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สารจากผูบ้ริหาร/นโยบายบริษทั 
สารจากผูบ้ริหาร/นโยบายบริษทั 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์รทีก่่อตัง้ขึน้เพื่อการเพิม่
มูลค่าของก๊าซธรรมชาตโิดยการแยกองค์ประกอบที่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ การบรหิาร
คลงัผลติภณัฑภ์าคตะวนัออกและสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานภายในประเทศ โดยมวีสิยัทศัน์ คอื การ
เป็นธุรกจิแยกก๊าซชัน้น าของโลก ภายในปี 2563: To be World’s Leading Gas Processing Business 
by 2020” โดยการสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานปัจจุบันใน 3 มุมมอง คือ 1) การปรบัปรุง
กระบวนการผลติและประสทิธภิาพการผลติ 2) ประสทิธภิาพดา้นพลงังานและตน้ทุน 3) ความเป็นเลศิใน
ดา้น QSHE และ CSR ควบคู่กบัการรองรบัความยัง่ยนืในอนาคต 2 มุมมอง คอื 4) ดา้นนวตักรรมและ 
5) ด้านสมรรถนะของพนักงาน ซึ่ง 5 มุมมองดงักล่าวได้มกีารก าหนด 6 ตวัชี้ วดัหลกั (Top Quartile 
KPIs) เพื่อเป็นเป้าหมายของ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยสามารถน า 6 
ตัวชี้วดัหลกันี้ไปใช้ในการประเมินความสามารถในการแข่งขนัเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ที่วางไว้ และ
พจิารณาก าหนดพนัธกจิเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีแต่ละกลุ่มอยา่งสมดุล ตามรายละเอยีดดงันี้ Figure A และ Figure B  

 
Figure A เจตจ านง วสิยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกจิของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 
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Figure B วสิยัทศัน์และเป้าหมายของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดก้ าหนดเป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการความคาดหวงั
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีแต่ละกลุ่ม ดงันี้ 

ต่อประเทศ: สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัก๊าซธรรมชาต ิโดยมุง่เน้นการตอบสนองความตอ้งการด้าน
พลงังานในประเทศและกลุ่มปิโตรเคมเีพื่อสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

ต่อลูกค้า: ด าเนินการจดัหา ผลติ  ส่งมอบและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพเหนือความ
คาดหวงัของลกูคา้ 

ต่อสงัคม ชุมชน: การป้องกนัและควบคุมเชงิรกุผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และกระบวนการ
ผลติในด้านความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นการปฏบิตัิที่ดีกว่า
กฎหมาย  พรอ้มสนบัสนุนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดว้ยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อใหเ้ป็นเครอืขา่ยสเีขยีว
และอยูร่ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื 

ต่อผู้ถือหุ้น: บรหิารองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศและองค์กรแห่งการเรยีนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ควบคุมต้นทุนทีเ่หมาะสม ใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กบัการสรา้งนวตักรรม และความสามารถใน
การปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิในระดบัสากล เพื่อรองรบัธุรกจิในอนาคตตามทศิทางของ ปตท.  

ต่อพนักงาน: บริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับบุคลากร มุ่งมัน่ในการพัฒนาให้มี
ความสามารถในระดบัมอือาชพี  พฒันาจติส านึกด้าน CSR และ QSHE พร้อมการสร้างความผาสุก
,ความผกูพนัและความเป็นเจา้ของในองคก์ร 
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ต่อคู่ค้า: มุ่งสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืที่ดีกบัคู่ค้าและผู้ส่งมอบ โดยพื้นฐานการ
ด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และสรา้งความสมดุลในการด าเนินธุรกจิทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

การแสดงความมุ่งมัน่เพื่อสนับสนุนการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีให้เกดิประโยชน์
ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ทบทวนและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั  สิง่แวดลอ้ม การจดัการพลงังาน การบรหิารความต่อเนื่องทางธุ รกจิ และ
การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม สายงานแยกก๊าซธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี โดยให้ความส าคญัใน
เรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมภายใตการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีผ่านการแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมไว้ในกระบวนการด าเนินธุรกิจ (CSR In-Process) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
คุณค่าร่วมอย่างยัง่ยนื รวมถงึการสื่อสารนโยบาย ผลการด าเนินงาน และขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งใหผู้ม้สี่วนได้
ส่วนเสยีรบัทราบ Figure C 

     

Figure C นโยบาย QSHE 

นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ยงัยดึค่านิยม SPIRIT+D เป็นแนวทางในการสร้าง
กรอบความคดิและความเชื่อทีจ่ะน าไปสู่พฤตกิรรมและแนวทางปฏบิตัเิดยีวกนัในทุกๆ ดา้น SPIRIT+D 
จงึเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัต่อวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแขง็ เป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจและสรา้งความ
ไวว้างใจซึง่กนัและกนั อกีทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นทัง้คนด ีและคนเก่งใน
การด 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: 10210000125297              
ประเภทการผลติ : แยกก๊าซธรรมชาต ิ
โทรศพัท ์:  038-676000     
โทรสาร : 038-676929 
Website: www.pttplc.com   

 
Figure 1.1 A แผนผงัทีต่ ัง้โรงงาน 

1.2 โครงสร้างธรุกิจ 
บรษิทัฯ ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2528 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 28,572,457,250.00 บาท 
ณ ปัจจุบนั มพีนักงานรวมทัง้สิน้ 551 คน (ขอ้มลู ณ เดอืนมนีาคม 2563 เฉพาะพนักงานในเขตพืน้ที ่จ.
ระยองเท่านัน้) 
มกี าลงัการผลติ 6.7 ลา้นตนัต่อปี (MTA) 
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Figure 1.2 A ก าลงัการผลติก๊าซของโรงแยกก๊าซฯ  

 

Figure 1.3 A คลงัผลติภณัฑภ์าคตะวนัออกเพื่อกระบวนการรบั, เกบ็ และจา่ยผลติภณัฑ ์ 

 

1.3 ตลาด/พื้นท่ีในการให้บริการ 
ผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1. อเีทน (C2) ใชเ้ป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
2. โพรเพน (C3) ใช้เป็นวตัถุดิบตัง้ต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและเชื้อเพลิงในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3. แอลพีจี (LPG) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครวัเรือน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และรถยนต์ 
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ตลอดจนเป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
4. เอ็นจแีอล (NGL) ใช้เป็นวตัถุดบิตัง้ต้นในการผลติสารละลาย และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

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

 
ตลาดภายในประเทศ   
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง แบ่งลกูคา้ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกระบวนการสรา้งคุณค่าซึง่เป็นระบบงาน
หลกัของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง (จดัหา ผลติ ขาย ส่งมอบ ประกนัคุณภาพ และนวตักรรม) 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 โดยการขนส่งทางท่อไปยงั ท่าเรอืเขาบ่อยา (MT) คลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ 
(BRP) และ บรษิทั พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิอล จ ากดั (PTT TANK) ไดแ้ก่ 

 บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมคีลัส ์จ ากดั (มหาชน) 
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 บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั พ ีเอ พ ีแก๊ส วนั จ ากดั 
 บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั ยนูิคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมคิลัส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
ตลาดภายนอกประเทศ 
ปัจจบุนัมกีารจ าหน่ายภายนอกประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ผลติภณัฑด์งันี้ 

 LPG Export ไปยงัประเทศในแถบเอเชยี  
 ผ่านหน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ส่งออกทางเรอื ผ่านท่าเรอืเขาบ่อยา (MT) 

และ บรษิทั พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิอล จ ากดั (PTT TANK)  
 จ าหน่ายแก่ บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) ส่งออกผ่านทาง

รถ ทีค่ลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ (BRP)  
 NGL Export ผ่านหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่กลุ่มลูกค้าน ้ามนัเบนซนิ

ส าเรจ็รปู ในประเทศสงิคโ์ปร ์โดยส่งออกทางเรอืจากโรงแยกก๊าซฯ ขนอม 

 

Figure 1.3 A กระบวนการสรา้งคุณค่า 
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Figure 1.3 B แผนภาพผลติภณัฑ ์และกลุ่มลกูคา้ของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 

นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซฯ ยงัรเิริม่โครงการต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพการท างานของโรงแยกก๊าซฯ 
และการบรกิาร พรอ้มทัง้เพิม่โอกาสในการขยายตลาดใหม ่ไดแ้ก่ 

1. โครงการการใชค้วามเยน็และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ในการวจิยัไมเ้มอืงหนาว ตามโครงการ
ในพระราชด ารฯิ โดยคน้พบว่าม ี“พลงัความเยน็” จ านวนมากทีเ่ป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการ
เปลีย่นสถานะ LNG ใหเ้ป็นของก๊าซ จงึมแีนวคดิน าพลงังานดงักล่าวมาต่อยอด สรา้งมลูค่าเพิม่
ใหก้บัประเทศ ซึง่ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นผลพลอยไดจ้ากโครงการดงักล่าว ไดแ้ก่ ดอกไมเ้มอืงหนาว 
เช่น ลลิลี ่ทวิลปิ กลว้ยไมฟ้าแลนนอปซสิ และผลไมท้ีน่ าสายพนัธุจ์ากประเทศญีปุ่่ นมาทดลอง
ปลกูไดผ้ลตลอดปีอยา่ง สตรอวเ์บอรร์ ี

2.  Service Provider  
o Gunnim ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารการป้องกนัการเกดิ Flange Corrosion  

o Maintenance & Inspection services บรกิารดา้นซ่อมบ ารงุและการตรวจสอบ 
o Inspection Strategy & Planning บรกิารดา้นการวางแผนและกลยทุธ์ 
o Lab Service บรกิารดา้นตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ 

 

Marketing & Feedstock Sales Division
 

C5

CO2

TPE
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1.4 แผนผงัการผลิต ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Process Flow Chart) 

กระบวนการผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิคอื การแยกก๊าซธรรมชาตทิีร่บัจากระบบท่อส่งก๊าซ
ในทะเล โดยใช้การลดแรงดัน และอุณหภูมิ และกลัน่ล าดับส่วนตามจุดเดือด เพื่อให้ได้ผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ โดยมกีระบวนการผลิตที่ส าคญั 2 กระบวนการ ตามรายละเอียดดังนี้  
(Figure 2.4 A,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 าให้ระบบท่ออุดตนั เนื่องจาก การกระบวนแยกก๊าซฯ 
ต้องใชอุ้ณหภูมทิีต่ ่า ประมาณ -100 °C ดงันัน้ จงึต้องก าจดัสารปนเป้ือนดงักล่าว โดยผ่านกระบวนการ 
ดงันี้  

1.1) หน่วยก าจดัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (Acid Gas Removal Unit) ส าหรบั
โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 คอื Benfield Unit ใช้สารละลายโปตสัเซยีมคาร์บอเนต (K2CO3) ดูดซบั CO2 
ออกจากก๊าซธรรมชาต ิจากนัน้น าสารละลายโปตสัเซยีมคารบ์อเนต ที่อิม่ตวัด้วย CO2 มาลดความดนั
และเพิ่มอุณหภูมิ เพื่อแยก CO2 ส่งจ าหน่ายต่อไป และท าให้สามารถน าสารละลายโปตัสเซียม
คาร์บอเนตกลบัมาใช้ได้อีก   ส าหรบัโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 6 ใช้กระบวนการดูดซึม 
(Absorption) โดยสารละลายเอมนี (aMDEA) ในการก าจดัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ โดยสารละลายทีใ่ช้
ดูดซับก๊าซ  CO2  ถูกป้อนเข้าสู่หอดูดซึม (Absorber column) ทางด้านบน และก๊าซธรรมชาติถูก
ป้อนเขา้ไปทางดา้นล่าง ในลกัษณธไหลสวนทาง (Counter Current Flow) หลงัจากนัน้จะน าสารละลาย
เอมนี (aMDEA) ที่ดูดซมึ CO2 มาท าการลดแรงดนัและเพิม่อุณหภูมทิี่หอ regeneration column เพื่อ
แยก CO2 ส่งจ าหน่ายต่อไปยงั  โรงผลติคาร์บอนไดออกไซด์เหลว  (Liquid  Carbonic  Plant)  ส่วน
สารละลาย aMDEA ทีผ่่านการแยก CO2 แลว้จะน ากลบัเขา้สู่กระบวนในการดกัจบั CO2 ต่อไป 

1.2) หน่วยก าจดัความช้ืน (Dehydration unit) ท าหน้าที่แยกน ้ าออกจากก๊าซ
ธรรมชาต ิ ซึง่มกีารใหค้วามเยน็ก่อนเขา้สู่หน่วยก าจดัความชื้น โดยการท าใหก๊้าซเยน็ลง โดยไอน ้าจะ
ควบแน่นเป็นหยดน ้ าแยกออกมา ส่วนก๊าซธรรมชาติที่เหลือจะผ่านเข้าสู่ Molecular Sieve (ชนิด 
Regenerate ได้) ซึ่งภายในจะมี Molecular Sieve ในการดักจบัน ้ าและความชื้นก่อนจะถูกส่งไปยงั 
Ethan Recovery Unit ต่อไป 
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1.3) หน่วยก าจดัสารปรอท (Mercury Removal Unit) เนื่องจากก๊าซธรรมชาตใิน
อ่าวไทยมลีกัษณะเฉพาะคอืมสีารประเภทนี้ปนเป้ือนอยู่ในปรมิาณทีสู่ง  ดงันัน้โรงแยกก๊าซธรรมชาตจิงึ
ต้องก าจดัสารปรอทออก เพื่อป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิกบัอุปกรณ์ของโรงแยกฯ ประเภทอะลูมเินียม และ
อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูบ้รโิภค โดยก๊าซธรรมชาตจิะถูกเพิม่อุณหภูมขิึน้ไปประมาณ 10 องศาเซลเซยีส 
เพื่อป้องกนั สารไฮโดรคารบ์อนกลัน่ตวั (Hydrocarbon condense) หลงัจากนัน้ จะเขา้สู่กระบวนการดดู
ซบั โดยใช้ ตัวดูดซบัปรอท adsorbent เพื่อลดปรมิาณปรอทในก๊าซธรรมชาติจาก  50 ไมโครกรมั/
ลูกบาศก์เมตร  ใหเ้หลอืต ่ากว่า  0.1  ไมโครกรมั/ลูกบาศก์เมตร  ซึง่สารทีใ่ชดู้ดซบัปรอทนี้มอีายุการใช้
งานประมาณ  2-6  ปี ขึน้อยูก่บัสภาวะการใชง้าน process condition 

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

2.1) หน่วยแยกกา๊ซเหลวรวม (Ethane Recovery Unit) : ก๊าซธรรมชาตทิีป่ราศจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และน ้า (Dehydrated Gas) จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการท าความเย็น (Cryogenic 
section) โดยใชอุ้ปกรณ์ลดความดนั (Turbo Expander) เพื่อลดความดนัและลดอุณหภูม ิเหลอืประมาณ 
-90 องศาเซลเซียส จนท าให้ก๊าซธรรมชาติกลายเป็นของเหลว และส่งต่อไปยังหอกลัน่มีเทน 
(Demethanizer) ซึ่งท าหน้าที่แยกก๊าซมเีทน (C1) ออกจากก๊าซธรรมชาติ เรยีกผลิตภณัฑ์ส่วนนี้ว่า 
Sales Gas 

2.2) หน่วยแยกผลิตภณัฑ์ (Fractionation Unit) : กระบวนการดังกล่าวจะใช้
หลกัการกลัน่แยกสาร เพื่อแยกก๊าซธรรมชาตใิห้อยู่ในรูปสารบรสิุทธิ ์โดยประกอบด้วย หอแยกก๊าซอี
เทน (Deethanizer) เพื่อแยกก๊าซอเีทน  (C2), หอกลัน่ (Depropanizer) เพื่อแยกก๊าซฯ เป็นผลติภัณฑ์
โพรเพน (C3) ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว, LPG (C3+C4) และก๊าซโซลนีธรรมชาต,ิ NGL (C5+)  
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Figure 2.4 A กระบวนการผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที ่1, 5, 6 

 

Waste Heat Recovery Unit 
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Figure 1.4 B กระบวนการผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที ่2, 3, และ อเีทน 

 

NOx, SOx, H2S 

(Gas Emission) 

Waste Heat Recovery Unit 
(WHRU) 
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3. กระบวนการควบคมุคณุภาพอากาศของโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 
 ปัจจุบนัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ได้มกีารควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษจากปล่องระบาย รวม
จ านวน 13 ปล่อง ซึ่งทัง้หมดเป็นปล่องระบายที่เกิดจาก การเผาไหม้เชื้อเพลงิ ซึ่งเป็นก๊าซเหลือทิ้ง 
(Exhaust gas) ของ เครื่องกังหันก๊าซหน่วยผลิตไฟฟ้า (Generator), และเครื่องกังหันก๊าซของ 
Compressor ซึ่งจะถูกปล่อยทิ้งที่ปล่องระบายอากาศของเตาปฏิกรณ์ Waste Heat Recovery Unit 
(WHRU) ส าหรบัจ่ายน ้ามนัรอ้น (Hot oil) เพื่อเป็นตวักลางท าความรอ้น (Heating Media) ส าหรบัการ
แยกก๊าซฯ ตามรปูที ่2.4 A, B ทัง้นี้มกีารควบคุมมลพษิทางอากาศ ดงันี้ 
 
3.1) การควบคุมก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 
   ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) เกดิจากการเผาไหม ้Sale gas ของแหล่งก าเนิดต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่เกดิจาก Thermal NOx ซึง่เกดิจากก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออซเิจนในอากาศที่ป้อนเขา้หอ้งเผาไหม้
ของแหล่งก าเนิด และท าปฏกิริยิาจบัตวักนักลายเป็น NOx ในสภาวะที่อุณหภูมสิูง ในปัจจุบนัโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยองมกีารติดตัง้ระบบควบคุม NOx จากแหล่งก าเนิดต่างๆ ด้วยระบบ CEMs โดย
ในทางปฏิบตัิเมื่อพบว่าระบบมกีารแจ้งเตือนค่ามลพิษอากาศที่ปล่องระบายมคี่าเข้าใกล้ค่าควบคุม
ภายในรอ้ยละ 90 ของค่าควบคุมตามทีก่ าหนดในมาตรการฯ พนกังานควบคุมการผลติจะตอ้งด าเนินการ
ตรวจสอบการท างานของกระบวนการผลติ ระบบควบคุมมลพษิ และวเิคราะหว์่ายงัคงมกีารท างานเป็น
ปกตหิรอืไม่ รวมถงึแจง้ต่อหน่วยงานส่วนคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม และ
ส่วนควบคุมคุณภาพเพื่อด าเนินการตรวจวดัและทวนสอบผลการตรวจวดัทางหอ้งปฏบิตักิารเทยีบกบัค่า
ควบคุม แต่หากพบว่าค่ามลพษิอากาศยงัคงมแีนวโน้มสูงขึน้จนอาจเกนิรอ้ยละ 95 ของค่าควบคุมทีร่ะบุ
ไวใ้นตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรการฯ ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะ
พจิารณาลดก 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
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ปนเป้ือนมาดว้ยส่วนหนึ่ง ส าหรบัโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที ่2 และ 3 ซึง่ถูกออกแบบให้
เป็นแบบ Low Ethane Recovery Process ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ข้างต้นโดยส่วนใหญ่จะตดิไปกบั
เซลล์แก๊สที่เป็นผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ ที่ส่งจ าหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่น าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิ 
อกีทัง้โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะน าเซลลแ์ก๊สบางส่วนมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทีเ่ครือ่งยนตก์งัหนัก๊าซและหมอ้ไอ
น ้าของหน่วยผลติต่างๆ ด้วย จงึอาจท าให้ก๊าซที่เหลอืจากการเผาไหมแ้ละถูกระบายออกปล่องระบาย
ของโรงแยกก๊าซฯ ระยองมโีอกาสปนเป้ือนก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดอ์ยู่บางส่วน ส าหรบัแหล่งก าเนิดหลกั
ของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์อกีแหล่งหนึ่งคอืโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1, 5, 6 และโรงแยกอเีทน กล่าวคอื 
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หน่วยแยกข้างต้นถูกออกแบบเป็นแบบ High Ethane Recovery Process ซึ่งมกีารติดตัง้หน่วยก าจดั
ก๊าซทีม่สีภาพกรดออกจากก๊าซธรรมชาตก่ิอนเขา้น าก๊าซธรรมชาตเิขา้สู่กระบวนการแยกก๊าซในล าดบั
ต่อไป ท าให้ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดโ์ดยส่วนใหญ่ที่ตดิมากบัวตัถุดบิจะปะปนไปกบัก๊าซที่มสีภาพกรดที่
ถูกแยกออกมาจากก๊าซธรรมชาต ิ(ก๊าซที่มสีภาพกรดที่ถูกแยกประกอบด้วยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
เป็นหลกัและมก๊ีาซไฮโดรเจนซลัไฟด์อยู่บางส่วน) ทัง้นี้โรงแยกก๊าซฯ ระยองจะส่งก๊าซที่มสีภาพกรดที่
ผ่านการแยกส่งให้กบัอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อน าไปไปประโยชน์บางส่วน ส าหรบัก๊าซที่มสีภาพกรด
ส่วนทีเ่หลอืจะถูกระบายออกปล่องระบายต่อไป ดงันัน้ ปรมิาณไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีร่ะบายออกจากปล่อง
ต่างๆ จะขึน้อยู่กบัสดัส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีถู่กปนเป้ือนมากบัก๊าซธรรมชาตทิีร่บัมาจากหลุม
ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลในขณะนัน้ๆ เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม วิธีการควบคุมการระบายก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ของโรงแยกก๊าซฯ ระยองในปัจจุบนั จงึมกีารก าหนดขอ้ตกลงกบัแหล่งผลติก๊าซที่จะ
ควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีป่นเป้ือนมากบัก๊าซธรรมชาต ิ(วตัถุดบิ) ก่อนเขา้โรงแยกฯ ใหไ้ม่เกนิ 38 
ส่วนในล้านส่วน (ppm) และมกีารควบคุมค่าก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จากปล่องระบายต่างๆ ไม่เกนิ 60 
ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ซึง่มคีวามสอดคลอ้งตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ(พ.ศ.2553)   
 
3.3) การควบคุมก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ จากแหล่งก าเนิดที่มอีงค์ประกอบของ
ซลัเฟอร ์ซึ่งปะปนมาจากก๊าซธรรมชาตทิี่รบัมาจากหลุมก๊าซ สหรบัการควบคุมการระบายมลพษิ SO2 
จากแต่ละปล่องระบายในปัจจุบนัไดค้ านึงถงึองคป์ระกอบของซลัเฟอรท์ีเ่จอืปนมากบัก๊าซธรรมชาต ิและ
การบรหิารจดัการน าก๊าซแต่ละแหล่งเขา้โรงแยกก๊าซฯ แต่ละหน่วยตามค่าการออกแบบทางวศิวกรรม 
(Engineering design) โดยจะมกีารควบคุมการระบาย SO2 จากปล่องระบายอากาศส่วนใหญ่ไม่เกิน 12 
ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ยกเวน้ปล่องระบายของโรงแยกก๊าซหน่วยที ่6 และโรงแยกก๊าซอเีทน ใหไ้ม่เกนิ 
1.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานควบคุมในปัจจุบนัที่ควบคุมไม่เกนิ 50 ส่วนใน
ลา้นส่วน (ppm)    
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1.5 รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ 
1.5.1 รางวลัท่ีโรงงานได้รบั 
1.) รางวลั CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
2.) รางวลัสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีด่นดา้นความปลอดภยัฯ ระดบัประเทศ จากกระทรวงแรงงาน 

 

3.) รางวลั Zero Accident Campaign ระดบัเงนิ จากกระทรวงแรงงาน 

 

 
 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 16 
 

4.) รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่5 (เครอืขา่ยสเีขยีว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

5.) รางวลัฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลติภณัฑ ์(Carbon Footprint of Products) จากองคก์ารบรหิาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 
 

1.5.2 การรบัรองท่ีโรงงานได้รบั 
1.) ได้รบัการรบัรอง Green Meeting จาก TBCSD (องค์กรธุรกจิเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื) และ TEI 
(สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย) 
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2.) ISO 22301:2012 Business Continuity Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 

3.) IMS (Integrated Management System) โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 

4.) ISO 9001:2015 Quality Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 

 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 18 
 

5.) ISO 14001:2015 Environment Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 

6.) ISO 50001:2011 Energy Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 
 
7. )  ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System โดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 
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8.) TIS18001 Occupational Health and Safety Management System โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 

 

9.) ISO/IEC 17025:2005 ใบรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
10.) อุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่5 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
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11. )  CSR-DIW Continuous Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี 

2.1 ขอบเขตการรายงาน 
รายงานฉบับนี้ได้จดัท าโดยด าเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ต่อสังคม  (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial 
Works : CSR-DIW) ผนวกกับมาตรฐานตามกรอบการรายงานสากล GRI-G5 (Global Reporting 
Initiative) เพื่อความยัง่ยนือนัเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแนวทาง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน 26000 

2.2 ระยะเวลาการรายงานครอบคลมุช่วงเวลา 
รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง บรษิทั ปตท. จ ากดั ประจ าปี 

2563 ฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อสื่อสารนโยบาย กรอบการด าเนินงาน แนวปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไปยงักลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของสายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิซึง่ขอ้มลู
ในรายงานฉบบัดงักล่าวประกอบด้วย ขอ้มูลที่สอดคล้องกบัความต้องการความคาดหวงัในการรบัทราบ
ขอ้มลูของกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อกีทัง้ครอบคลุมเฉพาะผลการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
อาท ิขอ้มลูทัว่ไปขององคก์ร, กระบวนการผลติ, ผลติภณัฑท์ีส่ าคญั, พืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร, ผลการปฏบิตัิ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด, ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ว ัด GRI-G5 รวมถึงผลการ
ด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่ส าคญั ในช่วงเดอืนมกราคม  2562 ถึงมนีาคม 2563 และ
ขอ้มูลบางส่วนมกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบัปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการ
วเิคราะห์และปรบัปรุงขององค์กร ตามมาตรฐานความรบัผดิชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สงัคมเพื่อมุง่สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

2.3 ช่ือผูป้ระสานงานหลกัส าหรบัสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงาน  

ช่ือ-สกลุผูป้ระสานงานคนท่ี 1 : น.ส.เอือ้องักูร มหาวงค ์
ต าแหน่ง: พนกังานบรหิารระบบคุณภาพ ฝ่าย/แผนก: ส่วนคุณภาพ ความปลอดภยั 
 อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มโรงแยกก๊าซ 
โทรศพัท:์ 038-676-910 โทรสาร: 038-676-929 
โทรศพัทม์อืถอื: 064-969-2589 Email: uaeaungkool.m@pttplc.com 
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 

mailto:uaeaungkool.m@pttplc.com
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2.4 บคุลากรเฉพาะด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมประจ าโรงงาน (ถ้ามี)  
  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะ ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ประจ าโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2559      

  ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ: นางสุชามาทย ์ ใจยา 
  บคุลากรเฉพาะประเภท: บุคลากรเฉพาะดา้นการมสี่วนรว่มและพฒันาชุมชน ประเภท 1 
  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 ประเภท 1 
  เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ: 15900039 
  โทรศพัท:์ 038-676-199   โทรสาร: 038-915-216 
โทรศพัทม์ือถือ: 090-198-5235  Email: rapeepan.b@pttplc.com 
 
ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ: น.ส.วลยัภรณ์ ศริริตัวิฒันา 

  บคุลากรเฉพาะประเภท: บุคลากรเฉพาะดา้นการบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมระดบัทัว่ไป ประเภท 2 
  เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ: 26000273 
  โทรศพัท:์ 038-676-905   โทรสาร: 038-676-929 
โทรศพัทม์ือถือ: 087-139-1188  Email: walaiporn.s@pttplc.com 

   
 

mailto:rapeepan.b@pttplc.com
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ส่วนท่ี 3 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร  
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มกีารก าหนดแนวทางในการบรหิารงานตามระบบมาตรฐานการ

จดัการแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วยระบบคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
สิง่แวดล้อม การจดัการพลงังาน การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ และการแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม รวมถึงได้มกีารน าเกณฑ์มาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ มุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมด้าน QSHE 
รวมถงึสรา้งความตระหนักและให้ความส าคญัแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี สงัคมและชุมชนอย่างสมดุล และ
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยบูรณาการกับเครื่องมือการบริหารจดัการ ระบบ
มาตรฐานสากล ระบบงานเพิ่มผลผลติ (Productivity tools) ระบบการบ ารุงรกัษาทวผีลที่ทุกคนมสี่วน
ร่วม (Total Productive Management ; TPM) และการบรหิารการปฏบิตักิารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิของ
กลุ่ม ปตท. (Operational Excellence Management System ; OEMS) และระบบงาน PTT Integrated 
Management System (PIMS) ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) รวมทัง้การติดตาม 
ประเมนิผล ทบทวนประสทิธภิาพดา้น QSHE และประสทิธภิาพการท างานดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั แสดง
ดงั Figure 3.1A โดยทางองคก์รไดม้กีารประยกุตใ์ชโ้ดยก าหนดกระบวนการไวใ้นขัน้ตอนการด าเนินงาน
ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน 

3.2 โครงสร้างการด าเนินงาน CSR ของบริษทั 

 การด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มกีารก าหนด
โครงสรา้งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

1. โครงสร้างตามสายบงัคบับญัชา ประกอบดว้ยหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสรา้งการบรหิาร
ขององคก์ร ซึง่มหีน่วยงานทีดู่แลกลุ่มผู้มสี่วนไดเ้สยีของโรงแยกก๊าซฯ ในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
กลุ่มต่างๆ โดยตรง ไดแ้ก่ 
 1.1) ส่วนบรหิารทัว่ไป : กลุ่มพนกังาน 
 1.2) ส่วนกจิการเพื่อชุมชน : กลุ่มชุมชน 
 1.3) ส่วนจดัหาและบรหิารพสัดุโรงแยกก๊าซ : กลุ่มคู่คา้ 
 1.4) ส่วนบรกิารลกูคา้ผลติภณัฑ ์: กลุ่มลกูคา้ 
 ส าหรบักลุ่มประเทศชาตแิละผูถ้อืหุน้จะอยูภ่ายใตก้ารดแูลจากบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องดูแลผู้มสี่วนได้เสยี มกีารสร้างความสมัพนัธ์ ส ารวจความพึง
พอใจ และด าเนินการตอบสนองต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีเพื่อใหอ้งคก์รและผู้มสี่วนไดเ้สยีสามารถอยู่ร่วมกนัได้
อยา่งยัง่ยนื รวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการด าเนินงานอย่างมคีวามรบัผดิชอบกบั
ผูม้สี่วนไดเ้สยี และผงัโครงสรา้งองคก์รสามารถแสดงไดด้งั Figure 3.2 A โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีม
ขัน้ตอนและก๊าซธรรมชาต ิ
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Figure 3.1A นโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม การจดั
การพลงังาน การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
Figure 3.2 A โครงสรง้กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขัน้ตอนและก๊าซธรรมชาติ 

2. Cross Functional Team เป็นโครงสรา้งการท างานในรูปแบบทมี เพื่อให้พนักงานมสี่วน
ร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีต่อ้งด าเนินการหรอืรบัผดิชอบ มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของผลงานร่วมกนั ส่งผล



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 25 
 

ใหก้จิกรรมทุกกจิกรรมมกีารบูรณาการซึง่กนัและกนั โดยก าหนดและส่งเสรมิใหพ้นักงานเสนอความคดิ
ตัง้แต่กระบวนการความรบัผดิชอบภายในองคก์รไปสู่ภายนอกองคก์ร ซึง่ประกอบดว้ย 2 กลุ่มยอ่ยดงันี้ 

2.1 คณะท างาน CSR-DIW  เป็นคณะท างานที่มสีมาชกิจากหลายส่วนงานร่วมกนัก าหนด
แผนและแนวทางการด าเนินงานด้าน CSR ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบาย บรรลุวสิยัทศัน์และทศิทางการด าเนินธุรกจิของสายงานแยกก๊าซ และตามเกณฑ์
มาตรฐานความรบัผดิชอบของผู้ประกอบการต่อสงัคม อกีทัง้ตอบสนองในด้านความรบัผดิชอบต่อผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอกขององคก์ร ตาม Figure 3.2 B 

 

 

Figure 3.2 B ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน CSR-DIW 
2.2 คณะท างานภายใต ้Pillar of Excellence ดา้นระบบงานการบรหิารจดัการผูม้สี่วนไดส้่วน

เสีย บุคลากร มาตรฐานแรงงานไทย และระบบความมัน่คงปลอดภัย (Steering Committee and 
Working Group of Stakeholder Management, Workforce, Thai Labor Standard and Security 
Management Pillar of Excellence; SWS) เพื่อใหก้ารด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการแบบบูรณา
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การของสายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิซึง่ประกอบดว้ยระบบคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอ
นามยั สิง่แวดลอ้ม การจดัการพลงังาน การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ การแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม มาตรฐานแรงงานไทย ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลติ และระบบบรหิารจดัการ
ของกลุ่ม ปตท. โดยบูรณาการเครื่องมอืการบรหิารจดัการระบบมาตรฐานสากล ระบบงานเพิม่ผลผลติ 
ระบบการบ ารุงรกัษาทวผีลที่ทุกคนมสี่วนร่วม และการบรหิารการปฏบิตักิารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิของ
กลุ่ม ปตท. ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ์ลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยรวมถงึการด าเนินการตอบสนองต่อผูม้สี่วนได้เสยีเพื่อให้องคก์รและผูม้สี่วนได้
เสยีสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยมผีูจ้ดัการฝ่ายบรหิารจดัการโรงแยกก๊าซและกจิการเพื่อชุมชน
ท าหน้าที่เป็นผู้แทนฝ่ายบรหิารระบบงานการบรหิารจดัการผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร มาตรฐาน
แรงงานไทย และระบบความมัน่คงปลอดภยั สายงานแยกก๊าซธรรมชาตติาม Figure 3.2 C 

 
Figure 3.2 C คณะท างานภายใต ้Pillar of Excellence 

 
3.3 ผลงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมกีารด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมกีารก าหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และแผนการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี โดยเฉพาะ
ชุมชมสงัคมรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในดา้นเศรษฐกิจ , 
สงัคมสุขภาพ และการศึกษา รวมถึงสิ่งแวดล้อมในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบนั ด้วยกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ จากการคาดการณ์ขอ้กงัวลและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสาธารณะและสงัคม 
โดยไดม้กีารก าหนดขอบเขตของชุมชนทีส่ าคญัตาม EIA จากนัน้น ามาวเิคราะหค์วามต้องการและความ
คาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ซึ่งน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ ที่ มผีลต่อการก าหนด
แผนงานและการจดัตัง้งบประมาณขององคก์รในแต่ละปีที่คณะท างานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมจะ
ด าเนินงานตามแผน อกีทัง้มกีารตดิตามและประเมนิผลโดยผู้บรหิารของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง
เป็นระยะ โดยเป็นการตดิตามผลรายเดอืน รายไตรมาส และน ามาสรุปเป็นรายปี เพื่อน าไปสู่การพฒันา
และปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง ซึง่สามารถสรปุผลลพัธจ์ากการด าเนินงานไดต้ามตารางต่อไปนี้ 
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 ด้านเศรษฐกิจ 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 
โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารรีวมรายไดท้ัง้สิน้ 163,826,101 บาท 

2557-2562 

- รายไดชุ้มชนจากตลาดนดัชุมชนสวนสมนุไพรฯระยอง 60,308,958 บาท 2557-2562 
- รายไดชุ้มชนจากตลาดนดัฟุตบอลสวนสมุนไพรฯระยอง 14,745,817 บาท 2557-2562 
- รายไดชุ้มชนจากตลาดนดัเทศกาลไมเ้มอืงหนาว 37,909,939 บาท 2557-2562 
- รายไดชุ้มชนจากรา้นอาหารชุมชนสวนสมนุไพรฯระยอง 18,188,738 บาท 2557-2562 
- รายไดชุ้มชนจากรา้นเช่าจกัรยานสวนสมนุไพรฯระยอง 906,120 บาท 2557-2562 
- รายไดชุ้มชนจากรา้นนวดสวนสมนุไพรฯระยอง 2,884,940 บาท 
(ปิดใหบ้รกิาร เมษายน 2561) 

2557-2562 

- รายไดชุ้มชนจากรา้นขายของทีร่ะลกึ 28,881,589 บาท  
(ปิดใหบ้รกิาร เมษายน 2561) 

2557-2562 

 

Figure 3.3 A งานตลาดนดัสวนสมนุไพร 
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Figure 3.3 B ตลาดนัดฟุตบอลสวนสมนุไพรระยอง 
    
 
 
 

 
Figure 3.3 C รา้นเช่าจกัรยานภายสวนสมุนไพรฯ ด าเนินงานโดยวสิาหกจิชุมชน 

Figure 3.3 D รา้นอาหารชุมชน 

 
Figure 3.3 E รายไดชุ้มชนโครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีส่วนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีปี พ.ศ. 2557 – 2562 
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 ด้านสงัคม, สขุภาพ และเยาวชน 
ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 

โครงการสานสมัพนัธช์ุมชนโดยรอบโรงงานพืน้ทีร่บัผดิชอบ (EIA 38 ชุมชน) อาท ิ
กจิกรรมประเพณี, งานมงคล, งานอวมงคล, กจิกรรมกฬีาชุมชน 

2557-2562 

โครงการพฒันาชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนโดยใช้ความสามารถหลัก
พนกังานโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 122 โครงการ 

2557-2562 

โครงการผูบ้รหิารโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองพบปะผูน้ าชุมชนเพื่อรบัฟังความคดิเห็น
และสื่อสารขอ้มลูใหผู้น้ าชุมชนไดร้บัทราบอย่างถูกตอ้งและเกดิการยอมรบัจ านวน 9 ครัง้ 

2557-2562 

โครงการสวสัดปีีใหมผู่น้ าชุมชน 38 ชุมชนเพื่อส่งเสรมิและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอผู้น า
ชุมชน 

2557-2562 

โครงการพาน้องฝึกงาน(เดก็ชุมชน)จ านวน 220 คน 2558-2562 
โครงการยุวมคัคุเทศก์สวนสมุนไพรฯ จ านวนเยาวชนที่ร่วมอบรม 429 คนและเข้า
ปฏบิตังิาน 182 คน  

2557-2562 

คลนิิกปันน ้าใจมชีุมชนเขา้มารบับรกิารจ านวน 24,969 คน 2557-2562 
โครงการสรา้งสุขผูส้งูอายรุว่มกบัเทศบาลและชมรมผูส้งูอายเุทศบาลเมอืง 
มาบตาพุด เดอืนละ 3 ครัง้  

2557-2562 

โครงการรว่มกบักลุ่มปตท.ดา้นการศกึษาและเยาวชน ต่อเนื่อง 5 โครงการ 2557-2562 
โครงการรว่มกบักลุ่มปตท.ดา้นคุณภาพชวีติและความผาสุก ต่อเนื่อง 4 โครงการ 2557-2562 
โครงการดา้นสานสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื ต่อเนื่อง 5 โครงการ 2557-2562 

 

 

Figure 3.3 F จดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตใิหก้บั
เยาวชนในพืน้ที ่จ.ระยอง 

 

Figure 3.3 G โครงการพฒันาชุมชนเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการชุมชน 
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Figure 3.3 H โครงการผูบ้รหิารพบผูน้ าชุมชน 

 

Figure 3.3 I โครงการสวสัดปีีใหมผู่น้ าชุมชน 

   

Figure 3.3 J โครงการยวุมคัคุเทศก์ 

 
Figure 3.3 K โครงการพาน้องฝึกงาน 

 
Figure 3.3 L คลนิิคปันน ้าใจ 

 
Figure 3.3 M โครงการสรา้งสุขผูส้งูอายรุว่มกบั

เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 
Figure 3.3 N โครงการรว่มกบักลุ่มปตท.            

ดา้นการศกึษาและเยาวชน 
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Figure 3.3 O โครงการรว่มกบักลุ่มปตท. ดา้น

คุณภาพชวีติและความผาสุก 

 
Figure 3.3 P โครงการดา้นสานสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื 

 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 
โครงการร่วมกบักลุ่มปตท.ในการพฒันาด้านคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีร่ะยอง ซึง่มกีารด าเนินการต่อเนื่อง 3 โครงการ 

2557-2562 

โครงการชุมชนสญัจรโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและสวนสมุนไพรฯเพื่อเปิดบ้านให้
ชุมชนเขา้มารบัรูก้ารด าเนินงานระบบการจดัการต่างๆ รวมถงึการรบัฟังความคดิเหน็จาก
ชุมชนต่อการด าเนินงานของโรงงาน จ านวน 38ชุมชน 

2557-2562 

โครงการสานเสวนา โดยการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสื่อสารข้อมูลการด าเนินงานให้ชุมชน
เชื่อมัน่และได้รบัทราบข้อมูลอย่างโปร่งใสและถูกต้องด้านสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั 
กระบวนการผลติ และงานมวลชนสมัพนัธ ์จ านวน 22 ชุมชน 

2557-2562 

โครงการ Open House ช่วง Turn Around เพื่อแสดงความโปร่งใสและสรา้งความเชื่อมัน่
ต่อชุมชนในช่วงการปิดซ่อมบ ารงุโรงงาน จ านวน 3 ครัง้ 

2561-2562 

โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าเขาจอมแห เพื่อเพิม่พืน้ทีป่่าโดยการเพาะพนัธุแ์ละปลูกป่า
เฟส 1 จ านวน 7,500 ตน้ (มแีผนการด าเนินงานเฟส 2 ปี 2563 จ านวน 7,500 ตน้) 

2561-2562 

โครงการ Zero Waste to Secure Landfill 2557-2562 
โครงการควบคุมการรัว่ไหลของก๊าซ CO2 ออกสู่บรรยากาศ 2557-2562 
โครงการปรบัปรงุกระบวนการผลติน ้าใสดว้ย Eco-Cure 2557-2562 
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Figure 3.3 R โครงการสานเสวนาชุมชน 

 
Figure 3.3 s โครงการชุมชนสญัจรโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยองและสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพฯ 

   
Figure 3.3 T โครงการ Open House Turnaround 

 

Figure 3.3 U โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าเขาจอมแห 

 

Figure 3.3 V เกบ็ขยะชายหาดสากลรว่มกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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3.4 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน CSR-DIW  
บรษิทัฯ ด าเนินการทบทวนสถานะเริม่ต้น โดยรวบรวมผลการด าเนินงานตามหวัขอ้หลกัและ

ประเดน็ต่างๆ ขององคก์ร จงึสรปุผลการทบทวนสถานะไดด้งักราฟ Figure 3.4 A 

 

รายละเอยีดการทบทวนสถานะเริม่ตน้ดงัแสดงในภาคผนวก 1 
โดยโรงแยกก๊าซฯ สามารถปฏบิตัิได้ตามข้อก าหนดครบ 237 ข้อในทุกประเดน็ทัง้จากปีก่อน

หน้าซึ่งเป็นปีฐานและปี 2563 (ณ ปัจจุบนั) โดยรายละเอียดการทบทวนสถานะเริ่มต้นดังแสดงใน 
ภาคผนวก 1 

นอกจากนี้ทางโรงแยกก๊าซฯ ยงัไดม้กีารรวบรวมผลการด าเนินงานตามหวัขอ้หลกัและประเดน็
ต่างๆ ในรูปแบบของเอกสาร กจิกรรม ภาพถ่าย ผลการวเิคราะห์และประเมนิในประเด็นต่าง ๆ ของ
องค์กร ตามแนวมาตรฐานความรบัผดิชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม (CSR-DIW) โดย
แสดงถงึการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแลองค์กรที่ด ีตระหนักถงึถงึความส าคญัของการด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม เพื่อตอบสนองความพงึพอใจต่อทุกกลุ่มของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน และสร้างความสุขอย่างยัง่ยืนในทุกมิติ สามารถแสดงได้ดัง
รายละเอยีดต่อไป 
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3.4 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน CSR-DIW / ISO 26000  
5.1  การก ากบัดแูลองคก์ร   
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง เป็นหน่วยงานที่ก่อตัง้ขึน้เพื่อการเพิม่มูลค่าของก๊าซธรรมชาติโดย

การแยกองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ และสร้างความมัน่คงด้านพลังงาน
ภายในประเทศ โดยน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ประยุกต์ใชใ้นการ
ด าเนินงาน เพื่อใหผู้บ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางการปฏบิตั ิส่งเสรมิใหบ้รษิทัมปีระสทิธภิาพใน
การด าเนินธุรกจิ บรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ มคีุณธรรม โปรง่ใสและตรวจสอบได้ พรอ้มกนันี้โรงแยกก๊าซฯ ได้
ด าเนินการบูรณาการกระบวนการบรหิารความเสี่ยง การก ากับการองค์กรและกระบวนการภายใน ใน
มุมมอง GRC (Governance, Risk Management and Compliance) เพื่อเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้พรอ้มก าหนดเป็นตวัชีว้ดัในระดบัผูบ้รหิาร รวมถงึสรา้งความตระหนักในดา้นความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม โดยโครงสรา้งการบรหิารมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

โครงสร้างการบริหารองคก์ร (Organizational governance) 
โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมกีารบรหิารงานภายใตผู้ช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาต ิ
(ผยก.) ซึง่ประกอบดว้ย 7 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง I, ฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง II,ฝ่าย
วศิวกรรมและบ ารงุรกัษาโรงแยกก๊าซ, ฝ่ายจดัจ าหน่ายผลติภณัฑก๊์าซธรรมชาต,ิ ฝ่ายบรหิารจดัการโรง
แยกก๊าซและกจิการเพื่อชุมชน, ฝ่ายบรหิารเทคนิคและแผนการผลติ ฝ่ายสนบัสนุนการปฏบิตักิารโรง
แยกก๊าซระยอง และมสี่วนคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มโรงแยกก๊าซทีข่ ึน้ตรง
กบั ผยก. โดย ผยก. ขึน้ตรงต่อรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ(รธก.) ซึง่อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามโครงสรา้งและระบบ
การก ากบัดแูลองคก์รของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยยดึถอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนยดึถอื
เป็นแนวทางในการท างานและปฏบิตัหิน้าที ่ครอบคลุมแนวทางการท างานทีด่ ีทัง้ภายในกลุ่ม ปตท. และ
ภายนอกกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่างๆ โดยมกีารทวนสอบและปรบัปรงุเนื้อหาอยา่งสม ่าเสมอ ให้
สอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของโลก Figure 5.1 A และ B  

นอกจากนี้ภายในโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ไดม้กีารก าหนดคณะท างานย่อยเพื่อการก ากบั
ดูแลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกกจิกรรมของความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีก่ าหนดแผนงาน
ไว ้เช่น คณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม, คณะท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม และคณะท างานการจดั
การพลงังาน เป็นต้น ซึง่แต่ละคณะท างานย่อยนัน้จะมผีู้บรหิารระดบัฝ่าย เป็นประธานของคณะท างาน 
และในสมาชกิของคณะท างานประกอบไปด้วยหน่วยงานหลกัที่มคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่องานนัน้ๆ 
ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการวางแผนการด าเนินงานและประสานงานรว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ ในองคก์ร
ให้ด าเนินงานภายใต้การก ากบัดูแลของสายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิอกีทัง้จะต้องมกีารรายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อการตรวจสอบและปรบัปรงุผ่านทีป่ระชุมต่างๆ ตามวาระทีก่ าหนดไวข้องแต่ละปี 
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Figure 5.1 A โครงสรา้งองคก์รระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป 

 

Figure 5.1 B โครงสรา้งแต่ละหน่วยงา นของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
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ข้อ 5.1 (1) แสดงความมุ่งมัน่ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยระบุไว้ใน

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ ์หรอืเทยีบเท่าตามความเหมาะสม 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดน้ าแนวทางของ CSR-DIW มา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบรหิารงานตัง้แต่ ปี 2551 ถึงปัจจุบนั ซึ่งได้รบัการรบัรองมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยไดแ้สดงความมุง่มัน่ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงดงันโยบาย
คุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม การจดัการพลงังาน การบรหิารความ
ต่อเนื่องทางธุรกจิ และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม Figure 3.1B ซึง่มุ่งเน้นแนวทางการมสี่วน
รว่มกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยบรูณาการเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมไวใ้นกระบวนการด าเนินธุรกจิ 
และไดม้กีารก าหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายของโรงแยกก๊าซธรรมชาติต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมกบัความต้องการและความคาดหวงัของชุมชน โดยจะขอน าเสนอผลตามเป้าหมาย ดงัแสดง
ใน Figure B โดยกลุ่มสงัคมและชุมชน ไดม้กีารป้องกนัและควบคุมเชงิรกุผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ 
และกระบวนการผลติในดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม โดยมุง่เน้นการ
ปฏบิตัทิีด่กีว่ากฎหมาย พรอ้มสนบัสนุนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดว้ยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อใหเ้ป็น
เครอืข่ายสเีขยีวและอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื ผ่าน Common KPI เช่น Energy Index และโครงการดา้น 
CSR ที่ใช้ Core competency ของพนักงานในหน่วยงานเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสงัคม เป็นต้น 
นอกจากนี้ยงัมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม SPIRIT โดยการพฒันาพนักงานให้เป็นทัง้คนเก่งและคนดี 
สอดคล้องกับตัว R (Responsibility) คือ การมีความรับผิดชอบของโรงงานต่อชุมชนและสังคม
โดยรอบ โดยได้มกีารก าหนดกลยุทธ์และแผนงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวงัของชุมชน ใหเ้กดิความเชื่อมัน่และพงึพอใจต่อการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ 

นอกจากนี้ได้น าการด าเนินงานตามกรอบการบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนืและคู่มอืการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และถอืว่า
พนกังานทุกคนลว้นเป็นบุคคลทีจ่ะท าใหอ้งคก์รมกีารก ากบัดูแลกจิการที่ดทีีแ่ทจ้รงิผ่านการปฏบิตังิาน
ของตน โดยพนักงาน ปตท. จะได้รบัคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิเมือ่เขา้ท างานใน ปตท. หรอืเมือ่คู่มอืฯ มกีารแกไ้ข เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ซึง่คู่มอื 
CG ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 4 ในปี 2560 นัน้ได้มกีารแบ่ง 3 ส่วนคอื ส่วนที่ 1 บททัว่ไป ส่วนที่ 2 การ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. และส่วนที ่3 จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของ ปตท. 
ทีไ่ดก้ าหนดจรรยาบรรณไวท้ัง้หมด 15 ขอ้ เพื่อใหค้รอบคลุมผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม พนกังานทุกคนจงึ
มหีน้าทีน่ าจรรยาบรรณแต่ละขอ้มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิานของตน ซึง่ ปตท. ไดป้ลูกฝัง
จติส านึกใหพ้นกังานอย่างต่อเนื่อง โดยกลไกการบรหิารจดัการผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดงักล่าวตอ้งสะทอ้น
หลกัการส าคญั 6 มมุมอง ดงัต่อไปนี้ 

1. Accountability ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท าของตนเอง สามารถชี้แจง 
และอธบิายการตดัสนิใจนัน้ได ้
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2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติห น้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ 

3. Equitable Treatment การปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสียอย่างเท่าเทยีมกัน มคีวามเป็นธรรม 
และมคี าอธบิายได ้

4. Transparency ความโปร่งใสในการด าเนินงานที ่สามารถตรวจสอบได ้และมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

5. Vision to Create Long-term Value การมวีสิยัทศัน์ในการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องค์กรใน
ระยะยาว 

6. Ethics การมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
และเพื่อเป็นการสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจใหแ้ก่พนักงาน ในปีนี้องคก์รจงึได้มกีารก าหนด 

Non-Compliance KPI เพื่ อ ให้พนักงานได้ เรียนรู้  เรื่องการก ากับกิจการที่ดี PTT Corporate 
Governance ในรปูแบบ E-Learning เพื่อใหพ้นักงานเขา้มาอบรมดว้ยตนเองพรอ้มวดัผลคะแนนผ่าน
การสอบครบทุกท่าน และนอกจากนี้เพื่อเป็นการสรา้งบรรยากาศใหพ้นกังานตระหนกัมากยิง่ขึน้ จงึได้

มกีารจดัท าประชาสมัพนัธใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั CG Do & Don’t ตลอดทัง้ปี 
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Figure 5.1 E CG E-Learning 

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

Figure 5.1 F ตวัอยา่งประชาสมัพนัธ ์CG Do & Don’t 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้มกีารจดัท าขอ้มูลเพื่อประกอบรายงานความยัง่ยนืประจ าปี
ของ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยได้จดัท าต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยรายงานฉบบัปี 2562 นี้มี

เนื้อหาครอบคลุมผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ระหว่างวนัที ่1 มกราคม ถงึ 
31 ธนัวาคม 2562 โดยยงัคงพจิารณาสาระส าคญัและน าเสนอผลการด าเนินงานอื่นๆ ตามแนวทาง
สากลตามแนวทางการรายงานดา้นความยัง่ยนืของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability 
Reporting Standards 2016 และแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบักลุ่มธุรกจิน ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) อย่างไรก็ตามยงัมคีวามสมบูรณ์ของเนื้อหา
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ “In accordance” ระดบัครบถ้วนตามตวัชี้วดัหลกั (Core) พร้อมทัง้เสนอ
ความก้าวหน้าในการปฏบิตัติามหลกัสากล 10 ประการ ของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United 
Nations Global Compact: UNGC) นอกจากนี้ยงัไดน้ าแนวทางของ การรายงานการสรา้งคุณค่าของ
องคก์รตามกรอบการรายงานแบบบูรณาการของ International Integrated Reporting Council (IIRC) 
มาประยกุตใ์ชเ้พื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณค่าดา้นความยัง่ยนืทีอ่งคก์รสรา้งขึน้จากทุนประเภทต่างๆ การ
รายงานผลการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้ 
Recommendation of the Task Force on Climate- related Financial Disclosures (TCFD)อีกทัง้มี
การพิจารณาการด าเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย ัง่ยืนของสหประชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGsทัง้นี้เพื่อความครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถอืของขอ้มลูที่
มกีารเปิดเผย ปตท. จงึได้จดัการทวนสอบ ขอ้มูลตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้งในด้านเศรษฐกิจ สงัคม ความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และพรอ้มกนันี้ บรษิทั ปตท. จ ากดั 
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(มหาชน) ก็ได้มกีารจดัท ารายงานประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 (รายงานทางการเงนิ) 
และเผยแพร่ให้กบัทางผู้ถอืหุ้นดงัภาพ ซึ่งโรงแยกก๊าซนัน้เป็นสายงานที่จะต้องมกีารรายงานข้อมูล
เพื่อประกอบการท ารายงานเหล่านี้เป็นประจ าทุกปี 

Figure 5.1 G รายงานความ
ยัง่ยนื ปี 2562 บรษิทั ปตท. 

จ ากดั (มหาชน) 

Figure 5.1 H รายงาน
ประจ าปี 2562 บรษิทั ปตท. 

จ ากดั (มหาชน) 

Figure 5.1 I รายงานประจ าปี 2561 
(รายงานทางการเงนิ) บรษิทั ปตท. 

จ ากดั (มหาชน) 
 

ขอ้ 5.1 (12) มกีารทบทวนและประเมนิผลกระบวนการในการก ากบัดูแลองค์กรตามช่วงระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ เพื่อน าไปสู่การปรบักระบวนการดงักล่าวให้ได้ผลลพัธ์ตามที่ก าหนดไว้และสื่อสารการ

เปลีย่นแปลงนัน้ทัว่ทัง้องคก์ร 

 เพื่อให้การบริหารและด าเนินงานภายในโรงแยกก๊าซฯ สามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ สามารถบรรลุวสิยัทศัน์ ภารกจิ วตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ และเกดิการปรบัปรุงผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม องค์กรจงึไดม้กีารก าหนดตวัชีว้ดั
ของพนักงานโดยแบ่งเป็น Functional KPI และ Common KPI ซึ่งจะมรีูปแบบวิธีการก าหนดและ
ตดิตามแตกต่างกนั 

- Functional KPI เป็นตวัชีว้ดัรายบุคคลของพนักงาน ซึง่มกีารก าหนดใหส้อดคลอ้ง
กบัการถ่ายทอดจากผู้บรหิารภายในสายงานของตนเอง ที่ได้มกีารก าหนดบทบาทและหน้าที่ตาม
โครงสรา้ง และก าหนดเป็นกจิกรรมรายบุคคล โดยมกีารตดิตามผลผ่านกลุ่มงานย่อย และสรุปผลเป็น
รายเดอืนเขา้ทีป่ระชุมส่วน เพื่อน าผลลพัธข์องแต่ละส่วนน าเขา้ทีป่ระชุมฝ่ายต่อไป ทัง้นี้ส าหรบัตวัชีว้ดั
ที่ส าคญับางตวัยงัจะถูกติดตามผ่านที่ประชุมฝ่ายบรหิาร เพื่อพจิารณาภาพรวมของโรงงานอย่าง
ต่อเนื่ อง ผ่านที่ประชุม QSHE MSC ที่ประชุม QSHE WG ( ปี 2561)  และที่ประชุม Pillar of 
Excellence (เริม่ต้นในปี 2562)  เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะต้องมกีารรายงานผลลพัธ์ของ
ตวัชีว้ดั 2 ครัง้ต่อปีในระบบเพื่อใชใ้นการประเมนิผลงานประจ าปี 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 40 
 

- Common KPI เป็นตวัชี้วดัภาพรวมของโรงงาน ที่ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้อง
รบัเหมอืนกนั โดยจะผลกัดนัการด าเนินการผ่านผู้บงัคบับญัชา และมกีารติดตามอย่างต่อเนื่องทุก
เดอืนทีป่ระชุม QSHE WG (ปี 2561) และทีป่ระชุม Pillar of Excellence (เริม่ต้นในปี 2562) และท า
สรุปรายเดอืนแจ้งหน่วยงาน โดยโรงแยกก๊าซฯ ได้มตีวัชี้วดัที่ส าคญัหลายตวั ยกตวัอย่างเช่น การ
ควบคุม Production, Energy Index, Planned Downtime และ CSR ที่ใช้ Core competency ของ
หน่วยงาน ซึง่แสดงตวัอยา่งไดด้งันี้ 

  

 
Figure 5.1 J ตวัอยา่งตวัชีว้ดั Common KPI 

 และนอกจากจะมกีารติดตามผลการด าเนินงานผ่านที่ประชุมต่างๆ แล้วองค์กรก็ได้มกีาร
ก าหนดหวัข้อวาระเพื่อพิจารณากิจกรรมอื่น ผ่านการประชุมและความถี่ที่ต่างกัน โดยก าหนดให้
ครอบคลุมในทุกระดบัของสายงานแยกก๊าซ (Agenda-Based Meeting) เพื่อให้เกิดการสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลงทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งก าหนดไว้ใน Procedure QSHEP-GSP-31-001 การก าหนดวาระการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบรหิารตาม Agenda-Based Meeting และสามารถแสดงไดต้ามภาพ 

Figure 5.1 K การประชุมทบทวนของฝ่ายบรหิารโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
 

- กลยทุธก์ารมีส่วนร่วมกบักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)  



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 41 
 

 

กลุ่มผูมี้ส่วน
ได้เสีย 

ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 

ประเทศชาติ 
(Country) 

ต่อผลติภณัฑ ์
 สรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานระยะยาว  
ต่อบรกิารและปฏบิตักิาร 
 ปฏบิตัติามนโยบายของภาครฐั 

 GSP น าผลการประชุมถงึความตอ้งการ
การใชพ้ลงังานจากก๊าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ เพื่อใหม้กีารวาง
แผนการผลติรองรบัความตอ้งการของ
คนในประเทศ โดยจดัล าดบัเป็นอนัดบั
หนึ่งของพนัธกจิของ GSP   

 เพิม่ประสทิธภิาพก าลงัการผลติ  
 ปฏบิตัติามนโยบายภาครฐัและประเมนิ

ความสอดคลอ้งกฎหมายอย่างสม ่าเสมอ 
ลูกค้า 

(Customer) 
กลุ่มลูกค้าวตัถดิุบ 

ต่อผลติภณัฑ ์
 คุณภาพเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 ปรมิาณเป็นไปตามขอ้ตกลง 
 มคีวามยดืหยุ่นในการจดัสง่ผลติภณัฑ ์

หากลกูคา้มกีารปรบัเปลีย่นแผน 
 ความถูกตอ้งในการวดัปรมิาณ ซือ้-ขาย

ใหเ้ป็นไปตามมาตราฐานสากล 
ต่อบรกิารและปฏบิตักิาร 
 พนกังานตอบสนองขอ้รอ้งขอ/ขอ้

รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ ไดท้นัท่วงท ี
 สามารถเชื่อมัน่ในการผลติของโรงแยก

ก๊าซฯ (Plant Reliability) ทีจ่ะสามารถ
ผลติไดอ้ย่างต่อเนี่อง 

 ขอ้มลูของผลติภณัฑ ์(COA) ทีไ่ดร้บัมี
ความถูกตอ้งและครบถว้น 

 การประชุม Commercial เพื่อ
แลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นแผนการจดัสง่
ผลติภณัฑท์ัง้รายเดอืนและสปัดาห ์

 การสอบเทยีบอุปกรณ์ซือ้-ขายตาม
แผนงานทีก่ าหนด  

 การท า Interlab กบัลกูคา้ 
 มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้น Operation 

ในดา้นความสามารถในการผลติ และขอ้
ก าจดัในการปฏบิตังิานระหว่าง Plant 
ลกูคา้และ Plant GSP 

 การประชุม Executive Plant Reliability 
เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่ป็นประเดน็
ส าคญั ในระดบัผูบ้รหิารระหว่าง GSP 
และลกูคา้ 

 Customer Alignment เพื่อน าขอ้มลู
มาตรฐานการด าเนินงาน แผนการสรา้ง
ความพงึพอใจสือ่ความใหแ้ก่ลกูคา้ 
(Two-way Communication) 

กลุ่มลูกค้าเช้ือเพลิง 
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กลุ่มผูมี้ส่วน
ได้เสีย 

ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 

ต่อผลติภณัฑ ์
 คุณภาพเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 ปรมิาณเป็นไปตามขอ้ตกลง 
 มคีวามยดืหยุ่นในการจดัสง่ผลติภณัฑ ์

หากลกูคา้มกีารปรบัเปลีย่นแผน   
ต่อบรกิารและปฏบิตักิาร 
 พนกังานตอบสนองขอ้รอ้งขอ/ขอ้

รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ ไดท้นัท่วงท ี
 สามารถเชื่อมัน่ในการผลติของโรงแยก

ก๊าซฯ (Plant Reliability) ทีจ่ะสามารถ
ผลติไดอ้ย่างต่อเนี่อง 

 ขอ้มลูของผลติภณัฑ ์(COA) ทีไ่ดร้บัมี
ความถูกตอ้งและครบถว้น 

 การประชุม Commercial เพื่อ
แลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นแผนการจดัสง่
ผลติภณัฑต์ามสญัญาทีต่กลงกนัไว ้

 การแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้น Operation ใน
ดา้นความสามารถในการผลติ และขอ้
ก าจดัในการปฏบิตังิานระหว่าง Plant 
ลกูคา้และ Plant GSP 

 Customer Alignment เพื่อน าขอ้มลู
มาตรฐานการด าเนินงาน แผนการสรา้ง
ความพงึพอใจสือ่ความใหแ้ก่ลกูคา้ 
(Two-way Communication) 

สงัคมชมุชน 
(Community) 

ชุมชนในพืน้ท่ีโดยรอบโรงแยกกา๊ซฯ 
 การควบคุมกระบวนการผลติใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและไม่สง่ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

 สือ่สารขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่ง
โปร่งใส รวดเรว็ 

 ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยัของโรงงาน 

 ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติน
เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินของโรงงาน  

 การสง่เสรมิเศรษฐกจิและการจา้งงานของ
คนในพืน้ที ่

 ประชาชนตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมและ
โครงการของโรงงาน 

 เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหก้บัชุมชน 
 การประชาสมัพนัธโ์ครงการต่างๆของ

โรงงานใหชุ้มชนไดร้บัทราบอย่างทัว่ถงึ 

 การแสดงความคดิเหน็ผ่านการส ารวจ
ทศันคตคิวามพงึพอใจประจ าปี 

 แลกเปลีย่นขอ้มลูและการรบัฟังความ
คดิเหน็อย่างเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ 

 สรา้งจติส านึกใหพ้นกังานรูส้กึเป็นสว่น
หนึ่งของสงัคมชุมชน 

 ชุมชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงาน
ของโรงงานได ้

 ประชุมหารอืและรบัฟังประเดน็ขอ้สงสยั
และซกัถามจากชมุชน 

 มชี่องทางรบัฟังความคดิเหน็ของชุมชน 
 ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงานใน

โครงการทีเ่ป็นเจา้ของรว่มกนัหรอืมี
ผูเ้กีย่วขอ้งหลายภาค ี

รฐักิจสมัพนัธ ์
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กลุ่มผูมี้ส่วน
ได้เสีย 

ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 

 บรรยายและใหค้วามรูเ้รื่องโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาต,ิ การดแูลความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มการแจง้เหตุ 

 สนบัสนุนอุปกรณ์ในการท างานของ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
ปลอดภยั สาธารณสขุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

 สนบัสนุนการจดักจิกรรม โครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่อสงัคมทีส่ว่นราชการ
รบัผดิชอบ 

 ทุนการศกึษาส าหรบันกัเรยีน 
 ช่องทางการตดิต่อสือ่สารส าหรบัการแจง้

ขอ้มลูและความร่วมมอืต่างๆ 
 การซอ้มแผนฉุกเฉินร่วมกบัหน่วยงาน

ราชการ 
 การด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย 

ระเบยีบต่างๆของทางราชการ 

 ประชุมหารอืและรบัฟังประเดน็ขอ้สงสยั
และซกัถามจากหน่วยงานราชการ 

 ประชุมแลกเปลีย่นขอ้มลูงานโครงการ
จากหน่วยงานราชการ 

 การแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ จาก
การเขา้พบ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ การสมัมนา 

 สรา้งความร่วมมอืผ่านการด าเนิน
กจิกรรมหรอืโครงการ งานวจิยั เป็นที่
ปรกึษา 

ผูถ้ือหุ้น 
(Shareholder) 

 ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมจากการ
ลงทุน   

 บรหิารงานอย่างโปร่งใสภายใตร้ะบบการ
ก ากบัดแูลองคก์รอย่างยัง่ยนื 

 การเปิดเผยขอ้มลูดา้นสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มตามแนวทางสากล 

 การมสีว่นร่วมในการชีแ้จงถงึแนว
ทางการด าเนินธุรกจิของโรงแยกก๊าซ 
และร่วมตอ้นรบัคณะผูถ้อืหุน้ในการเยีย่ม
ชมโรงแยกก๊าซเพื่อสรา้งความเขา้ใจใน
พืน้ทีแ่ละเรื่องการปฏบิตัติงิานจรงิ 

พนักงาน 
(Employee) 

 โอกาสความกา้วหน้าในอาชพีและโอกาส
ในการพฒันาขดีความสามารถและ
สมรรถนะหลกัในสายอาชพี 

 ความสมดุลระหว่างภาระงานและคุณภาพ
ชวีติของพนกังาน  

 ค่าตอบแทน / สวสัดกิาร / ผลประโยชน์
เกือ้กลู ควรเทยีบไดก้บับรษิทัชัน้น าของ
โลก, แขง่ขนักบัธุรกจิเดยีวกนัได ้

 การสรา้งบรรยากาศใหเ้กดิความมุ่งมัน่ใน
การท างานอย่างมอือาชพี (Performance 
Management) 

 ความปลอดภยัและความมัน่คงในอาชพี 

 เวทรีบัฟังความคดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้
รอ้งขอ ของพนกังานผ่านทีป่ระชุม
คณะท างานต่างๆ ในรปูแบบทีเ่ป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ เชน่ การ
สือ่สารโดยผูบ้รหิารระดบัสงูและหวัหน้า
งานโดยตรง ผ่านการประชุมและ
กจิกรรมสง่เสรมิต่างๆ (Two-Way 
Communication) เช่น EVP Townhall, 
การประชุม JCC, คปอ. และ QSHE 
Tour ฯลฯ 

 การจดักจิกรรมและสนัทนาการให้
พนกังานมสีว่นร่วม และสง่เสรมิการสรา้ง
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กลุ่มผูมี้ส่วน
ได้เสีย 

ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิารและ
พนกังาน 

 การส ารวจความพงึพอใจของพนกังาน
ตามรายไตรมาสผ่านกจิกรรมหรอืกล
ยุทธ ์

 การสง่เสรมิดา้น Service Provider ซึง่
เป็นการพฒันาดา้นความสามารถดา้น
เทคนิคและมมุมองการด าเนินงานมุ่งเน้น
ดา้นธุรกจิ 

 การสง่เสรมิดา้น Employee 
Competency ตาม Career 
Development Plan และการพฒันา 
Success Profile ในระบบ COACH 

 การปรบัปรุงบา้นพกัพนกังาน และ 
Workplace 

 การวางแผนการเกษยีณอายุของ
พนกังาน 

คู่ค้า (Partner) Hydrocarbon  
ไดแ้ก่ ระบบท่อสง่ก๊าซฯ (ผทต.), ผูส้ง่มอบ LPG, PTT LNG และShipper ตาม TPA 

ต่อผลติภณัฑ ์
 คุณภาพเป็นไปตามขอ้ก าหนด (ค่า WI 

และ Composition) 
 ปรมิาณการ supply ก๊าซใหแ้ละการใช้

ก๊าซของ GSP เป็นไปตามแผน 
ต่อบรกิารและปฏบิตักิาร 
 ความถูกตอ้งของขอ้มลูคุณภาพก๊าซ 
 การแจง้ขอ้มลูคุณภาพก๊าซ ระยะเวลา 

ปรมิาณการใชก้๊าซล่วงหน้า 

 วางแผนการซ่อมบ ารุงของ GSP และ
แท่นผลติร่วมกนั 

 ปรบัปรุงความสามารถในการสง่ก๊าซ 
 ปรบัปรุงคุณภาพก๊าซ 
 สามารถบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง

ได ้

Non-Hydrocarbon ไดแ้ก่ ผูส้ง่มอบ (สง่มอบสนิคา้และบรกิาร แรงงานหรอืผูร้บัเหมาประจ า) 
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กลุ่มผูมี้ส่วน
ได้เสีย 

ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 

ต่อบรกิารและปฏบิตักิาร 
 การปฏบิตัอิย่างเสมอภาคบนพืน้ฐานของ

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส และเท่า
เทยีม 

 การช าระหนี้ทีต่รงต่อเวลา 
 พฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพในการ

ด าเนินธุรกจิร่วมกบั ปตท.ในระยะยาว 
 ระบุขอบเขตงานทีต่อ้งการใหส้ง่มอบใน

ขอ้ก าหนดใหช้ดัเจน 
 สิง่อ านวยความสะดวก เช่น ทีจ่อดรถ 

สถานทีต่ดิต่อ เป็นตน้ 
 ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทีด่ ี
 มกีารวางแผนธุรกจิร่วมกนัในกลุ่ม 

Strategic พรอ้มทัง้พฒันาศกัยภาพและ
ประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิร่วมกนั
ในระยะยาว 

 ร่วมซอ้มแผนระงบัและอพยพเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อเพิม่ความมัน่ใจดา้นปลอดภยัเมื่อเกดิ
เหตุฉุกเฉิน 

 Workshop รว่มกนัระหว่างผูค้า้และ
จดัซือ้ในงานผูค้า้ประจ าปี (SRM) เพื่อน า
ขอ้มลูมาปรบัปรุงกระบวนการท างาน 

 การ Site Visit / Pre-Qualification ผูค้า้ 
เพื่อชีบ้่งจุดพฒันาและปรบัปรุงศกัยภาพ
ของผูค้า้  

 การประชุมชีแ้จงงาน เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ขอ้ก าหนดของสนิคา้และบรกิารพรอ้มทัง้
รบั 

 ฟังความคดิเหน็ของผูค้า้และของบรษิทั
ผูร้บัเหมาประจ า 

 วางแผนการซ่อมบ ารุงของ GSP ร่วมกบั
ผูค้า้/ผูร้บัเหมาประจ าในระดบั Strategic 
Supplier 

 ปรบัปรุงสถานทีต่ดิต่อใหผู้ค้า้เขา้ถงึได้
สะดวก 

5.2 สิทธิมนุษยชน (Human rights) 

5.2.2 ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ี 2: สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human 

rights risk situations) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิจารณาและจดัการต่อสถานการณ์ท่ีมี

ความเส่ียงในเร่ืองสิทธิมนุษยชนด้วยความระมดัระวงั ตามท่ีสามารถประยกุตใ์ช้ได้ 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) สรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บับุคคลากรทุกคนเกี่ยวกบัสทิธพิงึมผี่าน
การบูรณาการหลกัการดา้นสทิธมินุษยชนเขา้ไปในการด าเนินงานขององคก์ร เช่น การก าหนดหลกัการ
ปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนของกลุ่ม ปตท. การก าหนดให้สทิธมินุษยชนเป็นกรอบของการบรหิารจดัการ
ความยัง่ยืนกลุ่ม ปตท. และมาตรฐานการบรหิารความมัน่คงปลอดภัย ซึ่งจะมกีารผนวกเข้าไปใน
หลกัสตูรการพฒันาผูบ้รหิารและหลกัสตูรส าหรบัพนกังานทีเ่ขา้มาใหม่ทุกคน 
 ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิหลกัการปฏบิตัดิ้านสทิธมินุษยชนในองค์กรสถาบนัพฒันาผูน้ าและการเรยีนรู้
กลุ่ม ปตท. จงึไดจ้ดัการอบรมเบือ้งต้นส าหรบักลุ่มพนักงานสายงานทรพัยากรบุคคล กฎหมาย และการ
บรหิารจดัการความยัง่ยนื โดยมุ่งเน้นการใหค้วามรูภ้ายใต้กรอบแนวคดิหลกัการสทิธมินุษยชนของไทย
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และสากล สรา้งความเขา้ใจและใหผู้อ้บรมตระหนักถงึความส าคญัในคุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์
ซึง่เป็นหลกัการขัน้พืน้ฐานของสทิธมินุษยชน 

5.2.2 (5) กจิกรรมทีส่ามารถส่งผลกระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัเดก็ 

          โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน พบว่าไมม่ผีลกระทบ
เกี่ยวขอ้งกบัเดก็ อย่างไรก็ตามโรงแยกก๊าซฯ ยงัคงให้ความส าคญัต่อเด็ก โดยมกีารก าหนดและยดึถอื
ปฏบิตัติามคู่มอื QSHEM-GSP-13 (ทีร่ะบุถงึการไม่ใชแ้รงงานเดก็) มกีารตรวจสอบและควบคุมโดยระบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดการจา้งแรงงาน เช่น การไม่สนับสนุนให้ผูส้่งมอบและผู้รบัเหมาช่วงจา้งแรงงานเดก็ที่มี
อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
 นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองยงัได้มกีารส่งเสรมิพฒันาเด็กและเยาวชนโดยการ
สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพฒันาเดก็และเยาวชนในพื้นที่ให้เกดิความยัง่ยนื รวมทัง้ มุ่งเน้น
การพฒันาทกัษะของเดก็และใหโ้อกาสความรูท้างดา้นการศกึษาแก่เยาวชนในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 
กจิกรรมวนัเดก็ ณ สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพฯ ระยอง, กจิกรรมวนัเดก็ของสถานศกึษาต่างๆ, วนัเดก็
กลุ่ม ปตท., โครงการจดันิทรรศการกิจกรรมเปิดบ้านวชิาการที่สถานศึกษาต่างๆ , โครงการเปิดคลงั
ความรูสู้่นักศกึษาฝึกงาน, โครงการอบรมยุวมคัคุเทศก์สวนสมุนไพรฯ, การมอบทุนการศกึษาเยาวชนใน
พื้นที่ที่เรยีนดแีละยากจน อีกทัง้ การจดัท าโครงการ CSR พฒันาชุมชน ตามความสามารถหลกัของ
พนักงาน (Core Competency) เช่น การสอนภาษาองักฤษเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ณ โรงเรยีนบ้าน
มาบตาพุด และการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 
โรงเรยีนมาบตาพุดพนั-พทิยาคาร ตลอดจน การเปิดรบันักศกึษาบรเิวณใกลเ้คยีงเขา้มาฝึกงานต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 
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Figure 5.2 A กจิกรรมทีส่่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน 

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 ้ความเขา้ใจเรือ่งสทิธมินุษยชนและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (สทิธสิ่วนบุคคล,
สทิธสิตร ีเป็นตน้) โดยจดัการอบรม QSHE Awareness ประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน พนกังานผูช้่วยและ
ผูร้บัเหมาประจ า และก าหนดใหผู้ร้บัเหมาทัง้ประจ าและชัว่คราวเขา้รบัการอบรมความปลอดภัย อาชวีอ
นามยัและสิง่แวดลอ้มก่อนทีจ่ะเขา้ปฏบิตังิาน ซึง่มรีะยะเวลาการทบทวน 6 เดอืน 
 2.) มาตรการรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Security 
Standard) เพื่อรกัษาสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดา้นความปลอดภยัของทุกคนในพืน้ที ่โดย รปภ. ซึง่จะประจ า
ครบถว้นทุกพืน้ทีเ่สีย่ง ซึง่ไดก้ าหนดใหม้กีารตรวจสอบและเฝ้าตดิตามบุคคลตามมาตรฐานอย่าง
เครง่ครดั เช่น มกีารใหบุ้คคลภายนอกตดิบตัรแสดงตน การป้องกนัการเกดิเหตุโดยใชก้ารตรวจสอบ
ลายน้ิวมอืบรเิวณอาคารต่างๆ ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งเท่านัน้จงึจะไดร้บัสทิธิใ์นการเขา้พืน้ที ่รวมถงึมกีาร
ลาดตระเวนตรวจตราพืน้ทีอ่ยา่งครบถว้นอยา่งน้อยวนัละ 4 ครัง้ โดยทัง้นี้ รปภ.ทีป่ฏบิตังิานเป็นผูท้ีผ่่าน
การแต่งตัง้เป็นเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัรบัอนุญาต อา้งองิตาม พรบ. รกัษาความปลอดภยั พ.ศ. 
2558 ผ่านการฝึกอบรมดา้นการรกัษาความปลอดภยั ศลิปะป้องกนัตวั  ผ่านตรวจประวตัอิาชญากรรม
และมจีติส านึกทีด่ต่ีอหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั และส าหรบัการตรวจคน้ร่างกายก่อนผ่านเขา้-ออกเขา้
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เขตกระบวนการผลติไดก้ าหนดใหเ้จา้ทีห่น้าทีใ่นการตรวจคน้ ตอ้งมเีพศเดยีวกนักบัผูถู้กตรวจคน้เท่านัน้ 
(ชายตรวจชาย หญงิตรวจหญงิ) เพื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารล่วงละเมดิสทิธเิกดิขึน้ 
 3.) อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัในพืน้ที ่เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บุคลากรทุกคนจะไดร้บัมาตรการรกัษา
ความปลอดภยัในชวีติอยา่งครบถว้น โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองจงึมอุีปกรณ์รกัษาความปลอดภยัที่
ทนัสมยัเช่น กลอ้ง CCTV ความละเอยีดสงู ในการควบคุมสอดส่องดแูลพืน้ทีเ่สีย่งครบทุกพืน้ที ่รวมถงึมี
เจา้หน้าที ่CCTV และพนกังานวเิคราะหข์อ้มลูโดยเฉพาะตลอด 24 ชัว่โมง ระบบแสงสว่างในพืน้ที ่
อา้งองิตามมาตรฐาน IESNA G-1-03 นอกจากนี้ยงัไดต้ดิตัง้เครือ่งมอืคดักรองบุคคลผ่านเขา้-ออก พืน้ที ่
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคคลทีผ่่านเขา้-ออกนัน้ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาปฏบิตังิาน ทีเ่รยีกว่าระบบ Access 
Control ซึง่ใชง้านในทุกพืน้ทีข่องโรงงาน 

4.) มกีารควบคุมการปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนใหส้อดคลอ้งอยา่งสม ่าเสมอโดยผูบ้งัคบับญัชา 
และในกรณทีีม่ปีระเดน็หรอืขอ้รอ้งเรยีน สามารถรายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูไดโ้ดยตรง 

 

Figure 5.2 B การตรวจสอบอุปกรณ์ และสิง่ของก่อนเขา้พืน้ทีโ่ดยเจา้หน้าที ่รปภ. ประจ าโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาต ิ

 

Figure 5.2 C การประชุม สื่อความในการรบั-ส่งกะประจ าวนั เพื่อเน้นย ้าหน้าทีแ่ละแนวปฏบิตัิ 

5.2.5 ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ี 5: การเลือกปฏิบติัและกลุ่มผู้ท่ีต้องได้รบัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Discrimination and vulnerable groups)  
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5.2.5 (4) ไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอผูพ้กิาร ตลอดจนมกีารจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกใหต้ามความเหมาะสม 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ไดม้กีารส่งเงนิเขา้กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร
เป็นประจ าทุกปี ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร และปฏบิตัติามมาตรฐาน
แรงงานไทย, พรบ.คุ้มครองแรงงาน และพรบ.ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 
2556 รวมทัง้ ไดด้ าเนินการใหบ้รกิารแก่คนพกิาร อาท ิการจดัท าทางลาดส าหรบัผูพ้กิารตามอาคารและ
ทางเดนิ, การเปิดโอกาสใหผู้พ้กิารสามารถเขา้ฝึกงานกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง , การจดัท าทีจ่อด
รถเฉพาะส าหรบัคนพกิาร เป็นตน้ 

 
Figure 5.2 D ตวัอยา่งสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิาร 

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 
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โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารด าเนินงานตามระบบการจดัการอุบตักิารณ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ระยอง ซึง่ไดก้ าหนดมาตรการในการด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุจาก
การท างานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ปลอดภยั โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้มกีารก าหนด
วิธีการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในงานและกิจกรรมที่มีการปฏิบตัิภายใน โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยอง ตลอดจนด าเนินการควบคุมบรหิารจดัการความเสีย่งต่างๆ ภายใต้การปฏบิตังิาน ทัง้นี้
เพื่อให้เกดิความปลอดภยัในการปฏบิตัขิองพนักงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด โดยก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานน้ีใชใ้นการประเมนิความเสีย่งของบุคคลตามลกัษณะงาน (Job Task Analysis) ครอบคลุมทุก
งานและกจิกรรมที่เป็นงานประจ า ไม่ประจ า งานช่วงเวลาปกต ิและงานซ่อมบ ารุง ในขอบเขตของงาน
สามารถควบคุมความเสีย่งภายใต้ Scope การด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองและ จากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอื่นซึง่ก่อความเสี่ยงขึน้ ซึง่ความเสีย่งที่ได้จากการวเิคราะห์จะถูกประเมนิจาก
กระบวนการประมาณระดบัของความเสี่ยง เพื่อใชใ้นการตดัสนิว่าความเสี่ยงนัน้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้
หรอืไม ่ซึง่ระดบัความเสีย่งจะแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ความเสีย่งเลก็น้อย (Trivial Risk), ความเสีย่ง
ยอมรับได้(Acceptable Risk), ความเสี่ยงสูง (Substantial Risk) และ ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
(Unacceptable Risk) โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง จะมกีารด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งตัง้แต่ระดบั 
ความเสีย่งสงู เพื่อใหค้่าความเสีย่งลดระดบัลงมาจนอยูท่ีค่วามเสีย่งยอมรบัได ้เป็นตน้ไป  
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Figure 5.3 A การประเมนิความเสีย่งตามสายอาชพี และความเสีย่งดา้นสุขภาพประจ าปี 

 ในส่วนของการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัสารเคม ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจดัให้มกีารประเมิน
ความเสีย่งต่อสุขภาพทีอ่าจเกดิขึน้กบัผู้ปฏบิตังิาน เนื่องจาก การสมัผสัหรอืไดร้บัอนัตรายจากสารเคม ี
โดยใช้การประมาณค่าความเป็นไปได้หรอืโอกาสที่ผู้ปฏิบตัิงานซึ่งสัมผสัสารเคมอีันตรายจะแสดง
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการได้รบัหรอืสมัผสักบัสารเคมอีนัตรายอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
พร้อมกนั เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันให้ระดบัความเข้มข้นของสารเคมอีันตรายในสถานที่ท างาน 
ผูป้ฏบิตังิานสมัผสัไดว้นัละ 8 ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 5 วนั โดยไมม่ผีลกระทบต่อสุขภาพทัง้การประเมนิความ
เสีย่งเชงิปรมิาณและการประเมนิความเสีย่งเชงิคุณภาพ ขอ้มลูจากการประเมนิความเสีย่งในการท างาน
และการประเมนิความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้ก าหนดมาตรฐานและความ
จ าเป็นในการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้ครอบคลุมในความเสี่ยงที่จะเกดิขึน้ทัง้หมดและ
อุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 เช่น หมวกนิรภยั (safety helmet), รองเทา้นิรภยั 
หรอื หน้ากากกนัสารเคม ีรวมถงึก าหนดรายการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังานตามปัจจยัเสีย่ง และ
จดัใหม้ตีรวจสุขภาพพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองเป็นประจ าทุกปี  
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Figure 5.3 B โรงแยกก๊าซฯ ก าหนดมาตรฐานและความจ าเป็นในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลใหค้รอบคลุมในความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ อกีทัง้มกีารจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่

เหมาะสมใหก้บัพนกังานแต่ละท่าน 

 

 

Figure 5.3 C โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองก าหนดรายการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังานตามปัจจยั
เสีย่ง และจดัใหม้ตีรวจสุขภาพพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองเป็นประจ าทุกปี 

 

 การด าเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ซึง่มหีน้าทีใ่นการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท างานประจ าปี เพื่อป้องกนัและลดการเกิด
อุบตัเิหตุ อนัตราย การเจบ็ป่วย และมกีารตดิตามรายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประจ าทุกเดอืน ก าหนดให้มกีารตรวจสอบความปลอดภยั (Safety 
Audit) เพื่อตรวจสอบและประเมนิความปลอดภยัของสถานทีท่ างาน ทัง้สภาพการณ์ทีต่ ่ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Condition) และการกระท าที่ต ่ ากว่ามาตรฐาน (Substandard Action) เพื่อด าเนินการ
แก้ไขสิง่ที่ตรวจพบก่อนที่จะเกดิเป็นอุบตัเิหตุ ซึ่งก าหนดให้มกีารตรวจสอบความปลอดภยัอย่างน้อย
เดอืนละ 1 ครัง้ โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองสนับสนุนให้มกีารค้นหาสภาพการณ์หรอืการกระท าที่



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 53 
 

ต ่ากว่ามาตรฐานโดยให้รายงานผ่านระบบอนิทราเน็ต ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถงึได้โดยง่ายและมกีาร
ติดตามการแก้ไขอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน กิจกรรมด้านความ
ปลอดภยัในการท างาน เช่น โครงการส่งเสรมิการลดอุบตัเิหตุจากการท างาน (Zero Accident) โครงการ
พฒันาพฤตกิรรมความปลอดภยัของพนักงานและผู้รบัเหมา โดยใช้หลกัการ Incident and Injury Free 
(IIF) หรือ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย เป็นต้น คณะกรรมการจะติดตามการ
ปฏบิตักิารด้านความปลอดภยัในการท างาน และตรวจสอบสถติกิารประสบอนัตรายที่เกดิขึน้ ทุกเดอืน 
รวมทัง้เขา้รว่มสอบสวนกรณทีีม่อุีบตัเิหตุจากการท างานเกดิขึน้ 

 
Figure 5.3 D แผนงานอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มประจ าปี 2562 

  

Figure 5.3 E คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 

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

1

ปีละ 1 ครั้ง

การบริหารและการจดัการด้านความปลอดภัย

ระยะเวลาด าเนินการ

ล าดับ แผนงานและกิจกรรม ผูร้ับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1

Update และประเมนิความสอดคลอ้งของกฎหมาย1.6 เดือนละ 1 ครั้ง

 - 

 - 

 - 

 - 

จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี ปีละ 1 ครั้งคปอ.1.7  - 

 - ปีละ 1 ครั้ง

แผนการด าเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มการท างาน (คปอ.) ประจ าปี 2562

ทบทวนแผนงานการด าเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัย (QSHE Tour)

คปอ.

คปอ.

คปอ.

1.3

1.4

1.5

1.1 ทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายประจ าปี คปอ.  - 

หมายเหตุไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ปีละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง และเขา้ร่วมครบ 100%

 อยา่งน้อย 2 ครั้งต่อปี

เดือนละ 1 ครั้ง  มตีวัแทนเขา้ร่วม

มากกวา่ 30%

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.8 ประเมนิและสรุปผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมายประจ าปี เลขาฯ คปอ.

งบประมาณ

 - 

ทบทวนบงัคบั,มาตรฐาน รวมถึงคูม่อืความปลอดภัยในการท างาน1.2 คปอ.

พนักงานบริหารความปลอดภัยฯ
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Figure 5.3 F โครงการส่งเสรมิการลดอุบตัเิหตุจากการท างาน (Zero Accident) โดยรณรงคใ์หพ้นกังานมี
การรายงาน Substandard รว่มสนุกตอบค าถามกบับทความดา้นความปลอดภยั (Safety Talk) ชมวดิโีอ
เหตุการณ์อุบตักิารณ์ในอดตี เพื่อช่วยลดโอกาสการเกดิอนัตรายจากการปฏบิตังิาน และการด าเนิน

ชวีติประจ าวนั 

  

Figure 5.3 G โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการออกก าลงักายของพนกังาน 

 อกีทัง้ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดมุ้่งเน้นในการพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ใหด้ขีึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยมุง่เน้นการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุจาก
การท างาน รวมทัง้ เป็นการช่วยเสรมิศกัยภาพขององคก์รอย่างยัง่ยนื จากการด าเนินโครงการพฒันา
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พฤตกิรรมความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา โดยน าหลกัการ Incident and Injury Free (IIF) 
มาประยุกต์ใช้  ซึ่งสิง่ส าคญัของการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัในท างานคอืผู้บรหิารสามารถ
ผลกัดนัใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความตระหนัก และสรา้งความมัน่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานทุกคนจะมาท างานและ
กลบับา้นไดอ้ย่างปลอดภยั ซึง่โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง เชื่อมัน่ว่าวฒันธรรมด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะส่งเสรมิใหผ้ลการด าเนินงานขององคก์รมคีวามเป็นเลศิ 
ซึ่งวฒันธรรมฯ จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพยีงแค่การที่องค์กรมกีารก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัฯ 
เท่านัน้ แต่วฒันธรรมด้านความปลอดภยัฯ จะเกดิขึน้ได้โดยการปฏบิตัิและแสดงออกร่วมกนัอย่าง
แท้จรงิของคนในองค์กร ในการตระหนักและยดึถือปฏบิตัใินเรื่องของความปลอดภยั โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยองได้น ากระบวนการจดัการในการพฒันาระดบัวฒันธรรมความปลอดภยั Incident & 
Injury Free (IIF) เขา้มาประยกุตใ์ช ้โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

- เพื่อก าหนดกระบวนการส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาระดับวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภยัฯ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 

- เพื่อเป็นการอธบิายและสรา้งความเขา้ใจในเรื่องวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัฯ ของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาตริะยอง 

- เพื่อใหท้ราบถงึระดบัของวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัฯ ขององคก์รในปัจจบุนั และสามารถ
ระบุจดุแขง็และจดุอ่อนเพื่อการแก้ไขทีถู่กตอ้งและตรงประเดน็ปัญหา 

- เพื่อใหท้ราบขอ้มลูอ้างองิอนัเป็นประโยชน์ในการลงทุนเพื่อปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ
ดา้นความปลอดภยัฯ 

- เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ผู้ปฏบิตังิานทุกคนมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัเรื่องความปลอดภยั 
โดยปราศจากอุบตัเิหตุและการบาดเจบ็อย่างยัง่ยนื 

 

Figure 5.3 H โครงการพฒันาพฤตกิรรมความปลอดภยัของพนกังานและผูร้บัเหมา โดยใชห้ลกัการ 
Incident and Injury Free (IIF) 

5.3.5 ประเดน็การปฏิบติัด้านแรงงานท่ี 5: การพฒันามนุษยแ์ละการฝึกอบรมในสถานท่ี

ปฏิบติังาน  

(Human Development and training in the workplace) 
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5.3.5 (1) จดัใหล้กูจา้งทุกคนทุกระดบั ไดร้บัการฝึกอบรม การพฒันาทกัษะ การฝึกงาน และโอกาส

กา้วหน้าทางอาชพีบนพืน้ฐานความเท่าเทยีมและไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ตระหนักและให้ความส าคญักบัการบรหิารจดัการทรพัยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบและดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยพฒันาศกัยภาพผู้บรหิารและ
พนักงานทุกระดบัให้เป็นคนด ีคนเก่ง ท างานอย่างมอือาชพี พร้อมเรยีนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นก าลงัส าคญัขององค์กรในการดูแลสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม ควบคู่ไปกบัการ
ขบัเคลื่อนองคก์รสู่ความยัง่ยนื ทัง้นี้โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มรีะบบการจดัการสายอาชพี ทัง้ใน
ระดบัผู้บรหิารและระดบัพนักงาน เพื่อพฒันาบุคลากรทุกระดบัตามแนวทางที่เหมาะสมกับความ
ตอ้งการเฉพาะทางของแต่ละสายอาชพี ดงันี้ 
 สายอาชพีระดบัพนักงาน แบ่งการพฒันาศกัยภาพพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 1) Operation 

กลุ่มพนักงานควบคุมการผลติและพนักงานปฏบิตักิารคลงัโรงแยกก๊าซฯ  2) Engineering & 
Maintenance กลุ่มพนักงานวศิวกรรมและบ ารุงรกัษาโรงแยกก๊าซฯ  3) Technical Support 
กลุ่มพนักงานบรหิารเทคนิคและแผนการผลติโรงแยกก๊าซฯ  และ 4) Support กลุ่มพนักงาน
สนบัสนุนการด าเนินงานภายในโรงแยกก๊าซฯ โดยใช ้Competency Based Management เป็น
เครื่องมอื ซึ่งผู้บงัคบับญัชาและผู้เชี่ยวชาญในสายอาชพีจะประเมนิความรูค้วามสามารถของ
พนักงานแต่ละคนในการปฏิบตัิงานตามความต้องการของต าแหน่งงานในสายอาชีพ เพื่อ
วเิคราะหห์า Gap และจดัท าเป็นแผนการพฒันาพนักงานรายบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) ร่วมกบัพนักงานบนหลกัการพฒันาในรปูแบบ 10 / 20 / 70 คอื รอ้ยละ 10 เรยีนรู้
ผ่านหลกัสูตรฝึกอบรม  รอ้ยละ 20 ผู้บงัคบับญัชาหรอืพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน าและสอน
งาน  (Coaching & Mentoring) และสุดท้ายร้อยละ 70 การน าความรู้และทักษะที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในงานที่รบัผิดชอบด้วยตนเอง (Job Assignment) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ศกัยภาพอยา่งต่อเนื่อง 

 สายอาชพีระดบัผู้บรหิาร มกีระบวนการสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิาร เพื่อจดัเตรยีมผู้บรหิารให้มี
ความพรอ้มในการปฏบิตังิานในต าแหน่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย และด าเนินการผ่านหลกัสตูรพฒันา
ผู้น า ซึ่งมีการฝึกสอนให้ค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์และผู้บังคับบัญชา และฝึกการ
ปฏบิตังิานจรงิโดยมอบหมายงานในหน้าที่ความรบัผดิชอบที่องค์กรก าหนด หรอืการบรหิาร
โครงการต่าง ๆ ซึง่จะมกีารตดิตามผลการพฒันาศกัยภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยเปรยีบเทยีบกบั
แผนความคาดหวงัของต าแหน่งงานในระดบัถดัไป 
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Figure 5.3 I ระบบพฒันาศกัยภาพ สายงานผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ 
การบรหิารจดัการฝึกอบรมให้แก่ผู้บรหิารและพนักงาน ด าเนินการโดยสถาบนัพฒันาผู้น า

และการเรยีนรูก้ลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) และส่วนพฒันาศกัยภาพ 
สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ โดยแบ่งหลกัสูตรการอบรมและพัฒนา 
ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1) หลกัสูตรพฒันาผู้น า ส าหรบัเตรยีมความพร้อมและเร่งพฒันาผู้บรหิารทัง้ในเรื่องการ
บรหิารคนและบรหิารงาน มุง่เน้นความเป็นผูน้ าทัง้ในแงข่องตนเอง ทมีงาน และองคก์ร 

2) หลักสูตรภาคบังคับทุกระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนตามระดับ แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มหลกัสตูรหลกั เช่น พืน้ฐานความรูใ้นการด าเนินงานขององคก์ร การพฒันา
สมรรถนะด้านการบรหิารธุรกิจและบรหิารคน และกลุ่มหลกัสูตรตามสายอาชพี เพื่อ
พฒันาความรูค้วามช านาญใหแ้ก่พนกังานตามสายอาชพี 

3) หลกัสูตรวชิาเลอืกเพิม่เติมตามความจ าเป็น เพื่อพฒันาศกัยภาพพนักงานตามความ
ตอ้งการรายบุคคล เช่น หลกัสตูรภาษาองักฤษ หลกัสตูรเทคนิคการน าเสนองาน 
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Figure 5.3 J จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ ประจ าปี 2562 ของผูบ้รหิารและพนกังานสายงานผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาต ิ

นอกจากนี้โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ไดป้รบัรปูแบบการอบรมส่วนหนึ่งใหท้นัต่อการ

เปลีย่นแปลงด้านดจิทิลั สอดคลอ้งตามนโยบายการขบัเคลื่อนและพฒันาประเทศดว้ยนวตักรรมและ

เทคโนโลย ีโดยน าเครื่องมอืทางดิจทิลัมาช่วยเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถเรยีนรู้ได้จากนอก

ห้องเรยีนได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น การจดัท าหลกัสูตร E-learning ซึ่งพนักงานสามารถเรยีนรู้ได้ด้วย

ตัวเอง (Self-Learning) ได้ที่ GSP Intelligent Digitalization Center หรือเลือกเรียนรู้ในรูปแบบ 

Online Learning ผ่านระบบ PTT Learning Management System บน Smartphone และคอมพวิเตอร์

ส่วนตวั เป็นตน้ 

  

Figure 5.3 K ตวัอยา่งการประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิใหพ้นกังานเรยีนรูผ้่านเครือ่งมอืทางดจิทิลั 

การบรหิารจดัการองคค์วามรู ้โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมกีระบวนการจดัการความรู้ที่มี
คุณค่าขององคก์รอยา่งเป็นระบบ ผ่าน 3 กลไกหลกั ไดแ้ก่ 
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 People การส่งเสรมิใหพ้นักงานมพีฤตกิรรมดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เช่น การส่งเสรมิชุมชน
นักปฏบิตั ิ(Community of Practice: CoP) ซึง่เป็นการรวมตวัของพนักงานที่มคีวามสนใจและ
ความเชี่ยวชาญที่คล้ายๆกนั ร่วมกนัแลกเปลี่ยนความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์ เพื่อ
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ รวมถงึการถ่ายทอดความรูใ้นเวท ีKM Day ซึง่จดัขึน้เป็นประจ า
ทุกปี โดยแต่ละหน่วยงานจะน าองคค์วามรูใ้นหน่วยงานของตนมาถ่ายทอดอย่างน้อย 1 เรื่อง/
หน่วยงาน รวมถงึการเป็นวทิยากรแบ่งปันความรูใ้หก้บัผู้มสี่วนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร 

 Process การพฒันาระบบการบรหิารจดัการองคค์วามรู ้เพื่อสรา้งมาตรฐานกระบวนการจดัเก็บ 
ค้นหา แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ และต่อยอดความรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยประเมนิผลการจดัการ
ความรู้ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง โดยใช้เครื่องมือ  PTT Group KM Maturity 
Assessment เพื่อเทยีบเคยีงผลการด าเนินงานกบัองคก์รชัน้น าอื่นๆ 

 Technology ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเก็บและค้นหาองค์ความรูบ้น GSP KM Portal 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการเขา้ถงึองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และทนัต่อความตอ้งการ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น One Point Lesson, General Knowledge, Shared Practice, 
Best Practice เป็นตน้ 

 
Figure 5.3 L ระบบการจดัเกบ็และคน้หาองคค์วามรู ้GSP KM Portal 

5.4 ส่ิงแวดล้อม (The environmental) 

  ผูบ้รหิารระดบัสงู ใหค้วามส าคญัและใส่ใจในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยไดม้กีารก าหนดและ
ทบทวนนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อม การจดัการพลงังาน 
การบรหิารความต่อเนื่องจากธุรกจิ และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นประจ าทุกปี และไดม้กีาร
น าระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละควบคุมผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้
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จากการด าเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง อกีทัง้ก าหนดใหม้กีระบวนการศกึษาผลกระทบและ
ค้นหาความเสี่ยงจากกระบวนการผลติที่มต่ีอสิง่แวดลอ้มพรอ้มทัง้จดัท ามาตรการเพื่อ  ลดผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้ตาม Figure 5.4 A ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคาดการณ์ล่วงหน้าถงึความเสี่ยงและ
ความกงัวลของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการ ซึง่ประกอบดว้ย 

 

Figure 5.4 A กระบวนการประเมนิประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มจากการด าเนินการผลติ 

1. การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) โดยด าเนินการตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบโรงงานก่อนด าเนินการก่อสร้าง เพื่อ
ศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ระยะก่อสรา้งและระยะด าเนินการ หรอืกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ การเพิม่เตมิหน่วยผลติหรอืการตดิตัง้เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ใหม่ และท า
การก าหนดมาตรการในการแกไ้ขหรอืลดผลกระทบ  

2. การประเมินประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Aspect Assessment) มี
การก าหนดขอบเขตการประเมนิครอบคลุมทัง้วฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการ
ได้มาซึ่งวตัถุดบิและการขนส่งวตัถุดบิ การได้มาซึ่งแรงงานอะไหล่  สารเคม ีพลงังานไฟฟ้าและน ้าดบิ 
กระบวนการผลติ กระบวนการขนส่งผลติภณัฑ ์การใชง้านผลติภณัฑ ์ตลอดจนการขนส่งและจดัการกาก
ของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติโดยประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะถูก
จดัล าดบัความส าคญัตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ไดแ้ก่ ระดบัสูง ปานกลาง และต ่า ตาม Figure 5.4 B โดย
ประเด็นปัญหาที่มนีัยส าคญั (ระดบัปานกลางและสูง) จะถูกน ามาจดัท าเป็นโครงการลดมลพิษและ
ก าหนดมาตรการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยจะก าหนดให้มีการทบทวนประเด็นปัญหา
สิง่แวดลอ้มเป็นประจ าทุก 1 ปี หรอืภายใน 60 วนักรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ 

3. กระบวนการทบทวนและติดตามผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม โดยคณะท างาน QSHE 
EMR  ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมเป็นประจ าทุก 2 เดอืน เพื่อประเมนิ/
คาดการณ์/ตดิตามผลกระทบต่อสาธารณะทีอ่าจเกดิจาก ผลติภณัฑ ์บรกิาร และการด าเนินการ ทัง้ในแง่
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดยจะใช้กระบวนการการประเมนิผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้ม (EIA) มาใชใ้นการประเมนิประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ประกอบในการประเมนิผลกระทบและก าหนดมาตรการด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ การ
ควบคุมการปฏบิตั ิการป้องกนั รวมถงึการปฏบิตักิรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 

 

Figure 5.4 B ผลการประเมนิประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มปี 2558-2563 

5.4.1 ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี 1: การป้องกนัมลพิษ (Prevention of pollution) เพ่ือเป็นการ

ปรบัปรงุการด าเนินกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และการบริการในการป้องกนัการเกิดมลพิษ  

5.4.1 (3)* ป้องกันมลพิษและของเสีย โดยใช้วิธีการจัดการของเสียตามล าดับขัน้  (waste 

management hierarchy)  

กรณทีีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ควรมกีารจดัการอยา่งเหมาะสม 

ระบบการป้องกนัปัญหาด้านสิง่แวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ประกอบดว้ย  3 
องคป์ระกอบหลกั ซึง่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากกระบวนการศกึษาผลกระทบและความเสีย่งจาก
กระบวนการผลติทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ระบบควบคุมและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั ได้แก่ การ
ออกแบบ การคดัเลือกเครื่องยนต์กังหนัก๊าซที่ก่อมลพิษอากาศต ่า (Dry Low Emission: DLE) มา
ตดิตัง้และใช้งานใน โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง การตดิตัง้ระบบบ าบดัก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ด้วยเทคโนโลย ี(Selective Catalytic Reduction: SCR) ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง เพื่อควบคุม
มลพษิอากาศใหม้กีารระบายในระดบัต ่ากว่าทีก่ฎหมายก าหนด อกีทัง้ยงัมกีารก่อสรา้งระบบบ าบดัน า
เสียขัน้สูงและหมุนเวียนน ้ าเสียกลบัมาใช้ใหม่ (Comprehensive Waste Water Treatment Plant : 
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CWWTP) เพื่อบ าบัดน ้ าเสียให้มีคุณภาพดีกว่าที่มาตรฐานก าหนด และหมุนเวียนน ้ าเสียที่ผ่าน
กระบวนการบ าบดัแล้วกลบัไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลติ เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการตัง้แต่ช่วงการ
ออกแบบเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรการจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) 

2. กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม โรงแยกก๊าซฯได้มกีารระบุปัญหา
หรอืผลกระทบที่มอียู่ ณ ปัจจุบนั และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อควบคุมและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สิง่แวดลอ้มครอบคลุมทุกกระบวนการผลติ และทุกสภาวะการผลติ (สภาวะปกต ิสภาวะผดิปกต ิและ
สภาวะฉุกเฉิน) ซึ่งมีก าหนดการทบทวนเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อย 1 ครัง้ และทุกครัง้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต/เครื่องจกัร/อุปกรณ์ ที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
ภายนอก โดยมผีลการประเมนิและโครงการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

3. ระบบติดตามและเฝ้าระวงัคณุภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจบุนัและวิเคราะห์คาดการณ์
ปัญหาในอนาคต ได้แก่ ระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMs) ซึ่งมกีารติดตัง้ที่ปล่องระบายมลพษิ 
เพื่อตดิตามปรมิาณสารมลพษิที่ระบายออกใหอ้ยู่ค่ามาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนดตลอดเวลา และ
ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างต่อเนื่อง (COD/BOD Online) ซึ่งติดตัง้ที่บ่อพกัน ้าเสียบ่อ
สุดทา้ยทีผ่่านกระบวนการบ าบดัน ้าเสยีแลว้ก่อนปล่อยระบายลงสู่คลองสาธารณะ เพื่อตดิตามคุณภาพ
น ้าเสยีทีร่ะบายออกใหอ้ยู่ค่ามาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนดตลอดเวลา นอกจากนี้ยงัมกีารตรวจวดั
คุณภาพสิง่แวดลอ้มจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) และหน่วยงานภายใน (Internal Party) เพื่อ
เฝ้าระวงัและตดิตามคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งจะน าขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งรายงานให้
คณะท างาน QSHE EMR ท าการทบทวนและก าหนดมาตรการควบคุมการระบายมลพษิใหม้คี่าอยู่ใน
เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดตลอดเวลา ซึง่มวีาระในการทบทวนเป็นประจ าทุก 2 เดอืน 

ทัง้นี้โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ก าหนดใหต้อ้งมกีารตดิตามและทบทวนผลการด าเนินการ
ของระบบการป้องกนัปัญหาด้านสิง่แวดล้อม โดยฝ่ายบรหิารเป็นประจ าผ่านการประชุมร่วมกับส่วน
ปฏบิตัิการผลติเป็นประจ าทุกวนัและทางคณะอนุกรรมการการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ทัง้นี้จดัให้มี
ช่องทางใหฝ่้ายบรหิารไดท้ าการทบทวนผลการด าเนินการด้านสิง่แวดลอ้มในหลายช่องทาง เช่น การ
ประชุมผูบ้รหิารระดบัสูงโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง (GSP MSC Plant Meeting) เป็นประจ าทุก   2 
สปัดาห ์การประชุม QSHE EMR เป็นประจ าทุก 2 เดอืน และการประชุม QSHE MSC เป็นประจ าทุก 
3 เดอืน เป็นตน้ จากนัน้จงึน าขอ้เสนอแนะหรอืค าแนะน าต่างๆ จากฝ่ายบรหิาร ไปท าการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่อง 
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Figure 5.4 C การจดัการน ้าเสยี 

 

Figure 5.4 D การจดัการมลพษิทางอากาศ 

 

Figure 5.4 E การจดัการของเสยี   

5.4.2 ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี 2: การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน (Sustainable resource use) ใน

ทุกกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

5.4.2 (2) ด าเนินมาตรการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อทีล่ดการใชพ้ลงังาน น ้า และ

ทรพัยากรอื่นๆ โดยอาจพจิารณาจากตวัชีว้ดัของแนวปฏบิตัทิีด่ ีและเปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 
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ภายใต้นโยบาย QSHE ได้ก าหนดชดัเจนในเรื่องการใช้ทรพัยากรในการผลติภณัฑ์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการและมผีล
การด าเนินงานที่เป็นเลิศและยัง่ยืนโดยก าหนดกระบวนการประเมินการใช้ทรัพยากรอย่าง                         
มปีระสทิธภิาพทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่านการประเมนิประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อม (Environmental 
Aspect) ตามมาตรฐาน ISO 14001 และการประเมนินัยส าคญัด้านพลงังาน (Energy Review) ตาม
มาตรฐาน ISO 50001 โดย ท าการคดิคน้และปรบัปรุงเกณฑด์ว้ยตนเองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
ของธุรกจิและมกีารทบทวนการประเมนิเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี ซึ่งใช้หลกัการเครื่องมอืต่างๆ เช่น 
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle), การพฒันา/ปรบัปรุงกระบวนการท างานผ่านเครื่องมอื QCC,TA, 
ODOP, Suggestion และ PTT Energy Tri-Infinity System มาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการผลติ 

 
Figure 5.4 F PTT Energy Tri-Infinity System 

จากการน าเครือ่งมอืต่างๆ มาใช ้ส่งผลใหโ้รงแยกก๊าซฯ สามารถคน้หาโครงการหรอืมาตรการ
ทีส่่งเสรมิการใช้ทรพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพไดอ้ย่างมนีัยส าคญั ซึง่มหีลายโครงการที่ทางโรงแยก
ก๊าซฯ ไดด้ าเนินการมาแลว้เป็นเวลาหลายปี ตวัอยา่งเช่น 

- โครงการ ECO-CURE ซึ่งเป็นการเปลี่ยนระบบผลิตน ้าปราศจากแร่ธาตุ จากการใช้ 
Resin  เป็นแบบ Membrane เป็นการช่วยลดผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม โดยในปี 2562 สามารถลด
น ้าทิง้ทีเ่กดิจากกระบวนการประมาณ 67,801 ลบ.ม./ปี 

- โครงการระบบบ าบดัน ้าเสียขัน้สูงและหมุนเวียนน ้าท้ิงกลบัมาใช้ใหม่ (CWWTP) 
เป็นการน าน ้าทิ้งกลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลติ โดยในปี 2562 สามารถลดการใช้น ้าดบิและลด
ปรมิาณน ้าทิง้ปล่อย สู่ภายนอกไดถ้งึ 90,765 ลบ.ม./ปี 
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- โครงการน าน ้าท้ิงผ่านกระบวนการบ าบดัมาใช้ใหม่โดยรดน ้าต้นไม้ (Planting) 
โดยสามารถน าน ้าทิ้งกลบัมารดน ้าต้นไมไ้ดห้ลายจุด เช่น บรเิวณจุดปล่อยน ้าทิง้ (Plant Out) และจุด
บ่อพกั (Equilibrium Pond) ซึง่ในปี 2562 สามารถลดการใชน้ ้าไดป้รมิาณ 9,209 ลบ.ม./ปี 

โดยทัง้นี้จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในการน าปรมิาณน ้ากลบัมาใชใ้หม(่3Rs) จะเหน็ไดว้่า
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง แสดงดงั Figure 5.4 G 

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

- โครงการ Zero Waste to Landfill ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อลดปรมิาณกากของเสยีอนัตรายที่
ส่งไปก าจดัดว้ยวธิกีารฝังกลบ โดยการเปลีย่นวธิกี าจดัเป็นการน ากลบัมาใชใ้หมใ่นรปูของวตัถุดบิหรอื
พลงังานแทน โดยในปี 2562 ทีผ่่านมาไมม่กีารส่งก าจดัดว้ยวธิกีารฝังกลบ  

 
Figure 5.4 H ปรมิาณขยะอนัตรายทีส่่งก าจดัหลุมฝังกลบ 
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นอกจากนี้ในปัจจุบนัทางโรงแยกก๊าซฯ ก็ยงัคงพฒันาโครงการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้พลงังานซึ่งเป็นทรพัยากรหลกัของ
โรงงาน จงึได้มกีารก าหนดตวัชี้วดัด้านพลงังานของแต่ละโรงให้มกีารควบคุมการใช้พลงังานอย่าง
เหมาะสมโดยวดัค่า Energy Index ติดตามเป็นรายเดือน และสรุปผลภาพรวมเป็นรายปี รวมทัง้
คณะท างานการจดัการพลงังานยงัมกีารก าหนดแผนการใช้พลงังานไปจนถึงอนาคตที่ชดัเจนโดย
ก าหนดล่วงหน้า 3 ปี และวดัค่าดชันีการใชพ้ลงังานทีล่ดลงเป็นภาพรวมของโรงงานดงั Figure 5.4 I 

 

 
Figure 5.4 I Energy Index Roadmap 

จากภาพจะแสดงให้เหน็ว่าโรงแยกก๊าซฯ มแีนวโน้มการใช้พลงังานลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เปรยีบเทยีบการใช้พลงังานปี 2562 กบัปี 2555 ซึ่งเป็นปีฐานของโรงงานจะเห็นว่าโรงงานมกีารใช้
พลงังานที่ลดลง โดย Energy Index ลดลงจาก 6.19 เป็น 5.42 และในอีก 3 ปีข้างหน้าจากการท า
โครงการต่างๆ และคาดว่า Energy Index จะลดลงเหลอื 5.20 ภายในปี 2024  

5.5 การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices) 

5.5.1 ประเดน็การด าเนินงานอย่างเป็นธรรมท่ี 1: การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ (Anti–

corruption) เพ่ือป้องกนัการคอรร์ปัชัน่และการติดสินบน 
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5.5.1 (1) ชี้บ่งความเสี่ยงของการคอรร์ปัชัน่จากกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร พรอ้ม

ก าหนดแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่  และมมีาตรการ หรอืระบบที่รดักุม เพื่อป้องกนัการ

คอรร์ปัชัน่   

บุคลากรของ ปตท. ทุกระดบัยดึถอืหลกัปฏบิตัติามคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หรือ คู่มือ CG เป็นแนวทางด าเนินงาน ซึ่ง
ครอบคลุมแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยอธบิายถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ บทบาทต่อผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสยี การเปิดเผยขอ้มูลที่โปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการอย่างชดัเจน รวมถงึ
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และปัจจบุนัไดเ้พิม่เตมิแนวปฏบิตัทิี่
ดดีา้นการใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) การฟอกเงนิ และการปฏบิตัติามนโยบายงดรบัของขวญั 
โดยขอความร่วมมอืผูเ้กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนงดการมอบของขวญัแก่บุคลากรของ ปตท. และ ปตท. ได้
มกีารจดัท าการประเมนิการควบคุมภายใน ตามหลกัการ COSO ซึง่เป็นแมแ่บบสากลของการควบคุม
ภายใน เพื่อสรา้งความมัน่ใจในระดบัที่สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์โดยก าหนดใหม้ปีระเมนิความเสีย่งและจดัใหม้กีจิกรรมควบคุมความเสีย่งอยา่งมผีล
ในเชงิประจกัษ์ จากการด าเนินงานดงักล่าวจงึมกีารก าหนดนโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืแนวทาง
การปฏบิตังิานใหม้คีวามครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานในดา้นต่างๆ อาท ิการก าหนดหลกัเกณฑ์
การตดิต่อทางธุรกิจ การจดัหาสนิค้าและบรกิาร รวมถงึการจดัหาพสัดุ โดยผ่าน ตวัแทน คนกลาง 
หรอืนายหน้า เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของ ปตท. มคีวามโปรง่ใส่ยิง่ขึน้และตรวจสอบได ้ซึง่เป็นไปตาม
หลกัการด าเนินธุรกจิของ ปตท. ทีจ่ะไมต่ดิต่อธุรกจิหรอืด าเนินการจดัหาสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการ
จดัหาพสัดุ โดยผ่านตวัแทน คนกลาง หรอืนายหน้า 

ส าหรบัในเรื่องกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มกีารก าหนด
ขัน้ตอนการด าเนินงานจดัซื้อจดัจา้งเพื่อให้เกดิความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทัง้ปฏบิตัติาม
ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั อาท ิ 

1. ปฏบิตัิตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ และ
กรมบญัชกีลาง ไดแ้ก่ การประกาศราคากลางส าหรบังานจดัหาพสัดุทีม่มีลูค่า 100,000.00 บาท
ขึน้ไป, การด าเนินการรายงานขอ้มลูคู่สญัญา, การประกาศประมลูงานจดัซือ้จดัจา้งและเกณฑ์
การพจิารณาตดัสนิในการคดัเลอืกผูค้า้ ตลอดจนการประกาศผลการประมลูใหท้ราบหลงัจากจบ
สิน้งานประมลูแลว้ 

2. ส าหรบัการจดัซือ้จดัจา้งตามระเบยีบบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ย การจดัหา
และจ าหน่ายน ้ามนั ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และสนิคา้อื่น พ.ศ. 2561 และขอ้ก าหนดบรษิทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ว่าด้วยการจดัหาและจ าหน่ายสินค้าเชงิพาณิชย์ พ.ศ.  2562 ได้มกีารจดัตัง้
คณะกรรมการจดัหาในแต่ละวงเงนิในรูปแบบ Cross-Functional ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ
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สนับสนุนการด าเนินการจดัหาอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน และเป็นธรรมต่อ
ผูค้า้ทุกราย 

3. ด าเนินการประกาศแผนปฏบิตักิารจดัหาพสัดุประจ าปีและจดัท าสรุปขอ้มลูงานจดัหา
พสัดุเป็นรายเดอืน ซึง่ประกอบดว้ย ชื่องานทีจ่ดัหา วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัหา ผูท้ี่
ได้รบัการคดัเลอืกและมูลค่าตามใบสัง่หรอืหนังสอืสนอง เหตุผลที่คดัเลอืกผูค้้า เลขที่และวนัที่
ของใบสัง่หรอืหนังสอืสนอง เพื่อเพิม่ความโปร่งใสและความสะดวกในการตรวจสอบขอ้มูลการ
จดัหาพสัดุ บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ได้มกีารแสดงข้อมูลใน Website ของ ปตท. ตาม 
Figure 3.5 A กระบวนการด าเนินงานจดัซื้อจดัจ้างนัน้ได้มกีารก ากับดูแลโดยหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ คณะกรรมการก ากบัดูแลตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้ง (คตจ.) , 
ส านักตรวจสอบภายใน ปตท. ที่ท าหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบตัิงานจดัซื้อจดัจ้างตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี และตรวจติดตามความผิดปกติ รวมถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง (Procure to Pay) อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ Continuous Control 
Monitoring and Auditing System (CCMS) และส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึง่เป็นองคก์ร
ตรวจสอบอสิระและเป็นกลาง 

 
Figure 5.5 A Website แสดงขอ้มลูงานจดัหาของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากนี้ ปตท. ยงัมชี่องทางรบัข้อร้องเรยีนจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มและบุคคลทัว่ไป ซึ่ง
สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีน เมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทีไ่ม่เหมาะสมหรอื
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น PTT Call Center 1365, เว็บไซต์ 
www.pttplc.com อเีมล ์pttvoice@pttplc.com เป็นตน้ 

http://www.pttplc.com/
mailto:pttvoice@pttplc.com
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Figure 3.5 B คู่มอืการบรหิาร
ความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชนั 

 
Figure 3.5 C การระบุความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อ

วตัถุประสงคข์องกระบวนการด าเนินงาน รวมถงึการประเมนิ
ความเสีย่งดา้นทุจรติตามมาตรฐานองคก์ร 

  

 
Figure 3.5 D แนวปฏบิตัติาม
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั กลุ่ม 
ปตท. เรือ่ง การรบั ใหข้องขวญั 
การเลีย้ง หรอื ประโยชน์อื่นใด 

 
Figure E คณะกรรมการและคณะกรรมการจดัการ ปตท. มอบ

นโยบาย พรอ้มทัง้ลงนามรบัทราบและถอืปฏบิตัคิู่มอืการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

5.5.4 ประเดน็การด าเนินงานอย่างเป็นธรรมท่ี 4: ส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้กบั 

หน่วยงานในห่วงโซ่คณุค่า  (Promoting social responsibility in the value chain) 

5.5.4 (2) สนบัสนุนใหอ้งคก์รอื่นน าหลกัการและประเดน็ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาประยกุตใ์ช้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองให้ความส าคญักับการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดย     
บูรณาการเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมไว้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการด าเนินธุรกจิตัง้แต่
กระบวนการจดัหา ผลติ ขาย และส่งมอบ ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทุกกลุ่ม ดังนัน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิด
ประโยชน์รว่มกนัและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างยัง่ยนื โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองจงึประยุกต์ใช้
เกณฑอุ์ตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการร่วมมอืกัน
เสรมิสรา้งและสานสมัพนัธก์จิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ก าหนดช่องทางและกลไกในการตอบสนอง
หรอืสร้างความสมัพนัธ์ในระดบัต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองเชิงรุกและด าเนินการอย่างเป็น
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รูปธรรมร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน คู่ค้า 
ชุมชน และลูกคา้ ท าใหโ้รงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมุ่งสู่อุตสาหกรรมสเีขยีวอย่างยัง่ยนื ปัจจุบนั โรง
แยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดร้บัการรบัรอง Green Industry Level 5: Green Network และด าเนินการ
อยา่งต่อเนื่องในการส่งเสรมิใหคู้่คา้ทีม่ศีกัยภาพเขา้สู่กระบวนการขอการรบัรอง Green Industry ครบ 
100% ภายในปี 2563 (ปัจจบุนัด าเนินการแลว้เสรจ็คดิเป็นจ านวนทัง้สิน้ 80%) 

 การส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้กบักลุ่มพนักงาน 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม จงึก าหนดใหพ้นักงานมี
ส่วนรว่มในการรเิริม่และด าเนินโครงการทีต่อบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม
โดยเฉพาะ  เช่น  โครงการ  PTT Touch Green, GSP Environmental Culture และโครงการ
ผู้ปฏบิตัิงานสิง่แวดล้อม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิด้านสิง่แวดล้อมและควบคุมและลดการใช้
พลงังานทัง้ในสายปฏบิตักิารผลติและสายส านกังาน เป็นตน้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มุง่เน้นการสรา้งค่านิยม SPIRIT โดยการพฒันาพนกังานใหเ้ป็น
ทัง้คนเก่งและคนด ีสอดคล้องกบัตวั R (Responsibility) คอื การมคีวามรบัผดิชอบของโรงงานต่อ
ชุมชนและสงัคมโดยรอบ โดยไดม้กีารก าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวงัของชุมชน ให้เกดิความเชื่อมัน่และพงึพอใจต่อการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ 
ผ่านกจิกรรมดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นส่งเสรมิเศรษฐกจิและการสรา้ง
รายได ้ดา้นการศกึษา และดา้นการสรา้งความสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง มกีจิกรรมต่างๆดงันี้ โครงการจติ
อาสาวนัรกัษ์สิง่แวดลอ้ม, โครงการชุมชนสญัจรโรงแยกก๊าซฯ, โครงการเพิม่พืน้ทีป่่าเขาจอมแห เป็น
ตน้ 

การจดัใหพ้นักงานมคีวามรูแ้ละไดร้บัการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นอกีกระบวนการหนึ่งที่
ส าคญัยิง่ในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้กระตุ้นใหเ้กดิจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้มให้ทัง้แก่
พนักงานและผูร้บัเหมาประจ า โดยแบ่งเป็นการอบรมหลกัสูตรพืน้ฐาน เช่น QSHE Awareness, การ
อบรมทบทวนขัน้ตอนการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้มประทุกจ าปี และการอบรมหลกัสตูรตามนโยบาย
หรอืตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เช่น Introduction and Internal Auditor ISO 14001 และ ISO 50001, 
Greenhouse Gas Internal Auditor, การจดัท าบญัชกีารระบายสารอินทรยี์ระเหย (VOC Emission 
Inventory), ผูค้วบคุมและผูป้ฏบิตังิานสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 การส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้กบักลุ่มคู่ค้า 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมนีโยบายการด าเนินงานจดัหาและบรหิารจดัการคู่ค้าโดยสร้าง

ความตระหนักในด้านสิง่แวดล้อม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และธรรมมาภิบาล (Environmental, 
Social, Governance / ESG) รวมทัง้มกีารประเมนิและบรหิารควบคุมความเสีย่งของงานในดา้น ESG 
ทีจ่ะเกดิกบัคู่คา้ และเสรมิสรา้งศกัยภาพของคู่ค้าให้มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบผล
การด าเนินงานของคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ 
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ปตท. ได้สนับสนุนผู้ค้าที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ค้าตามเกณฑ์
อุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) โดย ปตท. รว่มกบัสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ รบัหน้าที่
เป็นที่ปรกึษาในการอบรม ให้ความรู ้สนับสนุนและผลกัดนัผู้ค้าที่เขา้ร่วมโครงการ โดยได้มกีารสื่อ
ความและส่งเสรมิให้คู่ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองเขา้ร่วมโครงการเครอืข่ายอุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry)  ผ่ านการจัดงานสัมมนาผู้ค้าประจ า ปี  2563 (Supplier Relationship 
Management Seminar)  ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายและสื่ อความเรื่ อง Green Industry 
Development เพื่อใหผู้ค้า้รบัทราบผลด าเนินงานในการพฒันาผูค้า้ทีผ่่านมา และสื่อความกจิกรรมที่
ทาง ปตท. ใหก้ารสนับสนุนผูค้้าที่มคีวามประสงค์ขอการรบัรอง Green Industry อกีทัง้โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยอง ไดม้กีารตรวจประเมนิและบรหิารควบคุมความเสีย่งตามกลุ่มงานในดา้น ESG ผ่าน
กระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ค้าของโรงแยกก๊าซฯ (PTT Approved Vendor List) อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 

โรงแยกก๊าซฯ ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑด์า้นสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งปฏบิตัใินขอ้ก าหนดงานจดัซือ้/
จดัจา้งทุกงาน และมกีารชีแ้จงใหคู้่ค้าทราบในการชีแ้จงงาน กรณีงานจดัซือ้/จดัจา้งทีต่้องด าเนินการ
ภายในพืน้ทีก่ารควบคุมการปฏบิตังิาน หน่วยงานผูใ้ชจ้ะต้องมกีารประเมนิด้าน SSHE ซึง่หวัขอ้การ
ประเมนิผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของหวัข้อการประเมิน (ทัง้ก่อนและหลังการ
ด าเนินงาน) นอกจากนี้งานจดัซื้อ/จดัจ้างที่เกี่ยวข้องกับพลงังานอย่างมนีัยส าคญั หน่วยงานผู้ใช้
จะต้องประเมินการปฏิบัติงานคู่ค้าในหัวข้อระบบการจัดการพลังงานทุกครัง้หลั งเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงาน และจดัท ารายงานเกบ็ไวท้ีห่น่วยงานผูใ้ชเ้พื่อทวนสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.5 F การจดัสมัมนาในรปูแบบปฏบิตักิาร และการส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บักลุ่มคู่
คา้ 

 การส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้กบักลุ่มลูกค้า 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีแผนงานและกิจกรรมร่วมกับลูกค้าในการแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านกระบวนการให้ขอ้มลูด้านผลติภณัฑท์ีค่รบถ้วนและกระบวนการสื่อสารอย่าง
โปร่งใส ได้แก่ การสื่อความการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองให้กบั
ลูกค้า ผ่านการประชุม Customer Alignment ประจ าปี งานสมัมนาลูกค้าผลติภณัฑ์ประจ าปี (Get 
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Together) หรอืการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสร้างจติส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าผ่านระบบ CSC 
Website (Customer Service Center Website) นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมอื่นๆ อกี ไดแ้ก่ กจิกรรมปลูก
ป่าในโครงการช่างหวัมนั ในพระราชด ารฯิ ซึง่เป็นกจิกรรม CSR ดา้นรกัษาสิง่แวดลอ้มร่วมกบัลูกค้า 
การตรวจประเมนิการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมร่วมกับลูกค้าเพื่อเยี่ยมชมและตรวจติดตามการ
ด าเนินงานตามข้อก าหนดของ DJSI กิจกรรมดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การด าเนินงาน Green 
Industry 5 ของกลุ่มลูกคา้ การด าเนินโครงการดา้น SSHE ร่วมกบัลูกค้าจงัหวดัระยองตามแผนการ
ด าเนินงานกลุ่ม ปตท. ระยอง เป็นตน้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองร่วมกบักลุ่มลูกค้าทีผ่ลติน ้าแขง็แห้งโดยใชค้ารบ์อนไดออกไซด์ 
หรอื CO₂ จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สนับสนุนน ้าแขง็แห้งเพื่อใช้ในปฏบิตัิการท าฝนเทยีม
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแล้งทัว่ประเทศให้กบักรมฝนหลวงและการบนิเกษตร ตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการฝนหลวง ซึง่เป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั โดย

สนบัสนุนโครงการฯ อยา่งต่อเนื่อง นบัตัง้แต่ปี 2541 
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Figure 5.5 G การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บักลุ่มลกูคา้ 

 การส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้กบักลุ่มชุมชน 

นโยบายบรหิารจดัการดา้นกจิการเพื่อสงัคมกลุ่มบรษิทั ปตท. มุง่มัน่ทีจ่ะด ารงความเป็น
องคก์รทีด่ขีองสงัคม มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของชุมชนในทุกพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไป
ด าเนินธุรกจิตามหลกัปฏบิตัสิากล รวมถงึใหค้วามส าคญัต่อการมสี่วนรว่ม เพื่อพฒันาวถิชีวีติและ
ความเป็นอยูท่ีด่ขีองชุมชนและสงัคมอยา่งยัง่ยนื โดยมแีผนงานตอบสนองชุมชนสงัคมใหเ้กดิความ
ยัง่ยนืทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ โดยเน้นกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชนผ่านการ
สนบัสนุนชุมชนดว้ยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อใหเ้ป็นเครอืข่ายสเีขยีวและอยูร่่วมกนัอยา่งยัง่ยนื 
โดยการสนบัสนุนใหก้ลุ่มชุมชนมจีติสาธารณะและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมผ่านโครงการพฒันาชุมชน
ต่าง ๆ นอกจากนี้แลว้โรงแยกก๊าซฯ ยงัใหข้อ้มลูชุมชนอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้สรา้งความเขา้ใจที่
ถูกตอ้งต่อการด าเนินธุรกจิของ ปตท. การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชวีอ
นามยั รวมไปถงึการจดัการเหตุฉุกเฉิน ของโรงแยกก๊าซฯ ใหชุ้มชนไดร้บัรูอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

Figure 5.5 H การมสี่วนรว่มของพนกังานโรงแยกก๊าซฯ /โรงเรยีน/ชุมชนในโครงการ CSR กจิกรรม
จติอาสา พฒันาชุมชนท าความสะอาดเฉลมิพระเกยีรตฯิ ร.10 เกบ็ขยะชายหาดเนื่องในวนัเกบ็ขยะ

ชายหาดสากล และท าปลกูตน้ไมบ้นพืน้ทีป่่าเขาจอมแห 
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Figure 5.5 I  ขอ้มลูชุมชนอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้สรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ผ่านโครงการสาน
เสวนาชุมชน และโครงการชุมชนสญัจร 

5.6 ประเดน็ด้านผู้บริโภค (Consumer issues) 

5.6.1 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีหลอกลวง ท าให้เข้าใจผิด ฉ้อโกงหรือไม่เป็นธรรม ไม่ชดัเจนหรือ

คลมุเครือ รวมทัง้ปกปิดข้อมลูท่ีจ าเป็น   

5.6.1 (1) ไม่กระท าการใดๆ ที่หลอกลวง ท าให้เข้าใจผดิ ฉ้อโกงหรอืไม่เป็นธรรม  ไม่ชดัเจนหรอื

คลุมเครอื รวมทัง้ปกปิดขอ้มลูทีจ่ าเป็น     

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองด าเนินการผลติ  ขนส่ง จดัหา และจ าหน่ายผลติภณัฑ์ที่มี
คุณภาพเหนือความคาดหวงัของลกูคา้ตามวสิยัทศัน์ทีก่ าหนด โดยยดึหลกัคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการที่
ดแีละจรรยาบรรณ ของ ปตท. มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร และตระหนกัถงึความส าคญัของการตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวงัของลูกคา้ รวมถงึความเขา้ใจต่อสถานการณ์โลก เพื่อสรา้งความ
เป็นเลศิและท าให้เกดิความส าเรจ็ด้านการตลาดที่ย ัง่ยนื โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจงึได้ก าหนด
กระบวนการมุ่งเน้นลูกคา้ดว้ย SUPERB Model (Gas Business Unit Customer Centric Model) ซึง่
ประกอบด้วย 6 กระบวนการ ได้แก่ 1) Seek  คอื การรวบรวมเสยีงของลูกค้า 2) Understand คอื 
การวเิคราะหข์อ้มลูเสยีงของลูกคา้ เพื่อไดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ ์และการ
ปรบัปรุงกระบวนการท างาน 3) Plan  เป็นกระบวนการจดัท า และทบทวนแผนการตลาดประจ าปี  4) 
Execute คอื การด าเนินการตามแผนตลาดอย่างเป็นระบบ 5) Research ตดิตาม และทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามแผน และผลลพัธท์ีไ่ด ้6) Better คอื การทบทวนประสทิธผิลของกระบวนการ โดยได้
ก าหนดช่องทางการเรยีนรู้ลูกค้าที่ครอบคลุมวงจรชวีติลูกค้า ก าหนดวธิกีารและความถี่ที่แตกต่าง 
เพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถรวบรวมขอ้มูลน ามาวเิคราะห์สารสนเทศลูกค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล    โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มกีารเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตัิงานและคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์โดยทุกการจดัส่งผลติภณัฑจ์ะมกีารรบัรองผลโดยการออกเอกสารรายงานผลวเิคราะห์ดา้น
คุณภาพ (COA) ซึ่งออกให้โดยห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานและใช้
เทคโนโลยทีนัสมยั อกีทัง้ยงัมกีารรบัรองปรมิาณการจดัส่งที่มคีวามเที่ยงตรงสูง โดยวธิกีารค านวณ
ปรมิาณผลติภณัฑใ์นการจดัส่งด้วยมาตรวดัและเครื่องทดสอบที่ได้รบัการบ ารุงรกัษาและสอบเทยีบ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมถงึการด าเนินการสอบเทยีบระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง
และลกูคา้อยูอ่ยา่งต่อเนื่องเพื่อรกัษาระดบัมาตรฐานการจดัส่งทีถู่กตอ้งและเป็นธรรม 

ทัง้นี้เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดและความเชื่อมัน่ของลกูคา้ ในบรโิภคผลติภณัฑด์ว้ยราคาที่
เป็นธรรม และมคีุณภาพผ่านการจดัการข้อมูลการปฏบิตัิงานระหว่างลูกค้าและผู้ปฏิบตัิงาน  โดย
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ช่องทาง CSC Website (Customer Support Center Website) ที่ประกอบด้วย เมนูการให้บริการ
ต่างๆ ดงัตวัอยา่งเมนูการใชง้านต่อไปนี้ 

1. เม นูบริการลูกค้า :  แจ้งการยอมรับ
ผลติภณัฑ ์→ กรณีโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 
พบค่ าผลิตภัณฑ์ไม่ต รงตามข้อตกลง ใน
ผลติภณัฑท์ีท่ าการจดัส่งแบบ continues, ผูด้แูล
จะท าการแจ้งข้อมูลลงในระบบเพื่อให้ลูกค้า
ไดร้บัทราบขอ้มลูของผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตาม
ขอ้ตกลงอยา่งตรงไปตรงมา 

 
Figure 5.6 A เมนูบรกิารลูกคา้: แจง้การยอมรบั

ผลติภณัฑ ์
2. เมนูบรกิารลูกค้า:แจง้ปัญหาโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาตริะยอง → เมื่อเกดิสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการจดัส่งผลิตภณัฑ์ของลูกค้า โรง
แยกฯจะท าการลงขอ้มลูในระบบ ซึง่จะแจง้อเีมล์
ไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งต่อไป 

 
Figure 5.6 B เมนูบรกิารลูกคา้: แจง้ปัญหา 

3. เมนูสถานการณ์โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ระยอง: ขอ้มลู Status Plant → หน้าแสดงขอ้มูล
การรับ  Feed Gas ของแ ต่ละโรงการผลิต 
อพัเดทขอ้มลูปัจจบุนั 
 

 
Figure 5.6 C เมนูสถานการณ์ของโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาตริะยอง: ขอ้มลู Status Plant 

4. เมนูท่อและมเิตอร ์
 :  Celibate Meter →แสดงก าหนดการ 
Celibate/Prove Meter ตามแผน และช่วงเวลา
ด าเนินการจรงิ 
 

 
Figure 5.6 D เมนูท่อและมเิตอร ์: Celibate 
Meter ก าหนดการ Celibate/Prove Meter 
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5. เมนูท่อและมเิตอร ์
 : Metering Diff →แสดงค่าความแตกต่าง
ของปรมิาณผลติภณัฑจ์ากมาตรวดัระหว่างโรง
แยกก๊าซธรรมชาติระยองและลูกค้าซึ่งได้
ควบคุมค่าความแตกต่างให้เ ป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

 
Figure 5.6 E เมนูท่อและมเิตอร ์: Metering Diff 
ค่าความแตกต่างของปรมิาณผลติภณัฑจ์าก
มาตรวดัระหว่างโรงแยกก๊าซฯและลกูคา้  

5.6.4 (2) ทบทวนขอ้รอ้งเรยีนและปรบัปรงุแนวปฏบิตัใินการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง มกีระบวนการรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้อย่างเสมอภาค 
โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมถงึก าหนดระยะเวลาด าเนินงานอย่างเหมาะสม นอกเหนือจากระบบการรบั
ฟังขอ้รอ้งเรยีนของลูกค้าโดยระบบ 1365 จากส่วนกลางของ ปตท. แล้วนัน้ ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้รอ้ง
จากลูกคา้ผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง จะไดร้บัการตอบสนองภายใน 24 ชัว่โมงและ
จะตอ้งปิดเรือ่ง/ไดข้อ้สรุปทีช่ดัเจนภายใน 7 วนัท าการ ทัง้นี้ไดม้กีารบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีน ขอ้รอ้ง
ขอ และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นไปอย่างมรีะบบ และสามารถตดิตามสถานะไดอ้ย่างต่อเนื่องบนระบบเก็บ
บนัทกึขอ้มลูของ CSC Website ในเมนูขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งขอ จากขอ้มลูปี พ.ศ. 2561 ทางโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตฯิไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน ไดร้บัขอ้รอ้งขอทัง้หมด 29 ขอ้ ซึง่สามารถปิดเรื่องไดเ้ฉลีย่ภายใน 7 
วนัท าการตามมาตรฐานการจดัการ VOCs ทัง้หมด อกีทัง้โรงแยกก๊าซธรรมชาตฯิ ยงัมีการจดัประชุม 
Customer Alignment ร่วมกบัลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหา ข้อร้องขอ
ต่างๆ พรอ้มทัง้ท าความเขา้ใจในประเดน็ขอ้สงสยัรว่มกนั โดยส าหรบัประเดน็ขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้รอ้งขอที่
ได้รบัจะมรีายงานในที่ประชุมคณะท างานการจดัการคุณภาพและข้อร้องเรยีนของลูกค้า (Quality 
Management Pillar Meeting) เพื่อท าการวเิคราะหห์าสาเหตุ ด าเนินการแกไ้ข และป้องกนัการเกดิซ ้า 
จากนัน้จงึจะมกีารรายงานทีป่ระชุมต่อผูบ้รหิารระบบการจดัการของโรงงานเป็นประจ าทุกเดอืน (Pillar 
of Excellence) และรายงานต่อคณะผูบ้รหิารระดบัสงูทุกไตรมาส (QSHE MSC)  

 นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ยงัมชี่องทางการรบัฟังเสยีงจากลกูคา้ผ่านการส ารวจ
ความพงึพอใจโดยบรษิทัวจิยัอกีช่องทางหนึ่ง เพื่อรบัทราบความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆจาก
ลกูคา้ เช่น จากขอ้มลูการส ารวจความพงึพอใจประจ าปี 2561 ลกูคา้เสนอใหม้กีารปรบัปรงุระบบ CSC 
Website ใหเ้หมาะสมกบัการน าขอ้มลูไปใชข้องลูกค้า ซึง่ทางทมีงานได้น าขอ้เสนอแนะ น าไปพฒันา
ระบบ และไดน้ าเสนอลูกคา้ในทีป่ระชุม Customer Alignment และด าเนินการจดัการอบรมส าหรบัผูท้ี่
สนใจต่อไป 
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Figure 5.6 F ระบบการบรหิารจดัการขอ้รอ้งขอ และขอ้รอ้งเรยีน 

 
Figure 5.6 G เมนูบรกิารลกูคา้: ขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งขอ บนระบบ CSC Website 

 
Figure 5.6 H การประชุม Alignment รว่มกบัลกูคา้ เพื่อแจง้ขอ้มลูข่าวสาร และประเดน็ต่างๆ 

5.7 การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน (Community involvement and development) 

5.7.1 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 1: การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 

involvement)  
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5.7.1 (3) สนับสนุนการจดัท าสาธารณสมบตัแิละพฒันาชุมชนร่วมกบัองค์กรต่างๆ ในท้องถิน่อย่าง

เหมาะสม     

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองมกีารก าหนดนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด าเนิน
ธุรกิจโดยใช้วธิ ีCSR In Process (ความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายในโรงงาน โดยการมจีรยิธรรมใน
กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม) และ CSR After Process (ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมภายนอก ใหชุ้มชนและโรงงานอยูร่ว่มกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื) โดยการน าผลส ารวจความพงึพอใจจาก
ทัง้ Third Party, การสานเสวนาชุมชน และผ่านการด าเนินการโครงการต่าง ๆ มาเป็นขอ้มลูป้อนเขา้
ในการวเิคราะหแ์ละจดัท าแผนงาน ซึง่ครอบคลุมตามความต้องการความคาดหวงัชุมชนตามแผนกล
ยุทธ์ ปตท. (New Initiative / Action Plan) ประกอบด้วย งานแผนกลยุทธ์และพฒันาระบบบรหิาร, 
งานสื่อความ, งานการศกึษาและพฒันาเยาวชน, งานส่งเสรมิสุขภาพและสิง่แวดล้อม, งานส่งเสรมิ
รายไดแ้ละวสิาหกจิชุมชน, งานสานสมัพนัธแ์ละสรา้งการมสี่วนร่วมกบัชุมชน,งานส่งเสรมิความมัน่คง 
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม    

มกีารผลกัดนัให้เกดิการมสี่วนร่วมระหว่างพนักงานและชุมชน โดยการน าองค์ความรูแ้ละ
ทกัษะอาชพีของพนักงาน (Core Competency) น าไปพฒันาสาธารณสมบตัแิละสาธารณูปโภคของ
ชุมชนร่วมกับองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมผ่านโครงการ CSR พัฒนาชุมชนตาม
ความสามารถหลกัของพนักงาน ซึง่มกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุก ๆ ปี อาทเิช่น 
การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า, เครื่องเล่นเด็ก, ส่งเสรมิการเรยีนรู้ภาษาองักฤษนอกเวลาเรยีน
ให้กับน้อง ๆนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษา, แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนั กเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 สายวทิย-์คณติ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในระยอง และการน า
พนกังานเขา้รว่มกจิกรรมประเพณขีองชุมชน เป็นตน้ 

        

       

Figure 5.7 A ภาพรวมกจิกรรมโครงการ CSR พฒันาชุมชน ประจ าปี 2562 
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นอกจากนี้แลว้ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ในนาม กลุ่ม ปตท. พืน้ทีจ่งัหวดัระยอง ไดร้ว่ม
เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดบับรกิารสาธารณสุข จ.ระยอง ด้วยมนีโยบายสนับสนุนภาคีเครอืข่าย
ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ ภาคเอกชนบริษัทต่าง ๆ สนับสนุนการจดัตัง้ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมอืงมาบตาพุด โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึบรกิารสาธารณสุข
ขัน้พืน้ฐานไดอ้ย่างทัว่ถงึและรวดเรว็ ลดความแออดัในการรบับรกิารจากศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเนิน
พยอม (ศูนยฯ์ เดมิ) ยกระดบัคุณภาพการบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของเทศบาลเมอืงมาบ
ตาพุด และรองรบัการขยายตวัของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โดย
มุ่งหวงัให้เป็นศูนยบ์รกิารสาธารณสุขที่มคีวามผูกพนักบัชุมชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ยงัคงมี
ความต้องการบรกิารด้านสาธารณสุขอกีจ านวนมาก โดยยดึหลกัการให้บรกิารแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ 
โดยศูนยฯ์ จดัใหม้มีากกว่าบรกิารสาธารณสุขเชงิรบั เปิดใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขครบทุกมติ ิทัง้การ
รกัษาพยาบาลเบื้องต้น ฉีดวคัซนี ตรวจคดักรองพฒันาการเดก็ ฝากครรภ์ และวางแผนครอบครวั 
บรกิารกายภาพบ าบดัและฟ้ืนฟูสุขภาพ งานแพทย์แผนไทย งานทนัตกรรม และการดูแลสุขภาพ
ผูส้งูอาย ุนอกจากนี้ยงัมหีอ้งสมดุ หอ้งกจิกรรมส่งเสรมิทกัษะสมองเพื่อชวีติส าเรจ็ตัง้แต่วยัเดก็  

ส าหรบัศูนย์บรกิารสาธารณสุข เทศบาลเมอืงมาบตาพุด ทาง กลุ่ม ปตท. ได้สนับสนุน
เครื่องมอืแพทย์และอุปกรณ์ส าหรบัใช้ในห้องฉุกเฉิน อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง รถพยาบาล
ฉุกเฉิน รถกอล์ฟรบัส่งผู้สูงอายุ เครื่องกายภาพเลเซอร์ความเข้มสูง มูลค่ารวม 8,536,000 บาท 
รวมถงึดา้นขา้งของศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ฯ ไดจ้ดัใหม้สีถานทีอ่อกก าลงักาย (Fitness Center) โดย
ไดร้บัการสนับสนุนจากเงนิบรจิาคจากเทศกาลไมเ้มอืงหนาว ทวิลปิบานทีร่ะยอง ประจ าปี 2561     ที่
ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้จดักจิกรรม โดยศูนยบ์รกิาร
สาธารณสุข เทศบาลเมอืงมาบตาพุด ไดเ้ปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2563 
 

              

               
Figure 5.7 B ภาพพธิเีปิดศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เทศบาลเมอืงมาบตาพุด ทาง กลุ่ม ปตท. 
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5.7.1 (4) สนบัสนุน ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเป็นอาสาสมคัรบรกิารชุมชน 

โรงแยกก๊าซฯ จดัโครงการและกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชมภายใต้การขบัเคลื่อนและ

ด าเนินงานของ PTT Group เช่น โครงการยกระดบับุคลากร อสม. สรา้งเครอืข่ายครูแนะแนว CPA 

Tutor โครงการโรงเรยีนเชงินิเวศน์ตน้แบบ (Eco School) โครงการชุมชนสุขภาพด ีสู่ชุมชนเชงินิเวศน์

ต้นแบบ (Eco Community) โครงการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนต้นแบบ “ธรรมศาสตรโ์มเดล” โครงการ

วดัเชงินิเวศน์ (Eco Temple) และกจิกรรมหน่วยแพทยเ์คลื่อนที ่ 

 

 

Figure 5.7 C กจิกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชมภายใตก้ารขบัเคลื่อนและด าเนินงานของ PTT Group 

5.7.2 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 2: การศึกษาและวฒันธรรม  (Education 

and Culture) 

5.7.2 (4) ส่งเสรมิกจิกรรมทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณใีนทอ้งถิน่ 
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โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมและประเพณทีอ้งถิน่ เพื่อการรกัษา
ไวซ้ึง่ความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน โดยรว่มกนัส่งเสรมิใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของพนักงานต่อประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิน่ และสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื ทัง้ในเรื่องของ
การสนบัสนุนงบประมาณและก าลงัคนในการเขา้รว่มกจิกรรมประเพณต่ีางๆ 

        

Figure 5.7 D รว่มเป็นเจา้ภาพพธิทีอดกฐนิสามคัคชีุมชนเป็นประจ าทุกปี 

   
Figure 5.7 E พนกังานรว่มจดัเตรยีมสถานทีส่ าหรบัพธิยีกช่อฟ้าอุโบสถหลงัใหม ่วดัมาบตาพุด 

 

 

 

Figure 5.7 F สนบัสนุนงบประมาณการจดังานและและเขา้รว่มกจิกรรมประเพณบีุญขา้วหลามชุมชน 
5.7.3 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 3: การสร้างงานและการพฒันาทกัษะ 

(Employment creation and skills development) 

5.7.3 (7) จา้งงานและสรา้งศกัยภาพใหก้บักลุ่มคนทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษเท่าทีจ่ะท าได้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ไดน้ างบประมาณเงนิบรจิาคจากการจ าหน่ายบตัรเขา้เยีย่มชม
เทศกาลไมเ้มอืงหนาว ทวิลปิบานทีร่ะยอง ประจ าปี 2562 โดยไมห่กัค่าใชจ้า่ยใด ๆ มอบใหก้บักองทุน
สนับสนุนการจดับรกิารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเมอืงมาบตาพุด ซึ่งเป็นกองทุนที่
รว่มกนัจดัตัง้โดย กองสาธารณสุขเทศบาลเมอืงมาบตาพุด, วดั , โรงเรยีนในพืน้ที ่และชุมชน เพื่อเป็น
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กองทุนส าหรบัดแูลคุณภาพชวีติ ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร ในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพุด ให้
มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมกีิจกรรมคือ การเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่ม อสม. ในแต่ละพื้นที่ , สร้างและ
ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส รวมทัง้ลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนและมอบของอุปโภคบรโิภคทีจ่ าเป็น
ต่อผูป่้วยตดิเตยีง เช่น ผา้ออ้มผูใ้หญ่ ผา้ปเูตยีง เป็นตน้ 

                                              

              

Figure 5.7 F ภาพการลงพืน้ทีร่ว่มกบักองทุนสนบัสนุนการจดับรกิารศูนยค์ุณภาพชวีติผูส้งูอาย ุ และ

คนพกิารเมอืงมาบตาพุดเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง 

5.7.6 ประเดน็การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนท่ี 6: สขุภาพ (Health) 

5.7.6 (3) สนับสนุน ส่งเสรมิการให้ความรูก้บัชุมชน เกี่ยวกบัโรคอนัตรายและภยัคุกคามต่อสุขภาพ 

และวธิกีารป้องกนั ดงัเช่น โรคเอดส ์โรคมะเรง็ โรคหวัใจ โรคไขม้าเลเรยี โรควณัโรค และโรคอว้น 

ส่งเสรมิการใหค้วามรูก้บัชุมชน เกี่ยวกบัโรคอนัตรายและภยัคุกคามต่อสุขภาพโดยการออก
หน่วยแพทยเ์คลื่อนทีใ่นนามกลุ่มเพื่อนชุมชน โรงแยกก๊าซฯมกีารจดัโครงการคลนิิกปันน ้าใจชุมชนซึง่
เป็นคลินิกที่ให้บรกิารด้านอายุรกรรมและการปฐมพยาบาลขัน้เบื้องต้น โดยมแีพทย์ให้บรกิารใน
ช่วงเวลาท าการ ซึง่เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มารบัการบรกิารโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายใด ๆ นอกจากนี้ยงัมี
การเขา้ร่วมกจิกรรมของกองสาธารณสุขและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมบูา้น (อสม.) ในการท า
กจิกรรมต่าง ๆ เช่น กจิกรรมส่งเสรมิสนัทนาการและตรวจสุขภาพชมรมผูสู้งอายเุทศบาลเมอืงมาบตา
พุด เป็นประจ าทุกเดอืน 
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Figure 5.7 G คลนิิกปันน ้าใจใหชุ้มชน 

    

Figure 5.7 H รว่มกจิกรรมกบั กลุ่ม อสม. และชมรมผูส้งูอายเุทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

อีกทัง้ในช่วงสถานการณ์การแพร่รระบาดจากเชื้อไวรสัสายพนัธุ์ใหม่ โควดิ -19  ที่ส่งผล
กระทบทัว่โลกมผีูต้ดิเชือ้มากกว่า 2 ลา้นคน ส่งผลกระทบต่อปัญหาดา้นสุขภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และ
การด ารงชวีติประจ าวนัของประชาชนในประเทศไทย  

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ช่วยเหลือสนับสนุน
โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ และชุมชน ในพืน้ทีอ่ย่างเตม็ทีต่ามก าลงัความสามารถ เพื่อร่วมเป็น
ก าลงัใจและก าลงัสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ฝ่าฟันวิกฤตครัง้นี้ไปด้วยกัน โดยการสนับสนุนเจล
แอลกอฮอล์ลา้งมอืและหน้ากากผ้ามอบใหแ้ก่ทุกภาคส่วน สนับสนุนน ้าดื่มให้กบัเจา้หน้าที่ประจ าจุด
คดักรองต่าง ๆ ใช้ความรูค้วามสามารถด้านวศิวกรรมออกแบบจดัท า กล่อง Aerosol box และฉาก
กัน้อะครลีกิ ใหก้บัโรงพยาบาลระยองส าหรบัคดักรองผู้ป่วย เพื่ออ านวยความสะดวกและป้องกนัการ
ตดิเชือ้ COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย ์และสุดทา้ย โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดม้อบดอก
ทวิลปิ จ านวน 50,000 ดอก จากการงดการจดักิจกรรมเทศกาลไม้เมอืงหนาว ทวิลปิบานที่ระยอง 
ประจ าปี 2563 มอบใหก้บัเหล่ากาชาดจงัหวดัระยอง เพื่อน าไปจ าหน่ายและน ารายได้มาจดัท าถุงยงั
ชพีเพื่อมอบใหก้บัประชาชนในจงัหวดัระยอง 
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Figure 5.7 I สนบัสนุนเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืและหน้ากากผา้ใหก้บัชุมชนและหน่วยงานราชการ 

     

Figure 5.7 J สนับสนุนน ้าดื่มใหก้บัจุดคดักรองและเจา้หน้าทีพ่่นฆ่าเชือ้ 

         

Figure 5.7 K จดัท า กล่อง Aerosol box และฉากกัน้อะครลีกิ ใหก้บัโรงพยาบาลระยอง 

             

Figure 5.7 L มอบดอกทวิลปิเพื่อใหเ้หล่ากาชาดจงัหวดัระยองน าไปจ าหน่ายและน ารายไดม้าจดัถุงยงั
ชพี 
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3.5 ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายและบริการ 
 ในปี 2562 โรงแยกก๊าซฯ มรีายได้จาก
การประกอบกจิการลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 
5,485.17 ล้านบาท โดยจากราคาก๊าซฯ ของ
ตลาดโลกลดลงและภาวะเศรษฐกจิ  

 

ก าไร 
 ในปี 2562 บรษิทัฯ มลีดลงเพิม่ขึน้จากปี 
2561 เป็นจ านวน 12,601.24 ลา้นบาท  

 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ่ายเงนิ
ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ระหว่างปี 2561-2562 
เท่ากบั 57,104ลา้นบาท  
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ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้แก่ผู้
กู้ยืม 

ในปี 2562 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
มดีอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงนิให้แก่ผู้กู้ยมื 
จ านวน 27,971.46 ลา้นบาท 

 
ภาษี ท่ี จ่ายให้แก่ร ัฐบาล และหน่วยงาน
ราชการท้องถ่ิน เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีบ ารงุท้องถ่ิน ภาษีโรงเรือน 
 ปี 2561 โรงแยกก๊าซฯ ไดม้กีารจ่ายภาษี
ใหแ้ก่ใหแ้ก่รฐับาล และหน่วยงานราชการทอ้งถิน่
ตามที่ก าหนดครบถ้วน โดยปี 2562 จ่ายภาษี
ลดลง จากปี 2561 เป็นจ านวน 4,666.26 ล้าน
บาท  

 

ภาษีท่ีจ่ายให้แก่รฐับาล เช่น ภาษี สรรพสามิต 
เงินจ่ายเข้ากองทุน LPG  

ปี 2561 โรงแยกก๊าซฯ ไดม้กีารจ่ายภาษี
ใหแ้ก่ใหแ้ก่รฐับาล เช่น ภาษ ีสรรพสามติ เงนิจา่ย
เข้ากองทุน LPG ตามที่ก าหนดครบถ้วน โดยปี 
2562 จ่ายภาษีลดลง จากปี 2561 เป็นจ านวน 
4,666.26 ลา้นบาท 

 
ค่าใช้จ่ายในด าเนินโครงการ เพ่ือพฒันาและ
สนับสนุนด้านสงัคม และชุมชน 
 ปี 2562 โรงแยกก๊าซฯ ได้สนับสนุน
งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาและสนับสนุน
ด้านสงัคม และชุมชน เพิม่ขึ้นจากปี 2561 เป็น
จ านวนเงิน 34.86 ล้านบาท เนื่ องจากขยาย
ขอบเขตความรบัผดิชอบโดยรวมกบังบประมาณ  
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การด าเนินงานของ PTT Group และสมาคม
เพื่อนชุมชน  

อัตราเงินสมทบท่ีองค์กรจ่ายเข้ากองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ให้แก่พนักงาน 
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีการ
ก าหนดอัตราเงินสมทบตามฐานเงินเดือนของ
พนกังาน ตามอายงุาน โดยองคก์รจา่ยเขา้กองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ใหแ้ก่พนักงานคงทีต่ ัง้แต่ปี 2561 
- 2563 

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืนๆ ท่ีได้รบัจาก
รัฐบาลและหน่วยงานท้อง ถ่ิน จากการ
ส่งเสริมการลงทุนและพฒันา   

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ ที่
ได้รบัจากรฐับาลและหน่วยงานท้องถิน่ จากการ
ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา ที่บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ได้รบัในปี 2562 ลดลงจากปี 
2561 จ านวน 5,361.10 ลา้นบาท 

 

ร้อยละของผูส่้งมอบในท้องถ่ิน (Supplier 
/Service/Outsource) 
 โรงแยกก๊าซฯ เปิดโอกาสให้ผู้ส่งมอบ
แข่งขนักนัอย่างเท่าเทยีม โดยมจี านวนผู้ส่งมอบ
ทอ้งถิน่ (ในจงัหวดังระยอง) ตัง้แต่ปี 2561 ถงึ ปี 
2562 มจี านวนลดลงเล็กน้อยย และในปี 2563 
ด้วย Turnaround ที่มีจ านวนมากขึ้น ท าให้มี
จ านวนเพิม่มากขึน้กว่าปี 2561  
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ร้อยละของผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้จดัการขึ้น
ไปท่ีมาจากคนในท้องถ่ิน (ภายในจงัหวดั) 
 ตัง้แต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 จ านวน
ผู้บรหิารของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองส่วน
ใหญ่ มากกว่าร้อยละ 60 เป็นคนในท้องถิ่น
จงัหวดัระยอง โดยในปี 2562 และ 2563 เพิม่ขึน้
เนื่ องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรและมี
หน่วยงานเพิม่ขึน้ 

 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 
 

 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 89 
 

 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 
จ านวนพนักงาน 

ตัง้แต่ปี 2561 ถงึปัจจุบนั จ านวนพนักงาน
รวมของโรงแยกก๊าซฯ ทัง้หมดม ี696-765 คน 
แบ่งเป็นพนักงานประจ า 528-533 คน และ
พนกังานชัว่คราวสญัญา 168-235 คน 
 

 

จ านวนพนักงานจ าแนกตามเพศ (พนักงาน
ประจ า) 

จ านวนพนักงานประจ าของโรงแยกก๊าซฯ 
ในปัจจบุนั ประกอบดว้ยเพศชายทัง้หมด 465 คน 
และเพศหญงิ 65 คน 

 
จ านวนพนักงานจ าแนกตามระดบัพนักงาน 
(พนักงานประจ า) 

จ านวนพนักงานประจ าจ าแนกตามระดบั
พนั ก ง า นขอ ง โ ร ง แ ยก ก๊ า ซ ฯ  ใ น ปั จ จุ บัน 
ประกอบด้วยระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-10) 
ทัง้หมด 476 คน และระดบัผู้จดัการ (ระดบั 11 
ขึน้ไป) ทัง้หมด 54 คน  
ร้อยละของพนักงานท่ีจะเกษียณอายุ 

ตัง้แต่ปี 2561 ถงึปี 2563 โรงแยกก๊าซฯ มี
แนวโน้มจ านวนพนกังานเกษยีณอายคุงที ่
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อตัราการกลบัมาหลงัจากลาคลอดและอตัรา
การลาออกเพ่ือเล้ียงดบูตุร 
 ในช่วงปี 2561 ถงึปัจจุบนั และพนักงาน
ที่ใช้สิทธิการลาคลอดทัง้หมดกลับมาท างาน
ตามปกติหลงัจากลาคลอด และไม่มกีารลาออก
เพื่อเลีย้งดบูุตร  

 

อตัราการลาออก (Turn Over Rate) 
ในช่วงปี 2561 ถึงปัจจุบัน พนักงานมี

จ านวนอตัราการลาออกเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

 
จ านวนพนักงาน ท่ี เ ป็นคณะกรรมการ
สวสัดิการ 
 ตัง้แต่ปี 2561 ถงึปัจจบุนัโรงแยกก๊าซฯ มี
จ านวนพนักงานมีเ ป็นคณะกรรมการด้ าน
สวสัดกิารจากแต่ละหน่วยงานเพิม่ขึ้น ปัจจุบนัมี
จ านวนทัง้หมด 30 คน 

 
จ านวนพนักงานท่ีอยู่ในคณะกรรมการความ
ปลอดภยัฯ 
 ตัง้แต่ปี 2561 ถงึปัจจบุนัโรงแยกก๊าซฯ มี
จ านวนพนักงานคณะกรรมการความปลอดภัย
ทัง้หมด 19 คน โดยแบ่งเป็นตวัแทนนายจา้งและ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจ านวน 10 คน และ
ตวัแทนลกูจา้งทีม่าจากการเลอืกตัง้จ านวน 9 คน  
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อตัราการลาจากการท างานของพนักงาน 
 ตัง้แต่ปี 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2562 
โรงแยกก๊าซฯ มพีนักงานบาดเจบ็จากการท างาน 
ลดลง จาก 0.15 รายต่อชัว่โมงจนถงึไมม่พีนักงาน
ที่บาดเจบ็จากการท างาน และพบว่าจากการจดั
กิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโรง
แยกก๊าซฯ ไมม่พีนกังานทีเ่กดิโรคจากการท างาน 
เกิดอุบัติเหตุจนถึงขึ้นหยุดงาน และลาหยุด
เนื่องจากเจ็บป่วยจากการท างาน รวมทัง้ไม่มี
พนกังานทีเ่สยีชวีติจากการท างาน 

 

ร้อยละของผู้ส่งมอบ ผู้รบัเหมา และหุ้นส่วน
ทางธุรกิจท่ีมีความส าคญัท่ีผ่านการคดักรอง
เร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 ตัง้แต่ปี 2561 ถึงปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ 
ไดม้กีารคดักรองผูส้่งมอบ ผูร้บัเหมา และหุน้ส่วน
ทางธุรกจิทีม่คีวามส าคญัเรื่องสทิธมินุษยชนครบ
ทุกบรษิทั 
 
 
 

 

ร้อยละของพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรม
นโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 
 พนักงานประจ าของโรงแยกก๊าซฯ ไดท้ า
การอบรมผ่านระบบ E-Learning ครบถว้น 100% 
นอกจากนัน้ได้มกีารแจกคู่มอืนโยบาย และแนว
ปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ในองค์กร ให้
พนกังานทุกคนศกึษา และก าหนดใหพ้นกังานทุก
คนลงนามรบัทราบ 
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จ านวนข้อร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ตัง้แต่ปี 2561 จนถงึปัจจุบนัโรงแยกก๊าซ
ฯ ด าเนินกจิการโดยทีไ่ม่มขีอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า   

ผลส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าของ
โรงแยกก๊าซฯ พบว่าในปี 2560 มคีวามพงึพอใจ 
ร้อยละ 93.8 โดยในปี 2561 มีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 9.40 โดยปี 2563 จะ
ด าเนินการส ารวจในไตรมาสที ่4 ของทุกปี 
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 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

วตัถดิุบหลกั 
 ในปี 2562 โรงแยกก๊าซฯ มีการใช้
วตัถุดบิคอืก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้จากปี 2561 
เป็นจ านวน 7,992.35 MMSCFD เนื่องจาก
โรงงานมกี าลงัการผลติและการขายทีม่ากขึน้ 

 
ปริมาณการใช้พลงังานฟอสซิล 
 โรงแยกก๊าซฯ มีการใช้พลังงาน
ฟอสซิล จากก๊าซธรรมชาติเพียงชนิดเดียว 
โดยปรมิาณการใชพ้ลงังานของปี 2561 ลดลง
จากปี 2561 เท่ากบั 47,645,511.90 MJ 

 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
 โรงแยกก๊าซฯ มกีารใชป้รมิาณไฟฟ้า
ที่ผลิต เองลดลงเล็กน้อย และจึงท าให้มี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจากภายนอกเพิม่มากขึน้
เช่นกนั  

 

ปริมาณการใช้น ้า  
 โรงแยกก๊าซฯ มีการบริหารจดัการ
การใชน้ ้าให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องด้วยกระบวนการผลติที่มากขึน้จงึท าให้
มีการใช้น ้ า เพิ่มมากขึ้นตาม  นอกจากนี้
โรงงานไมน่ าน ้าจากผวิดนิมาใชอ้กีดว้ย 
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ร้อยละการน าน ้ากลบัมาใช้ใหม่  
โรงแยกก๊าซฯ มกีารน าน ้ากลบัมาใช้

ใหม่เมื่อ โดยในปีปัจจุบนัมปีรมิาณการน าน ้า
หลงัผ่านการบ าบดักลบัมาใชใ้หม่เพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 9.28 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางอ้อม 
 การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ (LPG 

ดเีซล)(ปรมิาณการใชพ้ลงังานฟอสซลิ x 

factor LPG 0.062 ดเีซล 2.708 / 1000) 

 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มผ่าน

การใชไ้ฟฟ้า : Scope 2*   ค านวณจาก

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจากภายนอก x 

0.5821 / 1,000   

ปี 2562 มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกทางตรงและทางออ้มเพิม่ขึน้ เนื่องจาก

การผลติเพิม่ขึน้ 

 

ปริมาณการปล่อยสารท าลายโอโซน 
 ตัง้แต่ปี 2561 ถงึปัจจุบนั โรงแยกก๊าซ
ฯ ไม่มกีารปล่อยหรอืใชส้ารที่ท าลายโอโซนมา
อยา่งต่อเนื่อง 
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ปริมาณการปลดปล่อย NOx และ SOx 
โรงแยกก๊าซฯ มีการปลดปล่อย 

NOx และ SOx ลดลง ตั ้งแต่ ปี  2561 ถึง
ปัจจบุนั  

 

ปริมาณน ้าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน 
 เมื่อเทยีบปรมิาณน ้าทิ้งที่ระบายออก
นอกโรงงานของ ปี 2561 และ ปี 2562 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และทางโรง
แยกก๊าซฯ ยงัคงความมุ่งมัน่ในการลดการ
ระบายน ้าทิ้ง พรอ้มทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพ
กระบวนการผลติไปพรอ้มกนั  

ของเสียอนัตรายและของเสียไม่อนัตราย 
 ตั ้งแ ต่ ปีตั ้ง แ ต่ ปี  2561  ถึง เดือน
มีนาคม 2562โรงงานมีปริมาณของเสีย
อนัตรายและไม่อนัตรายลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยของเสยีทีเ่กดิขึน้มาจากกระบวนการผลติ
และงานซ่อมบ ารุง เป็นต้น โดยน าส่งเพื่อใหม้ี
กระบวนการก าจดัอยา่งถูกตอ้ง  
จ านวนครัง้ของการรัว่ไหลของสารเคมี/
น ้ามนั/น ้าท้ิง/ของเสีย ท่ีมีนัยส าคญั  
 ในช่วงปี 2561 ถึงปัจจุบันโรงแยก
ก๊าซฯ ไม่มเีหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการรัว่ไหล
ของสารเคมี/น ้ ามัน /น ้ าทิ้ ง /ของเสียที่ มี
นั ย ส า คัญ  ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ทบ ต่ อ
สิง่แวดลอ้ม ชุมชน และทรพัยากรธรรมชาต ิ  
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3.6 ข้อมูลการรายงานตวัช้ีวดัโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1. มิติด้านกายภาพ 

ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 

ปี 

2561 2562 
2563 
(ม.ค.-
ม.ีค.) 

1 รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวของพืน้ทีท่ ัง้หมดของโรงงาน รอ้ยละ 7.08 7.08 7.08 

2. มิติด้านเศรษฐกิจ 

ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 
ปี 

2561 2562 
2563 

(ม.ค.-ม.ีค.) 
1 จ านวนครัง้ของการส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินกจิกรรม

ชุมชนในบรเิวณโดยรอบ 
ครัง้ 456 576 163 

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

2 รอ้ยละของพนกังานทีม่าจากคนในทอ้งถิน่  
(ภายในจงัหวดัทีต่ัง้ของโรงงาน) 

รอ้ยละ 54.09 55.12 55.35 

3. มิติด้านส่ิงแวดล้อม 

ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 

ปี 

2561 2562 
2563 

(ม.ค.-ม.ีค.) 
1 ร้อยละของปรมิาณน ้าใชต่้อหน่วยผลติภณัฑท์ี่

ลดลง 
รอ้ยละ 25.6 25.56 24.43 

2 ร้อยละของปริมาณน ้าทิ้งต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลง 

รอ้ยละ 4.92 4.95 1.10 

3 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ 

 ปรมิาณการปล่อย NOx  (ton) 957.63 785.37 192.48 

 ปรมิาณการปล่อย SOx   (ton) 54.32 42.44 10.37 

4 การจดัการกากของเสยีและวสัดุเหลอืใชภ้าคอุตสาหกรรม 

 รอ้ยละของปรมิาณของเสยีทีน่ าไปฝังกลบ รอ้ยละ 0.29 0.00 0.00 
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ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 

ปี 

2561 2562 
2563 

(ม.ค.-ม.ีค.) 
 ร้อยละของการน าวสัดุไม่ใช้แล้ว/กากของเสยี 

ไปเป็นใชเ้ป็นวตัถุดบิหรอืวตัถุดบิทางออ้มของ
โรงงานอื่น 

รอ้ยละ 90.67 90.25 98.40 

 ปรมิาณน ้าใช ้(m3) m3 1,552,097 1,669,209 369,193 

 ปรมิาณน ้าทิง้ (m3) m3 322,593 323,064 16,650 

 ผลติภณัฑ ์ ตนั 6,555,439 6,531,265 1,511,218 

5 อตัราการใชพ้ลงังานทดแทน รอ้ยละ 0 0 0 

6 จ านวนขอ้ร้องเรยีนด้านเหตุเดือนร้อนร าคาญ 
*หมายเหตุ : ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบทางสงัคม
และสิ่งแวดล้อมที่เ ป็นลายลักษณ์อักษรและการ
ด าเนินการแกไ้ขอย่างเป็นทางการ 

ครัง้ 0 0 0 

7 การใชว้ตัถุดบิอย่างมปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 87.72 87.53 87.38 

8 อตัราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 
เทยีบกบัปีฐาน (ปีฐาน คอื ปีทีม่กีารเกบ็ขอ้มลู) 
 %ทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2012 

 *สดัสูง CO2 จากอ่าว ที่ม%ีสูงขึ้น ท าให้มอีัตรา
การปล่อยมากขึน้ (ตดิลบ) 

รอ้ยละ 

6.84 0.35 -9.37* 

9 อตัราการเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงและอตัราการเจบ็ป่วยทีรุ่นแรง 

อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน (IR) 

รายต่อ
ชัว่โมง
การ

ท างาน 

0 0.30 0.84 

อตัราการเกดิโรคจากการท างาน (ORD) 0 0 0 

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยดุงาน (LDR)  0 0 0 

อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วย
จากการท างาน (AR) 

0 0 0 

จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการท างาน  คน 0 0 0 
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มิติด้านสงัคม 

ล าดบั ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั หน่วย 
ปี 

2561 2562 
2563 

(ม.ค.-ม.ีค.) 
1 รอ้ยละผลการส ารวจความพงึพอใจของชมุชนต่อกจิกรรม CSR รอ้ยละ 88.80 88.8 92.6 

 
3.7 การด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสีย  

 การชีบ้ง่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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จากการวเิคราะห ์พบว่า ผูม้สี่วนไดเ้สยีขององคก์ร มดีงันี้   

กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความหมายและนิยาม 

1. ประเทศชาต ิ
(Country) 

• หน่วยงานภาครฐั (ก ากบัดแูลให ้ปตท. ท าตามกฎหมาย เชงินโยบาย) เช่น กรม
โรงงาน  

•  ผูก้ าหนดนโยบาย (กระทรวงพลงังาน, กระทรวงการคลงั)  

2. ลกูคา้ (Customer) • ลกูคา้วตัถุดบิ 
• ลกูคา้เชือ้เพลงิ 

3. สงัคมชุมชน 
(Community) 

• ชุมชนในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงแยกกา๊ซฯ 
• รฐักจิสมัพนัธ:์ หน่วยงานราชการในพืน้ที ่จ.ระยอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

รฐัวสิาหกจิ สถานศกึษา เช่น อตุสาหกรรมจงัหวดั ส านกังานนิคมอุตสาหกรรม 
เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรยีน 

4. ผูถ้อืหุน้ 
(Shareholder) 

• ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (กระทรวงการคลงัรายใหญ่ 51.11%, กองทุนรวมวายุภกัษห์นึ่ง 
14.9% ) 

• ผูถ้อืหุน้กูท้ ัง้ธรรมดาและนิตบิุคคล 
• นกัลงทุน / สถาบนัทีล่งทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

5. พนกังาน 
(Employee) 

• ผูบ้รหิารและพนกังาน 

6. คู่คา้ (Business 
Partner) 

Hydrocarbon 
• ระบบท่อสง่ก๊าซฯ (ผทต.), ผจก., ผูส้ง่มอบ LPG, PTT LNG, Shipper ตาม TPA, 

PTT Tank 
Non-Hydrocarbon 
• ผูส้ง่มอบ (สง่มอบสนิคา้และบรกิาร), ผูส้ง่มอบ (แรงงานหรอืผูร้บัเหมาประจ า), 

พนัธมติร (PTT DIGITAL, PTT OR) 
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 การจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 
จากการจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี พบว่า ชุมชน เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่อีทิธพิลต่อ

การด าเนินการขององคก์รสูง จะตอ้งด าเนินการเชงิรกุเพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุด (โซน 4) โดยอนัดบั
ทีส่อง คอื พนกังาน จงึจดัท าแผนและโครงการตอบสนองต่อความผกูพนัของพนกังาน ดงันี้ 

 
จากคะแนนความผูกพนัของพนักงาน (Employee Engagement) ของพนักงาน ผยก. ปี 2561 

ในภาพรวม จะพบว่าปัจจัยด้าน Performance Management, Senior Leadership, และ Career & 
Development ยงัคงเป็นหวัขอ้หวัขอ้ที่คะแนนอยู่ในเกณฑต์ ่า และถูกวเิคราะห์ว่าควรได้รบัการพฒันา
เป็นล าดบัแรกๆ 
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Figure 3.7 A ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อความผกูพนัของพนกังาน ผยก. ปี 2561 (ใชเ้ป็นขอ้มลูป้อนเขา้
เพื่อจดัท าโครงการปี 2562) 

 

 
Figure 3.7 B คะแนนในแต่ละค าถามของการส ารวจความผกูพนัของพนกังาน ผยก. ปี 2561(ใชเ้ป็น

ขอ้มลูป้อนเขา้เพื่อจดัท าโครงการปี 2562) 

จงึได้จดัท าโครงการส่งเสรมิเพื่อตอบสนองต่อความผูกพนัของพนักงานทัง้ 3 ปัจจยั โดยมี
แผนงานครอบคลุมดงั Figure 3.7 C 
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Figure 3.7 C แผนงาน ประจ าปี 2562 

1. Performance Management โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองไดต้ระหนักถงึความส าคญั
ของระบบประเมนิผลงานของพนักงาน ในด้านสรา้งความมุ่งมัน่ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของบรษิัท
อย่างเต็มความสามารถ  ทัง้นี้ระบบประเมนิผลงานอยู่ในความรบัผิดชอบของบรษิัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) โดยผู้บรหิารโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้ด าเนินการสื่อความให้พนักงานได้รบัทราบถึง
กระบวนการของระบบประเมนิผลงานของพนักงานในเวทต่ีางๆ อาท ิสภากาแฟ และกจิกรรมสมัมนา
พนักงานในช่วงผู้บรหิารพบพนักงาน เพื่อสรา้งความเขา้ใจและความใส่ใจของผู้บรหิารที่มต่ีอพนักงาน 
Figure 3.7 F 

2. Career Opportunities โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ใชก้ระบวนการบรหิารสายอาชพี
ทีมุ่่งเน้นใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามสามารถเพื่อรบัผดิชอบงานในกลุ่มอาชพีทีอ่งคก์รก าหนดตามทศิทาง
ของธุรกิจ และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้ารองรบัการเติบโตของธุรกิจ รวมทัง้มีความช านาญที่จะ
ปฏบิตัิงานโดยใช้กระบวนการ Career Management Process ตามที่หน่วยงานทรพัยากรบุคคลสาย
งานแยกก๊าซธรรมชาติ (บทญ.) ร่วมกับคณะกรรมการ CCT GAS ตาม Figure 3.7 G โดยก าหนด 
Career Model จากวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์องค์กร ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชพี 
(Career Path) กลุ่มความช านาญ (Cluster/Sub Cluster)  และต าแหน่งงานที่ระบุสมรรถนะความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และคุณลกัษณะทีต่อ้งการขอความเหน็ชอบต่อสายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิมี
การสื่อความให้พนักงานทราบ โดยผู้บงัคบับญัชา และ HR Portal และภายในไตรมาสแรกของทุกปี 
ผู้บังคับบัญชาจะประเมินความพร้อมของพนักงานเพื่อแต่งตัง้  เลื่อนระดับ  โยกย้ายและจัดท า
แผนพฒันา น าเสนอ CCTGAS  เพื่อประเมนิศกัยภาพ  ก าหนดแนวทางพฒันา เตรยีมความพรอ้มด ารง
ต าแหน่งทีสู่งขึน้ รวมทัง้มกีารตดิตามการพฒันาของพนักงานและทบทวนกระบวน การโดย หน่วยงาน
ทรพัยากรบุคคลสายงานแยกก๊าซธรรมชาต ิ(บทญ.) รายงานผลในทีป่ระชุม CCT GAS ปีละ 1 ครัง้ 

3. Senior Leadership จาการส ารวจความผูกพนัของพนักงาน ประจ าปี 2561 พบว่า ขอ้
ค าถามที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์และการเข้าถึงของพนักงานสู่ผู้บรหิารมคีะแนนที่สามารถปรบัปรุงได้ 
ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองจงึได้มอบหมายแถวทางการสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างกนั
ผ่านกจิกรรมสมันนาพนกังาน ผยก. ประจ าปี 2562 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความสมัพนัธ ์ความเป็น
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ครอบครวัเดยีวกนั การลดช่องว่างระหว่างกนั และเพิม่ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัระหว่างพนกังานกบั
พนกังาน และผูบ้รหิารกบัพนกังาน 

 
Figure 3.7 D บรรยากาศกจิกรรมสภากาแฟและกจิกรรมสมัมนาพนกังาน ประจ าปี 2562 

 
Figure 3.7 E Career Management Process 

ดงันัน้ โรงแยกก๊าซฯ จงึพจิารณาเลอืกกจิกรรม สมัมนาพนักงานสายงาน ผยก. เพื่อแสดงถงึ
โครงการทีส่รา้งความผูกพนัธข์องพนักงานในสายงาน และตอบสนองต่อความผูกพนัของพนักงานทัง้ 3
ปัจจยัจากผลส ารวจความผูกพนัองคก์รที่ต้องการการส่งเสรมิมากที่สุด ซึ่งโครงการดงักล่าวครอบคลุม
ต่อพนกังานโรงแยกก๊าซฯ อยา่งทัว่ถงึ โดยมแีผนและผลการด าเนินงาน ดงันี้ 
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 แผนและผลการด าเนินงานกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 
ชื่อโครงการ โครงการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน ผ่านกจิกรรมสมัมนา

พนกังานสายงาน ผยก. ประจ าปี 2562 
ระยะเวลา มทีัง้สิน้ 4 รุน่ ดงันี้ 

รุน่ 1 (กะ A)  :   19-21 ส.ค. 2562 
รุน่ 2 (กะ B)  :   25-27 ส.ค. 2562 
รุน่ 3 (กะ C)  :   16-18 ก.ย. 2562 
รุน่ 4 (กะ D)  :   8-10 ต.ค. 2562 

งบประมาณ : 6,237,980 บาท 

วตัถุประสงค ์
(Objective) 

1. เพื่อให้มชี่องทางการสื่อความจากผู้บรหิารและมกีจิกรรมที่จะสร้างความสมัพนัธ์
อนัดรีว่มกนั 

2. เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้บรหิารและพนักงาน และระหว่างพนักงาน
ดว้ยกนัเอง 

3. เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจและตอบแทนความทุ่มเทในการท างานของพนักงานมา
ตลอดทัง้ปี 

4. เพื่อเพิม่ความผกูพนัในแต่ละส่วนงาน และสรา้ง Engagement 
ผลการ
ด าเนินงาน
ตาม
เป้าหมาย 

จากกิจกรรมสัมมนาสายงาน ผยก. ได้ด าเนินการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสรมิค่านิยมขององคก์ร ดา้น S (Synergy) และ P (Performance Excellence) โดย
มุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอือนัดรีะหว่างพนักงานกบัผูบ้รหิาร และ
ระหว่างพนักงานกับพนักงาน รวมถึงการสื่อความในประเด็นต่างๆ จากผู้บริหาร
ระดบัสงูของโรงแยกก๊าซฯ โดยตรง  

ผลจากการจดักจิกรรมมพีนักงานเขา้ร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 500 คน จาก 595 คน 
คดิเป็น 84.03% โดยในปีทีผ่่านมากจิกรรมดงักล่าวได้รบัผลคะแนนความพงึพอใจต่อ
การจดักิจกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. ประจ าปี 2562 โดยเฉลี่ย 4.45 คะแนน จาก
เป้าหมาย 4.00 คะแนน 

เป้าหมายที ่1: กจิกรรมสมัมนาที่ใหผู้้บรหิารและพนักงานไดส้ื่อสารและสรา้งสมัพนัธ์
อนัดรีว่มกนั จ านวน 4 รุน่  
ผล: จดักจิกรรมสมัมนาสายงานผยก. ทัง้หมด 4 รุน่ โดยไดส้ื่อสารถงึผลการด าเนินงาน
และทศิทางการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ และมกีจิกรรมสรา้งสมัพนัธอ์นัดรี่วมกนั
ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  
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Figure 3.7 F ภาพบรรยากาศกจิกรรมสมัมนาพนกังานสายงาน ผยก. ประจ าปี 2562 

ณ จงัหวดัภเูกต็ 
 
เป้าหมายที ่2: สดัส่วนการเขา้ร่วมของพนักงานในสงักดั ผยก. ไม่น้อยกว่า 80% และ
การเขา้รว่มกจิกรรมของผูบ้รหิารครบทุกรุ่น 
ผล: พนกังานในความสนใจและเขา้รว่มกจิกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. โดยมุง่หวงัเพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์แก่กันทัง้สิ้น 500 คนคิดเป็น 84.03% สดัส่วนของการเข้าร่วม
กจิกรรมของผูบ้รหิารจ านวนรุน่ละ 1-2 ท่าน โดยผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซ
ธรรมชาตซิึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสุดไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทุกรุน่ 

 
Figure 3.7 G ภาพบรรยากาศกจิกรรมสมัมนาพนักงานสายงาน ผยก. ประจ าปี 2562 
ณ จงัหวดัภเูกต็ 
 
เป้าหมายที่ 3: ผลคะแนนความพงึพอใจภาพรวมต่อการจดักจิกรรมสมัมนาในครัง้นี้ 
มากกว่า 4.00 คะแนน (คะแนนเตม็ 5) 
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ผล: ไดร้บัคะแนนความพงึพอใจต่อภาพรวมในการจดักจิกรรมสมัมนาสายงาน ผยก. 
ประจ าปี 2562 ทัง้สิน้ 4.45 คะแนน โดยหวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื 
ทมีงานจดังาน กจิกรรมเพิม่ความสมัพนัธพ์นกังาน แลการประชาสมัพนัธเ์ชญิชวน 

 

Figure 3.7 H คะแนนความพงึพอใจต่อภาพรวมในการจดักจิกรรมสมัมนาสายงาน 
ผยก. ประจ าปี 2562 

 

เป้าหมายที ่4: คะแนน Employee Engagement สายงาน ผยก. เพิม่ขึน้  

ผล: ผลการส ารวจคะแนนความผูกพนัขององค์กรสายงาน ผยก. ประจ าปี 2562 ใน
ภาพรวม มคีะแนนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความผูกพนัของพนักงานที่มต่ีอ
องค์กรและผู้บรหิารโรงแยกก๊าซธรรมชาตมิแีนวโน้มไปในทศิทางที่ดขี ึน้ (ผลคะแนน 
Employee Engagement ปี 2561 เท่ากบั 77%)  

 

Figure 3.7 I คะแนน Employee Engagement ของสายงาน ผยก. ประจ าปี 2562 
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 สรปุคณุลกัษณะของแผนงานผู้มีส่วนได้เสีย 
 

หวัขอ้คุณลกัษณะ  รายละเอยีด  

1. เ ป็ นแผนงานที่ น า ไปปฏิบัติที่ ดีก ว่ า
มาตรฐานขัน้ต ่าตามกฎหมาย 

เป็นกิจกรรมที่จ ัดขึ้นเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง
พนักงานและผู้บรหิาร แก้ไขจุดบกพร่องโดยอิงจาก
ผลส ารวจความผูกพนัธข์องพนักงาน รวมทัง้เป็นเวที
ในการได้ให้โอกาสพนักงานได้พูดคุย แสดงความ
คิดเห็น ลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างวัย เพศ 
ประสบการณ์ สายงาน ฯลฯ รู้จกักันมากขึ้น และ
ตระหนักถึงทิศทางการด าเนินการขององค์กรใน
อนาคต รวมถึงเป็นเวทีให้ผู้บริหารชี้แจงประเด็น
ต่างๆในรปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ และผ่อนคลาย 

2. เพิ่มผลประ โยช น์หรือลดผลกระทบ 
จากการสานเสวนาใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี  

เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใ ห้ พนั ก ง า น ไ ด้ พัฒนา
ความสัมพันธ์ รู้จ ักกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมสร้าง
ความสมัพนัธ ์รวมถงึใหก้ าลงัใจพนักงานทีไ่ดท้ างาน
กนัอยา่งเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทัง้ปี 

3. การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยี  พนักงานมสี่วนร่วมโดยไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ลอืกสถานที่
ในการสมัมนา และยงัมตีวัแทนพนักงานทุกกลุ่มงาน 
(Operation, Support และ Maintenance)  เข้าร่วม
เป็นคณะท างานจดังานสมัมนาในครัง้นี้ 

4. ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื  

เปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกกลุ่มงานไดรู้จ้กักนัมากขึน้ 
ท ากจิกรรมร่วมกนั ซึง่ทางผูบ้รหิารและพนักงานกไ็ด้
สรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ลดช่องว่างต่างๆ ซึ่ง
จะน าไปสู่การด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ความ
สามคัค ีและการท างานเป็นทมีในอนาคตอย่างยัง่ยนื  
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3.8 การด าเนินงานร่วมกบัชมุชน ปี พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมลูชุมชน 

 

ชื่อชุมชน/หมูบ่า้น : เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 
ทีต่ัง้ : เทศบาลเมอืงมาบตาพุด  ตัง้อยูบ่นเสน้
แบ่งเขตอ าเภอเมืองระยองกับอ าเภอนิคม
พัฒนา มีพื้นที่ครอบคลุม 5 ต าบล ได้แก่ 
ต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง  และพื้นที่
บางส่วนของต าบลต่างๆ ไดแ้ก่ ต าบลมาบข่า 
ต าบลทับมา ต าบลเนินพระ และมีเกาะ 1  
เกาะ คอื เกาะสะเกด็ โดยเนื้อทีเ่ทศบาลเมอืง
มาบตาพุดมพีื้นทีร่วมทัง้สิ้น 165.565 ตาราง
กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่บนบกที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ประมาณ 144.565  ตาราง
กิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 87.32  ของ
พื้นที่ทัง้หมด ที่เหลือเป็นทะเลประมาณ  
21.000 ตารางกโิลเมตร 
จ านวนประชากร : 70,606 คน 
อาชพีหลกั : คา้ขาย,เกษตร 
รายได้เฉลี่ยต่อครวัเรอืน : 120,000 บาทต่อ
ปี 
ชื่อหวัหน้าชุมชน/หมู่บ้าน : นายกเทศบาล
เมอืงมาบตาพุด นายถวลิ โพธบิวัทอง 
ผูป้ระสานงานหลกัของชุมชน/หมู่บา้น: นายก
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด นายถวิล โพธิบัว
ทอง 
เบอรโ์ทรศพัท/์โทรสาร : 081-3050787 



 

 
โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยัง่ยนื  
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 แผนและผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน 
ชื่อโครงการ โครงการช่วยเหลอืชุมชนและส่วนราชการ กรณสีถานการณ์การแพร่รระบาดจากเชือ้

ไวรสัสายพนัธุใ์หม ่COVID-19 
ระยะเวลา ม.ีค. – พ.ค. 2563 งบประมาณ 2,958,225 บาทต่อปี 
วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่จากวิกฤตขาดแคลนเจล

แอลกอฮอล ์
2. เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ดา้นสุขภาพอนามยั 
3. เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างโรงแยกก๊าซฯและชุมชน 

ผลการ
ด าเนินงาน
ตาม
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 : สามารถสนับสนุนอุปกรณ์และสิง่จ าเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ร
ระบาดจากเชื้อไวรสัสายพนัธุ์ใหม่ โควดิ-19  ได้อย่างทัว่ถึงครบทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาครฐั, ภาคเอกชน และชุมชน 
ผล :  

1. สามารถสนับสนุนภาครฐัระดบัจงัหวดั ที่เป็นหน่วยงานหลกัในการดูแล
ประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โดย สนับสนุน Aerosol box และ
ฉากกัน้อะคลรีคิ รวมจ านวน 40 ชิน้ เพื่อช่วยเหลอืบุคลากรทางการแพทย์
ผูเ้ป็นก าลงัส าคญั 

2. สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้า ให้กบัหน่วยงานราชการ อาทิ
เช่น สถานีต ารวจ, เทศบาล, โรงเรยีน และ โรงพยาบาล ในเขตพื้นที่
จงัหวดัระยอง เป็นจ านวนทัง้สิน้ 66 แห่ง  

3. สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
จ านวน 38 ชุมชน  

คดิรวมเป็นสนบัสนุนเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืจ านวนทัง้สิน้ 2,997 ลติร หน้ากาก
ผา้ จ านวน 300 ชิน้และกล่องป้องกนัเชือ้ จ านวน 40 ชิน้ 

 สรปุคณุลกัษณะของแผนงานชุมชน 
หวัขอ้คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

1.ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิ 
หรอืขดีความสามารถขององคก์ร 

โรงแยกก๊าซฯ ใชค้วามสามารถและวตัถุดบิทีม่อียู่ของแต่
ละหน่วยงานในการช่วยเหลอื ไดแ้ก่ Aerosol box และ
ฉากกัน้อะคลรีคิ และดอกทวิลปิ 

2.การมสี่วนรว่มของพนกังาน พนกังานหน่วยงานวศิวกรรมบ ารงุรกัษาได้ใช้
ความสามารถดา้นวศิกรรมในการท า Aerosol Box ฉาก
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หวัขอ้คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

กัน้อะครลีกิ และตูค้วามดนัลบเพื่อบรจิาคใหแ้ก่
โรงพยาบาล 

3.การมสี่วนรว่มของชุมชน สามารถสนับสนุนอุปกรณ์และสิง่จ าเป็นในช่วงสถานการณ์

การแพรร่ระบาดจากเชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หม ่โควดิ-19  ได้

อยา่งทัว่ถงึครบทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั, ภาคเอกชน และ

ชุมชน 

4.ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา 
อยา่งยัง่ยนื 

ด าเนินโครงการต่อเนื่องและส่งเสรมิดา้นความรูเ้กี่ยวกบั
การป้องกนัตนเองและความรูด้า้นสุขภาพชุมชน 
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 แผนและผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน (2) 
ชื่อ
โครงการ 

โครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชน ณ สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

ระยะเวลา เดอืนมกราคม 2562 ถงึเมษายน 2563 งบประมาณ 500,000 บาท/ปี 
วตัถุประสง
ค ์

1.สรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนและภาคส่วนต่างๆอยา่งยัง่ยนื 
2.ส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพและการต่อยอดองคค์วามรูข้องชุมชน 
3.สรา้งการมสี่วนรว่มการบรหิารจดัการของทุกภาคส่วน ตามนโยบายของภาครฐั 

ผลการ
ด าเนินงาน
ตาม
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
เป้าหมายที ่1 : ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนไมต่ ่ากว่า 250 ราย  
ผล : การมสี่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบกาภาคประชาชนและประชาสงัคมจ านวน 
564 ราย  

 
Figure 3.8 A การมสี่วนรว่มของชุมชนในพืน้ทีต่่างๆในโครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิ

ชุมชน ณ สวนสมนุไพรฯ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 
ชุมชนและประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 468 
ชุมชนจงัหวดัอื่นๆ 46 
OTOP ระยอง 14 
กลุ่มวสิาหกจิชมุชนระยอง 21 
กลุ่มแมบ่า้นระยอง 5 
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OTOP จงัหวดัอื่น 2 
วสิาหกจิชุมชนจงัหวดัอื่น 5 
เอกชน 1 
สว่นราชการ 2 

รวม 564 

Figure 3.8 B สรุปจ านวนการมสีว่นร่วมของภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป้าหมายที ่2 : ส่งเสรมิเศรษฐกจิและสรา้งรายไดไ้มต่ ่ากว่า 15 ลา้นบาทต่อปี 
ผล : ปี 2562 ส่งเสรมิรายไดใ้หชุ้มชน จ านวน 23,096,872 บาท  
 ปี 2563 (เดือนมกราคม – เมษายน 2563) ส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน จ านวน 
1,739,497 บาท  
 หมายเหตุ  

⁻ ปี 2563 ไม่มกีารจดัตลาดนดัฟุตบอล (ยกเลกิทมี PTT Rayong)  
⁻ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จงึงดการจดัตลาดนดัชุมชนประจ าเดอืน

มนีาคม  และตลาดนดัเทศกาลไมเ้มอืงหนาว ทวิลปิบานทีร่ะยอง 

ประจ าปี 2563 

 
Figure 3.8 C สรปุการสรา้งรายไดใ้หชุ้มชน ปี 2561 – 2563 โครงการส่งเสรมิ

เศรษฐกจิชุมชน ณ พืน้ทีส่วนสมุนไพรฯ 
 

เป้าหมายที ่3 : ส่งเสรมิใหม้ปีระชาชนมาท่องเทีย่วของจงัหวดัระยองไมต่ ่ากว่า 200,000 
คนต่อปี 
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ผล :  
ปี จ านวนนักท่องเท่ียว 

2561 283,041 คน 
2562 395,325 คน 

2563 (มกราคม – เมษายน ) 37,484 คน 

หมายเหตุ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 สวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีไดง้ดบรกิารเขา้เยีย่มชมตัง้แต่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2563  

 สรปุคณุลกัษณะของแผนงานชุมชน 
หวัข้อคณุลกัษณะ รายละเอียด 

1.ความสอดคล้องกบัลกัษณะ
ธุรกิจ หรือขีดความสามารถ
ขององคก์ร 

การใช้ทรพัยากรขององค์กรที่มอียู่เพื่อแบ่งปันสงัคมและชุมชน ให้
เกดิการพฒันาทกัษะด้านอาชพีและสรา้งรายได ้โดยสนับสนุนพื้นที่
จดักจิกรรม และร่วมใหค้วามรูก้บัชุมชนเพื่อใชต่้อยอดการท าอาชพี
ต่อไป 

2.การมสี่วนรว่มของพนกังาน สรา้งความตระหนักของพนกังานในการแบ่งปัน และใส่ใจชุมชน โดย
ใชค้วามรูค้วามสามารถของหน่วยงาน 

3.การมสี่วนรว่มของชุมชน ชุมชนทุกภาคส่วนได้รบัการส่งเสรมิให้มสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อน
โครงการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านรูปแบบการประชุม อบรม พฒันา
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อยกระดบัตามความสามารถ มกีารต่อยอด 
น าสู่ความเขม้แขง็และยัง่ยนือยา่งต่อเนื่อง 

4.ความสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

ท าให้สงัคมและชุมชนได้รบัโอกาสท าให้เกิดการพฒันาศักยภาพ 
ส่งเสรมิใหเ้กดิรายไดแ้ละอาชพี เลีย้งตนเองได ้

 


