
 
ประกาศ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

เร่ือง เป้าหมายการด าเนินงานด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
(QSHE) ปตท. ประจ าปี 2565  

------------------------------------------------ 
เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจดัการด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

(Quality, Security, Safety, Health and Environment : QSHE) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการควบคุม ป้องกนั และลด
ผลกระทบ/ความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและลดความสูญเสียอยา่งต่อเน่ือง (Productivity Improvement) ให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายขององคก์รใน
การเป็นผูน้ าดา้น QSHE ของประเทศและมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศในระดบั Top Quartile จึงก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม ปตท. ประจ าปี 2565 
ดงัต่อไปน้ี 

1. การด าเนินงานด้านระบบการจัดการ การพฒันาคุณภาพ และการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง (Q) 

ประเภท ตัวช้ีวดั ขอบข่ายการวดัผล เป้าหมายทีก่ าหนด 

1.1 ระบบการ
จัดการ 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการจดัท า 
หรือทบทวนเอกสารการปฏิบติังาน
สอดคลอ้งกบักระบวนการหลกั 
(Core Process)  

หน่วยงานระดบั
ฝ่ายและระดบัส่วน
ข้ึนตรง 

เอกสารการปฏิบติังานของ
หน่วยงาน มีความสอดคลอ้ง
กบักระบวนการหลกั (Core 
Process) ครบถว้น และเป็น
ปัจจุบนัตามแผนท่ีก าหนด 

1.2 การทบทวน
กระบวนการ 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ 
ติดตาม/ทบทวนตวัช้ีวดั 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการหลกั (Core Process) 

หน่วยงานระดบั
ฝ่ายและระดบัส่วน
ข้ึนตรง 

ครบถว้นตามแผนท่ีก าหนด 
 

1.3 5ส จ านวนคร้ังการตรวจพื้นท่ี 5ส และ/
หรือ 5ส Digital โดยมีผูบ้ริหาร
ระดบัฝ่ายและ/หรือระดบัส่วนร่วม
ตรวจ 

หน่วยงานระดบั
ฝ่ายและระดบัส่วน
ข้ึนตรง 

อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 

/ 1.4 PIC… 
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ประเภท ตัวช้ีวดั ขอบข่ายการวดัผล เป้าหมายทีก่ าหนด 

1.4 PIC ผลลพัธ์ Productivity Improvement 
Circle Project (PIC Project) ดา้น
เงิน และ/หรือดา้นเวลา และ/หรือ
ดา้นการปรับปรุง 5ส Digital และ/
หรือดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ Water 
Withdrawal, Greenhouse Gas และ 
Circular Economy 

หน่วยงานระดบั
ฝ่ายและระดบัส่วน
ข้ึนตรง 

อยา่งนอ้ยบรรลุตามเป้าหมาย 
ของแต่ละ PIC Project 

2.   การด าเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (SSHE) 

ประเภท ตัวช้ีวดั ขอบข่ายการวดัผล เป้าหมายทีก่ าหนด 

2.1 อุบัติเหตุใน
การท างาน 
 

2.1.1 อุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 
(Lost Time Accident: LTA) 

พนกังานและ
ผูรั้บเหมาทุกคน 

เท่ากบั 0 

2.1.2 อตัราการบาดเจบ็จากการ 
ท างานรวม (Total Recordable 
Injuries Rate: TRIR) 

พนกังาน 
 
ผูรั้บเหมา 

ไม่เกิน 0.053 คน 
ต่อ 200,000 ชัว่โมงการท างาน 
ไม่เกิน 0.064 คน 
ต่อ 200,000 ชัว่โมงการท างาน 

2.2 สุขภาวะ
ของพนักงาน 
 

2.2.1 อตัราการเจบ็ป่วยจากการ
ท างาน (Total Reportable 
Occupational Illness Rate : 
TROIR) 

พนกังาน ไม่เกิน 0.096 คน 
ต่อ 200,000 ชัว่โมงการท างาน 

2.3 อุบัติเหตุ
ด้านความ
ปลอดภัย
กระบวนการ
ผลติ 
 

2.3.1 จ านวนอุบติัเหตุดา้นความ
ปลอดภยักระบวนการผลิต
ระดบัใหญ่หลวง  

        (PSE Tier 1 ตามเกณฑ ์API 
RP 754 กบั อุบติัเหตุท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติท่ีอยูภ่ายนอก
เขตพื้นท่ีปฏิบติัการระดบัใหญ่
หลวง (Catastrophic)) 

สถานประกอบการ 
ตามท่ีก าหนด 

0 คร้ัง 

/ 2.3.2 จ  านวนรวม… 
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ประเภท ตัวช้ีวดั ขอบข่ายการวดัผล เป้าหมายทีก่ าหนด 
2.3.2 จ านวนรวมของอุบติัเหตุดา้น

ความปลอดภยักระบวนการ
ผลิตระดบัใหญ่หลวงและ
ระดบัร้ายแรง  

         (PSE Tier 1 และ PSE Tier 2               
ตามเกณฑ ์API RP 754 กบั 
อุบติัเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติ           
ท่ีอยูภ่ายนอกเขตพื้นท่ี
ปฏิบติัการระดบัใหญ่หลวง 
(Catastrophic) และระดบั
ร้ายแรง (Major)) 

สถานประกอบการ 
ตามท่ีก าหนด 

ไม่เกิน 1 คร้ัง  

2.4 อุบัติเหตุ
ยานพาหนะ 
 

2.4.1 จ  านวนอุบติัเหตุรถยนตข์ั้น
ร้ายแรงท่ี ปตท. เป็นฝ่ายผดิ
ส่งผลใหเ้กิดทรัพยสิ์นเสียหาย
เกินมูลค่าท่ีก าหนด 

ผูป้ฏิบติังานทุกคน ไม่เกิน 1  คร้ัง 

2.4.2 อตัราการเกิดอุบติัเหตุรถ
ขนส่งผลิตภณัฑข์ั้นร้ายแรง 

หน่วยงานขนส่ง
ผลิตภณัฑ์ 

0 คร้ัง 

2.5 ความมั่นคง
ปลอดภัย 
 

2.5.1 การปิดรายงานเหตุละเมิด
ความมัน่คงปลอดภยัท่ีมีความ
สูญเสียตามท่ีก าหนด 

ทุกสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 100 

2.5.2 เหตุละเมิดท่ีมีความสูญเสียท่ีมี
ระดบัขั้นร้ายแรงข้ึนไป ท่ี 
ปตท. สามารถควบคุมได ้

ทุกสถาน
ประกอบการ 

0 คร้ัง 

2.6 ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 

2.6.1 จ านวนคร้ังของการร่ัวไหล
ของน ้ามนัและสารเคมี (Oil 
and Chemical Spill) ลงสู่
ส่ิงแวดลอ้ม    

 

ทุกสถาน
ประกอบการ 

• การร่ัวไหลท่ีมีนยัส าคญั
ตามท่ีก าหนด เท่ากบั 0 คร้ัง 

• การร่ัวไหลท่ีมากกวา่ 1 
บาร์เรล แต่ไม่เกิน 100 
บาร์เรล เท่ากบั 0 คร้ัง 

/ 2.6.2 อตัราการ… 
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ประเภท ตัวช้ีวดั ขอบข่ายการวดัผล เป้าหมายทีก่ าหนด 
2.6.2 อตัราการดึงน ้ามาในสถาน

ประกอบการเพื่อกกัเก็บและ
ใช ้(Water Withdrawal 
Intensity) 

 

สถานประกอบการ
ประเภทโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ
ตามท่ีก าหนด 

ไม่เกิน 0.294 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
ตนัผลิตภณัฑ ์ 

สถานประกอบการ
ประเภทอาคาร
ส านกังานตามท่ี
ก าหนด 

ไม่เกิน 144 ลิตรต่อคนต่อวนั 

2.6.3 ร้อยละของปริมาณของเสีย
อนัตรายจากอุตสาหกรรมท่ี
ส่งไปก าจดัดว้ยวธีิการฝังกลบ 
(Industrial Hazardous waste 
to landfill) ต่อปริมาณของเสีย
อนัตรายจากอุตสาหกรรม
ทั้งหมดท่ีส่งก าจดั 

สถานประกอบการ 
ตามท่ีก าหนด 

เท่ากบั 0 

2.6.4 ร้อยละของปริมาณของเสียไม่
อนัตรายจากอุตสาหกรรมท่ี
ส่งไปก าจดัดว้ยวธีิการฝังกลบ 
(Industrial Non-hazardous 
waste to landfill) ต่อปริมาณ
ของเสียไม่อนัตรายจาก
อุตสาหกรรมทั้งหมดท่ีส่ง
ก าจดั 

สถานประกอบการ 
ตามท่ีก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 1.24 

2.6.5 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงและทางออ้ม 
(Direct & Indirect 
Greenhouse Gas Emission) 

ทุกสถาน
ประกอบการ 

ไม่เกิน 12.0 ลา้นตนั 
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

 / 2.6.6 ปริมาณสาร… 
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ประเภท ตัวช้ีวดั ขอบข่ายการวดัผล เป้าหมายทีก่ าหนด 
2.6.6 ปริมาณสารอินทรียร์ะเหย 

(Volatile Organic 
Compounds) 

สถานประกอบการ 
ตามท่ีก าหนด 

ไม่เกิน 4.90 ตนัสารอินทรีย์
ระเหยต่อลา้นบาร์เรลน ้ามนัดิบ
เทียบเท่า 

2.6.7 ปริมาณก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน (NOx) และก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

สถานประกอบการ 
ตามท่ีก าหนด 

NOx ไม่เกิน 3 ตนัออกไซด์
ของไนโตรเจนต่อลา้นบาร์เรล
น ้ามนัดิบเทียบเท่า 
SO2 ไม่เกิน 0.35 ตนัซลัเฟอร์
ไดออกไซดต่์อลา้นบาร์เรล
น ้ามนัดิบเทียบเท่า 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี            มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 (นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย)์ 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


