พรบ.คุ้มครองแรงงาน และพรบ.ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 

2556 และด าเนินการให้บรกิารแก่คนพิการ อาทิ การจดัท าทางลาดส าหรบัผู้พิการตามอาคารแล ะ

ทางเดนิ, เปิดโอกาสใหผู้พ้กิารสามารถเขา้ฝึกงานกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง, จดัท าทีจ่อดรถเฉพาะ

ส าหรบัคนพกิาร เป็นตน้ 

 

Figure 5.2C ตวัอยา่งสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิาร 
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5.3 การปฏิบติัด้านแรงงาน (Labour practices) 

5.3.4 ประเดน็การปฏิบติัด้านแรงงานท่ี 4: สขุภาพ และความปลอดภยั ในการท างาน  

(Health and safety at work)  

5.3.4 (1) พฒันา ประยกุตใ์ช ้และรกัษา นโยบายดา้นสุขภาพ อาชวีอนามยั และความปลอดภยัในการ

ท างาน บนหลกัการของความปลอดภยัและมาตรฐานดา้นสุขอนามยั  และความเท่าเทยีมกนัทัง้ลกูจา้ง 

ลกูจา้งชัว่คราว และผูร้บัจา้งช่วง รวมถงึการจา้งงานนอกเวลา 

  โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้ให้ความส าคญั
ต่อการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัในการท างาน
มาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการด าเนินงานตามระบบการ
จดัการอุบตัิการณ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ซึ่ง
ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนิ นงานด้านความ
ปลอดภยัฯ เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ปลอดภยั โรงแยก
ก๊าซธรรมชาตริะยองไดม้กีารก าหนดวธิกีารชีบ้่งอนัตราย
และประเมนิความเสี่ยงในงานและกจิกรรมทีม่กีารปฏบิตัิ
ภายใน โรงแยกก๊ าซธรรมชาติ ระยอง ตลอดจน
ด าเนินการควบคุมบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ 
ภายใต้การปฏบิตังิาน ทัง้นี้เพื่อให้เกดิความปลอดภยัใน
การปฏิบตัิของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้หมด โดย
ก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัิงานนี้ใช้ในการประเมนิความ
เสี่ยงของบุคคลตามลักษณะงาน (Job Task Analysis) 
ครอบคลุมทุกงานและกจิกรรม ทีเ่ป็น 

 

 
Figure 5.3A การประเมนิความเสีย่งตามสาย
อาชพี และความเสีย่งดา้นสุขภาพประจ าปี 

งานประจ า ไม่ประจ า งานช่วงเวลาปกต ิและงานซ่อมบ ารุง ในขอบเขตของงานสามารถควบคุมความเสีย่ง
ภายใต้ Scope การด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองและ จากการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น
ซึง่ก่อความเสี่ยงขึน้ ซึง่ความเสี่ยงที่ได้จากการวเิคราะหจ์ะถูกประเมนิจากกระบวนการประมาณระดบัของ
ความเสี่ยง เพื่อใช้ในการตดัสนิว่าความเสี่ยงนัน้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ ซึ่งระดบัความเสี่ยงจะแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ความเสี่ยงเลก็น้อย (Trivial Risk), ความเสีย่งยอมรบัได้(Acceptable Risk), ความ
เสีย่งสูง (Substantial Risk) และ ความเสี่ยงที่ยอมรบัไม่ได้(Unacceptable Risk) โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ระยอง จะมกีารด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งตัง้แต่ระดบั ความเสี่ยงสูง เพื่อให้ค่าความเสีย่งลดระดบัลงมา
จนอยูท่ีค่วามเสีย่งยอมรบัได ้เป็นตน้ไป  
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 ในส่วนของการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัสารเคม ีโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองจดัให้มกีารประเมนิความ
เสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกดิขึ้นกบัผู้ปฏบิตัิงาน เนื่องจาก การสมัผสัหรอืได้รบัอนัตรายจากสารเคม ีโดยใช้
การประมาณค่าความเป็นไปไดห้รอืโอกาสที่ผู้ปฏบิตังิานซึ่งสมัผสัสารเคมอีนัตรายจะแสดงผลกระทบด้าน
สุขภาพจากการได้รบัหรอืสมัผัสกับสารเคมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างพร้อมกัน เพื่อ
ก าหนดมาตรการป้องกนัใหร้ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายในสถานที่ท างาน ผูป้ฏบิตังิานสมัผสัได้
วนัละ 8 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 5 วนั โดยไม่มผีลกระทบต่อสุขภาพทัง้การประเมนิความเสี่ยงเชงิปรมิาณและ
การประเมนิความเสี่ยงเชงิคุณภาพ ขอ้มูลจากการประเมนิความเสี่ยงในการท างานและการประเมนิความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้ก าหนดมาตรฐานและความจ าเป็นในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครอบคลุมในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทัง้หมดและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 เช่น หมวกนิรภัย (safety helmet), รองเท้านิรภัย หรือ หน้ากากกัน
สารเคม ีรวมถงึก าหนดรายการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานตามปัจจยัเสีย่ง และจดัใหม้ตีรวจสุขภาพ
พนกังานโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองเป็นประจ าทุกปี  

 
Figure 5.3B โรงแยกก๊าซฯ ก าหนดมาตรฐานและความจ าเป็นในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหค้รอบคลุมใน

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ อกีทัง้มกีารจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทีเ่หมาะสมใหก้บัพนกังานแต่ละท่าน 
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Figure 5.3C โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองก าหนดรายการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังานตามปัจจยั

เสีย่ง และจดัใหม้ตีรวจสุขภาพพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองเป็นประจ าทุกปี 

 การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ด าเนินงานผ่านคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ซึ่งมหีน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
และแผนงานด้านความปลอดภยัในการท างานประจ าปี เพื่อป้องกนัและลดการเกดิอุบตัเิหตุ อนัตราย การ
เจ็บป่วย และมีการติดตามรายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎหมายเป็นประจ าทุกเดอืน ก าหนดให้มกีารตรวจสอบความปลอดภยั (Safety Audit) เพื่อตรวจสอบและ
ประเมนิความปลอดภยัของสถานที่ท างาน ทัง้สภาพการณ์ที่ต ่ากว่ามาตรฐาน (Substandard Condition) 
และการกระท าที่ต ่ากว่ามาตรฐาน (Substandard Action) เพื่อด าเนินการแก้ไขสิง่ที่ตรวจพบก่อนที่จะเกิด
เป็นอุบัติเหตุ ซึ่งก าหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยองสนับสนุนใหม้กีารค้นหาสภาพการณ์หรอืการกระท าที่ต ่ากว่ามาตรฐานโดยใหร้ายงานผ่าน
ระบบอินทราเน็ต ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและมกีารติดตามการแก้ไขอย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึการจดักจิกรรมส่งเสรมิสนับสนุน กจิกรรมด้านความปลอดภยัในการท างาน เช่น โครงการส่งเสรมิ
การลดอุบตัิเหตุจากการท างาน (Zero Accident) โครงการพฒันาพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน
และผู้รบัเหมา โดยใช้หลกัการ Incident and Injury Free (IIF) หรอื โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการออก
ก าลงักาย เป็นต้น คณะกรรมการจะตดิตามการปฏบิตักิารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และตรวจสอบ
สถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น ทุกเดือน รวมทัง้เข้าร่วมสอบสวนกรณีที่มีอุบัติเหตุจากการท างาน
เกดิขึน้ 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1

จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี ปีละ 1 ครั้งคปอ.1.7  - 

 - 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ปีละ 1 ครั้ง1.8 ประเมนิและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเทียบเป้ำหมำยประจ ำปี เลขำฯ คปอ.

งบประมาณ

 - 

ทบทวนบงัคบั,มำตรฐำน รวมถึงคูม่อืควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน1.2 คปอ.

พนักงำนบริหำร

ควำมปลอดภัยฯ

ปีละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง และเขำ้ร่วมครบ 100%

 อยำ่งน้อย 2 ครั้งต่อปี

เดือนละ 1 ครั้ง  มตีวัแทนเขำ้ร่วม

มำกกวำ่ 30%

อยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

Update และประเมนิควำมสอดคลอ้งของกฎหมำย1.6 เดือนละ 1 ครั้ง

 - 

 - 

 - 

 - 

แผนการด าเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มการท างาน (คปอ.) ประจ  าปี 2561

ทบทวนแผนงำนกำรด ำเนินงำน

ประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย

ตรวจสอบควำมปลอดภัยโดยคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย (QSHE Tour)

คปอ.

คปอ.

คปอ.

1.3

1.4

1.5

1.1 ทบทวนนโยบำย วตัถุประสงค ์ และเป้ำหมำยประจ ำปี คปอ.  - 

หมายเหตุ

ปีละ 1 ครั้ง

การบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั

ระยะเวลาด าเนินการ

ล าดบั แผนงานและกิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1

 
Figure 5.3D แผนงานอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มประจ าปี 2561 
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Figure 5.3E คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 

 
Figure 5.3F โครงการส่งเสรมิการลดอุบตัเิหตุจากการท างาน (Zero Accident) โดยรณรงคใ์หพ้นกังานมกีาร

รายงาน Substandard รว่มสนุกตอบค าถามกบับทความดา้นความปลอดภยั (Safety Talk) ชมวดิโีอเหตุการณ์

อุบตักิารณ์ในอดตี เพื่อชว่ยลดโอกาสการเกดิอนัตรายจากการปฏบิตังิาน และการด าเนินชวีติประจ าวนั 

  
Figure 5.3G โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการออกก าลงักายของพนกังาน 
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 อกีทัง้ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดมุ้่งเน้นในการพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ ให้ดขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุจากการ
ท างาน รวมทัง้ เป็นการช่วยเสรมิศักยภาพขององค์กรอย่างยัง่ยนื จากการด าเนินโครงการพัฒนา
พฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานและผู้รบัเหมา โดยน าหลกัการ Incident and Injury Free (IIF) 
มาประยุกต์ใช้  ซึ่งสิ่งส าคญัของการพัฒนาวฒันธรรมความปลอดภัยในท างานคือผู้บรหิารสามารถ
ผลกัดนัให้ผู้ปฏบิตัิงานเกดิความตระหนัก และสรา้งความมัน่ใจว่าผู้ปฏบิตัิงานทุกคนจะมาท างานและ
กลบับา้นไดอ้ยา่งปลอดภยั ซึง่โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง เชื่อมัน่ว่าวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั อา
ชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะส่งเสรมิใหผ้ลการด าเนินงานขององคก์รมคีวามเป็นเลศิ ซึ่ง
วฒันธรรมฯ จะเกดิขึน้ไดไ้ม่ใช่เพยีงแค่การที่องค์กรมกีารก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัฯ เท่านัน้ 
แต่วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัฯ จะเกดิขึน้ไดโ้ดยการปฏบิตัแิละแสดงออกรว่มกนัอย่างแทจ้รงิของคน
ในองคก์ร ในการตระหนักและยดึถอืปฏบิตัใินเรื่องของความปลอดภยั โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้
น ากระบวนการจดัการในการพฒันาระดบัวฒันธรรมความปลอดภยั Incident & Injury Free (IIF) เขา้มา
ประยกุตใ์ช ้โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

- เพื่อก าหนดกระบวนการส าหรบัเป็นแนวทางในการพฒันาระดบัวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัฯ 
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 

- เพื่อเป็นการอธบิายและสรา้งความเขา้ใจในเรื่องวฒันธรรมด้านความปลอดภยัฯ ของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาตริะยอง 

- เพื่อให้ทราบถงึระดบัของวฒันธรรมด้านความปลอดภยัฯ ขององค์กรในปัจจุบนั และสามารถ
ระบุจดุแขง็และจดุอ่อนเพื่อการแก้ไขทีถู่กตอ้งและตรงประเดน็ปัญหา 

- เพื่อให้ทราบข้อมูลอ้างอิงอนัเป็นประโยชน์ในการลงทุนเพื่อปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ
ดา้นความปลอดภยัฯ 

- เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ผูป้ฏบิตังิานทุกคนมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเรื่องความปลอดภยั โดย
ปราศจากอุบตัเิหตุและการบาดเจบ็อยา่งยัง่ยนื 

 
Figure 5.3H โครงการพฒันาพฤตกิรรมความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา โดยใชห้ลกัการ 

Incident and Injury Free (IIF) 
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5.3.5 ประเดน็การปฏิบติัด้านแรงงานท่ี 5: การพฒันามนุษยแ์ละการฝึกอบรมในสถานท่ี

ปฏิบติังาน  

(Human Development and training in the workplace) 

5.3.5 (1) จดัให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ได้รบัการฝึกอบรม การพฒันาทักษะ การฝึกงาน  และ

โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติั 

 ในด้านการฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองน า Competency Based 

Management มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร โดยผู้บังคับบัญชาจะประเมินความรู้

ความสามารถของพนักงานเทียบกับความต้องการของต าแหน่ง ความต้องการฝึกอบรมและพฒันา

พนักงาน และแผนการปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อน ามาวิเคราะห์หา Gap จดัท าเป็นแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ร่วมกับพนักงาน รวมถึงการจดัท าแผนฝึกอบรม

พฒันาพนักงานประจ าปี เพื่อให้พนักงานมคีวามรู ้ความสามารถหลกัตามที่องค์กรต้องการ สอดคล้อง

กบัวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธข์องโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง โดยในเรื่องของการพฒันาศกัยภาพ

ของพนักงานจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 1.) กลุ่ม Operation (พนักงานกลุ่มควบคุมการผลติโรงแยก

ก๊าซฯ) 2.) กลุ่ม Engineering & Maintenance (พนักงานกลุ่มวศิวกรรมและบ ารุงรกัษาโรงแยกก๊าซฯ) 

3.) กลุ่ม Technical Support (พนกังานกลุ่มบรหิารเทคนิคและแผนการผลติโรงแยกก๊าซฯ) และ 4.) กลุ่ม 

Support (พนักงานกลุ่มสนับสนุนการด าเนินงานภายในโรงแยกก๊าซฯ) และแบ่งหลกัสูตรการอบรมและ

พฒันาพนกังานเป็น 3 กลุ่ม คอื 1.) หลกัสตูรดา้น QSHE (คุณภาพ ความปลอดภยั  ความมัน่คง อาชวีอ

นามยั และสิ่งแวดล้อมโรงแยกก๊าซ) 2.) หลกัสูตรด้าน Corporate หรอื Core Competency ที่องค์กร

ตอ้งการโดยแบ่งตามนโยบาย อายุ และระดบังานของพนักงาน และ 3.) หลกัสูตรดา้น Functional Core 

Competency (หลกัสูตรเฉพาะทางตามสายอาชพี) ทัง้นี้ พนักงานยงัสามารถขอเรยีนรูห้ลกัสูตรอื่น ๆ ที่

สนใจหากเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานเองไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดใ้ช ้model 

การพัฒนาพนักงานในรูปแบบ 10:20:70 คือ การจัดฝึกอบรม (10%) การสอนงานด้วยรูปแบบ 

Coaching & Mentoring (20%) และ การมอบหมายงานใหป้ฏบิตั ิหรอื Job Assignment (70%) 

 นอกจากการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพพนักงานเฉพาะทางสายอาชพีตามแผนฝึกอบรมพฒันา

พนักงานประจ าปี โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้มกีารจดัฝึกอบรม QSHE & OEMS Awareness เพื่อ

เป็นการทบทวนและสื่อความให้ทัง้พนักงาน พนักงานผู้ช่วย และผู้รบัเหมาประจ าโรงแยกก๊าซฯได้
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ตระหนักและใส่ใจในการด าเนินงานต่างๆ ของโรงงาน ซึง่รวมทัง้เรื่องของความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้

ส่วนเสยีเป็นประจ าทุกปี 

 
Figure 5.3I กระบวนการการบรหิารทกัษะและความสามารถ 

 
Figure 5.3J กระบวนการศกึษา การฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองประเมนิประสทิธผิลของการพฒันาฝึกอบรมพนักงานใหค้รอบคลุม

ทัง้ 3 ด้าน คอื 1.) ด้านหลกัสูตร คอื ผู้เข้าอบรมประเมนิหลกัสูตร เพื่อใช้ปรบัปรุงหลกัสูตรครัง้ต่อไป  
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2.) ด้านการเรยีนรูข้องพนักงาน คอื การประเมนิผลความรู้และทกัษะก่อน-หลงัอบรม 3.) ด้านธุรกิจ

องคก์ร คอื ผูบ้งัคบับญัชาประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานเทยีบกบัเป้าหมายประจ าปี (KPI) ของ

แต่ละบุคคล ซึ่งผลของการประเมนิดงักล่าวจะน ามาเป็นข้อมูลที่ใช้วางแผนพฒันาสายอาชพี แต่งตัง้  

เลื่อนระดบั และโยกยา้ยต่อไป 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองยงัใหค้วามส าคญัในดา้นของการบรหิารจดัการองคค์วามรูพ้นกังาน

ผ่านกิจกรรมที่เป็นการส่งเสรมิ เช่น การ Sharing KM ในเวท ีKM Day ซึ่งจดัขึน้เป็นประจ าทุกปี ที่แต่

ละส่วนงานต้องน าองคค์วามรูใ้นส่วนงานของตนมาแบ่งปันใหพ้นักงานโรงแยกก๊าซฯไดร้บัรูอ้ย่างน้อย 1 

เรื่องต่อ 1 ส่วนงาน นอกจากนี้ พนักงานยงัสามารถเขา้ไป Share ความรูใ้น KM Portal (Website) ใน

รูปแบบที่หลากหลาย เช่น  One Point Lesson, Best Practice, General Knowledge รวมถึงการ

ส่งเสรมิการเป็นวทิยากรแบ่งปันความรูใ้หก้บักลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก ทัง้นี้ยงัสามารถ

น ากลบัมาแบ่งปันความรูใ้นระบบฐานขอ้มลู KM Portal อกีดว้ย 

 
Figure 5.3K การบรหิารจดัการองคค์วามรูพ้นกังาน (Knowledge Management) 

ส าหรบัโอกาสก้าวหน้าทางอาชพีบนพืน้ฐานความเท่าเทยีมและไม่เลอืกปฏบิตัโิรงแยกก๊าซฯ ใช้

กระบวนการบรหิารสายอาชพีที่มุ่งเน้นให้พนักงานมคีวามรูค้วามสามารถเพื่อรบัผดิชอบงานในกลุ่ม

อาชพีทีอ่งคก์รก าหนดตามทศิทางของธุรกจิ ส่งเสรมิใหม้คีวามก้าวหน้ารองรบัการเตบิโตของธุรกจิและมี

ความช านาญที่จะปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ Career Management Process ตามที่ ปตท. ได้

ก าหนด Career Model จากวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธอ์งคก์ร ซึง่ประกอบดว้ยเสน้ทางความก้าวหน้าสาย

อาชีพ (Career Path) กลุ่มความช านาญ (Cluster/Sub Cluster)  และต าแหน่งงานที่ระบุสมรรถนะ

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณลกัษณะที่ต้องการขอความเห็นชอบต่อผู้บรหิาร โดยทาง

ส านักงานใหญ่มีการสื่อความให้พนักงานทราบ ผ่านทางผู้บังคบับัญชา และ HR Portal ซึ่งภายใน      
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ไตรมาสแรกของปี ผู้บงัคบับญัชาจะประเมนิความพรอ้มของพนักงานเพื่อแต่งตัง้ เลื่อนระดบั โยกยา้ย

และจดัท าแผนพฒันา น าเสนอคณะกรรมการเพื่อประเมนิศกัยภาพ ก าหนดแนวทางพฒันา เตรยีมความ

พรอ้มด ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ต่อไป  

5.4 ส่ิงแวดล้อม (The environmental) 

 ผูบ้รหิารระดบัสูง ให้ความส าคญัและใส่ใจในการจดัการด้านสิง่แวดล้อม โดยไดม้กีารก าหนดและ
ทบทวนนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อม การจดัการพลงังาน 
การบรหิารความต่อเนื่องจากธุรกจิ และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นประจ าทุกปี และไดม้กีาร
น าระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละควบคุมผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้
จากการด าเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง อกีทัง้ก าหนดใหม้กีระบวนการศกึษาผลกระทบและ
คน้หาความเสี่ยงจากกระบวนการผลติที่มต่ีอสิง่แวดล้อมพรอ้มทัง้จดัท ามาตรการเพื่อ  ลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นตาม Figure 5.4A ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสี่ยงและ
ความกงัวลของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการ ซึง่ประกอบดว้ย 

 

Figure 5.4A กระบวนการประเมนิประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มจากการด าเนินการผลติ 

1. การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) โดยด าเนินการตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโรงงานก่อนด าเนินการก่อสร้าง เพื่อ
ศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่อาจจะเกดิขึน้ทัง้ระยะก่อสรา้งและระยะด าเนินการ หรอืกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ การเพิ่มเตมิหน่วยผลติหรอืการตดิตัง้เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์ใหม่ และท า
การก าหนดมาตรการในการแกไ้ขหรอืลดผลกระทบ  
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2. การประเมินประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Aspect Assessment)                
มกีารก าหนดขอบเขตการประเมนิครอบคลุมทัง้วฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการ
ได้มาซึ่งวตัถุดบิและการขนส่งวตัถุดบิ การได้มาซึ่งแรงงานอะไหล่ สารเคม ีพลงังานไฟฟ้าและน ้าดบิ 
กระบวนการผลติ กระบวนการขนส่งผลติภณัฑ ์การใชง้านผลติภณัฑ ์ตลอดจนการขนส่งและจดัการกาก
ของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติโดยประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมต่างๆ ที่ไดจ้ากการประเมนิจะถูก
จดัล าดบัความส าคญัตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ ไดแ้ก่ ระดบัสูง ปานกลาง และต ่า ตาม Figure 5.4B โดย
ประเด็นปัญหาที่มนีัยส าคัญ (ระดบัปานกลางและสูง) จะถูกน ามาจดัท าเป็นโครงการลดมลพิษและ
ก าหนดมาตรการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  โดยจะก าหนดให้มีการทบทวนประเด็นปัญหา
สิง่แวดลอ้มเป็นประจ าทุก 1 ปี หรอืภายใน 60 วนักรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ 

 

Figure 5.4B ผลการประเมนิประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มปี 2556-2561 

3. กระบวนการทบทวนและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะท างาน QSHE WG                          

ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อประเมนิ/คาดการณ์/ตดิตาม

ผลกระทบต่อสาธารณะที่อาจเกิดจาก ผลิตภณัฑ์ บรกิาร และการด าเนินการ ทัง้ในแง่ผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี โดยจะใช้กระบวนการการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

มาใช้ในการประเมนิประเด็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ขอ้รอ้งเรยีนด้านสิง่แวดล้อม และผลการตรวจวดั

คุณภาพสิง่แวดล้อม ประกอบในการประเมนิผลกระทบและก าหนดมาตรการด าเนินการต่างๆ เพื่อ

ตรวจสอบและปรบัปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ การควบคุมการ

ปฏบิตั ิการป้องกนั รวมถงึการปฏบิตักิรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน  

 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 54 

5.4.1 ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี 1: การป้องกนัมลพิษ (Prevention of pollution) เพ่ือเป็นการ

ปรบัปรงุการด าเนินกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และการบริการในการป้องกนัการเกิดมลพิษ  

5.4.1 (3)* ป้องกนัมลพิษและของเสีย โดยใช้วิธีการจดัการของเสียตามล าดบัขัน้ (waste 

management hierarchy) กรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ควรมีการจดัการอย่างเหมาะสม 

ระบบการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ประกอบด้วย              
3 องคป์ระกอบหลกั ซึง่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากกระบวนการศกึษาผลกระทบและความเสีย่งจาก
กระบวนการผลติทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประกอบดว้ย  

1. ระบบควบคุมและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจบุนั ไดแ้ก่ การออกแบบ 
การคดัเลอืกเครื่องยนตก์งัหนัก๊าซทีก่่อมลพษิอากาศต ่า (Dry Low Emission: DLE) มาตดิตัง้และใชง้าน
ใน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง การติดตัง้ระบบบ าบดัก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนด้วยเทคโนโลย ี
(Selective Catalytic Reduction: SCR) ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เพื่อควบคุมมลพษิอากาศให้มี
การระบายในระดับต ่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ยงัมีการก่อสร้างระบบบ าบัดน าเสียขัน้สูงและ
หมุนเวียนน ้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ (Comprehensive Waste Water Treatment Plant : CWWTP) เพื่อ
บ าบดัน ้าเสยีให้มคีุณภาพดกีว่าที่มาตรฐานก าหนด และหมุนเวยีนน ้าเสยีที่ผ่านกระบวนการบ าบดัแล้ว
กลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการตัง้แต่ช่วงการออกแบบเพื่อช่วยลด
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ ตามมาตรการจากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)   

2. กระบวนการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาส่ิงแวดล้อม โรงแยกก๊าซฯได้มกีารระบุปัญหาหรอื
ผลกระทบทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั และที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต เพื่อควบคุมและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  โดยจะท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมทุกกระบวนการผลติ และทุกสภาวะการผลติ (สภาวะปกต ิสภาวะผดิปกต ิและสภาวะฉุกเฉิน) 
ซึง่มกี าหนดการทบทวนเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อย 1 ครัง้ และทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลติ/เครือ่งจกัร/อุปกรณ์ ทีอ่าจส่งผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มต่อชุมชนภายนอก โดยมผีลการประเมนิและ
โครงการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

3. ระบบติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนัและวิเคราะห์คาดการณ์
ปัญหาในอนาคต ไดแ้ก่ ระบบการตดิตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMs) ซึง่มกีารตดิตัง้ที่ปล่องระบายมลพษิ เพื่อตดิตาม
ปรมิาณสารมลพษิที่ระบายออกให้อยู่ค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดตลอดเวลา และระบบตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าอย่างต่อเนื่อง (COD/BOD Online) ซึ่งติดตัง้ที่บ่อพักน ้ าเสียบ่อสุดท้ายที่ผ่าน
กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีแลว้ก่อนปล่อยระบายลงสู่คลองสาธารณะ เพื่อตดิตามคุณภาพน ้าเสยีทีร่ะบาย
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ออกให้อยู่ค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดตลอดเวลา นอกจากนี้ย ังมีการตรวจวัดคุณภาพ
สิง่แวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) และหน่วยงานภายใน (Internal Party) เพื่อเฝ้าระวงั
และตดิตามคุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ซึง่จะน าขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งรายงานใหค้ณะท างาน 
QSHE WG ท าการทบทวนและก าหนดมาตรการควบคุมการระบายมลพิษให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดตลอดเวลา ซึง่มวีาระในการทบทวนเป็นประจ าทุก 1 เดอืน 

ทัง้นี้โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ก าหนดให้ต้องมกีารตดิตามและทบทวนผลการด าเนินการ
ของระบบการป้องกนัปัญหาด้านสิง่แวดล้อม โดยฝ่ายบรหิารเป็นประจ าผ่านการประชุมร่วมกบัส่วน
ปฏิบตัิการผลิตเป็นประจ าทุกวนัและทางคณะอนุกรรมการการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้จดัให้มี
ช่องทางให้ฝ่ายบรหิารได้ท าการทบทวนผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในหลายช่องทาง เช่น                
การประชุมผู้บรหิารระดบัสูงโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (GSP MSC Plant Meeting) เป็นประจ าทุก         
2 สปัดาห์ การประชุม QSHE WG เป็นประจ าทุกเดือน และการประชุม QSHE MSC เป็นประจ าทุก           
3 เดอืน เป็นต้น จากนัน้จงึน าขอ้เสนอแนะหรอืค าแนะน าต่างๆ จากฝ่ายบรหิาร ไปท าการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่อง 

 
 

 

Figure 5.4C การจดัการน ้าเสยี Figure 5.4D การจดัการ
มลพษิทางอากาศ 

Figure 5.4E การจดัการของเสยี 

การจดัการน ้าเสีย โรงแยกก๊าซฯ ไดม้กีารก่อสรา้งระบบบ าบดัน าเสยีขัน้สงูและหมนุเวยีนน ้าเสยีกลบัมา

ใช้ใหม่ (Comprehensive Waste Water Treatment Plant : CWWTP) เพื่อบ าบดัน ้าเสียให้มีคุณภาพ

ดีกว่าที่มาตรฐานก าหนด และหมุนเวียนน ้ าเสียที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วกลับไปใช้ใหม่ใน

กระบวนการผลติ รวมทัง้มรีะบบตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างต่อเนื่อง (COD/BOD Online) เพื่อ

ตดิตามคุณภาพน ้าเสยีที่ระบายออกให้อยู่ค่ามาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนดตลอดเวลา อกีทัง้โรงแยก

ก๊าซฯ ยงัมกีารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) และหน่วยงานภายใน 

(Internal Party) เพื่อเฝ้าระวงัและตดิตามคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และมคี่าอยูใ่นเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด  
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การจดัการมลพิษทางอากาศ โรงแยกก๊าซฯ มกีารคดัเลอืกเครื่องยนต์กงัหนัก๊าซทีก่่อมลพษิอากาศต ่า 

(Dry Low Emission: DLE) ติ ด ตั ้ง ระบบบ าบัด มลพิษ อ ากาศ  SCR (SCR: Selective Catalytic 

Reduction) และระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่ อง               

(CEMs: Continuous Emission Monitoring Systems) เพื่ อส่ งข้อมูลให้กับการนิคมอุตสาหกรรม               

มาบตาพุดและกรมโรงงานอุตสาหกรรมตลอด 24 ชัว่โมง รวมไปถงึโรงแยกก๊าซฯมกีารตรวจวดัคุณภาพ

อากาศจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) ทุกครึ่งปี  และหน่วยงานภายใน ( Internal Party)              

ทุก 3 เดือน เพื่อเฝ้าระวงัและติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และมคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด 

การจดัการของเสีย โรงแยกก๊าซฯ มกีารน าเทคนิค 3Rs มาใช้ในการจดัการกากของเสยี โดยการลด

การเกดิของเสยี (reduce) ดว้ยการคดัเลอืกวสัดุเขา้มาใชง้านใหม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนานมากขึน้ มกีาร

น ามาใช้ซ ้า (reuse) และการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (recycle) โดยการคดัแยกประเภทของเสยี เช่น 

กระดาษ ขวดแก้ว และโลหะ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมกีารด าเนินงานโครงการ Zero Waste to Landfill ที่

มวีตัถุประสงค์เพื่อลดปรมิาณกากของเสยีอนัตรายที่ส่งไปก าจดัด้วยวธิกีารฝังกลบ โดยการเปลี่ยนวธิี

ก าจดัเป็นการน ากลบัมาใชใ้หมใ่นรปูของวตัถุดบิหรอืพลงังานทดแทน 
 

 

5.4.2 ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี 2: การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน (Sustainable resource use) ในทุก

กิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

5.4.2 (2) ด าเนินมาตรการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีลดการใช้พลงังาน น ้า และ

ทรพัยากรอ่ืนๆ โดยอาจพิจารณาจากตวัช้ีวดัของแนวปฏิบติัท่ีดี และเปรียบเทียบกบัแหล่งข้อมูล

อ่ืนๆ 

ภายใต้นโยบาย QSHE ได้ก าหนดชัดเจนในเรื่องการใช้ทรพัยากรในการผลิตภัณฑ์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้พลงังานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและมผีล

การด าเนินงานที่ เป็นเลิศและยัง่ยืน โดยก าหนดกระบวนการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่าง                         

มปีระสิทธิภาพทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่านการประเมนิประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Aspect) ตามมาตรฐาน ISO 14001 และการประเมินนัยส าคัญด้านพลงังาน (Energy Review) ตาม

มาตรฐาน ISO 50001 โดย ท าการคดิคน้และปรบัปรงุเกณฑด์ว้ยตนเองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของ

ธุรกิจและมกีารทบทวนการประเมนิเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี ซึ่งใช้หลกัการเครื่องมอืต่างๆ เช่น 3Rs 

(Reduce, Reuse, Recycle), การพฒันา/ปรบัปรุงกระบวนการท างานผ่านเครื่องมอื QCC,TA, ODOP, 
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Suggestion และ PTT Energy Tri-Infinity System มาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการผลติ  

 
Figure 5.4C PTT Energy Tri-Infinity System 

จากการน าเครือ่งมอืต่างๆ มาใช ้ส่งผลใหโ้รงแยกก๊าซฯ สามารถคน้หาโครงการหรอืมาตรการที่

ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพไดอ้ย่างมนีัยส าคญั ซึง่มหีลายโครงการทีท่างโรงแยกก๊าซฯ 

ไดด้ าเนินการมาแลว้เป็นเวลาหลายปี ตวัอยา่งเช่น 

- โครงการ ECO-CURE ซึ่งเป็นการเปลี่ยนระบบผลติน ้าปราศจากแร่ธาตุ จากการใช้ Resin  

เป็นแบบ Membrane เป็นการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดน ้ าทิ้งที่เกิดจาก

กระบวนการประมาณ 64,294 ลบ.ม./ปี 

- โครงการระบบบ าบดัน ้าเสยีขัน้สูงและหมุนเวยีนน ้าทิง้กลบัมาใชใ้หม่ (CWWTP) เป็นการน า

น ้าทิง้กลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการผลติ สามารถลดการใชน้ ้าดบิและลดปรมิาณน ้าทิง้ปล่อย สู่ภายนอก

ไดถ้งึ 82,654 ลบ.ม./ปี 

- โครงการน าน ้าทิ้งผ่านกระบวนการบ าบดัมาใช้ใหม่โดยรดน ้าต้นไม ้(Planting) โดยสามารถ

น าน ้ าทิ้งกลับมารดน ้ าต้นไม้ได้หลายจุด เช่น บริเวณจุดปล่อยน ้ าทิ้ง (Plant Out) และจุดบ่อพัก 

(Equilibrium Pond) สามารถลดการใชน้ ้าไดป้รมิาณ 9,083 ลบ.ม./ปี 

โดยทัง้นี้จากการด าเนินโครงการต่างๆ ในการน าปรมิาณน ้ากลบัมาใชใ้หม่ (3Rs) จะเหน็ไดว้่ามี

แนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง แสดงดงั Figure 5.4 G 
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Figure 5.4D ปรมิาณน ้าจากการด าเนินโครงการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม ่(3Rs) 

- โครงการ Zero Waste to Landfill ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อลดปรมิาณกากของเสยีอันตรายที่

ส่งไปก าจดัด้วยวธิกีารฝังกลบ โดยการเปลี่ยนวธิกี าจดัเป็นการน ากลบัมาใช้ใหม่ในรปูของวตัถุดบิหรอื

พลงังานแทน โดยในปี 2560 ไดม้กีารส่งก าจดัดว้ยวธิกีารฝังกลบ จ านวน 18.54 ตนั คดิเป็นสดัส่วนกาก

ของเสยีอนัตรายทีส่่งไปฝังกลบเหลอืเพยีงประมาณ 0.66 % ของกากของเสยีอนัตรายทัง้หมด ประมาณ 

2,812.91 ตนั  

 
Figure 5.4 H ปรมิาณขยะอนัตรายทีส่่งก าจดัหลุมฝังกลบ 

 นอกจากนี้ ในปัจจุบันทางโรงแยกก๊าซฯ ก็ยังคงพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการ ใช้

ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้พลงังานซึ่งเป็นทรพัยากรหลกัของ
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โรงงาน จงึได้มีการก าหนดตัวชี้วดัด้านพลงังานของแต่ละโรงให้มีการควบคุมการใช้พลงังานอย่าง

เหมาะสมโดยวัดค่า Energy Index ติดตามเป็นรายเดือน และสรุปผลภาพรวมเป็นรายปี รวมทัง้

คณะท างานการจดัการพลงังานยงัมกีารก าหนดแผนการใชพ้ลงังานไปจนถงึอนาคตทีช่ดัเจนโดยก าหนด

ล่วงหน้า 3 ปี และวดัค่าดชันีการใชพ้ลงังานทีล่ดลงเป็นภาพรวมของโรงงานดงั Figure 5.4I 

 

Figure 5.4I ดชันีการใชพ้ลงังานทีล่ดลงอยา่งต่อเนื่อง 

จากภาพจะแสดงให้เห็นว่าโรงแยกก๊าซฯ มแีนวโน้มการใช้พลงังานลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ

เปรยีบเทียบการใช้พลงังานปี 2560 กับปี 2555 ซึ่งเป็นปีฐานของโรงงานจะเห็นว่าโรงงานมีการใช้

พลังงานที่ลดลง โดย Energy Index ลดลงจาก 6.19 เป็น 5.58 และในอีก 3 ปีข้างหน้าจากการท า

โครงการต่างๆ คาดว่า Energy Index จะลดลงเหลอื 5.48 

โดยในปี  2560 ได้มีการท าโครงการ Innovative Heat Recovery Design for Dehydration 

System of GSPs (HRD2) ของโรงแยกก๊าซหน่วยที่  5 และ 6 ซึ่ งเป็นโครงการที่ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในการ Regeneration ให้มากขึ้น โดยออกแบบและติดตัง้ระบบ Heat 

Exchanged Recovery ซึ่งสามารถน าพลงังานกลบัมาใช้ไดม้ากถงึ 40% โดยใช้งานระบบ Dehydration 

ได้เป็นปกติเช่นเดมิ จงึได้น ามาด าเนินการในระบบของโรงแยกก๊าซหน่อยที่ 5 และ 6 ในช่วงการหยุด

ซ่อมบ ารุงโรงงาน (Turnaround) ในปี 2560 จากโครงการนี้เองท าให้โรงงานลดการใช้พลงังานไปได้ 

71,004 MMBTU/ปี  
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5.5 การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices) 

5.5.1 ประเดน็การด าเนินงานอย่างเป็นธรรมท่ี 1: การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ (Anti–corruption) 

เพ่ือป้องกนัการคอรร์ปัชัน่และการติดสินบน 

5.5.1 (1) ช้ีบ่งความเส่ียงของการคอรร์ปัชัน่จากกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร 

พร้อมก าหนดแนวปฏิบติัในการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่  และมีมาตรการ หรือระบบท่ีรดักมุ 

เพ่ือป้องกนัการคอรร์ปัชัน่ 

บุคลากรของ ปตท. ทุกระดบัยดึถอืหลกัปฏบิตัิตามคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หรอื คู่มือ CG เป็นแนวทางด าเนินงาน ซึ่ง
ครอบคลุมแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยอธบิายถงึสทิธขิองผูถ้อืหุ้น บทบาทต่อผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสยี การเปิดเผยขอ้มูลที่โปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการอย่างชดัเจน รวมถงึ
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และปัจจบุนัไดเ้พิม่เตมิแนวปฏบิตัทิี่
ดดีา้นการใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) การฟอกเงนิ และการปฏบิตัติามนโยบายงดรบัของขวญั 
โดยขอความรว่มมอืผูเ้กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนงดการมอบของขวญัแก่บุคลากรของ ปตท. และ ปตท. ได้
มกีารจดัท าการประเมนิการควบคุมภายใน ตามหลกัการ COSO ซึง่เป็นแม่แบบสากลของการควบคุม
ภายใน เพื่อสรา้งความมัน่ใจในระดบัที่สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลส าเรจ็
ตามวตัถุประสงค ์โดยก าหนดใหม้ปีระเมนิความเสีย่งและจดัใหม้กีจิกรรมควบคุมความเสีย่งอย่างมผีล
ในเชิงประจกัษ์ จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงมีการก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด หรือ
แนวทางการปฏบิตัิงานให้มคีวามครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานในด้านต่างๆ อาท ิการก าหนด
หลกัเกณฑ์การตดิต่อทางธุรกจิ การจดัหาสนิค้าและบรกิาร รวมถงึการจดัหาพสัดุ โดยผ่าน ตวัแทน 
คนกลาง หรอืนายหน้า เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของ ปตท. มคีวามโปร่งใส่ยิง่ขึน้และตรวจสอบได ้ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกจิของ ปตท. ทีจ่ะไม่ตดิต่อธุรกจิหรอืด าเนินการจดัหาสนิคา้และบรกิาร 
รวมถงึการจดัหาพสัดุ โดยผ่านตวัแทน คนกลาง หรอืนายหน้า 

ส าหรบัในเรือ่งกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มกีารก าหนดขัน้ตอน
การด าเนินงานจดัซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทัง้ปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั อาท ิ 

1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
กรมบญัชกีลาง ไดแ้ก่ การประกาศราคากลางส าหรบังานจดัหาพสัดุทีม่มีลูค่า 100,000.00 บาทขึน้ไป, 
การด าเนินการรายงานขอ้มูลคู่สญัญา, การประกาศประมูลงานจดัซื้อจดัจา้งและเกณฑ์การพจิารณา
ตดัสนิในการคดัเลอืกผูค้า้ ตลอดจนการประกาศผลการประมลูใหท้ราบหลงัจากจบสิน้งานประมลูแลว้ 
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2. ด าเนินการประกาศแผนปฏบิตักิารจดัหาพสัดุประจ าปีและจดัท าสรุปขอ้มูลงานจดัหาพสัดุ
เป็นรายเดอืน ซึง่ประกอบด้วย ชื่องานที่จดัหา วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัหา ผู้ทีไ่ด้รบัการ
คดัเลอืกและมูลค่าตามใบสัง่หรอืหนังสอืสนอง เหตุผลที่คดัเลอืกผู้ค้า เลขที่และวนัที่ของใบสัง่หรอื
หนังสอืสนอง เพื่อเพิม่ความโปร่งใสและความสะดวกในการตรวจสอบขอ้มูลการจดัหาพสัดุ บรษิัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ได้มกีารแสดงขอ้มูลใน Website ของ ปตท. ตาม Figure 5.5A กระบวนการ
ด าเนินงานจดัซื้อจดัจ้างนัน้ได้มกีารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลตรวจสอบพสัดุ (คตพ.), ส านกัตรวจสอบภายใน ปตท. ทีท่ าหน้าทีใ่นการสอบ
ทานการปฏิบตัิงานจดัซื้อจดัจ้างตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และตรวจติดตามความผิดปกต ิ
รวมถึงการทุจรติที่เกิดขึ้นในกระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง (Procure to Pay) อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ 
Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) และส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ซึง่เป็นองคก์รตรวจสอบอสิระและเป็นกลาง 

 
Figure 5.5E Website แสดงขอ้มลูงานจดัหาพสัดุของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากนี้ ปตท. ยงัมชี่องทางรบัขอ้ร้องเรยีนจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มและบุคคลทัว่ไป 
ซึ่งสามารถแจง้ข้อรอ้งเรยีน เมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสม
หรอืขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น PTT Call Center 1365, เวบ็ไซต ์
www.pttplc.com อเีมล ์Pttvoice@pttplc.com เป็นตน้ 

 
Figure 5.5F คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง

ดา้นการคอรร์ปัชนั 

 
Figure 5.5G การระบุความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อวตัถุประสงคข์อง

กระบวนการด าเนินงาน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งดา้นทจุรติตาม

มาตรฐานองคก์ร 

http://www.pttplc.com/
mailto:Pttvoice@pttplc.com
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Figure5.5 H แนวปฏบิตัติามนโยบาย

ต่อตา้นคอรร์ปัชนั กลุ่ม ปตท. เรื่อง การรบั 

ใหข้องขวญั การเลีย้ง หรอื ประโยชน์อื่นใด 

 
Figure 5.5E คณะกรรมการและคณะกรรมการจดัการ ปตท. มอบ

นโยบาย พรอ้มทัง้ลงนามรบัทราบและถอืปฏบิตัคิู่มอืการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี
  

5.5.4 ประเดน็การด าเนินงานอย่างเป็นธรรมท่ี 4: ส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้กบั 

หน่วยงานในห่วงโซ่คณุค่า  (Promoting social responsibility in the value chain) 

5.5.4 (2) สนับสนุนให้องคก์รอ่ืนน าหลกัการและประเดน็ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมมา

ประยกุต์ใช้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองให้ความส าคญักบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบูรณา
การเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการด าเนินธุรกิจตัง้แต่
กระบวนการจดัหา ผลติ ขาย และส่งมอบ ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุก
กลุ่ม ดงันัน้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดยีวกันอย่างยัง่ยนื โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจงึประยุกต์ใช้เกณฑ์
อุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการร่วมมอืกนัเสรมิสรา้ง
และสานสมัพนัธ์กจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม รวมทัง้ก าหนดช่องทางและกลไกในการตอบสนองหรอืสรา้ง
ความสมัพนัธใ์นระดบัต่างๆ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองเชงิรุกและด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรมรว่มกบัผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยีทีค่รอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ประกอบดว้ยพนกังาน คู่คา้ ชุมชน และลูกคา้ ท าใหโ้รง
แยกก๊าซธรรมชาตริะยองมุ่งสู่อุตสาหกรรมสเีขยีวอย่างยัง่ยนื ปัจจุบนัโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดร้บั
การรบัรอง Green Industry Level 5: Green Network และด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสรมิให้คู่
ค้าที่มศีกัยภาพเขา้สู่กระบวนการขอการรบัรอง Green Industry ครบ 100% ภายในปี 2563 (ปัจจุบนั
ด าเนินการแลว้เสรจ็คดิเป็นจ านวนทัง้สิน้ 80%) 

 การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บักลุ่มพนกังาน 

- โรงแยกก๊าซฯ มุง่เน้นกระบวนการผลติทีม่คีุณภาพ ไมส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนา
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มยัและความปลอดภยัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม จงึก าหนดให้พนักงานมสี่วนร่วมในการรเิริม่และ
ด าเนินโครงการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัดา้นสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะ เช่น โครงการ
ส่งเสรมิด้านสิง่แวดล้อมและโครงการควบคุมและลดการใช้พลงังานทัง้ในสายปฏบิตักิารผลติและสาย
ส านกังาน โครงการผูป้ฏบิตังิานสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

- มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม SPIRIT โดยการพัฒนาพนักงานให้เป็นทัง้คนเก่งและคนด ี
สอดคลอ้งกบัตวั R (Responsibility) คอื การมคีวามรบัผดิชอบของโรงงานต่อชุมชนและสงัคมโดยรอบ 
โดยได้มกีารก าหนดกลยุทธ์และแผนงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของ
ชุมชน ให้เกิดความเชื่อมัน่และพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซ ผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจและการสรา้งรายได้ ด้านการศึกษา 
และดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง มกีจิกรรมต่างๆดงันี้ โครงการจติอาสาวนัรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
ภายใตแ้นวคดิคลองหลอด คลองเรา, โครงการชุมชนสญัจรโรงแยกก๊าซฯ  เป็นตน้ 

- การจดัใหพ้นักงานมคีวามรูแ้ละไดร้บัการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นอกีกระบวนการหนึ่งที่
ส าคญัยิง่ในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้กระตุ้นให้เกิดจติส านึกด้านสิง่แวดล้อมให้ทัง้แก่
พนักงานและผู้รบัเหมาประจ า โดยแบ่งเป็นการอบรมหลกัสูตรพื้นฐาน เช่น QSHE Awareness, การ
อบรมทบทวนขัน้ตอนการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้มประทุกจ าปี โดยในปี 2560 การจดังาน QSHE Day 
ไดจ้ดัภายใต้แนวคดิ Environmental Culture และการอบรมหลกัสูตรตามนโยบายหรอืตามหน้าทีค่วาม
รบัผิดชอบ เช่น Introduction and Internal Auditor ISO 14001 และ ISO 50001, Greenhouse Gas 
Internal Auditor, การจดัท าบญัชีการระบายสารอินทรยี์ระเหย (VOC Emission Inventory), ผู้ควบคุม
และผูป้ฏบิตังิานสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บักลุ่มคู่คา้ 

- โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมนีโยบายการด าเนินงานจดัหาและบรหิารจดัการคู่คา้โดยสรา้ง
ความตระหนกัในดา้นสิง่แวดลอ้ม ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และธรรมมาภบิาล (Environmental, Social, 
Governance / ESG) รวมทัง้มกีารประเมนิและบรหิารควบคุมความเสี่ยงของงานในด้าน ESG ทีจ่ะเกดิ
กับคู่ค้า และเสรมิสร้างศักยภาพของคู่ค้าให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ 

- ผูบ้รหิารโรงแยกก๊าซฯ ไดส้รา้งความตระหนักร่วมกนักบับรษิทัคู่คา้และลกูคา้ ในงาน QSHE 
Day 2560 ซึ่งภายในงานได้มกีารบรรยายและสื่อความเรื่อง Environment Culture เพื่อเป็นการสร้าง
จติส านึกในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงานในครัง้นี้ นอกเหนือจากนัน้ในวนัที ่28 สงิหาคม 
2560 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจดัสมัมนาคู่ค้าประจ าปี โดยมกีารให้ความรูใ้นหวัขอ้เครอืข่ายและ
วฒันธรรมสเีขยีว และทบทวนเกี่ยวกบัเกณฑก์ารปฏบิตัแินวทางการขอรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวแก่คู่
ค้า รวมถงึได้มกีารบรรยายและสื่อความเรื่องการจดัหาและบรหิารคู่ค้าอย่างยัง่ยนื กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมกบัชุมชนด้านเครอืข่ายวฒันธรรมสเีขยีวและสิง่แวดลอ้ม และมกีารจดัสมัมนาในรปูแบบปฏบิตักิาร 
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(Workshop) ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานจัดหาและคู่ ค้า เพื่ อ ก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ที่ย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) โดยมคีู่ค้าที่มคีวามสนใจเข้าร่วมงานสมัมนาจ านวน 
51 บรษิัท จาก 61 บรษิัท คิดเป็น 83.61% อีกทัง้โรงแยกก๊าซฯ ได้มีการตรวจประเมินและบรหิาร
ควบคุมความเสีย่งตามกลุ่มงานในดา้น ESG ผ่านกระบวนการขึน้ทะเบยีนผูค้า้ของโรงแยกก๊าซฯ (PTT 
Approved Vendor List) อยา่งต่อเนื่องทุกปี 

- โรงแยกก๊าซฯ ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบตัิในข้อก าหนดงาน
จดัซื้อ/จดัจ้างทุกงาน และมีการชี้แจงให้คู่ค้าทราบในการชี้แจงงาน กรณีงานจดัซื้อ /จดัจ้างที่ต้อง
ด าเนินการภายในพื้นที่การควบคุมการปฏบิตัิงาน หน่วยงานผู้ใช้จะต้องมกีารประเมินด้าน SSHE ซึ่ง
หวัขอ้การประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของหวัขอ้การประเมนิ (ทัง้ก่อนและหลงั
การด าเนินงาน) นอกจากนี้งานจดัซื้อ/จดัจา้งที่เกี่ยวข้องกบัพลงังานอย่างมนีัยส าคญั หน่วยงานผู้ใช้
จะต้องประเมนิการปฏบิตังิานคู่คา้ในหวัขอ้ระบบการจดัการพลงังานทุกครัง้หลงัเสรจ็สิน้การด าเนินงาน 
และจดัท ารายงานเกบ็ไวท้ีห่น่วยงานผูใ้ชเ้พื่อทวนสอบ 

  

  
Figure 5.5F การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บักลุ่มคู่คา้ 

 การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บักลุ่มลกูคา้ 

-   โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีแผนงานและกิจกรรมร่วมกับลูกค้าในการแสดงความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านกระบวนการให้ขอ้มูลด้านผลติภณัฑ์ที่ครบถ้วนและกระบวนการสื่อสารอย่าง

โปร่งใส ไดแ้ก่ การสื่อความการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองใหก้บัลูกคา้ 

ผ่านการประชุม Customer Alignment ประจ าปี งานสมัมนาลูกค้าผลติภณัฑ์ประจ าปี (Get Together) 
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หรอืการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลสรา้งจติส านึกด้านสิง่แวดล้อมให้ลูกค้าผ่าน GSP Customer Line Group 

นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมอื่นๆ อกี ได้แก่ กจิกรรมปลูกป่าในโครงการช่างหวัมนั ในพระราชด ารฯิ ซึ่งเป็น

กิจกรรม CSR ด้านรกัษาสิง่แวดล้อมร่วมกบัลูกค้า การตรวจประเมนิการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม

ร่วมกบัลูกคา้เพื่อเยีย่มชมและตรวจตดิตามการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของ DJSI กจิกรรมดูงานเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูก้ารด าเนินงาน Green Industry 5 ของกลุ่มลูกค้า การด าเนินโครงการด้าน SSHE 

รว่มกบัลกูคา้จงัหวดัระยองตามแผนการด าเนินงานกลุ่ม ปตท. ระยอง เป็นตน้ 

-   โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองร่วมกบักลุ่มลูกคา้ทีผ่ลติน ้าแขง็แหง้โดยใช้คารบ์อนไดออกไซด ์

หรอื CO₂ จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สนับสนุนน ้ าแข็งแห้งเพื่อใช้ในปฏิบัติการท าฝนเทียม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทัว่ประเทศให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั โดย

สนบัสนุนโครงการฯ อยา่งต่อเนื่อง นบัตัง้แต่ปี 2541 

  
Figure 5.5G การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บักลุ่มลกูคา้ 

 การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บักลุ่มชุมชน 

- นโยบายบรหิารจดัการด้านกิจการเพื่อสงัคมกลุ่มบรษิัท ปตท. มุ่งมัน่ที่จะด ารงความเป็น

องค์กรที่ดขีองสงัคม มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และคุณภาพชวีติของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เขา้ไป

ด าเนินธุรกจิตามหลกัปฏบิตัสิากล รวมถงึใหค้วามส าคญัต่อการมสี่วนร่วม เพื่อพฒันาวถิชีวีติและความ

เป็นอยูท่ีด่ขีองชุมชนและสงัคมอยา่งยัง่ยนื โดยมแีผนงานตอบสนองชุมชนสงัคมใหเ้กดิความยัง่ยนืทัง้ใน

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ โดยเน้นกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชนผ่านการสนบัสนุนชุมชน

ดว้ยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อให้เป็นเครอืข่ายสเีขยีวและอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โดยการสนับสนุน

ให้กลุ่มชุมชนมจีติสาธารณะและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมผ่านโครงการพฒันาชุมชนต่างๆ นอกจากนี้

แล้วโรงแยกก๊าซฯยงัส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิน่ตระหนักถงึการใช้ทรพัยากรไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าผ่าน
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โครงการสานเสวนาชุมชนดว้ยวธิคีดิแบบ 5ส 

 

Figure 5.5H การมสี่วนรว่มของพนกังานโรงแยกก๊าซฯ /โรงเรยีน/ชุมชนในโครงการ CSR 

พฒันาชุมชนปรบัปรงุทาสรี ัง้โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเอง 7 

 

                 Figure 5.5I การรณรงคใ์หชุ้มชนประหยดัไฟผ่านโครงการสานเสวนาชุมชน 
 

5.6 ประเดน็ด้านผู้บริโภค (Consumer issues) 

5.6.1 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีหลอกลวง ท าให้เข้าใจผิด ฉ้อโกงหรือไม่เป็นธรรม ไม่ชดัเจนหรือ

คลมุเครือ รวมทัง้ปกปิดข้อมลูท่ีจ าเป็น   

5.6.1 (1) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีหลอกลวง ท าให้เข้าใจผิด ฉ้อโกงหรือไม่เป็นธรรม  ไม่ชดัเจนหรือ

คลมุเครือ รวมทัง้ปกปิดข้อมลูท่ีจ าเป็น     

 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองด าเนินการผลติ  ขนส่ง จดัหา และจ าหน่ายผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพ

เหนือความคาดหวงัของลูกค้าตามวสิยัทศัน์ที่ก าหนด โดยยดึหลกัคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละ

จรรยาบรรณ ของ ปตท. มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และตระหนักถึงความส าคญัของการตอบสนองต่อ

ความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า รวมถงึความเขา้ใจต่อสถานการณ์โลก เพื่อสรา้งความเป็น

เลิศและท าให้เกิดความส าเร็จด้านการตลาดที่ย ัง่ยืน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจึงได้ก าหนด
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กระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าด้วย SUPERB Model (Gas Business Unit Customer Centric Model) ซึ่ง

ประกอบดว้ย 6 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) Seek  คอื การรวบรวมเสยีงของลูกค้า 2) Understand คอื การ

วิเคราะห์ข้อมูลเสียงของลูกค้า เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ และการ

ปรบัปรุงกระบวนการท างาน 3) Plan  เป็นกระบวนการจดัท า และทบทวนแผนการตลาดประจ าปี  4) 

Execute คอื การด าเนินการตามแผนตลาดอย่างเป็นระบบ 5) Research ติดตาม และทบทวนผลการ

ด าเนินงานตามแผน และผลลพัธ์ที่ได้ 6) Better คอื การทบทวนประสทิธผิลของกระบวนการ โดยได้

ก าหนดช่องทางการเรยีนรูล้กูคา้ทีค่รอบคลุมวงจรชวีติลกูคา้ ก าหนดวธิกีารและความถี่ที่แตกต่าง เพื่อให้

มัน่ใจว่าสามารถรวบรวมขอ้มูลน ามาวเิคราะหส์ารสนเทศลูกคา้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล    

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มกีารเปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตังิานและคุณภาพของผลติภณัฑ ์โดยทุกการ

จดัส่งผลติภณัฑจ์ะมกีารรบัรองผลโดยการออกเอกสารรายงานผลวเิคราะหด์า้นคุณภาพ (COA) ซึง่ออก

ใหโ้ดยหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรท์ีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานและใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั อกีทัง้ยงัมี

การรบัรองปรมิาณการจดัส่งทีม่คีวามเทีย่งตรงสงู โดยวธิกีารค านวณปรมิาณผลติภณัฑใ์นการจดัส่งดว้ย

มาตรวดัและเครื่องทดสอบทีไ่ดร้บัการบ ารงุรกัษาและสอบเทยีบตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมถงึการ

ด าเนินการสอบเทยีบระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อรกัษาระดบั

มาตรฐานการจดัส่งทีถู่กตอ้งและเป็นธรรม 

ทัง้นี้เพื่อสรา้งความพงึพอใจสูงสุดและความเชื่อมัน่ของลูกค้า ในบรโิภคผลติภณัฑ์ด้วยราคาที่

เป็นธรรม และมีคุณภาพผ่านการจดัการข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน  โดย

ช่องทาง CSC Website (Customer Support Center Website) ทีป่ระกอบดว้ย เมนูการใหบ้รกิารต่างๆ 

ดงัตวัอยา่งเมนูการใชง้านต่อไปนี้ 

1. เม นู บ ริก า รลู ก ค้ า : แ จ้ ง ก า รย อ ม รับ

ผลติภณัฑ ์→ กรณีโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 

พบค่าผลติภณัฑไ์ม่ตรงตามขอ้ตกลงในผลติภณัฑ์

ที่ท าการจดัส่งแบบ continues, ผู้ดูแลจะท าการ

แจ้งข้อมูลลงในระบบเพื่อให้ลูกค้าได้รบัทราบ

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง

อยา่งตรงไปตรงมา 

 
Figure 5.6A เมนูบรกิารลกูคา้: แจง้การยอมรบั

ผลติภณัฑ ์
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2. เมนูบรกิารลูกค้า:แจ้งปัญหาโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาตริะยอง → เมื่อเกดิสถานการณ์ทีส่่งผล

กระทบต่อการจดัส่งผลติภณัฑข์องลูกคา้ โรงแยก

ฯจะท าการลงขอ้มลูในระบบ ซึง่จะแจง้อเีมลไ์ปยงั

ผูเ้กีย่วขอ้งต่อไป  
Figure 5.6B เมนูบรกิารลกูคา้: แจง้ปัญหา 

3. เมนูสถานการณ์โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง : ข้อมูล  Status Plant →  หน้าแสดง

ข้อมูลการรบั Feed Gas ของแต่ละโรงการผลิต 

อพัเดทขอ้มลูปัจจบุนั 

  
Figure 5.6C เมนูสถานการณ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง: ขอ้มลู Status Plant 

4. เมนูท่อและมเิตอร ์

 : Celibate Meter → แสดงก าหนดการ 

Celibate/Prove Meter ตามแผน และช่วงเวลา

ด าเนินการจรงิ 

 

 

 

 : Metering Diff →แสดงค่าความแตกต่าง
ของปรมิาณผลิตภณัฑ์จากมาตรวดัระหว่างโรง
แยกก๊าซธรรมชาตริะยองและลูกค้าซึ่งได้ควบคุม
ค่าความแตกต่างใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

 
Figure 5.6D เมนูท่อและมเิตอร ์: Celibate Meter 

ก าหนดการ Celibate/Prove Meter 

 
Figure 5.6E เมนูท่อและมเิตอร ์: Metering Diff ค่า

ความแตกต่างของปรมิาณผลติภณัฑจ์ากมาตรวดั

ระหว่างโรงแยกก๊าซฯและลกูคา้ 
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5.6.4 ประเดน็ด้านผูบ้ริโภคท่ี 4: การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้งแก่

ผูบ้ริโภค (Consumer service, support, and complaint and dispute resolution) 

5.6.4 (2) ทบทวนข้อร้องเรียนและปรบัปรงุแนวปฏิบติัในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มกีระบวนการรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้อยา่งเสมอภาค โปร่งใส 

และเอาใจใส่ รวมถึงก าหนดระยะเวลาด าเนินงานอย่างเหมาะสม นอกเหนือจากระบบการรบัฟังข้อ

รอ้งเรยีนของลูกคา้โดยระบบ 1365 จากส่วนกลางของ ปตท. แลว้นัน้ ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้รอ้งจากลูกค้า

ผลติภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จะได้รบัการตอบสนองภายใน 24 ชัว่โมงและจะต้องปิด

เรื่อง/ได้ข้อสรุปที่ชดัเจนภายใน 7 วนัท าการ ทัง้นี้ได้มกีารบรหิารจดัการข้อรอ้งเรยีน, ข้อรอ้งขอ และ

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นไปอย่างมรีะบบ และสามารถตดิตามสถานะไดอ้ย่างต่อเนื่องบนระบบเกบ็บนัทกึขอ้มลู

ของ CSC Website ในเมนูข้อร้องเรยีน/ร้องขอ จากข้อมูลปี พ.ศ. 2559 ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ

ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน ไดร้บัขอ้รอ้งขอทัง้หมด 23 ขอ้ ซึง่สามารถปิดเรื่องไดเ้ฉลีย่ภายใน 2.71 วนัท าการ 

อกีทัง้โรงแยกก๊าซธรรมชาตฯิยงัมกีารจดัประชุม Alignment รว่มกบัลูกคา้อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวม

ขอ้มูลประเด็นปัญหา ขอ้รอ้งขอต่างๆ พรอ้มทัง้ท าความเขา้ใจในประเดน็ขอ้สงสยัร่วมกนั โดยส าหรบั

ประเด็นข้อรอ้งเรยีน/ข้อรอ้งขอที่ได้รบัจะมรีายงานในที่ประชุมคณะท างานการจดัการคุณภาพและข้อ

รอ้งเรยีนของลูกค้า (Quality Management Pillar Meeting) เพื่อท าการวเิคราะห์หาสาเหตุ ด าเนินการ

แก้ไข และป้องกันการเกิดซ ้า จากนัน้จงึจะมกีารรายงานที่ประชุมต่อผู้บรหิารระบบการจัดการของ

โรงงานเป็นประจ าทุกเดอืน (QSHE  WG) และรายงานต่อคณะผู้บรหิารระดบัสูงทุกไตรมาส (QSHE 

MSC)  

 
Figure 5.6F ระบบการบรหิารจดัการขอ้รอ้งขอ และขอ้รอ้งเรยีน 
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Figure 5.6G เมนูบรกิารลกูคา้: ขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งขอ บนระบบ CSC Website 

 
Figure 5.6H การประชุม Alignment รว่มกบัลกูคา้ เพื่อแจง้ขอ้มลูข่าวสาร และประเดน็ต่างๆ 

5.7 การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน (Community involvement and development) 

5.7.1 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 1: การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 

involvement)  

5.7.1 (3) สนับสนุนการจดัท าสาธารณสมบติัและพฒันาชุมชนร่วมกบัองค์กรต่างๆ ในท้องถ่ิน

อย่างเหมาะสม     

 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมกีารก าหนดนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด าเนินธุรกจิ

โดยใชว้ธิ ีCSR In Process & After Process โดยการน าผลส ารวจความพงึพอใจจากทัง้ Third Party ,

สานเสวนาชุมชน และผ่านการด าเนินการโครงการต่างๆ มาเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการวเิคราะห์และ

จดัท าแผนงาน ซึง่ครอบคลุมความต้องการความคาดหวงัชุมชนตามแผนกลยุทธ ์ปตท. (New Initiative 

/ Action Plan) ประกอบดว้ย งานแผนกลยทุธแ์ละพฒันาระบบบรหิาร, งานสื่อความ, งานการศกึษาและ

พฒันาเยาวชน, งานส่งเสรมิสุขภาพและสิง่แวดล้อม,งานส่งเสรมิรายได้และวสิาหกจิชุมชน, งานสาน
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สัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ,งานส่งเสริมความมัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิง่แวดลอ้ม 

       

   
Figure 5.7A ภาพรวมกจิกรรมโครงการ CSR พฒันาชุมชน ประจ าปี 2560 

 มกีารผลกัดนัใหเ้กดิการมสี่วนร่วมระหว่างพนกังานและชุมชน โดยการน าองคค์วามรูแ้ละทกัษะ

อาชพีของพนักงาน (Core Competency) น าไปพฒันาสาธารณสมบตัิและสาธารณูปโภคของชุมชน

ร่วมกบัองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมผ่านโครงการ CSR พฒันาชุมชนซึ่งมกีารจดักิจกรรม

อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี อาทเิช่น การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า ให้ความรูแ้ก่โรงเรยีนเทคนิค และ

การน าพนกังานเขา้รว่มกจิกรรมของชุมชน เป็นตน้ 

5.7.1 (4) สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นอาสาสมคัรบริการชุมชน 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองผลกัดนัใหเ้กดิการรวมกลุ่มชุมชนผูม้จีติอาสาทีจ่ะท าเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมใหแ้ก่ชุมชนของตนเอง ผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น  

 โครงการปลกูดอกดาวเรืองให้นายหลวง “รกัแม่ชวนแม่ปลกูตน้ดาวเรอืงเพื่อพ่อ หวงัใหบ้าน

สะพรัง่ทัว่แผ่นดนิ” 

วนั-เวลา:  วนัเสารท์ี ่5 สงิหาคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น.  

สถานท่ี:  ในงานตลาดนดัสวนสมนุไพรฯ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

รายละเอียด : เป็นกจิรรมเพื่อแสดงความจงรกัภกัดแีละร าลกึ ในพระมหากรณุาธคิุณอยา่งหาทีสุ่ดมไิด้
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ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิท
ราธริาช บรมนาถบพติร และสาธติสอนวธิกีารปลกูดอกดาวเรอืงพรอ้มแจกพนัธุต์น้กลา้ดาวเรอืงฟร ี
ส าหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนสนใจ 

 ย้อมเส้ือด า “บรกิารยอ้มเสือ้ผา้ฟร”ี 

วนั-เวลา:  วนัเสารท์ี ่ 5  พฤศจกิายน  2559 เวลา 08.00-14.00 น.  

สถานท่ี:  ในงานตลาดนดัสวนสมนุไพรฯ ปตท. ณ สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

รายละเอียด : เป็นกจิรรมบรกิารยอ้มเสือ้ผา้ฟร ีและใหค้วามรูเ้รือ่งการยอ้มผา้ เครือ่งแต่งกายทีท่ าจาก

ผา้ใยธรรมชาต ิเช่น ผา้ฝ้าย ผา้ลนิิน ใหเ้ป็นสดี า เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเรือ่งการขาดแคลนเสือ้ผา้สดี า 

เพื่อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระเบยีบการแต่งกายไวทุ้กข ์เพื่อถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถ

บพติร 

 
Figure 5.7B ภาพกจิกรรมสาธติวธิกีารปลกูดอกดาวเรอืง

โดยวทิยากรในงานตลาดนดัสวนสมุนไพรฯ ปตท. 

 
Figure 5.7C ภาพกจิกรรมสาธติวธิกีารยอ้มผา้ดว้ยสดี า

โดยวทิยากรในงานตลาดนดัสวนสมุนไพรฯ ปตท. 
 

5.7.2 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 2: การศึกษาและวฒันธรรม  (Education 

and Culture) 

5.7.2 (4) ส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถ่ิน 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณใีนทอ้งถิน่ทีชุ่มชนต่างๆ นัน้ไดจ้ดัขึน้ โดยผลกัดนัใหพ้นกังานไดเ้ขา้ไปมสี่วนรว่มในการสบื

สานประเพณีทอ้งถิน่ของชุมชนผ่านกจิกรรม CSR พฒันาชุมชน 
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Figure 5.7D ภาพกจิกรรมประเพณีลอยกระทงของ

ชุมชน 

 

Figure 5.7E ภาพกจิกรรมประเพณีบุญขา้วหลามชมุชน

ต่างๆ 

  

Figure 5.7F ภาพการมสีว่นร่วมของพนกังานในพธิทีอดกฐนิสามคัคชีมุชน 

5.7.3 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 3: การสร้างงานและการพฒันาทกัษะ 

(Employment creation and skills development) 

5.7.3 (7) จ้างงานและสร้างศกัยภาพให้กบักลุ่มคนท่ีต้องได้รบัการดแูลเป็นพิเศษเท่าท่ีจะท าได้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองร่วมกบัเทศบาลเมอืงมาบตาพุดในการท ากิจกรรมเพื่อพฒันา

ส่งเสรมิการสรา้งศกัยภาพใหก้บัชมรมผูส้งูอายแุละกลุ่ม อสม.  

 
         Figure 5.7G ภาพกจิกรรมการมสี่วนรว่มกบัชมรมผูส้งูอายแุละกลุ่ม อสม. 
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5.7.6 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 6: สขุภาพ (Health) 

5.7.6 (3) สนับสนุน ส่งเสริมการให้ความรู้กบัชุมชน เก่ียวกบัโรคอนัตรายและภยัคุกคามต่อ

สุขภาพ และวิธีการป้องกนั ดงัเช่น โรคเอดส์ โรคมะเรง็ โรคหวัใจ โรคไข้มาเลเรีย โรควณัโรค 

และโรคอ้วน 

ส่งเสรมิการให้ความรูก้บัชุมชน เกี่ยวกบัโรคอนัตรายและภยัคุกคามต่อสุขภาพโดยการออก

หน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ในนามกลุ่มเพื่อนชุมชน โรงแยกก๊าซฯมกีารจดัโครงการคลนิิกปันน ้าใจชุมชนซึ่ง

เป็นคลินิกที่ให้บรกิารด้านอายุรกรรมและการปฐมพยาบาลขัน้เบื้องต้น โดยมีแพทย์ให้บรกิารใน

ช่วงเวลาท าการ ซึง่เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มารบัการบรกิารโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายใดๆ นอกจากนี้ยงัมกีาร

ส่งเสรมิการออกก าลงักายผ่านกจิกรรมโครงการแอโรบคิเพื่อสุขภาพ 

 
Figure 5.7H ภาพโครงการคลนิิกปันน ้าใจ

ชุมชน 

 
Figure 5.7I ภาพกจิกรรม สง่เสรมิการออกก าลงักาย “แอโรบคิเพื่อ

สขุภาพ” 
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3.5 ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายและบริการ 

 ในปี 2560 โรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จาก

การประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากปี 2559  เป็น

จ านวน 12,919 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายของ 

ปตท. มีการมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลติ (productivity 

Improvement) โดยสายงานแยกก๊าซสามารถเพิม่

รายไดจ้ากการขายและลดต้นทุนในปี 2561 ไดถ้งึ 

2400 ลา้นบาท  
 

ก าไร 

 ในปี 2560 บรษิทัฯ มกี าไรเพิม่ขึน้จากปี 

2559 เป็นจ านวน 12,653 ล้านบาท เนื่ องจาก

รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น 

 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จา่ยเงนิ

ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เฉลีย่ 3 ปี 2559-2561 

เท่ากบั 34,990 ลา้นบาท โดยขึน้อยู่กบันโยบาย

การบรหิารแต่ละปี 

 
ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน 

 ส าหรบัพนกังานโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ

ระยอง บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารจา่ย

ค่าจา้งและค่าตอบแทนแก่พนกังาน ปี 2560 

เพิม่ขึน้ 343.11 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2559 
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ภาษีท่ีจา่ยให้แก่รฐับาล และหน่วยงานราชการ

ท้องถ่ิน เช่น ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีบ ารงุ

ท้องถ่ิน ภาษีโรงเรอืน 

 ปี 2560 โรงแยกก๊าซฯ ไดม้กีารจ่ายภาษี

ให้แก่ใหแ้ก่รฐับาล และหน่วยงานราชการทอ้งถิ่น

ตามที่ก าหนดครบถ้วน โดยปี 2560 เพิม่ขึน้ จาก

ปี 2559 เป็นจ านวน 10,646.17 ล้านบาท อัน

เน่ืองมาจากการส่งเงนิเขา้กองทุนน ้ามนัและภาษี

สรรพสามิตเพิ่มตามประกาศใหม่ และการช าระ

กองทุนน ้ามันและภาษีสรรพสามิตที่เปลี่ยนจาก

ทางเขาบ่อยา บา้นโรงโป๊ะ และ tank มาช าระผ่าน

โรงแยกก๊าซฯ แทน 

 

ค่าใช้จ่ายในด าเนินโครงการ เพื่อพฒันาและ

สนับสนุนด้านสงัคม และชุมชน 

 ปี 2561 โรงแยกก๊าซฯ ได้การสนับสนุน

งบประมาณเพื่อใชใ้นการพฒันาและสนบัสนุนดา้น

สงัคม และชุมชน เพิม่ขึน้จากปี 2559 เป็นจ านวน

เงนิ 5.284 ลา้นบาท 

 
อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจา่ยเข้ากองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน 

 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มกีาร

ก าหนดอตัราเงนิสมทบตามฐานเงนิเดอืนของ

พนกังาน ตามอายุงาน โดยองคก์รจ่ายเขา้กองทุน

ส ารองเลีย้งชพี ใหแ้ก่พนกังานคงทีต่ัง้แต่ปี 2559 - 

2561 
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รอ้ยละของผูส่้งมอบในท้องถ่ิน (Supplier 

/Service/Outsource) 

 โรงแยกก๊าซฯ เปิดโอกาสใหผู้ส้ง่มอบ

แขง่ขนักนัอย่างเท่าเทยีม โดยมจี านวนผูส้ง่มอบ

ทอ้งถิน่ (ในจงัหวงัระยอง) ตัง้แต่ปี 2559 ถงึ ม.ีค. 

ปี 2561 เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 30.61 

 
รอ้ยละของผูบ้ริหารตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป

ท่ีมาจากคนในท้องถ่ิน (ภายในจงัหวดั) 

 ตัง้แต่ปี 2559 จนถึงปี 2561 จ านวน

ผู้บริหารของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองส่วน

ใหญ่ มากกว่ารอ้ยละ 60 เป็นคนในจงัหวดัระยอง 

โดยคดิเป็นจ านวนเฉลีย่รอ้ยละ 64.27 

 
 

 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

จ านวนพนักงาน 

 ตั ้งแ ต่ ปี  2559 ถึงปัจจุบัน  จ านวน

พนักงานรวมของโรงแยกก๊าซฯ ทัง้หมดม ี672 

คน แบ่งเป็นพนักงานประจ า 533 คน และ

พนักงานชัว่คราวสญัญา 139 คน  แต่เนื่องจาก

ปัจจุบนัมพีนักงานทีย่า้ยไปประจ าในสายงานอื่น

ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงท าให้

จ านวนพนกังานยงัไม่ครบตามอตัรา  
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รอ้ยละของพนักงานท่ีจะเกษียณอายุ 

 ตัง้แต่ปี 2559 ถงึ ปี 2561 โรงแยก

ก๊าซฯ มแีนวโน้มจ านวนพนกังานเกษยีณอายุ

เพิม่ขึน้ 

 
อตัราการลาออกและกลบัมาหลงัจากลา

คลอด 

 ในช่วงปี 2559 ถงึปัจจบุนั พนกังานมี

จ านวนอตัราการลาออกลดลง และพนกังานทีใ่ช้

สทิธกิารลาคลอดทัง้หมดกลบัมาท างานตามปกติ

หลงัจากลาคลอด 

 

 

  
 

จ านวนพนักงานท่ีเป็นคณะกรรมการ

สวสัดิการ 

 ตัง้แต่ปี 2559 ถงึปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ 

มีจ านวนพนักงานมีเป็นคณะกรรมการด้าน

สวสัดกิารจากแต่ละหน่วยงานทัง้หมด 26 คน 

 
จ านวนพนักงานท่ีอยูใ่นคณะกรรมการ 

ความปลอดภยัฯ 

 ตัง้แต่ปี 2559 ถงึปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ 

มจี านวนพนักงานคณะกรรมการความปลอดภยั

ทัง้หมด 19 คน โดยแบ่งเป็นตวัแทนนายจา้งและ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจ านวน 10 คน และ

ตวัแทนลกูจา้งทีม่าจากการเลอืกตัง้จ านวน 9 คน 
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อตัราการลาจากการท างานของพนักงาน 

 ตัง้แต่ปี 2559 ถึง เดือนมนีาคม 2561 

โรงแยกก๊าซฯ มพีนกังานบาดเจบ็จากการท างาน 

ลดลง จาก 0.3 รายต่อชัว่โมงจนไม่มพีนักงานที่

บากเจ็บจากการท างาน และพบว่าจากการจัด

กิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโรง

แยกก๊าซฯ ไม่มีพนักงานที่ เกิดโรคจากการ

ท างาน เกิดอุบัติเหตุจนถึงขึ้นหยุดงาน และลา

หยุดเนื่องจากเจบ็ป่วยจากการท างาน รวมทัง้ไม่

มพีนกังานทีเ่สยีชวีติจากการท างาน 
 

ร้อยละของผู้ส่งมอบ ผู้รบัเหมา และหุ้นส่วน

ทางธุรกิจท่ีมีความส าคญัท่ีผ่านการคดักรอง

เรือ่งสิทธิมนุษยชน 

 ตัง้แต่ปี 2559 ถงึปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ 

ได้มีการคัดกรองผู้ส่ งมอบ ผู้ ร ับ เหมา และ

หุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความส าคัญ เรื่องสิทธิ

มนุษยชนครบทุกบรษิทั 
 

ร้อยละของพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรม

นโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 

 โรงแยกก๊ าซฯ  ได้มีก ารแจกคู่ มื อ

นโยบาย  และแนวปฏิบัติก ารต่อต้ านการ

คอร์รปัชัน่ในองค์กร ให้พนักงานทุกคนศึกษา 

และก าหนดใหพ้นกังานทุกคนลงนามรบัทราบ 
 

จ านวนข้อรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ตัง้แต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันโรงแยก

ก๊าซฯ ด าเนินกจิการโดยทีไ่ม่มขีอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
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 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

วตัถดิุบหลกั 

 ในปี 2560 โรงแยกก๊าซฯ มกีารใชว้ตัถุดบิคอืก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้

จากปี 2559 เป็นจ านวน 17,802.43 MMSCFD เนื่องจากโรงงานมกี าลงัการ

ผลติและการขายทีม่ากขึน้ 

 
ปริมาณการใช้พลงังานฟอสซิล 

 โรงแยกก๊าซฯ มกีารใชพ้ลงังานซอสซลิ จากก๊าซธรรมชาตเิพยีง

ชนิดเดยีว ซึง่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เน่ืองจากอตัราการผลติทีส่งูขึน้ โดยปรมิาณ

การใชพ้ลงังานของปี 2560 มากกว่าปี 2559 เท่ากบั 789,698,661 MJ 

 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 โรงแยกก๊าซฯ มีการใช้ปรมิาณไฟฟ้าที่ผลิตเองมากขึ้นเนื่องจาก

ก าลงัการผลติที่สงูขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัไดม้กีารบรหิารจดัการใหใ้ชไ้ฟฟ้า

จากภายนอกน้อยลง และเทยีบระหว่างปี 2560 กบัปี 2559 มกีารใช้ไฟฟ้า

จากภายนอกลดลง 59,371,159 kWH 
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ปริมาณการใช้น ้า  

 โรงแยกก๊าซฯ มีการบริหารจดัการการใช้น ้าให้มีปประสทิธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้จงึท าให้ตัง้แต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั โรงงานมปีรมิาณ

การใชน้ ้าลดลง นอกจากนี้แลว้โรงงานยงัไดเ้ลกิน าน ้าจากผวิดนิมาใชอ้กีดว้ย 

 
รอ้ยละของการน าน ้ากลบัมาใช้ใหม ่

 โรงแยกก๊าซฯ มกีารน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่เมื่อเทยีบกบัปรมิาณการ

ใชน้ ้าทัง้หมดของโรงงาน เฉลีย่ในช่วง ปี 2559 ถงึ ม.ีค. 61 คดิเป็นรอ้ยละ 

6.12 

 
ปริมาณการปล่อยสารท าลายโอโซน 

 ตัง้แต่ปี 2559 ถงึปัจจุบนั โรงแยกก๊าซฯ ไมม่กีารปล่อยหรอืใชส้ารที่

ท าลายโอโซนมาอย่างต่อเนื่อง 

 
ปริมาณน ้าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน 

 เมื่อเทยีบปรมิาณน ้าทิง้ทีร่ะบายออกนอกโรงงานของ ปี 2560 และ 

ปี 2559 จะเหน็ว่าน ้าทิง้มปีรมิาณมากขึน้ โดยมจี านวน 7,694 m3 เน่ืองจาก

อตัราการผลติของโรงงานทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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ของเสียอนัตราย 

 ตัง้แต่ปีตัง้แต่ปี 2559 ถงึเดอืนมนีาคม 2561 โรงงานมปีรมิาณของ

เสยีอนัตรายลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยของเสยีทีเ่กดิขึน้มาจากกระบวนการ

ผลติและงานซ่อมบ ารงุ เป็นตน้ 

 
ของเสียไม่อนัตราย 

 โรงแยกก๊าซฯ มขีองเสยีประเภททีไ่ม่อนัตรายเพิม่ขึน้ 27.95 ตนั 

เมื่อเทยีบระหว่างปี 2560 และ ปี 2559 โดยมกีระบวนการก าจดัอย่างถูกตอ้ง 

 
จ านวนครัง้ของการรัว่ไหลของสารเคมี/น ้ามนั/น ้าท้ิง/ของเสีย ท่ีมี

นัยส าคญั  

 ในช่วงปี 2559 ถงึปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ ไม่มเีหตุการณ์ทีท่ าใหเ้กดิ

การรัว่ไหลของสารเคมี/น ้ ามัน/น ้ าทิ้ง/ของเสียที่มีนัยส าคัญ ที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ชุมชน และทรพัยากรธรรมชาต ิ
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3.6 ข้อมูลการรายงานตวัช้ีวดัโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1. มิติด้านกายภาพ 

ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 
ปี 

2559 2560 
2561 

(ม.ค.-ม.ีค.) 
1 รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวของพืน้ทีท่ ัง้หมดของโรงงาน รอ้ยละ 7.08 7.08 7.08 

หมายเหตุ : พืน้ทีส่เีขยีว หมายถงึ พืน้ทีภ่ายในและภายนอกโรงงาน เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นสเีขยีวจากพนัธุไ์มต่้างๆ ทีป่ลกู เช่น พืน้ทีแ่นวป้องกัน 
หรอืพืน้ทีแ่นวกนัชน ทีอ่ยูต่ามแนวชายขอบรอบโรงงาน พืน้ทีพ่กัผ่อนหรอืสวนหย่อม พืน้ทีส่นามฟุตบอลหรอืสนามหญา้ 

2. มิติด้านเศรษฐกิจ 

ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

1 จ านวนครัง้ของการสง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรม
ชุมชนในบรเิวณโดยรอบ 

ครัง้ 304 304 79 

*กจิกรรมชุมชน หมายถงึ การส่งเสรมิสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมของวสิาหกจิชุมชนในทอ้งถิน่ทีม่ผีลติภณัฑ/์บรกิาร หรอื การจดัซื้อ 
จดัหาสนิคา้ทีผ่ลติโดยชุมชนในพืน้ที ่(จงัหวดั) 

2 รอ้ยละของพนกังานทีม่าจากคนในทอ้งถิน่  
(ภายในจงัหวดัทีต่ัง้ของโรงงาน) 

รอ้ยละ 52.17 54.09 54.25 
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3. มิติด้านส่ิงแวดล้อม 

ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

1 รอ้ยละของปรมิาณน ้าใชต่้อหน่วยผลติภณัฑท์ีล่ดลง รอ้ยละ 29.3 25.8 25.6 

2 รอ้ยละของปรมิาณน ้าทิง้ต่อหน่วยผลติภณัฑล์ดลง รอ้ยละ 5.9 5.6 4.6 

3 การควบคมุมลภาวะทางอากาศ 

 ปรมิาณการปล่อย NOx  (ton) 884.44 981.32 239.43 

 ปรมิาณการปล่อย SOx   (ton) 93.55 98.64 35.28 

4 การจดัการกากของเสยีและวสัดุเหลอืใชภ้าคอุตสาหกรรม 

 รอ้ยละของปรมิาณของเสยีทีน่ าไปฝังกลบ รอ้ยละ 0.85 0.61 0.89 

 รอ้ยละของการน าวสัดุไมใ่ชแ้ลว้/กากของเสยี ไปเป็นใชเ้ป็น
วตัถุดบิหรอืวตัถุดบิทางออ้มของโรงงานอื่น 

รอ้ยละ 94.72 94.21 99.11 

 ปรมิาณน ้าใช ้(m3) m3 1,773,819 1,668,061 415,421 

 ปรมิาณน ้าทิง้ (m3) m3 358,039 365,733 75,319 

 ผลติภณัฑ ์ ตนั 6,055,566 6,473,750 1,622,276 

5 อตัราการใชพ้ลงังานทดแทน รอ้ยละ 0 0 0 

6 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นเหตุเดอืนรอ้นร าคาญ 
*หมายเหตุ : ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและการด าเนินการแกไ้ขอย่างเป็นทางการ 

ครัง้ 0 0 0 

7 การใชว้ตัถุดบิอย่างมปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 82.7 86.5 88.1 

8 อตัราการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลง 
เทยีบกบัปีฐาน (ปีฐาน คอื ปีทีม่กีารเกบ็ขอ้มลู) 

รอ้ยละ 6.2 
(%ทีล่ดลง
เมื่อเทยีบ
กบัปี 
2012) 

6.2 
(%ทีล่ดลง
เมื่อเทยีบ
กบัปี 
2012) 

7.8 
(%ทีล่ดลง
เมื่อเทยีบกบั
ปี 2012) 

9 อตัราการเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงและอตัราการเจบ็ป่วยทีรุ่นแรง 

อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน (IR) รายต่อ
ชัว่โมงการ
ท างาน 

0.30 0.15 0 

อตัราการเกดิโรคจากการท างาน (ORD) รายต่อ
ชัว่โมงการ
ท างาน 

0 0 0 
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ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยุดงาน (LDR)  รายชัว่โมง
การท างาน 

0 0 0 

อตัราการลาหยุดงานทีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยจากการท างาน 
(AR) 

คนต่อ
ชัว่โมงการ
ท างาน 

0 0 0 

จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการท างาน  คน 0 0 0 

 

4. มิติด้านสงัคม 

ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 
ปี 

2559 2560 2561 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

1 รอ้ยละผลการส ารวจความพงึพอใจของชมุชนต่อกจิกรรม 
CSR 

รอ้ยละ 83.20 89.00 94.20 
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3.7 การด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสีย  
จากการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย พนัธกิจ และแนวทางการบรหิารจดัการผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

โดยใช้ข้อมูลจากการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี การบรหิารประเดน็ และการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

จากนัน้ก าหนดให้หน่วยงานที่มหีน้าที่ประสานงานกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกลุ่มต่างๆ จดัท าการประเมนิ

ทศันคตขิองแต่ละกลุ่ม ก าหนดแนวทางการมสี่วนรว่มทีเ่หมาะสมต่อความตอ้งการ ความคาดหวงัและขอ้

กงัวลของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตลอดจนก าหนดตวัชีว้ดัส าหรบัการตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน GSP มหีน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการก ากบั

ดแูล และคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

 กระบวนการมสี่วนรว่มกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีของ GSP  มุ่งเน้นวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ามารถรวบรวม 

วเิคราะห์ ติดตามและรายงานผลการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัทฯ ได้อย่างเป็นระบบ โดย

อ้างองิกระบวนการ มสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยีสอดคล้องกบัแนวทางสากลของการมสี่วนร่วมกบัผู้มี

ส่วนไดเ้สยี AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)  สามารถก าหนดทศิทางการ

และกระบวนการด าเนินงานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ ประเดน็ของผูม้สี่วนได้เสยี การ

บรหิารจดัการความเสีย่งและภาพลกัษณ์ ตลอดจนความโปร่งใสในกระบวนการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้

เสยี 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ไดด้ าเนินการวเิคราะหก์ลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีหลกั เพื่อวเิคราะหผ์ูท้ีไ่ด้

ประโยชน์หรอืเสยีประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิขององคก์ร ในการด าเนินธุรกจิในห่วงโซ่อุปทาน แนว

ทางการสื่อสาร (Supply Chain) เช่น การจดัหา – ขาย – ผลติ และส่งมอบ เพื่อสรา้งการอยู่รว่มกนัและ

การด าเนินธุรกจิของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง อยา่งยัง่ยนื ตาม Figure 3.7A 
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 การชีบ้ง่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

 
Figure 3.7A การชีบ้่งผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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จากการวิเคราะหพ์บว่าผู้มีส่วนได้เสียขององคก์ร มีดงัน้ี 

ท่ี ผูมี้ส่วนได้เสีย รายการ 
1 ประเทศชาต ิ(Country) หน่วยงานภาครฐั 

ผูก้ าหนดนโยบาย 
2 ผูถ้อืหุน้ (Shareholder) ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน 
สถาบนัทีล่งทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

3 พนกังาน (Employee) ผูบ้รหิาร 
พนกังาน 

4 ลกูคา้ (Consumer) ลกูคา้วตัถุดบิ 
ลกูคา้เชือ้เพลงิ 

5 คู่คา้ (Business Partner) ผูส้่งมอบ (กลุ่ม Hydrocarbon และกลุ่ม Non-
Hydrocarbon) 
พนัธมติร (PTT ICT และ PTT Oil Business) 

6 สงัคมชมุชน (Community) ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพุด  
ประชาชนทัว่ไปใน จ.ระยอง (นอกเขตเทศบาลเมอืง
มาบตาพุด) 
หน่วยงานราชการ  
สถาบนัศกึษา 
ศาสนสถาน 
สื่อมวลชน (ส่วนกลาง / ทอ้งถิน่) 
บรษิทั / โรงงานขา้งเคยีง 
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 การจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้แบ่งผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเป็น 6 กลุ่ม แต่เนื่องจากกลุ่มของประเทศชาติ
และผูถ้อืหุ้นนัน้จะถูกประเมนิและวางแผนการด าเนินงานผ่านทาง บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จงึท า
ใหไ้ม่สามารถน ามาประเมนิรว่มกนักบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นได ้ดงันัน้จงึจะเหลอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเพยีง 
4 กลุ่ม ที่ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองสามารถด าเนินการได้โดยตรง ซึ่ง จากการจัดล าดับ
ความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี พบว่าพนกังาน เป็นกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่อีทิธพิลต่อการด าเนินการของ
องคก์รสงู จะตอ้งด าเนินการเชงิรกุเพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุด แสดงดงัภาพ 
 

 
Figure 3.7B การจดัล าดบัความส าคญัผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 
จากการจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี พบว่า พนกังาน เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่อีทิธพิล

ต่อการด าเนินการขององคก์รสงู จะตอ้งด าเนินการเชงิรุกเพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุด 
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 โดยบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดม้โีครงการส ารวจความผกูพนัและค่านิยมองคก์ร SPIRIT 

เป็นประจ าทุกปี โดยมกีารวเิคราะห ์สรุปประเดน็ปัญหาและสาเหตุทีม่ผีลกระทบต่อพนกังานในสายงาน 

ซึง่ในปี 2559 ผลส ารวจความผกูพนัของพนกังานสายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิพบว่า ปัจจยัหลกัทีม่ ี

ผลกระทบต่อความผกูพนัของพนกังานและตอ้งการการปรบัปรงุมากทีสุ่ด 3 อนัดบั ดงั Figure 3.7C 

ไดแ้ก่  

1. Corporate Social Responsibility  
2. People Management  
3. Learning & Development  

 
Figure 3.7C ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อความผกูพนัของพนกังาน 

 ในการนี้ ไดม้กีารวเิคราะหห์าเหตุผลแต่ละประเดน็ทีไ่ดจ้ากการถามค าถามปลายเปิดและ Focus 

Group ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
Figure 3.7D ประเดน็ทีไ่ดจ้ากการถามค าถามปลายเปิดและ Focus Group เรือ่ง Corporate social 

Responsibility 
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Figure 3.7E ประเดน็ทีไ่ดจ้ากการถามค าถามปลายเปิดและ Focus Group เรือ่ง People Management 

 

Figure 3.7F ประเดน็ทีไ่ดจ้ากการถามค าถามปลายเปิดและ Focus Group เรือ่ง Learning & 

Development 

ดงันัน้จงึไดจ้ดัท าโครงการส่งเสรมิความผกูพนัของพนกังานทีอ่ยูใ่น 3 ปัจจยัขา้งตน้ ดงันี้ 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 92 

1. Corporate Social Responsibility โดยโรงแยกก๊าซไดก้ าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน ซึง่ค านึงถงึความตอ้งการและความคาดหวงัของพนกังานต่อ
การด าเนินงาน จงึไดม้กีารจดัท าแผนงานและมกีารชีแ้จงใหพ้นกังานรบัทราบถงึแนวทางในการปฏบิตัิ
เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจและการด าเนินงานดา้น CSR อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. People Management จาการส ารวจความผกูพนัของพนกังาน พบว่า พนกังานมคีวาม
คดิเหน็ต่อหวัหน้างานและเพื่อนรว่มงานโดยมแีนวโน้มความพงึพอใจทีล่ดลง ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยองจงึไดม้อบหมายแถวทางการสรา้งความสมัพนัธผ์่านกจิกรรมสมันนาพนกังาน ผยก. 
ประจ าปี 2560 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความสมัพนัธ ์ความกลมเกลยีวและความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวกนัระหว่างพนกังานกบัพนกังาน และผูบ้รกิารกบัพนกังาน 

3. Learning & Development โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดม้กีารจดัท า Functional 
Competency Ladder ใหก้บัพนกังานครบทุกสายอาชพีกว่า 580 คน โดยประกอบไปดว้ย สายอาชพี 
Operation สายอาชพี Engineering & Maintenance สายอาชพี Technical Support และสายอาชพี 
Support อยา่งต่อเนื่อง โดยมขีัน้ตอนการออกแบบและพฒันาการเรยีนรูข้องพนกังานโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยองเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

3.1. FUNCTIONAL COMPETENCY LADDER 
 จดัท า Functional Competency Ladder ตามสายอาชพีครบทุกต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
Competency Area, Subject Matter Focus, Competency Dictionary, Proficiency Level Mapping, 
Guidebook, Work log, Reference Book & Training Course เป็นตน้ 

3.2. ASSESSMENT INTERVIEW 
 จดัท า Assessment Interview พนกังานทัง้ 4 สายอาชพีหลกั โดยผูเ้ชีย่วชาญ
,ผูบ้งัคบับญัชา( Skill Owner ) เพื่อน า Functional Competency Gap ทีไ่ดจ้ากการ Interview ไปจดัท า 
IDP ต่อไป 

3.3. CLOSING COMPETENCY GAP 
 ทุกสายอาชพีในโรงแยกก๊าซธรรมชาตจิะตอ้งไดร้บัการพฒันาพนกังานตาม Functional 
Competency ของสายอาชพีนัน้ ๆ เพื่อ Closing Competency Gap ดว้ยวธิ ีSelf-Learning, Training, 
Coaching & Mentoring หรอื Job Assignment เป็นตน้ รวมถงึกระบวนการประเมนิผลการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงอายกุารท างานของพนกังานในโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิจนถงึวยัเกษยีณอาย ุโดยเน้น
การพฒันาองคค์วามรู(้ Knowledge ),ทกัษะ ( Skill )คุณลกัษณะ( Attitude )ดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบั
น าไปปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดเพื่อพนกังานทุกคน 
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 แผนและผลการด าเนินงานกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี (1) 
ชื่อโครงการ กจิกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 
วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อใหม้กีารสือ่ความจากผูบ้รหิาร (นโยบาย,ทศิทางขององคก์รและปลกูฝังค่านิยม SPIRIT, IIF) 

2. เพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหแ้ก่พนกังานและผูบ้รหิาร 
3. เพื่อสรา้งขวญัก าลงัใจตอบแทนความทุม่เทในการท างานของพนกังาน 
4. เพื่อเพิม่ความผกูพนัในแต่ละสว่นงาน สรา้ง Engagement 
5. เพื่อศกึษาดงูานโครงการของปตท. หรอืโครงการในพระราชด าร ิ

เป้าหมาย 
(Output) 

1. มสีดัสว่นการเขา้ร่วมของพนกังานไม่น้อยกว่า 80% ของพนกังาน บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)สงักดั
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาต ิ

2. ผลคะแนนความพงึพอใจภาพรวมต่อการจดักจิกรรมสมัมนาในครัง้นี้ มากกว่า 4.00 คะแนน 
หน่วยทีใ่ชว้ดั
เป้าหมาย 

1. สดัสว่นการเขา้ร่วมของ
พนกังาน (%) 

2. คะแนนความพงึพอใจต่อการจดั
กจิกรรมนี้ (คะแนนเตม็ 5 
คะแนน) 

ค่าทีว่ดัไดใ้นปัจจุบนั 1. สดัสว่นการเขา้ร่วมของพนกังานปี 
2559 คอื 502 คน จากพนกังาน 
586 คน หรอืคดิเป็น 85.6% 

2. คะแนนความพงึพอใจต่อการจดั
กจิกรรม ประจ าปี 2559 เท่ากบั 
3.83 คะแนน (คะแนนเตม็ 5 
คะแนน) 

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Outcome) 

- เพิม่ความผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองคก์รและผูบ้รหิารโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
- พนกังานไดร้บัทราบและตระหนกัถงึทศิทางการด าเนินการขององคก์รในอนาคต 
- พนกังานไดรู้จ้กักนัมากขึน้ ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ต่ีอการท างานเป็นทมี 

ผลกระทบของ
โครงการ  
(Impact) 

- พนกังานเขา้ใจถงึการด าเนินการขององคก์รในอดตีมากขึน้ ตระหนกัถงึบทบาท ภารกจิ และทศิ
ทางการด าเนินงานในอนาคตมากขึน้ และมคีวามผกูพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ 

- พนกังานบางสว่นทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมได ้อาจจะพลาดโอกาสการสือ่ความจากผูบ้รหิารและ
การสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัพนกังานท่านอื่น 

ระยะเวลา มทีัง้สิน้ 4 รุ่น ดงันี้ 
รุ่น 1 (กะ A)  :   9 – 11 พ.ย. 60 
รุ่น 2 (กะ B)  :   15 – 17 พ.ย. 60 
รุ่น 3 (กะ C)  :   21 – 23 พ.ย. 60 
รุ่น 4 (กะ D)  :   27 – 29 พ.ย. 60 

งบประมาณ   5,398,843.50 บาท 

คณะท างาน ตวัแทนจากพนกังานทุกกลุ่มงานใน
โรงแยกก๊าซฯ ไดแ้ก่ Technical 
Support และ Support, 
Engineering และ Maintenance 
และ Operation รวมทัง้ตวัแทนจาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาตขินอม และ
ผูแ้ทนจาก สร. 

ผูจ้ดัท าโครงการ 
 

นางสาวเมธภคั กติตมิาศกุล 
พนกังานประชาสมัพนัธ ์

ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

นายสมนึก แพงวาปี 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซฯ    
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แผนการด าเนินงาน  

ที ่
ผูม้สี่วนไดเ้สยี  

(ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
วธิกีาร 

เดอืน 

ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
ส.ค. 

60 

ก.ย. 

60 

ต.ค. 

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

1 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

แต่งตัง้คณะท างาน แบ่งหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบ และวางแผนการจดังาน

สมัมนา 

 
    คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

- 

2 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

ขอมตผิูบ้รหิารดา้นแนวทางการจดั

กจิกรรม และนโยบายการจดัสมัมนา 

 
    คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

- 

3 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

ใหพ้นกังานโหวตสถานทีจ่ดัสมัมนาโดย

ใหต้วัแทนหน่วยงานรวบรวม 

     คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

- 

4 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

สรุปผลและน าเสนอผูบ้รหิารและ

คณะท างาน 

 
    คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

- 

5 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

คณะท างานส ารวจสถานที ่รา้นอาหาร 

และกจิกรรม 

     คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

- 

6 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

ตดิต่อสถานทีย่านพาหนะทีจ่ะใชใ้นการ

เดนิทาง ประสานงานเพือ่อกตัว๋เครือ่งบนิ

และ วทิยากรในการท ากจิกรรม 

     คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

-- 

7 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

ตรวจสอบความพรอ้มของพนกังาน 

สถานที ่และกจิกรรมต่างๆ โดยให้

พนกังานแจง้ยนืยนัการเขา้ร่วมกจิกรรม

สมัมนา 

     คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

- 

8 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

กจิกรรมสมัมนา สรา้งสมัพนัธแ์ละงาน

เลีย้งสงัสรรค ์

   
 

 คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

5,398,843.50 

9 พนกังานโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

สรุปผลการจดังาน      คณะท างาน

สมัมนา ผยก. 

ประจ าปี 2560 

- 

 
 

แผน ผลด าเนินการ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการ 
ขัน้ตอนที ่1 : แต่งตัง้คณะท างาน แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และวางแผนการจดังานสมัมนา 
ผล : มกีารแต่งตัง้คณะท างานกจิกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 ลงวนัที ่17 สงิหาคม 2560 
และไดม้กีารประชุมคณะท างานเพื่อหารอืและวางแผนการด าเนินการจดักจิกรรมดงักล่าว 

 

 

 

 

 
Figure 3.7G คณะท างานกจิกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 
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ขัน้ตอนที ่2 : ขอมตผิูบ้รหิารดา้นแนวทางการจดักจิกรรม และนโยบายการจดัสมัมนา 
ผล : ผูบ้รหิารแนะแนวทางการด าเนินงานและใหน้โยบายในการจดักจิกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. 
ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 
 

 

 

Figure 3.7H การน าเสนอทีป่ระชุม Plant Meeting เพื่อขอแนวทางและก าหนดนโยบายการจดักจิกรรม

สมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 

ขัน้ตอนที ่3 : ใหพ้นกังานโหวตสถานทีจ่ดัสมัมนาโดยใหต้วัแทนหน่วยงานรวบรวม 
ผล: ในวนัที ่7 – 14 สงิหาคม 2560 คณะท างานฯไดใ้หพ้นกังานทุกท่านโหวตเลอืกสถานทีจ่ดักจิกรรม
สมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 โดยเสยีงส่วนใหญ่เลอืกจงัหวดัเชยีงราย 
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Figure 3.7I ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนพนกังานใหโ้หวตเลอืกสถานทีจ่ดักจิกรรมสมัมนาและผลการโหวต 

ขัน้ตอนที ่4 : สรปุผลและน าเสนอผูบ้รหิารและคณะท างาน 
ผล: แจง้การสรุปผลโหวตแก่ผูบ้รหิารและคณะท างานท่านอื่นๆ โดยไดม้กีารวางแผนการเดนิทางและ
กจิกรรมในแต่ละวนัเพื่อใหทุ้กท่านไดพ้จิารณา เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2560 

 

 

 

 

Figure 3.7J วางแผนและก าหนดกจิกรรมในแต่ละวนัของการเดนิทาง 

ขัน้ตอนที ่5 : คณะท างานส ารวจสถานที ่รา้นอาหาร และกจิกรรม 
ผล: คณะท างานส ารวจสถานทีท่่องเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร ใหต้รงกบัความคาดหวงัและความตอ้งการ
ของพนกังานทุกวยัและงบประมาณทีไ่ดร้บั รวมถงึวางแผนการเดนิทางในด าเนินงานจดักจิกรรม 
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Figure 3.7K คณะท างานฯวางแผนและส ารวจสถานที่ 

ขัน้ตอนที ่ 6 : ตดิต่อสถานทีย่านพาหนะทีจ่ะใชใ้นการเดนิทาง ประสานงานเพื่ออกตัว๋เครือ่งบนิและ 
วทิยากรในการท ากจิกรรม 
ผล : คณะท างานไดต้ดิต่อตวัแทนจ าหน่ายบตัรโดยสารเครือ่งบนิ รวมทัง้รถบรกิารและวทิยากรเพื่อจดั
กจิกรรม 
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Figure 3.7L ใบเสนอราคาและขอ้มลูจากคู่คา้ ในการด าเนินการจองบตัรโดยสารเครือ่งบนิ รถรบัส่ง และ

วทิยากรในกจิกรรมสรา้งสมัพนัธ ์

ขัน้ตอนที ่7 : ตรวจสอบความพรอ้มของพนกังาน สถานที ่และกจิกรรมต่างๆ โดยใหพ้นกังานแจง้ยนืยนั
การเขา้รว่มกจิกรรมสมัมนา 
ผล: พนกังานทุกหน่วยงานแจง้ยนืยนัการเดนิทางและการเขา้รว่มสมัมนามาทีห่น่วยงาน บร. โดยมี
ตวัแทนพนกังานเป็นผูร้วบรวมเพื่อด าเนินการออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิ และบนัทกึเป็นขอ้มลูจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมในแต่ละรุ่นต่อไป 

 
Figure 3.7M ตวัอยา่งการแจง้ยนืยนัการเขา้รว่มกจิกรรมสมัมนาพนกังาน 

ขัน้ตอนที ่8 : กจิกรรมสมัมนา สรา้งสมัพนัธแ์ละงานเลีย้งสงัสรรค์ 
ผล: สรา้งความผกูพนั ความสามคัค ี เน้นย ้าการสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานดว้ยกนัเอง และพนกังาน
กบัผูบ้รหิาร โดยไดม้กีารสื่อความจากผูบ้รหิารถงึความส าคญัของการท างานโดยยดึมัน่คานิยม SPIRIT 
และทศิทางในการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซฯในอนาคต 
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Figure 3.7N ภาพบรรยากาศกจิกรรมสมัมนาพนกังานสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 ณ จงัหวดัเชยีงราย 

ขัน้ตอนที ่9 : สรปุผลการจดังาน 
ผล: พนกังานไดส้รา้งความสมัพนัธอ์นัดผี่านกจิกรรมต่างๆรว่มกนั รวมถงึความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังาน
และผูบ้รหิาร และตระหนกัถงึภาพรวม ทศิทางการด าเนินการขององคก์รในอนาคต 

 
Figure 3.7O ภาพบรรยากาศกจิกรรมสมัมนาพนกังานสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 ณ จงัหวดัเชยีงราย 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 ในกจิกรรมส่งเสรมิค่านิยมองค์กร ด้าน Synergy (S) และ Performance excellence (P) มุ่งเน้นดา้น
การสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอือนัดรีะหว่างพนักงานกบัผูบ้รหิาร และพนักงานกบัพนักงาน 
โดยการจดักจิกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 นัน้ มพีนักเขา้ร่วมสมัมนาทัง้สิ้น 518 คน 
จาก 585 คน คดิเป็น 88% โดยในปีทีผ่่านมากจิกรรมดงักล่าวไดร้บัผลคะแนนความพงึพอใจต่อการ
จดักจิกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 โดยเฉลีย่ 4.0 คะแนน จากเป้าหมาย 4.0 คะแนน 

เป้าหมายที ่1: สดัส่วนการเขา้รว่มของพนกังานในสงักดั ผยก. ไมน้่อยกว่า 80 % 
ผล : พนักงานในความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสายงาน ผยก. โดยมุ่งหวังเพื่ อสร้าง
ความสมัพนัธแ์ก่กนัทัง้สิน้ 518 คนคดิเป็น 88% บรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
Figure 3.7P บรรยากาศพนักงานเขา้รว่มสมัมนา 

เป้าหมายที่ 2: ผลคะแนนความพึงพอใจภาพรวมต่อการจดักิจกรรมสมัมนาในครัง้นี้ มากกว่า 4.00 
คะแนน (คะแนนเตม็ 5) 
ผล: ได้รบัคะแนนความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจดักิจกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2560 
ทัง้สิน้ 4.00 คะแนน โดยหวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ด 2 อนัดบัแรกคอื การใชบ้รกิารและการอ านวยความ
สะดวกในขัน้ตอนการโดยสารเครื่องบิน และหัวข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับที่  2 คือ การ
ประชาสมัพนัธ ์การอ านวยความสะดวกดา้นการเดนิทางใน จ.เชยีงราย และสถานทีพ่กั 

 
Figure 3.7Q บรรยากาศช่วงกจิกรรมตอนเยน็และตอนกลางคนื 
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 สรปุคุณลกัษณะของแผนงานผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 

หวัขอ้คุณลกัษณะ  รายละเอยีด  

1.เป็นแผนงานทีน่ าไปปฏบิตัทิี่
ดกีว่ามาตรฐานขัน้ต ่าตาม
กฎหมาย 

เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อส่งเสรมิค่านิยมองคก์ร นอกจากนี้ยงัเป็นการ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนกังานและผูบ้รหิาร และระหว่าง
พนกังาน แกไ้ขจดุบกพรอ่งโดยองิจากผลส ารวจความผูกพนัธข์อง
พนกังาน รวมทัง้เป็นเวทใีนการไดใ้หโ้อกาสพนกังานไดพ้ดูคุย แสดง
ความคดิเหน็ ลดช่องว่างระหว่างวยั รูจ้กักนัมากขึน้ และตระหนกัถงึทศิ
ทางการด าเนินการขององคก์รในอนาคตอกีดว้ย  

2.เพิม่ผลประโยชน์หรอืลด
ผลกระทบจากการสานเสวนา
ใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี  

เป็นโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความสมัพนัธ ์รูจ้กักนัมากขึน้ผ่าน
กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์รวมถงึใหก้ าลงัใจพนกังานทีไ่ดท้ างานกนั
อยา่งเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทัง้ปี  

3. การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วน
ไดเ้สยี  

พนกังานมสี่วนรว่มโดยไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ลอืกสถานทีใ่นการสมัมนา และ
ยงัมตีวัแทนพนกังานทุกกลุ่มงาน (Operation, Support และ 
Maintenance) เขา้รว่มเป็นคณะท างานจดังานสมัมนาในครัง้นี้ดว้ย  

4. ความสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

การจดักจิกรรมสมัมนาพนกังาน สายงาน ผยก. ในครัง้นี้ เปิดโอกาสให้
พนกังานทุกกลุ่มงานไดรู้จ้กักนัมากขึน้ ท ากจิกรรมรว่มกนั ซึง่ทาง
ผูบ้รหิารและพนกังานกไ็ดส้รา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ลดช่องว่าง
ต่างๆ ซึง่จะน าไปสู่การด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ความสามคัค ี
และการท างานเป็นทมีในอนาคตอยา่งยัง่ยนื  
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 แผนและผลการด าเนินงานกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี (2) 
 
ชื่อโครงการ ตลาดนดัเพื่อพนกังาน GSP (Little Tree Market) 
วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อสง่เสรมิและสรา้งความสมัพนัธใ์หพ้นกังานและครอบครวั มกีจิกรรมร่วมกนั  

2. สรา้งบรรยากาศผ่อนคลายใหพ้นกังาน 
เป้าหมาย 
(Output) 

- พนกังานเขา้ร่วมมากกว่า 80 คนในแต่ละครัง้ 
- คะแนนความพงึพอใจของรา้นคา้พนกังานมากกว่า 3.5 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน) 
- คะแนนความพงึพอใจของพนกังานทีร่่วมงานมากกว่า 3.5 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน) 

หน่วยทีใ่ชว้ดั
เป้าหมาย 

1. จ านวนพนกังานทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม (คน) 
2. คะแนนความพงึพอใจของรา้นคา้
พนกังาน (คะแนน) 
3. คะแนนความพงึพอใจของ
พนกังานทีร่่วมงาน (คะแนน) 

ค่าทีว่ดัไดใ้นปัจจุบนั 1. จ านวนพนกังานทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม – ไม่
ม ี
2. คะแนนความพงึพอใจของรา้นคา้
พนกังาน – ไมม่ ี
3. คะแนนความพงึพอใจของพนกังานที่
ร่วมงาน – ไม่ม ี

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Outcome) 

- พนกังานใหค้วามสนใจในการตัง้รา้นเพื่อจ าหน่ายสนิคา้ของตวัเอง 
- เพิม่ความสมัพนัธอ์นัน้ีของพนกังานและครอบครวั รวมถงึพนกังานดว้ยกนัเอง 

ผลกระทบของ
โครงการ  
(Impact) 

- พนกังานบางกลุ่มไม่สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมไดเ้น่ืองจากอาจจะตดิภารกจิ หรอืเขา้กะ แต่กจิกรรมนี้
จะจดั 2 เดอืน/ครัง้ 

- พนกังานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมนี้  
ระยะเวลา 4 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 งบประมาณ - 
คณะท างาน 1.) น.ส.เมธภคั กติตมิาศกุล 

2.) นายธรีศกัดิ ์สทุธเิวชกุล 
พนกังานสว่นบรหิารทัว่ไป 

ผูจ้ดัท าโครงการ 
 

น.ส.เมธภคั กติตมิาศกุล 
พนกังานประชาสมัพนัธ ์

ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 

นางตริวฒันา คุม้วงศด์ ี
ผูจ้ดัการสว่นบรหิารทัว่ไป 
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แผนการด าเนินงาน  

ที ่

ผูม้สี่วน

ไดเ้สยี  

(ที่

เกีย่วขอ้ง

) 

วธิกีาร 

เดอืน 

ผูร้บัผดิชอบ 

งบ 

ประ 

มาณ 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

1 พนกังาน

โรงแยกฯ

ก๊าซ

ระยอง  

น าเสนอ

แผนงาน

โครงการในที่

ประชมุส่วน 

            งาน

ประชาสมัพนัธ ์

ส่วนบรหิาร

ทัว่ไป 

- 

2 พนกังาน

โรงแยกฯ

ก๊าซ

ระยอง 

หารอืวธิกีาร

ด าเนินงานและ

ก าหนดรปูแบบ

การจดังาน 

            งาน

ประชาสมัพนัธ ์

ส่วนบรหิาร

ทัว่ไป 

- 

3 พนกังาน

โรงแยกฯ

ก๊าซ

ระยอง 

ตดิต่อ

ประสานงาน

หน่วยงาน

บ ารงุรกัษา

อาคารสถานที่

เพื่อ

เตรยีมพรอ้ม

สถานที ่

            งาน

ประชาสมัพนัธ ์

ส่วนบรหิาร

ทัว่ไป 

- 

4 พนกังาน

โรงแยกฯ

ก๊าซ

ระยอง 

ประชาสมัพนัธ์

การจดังาน และ

รบัสมคัรรา้นคา้

พนกังาน 

            งาน

ประชาสมัพนัธ ์

ส่วนบรหิาร

ทัว่ไป 

- 

5 พนกังาน

โรงแยกฯ

ก๊าซ

ระยอง 

จดังานตลาดนดั

เพื่อพนกังาน 

GSP (Little 

Tree Market) 

            งาน

ประชาสมัพนัธ ์

ส่วนบรหิาร

ทัว่ไป 

- 

6 พนกังาน

โรงแยกฯ

ก๊าซ

ระยอง 

ประเมณิผลและ

รายงานในที่

ประชมุส่วน  

            งาน

ประชาสมัพนัธ ์

ส่วนบรหิาร

ทัว่ไป 

- 

 
 
 
 
 

แผน ผลด าเนินการ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการ 
ขัน้ตอนที ่1 : น าเสนอแผนงานโครงการในทีป่ระชุมส่วน 
ผล: มกีารขออนุมตัคิวามเหน็ชอบจากผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมในทีป่ระชุมส่วน โดยไดม้กีารท าเป็น
แผนงานของกจิกรรม รวมถงึสิง่ทีค่าดว่าจะไดร้บั  

 
Figure 3.7R การประชุมส่วน 

 
Figure 3.7S แผนงานตลาดนดัเพื่อพนกังาน 

ขัน้ตอนที ่2 : หารอืวธิกีารด าเนินงานและก าหนดรปูแบบการจดังาน 
ผล: ได้มกีารก าหนดสถานที่ให้จดักิจกรรมเป็นบรเิวณหน้าอาคาร 30 ปี โรงแยกก๊าซฯ และความถี่ใน
การจัดกิจกรรมคือ 1 ครัง้/ 2 เดือน โดยในแต่ละครัง้ที่จ ัดกิจกรรมจะให้พนักงานและครอบครัว
ลงทะเบยีนรา้นคา้เพื่อบนัทกึไวเ้ป็นขอ้มลู  

รายละเอยีดสว่นตวั

ชือ่ - นามสกลุ..................................................... รหสัพนกังาน.....................................

หนว่ยงาน............................................. โทรศพัท.์........................................................

รายละเอยีดรา้นคา้

ชือ่รา้น......................................................................................................................

ประเภทสนิคา้..............................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

รายชือ่ผูข้ายสนิคา้ประจ าบทู

1……………………………………………………………………….………โทร………………………………

2……………………………………………………………………….………โทร………………………………

3……………………………………………………………………….………โทร………………………………

4……………………………………………………………………….………โทร………………………………

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนรา้นคา้
กจิกรรม "ตลาดนดัเพือ่พนกังาน GSP คร ัง้ที ่1/2561"

วนัที ่8 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. - 14.00 น.

 
Figure 3.7T หารอืวธิกีารด าเนินงานและก าหนดรปูแบบการจดังานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ขัน้ตอนที ่3 : ตดิต่อประสานงานหน่วยงานบ ารงุรกัษาอาคารสถานทีเ่พื่อเตรยีมพรอ้มสถานที่ 
ผล: ส่วนบ ารงุรกัษาอาคารสถานทีจ่ดัเตรยีมสถานทีก่ารจดักจิกรรมตามทีแ่จง้ขอความอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

Figure 3.7U สถานทีใ่นการจดักจิกรรม 
 
ขัน้ตอนที ่4 : ประชาสมัพนัธก์ารจดังาน และรบัสมคัรรา้นคา้พนกังาน 
ผล: มกีารประชาสมัพนัธผ์่าน E-Mail ภายในเพื่อใหพ้นักงานเขา้รว่มกจิกรรมและรบัสมคัรรา้นคา้ของ
พนกังานและครอบครวั 

 
Figure 3.7V ตวัอย่างประชาสมัพนัธ ์
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ขัน้ตอนที ่5 : จดังานตลาดนดัเพื่อพนกังาน GSP (Little Tree Market) 
ผล: ไดจ้ดังานตลาดนดัเพื่อพนกังาน GSP (Little Tree Market) ตามแผนทีก่ าหนดไว ้1 ครัง้/ 2เดอืน 
โดยไดร้บัความสนใจจากพนกังานและผูบ้รหิาร 

 

 
Figure 3.7W บรรยากาศงานตลาดนดัเพื่อพนกังาน 

 
ขัน้ตอนที ่6 : ประเมนิผลและรายงานในทีป่ระชุมส่วน 
ผล: ผลการด าเนินงานจดักจิกรรมตลาดนดัเพื่อพนกังาน GSP (Little Tree Market) ทัง้ 2 ครัง้ในเดอืน 
กุมภาพนัธแ์ละเมษายน มพีนกังานเขา้รว่มในปี 2561 เฉลีย่ 67 คน โดยคะแนนความพงึพอใจของ
รา้นคา้พนกังานต่อการจดักจิกรรมโดยรวม (เฉลีย่) เท่ากบั 4.08 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน) และคะแนน
ความพงึพอใจของพนกังานทีร่ว่มงานโดยรวม (เฉลีย่) เท่ากบั 4.11 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน) 

รายละเอียด ยอดเยีย่ม 

5 คะแนน

ดี

4 คะแนน

ปานกลาง

3 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน

ควรปรับปรุง

1 คะแนน

1. ความหลายหลายของสินคา้ ผูป้ระกอบการ
ต่างๆท่ีเขา้ร่วม ออกร้านจ าหน่าย

1 4 3 1 0

2. คุณภาพและมาตรฐานสินคา้ของร้านคา้ท่ีออก
ร้านจ าหน่าย

2 7 0 0 0

3. ท่านพึงพอใจรายไดท่ี้ไดจ้ากการขายสินคา้ใน
งานตลาดนดัหรือไม่

2 6 1 0 0

4. ภาพรวมความพร้อมของสถานท่ีและอุปกรณ์
2 6 1 0 0

5. ท่านมีความพอใจในภาพรวมทั้งหมดของงาน 1 7 1 0 0  
Figure 3.7X ผลการประเมนิความพงึพอใจ 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 

เป้าหมายที ่1: พนกังานเขา้รว่มมากกว่า 80 คนในแต่ละครัง้ 
ผล: มผีูเ้ขา้รว่มโดยเฉลีย่ 67 คน ซึง่ยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย โดยไดม้แีผนการการประชาสมัพนัธเ์ชญิ
ชวนใหพ้นกังานเขา้รว่มมากขึน้  
 

เป้าหมายที ่2: คะแนนความพงึพอใจของรา้นคา้พนกังานมากกว่า 3.5 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน) 
ผล: การจดังานทัง้ 2 ครัง้ทีผ่่านมา มคีะแนนความพงึพอใจโดยเฉลีย่ของรา้นคา้พนักงานและครอบครวั
อยูท่ี ่4.08 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน) และไดม้ขีอ้เสนอแนะต่าง ๆ อาทอิยากใหจ้ดักจิกรรม 2 ครัง้ต่อ
เดอืนในช่วงเวลา กลางเดอืน และ ปลายเดอืน โดยทางคณะต างานจะน าขอ้เสนอแนะไปพจิารณาแกไ้ข
ต่อไป 
 

เป้าหมายที ่3: คะแนนความพงึพอใจของพนกังานทีร่ว่มงานมากกว่า 3.5 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน) 
ผล: คะแนนความพงึพอใจของพนกังานทีเ่ขา้รว่มงานทัง้ 2 ครัง้ โดยเฉลีย่เท่ากบั 4.11 คะแนน (เตม็ 5 
คะแนน) ซึง่เสยีงส่วนใหญ่จะเป็นไปในทศิทางบวกเนื่องจากเป็นกจิกรรมเพื่อพนกังานรูปแบบใหม่ๆ ที่
พนกังานและครอบครวัสามารถสรา้งสมัพนัธ ์พบปะ พูดคุยกนัได้ 

 สรปุคุณลกัษณะของแผนงานผูม้สี่วนไดเ้สยี 
หวัข้อคณุลกัษณะ รายละเอียด  

1.เป็นแผนงานทีน่ าไปปฏบิตัทิีด่กีว่ามาตรฐาน
ขัน้ต ่าตามกฎหมาย 

กจิกรรมนี้เป็นกจิกรรมเพื่อพนกังานรปูแบบใหมท่ีโ่รง
แยกก๊าซธรรมชาตริะยองไม่เคยจดัขึน้มาก่อนเพื่อให้
พนกังานรวมทัง้ครอบครวัของพนกังานไดพ้บปะ 
พดูคุย สรา้งสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั รวมทัง้ยงัเป็นงานทีใ่ห้
พนกังานไดผ้่อนคลายหลงัจากการปฏบิตังิานอกีดว้ย 

2.เพิม่ผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบ 
จากการสานเสวนาใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี  

สรา้งความคุน้เคยระหว่างพนกังานและครอบครวัของ
พนกังาน รวมถงึผูบ้รหิาร ใหพ้นกังานมคีวามรูส้กึทีด่ ี
เพิม่ทศันะคตเิชงิบวกใหแ้ก่กนั  

3. การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยี  เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบั ทุกวนั สามารถเขา้
รว่มกจิกรรมได ้สรา้งความเป็นกนัเอง 

4. ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื  

เป็นกจิกรรมทีใ่หผู้บ้รหิาร พนกังาน และครอบครวั
พนกังาน ไดพ้บปะพูดคุยกนัอยา่งเป็นกนัเองโดยผ่าน
การละลายพฤตกิรรมในการซือ้-ขายสนิคา้ของ
พนกังาน ท าใหพ้นกังานรูจ้กักนัมากขึน้  
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3.8 การด าเนินงานร่วมกบัชมุชน ปี พ.ศ. 2561 

  ขอ้มลูชุมชน 

 

ชื่อชุมชน/หมูบ่า้น : เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 
ที่ตัง้ : เทศบาลเมอืงมาบตาพุด  ตัง้อยู่บนเส้นแบ่ง

เขตอ าเภอเมอืงระยองกบัอ าเภอนิคมพฒันา มพีืน้ที่

ครอบคลุม 5  ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลมาบตาพุด ต าบล

หว้ยโป่ง  และพื้นทีบ่างส่วนของต าบลต่างๆ ไดแ้ก่ 

ต าบลมาบข่า ต าบลทบัมา  ต าบลเนินพระ และมี

เกาะ  1  เกาะ คอื  เกาะสะเกด็ โดยเนื้อที่เทศบาล

เมอืงมาบตาพุดมพีื้นที่รวมทัง้สิ้น 165.565 ตาราง

กิโล เมตร โดยเป็นพื้ นที่ บนบกที่ ส ามารถ ใช้

ประโยชน์ได้ประมาณ  144.565  ตารางกิโลเมตร  

หรอืเท่ากับร้อยละ  87.32  ของพื้นที่ทัง้หมด  ที่

เหลอืเป็นทะเลประมาณ  21.000  ตารางกโิลเมตร 

จ านวนประชากร : 62,289 คน 

อาชพีหลกั : คา้ขาย,เกษตร 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืน : 120,000 บาทต่อปี 

ชื่อหวัหน้าชุมชน/หมู่บ้าน : นายยกเทศบาลเมอืง

มาบตาพุด นายถวลิ โพธบิวัทอง 

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน : นายยก

เทศบาลเมอืงมาบตาพุด นายถวลิ โพธบิวัทอง 

เบอรโ์ทรศพัท/์โทรสาร : 081-3050787 
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 ผลการสานเสวนารว่มกบัชุมชน  
หวัขอ้หลกั 
(แนวค าถาม) 

ตอ้งการใหโ้รงงาน
ด าเนินการอะไร 

หากไมด่ าเนนิการจะสง่ผลกระทบอะไร ขอ้เสนอแนะ/แนวทางในการด าเนินงาน 
(ท าอย่างไร) ต่อโรงงาน ต่อชมุชน 

5.1 การก ากบัดูแลองคก์ร:  
 ความโปรง่ใสของการบรหิาร

จดัการ  
 การใชท้รพัยากรมนุษย ์/การเงนิ /

การใชว้ตัถุดบิอย่างเหมาะสม  
 มกีารสื่อสาร 2 ทางกบัผูม้สีว่นได้

เสยี  
 มกีารตดิตามการด าเนินงานของ

องคก์รเป็นระยะๆ 

1.ตอ้งการทราบ
เกีย่วกบักระบวนการ
ผลติของโรงงาน 
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
ระบบการจดัการ และ
การควบคมุ 
2.ตอ้งการทราบ
เกีย่วกบัการปรบัปรงุ / 
เปลีย่นแปลง ภายใน
กระบวนการผลติ  
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
จากการปรบัปรงุ/
เปลีย่นแปลงนัน้ 
 

1.เกดิขอ้รอ้งเรยีน
จากชมุชน และลกูคา้ 
 

1.ขาดความเขา้ใจใน
กระบวนการผลติ ท าให้
เกดิความเขา้ใจผดิ
เกีย่วกบัผลกระทบ
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
อาชวีอนามยั 
2.ขาดความเชื่อมัน่ต่อการ
ด าเนินงานดา้นตา่งๆของ
โรงงานอตุสาหกรรม 
3.ขาดทกัษะและความรูใ้น
การปฏบิตัตินในกรณี
โรงงานเกดิเหตุฉุกเฉิน 

1.น าชมุชนเขา้เยีย่มชมโรงงาน (Open 
House) 
2.เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
เรื่องก๊าซธรรมชาตแิละกจิกรรมของโรง
แยกก๊าซใหช้มุชนรบัทราบผา่นทางสื่อ
ต่าง ๆ เชน่ บอรด์ประชาสมัพนัธ,์ สื่อ
วทิยุ, สื่อสิง่พมิพ ์และโบรชวัร ์
3.ซอ้มแผนอพยพรว่มกบัชมุชนโดยรอบ
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
4.กจิกรรมมวลชนสมัพนัธเ์พื่อสื่อความ
ชมุชน เชน่ สานเสวนา, ผูบ้รหิารพบปะ
ผูน้ าชมุชน 
5.สื่อความกรณีโรงงานมผีลกระทบต่อ
ชมุชน เชน่หยดุซ่อมตามแผนและนอก
แผน รวมถงึการรบัฟังความคดิเหน็ของ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
6. มกีารจดัประชมุรว่มกบัลูกคา้และการ
ด าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรยีนและรอ้ง
ขอ 
7. มกีารจดัท า CSC website รบัขอ้
รอ้งเรยีนและรอ้งขอแบบ 

5.2 สทิธมินุษยชน: 
 มคีวามตระหนกัดา้นสทิธมินุษยชน  
 มแีผนรบัมอืกบัสถานะการทีม่ ี

ความเสีย่งในการละเมดิสทิธฯิ 
 การยอมรบัและเคารพต่อสทิธฯิ 

ของผูม้สี่วนไดเ้สยีใดๆ ทีอ่าจไดร้บั
ผลกระทบจากองคก์ร 

1.ตอ้งการ
สภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภยั ไมเ่กดิผล
กระทบต่อสุขภาพ
รา่งกาย และสุขอนามยั 
2.สื่อความผลการ
ด าเนินงานของโรงงาน 
3. ลูกคา้ตอ้งการ
รบัทราบขอ้มลูตามสทิธิ
ของสญัญาซือ้ขาย และ
ระบบการจดัการต่างๆ 

1.เกดิขอ้รอ้งเรยีน
จากชมุชน และรนุแรง
อาจไปสู่การประทว้ง
ปิดโรงงาน 

1.อาจเกดิผลกระทบต่อ
สุขภาพ และสุขอนามยั
ของชมุชนรอบโรงแยก
ก๊าซ 
2.การจดัสรรทรพัยากร 
ไมเ่พยีงพอ 

1. การสื่อสารขอ้มลูสู่ชมุชนอย่างโปร่งใส
และถูกตอ้งรวดเรว็ 
2. การด าเนินงานตามระบบการจดัการ
อาชวีอนามยั และความปลอดภยั มอก.
18001 และการประเมนิความเสีย่ง
ประจ าปี 
3. การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน
การปฏบิตัแิละตอบสนองต่อแผนฉุกเฉิน 
/ การซอ้มแผนฉุกเฉินประจ าปี 
4. ด าเนินงานตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี
ขัน้สูง 
5.ก าหนดนโยบายในการส่งเสรมิ Zero 
Waste Zero Emission 
6.การด าเนินงานตามขอ้ก าหนด มรท. 
8001 
7. มกีารจดัตัง้เวทรีบัฟังความคดิเหน็
ของพนกังานผูร้บัเหมา เพื่อตอบสนอง
และป้องกนัขอ้รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ 
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หวัขอ้หลกั 
(แนวค าถาม) 

ตอ้งการใหโ้รงงาน
ด าเนินการอะไร 

หากไมด่ าเนนิการจะสง่ผลกระทบอะไร ขอ้เสนอแนะ/แนวทางในการด าเนินงาน 
(ท าอย่างไร) ต่อโรงงาน ต่อชมุชน 

5.3 การปฏบิตัดิา้นแรงงาน: 
 ใหก้ารดแูลพนกังานตามกฎหมาย

หรอืมากกวา่  
ทัง้ดา้นการปกป้องทางสงัคม  
สุขภาพ อาชวีอนามยั  
ความปลอดภยัในการท างาน  

 ใหโ้อกาสในการพฒันาบคุลากร
อย่างเทา่เทยีม 

1.การควบคมุสุขภาพ 
และความปลอดภยัใน
การท างาน 
2.ความตอ้งการ
สวสัดกิารทีเ่หมาะสม
เชน่ ทีอ่ยู่อาศยั 
3.การจดัสรรเวลาการ
ท างานใหเ้หมาะสม
เพื่อใหพ้นกังานไดม้ี
เวลาพกัผอ่นอย่าง
เพยีงพอมาปฏบิตังิาน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4.ปฏบิตัติามกฎหมาย
แรงงาน 

1.เกดิขอ้รอ้งเรยีน
จากลกูจา้ง 
2.เกดิการหยุดงานท า
ใหก้ระบวนการผลติ
เสยีหาย 
3.ก่อใหเ้กดิ
ภาพลกัษณ์ทีไ่มด่แีก่
โรงงาน 

1.อาจเกดิผลกระทบต่อ
สุขภาพ และอาชวีอนา
มยัความปลอดภยัต่อ
ชมุชนกรณีทีโ่รงงานมี
ปัญหา 
2. อาจไมพ่งึพอใจใน
การปฏบิตังิาน / ความ
เชื่อมัน่ของชมุชนลดลง 
3.ในกรณีทีโ่รงงานมี
ปัญหาจากการกระท า
ของพนกังานทีไ่มเ่ป็นไป
ตามมาตรฐาน อาจส่งผล
ต่อคุณภาพการผลติ 
และความเชื่อมัน่ของผูม้ ี
ส่วนไดส้ว่นเสยีอื่น 

1.การด าเนินงานตามระบบการจดัการ
อาชวีอนามยั และความปลอดภยั มอก.
18001 และการประเมนิความเสีย่ง
ประจ าปี 
2.การด าเนินงานตามขอ้ก าหนด มรท. 
8001 
3.การประเมนิความเสีย่งทางดา้น
สุขภาพ และการวเิคราะหค์วามเสีย่ง
ทางดา้นสุขภาพ รวมถงึการจดัการ
ตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี และการ
ตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่ง 
4.การอบรมพฒันาทกัษะตามกฎหมาย
และลกัษณะงานความรบัผดิชอบ 
5.การจดัตัง้คณะกรรมการ คปอ., มรท. 
8001, JCC, สหภาพแรงงาน ในการรบั
ฟังปัญหา หาแนวทางแกไ้ขป้องกนัโดย
มกีารประชมุเป็นประจ าทกุเดอืน 
6. สื่อความในการปฏบิตัตินในการดูแล
รกัษาสุขภาพผา่นชอ่งทาง คลนิกิปัน
น ้าใจ, โครงการรกัษส์ุขภาพ 
7. มกีารสรา้งวฒันธรรมดา้นความ
ปลอดภยัในการปฏบิตังิาน (IIF) 

5.4 สิง่แวดลอ้ม: 
 การจดัการมลพษิทีเ่กดิจาก

กระบวนการผลติ  
 การใชท้รพัยากรการผลติอย่างมี

ประสทิธภิาพ  
 พจิารณาลดปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิภาวะ

โลกรอ้นจากการด าเนนิงานของ
องคก์ร  

 ใหค้วามส าคญักบัระบบนิเวศ/
แหล่งทีอ่ยู่อาศยัตามธรรมชาต ิ
 

1.การควบคมุ
กระบวนการผลติให้
เป็นไปตามกฎหมาย
และไมส่่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 
2.สื่อสารขอ้มลูดา้น
สิง่แวดลอ้มอย่าง
โปรง่ใส รวดเรว็ 
3.ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยัของ
โรงงาน 
4.ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
ในการปฏบิตัตินเมื่อ
เกดิเหตุฉุกเฉินของ
โรงงาน  

1.ชมุชนต่อตา้นการ
ด าเนินงานของ
โรงงาน หรอือาจเกดิ
การประทว้ง โรงงาน
ตอ้งหยุดการผลติและ
อาจถูกปิดโรงงานโดย
หน่วยงานราชการ 
2.ก่อใหเ้กดิ
ภาพลกัษณ์ทีไ่มด่แีก่
โรงงาน 

1.เกดิผลกระทบต่อ
ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 
ท าใหเ้กดิปัญหาสุขภาพ  
2.คุณภาพชวีติต ่า 
3.ชมุชนไมพ่งึพอใจและ
ขาดความเชื่อมัน่ต่อ
โรงงาน 

1.ด าเนนิงานตามระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ISO14001 
2.ด าเนนิงานตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี
ขัน้สูง 
3.ก าหนดนโยบายในการส่งเสรมิ Zero 
Waste Zero Emission 
4.ตดิตัง้ระบบ CEMs ทีป่ลายปล่อง
โรงงานเพื่อตดิตามคณุภาพอากาศอยา่ง
ต่อเนื่อง24 ชัว่โมงและมแีสดงผล
รายงาน ONLINE ไปยงักรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 
5.มรีะบบในการควบคมุกากของเสยี
อย่างมปีระสทิธภิาพเชน่ตดิตามผา่น
ระบบ GPRS และลดการก าจดัของเสยี
โดยวธิฝัีงกลบ 
 

5.5 การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม: 
 การต่อตา้นการคอรปัชัน่ทัง้ในและ

นอกองคก์ร  
 การมสี่วนรว่มทางการเมอืงอย่างมี

ความรบัผดิชอบ  
 การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  
 เคารพต่อสทิธิใ์นทรพัยส์นิ และ/

1. ชมุชนตอ้งการมสีว่น
รว่มในการแขง่ขนัอย่าง
เป็นธรรมในการจดัซือ้
จดัจา้งในโรงงาน 
2.ตอ้งการใหโ้รงงาน
เลอืกใชแ้รงงานและ 
Supplier ในทอ้งถิน่ 

1.เกดิขอ้รอ้งเรยีนใน
ดา้นการเลอืกปฏบิตัิ
ของโรงงาน  
2.ก่อใหเ้กดิ
ภาพลกัษณ์ทีไ่มด่แีก่
โรงงาน 

1.เกดิผลกระทบต่อการ
กระจายรายไดท้ีไ่มเ่ทา่
เทยีมกนัในชมุชน 
2.ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ระหว่างชมุชน 

1.ด าเนนิการตามหลกัธรรมมาภบิาล
(คู่มอื CG) โดยมรีะบุในส่วนที ่3 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธรุกจิของ ปตท. 
2.มกีารตรวจประเมนิความโปรง่ใสใน
การจดัซือ้จดัจา้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกเป็นประจ าทกุปี 
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หวัขอ้หลกั 
(แนวค าถาม) 

ตอ้งการใหโ้รงงาน
ด าเนินการอะไร 

หากไมด่ าเนนิการจะสง่ผลกระทบอะไร ขอ้เสนอแนะ/แนวทางในการด าเนินงาน 
(ท าอย่างไร) ต่อโรงงาน ต่อชมุชน 

หรอื ทรพัยส์นิทางปัญญาของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

3. มชีอ่งทางการประกาศจดัหาบน
เวบ็ไซต ์โดยผูค้า้รบัทราบอยา่งเทา่
เทยีม 

5.6 ประเดน็ดา้นผูบ้รโิภค: 
 การใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและครบถว้น

เกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ
องคก์ร  

 การปกป้องสุขภาพและความ
ปลอดภยัจากการใชง้านสนิคา้หรอื
บรกิาร  

 การมสีญัญาหรอืเงื่อนไขทีเ่ป็น
ธรรมในการซือ้ขาย หรอืใชง้าน
สนิคา้เพื่อวตัถุประสงคต์า่งๆ  

 การใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ
ตระหนกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้าน
ผลติภณัฑแ์ก่ผูบ้รโิภค 

1. ตอ้งการใหม้กีาร
จ าหน่ายก๊าซหงุตม้ใน
พืน้ทีท่ีโ่รงงานตัง้อยู่ใน
ราคาเป็นธรรม 

2. ตอ้งการทราบถงึ
ประโยชน์และอนัตราย
และขอ้ควรปฏบิตัใิน
การใชก๊้าซหงุตม้ 

1. เนื่องจากโรงงาน
ไมไ่ดด้ าเนินการผลติ
จนไดผ้ลติภณัฑข์ ัน้
สุดทา้ยเพื่อจ าหน่าย
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค
โดยตรง ท าใหไ้มม่ี
ผลกระทบต่อชมุชน
ในประเดน็ผูบ้รโิภค
โดยตรง แต่อาจส่งผล
ก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์
ทีไ่มด่แีกโ่รงงานได ้

เนื่องจากโรงงานไมไ่ด้
ด าเนินการผลติจนได้
ผลติภณัฑข์ ัน้สดุทา้ย
เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคโดยตรงท าให้
ไมม่ผีลกระทบต่อชมุชน 
ในประเดน็ผูบ้รโิภค
โดยตรง  แต่อาจท าให้
เกดิความเขา้ใจผดิ
เกีย่วกบัการด าเนนิงาน
ของโรงงานได ้

1.จดัท าชอ่งทางขอ้รอ้งเรยีนของ
ผูบ้รโิภคทางระบบ CSCและเบอรโ์ทร 
1365 Call center 

2.มกีารประเมนิกระบวนการผลติทีม่ ี
ผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีเป็น
ประจ าทกุปี 

5.7 การมสีว่นรว่มและการพฒันา
ชมุชน: 

 การมสี่วนรว่มในกจิกรรมตา่งๆ 
ของชมุชน ทัง้ใกล ้และไกล ใน
หวัขอ้ต่างๆ เชน่ การสนบัสนุน
การศกึษา วฒันธรรม การมี
สุขภาพทีด่ ี

 การสรา้งงาน และพฒันาทกัษะ  
 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
 การสรา้งรายได ้ 
 การลงทนุดา้นสงัคมต่างๆ 

1.ตอ้งการใหโ้รงงาน
ส่งเสรมิชอ่งทาง
การตลาดของสนิคา้
ผลติภณัฑช์มุชนและ
ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่

2.ตอ้งการใหโ้รงงานรบั
คนในชมุชนเขา้ท างาน
และฝึกงาน 

3.ตอ้งการใหโ้รงงานมี
โครงการทีพ่ฒันาความ
เจรญิแก่ชมุชนและ
กระจายการชว่ยเหลอื
อย่างเทา่เทยีมกนั 

4.ตอ้งการใหส้นบัสนุน
ดา้นสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐานทีเ่ป็นปัจจยัใน
การด าเนินชวีติ 

1.ไมไ่ดร้บัความ
รว่มมอืในการด าเนิน
กจิกรรมตา่งๆ 

1.คนในพืน้ทีไ่มม่โีอกาส
ไดท้ างานในโรงงานใกล้
บา้น 

2.ทอ้งถิน่ไดร้บัการ
พฒันาไมเ่ทา่เทยีมกนั 

3.คุณภาพชวีติต ่า 

4.ขาดโอกาสทาง
การศกึษา 

1.ในการเลอืกรบัพนกังาน กรณีทีม่ ี
คุณสมบตัเิทา่เทยีมกนั จะเลอืกรบั
พนกังานในพืน้ทีก่่อนเป็นอนัดบัแรก 

2.การรบันกัศกึษาฝึกงานในชมุชนและ
พาดงูานในกลุม่โรงงานของ PTT 
Group เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจของ
การด าเนินงานอย่างถกูตอ้งและสามารถ
สรา้งเครอืขา่ยชมุชน 

3.จดักจิกรรมสง่เสรมิชอ่งทางและสรา้ง
รายไดใ้หก้บัชมุชน,มกีารจดัอบรม
ความรูช้มุชนต่อยอดเพื่อพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

4.การเปิดเผยขอ้มลูและสื่อความชมุชน
ใหร้บัทราบขา่วสารไดอ้ย่างรวดเรว็และ
ถูกตอ้ง จากชอ่งทางเครื่องมอืสื่อสาร
ต่างๆ เชน่ SMS ,LINE GROUP 

 

จากผลการส ารวจทศันคตคิวามพงึพอใจทีม่ต่ีอโรงแยกก๊าซประจ าปี 2560 พบว่ามคีวามคดิเหน็

และความตอ้งการทีชุ่มชนไดแ้สดงความคดิเหน็ไวด้งันี้ 

 1. การควบคุมกระบวนการผลติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและไมส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2. สื่อสารขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งโปรง่ใส รวดเรว็ 

3. การส่งเสรมิเศรษฐกจิและการจา้งงานของคนในพืน้ที่ 
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 ผูบ้รหิารทางโรงแยกก๊าซธรรมชาตจิงึไดม้นีโยบายอนุมตัแิผนงานและมอบหมายผูร้บัผดิชอบ

โครงการ โดยมแีผนงานดงันี้ 

 แผนและผลการด าเนินงานการมสี่วนรว่มและการพฒันาชุมชน (1) 
ชือ่โครงการ โครงการ Open House TA GSP 
วตัถุประสงค ์ 1. เพือ่ใหชุ้มชนมคีวามเขา้ใจในกระบวนการปฏบิตังิานและวธิกีารด าเนินการดา้นความปลอดภยัของโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิจ.ระยอง ช่วงซ่อมบ ารุง 
2. ใหชุ้มชนรบัรูค้วามโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิจ.ระยอง 
3. ชีแ้จงขอ้มลูใหเ้ป็นทีร่บัทราบตามกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

เป้าหมาย 
(Output) 

1. ชุมชนมคีวามเขา้ใจในกระบวนการปฏบิตังิานและวธิกีารด าเนินการดา้นความปลอดภยัของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
ช่วงซ่อมบ ารุงมากกว่า 4 คะแนน 
2. ชุมชนไวว้างใจในความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิจ.ระยอง ไดค้ะแนนความพงึพอใจ
มากกว่า 3.5 คะแนน 
3. การเขา้ร่วมของหน่วยงานและชุมชนไมต่ ่ากว่า 90% 

หน่วยทีใ่ชว้ดั
เป้าหมาย 

1. คะแนนความเขา้ใจการด าเนินงาน
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
(คะแนน)  
2. คะแนนความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ (คะแนน) 
3. เปอรเ์ซน็ต์การเขา้ร่วมของ
หน่วยงานและชุมชน (เปอรเ์ซน็ต์) 

ค่าทีว่ดัไดใ้นปัจจุบนั 1. คะแนนความเขา้ใจการด าเนินงานของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาตริะยอง – ไมม่ ี 
2. คะแนนความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ – 
ไมม่ ี
3. เปอรเ์ซน็ต์การเขา้ร่วมของหน่วยงานและ
ชุมชน – ไมม่ ี

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Outcome) 

1. เปิดโอกาสใหม้กีารพดูคุย,ถาม-ตอบขอ้กงัวลใจของชุมชนและสว่นราชการ  
2. ส่วนราชการและชุมชนมคีวามเชือ่ม ัน่ในการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
3. ลดโอกาสการเกดิขอ้รอ้งเรยีนทีจ่ะมผีลกระทบต่อโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 

ผลกระทบของ
โครงการ  
(Impact) 

1.ชุมชนในเขตมาบตาพุดและส่วนราชการเกดิความพงึพอใจและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอโรงแยกก๊าซ 
2.ชุมชนและส่วนราชการเขา้ใจกระบวนการด าเนินงานและมาตรการรกัษาความปลอดภยัช่วงการซ่อมบ ารุง 
3.ตอบสนองนโยบายความโปร่งใสของ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ปี 2561 งบประมาณ 100,000 บาทต่อปี 
คณะท างาน คณะท างานบรษิทั 

1.นายทรงศกัดิ ์คล่องก าไร           
ผูจ้ดัการโครงการ 
2.นางรพพีรรณ บุญเนาว ์  
เลขาโครงการ 
คณะท างานชมุชนและหน่วยงานราชการ 
•ชมุชนรศัม ี1-3 กม.ไดแ้ก่ วดัมาบตาพุด,ตลาดมาบ
ตาพุด,บ้านพลง,บ้านล่าง,อสิลาม,มาบยา 
•อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
•ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัระยอง 
•ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
•ศนูยค์วบคุมมลพษิจงัหวดัระยอง 
•สาธารณสุขจงัหวดัระยอง 
•สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง 
•สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็จงัหวดัระยอง 
•เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 
•โรงเรยีนบ้านมาบตาพุด 

ผูจ้ดัท าโครงการ       
 

 
(นายทรงศกัดิ ์คล่องก าไร) 

ผูจ้ดัการส่วนกจิการเพือ่ชุมชน 
ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 
(นายอดุลย ์ ประกอบสุข) 

ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารจดัการโรงแยกก๊าซและ
กจิการเพือ่ชุมชน 
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แผนการด าเนินงาน 

ท่ี 

ผูมี้ส่วนได้
เสีย  
(ท่ี

เก่ียวข้อง) 

วิธีการ 

ปี 2561 

ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 พนกังาน
มวลชนฯ, 
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ประชุมทมีงานเพือ่
จดัเตรยีมขอ้มลูการ
บรรยายและก าหนด
รปูแบบการจดังาน 

            สุชามาทย ์ - 

2 พนกังาน
มวลชน
สมัพนัธ ์

เรยีบเรยีงขอ้มลูการ
สือ่ความและขอ
อนุมตัขิอ้มลูต่อ
ผูบ้รหิาร 

            สุชามาทย ์ - 

3 พนกังาน
มวลชน
สมัพนัธ,์ 
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ประชุมคณะท างาน
สรุปแผนงาน,
แนวทางปฏบิตัแิละ
ก าหนดผูร้บัผดิชอบ 

            หน่วยงาน กช. 
บร. และ ปภ. 

- 

4 พนกังาน

มวลชน

สมัพนัธ ์

ส่งหนงัสอืเชญิ
ชุมชนและหน่วยงาน
ราชการเพือ่เขา้ร่วม 

            สุชามาทย,์ รพี

พรรณและ

พนกังานผูช้ว่ย 

- 

5 พนกังาน
มวลชน,
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง,
พนกังาน
ผูช้่วย 

ด าเนินงานเปิดบา้น
ใหชุ้มชนและสว่น
ราชการเขา้มารบัฟัง
บรรยายและเดนิ
ส ารวจพืน้ทีโ่รงงาน
ช่วงซ่อมบ ารุง 

            หน่วยงาน กช. 
บร. ปภ. ซญ. 
ปผ. และ คปอ. 

19,400 
บาท 

(ค่าอาหาร
และค่า
น ้ามนั) 

6 พนกังาน
มวลชน,
พนกังาน
ผูช้่วย 

สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
รายงานใหผู้บ้รหิาร
รบัทราบ 

            รพพีรรณ,
พนกังานผูช้ว่ย 

- 

 

 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ขัน้ตอนที ่1 : ประชุมทมีงานเพื่อจดัเตรยีมขอ้มลูการบรรยายและก าหนดรปูแบบการจดังาน 

แผน ผลด าเนินการ 
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ผล : จากการประชุมทมีงานได้สรุป ช่วงเวลาซ่อมบ ารุงโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 2 (ครัง้ที่ 1/2561) วนัที ่
15 – 30 มนีาคม 2561 และก าหนดการจดักจิกรรมเปิดบ้านในวนัที่ 22 มนีาคม 2561 โดยรายละเอยีด 
ดงันี้  

ล าดบั วนัที ่ กจิกรรม 
1 15-16 ม.ีค. Shutdown Plant 
2 17-27 ม.ีค. Maintenance 
3 22 ม.ีค. Open house TA GSP 
4 28-30 ม.ีค. Startup Plant 

ขัน้ตอนที ่2 : เรยีบเรยีงขอ้มลูการสื่อความและขออนุมตัขิอ้มลูต่อผูบ้รหิาร 
ผล : ก าหนดรปูแบบและเนื้อหาบรรยายดงันี้ 

• การวางแผนการซ่อมบ ารงุ  
• ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
• ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัส าหรบัผูเ้ยีย่มชม  

 
Figure 3.8A น าเสนอแผนงานกบัผูบ้รหิาร 

ขัน้ตอนที ่3 : ประชุมคณะท างานสรุปแผนงาน, แนวทางปฏบิตัแิละก าหนดผูร้บัผดิชอบ 
ผล : เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2561 คณะท างานไดส้รปุภาพรวมแผนงานขัน้ตอน และแนวทางปฏบิตัใิห้
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรบัทราบโดยหน้าทีบ่รรยายมอบหมายใหห้น่วยงาน ซญ. บรรยายเรือ่งการวาง
แผนการซ่อมบ ารงุ, หน่วยงาน ปภ. บรรยายเรือ่งผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และขอ้ปฏบิตัดิา้น
ความปลอดภยัส าหรบัผูเ้ยีย่มชม, หน่วยงาน ปผ. และ คปอ. พาคณะเยีย่มชมโรงงานในพืน้ทีโ่รงแยก
ก๊าซหน่วยที ่2 , หน่วยงาน บร. และ กช. ด าเนินการดา้นการรบัรองผูเ้ขา้เยีย่มชม 
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Figure 3.8B ประชุมคณะท างาน 

ขัน้ตอนที ่4 : ส่งหนงัสอืเชญิชุมชนและหน่วยงานราชการเพื่อเขา้รว่ม 
ผล : ทางหน่วยงาน กช. ส่งหนงัสอืเชญิชุมชนและส่วนราชการดงัต่อไปนี้ 
หน่วยงานราชการ 

 อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั

ระยอง 
 ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 ศนูยค์วบคมุมลพษิจงัหวดัระยอง 
 สาธารณสขุจงัหวดัระยอง 
 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง 
 สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็จงัหวดัระยอง 
 เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 
 โรงเรยีนบา้นมาบตาพุด 

ชุมชน 
 วดัมาบตาพุด 
 ตลาดมาบตาพุด 
 บา้นพลง 
 บา้นล่าง 
 อสิลาม 
 มาบยา 

 

 
Figure 3.8C ส่งหนงัสอืเชญิชุมชนและหน่วยงานราชการ 
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ขัน้ตอนที ่5 : ด าเนินงานเปิดบา้นใหชุ้มชนและส่วนราชการเขา้มารบัฟังบรรยายและเดนิส ารวจพืน้ที่

โรงงานช่วงซ่อมบ ารงุ  

ผล :  เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2561 มจี านวนผูเ้ขา้รว่มงาน 47 คน มาจากส่วนราชการ 28 คน (8 

หน่วยงาน) และชุมชน 19 คน (6 ชุมชน)  

    
Figure 3.8D เปิดบา้นใหชุ้มชนและส่วนราชการเขา้มารบัฟังบรรยายและเดนิส ารวจพืน้ที่ 

ขัน้ตอนที ่6 : สรปุผลการด าเนินงานและรายงานใหผู้บ้รหิารรบัทราบ 

ผล : ในทีป่ระชุมรายงานผลการด าเนินโครงการ ผูร้บัผดิชอบไดส้รปุผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่

ก าหนดไวค้รบถว้น คณะกรรมการทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงาน 

 
Figure 3.8E สรปุผลการด าเนินงานและรายงานใหผู้บ้รหิารรบัทราบ 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

เป้าหมายที ่1: ชุมชนมคีวามเขา้ใจในกระบวนการปฏบิตังิานและวธิกีารด าเนินการดา้นความปลอดภยั
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิช่วงซ่อมบ ารงุมากกว่า 4 คะแนน 

ผล: ผูเ้ขา้เยีย่มชมไดร้บัความรูแ้ละเขา้ใจกระบวนการผลติและการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในช่วง
การซ่อมบ ารงุมากขึน้โดยคดิเป็นคะแนนเฉลีย่ไดม้ากกว่า 4 คะแนนขึน้ไป 

 
Figure 3.8F ผลประเมนิความเขา้ใจในการฟังบรรยาย 

เป้าหมายที ่2 : ชุมชนไวว้างใจในความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิจ.ระยอง ได้
คะแนนความพงึพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน 
ผล : จากการเชญิชุมชนและหน่วยงานราชการเขา้เยีย่มชมโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที ่2 ไดร้บัคะแนนความ
พงึพอใจเฉลีย่ 4.21 คะแนน จากเป้าหมาย 3.5 คะแนน  

 

Figure 3.8G ความพงึพอใจโครงการ Open house 
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เป้าหมายที ่3 : การเขา้รว่มของหน่วยงานและชุมชนไมต่ ่ากว่า 90% 
ผล : จากการเชญิชุมชนและหน่วยงานราชการเขา้เยีย่มชมโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที ่2 มจี านวนผูเ้ขา้รว่ม
งาน 47 คน มาจากส่วนราชการ 28 คน (8 หน่วยงาน) และชุมชน 19 คน (6 ชุมชน) นบัเป็น 100% ของ
หน่วยงานและชมุชนทัง้หมดทีไ่ดส้ง่หนงัสอืเชญิ (กลุ่มเป้าหมาย) 

 

Figure 3.8H จ านวนหน่วยงานและชุมชนทีเ่ขา้รว่ม 

 สรปุคุณลกัษณะของแผนงานชุมชน 
หวัขอ้คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

1.ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ธุรกจิ 
หรอืขดีความสามารถของ
องคก์ร 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ด าเนินกจิการในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืง
มาบตาพุด มหีน้าทีร่บัผดิชอบชุมชนในรศัม ี5 กโิลเมตรจากรอบรัว้
โรงงาน เพื่อส่วนรวมและก่อใหเ้กดิการยอมรบัและส่งเสรมิภาพลกัษณ์
ทีด่ต่ีอองคก์รจงึมโีครงการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ และให้
ประชาชนทัว่ไปไดร้บัรูแ้ละเกดิความพงึพอใจ 

2.การมสี่วนรว่มของพนกังาน พนกังานและพนกังานผูช้่วยด าเนินกจิกรรมอยา่งเป็นระบบ และ
ด าเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่และ
ความพงึพอใจจากชุมชน 

3.การมสี่วนรว่มของชุมชน ชุมชนใหค้วามรว่มมอืในการเขา้ตรวจเยีย่มโรงงานรว่มกบัภาครฐั และ
สอบถามขอ้มลูต่างเพื่อคลายขอ้สงสยัและขอ้กงัวลของชุมชน 

4.ความสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันา 
อยา่งยัง่ยนื 

จากการด าเนินโครงการเพื่อสงัคมท าใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจกนั
ระหว่างชุมชนและโรงงานมากขึน้ ส่งผลใหชุ้มชนไมว่ติกกงัวลต่อการ
ด าเนินกจิการของโรงงานและอยูร่ว่มกบัโรงงานได ้ในส่วนของโรงงาน
สามารถด าเนินกจิกรรมการผลติไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
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 แผนและผลการด าเนินงานการมสี่วนรว่มและการพฒันาชุมชน (2) 
ชือ่โครงการ โครงการประชารฐัชุมชนเขม้แขง็เพือ่ชาวระยอง 
วตัถุประสงค ์ 1.ส่งเสรมิการพฒันาชุมชนใหเ้กดิรายไดแ้ละสรา้งความยัง่ยนื 

2.การพฒันาศกัยภาพและการต่อยอดองคค์วามรูข้องชุมชน 
3.สรา้งการมสี่วนร่วมการบรหิารจดัการของทุกภาคส่วน ตามนโยบายของภาครฐั 

เป้าหมาย 
(Output) 

1.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคสว่นไมต่ ่ากว่า 250 ราย 
2.ส่งเสรมิเศรษฐกจิและสรา้งรายไดไ้มต่ ่ากว่า 15 ลา้นบาท 
3.ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัระยองไมต่ ่ากว่า 150,000 คนต่อปี 
4.สรา้งความพงึพอใจต่อผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน้่อยกว่า 4.00 คะแนน 

หน่วยทีใ่ชว้ดั
เป้าหมาย 

1.จ านวนการมสี่วนรว่มจากชุมชนและ
ผูป้ระกอบการ และจากภาคเีครอืขา่ย 
(ราย) 
2.รายไดชุ้มชนทีม่สีว่นรว่ม (บาท) 
3.จ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชม (คน) 
4.คะแนนประเมนิความพงึพอใจของการ
ด าเนินโครงการ (คะแนน) 

ค่าทีว่ดัไดใ้นปัจจุบนั 1.การมสี่วนร่วมของชุมชนและผูป้ระกอบการ
ภาคประชาชนและประชาสงัคมจ านวน 427 
ราย และจากภาคเีครอืขา่ยจ านวน 23 ราย 
2.มรีายได ้จ านวน 19,270,281 บาท(ผลปี 
2560) 
3.ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 192,169 คน (ผล
ปี 2560) 
4.คะแนนประเมนิความพงึพอใจโครงการ 
4.58 คะแนน (เป้าหมาย 4.00 คะแนน) 

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Outcome) 

1.ดา้นชุมชน/สงัคมเกดิการพฒันา แบ่งปัน ท าใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลติภณัฑแ์ละท าใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ ี
ในกลุ่มต่างๆทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมโครงการ 
2.ดา้นเศรษฐกจิท าใหเ้กดิรายไดก้บัชุมชน 
3.ดา้นความร่วมมอืจากภาคอีื่นท าใหเ้กดิภาคเีครอืขา่ยและรว่มกนัในการพฒันากจิกรรม สนิคา้ และบรกิารให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและเป็นไปตามนโยบายของภาครฐั 

ผลกระทบของ
โครงการ  
(Impact) 

การบรหิารจดัการขยะและการใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่า ไดแ้ก่ แผนงานก าจดัขยะทีม่จี านวนมากขึน้จากการขยายโครงการ
ไดก้ าหนดแผนการก าจดัอย่างเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ระยะเวลา มกราคม 2560 ถงึ ธนัวาคม 2561 งบประมาณ 600,000 
คณะท างาน คณะท างานสวนสมนุไพร 

นางรพพีรรณ บุญเนาว ์
ทมีงานกจิกรรมสวนสมนุไพร 
ทมีงานอาคารสถานทีส่วนสมนุไพร 
 
คณะท างานภาครฐั,เอกชน และชุมชน 
1.กลุ่มวสิาหกจิชุมชน  
2.ผูป้ระกอบการ OTOP 
3.กลุ่มศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน, 
4.กลุ่ม Biz Club  
5.กลุ่มประมงเรอืเลก็  
6.พาณชิยจ์งัหวดัระยอง 
7.การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
8.เกษตรจงัหวดัระยอง 
9.พฒันาอ าเภอนิคมสรา้งตนเอง 
 

ผูจ้ดัท าโครงการ  
 
 

    นายทรงศกัดิ ์คล่องก าไร 
ผูอ้นุมตัโิครงการ  

 
 

นายอดุลย ์ประกอบสุข 
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แผนการด าเนินงาน  

ที ่
ผูม้สี่วนไดเ้สยี  

(ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
วธิกีาร 

ปี2560 ปี2561 
ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ภาคประชาชน,

ภาคเอกชน,ภาค

ประชาสงัคม,

ภาครฐัวสิาหกจิ

,ภาครฐั ในพืน้ที่

ระยองและ

ใกลเ้คยีง 

ประชุมชีแ้จงแผนงานและ

นโยบายโครงการ ใหท้มีงาน

และคณะท างาน ทุกภาคส่วน 

 

        พนกังานปตท.

และทมีงาน

กจิกรรมสวน

สมนุไพร 

0 

2. ภาคเีครอืขา่ยทุก

ภาคส่วน 

พนกังาน ปตท. 

 

จดักจิกรรมตามแผนงาน

โครงการ 

 

 

        ภาคเีครอืขา่ย

ทุกภาคส่วน

พนกังาน ปตท.

ทมีงาน

กจิกรรมสวน

สมนุไพร,งาน

อาคารสถานที ่

600,000 

3. ภาคประชาชน,

ภาคเอกชน,ภาค

ประชาสงัคม,

ภาครฐัวสิาหกจิ

,ภาครฐั ในพืน้ที่

ระยองและ

ใกลเ้คยีง

พนกังาน ปตท. 

ประชุมปรกึษาหาแนว

ทางแกไ้ขพฒันา ส่งเสรมิ

ร่วมกนัทุกภาคเีครอืขา่ย 

        พนกังาน ปตท.

และภาคี

เครอืขา่ยทุก

ภาคส่วน 

0 

4. ภาคประชาชน,

ภาคเอกชน,ภาค

ประชาสงัคม,

ภาครฐัวสิาหกจิ 

จดัตัง้ตวัแทนคณะท างานการ

มสี่วนรว่มเพือ่ร่วมกนั

ด าเนินงานใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

        พนกังาน ปตท.

และตวัแทน

ภาคเีครอืขา่ย

ทุกภาคส่วน 

0 

5. ภาคประชาชน,

ภาคเอกชน,ภาค

ประชาสงัคม,

ภาครฐัวสิาหกจิ 

สรุปผลการด าเนินงานแจง้

รายงานต่อคณะกรรมการได้

รบัทราบ 

        พนกังาน ปตท.

และภาคี

เครอืขา่ยทุก

ภาคส่วน 

0 

 

 
แผน ผลด าเนินการ 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน  

ขัน้ตอนที ่1 : ประชุมชีแ้จงแผนงานและนโยบายโครงการ ใหท้มีงานและคณะท างานทุกภาคส่วน 
ผล : จากการประชุมชีแ้จงจ านวน 2 ครัง้ ในวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2560 และ ในวนัที ่7 ตุลาคม 2560  มี
สมาชกิทีเ่ขา้รว่ม รวมจ านวน 294 คน โดยมกีารชีแ้จงแผนงานการจดักจิกรรมส่งเสรมิรายได ้,การ
สื่อสารและประชาสมัพนัธ,์กจิกรรมการพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อพฒันาทกัษะและต่อยอด ใหก้ลบัผูท้ีเ่ขา้
รว่มโครงการ 

 

Figure 3.8I ภาพในวนัประชุม 

รายละเอยีดแผนงานประจ าปี 2560 

ครัง้ที ่ วนั/เดอืน/ปี เทศกาล 

1 4 กุมภาพนัธ ์2560 เทศกาลไออุ่นรกั 

2 4 มนีาคม 2560 เทศกาลพอเพยีงทีเ่พยีงพอ 

3 1 เมษายน 2560 เทศกาลอนุรกัษ์มรดกไทย 

4 6 พฤษภาคม 2560 เทศกาลผลไมแ้ละของดเีมอืงภาคตะวนัออก 

5 3 มถุินายน 2560 เทศกาลร าลกึครกูลอนสุนทรภู ่

6 1 กรกฎาคม 2560 เทศกาลสบืสานภมูปัิญญาไทย 

7 5 สงิหาคม 2560 เทศกาลสานสายใยสือ่รกัถงึแม ่

8 2 กนัยายน 2560 เทศกาลมหศัจรรยพ์รรณไม ้

9 7 ตุลาคม 2560 เทศกาลน้อมร าลกึ น้อมอาลยั น้อมดวงใจส่งพ่อหลวง 

10 4 พฤศจกิายน2560 เทศกาลมหศัจรรยป์ระเพณ ีสายนทแีห่งชวีติ 

11 2 ธนัวาคม 2560 เทศกาลสสีนั ส่งสุข สิน้ปี 
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หวัขอ้ในการจดัอบรมพฒันาใหก้บัภาคเีครอืข่าย 

ครัง้ที ่ ว/ด/ป หวัขอ้อบรม รา้นคา้ วทิยากร 

1 27 ม.ีค.60 การพฒันารา้นคา้เรือ่งขอ้ก าหนดดา้นสุขาภบิาล
อาหารส าหรบัแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

44 คน 2 

2 6 พ.ค. 60 ลงพืน้ทีต่รวจรา้นคา้แผงลอย ภายในงานตลานดั 60 รา้น 5 

3 22 ม.ิย. 60 กลยุทธก์ารจดัหน้ารา้นใหส้วยงามเพอืสรา้ง
ยอดขาย 

44 คน 1 

4 5 ส.ค. 60 ลงพืน้ทีต่รวจรา้นคา้แผงลอย ภายในงานตลานดั 44 รา้น 5 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 192 13 

ขัน้ตอนที ่2 : จดักจิกรรมตามแผนงานโครงการ 

ผล : จดักจิกรรมจ านวน 11 ครัง้ในปี 2560 และ จ านวน 2 ครัง้ ปี 2561(มกราคม-มนีาคม 2561) 

 

 

Figure 3.8J ประชาสมัพนัธก์จิกรรม 

ขัน้ตอนที ่3 : ประชุมปรกึษาหาแนวทางแกไ้ขพฒันา ส่งเสรมิรว่มกนัทุกภาคเีครอืข่าย 

ผล : จดัท าประชุมกบัภาคเีครอืขา่ยจ านวน 2 ครัง้ ในปี 2560 และ จ านวน 1 ครัง้ ในปี 2561 เพื่อรบัฟัง

ความคดิเหน็ของสมาชกิเครอืขา่ยในการปรบัปรุงพฒันากจิกรรมใหต้รงตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ชม

งานและรว่มกจิกรรมสนบัสนุนและส่งเสรมิการแสดงสนิคา้และบรกิารของชุมชนใหก้บันกัท่องเทีย่วและ
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ส่งเสรมิภาคเีครอืข่าย, มสี่วนรว่มกบัภาครฐัในการเขา้ร่วมกลุ่มประชารฐั, ขบัเคลื่อนแนวคดิและ

กระบวนการทีเ่ป็นรปูธรรมเพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 
Figure 3.8K การประชุมปรกึษาหาแนวทางแกไ้ขพฒันา ส่งเสรมิรว่มกนัทุกภาคเีครอืขา่ย 

ขัน้ตอนที ่4 : จดัตัง้ตวัแทนคณะท างานการมสี่วนรว่มเพื่อรว่มกนัด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ผล : เมือ่วนัที ่7 ต.ค. 60ไดร้บัสมคัรตวัแทนภาคเีครอืข่ายในการเป็นคณะท างานรว่มกบั ปตท.เพื่อ

พฒันาและส่งเสรมิกจิกรรมใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยมสีมาชกิเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการจ านวน  15 

คน โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการประชุมรบัฟังขอ้มลูการด าเนินงานและเป็นตวัแทนในการสื่อสารขอ้มลู

ระหว่างภาคเีครอืข่ายกบัคณะท างานเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขรว่มกนั 

 
Figure 3.8L ตวัแทนคณะท างาน 

ก าหนดการประชุม 

ครัง้ที ่ ว/ด/ป รายละเอยีด 

1 7 ต.ค. 60 รบัสมคัรตวัแทนจติอาสารา้นคา้ ไดต้วัแทนจ านวน 15 คน 

2 20 ก.พ.61 นดัประชุมตวัแทนรา้นคา้ ครัง้ที ่1 

3 3 ม.ีค. 61 นดัประชุมตวัแทนรา้นคา้ครัง้ที ่2 และ ประกาศแต่งตัง้คณะท างานการมี
สว่นร่วมประจ าปี 2561 
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ขัน้ตอนที ่5 : สรปุผลการด าเนินงานแจง้รายงานต่อคณะกรรมการไดร้บัทราบ 

ผล : ไดจ้ดัประชุมรายงานใหผู้บ้รหิารทราบทุกเดอืน และสมาชกิเครอืขา่ยรบัทราบปีละ3 ครัง้  

 
Figure 3.8M ประชุมสรปุผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

เป้าหมายที ่1 : ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนไมต่ ่ากว่า 250 ราย  
ผล : การมสี่วนรว่มของชุมชนและผูป้ระกอบการภาคประชาชนและประชาสงัคมจ านวน 427 ราย และ
จากภาค ีเครอืขา่ยจ านวน 23 ราย 

 
Figure 3.8N ภาพการเขา้ร่วมของภาคประชาชนและประชาสงัคม 

 
Figure 3.8O ภาพสรปุจ านวนผูเ้ขา้รว่ม 
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Figure 3.8Q สรปุจ านวนการมสี่วนรว่มของภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป้าหมายที ่2 : ส่งเสรมิเศรษฐกจิและสรา้งรายไดไ้มต่ ่ากว่า 15 ลา้นบาท 
ผล : มรีายได ้จ านวน 19,270,281 บาท (ผลปี 2560) 

 
Figure 3.8R รายไดร้วมชุมชนโครงการประชารฐัฯ 
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เป้าหมายที ่3 :ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัระยองไมต่ ่ากว่า 150,000 คนต่อปี 
ผล : ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมของโครงการ จ านวน 192,169 คน (ผลปี 2560) 

 

Figure 3.8S จ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชนโครงการประชารฐัฯ 

เป้าหมายที ่4 : สรา้งความพงึพอใจต่อผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน 
ผล : จากการด าเนินงานโครงการไดม้กีารส ารวจความพงึพอใจโครงการของผูท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกกรม ได้
คะแนน 4.63 (ปี 2560) และ คะแนน 4.60 (ปี 2560) ซึง่เกนิกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
Figure 3.8T ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจทุกกจิกรรมในโครงการประชารฐัฯ 
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 สรปุคุณลกัษณะของแผนงานชุมชน 
หวัขอ้คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

1.ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ธุรกจิ หรอืขดีความสามารถ
ขององคก์ร 

การใชท้รพัยากรขององคก์รทีม่อียูเ่พื่อแบ่งปันสงัคมและชุมชน ใหเ้กดิ
การพฒันาทกัษะดา้นอาชพีและสรา้งรายได ้โดยสนับสนุนพืน้ทีจ่ดั
กจิกรรม และรว่มใหค้วามรูก้บัชุมชนเพื่อใชต่้อยอดการท าอาชพีต่อไป 

2.การมสี่วนรว่มของพนกังาน สรา้งความตระหนกัของพนักงานในการแบ่งปัน และใส่ใจชุมชน โดย
ใชค้วามรูค้วามสามารถของหน่วยงาน 

3.การมสี่วนรว่มของชุมชน ชุมชนทุกภาคส่วนไดร้บัการส่งเสรมิใหม้สี่วนรว่มในการขบัเคลื่อน
โครงการอยา่งเป็นรปูธรรมผ่านรปูแบบการประชุม อบรม พฒันาองค์
ความรูต่้าง ๆ เพื่อยกระดบัตามความสามารถ มกีารต่อยอด น าสู่
ความเขม้แขง็และยัง่ยนือยา่งต่อเนื่อง 

4.ความสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันา 
อยา่งยัง่ยนื 

ท าใหส้งัคมและชุมชนไดร้บัโอกาสท าใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพ 
ส่งเสรมิใหเ้กดิรายไดแ้ละอาชพี เลีย้งตนเองได ้
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3.9  รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ   

3.9.1 รางวลัท่ีโรงงานได้รบั 

1.) รางวลัสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีด่นดา้นความปลอดภยัฯระดบัประเทศ จากกระทรวงแรงงาน 

 

2.) รางวลั Zero Accident Campaign ระดบัเงนิ จากกระทรวงแรงงาน 

 

3.) รางวลั CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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4.) รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่5 (เครอืข่ายสเีขยีว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

5.) รางวลัฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลติภณัฑ ์(Carbon Footprint of Products) จากองคก์ารบรหิาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 

3.9.2 การรบัรองท่ีโรงงานได้รบั 

1.) ไดร้บัการรบัรอง Green Meeting จาก TBCSD (องคก์รธุรกจิเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื) และ TEI 

(สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย) 

 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 131 

2.) ISO22301:2012 Business Continuity Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ 

 

3.) IMS (Integrated Management System) โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
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4.) ISO 9001:2015 Quality Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 

5.) ISO 14001:2015 Environment Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
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6.) ISO 50001:2011 Energy Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 

7.) BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health And Safety Management System โดยสถาบนั

รบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
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8.) TIS18001 Occupational Health And Safety Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ 

 

9.) ISO/IEC 17025:2005 ใบรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
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10.) ISO/IEC 17025:2005 ใบรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

11.) อุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่5 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
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3.9.2 รางวลัท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.) กจิกรรมการรณรงคล์ดสถติอุิบตัเิหตุจากการท างานใหเ้ป็นศูนย ์ประจ าปี 2561 (ZERO ACCIDENT 

CAMPAIGN 2018) 

 - ไดร้บัรางวลัระดบัทอง อยูร่ะหว่างรอรบัรางวลั 

2.) สถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ประจ าปี 2561 

 - ไดร้บัรางวลั อยูร่ะหว่างรอรบัรางวลั 

3.) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดเีด่น ประจ าปี พ.ศ. 

2561 

 - ไดร้บัรางวลั อยูร่ะหว่างรอรบัรางวลั 

4.) เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน ดเีด่นประจ าปี พ.ศ. 2561 

 - ไดร้บัรางวลั อยูร่ะหว่างรอรบัรางวลั 
 

 

 

 

 


