
สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

การนำองค�กร : นำอย่างมีวิสัยทัศน�  เป็นเลิศเรื่องการสื่อสาร 

 นับตั้งแตป 2547 สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ ไดนำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

มาใชในการพัฒนาองคกร สิ่งที ่ไดรับกอใหเกิดคุณคาตอสายงานฯ ตั้งแตมีการปรับปรุงอยาง 

ตอเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายมิติ เกิดผลลัพธที่เปนเลิศ ซึ่งความเปนเลิศเกิดขึ้นไดจาก

ปจจัยสูความสำเร็จ ประกอบดวย “การนำองคกรเปนเลิศ เกิดความตอเนื่องของเปาหมาย 

ขยายผลการปรับปรุง มุงมั่นทำระบบงาน จัดการดวยใจเปดกวาง สรางโอกาสดวยความ

รวดเร็ว” นำไปสูการสื่อความทั่วทั้งองคกรอยางเปนเลิศ จนเกิดการเรียนรูในระดับบุคคล และ

ระดับองคกรดวยความภาคภูมิใจ 

 ผูบริหารระดบัสงู ปตท. ใหความสำคญัตอกระบวนการกำหนด วสิยัทศัน คานยิม และพนัธกิจ 

(VMV) ของกลุม ปตท. โดยไตรมาส 2 ของทุกป คณะกรรมการบริษัทรวมกับ ประธาน จนท.บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ จัดทำ/ทบทวน VMV ระหวางการวางแผนกลยุทธ ถายทอดไปยัง 

ทุกหนวยธุรกิจ สำหรับหนวยธุรกิจกาซฯ ที่มีรองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจกาซฯ เปน 

ผู บริหารสูงสุดทบทวน VMV ระดับธุรกิจผานที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารธุรกิจกาซ และ

ถายทอดใหสายงานตางๆ รวมถึงสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Gas Transmission 

Pipeline: GTM) ที่ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญระบบทอสงกาซธรรมชาติ (ผทก.) เปนผูนำสูงสุด 

     ผทก. และ ผจ.ฝาย นำ VMV ซึ่งเชื่อมโยงกับพันธกิจหลัก เขาสูกระบวนการวางแผนกลยุทธ 

และจัดทำเปนแผนปฏิบัติการประจำป โดยติดตามความสำเร็จจาก KPI และ KAI ที่พนักงาน

แตละคนรับผิดชอบ บันทึกในระบบ COACH เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนเขาใจถึงพันธกิจ 

ของตน ที่อาจสงผลกระทบตอวิสัยทัศนองคกร ซึ่งหากมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย จะทบทวน 

และวิเคราะหสาเหตุผาน GTM Infinite loop เพื่อทำการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และถายทอด 

ผลสรุป รวมถึงวิธีการดำเนินงานใหทุกหนวยงานทราบ 
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     นอกจากนี้ ผทก. และ ผจ.ฝาย ถือเปนภารกิจ

สำคัญที่ตองย้ำเตือน VMV ไปสู พนักงาน ผาน 

Effective Communication Channel ทำให 

พนักงานเขาใจหนาที ่ของตนเองที ่สงผลตอการ 

บรรลุพันธกิจ และผลการดำเนินงานของ GTM  

โดยมีการสื่อสาร และสรางความผูกพันกับพนักงาน 

ภายใตคานิยม Trust & Respect ผาน Leader 

Action 
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การจัดการกระบวนการ : การจัดการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ 

 การบริหารจัดการกระบวนการของ GTM เพือ่ใหเกิดความเปนเลิศนั้น แบงออกเปน 2 ระดับ คือระดับการติดตาม ควบคุม และ 

การตรวจสอบกระบวนการทำงาน และระดับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนากระบวนการ เกิดการเรียนรู มุงสูความเปนเลิศ 

 เพื่อใหเกิดการติดตาม ควบคุม และการตรวจสอบกระบวนการทำงาน ทุกหนวยงานใน GTM จะนำกระบวนการทำงานเขาสู GTM 

QSHE System และ TPM-GTM Organization เพื ่อจัดทำขั ้นตอน และวิธีการทำงาน ดำเนินการ Awareness และ OJT จากนั้น 

ตองนำผลการปฏิบัติงานเขาที ่ประชุมเพื ่อติดตาม และวัดผลการดำเนินงาน ในการควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันเพื ่อใหมั ่นใจวา 

การปฏิบัติงานจะไดผลตามขอกำหนด GTM ใชการควบคุมโดยหัวหนางาน 3 ระดับ ไดแก ผูจัดการแผนก/หัวหนาหนวย ผูจัดการสวน และ 

ผูจัดการฝาย ซึ่งหัวหนางานในแตละระดับดังกลาวจะประเมินจุดวิกฤตของกระบวนการทำงาน (Quality Control Point) จัดทำเปน Process 

Control Plan และเปนผูติดตามควบคุมผลการดำเนินงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการและตัวชี้วัดควบคุมประจำวันที่กำหนดไว

โดยกำหนดเปน KPI ของหนวยงาน และ KAI ของพนักงานทุกคน และใหทำการบันทึกผลการดำเนินงานทั้งที่เปนแบบเอกสาร และแบบ 

Online สำหรับขอมูลควบคุมการสงกาซฯ จะบันทึกลงในฐานขอมูล SCADA โดยอัตโนมัติ 

 นอกจากนี้ การปฏิบัติงานจะถูกตรวจสอบดวยระบบ QSHE Internal Audit, Safety Audit, Site Visit ทั ้งจากผู บริหารและ 

ผูประเมินของ GTM และจากผูประเมินสวนกลางของธุรกิจกาซฯ และ ปตท. รวมทั้งการประชุมติดตามผาน Function งานและผาน  

Cross Functional Team รวมถึงกลไก Management Review ของ QSHE System ตลอดจนการตรวจประเมินจากภายนอก ไดแก สรอ., 

สมอ., ที่ปรึกษา และผูตรวจประเมินจากสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุนทุก 2 เดือน และทุกป ตามลำดับ  
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 GTM มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานผาน Small Group โดย

นำระบบ TPM ตามแนวทาง JIPM มาประยุกตใชโดยจัดโครงสราง 

TPM Organization ควบคูไปกับโครงสรางตาม Function งาน และ

ใช GTM Loss Elimination and Prevention System โดยใช GTM 

Infinite loop ในการปรับปรุงการทำงาน เพื่อใหมีผลการดำเนินงาน 

ที่ดีอยางตอเนื่อง ลดความบกพรอง ความแปรปรวนในกระบวนการ

ทำงาน และเพิ ่มประสิทธิภาพการบริการ การบำรุงรักษาและ 

การสงกาซฯ ในทุกศูนยเขต  

 ผลจากการปรับปรุงกระบวนการตางๆ รวมถึงปญหา และความ 

บกพรองที ่พบในการทำงาน จะถูกนำมารวบรวมเปนองคความรู   

เปนขอมูล MP Informat ion เพื ่อนำไปใชในการออกแบบ

กระบวนการ และขยายผลไปทุกพื้นที่ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และ 

สงเสรมิใหพนกังานมวีฒันธรรมการสรางนวตักรรมองคกร นอกจากนี ้

ผทก. ยังสงเสริมใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน

ทุกเขต การจัดประชุม Knowledge Sharing รวมกับลูกคา ตลอดจน

การจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศตางๆ ที่พนักงานทุกคน ทุกพื้นที่ 

สามารถเขาไปใชหรือศึกษาขอมูลได ดวยกระบวนการที่หลากหลาย 

และเทคโนโลยีที ่สนับสนุนดังกลาว สงใหองคกรเพิ ่มผลลัพธทาง

ธุรกิจจากนวัตกรรมที่ตอยอดจากองคความรูภายในองคกรเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน 
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