
OPERATIONAL ECO-EFFICIENCY 
เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มกลุม่ ปตท. 

กลุม่ ปตท. ก ำหนดเป้ำหมำยเชงิกลยทุธด์ำ้น SSHE ของปี 2563 เพือ่ขับเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนดำ้น
สิง่แวดลอ้ม เพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนนิงำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรจัดกำรดำ้นควำมมั่นคง ควำม
ปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสิง่แวดลอ้มขององคก์ร และตอบสนองตอ่กลยทุธข์ององคก์ร โดยเนน้กำร
ด ำเนนิงำน 2 ดำ้น ไดแ้ก ่1.) กำรเพิม่ประสทิธภิำพเชงินเิวศเศรษฐกจิ เพือ่ลดรอยเทำ้นเิวศตลอดวฏัจักรชวีติ

ผลติภัณฑ ์และกระบวนกำรผลติ และ 2.) กำรพัฒนำประสทิธภิำพกำรด ำเนนิงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหก้ำร
บรหิำรจัดกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มขององคก์รมมีำตรฐำนเทยีบเทำ่บรษัิทชัน้น ำระดับโลก  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
นอกจำกนี้ ปตท. ยังไดพั้ฒนำระบบกำรตดิตำม และจัดกำรกฎหมำยดำ้นคณุภำพ ควำมปลอดภัย อำชวีอนำ
มัย และสิง่แวดลอ้มขึน้  เพือ่เป็นระบบฐำนขอ้มลูกฎหมำย และขอ้ปฏบิตัดิำ้น QSHE ส ำหรับกลุม่ ปตท. ให ้
ทกุหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถเขำ้ถงึและรับทรำบขอ้กฎหมำยและขอ้ปฏบิตัติำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยำ่ง
สะดวก อกีทัง้ผูบ้รหิำรและผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถวำงแผนกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีม่อียูแ่ละทีจ่ะ
เกดิขึน้ใหมไ่ดอ้ยำ่งทันทว่งท ี

  
  

พลงังาน   

กลุม่ ปตท. มกีำรด ำเนนิงำนเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรใชพ้ลังงำนในพืน้ทีป่ฏบิตักิำรตำมทศิทำงกลยทุธส์ี

เขยีว  ภำยใตแ้ผนแมบ่ทดำ้นประสทิธภิำพพลังงำน กลุม่ ปตท. โดย ปตท. มุง่พัฒนำระบบบรหิำรจัด
กำรพลังงำน ใหม้คีวำมสอดคลอ้งและเชือ่มโยงกนัทัง้กลุม่ เพือ่ใหส้ำมำรถวเิครำะหฐ์ำนขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 
ก ำหนดเป้ำหมำยและประยกุตใ์ชแ้ผนกำรพัฒนำประสทิธภิำพกำรใชพ้ลังงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยถอื

  



เป็นหนึง่ใน Strategic Direction ของกลยทุธด์ำ้นกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของกลุม่ ปตท. (PTT 
Group Clean & Green Strategy) อกีดว้ย  
  

กำรปรับปรงุประสทิธภิำพกำรใชพ้ลังงำน นอกจำกจะชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจำกกำรลดปรมิำณกำร
ปลดปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจกแลว้ ยังชว่ยลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรผลติไดเ้ชน่กนั ปตท. ก ำหนดเป้ำหมำยกำรลด
ควำมเขม้ขน้ของกำรใชพ้ลังงำนรอ้ยละ 1.9 ตอ่ปี จนถงึปี 2563 เมือ่เทยีบกบักำรด ำเนนิงำนตำมปกตใินปี 
2558 โดยเป้ำหมำยดังกลำ่วจะน ำไปสูก่ำรพัฒนำโครงกำรตำ่ง ๆ ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชพ้ลังงำน
อยำ่งตอ่เนื่อง 

  

ทรพัยากรน า้ 

  

กลุม่ ปตท. ก ำหนดกรอบกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำเชงิรกุตำมแนวทำงสำกลในกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำส ำหรับ
ภำคเอกชน (Corporate Water Stewardship)  โดยอำศัยกลไกกำรด ำเนนิงำนรว่มกนัระหวำ่งหน่วยงำน
สว่นกลำง หน่วยธรุกจิ พืน้ทีป่ฏบิตักิำร และบรษัิทในกลุม่ ปตท. ครอบคลมุทัง้กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
กำรบรหิำรจัดกำรกำรใชน้ ้ำและประสทิธภิำพกำรใชน้ ้ำ และกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำเสยี โดยเริม่จำกกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งดำ้นน ้ำของพืน้ทีป่ฏบิตักิำรทัง้หมดของ ปตท. และกลุม่ ปตท. เพือ่ก ำหนดกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตัิ
กำรในภำพรวมของกลุม่ ปตท. ทีช่ดัเจน 
 

  

ประสทิธภิาพการใชน้ า้   

ปตท.  ก ำหนดเป้ำหมำยปี 2563 เพือ่ลดปรมิำณกำรใชน้ ้ำในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเสีย่งสงู และควบคมุปรมิำณน ้ำใช ้

ไมใ่หเ้พิม่ขึน้ในพืน้ทีท่ีม่ปีรมิำณกำรใชน้ ้ำสงู โดยไดจั้ดท ำแผนกลยทุธบ์รหิำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำดว้ยหลัก 
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และหลัก 2Rs (Reserve, Re-visualize) พัฒนำแผนกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำ
ทิง้อยำ่งมปีระสทิธภิำพ และผลักดันใหเ้กดิควำมรว่มมอืและแบง่ปันแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำทีเ่ป็นเลศิ
ภำยในกลุม่ รวมทัง้ตดิตำมและผลักดันโครงกำรกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำของภำครัฐและเอกชนในจังหวัดระยอง
และชลบรุ ีตลอดจนมกีระบวนกำรในกำรตดิตำม ประเมนิ และทบทวนผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ ปตท. ตำม
เป้ำหมำยอยำ่งเป็นระบบ  
  

การบรหิารจดัการความเสีย่งน า้   

กลุม่ ปตท. ประเมนิควำมเสีย่งดำ้นน ้ำในทกุพืน้ทีป่ฏบิตักิำร เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ควำมเสีย่งดำ้นน ้ำตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มกีำรประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้น
น ้ำทีเ่ป็นสำกล เชน่ AQUEDUCT และ  World Resource Institute โดย บรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งผำ่น
คณะท ำงำนบรหิำรจัดกำรน ้ำกลุม่ ปตท.  ซึง่ท ำหนำ้ทีป่ระเมนิและตดิตำมควำมเสีย่งดำ้นน ้ำ และคำดกำรณ์
ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำในพืน้ทีอ่ตุสำหกรรมภำคตะวนัออกในอกี 20 ปี ขำ้งหนำ้ โดยพจิำรณำควำมเสีย่งทำง
กำยภำพ ทีเ่ป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ สถำนกำรณ์คณุภำพน ้ำ ควำมเสีย่งดำ้น
กฎหมำย จำกกำรเปลีย่นแปลงของโครงสรำ้งรำคำน ้ำ และควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ตลอดจนวเิครำะหค์วำม
ออ่นไหว รวมถงึจัดท ำแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งกรณีหำกเกดิภัยแลง้ โดยจัดท ำแผนด ำเนนิกำรทัง้ระยะสัน้
และระยะยำว เพือ่บรหิำรจัดกำรน ้ำใหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ และไมก่ระทบตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิและ
ชมุชนใกลเ้คยีง 
  
ปตท.  จัดท ำแผนทีน่ ้ำ โดยใชร้ะบบสำรสนเทศภมูศิำสตร ์(Geographic Information Systems: GIS) 
เพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรวำงแผนกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำในพืน้ทีข่ำดแคลน ลดควำมเสีย่งของกำรขำดน ้ำ
ส ำหรับกระบวนกำรผลติและลดผลกระทบตอ่ชมุชน โดยใชร้ะบบฐำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนดำ้น 
SSHE  รวมทัง้ประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอื Global Water Tool (GWT) ของ World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) และ AQUADUCT ของ World Resources Institute  เพือ่ใชใ้น
กำรเก็บขอ้มลูกำรใชน้ ้ำของพืน้ทีป่ฏบิตักิำรภำยใตก้ำรควบคมุของ ปตท. 
  
นอกจำกนี้ คณะท ำงำนบรหิำรจัดกำรน ้ำบรษัิทในกลุม่ ปตท. ยังมกีำรตดิตำมรำยงำนสถำนกำรณน์ ้ำภำค
ตะวันออกตอ่คณะกรรมกำรจัดกำรกลุม่ ปตท. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและควบคมุภำยใน ผูบ้รหิำร 
ปตท. และบรษัิทในกลุม่ รำยไตรมำส หรอืเมือ่สถำนกำรณน์ ้ำอยูใ่นภำวะวกิฤต 

  

 

  

 

 



การบรหิารจดัการน า้ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก 

 
เนื่องจำกพืน้ทีป่ฏบิตักิำรหลักของกลุม่ ปตท. ตัง้อยูใ่นภำคตะวันออก (จังหวัดชลบรุแีละระยอง) ซึง่เป็นพืน้ที่
ทีม่คีวำมเสีย่งดำ้นน ้ำสงู จำกเหตกุำรณ์กำรขำดแคลนน ้ำในปี 2548 ปตท. จงึใหค้วำมส ำคัญกบักำรบรหิำร
จัดกำรน ้ำในภำคตะวนัออกอยำ่งจรงิจัง โดยจัดตัง้คณะท ำงำนบรหิำรจัดกำรน ้ำบรษัิทในกลุม่ ปตท. 
ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำและระบบสำธำรณูปกำรของกลุม่ ปตท. และมหีนำ้ทีต่ดิตำม
และรำยงำนสถำนกำรณน์ ้ำภำคตะวันออกรวมถงึผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ผูบ้รหิำรระดับสงูใน
กลุม่ ปตท. และคณะกรรมกำรกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำและพลงังำนเพือ่ควำมยั่งยนืของกลุม่ ปตท. รวมถงึแบง่ปัน
องคค์วำมรูร้ะหวำ่งบรษัิทในกลุม่ ปตท. 
 
คณะท ำงำนบรหิำรจัดกำรน ้ำกลุม่ ปตท. มสีว่นรว่มในคณะท ำงำนกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำของภำคตะวันออกของ
จังหวัดระยอง ซึง่ประกอบดว้ย หน่วยงำนรำชกำร บรษัิทจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน ้ำภำคตะวันออก (East 
Water) และผูแ้ทนจำกภำคเอกชน เพือ่ตดิตำม ประเมนิ วเิครำะหส์ถำนกำรณ์น ้ำ ก ำหนดมำตรกำรตำ่ง ๆ 
เพือ่ลดควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิผลกระทบไดอ้ยำ่งทันทว่งท ีโดยมกีำรตดิตำมเฝ้ำระวังปรมิำณน ้ำในอำ่งเก็บน ้ำ
หลักทีเ่กีย่วขอ้ง ก ำหนดมำตรกำรในกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำกอ่นและระหวำ่งเกดิภัยแลง้ และมำตรกำรบรหิำร
จัดกำรน ้ำเพือ่ควำมยั่งยนื ตลอดจนกำรพจิำรณำแหลง่น ้ำทดแทน เพิม่ปรมิำณกกัเก็บน ้ำเพือ่กำรผลติ เชน่ 
กำรสรำ้งบอ่น ้ำส ำรอง กำรตดิตัง้หน่วยผลติน ้ำจดืจำกน ้ำทะเล เป็นตน้ ซึง่เสรมิสรำ้งควำมมัน่คงใน
สำยกำรผลติของกลุม่ ปตท. ลดผลกระทบหำกเกดิภำวะภยัแลง้หรอืกรณีเกดิกำรขำดแคลนน ้ำในพืน้ที ่รวมถงึ
กำรสรำ้งควำมสมบรูณ์ดำ้นทรัพยำกรน ้ำแกช่มุชนใกลเ้คยีง 
 
นอกจำกกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำบรษัิทในกลุม่ ปตท. แลว้ ปตท. ยังไดบ้รูณำกำรควำมรว่มมอืเพือ่ใหเ้กดิกำร
พัฒนำและกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำอยำ่งยั่งยนื โดยจัดตัง้คณะท ำงำนและศนูยป์ระสำนงำนควำมรว่มมอืเพือ่กำร
จัดกำรน ้ำระหวำ่งภำครัฐและเอกชน  ประกอบดว้ย กรมชลประทำน และผูแ้ทนจำกภำคเอกชนของกลุม่
อตุสำหกรรมทีป่ระกอบกำรในพืน้ทีจั่งหวัดระยองและชลบรุ ีซ ึง่รวมถงึบรษัิทในกลุม่ ปตท. ดว้ย โดย
คณะท ำงำนมบีทบำทหนำ้ทีบ่รหิำรจัดกำรน ้ำในพืน้ทีจั่งหวดัระยองและชลบรุใีหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 
ค ำนงึถงึควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำใหค้รบทกุภำคสว่น เชน่ ภำคเกษตรกรรม ภำคอตุสำหกรรมและชมุชน กำรจัดหำ
แหลง่น ้ำทีม่ศัีกยภำพทัง้จำกภำยในและภำยนอกพืน้ทีเ่พิม่เตมิ และเสรมิสรำ้งควำมมัน่คงในกำรจัดหำน ้ำ
รองรับตอ่ควำมตอ้งกำรทีเ่ตบิโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่องในพืน้ที ่

 


