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1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
2) การบูรณาการกลยุทธ์ บริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรอย่างชาญฉลาด
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(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทํางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดี
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2) บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กรตามทิศทางกลยุทธ์ ในเรื่อง Productivity Improvement มูลค่า
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[ / ] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างทีน่ ําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผูส้ มัครนีไ้ ด้
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บทคัดย่อ
การบูรณาการกลยุทธ์และความเสีย่ งอย่างชาญฉลาดของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Plant: GSP) ดําเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติภายใต้นโยบายและ
การกํากับดูแลของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ผ่านหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดระยอง มีพันธกิจหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากก๊าซ
ธรรมชาติ โดยการแยกองค์ประกอบที่มี คุ ณ ค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์แ ละสร้างความมั่ นคงด้านพลังงาน
ภายในประเทศร่วมกับการให้ความสําคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล GSP สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า
การนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 6-20 เท่าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง
ภายใต้วิสัยทัศน์เป็น “การเป็นธุรกิจแยกก๊าซชั้นนําของโลกภายในปี 2563” เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคตและมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศเทียบเท่า
องค์กรชั้นนํา GSP จึงได้นําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาเป็นกรอบในการ
บริหารงาน ด้วยการรักษาสมดุลมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ที่มีการ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่ างต่อเนื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ ดี (Compliance
and
Governance: CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายหรือ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน
ด้วยความใส่ใจ แบ่งปัน ห่วงใย (Care, Share, Respect: CSR) โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักเดียวกันคือ SPIRIT
(Synergy, Performance Excellence, Innovation, Responsibility for Society, Integrity & Ethics และ
Trust and Respect) ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานมีพฤติกรรมในการสร้างวิถีและทิศทางการทํางานที่
สอดคล้องร่วมกัน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการนําไปปฎิบัติเพื่อให้เกิดการนําองค์กรและแผนการปฎิบัติภายใน GSP
อย่างบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องในการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมความทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
GSP พัฒนากระบวนการบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงอย่างเป็นระบบบูรณาการและมีประสิทธิผลเป็นของ
องค์กรเอง เพื่อรองรับการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่อาจคุกคามต่อการดําเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก โดยเป็นส่วนหนึ่งใน GSP Strategic Management Process ที่มีการกําหนดกรอบเวลาและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมการติดตามผลการดําเนินงานผ่านระบบ Application จากการประยุกต์เครื่องมือ
Scenario Planning เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งด้านบวกและลบต่อองค์กร พร้อมทั้ง
ประเมินโอกาสการเกิดและแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมในการเกิดสถานการณ์นั้นๆเพื่อกําหนด GSP Key
Issue ในแต่ละปีและการประเมินจุดบอด (Blind Spot)ขององค์กรที่ออกแบบเพื่อรองรับธรรมชาติในธุรกิจ
ของ GSP โดยเฉพาะ ในมุมมองการบริหารบุคคลากร เครื่องจักร ระบบสารสนเทศและกระบวนการผลิตผ่าน
แบบสอบถามเชิงคุณภาพ (Qualitative
Questionnaire) จากพนักงานในคณะทํางานบริหารกลยุทธ์
(Strategic Planning Team: SPT) เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ในจุดปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่าง
ครอบคลุม พร้อมทั้งมีการนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนําแนวทางการประเมินความเสี่ยงอย่างชาญ
ฉลาด (GSP Intelligent Risk Management) ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนํามาใช้กําหนดความท้าทายที่เป็น
แรงผลักดันให้เพิ่มการแข่งขัน (Strategic Challenge) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) ข้อมูล
2

การเปรียบเทียบความสามารถของคู่แข่ง/คู่เทียบ (Benchmarking) เพื่อให้ทราบขีดความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจ (Performance Gap) เมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกันในระดับโลก
แนวทางการบริหารกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการและแนวทางในการสร้างบรรยากาศเพื่อ
กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งนวั ต กรรมอย่ า งเป็ น ระบบ ทั้ ง เชิ ง กระบวนการและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น การกํ า หนด GSP
Strategic Opportunity Criteria และ Intelligent Risk Criteria เพื่อใช้ในคัดเลือกโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ
ของสายงาน ความสําเร็จจากการบูรณาการการบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด สามารถผลักดันให้
เกิดโครงการในการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนเชิงกลยุทธ์ เช่น โครงการบริหาร Spare Part อย่างมีกลยุทธ์
(Strategic Material Management) ภายใต้โครงการ GSP Productivity Improvement หรือ โครงการในการลด
ต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงาน (Energy Index Management) ผ่านการจัดทํา GSP Energy Index Short
Term and Long Term Roadmap โดยประโยชน์ที่ได้รับนอกจากการประเมินผลการดําเนินงานในอนาคต ยังเป็น
การสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงานอีกด้วย
รูปที่ 1 : กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์และบริหารผลการดําเนินงาน

รูปที่ 2: กระบวนการวางแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
(GSP Strategic Management Process)
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