
รหัสพนักงาน ชือ่-สกลุ ต าแหน่ง สงักัด หน่วยธรุกจิ

500147 นางสาวพมิพล์ภัส ตัง้จติวฒันากร พนักงานวเิคราะหแ์ละวางแผน บซป. รกป.

530067 นายนติ ิกติตเิสถยีร 
ผูจั้ดการแผนก สงักัด รธน. 

(ปฏบิัตงิาน บ.PTTPC)
PTTPC ธกน.

410057 นายปฐว ีโพธิค์ง หัวหนา้ชา่ง ปท.5-2  ปตก. ธกก.

490084 นายชยัจรญู สนุทรบรุะ พนักงานการคา้ระหวา่งประเทศ นสท. ธกท.

490093 นายกานต ์อมาตยกลุ ผูจั้ดการเขตการขาย ลต.ผลน. ธกน.

รหัสพนักงาน ชือ่-สกลุ ต าแหน่ง สงักัด หน่วยธรุกจิ

540109 นายเมธา วรีะโอฬารกลุ พนักงานการคา้ระหวา่งประเทศ กอท. ธกท. 

รหัสพนักงาน ชือ่-สกลุ ต าแหน่ง สงักัด หน่วยธรุกจิ

520161 นายสทิธวิฒัน ์กจิเสถยีรกลุ วศิวกร วผ.ทผก. ธกก.

500092 นายกติตพิงศ ์ทรงรักษ์เกยีรติ ์ วศิวกร วลพ. ธกพ. 

540113 นางวรพร สมนกึขวญัด ี พนักงานวเิคราะหแ์ละวางแผน ขป.สกน. ธกน. 

470065 นายประสงค ์สทิธจิ ู พนักงานปฏบิัตกิารคลงั
ผ.ปม.

คป.ลป.
ธกน. 

รหัสพนักงาน ชือ่-สกลุ ต าแหน่ง สงักัด หน่วยธรุกจิ

550015 นายเกยีรตศิกัดิ ์ไชยพันธ ์ พนักงานปฏบิัตกิารคลงั
ผ.ปอ.C 

คน.ภก.
ธกน.

520155 นายวรีวชัร ์อดุมผล วศิวกร บท.วสก. ธกก. 

ประเภทที ่1 : พนักงานดเีดน่ดา้นสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้ับองคก์ร (Value Added Achievement) จ านวน 5 คน

พนักงานดเีดน่ของ ปตท. ประจ าปี  2559 จ านวน  12 คน

ประเภทที ่2 : พนักงานดเีดน่ดา้นบรกิารลกูคา้ (Customer Service Achievement) จ านวน 1 คน

ประเภทที ่4 : พนักงานดเีดน่ดา้นมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม และเขา้รว่มกจิกรรมขององคก์ร

(Responsibility for Society and Corporate Activity Participation Achievement ) 

จ านวน 2 คน

ประเภทที ่3 : พนักงานดเีดน่ดา้นสรา้งสรรคด์เีดน่ (Innovative Achievement ) จ านวน 4 คน



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่1 พนักงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัองค์กร (Value Added achievement)   
 นางสาวพิมพล์ภสั ตั้งจิตวฒันากร (500147) 

พนกังานวเิคราะห์และวางแผน   
ฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทาน     สายงาน ผรป.     หน่วยธุรกิจ รกป. 

ผลงานทีส่ าคัญ 

1. เพิม่คลงัรับน า้มันเบนซินน าเข้าจุดใหม่ (คลงัปิโตรเลยีมสงขลา) 
เป็นผูเ้สนอแนวคิด และผลกัดนัเพิ่มคลงัปิโตรเลียมสงขลา ใหส้ามารถน าเขา้เบนซิน (Gbase2) ไดเ้ป็นคร้ังแรกในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2559 สามารถน าเขา้ได ้10-15 ลา้นลิตร/เดือน ท าให ้ปตท. มี Supply security ในช่วงท่ีคลงัน ้ามนัศรีราชามีปัญหา
ไม่สามารถน าเขา้ได ้จากผลจากการด าเนินงานดงักล่าว ท าให ้ปตท. สามารถรักษาก าไรจากการขายได ้10 ลา้นบาท/เดือน 
นอกจากน้ี การน าเขา้ท่ีคลงัปิโตรเลียมสงขลามีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีลดลง 3 ลา้นบาท/เดือน เปรียบเทียบกบัการน าเขา้ท่ีคลงั
น ้ามนัศรีราชา และขั้นตอนการด าเนินการน าเขา้เบนซินยงัสามารถใชใ้นการต่อยอดส าหรับการน าเขา้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ต่อไป
ได ้เช่น น ้ามนัดีเซล 

2. ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการน าเข้าน า้มันเบนซินด้วยเรือขนาดใหญ่ 
เป็นผูเ้สนอแนวคิด และผลกัดนัการปรับปรุง Facility คลงัน ้ามนัศรีราชา ใหส้ามารถรับเรือน าเขา้น ้ามนัเบนซิน (Gbase2) 

จากเดิม 5 ลา้นลิตร เป็น 50 ลา้นลิตร โดยสามารถน าเขา้ดว้ยเรือขนาดใหญ่เป็นคร้ังแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ส่งผลให้
ตน้ทุนการจดัหาลดลง (ตน้ทุนน าเขา้ลดลง และใชเ้จรจาต่อรองลดราคาซ้ือจากโรงกลัน่ในประเทศ) รวม 1,000 ลา้นบาทใน 
ปี 2559  นอกจากน้ีไดว้เิคราะห์แนวทางลดภาระของการ stock น ้ามนั  และลดความเส่ียงของราคาผนัผวนจากการน าเขา้       
ล าใหญ่ได ้ โดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างราคาซ้ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ปตท.  และเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายผา่นผูค้า้มาตรา 7  ซ่ึงการขายเพิ่มท าให ้ปตท. มีก าไรเพิ่มข้ึนอีก 63 ลา้นบาท 

3. วางแผนบริหารจัดการ Supply & Logistics ช่วงโรงกลัน่ shutdown ปี 2559 
วางแผน และด าเนินการบริหารจดัการดา้น Supply/ Logistics/ Facilities และความเส่ียงราคาในช่วงโรงกลัน่ shutdown ปี 

2559 (Supply ของ ปตท. หายไปประมาณ 1,200 ลา้นลิตร) โดยผลการด าเนินการช่วยใหป้ระเทศไม่เกิด Supply shortage 
ในขณะท่ี ปตท. กย็งัคงมีตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ท าใหส้ามารถรักษาก าไรจากการขายไดม้ากกวา่ 650 ลา้นบาท นอกจากน้ีช่วย
ให ้ปตท. ลดภาระการน าเขา้น ้ามนั JET A-1 ท่ีมีราคาสูง และเส่ียงคุณภาพ off spec., ช่วยใหโ้รงกลัน่ในกลุ่มลดการส่งออก
น ้ามนัในช่วงก่อนโรงกลัน่ Shutdown, ส่งเสริมธุรกิจ PTT Trading มีก าไรจากการท า Hedging และสร้างแนวทางปฏิบติัของ
การร่วมมือท่ีดีในการแบ่งปันขอ้มูล และ Facility ของ ปตท.  และโรงกลัน่ในกลุ่มตามค่านิยม SPIRIT 

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

 ท างานโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อภาพรวม และยดึมัน่ในค่านิยมองคก์ร SPIRIT 
 จบัจอ้งท่ีจุดหมาย ไม่ใช่ท่ีอุปสรรค “One should keep one’s eyes on one’s destination, not on where one stumbled” 
 ไม่กลา้ ก็ไม่มีวนัเดินหนา้ “Nothing ventured, nothing gained” 

 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่1 พนักงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัองค์กร (Value Added achievement)  

 

นายนิติ กิตติเสถียร (530067) 
ผูจ้ดัการแผนก สังกดั รธน.  
ปฏิบติังาน บ.PTTPC     สายงาน ผทน.     หน่วยธุรกิจ ธกน.     

ผลงานทีส่ าคัญ 

1.  รับผดิชอบในส่วนของการรับเก็บจ่ายน ้ามนัอากาศยานและการซ่อมบ ารุงคลงั รวมถึงการพฒันาระบบการปฏิบติังาน
อากาศยานท่ีฟิลิปปินส์ใหส้อดคลอ้งกบั JIG Standard  
 ลดค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานปฏิบติัการและค่าท่ีปรึกษาเป็นเงิน 1.7 ลา้นเปโซต่อปี ดว้ยการท า

สัญญากบั PTT เพื่อส่งพนกังาน PTTPC ไปอบรมท่ีไทย รวมถึงการตรวจประเมินและการสร้างกระบวนการจดัหา
ร่วมกบัทีมงาน มอ.ผคน. (ปัจจุบนัเป็น มอ.วทน.)  

 ผลการตรวจประเมิน JIG Standard ของ PTTPC อยูใ่นระดบัเทียบเคียงกบัประเทศไทย โดยไดรั้บ Inspection 
Ranking ในปี 2559 อยูใ่นระดบั Good 

 เน่ืองจากระบบ JIG Standard เป็นหน่ึงในเง่ือนไขท่ีส าคญัของลูกคา้สายการบินและทหารในการตดัสินใจซ้ือน ้ามนั
อากาศยาน การสร้างระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความพร้อมส าหรับการ Audit ของลูกคา้สายการบินและ
กองทพัอากาศสหรัฐฯ การสร้าง Trainer ในหน่วยงานเพื่ออบรมใหก้บัพนกังานใหม่และทบทวนความรู้ใหก้บักลุ่ม
ลูกคา้สายการบิน การออกแบบและใหค้  าปรึกษาระบบการรับเก็บจ่ายแก่ลูกคา้ Private jet มีส่วนท าใหย้อดขาย
น ้ามนัอากาศยานเพิ่มข้ึน 20 ลา้นลิตร คิดเป็นก าไรท่ีเพิ่มข้ึน 100 ลา้นเปโซต่อปี  

2.  จากการศึกษารวมกบั ลบป. (GLM) พบวา่ สามารถลด Logistics Network Cost ได ้0.07 เปโซต่อลิตร หรือคิดเป็น 87.36 
ลา้นเปโซต่อปี หากยา้ยจุดจ่ายน ้ามนัมาจ่ายเพิ่มท่ีคลงั Subic  จึงไดริ้เร่ิมพฒันาปรับปรุงระบบรับเก็บจ่ายของคลงั Subic 
ดว้ยงบประมาณ 210 ลา้นเปโซ ใหเ้ป็นระบบ Automation ทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน ้ามนั                   
โดยจะแลว้เสร็จช่วงตน้ปี 2018 

3.  ควบคุม ออกแบบ และก่อสร้าง PTT SCTEX ซ่ึงเป็น Park station  และเปิดตวั Café Amazon แห่งแรกในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั และตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 4.  ดูแลสถานีบริการ ตลาดอุตสาหกรรม และตลาดหล่อล่ืน ใน Southern Islands โดยในตลาดหล่อล่ืนเนน้กลยทุธ์ขยาย    
Sub distributor ใหก้ารกระจายสินคา้ครอบคลุมตลาดใหม้ากท่ีสุดในราคาท่ีแข่งขนัได ้และปรับกลยทุธ์การบริการใน
สถานีบริการน ้ามนัท่ีดูแลให้มีภาพลกัษณ์ของสถานีบริการท่ีดีข้ึน โดยยกระดบัมาตรฐานของการบริการเพื่อให้รองรับ
กบับตัรเครดิต และรวบรวมขอ้มูลลูกคา้ผา่นระบบ POS จาก Loyalty card ซ่ึงท าก าไรใหบ้ริษทัได ้60 ลา้นเปโซต่อปี 
หรือเพิ่มข้ึน 33% จากปีก่อนหนา้ 

แรงบันดาลใจ /คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

1. ควรเตรียมพร้อมให้ตนเองเพื่อรอโอกาส เพราะโอกาสจะเลือกคนท่ีพร้อมท่ีสุดเท่านั้น ดงันั้นจึงควรเตรียมความพร้อม
เพราะโอกาสไม่ไดม้าทุกวนัและไม่เคยรอใคร 

2. อยา่กลวักบัการเปล่ียนแปลงหรือส่ิงใหม่ๆ ท่ีก าลงัจะเขา้มาในชีวติ ขอใหม้องเป็นโอกาสในการพฒันาตวัเองเสมอ 
 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่1 พนักงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัองค์กร (Value Added achievement)   

 

นายปฐวี โพธ์ิคง  (410057) 
หวัหนา้ช่าง  ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 5  
ฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตะวนัตก     สายงาน ผทก.     หน่วยธุรกิจ ธกก. 

ผลงานทีส่ าคัญ 

 ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมและ Overhaul HOV & PCV 
• HOV เป็นอุปกรณ์ส าคญัในการตดัแยกระบบการส่งก๊าซฯ ซ่ึงในสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ มีจ านวนมากกวา่  

1,000 ตวั และ PCV เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมแรงดนัในระบบท่อส่งก๊าซฯ ซ่ึงอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดน้ีถือวา่เป็น
อุปกรณ์ทางดา้น Safety & Reliability 

• ในงานซ่อม HOV & PCV พนกังานยงัขาดความรู้และประสบการณ์ จึงจ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญและ Spare part 
จากผูผ้ลิตหรือตวัแทนเป็นผูด้  าเนินการ ท าใหค้่าใชจ่้ายในการซ่อมและบ ารุงรักษาสูงมาก 587.75  ลา้นบาท 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อลดค่าใชจ่้าย  
   1.  ศึกษาคน้ควา้การท างานของ HOV & PCV จากคู่มือและทดลองปฏิบติัจากการท างานจริง ท าใหมี้ความรู้

ความสามารถในการซ่อมบ ารุงในระดบั ML3 (Overhaul) และขยายผลไปยงัทุกศูนยเ์ขตรวมถึงโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยอง, ขนอม โดยเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาและการ Overhaul 

   2.  หา Spare part ทดแทนจากภายในประเทศท่ีมีคุณสมบติัเท่าเทียมกบัของผูผ้ลิตมาใชง้านทดแทน ท าให้ราคาของ 
Spare part ลดลงกวา่ 10 เท่า  และลดเวลาในการจดัหา Spare part  สามารถลดค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นเงินทั้งส้ิน 573.15  
ลา้นบาท , Safety & Reliability , ลดการส ารอง Spare part 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง HOV & PCV ให้กบัผู้ปฏิบัติงาน  (Train The Trainer) 
รวบรวมองคค์วามรู้และจดัอบรมใหก้บัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง , จดัเตรียมขอ้มูล และเอกสารท่ีใชใ้นการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี และปฏิบติั , เคร่ืองมืออุปกรณ์ และหอ้ง Workshop ส าหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบติั , จดัฝึกอบรม
หลกัสูตร Pneumatic System - 2 course , การบ ารุงรักษา HOV ยีห่อ้ “Ledeen”, “Rotork”, “Shafer” - 9 course 
มีพนกังานท่ีผา่นการอบรมและมีความรู้สามารถซ่อมบ ารุง HOV & PCV ไดจ้  านวน 22 คน และอ่านแบบเขียนแบบ
ระบบ Pneumatic ไดจ้  านวน 68 คน ลดค่าใชจ่้ายจากการส่งคนไปอบรมภายนอกเป็นเงิน จ านวน 14.52 ล้านบาท 
และจากการอบรมภายในประเทศ 0.34 ล้านบาท  สร้างส่ือการเรียนการสอนใหก้บัพนกังานไดเ้รียนรู้รุ่นต่อๆไป 

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 
 
จะประสบความส าเร็จไดน้ั้นไม่ใช่แค่ฝัน แต่ตอ้งเร่ิมดว้ยการลงมือท า อยา่คิดวา่ท าไม่ไดถ้า้ยงัไม่ลงมือท า การเรียนรู้ไม่มีวนั
ส้ินสุด ถา้โลกน้ีไม่มีค  าวา่ “อุปสรรค” มนุษยก์็จะไม่รู้จกัค าวา่ “ความพยายาม”  

 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่1 พนักงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัองค์กร (Value Added achievement)   

 

นายชยัจรูญ สุนทรบุระ  (490084) 
พนกังานการคา้ระหวา่งประเทศ   
ฝ่ายการคา้น ้ามนัส าเร็จรูป     สายงาน ผธท.     หน่วยธุรกิจ ธกท. 

ผลงานทีส่ าคัญ 
 

1. พฒันารูปแบบการบริหารความเส่ียงราคา Inventory น ้ามนั (Inventory Hedging Model) โดยเร่ิมตน้จากถงัเก็บน ้ามนั 
Gasoil 50ppm และ Jet A-1 ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยไดท้  าการออกแบบรูปแบบการบริหารความเส่ียงราคาใหม่ให้
เป็นแบบ Portfolio ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นความเส่ียงทั้งในรูปแบบ flat price และ Basis Risk ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
รวมถึง Exposure ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละวนั ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของธุรกิจดงักล่าวมีความผนัผวนต ่า     
และสามารถท าก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและมีก าไรต่อหน่วยสูงข้ึน โดยสามารถท ารายไดไ้ดป้ระมาณ 
270 ลา้นบาทในปี 2559  

2. ต่อมาไดน้ าวธีิการดงักล่าวมาปรับใชก้บัถงัเก็บน ้ามนั Gasoil ท่ีเขาบ่อยา รวมถึงถงั Jet A-1 ในประเทศเกาหลี (Adopt 
Success Model to New Market) ต่อเน่ืองไปยงัถงัเก็บ Gasoil 10ppm ท่ีประเทศเบลเยีย่ม ซ่ึงเป็นการขยายธุรกิจไปยงั
ผลิตภณัฑใ์หม่ (Ultra Low Sulfur Gasoil) , ตลาดใหม่ (ARA Market) และคู่คา้ใหม่ (European Counterparties)             
เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศของ ปตท. ในยโุรป (Penetrate to New Market) ในปี 2559 และ
ช่วยลดความเส่ียงในการเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ในภูมิภาคยโุรปไดเ้ป็นอยา่งมาก 

3. Gasoil Location Swap Cargoes มองเห็นโอกาสจากการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ตลาด จึงท าการขาย Term Cargo     
ท่ีไตห้วนัซ่ึงมีราคาแพงเพื่อท าก าไรไดป้ระมาณ 5.5 ลา้นบาท  แลว้ซ้ือ Spot Cargo จากจีนท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนั       
ในราคาท่ีถูกกวา่ โดยสามารถลดตน้ทุนไดอี้กประมาณ 9.5 ลา้นบาท จากสินคา้จ านวน 3 เท่ียวเรือในปี 2559 ซ่ึงเป็น
การเพิ่มปริมาณการซ้ือขายและท าก าไรเพิ่มจาก Optional Cargoes 

4. S-P-R-I-T ผลงานขา้งตน้ใชเ้พื่อบริหารความเส่ียงราคาเพื่อสร้างความมัน่คงทางพลงังาน , ลดความเส่ียงจากความ  
ผนัผวนของราคา และลดผลกระทบแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทั้งยงัน าเสนอขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาโดยใช ้Spread sheet 
จริงท่ีใชใ้นการท างานใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกวนัและตอบค าถามอยา่งละเอียดเม่ือมีขอ้สงสัย 

 
 

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 
- Don’t aim to be the best in your team , aim to be the best FOR your team. None of us is as smart as all of us 

together. 
- Time and tide wait for no man, make it happen!  So you could die with memories, not incompleted dreams. 

 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่1 พนักงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัองค์กร (Value Added achievement)   

 

นายกานต ์อมาตยกุล  (490093) 
ผูจ้ดัการเขตการขาย  
ส่วนขายและการตลาดหล่อล่ืนต่างประเทศ     สายงาน ผลน.     หน่วยธุรกิจ ธกน. 

ผลงานทีส่ าคัญ 

รับผดิชอบงานบริหารเขตการขายหล่อล่ืน 4 โซน ไดแ้ก่ Africa, Middle east, Oceania และ India ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีมี
ความยากในการท าตลาดหล่อล่ืน เน่ืองจากมีความแตกต่างอยา่งมากเม่ือเทียบกบัประเทศไทย ทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์ 
วฒันธรรมความเป็นอยู ่และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยบริหารลูกคา้ทั้งท่ี Active และ Inactive รวมถึงแสวงหาลูกคา้ใหม่  
1. การขยายตลาดหล่อล่ืน ปตท. ใน Africa  เช่น  ประเทศ Ethiopia โดยติดต่อลูกคา้ ศึกษาและคน้หาความตอ้งการ

ผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการ  น าเสนอผลิตภณัฑ ์รวมถึงใหค้  าปรึกษาการเป็น PARTNER ทางธุรกิจ โดยเสนอ Knowledge 
transfer ในเร่ืองธุรกิจน ้ามนัใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ไวว้างใจ ปตท. และสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ ในการ
ผลกัดนัตลาดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดขาย มียอดขายทั้งส้ิน 600,000 ลิตร ยอดขาย 25.5 ลา้นบาท ก าไรต่อลิตรเพิ่มข้ึน 140%
จากปี 2558  เป็นสัดส่วน 30% ของก าไรทั้งหมดของหน่วยงาน/ ชนะการประมูล Project ในประเทศเอธิโอเปียโดยมี
ยอดขายรวมมากกวา่ 1,000,000 ลิตร ส่งมอบในตน้ปี 2560  และต่อยอดจากความสัมพนัธ์และความเช่ือมัน่ของลูกคา้    
ท าใหเ้ปิดประเทศใหม่ได ้คือ Djibouti ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของลูกคา้ Ethiopia (Hi-street market)/ ประเทศ Morocco เป็น
ลูกคา้ท่ีสามารถเปิดไดใ้นปี 2557 เร่ิมตน้จากการท าตลาดน ้ามนัหล่อล่ืนจกัรยานยนต ์จากการไปส ารวจตลาดเพิ่มเติม    
จึงไดข้ยายผลต่อยอดการท าตลาดเขา้สู่กลุ่มรถยนตน์ัง่เบนซินและดีเซลไดส้ าเร็จ โดยเลือกผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้        
ดว้ยกลยทุธ์การท า Customize Product ท่ีเหมาะสมกบัตลาดของประเทศนั้นๆ /ส ารวจตลาดร่วมกบัลูกคา้ ฝึกอบรม
ความรู้ใหก้บัลูกคา้ แนะน าช่องทางจ าหน่าย ท าใหย้อดขายประเทศ Morocco เพิ่มข้ึน 750 % และเจรจา ผลกัดนัใหเ้กิด
การช าระเงินแบบ D/P (Document against Payment) ไดส้ าเร็จ ซ่ึงท าให ้ปตท. ไม่มีความเส่ียง และตอบสนองความ
ตอ้งการไดเ้กินความคาดหวงัของลูกคา้ 

2. การพฒันาตลาดหล่อล่ืนใน Oceania และ Middle East เช่น ประเทศ New Zealand เป็นลูกคา้ผูใ้ชต้รง ซ่ึง Inactiveไป
ระยะหน่ึง โดยติดต่อลูกคา้จนสามารถท าใหก้ลบัมาสั่งซ้ือ ปตท. อีกในปี 2558  แบ่งสัดส่วนจาก Shell Australia ได้
ส าเร็จ เขา้พบ ส ารวจตลาดและหาช่องทางการขยายตลาดเพิ่มในผลิตภณัฑก์ลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเป็นโอกาส เช่น Bakery Mold 
release Lubricant ผลส าเร็จคือ ยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 100% Gross margin เพิ่มข้ึน 60% / ประเทศ Lebanon, Iraq  ซ่ึง 
Inactive ไปแลว้ สามารถท าใหลู้กคา้กลบัมาสั่งซ้ือหล่อล่ืน ปตท. ไดอี้กคร้ัง 

3. การขยายตลาดหล่อล่ืน ปตท. ไปยงัประเทศใหม่ๆ   แสวงหาโอกาสการขยายตลาดผา่นช่องทางต่างๆ ทั้ง Exhibition, 
Business matching, PTT Group, ภาครัฐ, ภาคเอกชน ฯลฯ โดยใหค้  าปรึกษาและเสนอแผนการตลาดกบัลูกคา้ใหม่ ท าให้
เกิดความมัน่ใจและสั่งซ้ือสินคา้  โดยสามารถเปิดตลาดประเทศใหม่ได ้2 ประเทศในปี 2559-2560 คือ Bahrain และ 
Djibouti  มียอดขายกลุ่ม Hi-street รวม  51,000 ลิตร มีก าไรเฉล่ีย 9.08  บาท/ลิตร  ซ่ึงมีโอกาสเพิ่มยอดขายในอนาคต 

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

 Don’t give up the beginning is always the hardest. (อยา่เพิ่งยอมแพ ้จุดเร่ิมตน้นั้นมกัจะยากท่ีสุดเสมอ) 
 ท างานทุกอยา่งใหดี้ท่ีสุดเสมอ ลม้เหลวก็เป็นปกติ แต่ตอ้งสรุปบทเรียนให้เป็น 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่2 พนักงานดีเด่นด้านบริการลูกค้า (Customer Service achievement) 

 

นายเมธา วรีะโอฬารกุล  (540109) 
พนกังานการคา้ระหวา่งประเทศ   
ฝ่ายการคา้อนุพนัธ์     สายงาน ผธท.     หน่วยธุรกิจ ธกท. 

ผลงานทีส่ าคัญ 

1.  สร้างการบริการทีเ่ข้าถึงแก่นความต้องการของลูกค้า โดยเป็นท่ีปรึกษา แนะน าและใหค้วามรู้ดา้นการบริหารความเส่ียง
ราคาผา่นการวเิคราะห์ความเส่ียงทางธุรกิจและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา พร้อมน าเสนอเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียง
และราคาซ้ือขายล่วงหนา้ใหห้น่วยงานขาย และลูกคา้ของหน่วยงานขาย อาทิ Thai Airways, Bangkok Airways, Nok Air, 
NokScoot, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Cebu Pacific ตลอดจนกลุ่มลูกคา้ราชการและอุตสาหกรรม เช่น ขสมก. และ 
Nestle เป็นตน้ ท าใหลู้กคา้เขา้ใจถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการบริหารความเส่ียงราคาท่ีมีความผนัผวนสูง ส่งผลให ้
ปตท. ช่วงชิง Market Share จาก ExxonMobil ไดถึ้ง 50% จากการขายน ้ามนั Jet A-1 ให ้Qatar Airways และเอ้ือให้
หน่วยงานขายชนะประมูลสัญญาขายน ้ามนัปี 2559 คิดเป็นมูลค่ากวา่ 8,500 ลา้นบาท 

2.  เป็นเข็มทิศน าทางสร้างสรรค์โอกาสในอนาคตให้กบัลูกค้า  ผา่นการจดัเสวนา Knowledge Sharing/Best Practice  ดา้น     
กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงราคา ผา่นเวที PRISM  พร้อมทั้งบรรยายในหวัขอ้การบริหารความเส่ียงราคาให้ผูบ้ริหาร-
พนกังานบริษทั IRPC ท่ีรับผิดชอบงานวางแผน/ปฏิบติัการทราบถึงเหตุผล-ท่ีมาของแผนงาน Hedging รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อผลประกอบการของบริษทั และน าเสนอสถานการณ์ตลาดซ้ือขายล่วงหนา้เชิงลึกแก่ท่ีประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
ในกลุ่ม เช่น Value Chain Management Meeting (VCM) ของบริษทั PTTGC เป็นประจ าทุกเดือน  และเสนอ Hedging 
Recommendation ใหพ้ิจารณาและน าไปใชไ้ดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหภ้าพรวมโรงกลัน่ในกลุ่มมีปริมาณการคา้
อนุพนัธ์กบั ปตท. เติบโตสูงถึง 62% ในปี 2559 

3.  สานสัมพนัธ์อนัยัง่ยืนให้กับลูกค้าภายใน ปตท. ด้วยการสร้าง Community of Practice (CoP) โดยการจดัท า Hedging 
Course and Workshop ใหบุ้คลากรของ ปตท. มีความรู้ความเขา้ใจกลไกการบริหารความเส่ียงราคาควบคู่ไปกบัการสร้าง
ธุรกิจ เกิดการ Synergy ระหวา่งหน่วยธุรกิจน ้ามนัและหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ โดยมีจ านวนธุรกรรมการบริหาร
ความเส่ียงราคาเพิ่มข้ึน 14.1% ในปี 2559 คิดเป็นปริมาณเท่ากบั 2.68 ลา้นบาร์เรล 

- ปี 2559 ไดรั้บรางวลั Trading Spirit Award ในดา้น "TRUST" 
- ปี 2558 ไดรั้บรางวลั PTT Quality Award ประเภทขอ้เสนอแนะดีเด่น ระดบั GOLD และรางวลั THE BEST KM EXPERT   

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

“ทุกๆ คนไม่วา่จะเป็นใครก็ตาม สามารถสร้างความแตกต่างและความทรงจ าท่ีดีใหก้บัลูกคา้ได ้เพียงแค่ใส่ความแตกต่างท่ี
เป็นตวัตนของเรา (YOUR SIGNATURE) ลงไปในงาน อะไรก็ได ้แมเ้ป็นเพียงส่ิงเล็กนอ้ยท่ีจะท าใหลู้กคา้รู้สึกพิเศษ 

เพราะการเปล่ียนแปลงในส่ิงเล็กนอ้ยนั้น จะสามารถสร้างผลลพัธ์ท่ียิง่ใหญ่ข้ึนมาได”้ 
=====  หลกัยดึในการท างาน  ===== 

“ความส าเร็จไม่ไดเ้กิดจากการกา้วหน่ึงกา้วเป็นระยะทางหน่ึงพนัเมตร แต่เป็นการกา้วคร้ังละหน่ึงเมตรเป็นเวลาหน่ึงพนัวนั” 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่3 พนักงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์ดีเด่น (Innovative achievement) 

 

นายสิทธิวฒัน์ กิจเสถียรกุล  (520161) 
วศิวกร   ส่วนวศิวกรรมกระบวนการผลิต  
ฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต     สายงาน ผยก.     หน่วยธุรกิจ ธกก. 

ผลงานทีส่ าคัญ 

1. ออกแบบอุปกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหา Plant Equipment Failure (Innovative Engineering Design) 
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางดา้นวศิวกรรม (Engineering Standard)   เพื่อออกแบบอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 

(Reboiler)  ท่ีหน่วย Acid Gas Removal Unit (AGRU) ทั้งหมด 8 units โดยสามารถเพิ่มอายกุารใชง้านอุปกรณ์เป็น 10 ปี 
(จากเดิม 2 ปี และสามารถ Eliminate black box ท่ี licensor ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได)้ ป้องกนัปัญหา Equipment Failure 
คิดเป็นการลดค่าใชจ่้าย Maintenance and Production loss ได ้232 ลา้นบาทต่อปี  
2. สร้างแบบจ าลอง Simulation model ซ่ึงลดการใช้พลงังานให้กบัองค์กรได้อย่างมีนัยส าคัญ (Innovative Simulation) 

คิดคน้ สร้างสรรค ์และออกแบบจ าลอง Simulation model เพื่อ Utilize พลงังานความร้อนจาก WHRS ไปใชท่ี้ GSP#5 
สามารถลดการใชพ้ลงังานคิดเป็น Energy saving cost 330 ลา้นบาทต่อปี และสามารถ minimize Hydrocarbon loss to flare 
สร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร ลดผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (CSR) โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
GHG Emission (CO2) 70,000 ตนัต่อปี 
3. คิดค้น และพฒันา แบบจ าลองข้ันสูง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลติ (Advanced Simulation Innovator) 

สร้างสรรคแ์ละออกแบบ Advanced Process Simulator ดว้ยตนเอง (ไม่จา้งท่ีปรึกษา) มาใชท่ี้หน่วย AGRU GSP#5      
ลดพลงังานได ้16 MW คิดเป็น Benefits 115 ลา้นบาทต่อปี เป็นตวัแทน ปตท. และเป็นตวัแทนประเทศไทย แข่งขนัท่ีเวที
นานาชาติในปี 2016 และไดรั้บรางวลัชนะเลิศทั้งหมด 5 รายการ อาทิ Platinum award ระดบั PTT Group และตีพิมพ์
ผลงานลงวารสารระดบันานาชาติ International Publish Journal 
4. ต้นแบบในการสร้างประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (RIT Role model) 

4.1) Initiate idea ออกแบบโครงการ DeNOx เพื่อลดมลพิษส่ิงแวดลอ้มทางอากาศ (NOx Emission) ของอุปกรณ์ 
WHRU GSP#5 สามารถควบคุมมลพิษทางอากาศจากโรงงาน และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด (EIA) 100% 

4.2) เป็น Assessor OEMS (OPS Element) สนบัสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนการท างานดา้น Operation เพื่อความ
ปลอดภยัในการท างาน และใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Safety & Optimization) ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

4.3) เป็น Instructor ประจ าโรงแยกก๊าซฯ ในการถ่ายทอดความรู้ดา้น Process, Safety (PHA), Automation system  
4.4) จดัท า VDO Knowledge Capture องคค์วามรู้ดา้นวศิวกรรมกระบวนการผลิตของ GSP#5 และ Utilities ทั้งหมด 55 

Chapters เพือ่เป็นองคค์วามรู้ใหค้นรุ่นหลงัหรือผูท่ี้สนใจ เป็นกรณีศึกษาสามารถน าไปพฒันาต่อยอดใหก้บัองคก์รไดต่้อไป 
แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

หลกัการในการท างาน “ท างานใหเ้กินความคาดหวงั และอุทิศตนใหก้บัองคก์ร” เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และฝึกฝนทกัษะใหช้ านาญ 
อยูเ่สมอ เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป เพื่อตอบสนองนโยบาย และความย ัง่ยนืขององคก์ร 
คติพจน์ “คุณจะเป็น ตามส่ิงท่ีคุณคิด” เพราะ “ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ได ้หากเรา มีเป้าหมายชดัเจนและมีความเช่ือมัน่” 



 

พนักงานดีเด่น ประเภทที ่3 พนักงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์ดีเด่น (Innovative achievement) 

 

นายกิตติพงศ ์ทรงรักษเ์กียรต์ิ  (500092) 
วศิวกร   
ฝ่ายจดัการส่ิงแวดลอ้มโครงการ     สายงาน ผคพ.     หน่วยธุรกิจ ธกพ. 

ผลงานทีส่ าคัญ 
1. คิดคน้แนวทางใหมใ่นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีมีระยะทาง
ยาว  มีความซบัซ้อนในเชิงพื้นท่ี โดยคิดคน้วิธี Sensitive Area Impact Focus และ Digital & Real Time Map เพื่อให้สามารถ
ประเมินผลกระทบไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า โดยยงัคงความครบถว้นรอบดา้นตามหลกัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และไดป้ระยกุตใ์ชก้บัโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5 ซ่ึงเป็นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกท่ีมีขนาดใหญ่
และมีระยะทางยาวมากท่ีสุด ประมาณ 415 กิโลเมตร ผา่นพื้นท่ี 8 จงัหวดั มีงบลงทุน 96,500 ลา้นบาท และเป็นโครงการตาม
แผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมติคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติ (กพช.) ท่ีมีความส าคญัทั้งต่อ ปตท. และความมัน่คงทางดา้นพลงังานของประเทศ ซ่ึงจากการสร้างแนวทางใหม่    
ท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีส าคญัต่อ ปตท. คือ 
 ลดเวลาจดัท า EIA โครงการท่อฯ เส้นท่ี 5 ไดป้ระมาณ 1 ปี  สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจกวา่ 8,000 ลา้นบาท และ 
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจใหก้บั ปตท.  

 คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงาน EIA (คชก.) กล่าวช่ืนชมในการสร้างแนวคิดการประเมินผลกระทบ 
ในรูปแบบใหม ่และเป็นคร้ังแรกของ ปตท. ท่ี คชก. ไม่มี Comments  ดา้นอากาศ เสียง สั่นสะเทือน 

 เป็นตน้แบบในการประยกุตใ์ชก้บัการจดัท า EIA โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  
2. คิดริเร่ิมพฒันางาน Environmental Modeling Technical Service ของ ปตท. โดย Set up Environmental Modeling เพื่อให้
หน่วยงานเป็น Professional Service & Solution Provider ตาม IBG Vision และไดใ้ห ้Service กบัโครงการของธุรกิจต่างๆ 
ใน ปตท. และกลุ่ม ปตท.  
3. สร้างแนวคิดพลิกมุมมองในเร่ืองเบนโทไนท ์ท่ีเคยเป็นปัญหาในการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอดีต โดยได้
คิดคน้น าเบนโทไนทท่ี์ผา่นการใชง้านจากการวางท่อส่งก๊าซฯโดยวธีิเจาะลอด (Horizontal Directional Drilling; HDD) มาใช้
ประโยชน์ทางดา้นปฐพีวทิยาเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม (Waste to Resource) เช่น การปรับสภาพดินเปร้ียว และปรับสภาพดิน
ในบ่อปลา โดยปัจจุบนัไดศึ้กษาในหอ้งปฏิบติัการแลว้เสร็จโดยพบวา่แนวคิดมีความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั จึงไดด้ าเนินการ 
Field Test ในพื้นท่ี จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5 โดยหากผลการศึกษาทั้ง
ในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนามส าเร็จ ก็สามารถพฒันาสู่การปฏิบติัจริง ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิด 
ความมัน่ใจต่อการด าเนินการโครงการท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท. รวมทั้งก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีสู่ภาคประชาสังคมอีกดว้ย 

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

แรงบันดาลใจ : อยากสร้างคุณค่าใหก้บั วชิาชีพส่ิงแวดลอ้มโครงการ และสร้างผลงานท่ีมีคุณค่าเพื่อท่ีจะไดต้อบแทน
หน่วยงาน และ ปตท. ท่ีให้โอกาสท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ีไดท้  างานในองคก์รน้ี 
คติพจน์หรือหลกัในการท างาน : “I know that I know nothing” [Socrates] ผมคิดเสมอวา่ผมไม่รู้อะไร เพื่อท่ีจะไดห้าความรู้
มาใชใ้นการพฒันาตวัเองและพฒันางานใหเ้กิดคุณค่าได ้



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่3 พนักงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์ดีเด่น (Innovative achievement) 

 

นางวรพร สมนึกขวญัดี  (540113) 
พนกังานวเิคราะห์และวางแผน   
ส่วนบริหารขายปลีก  ฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนกลาง     สายงาน ผตน.     หน่วยธุรกิจ ธกน. 

ผลงานทีส่ าคัญ 
ริเร่ิมและเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการพฒันาระบบ PTT Log Book Online Application ซ่ึงเป็นระบบส าหรับการตรวจ

เยีย่มสถานีบริการน ้ามนั ปตท. โดยไดรั้บรางวลัชมเชยจากโครงการ Innovation Award 2016 และรางวลัช่ืนชมจากโครงการ 
Best for Oil 2016   ผูใ้ชง้านระบบ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการเขตการขาย, ผูบ้ริหาร และพนกังานในสายงาน 
 วตัถุประสงค์ของการพฒันาระบบดงักล่าว คือ เพื่อปรับแนวทางการด าเนินงานแบบดั้งเดิมจากรูปแบบ Paper-Based 

เป็นระบบ Web-Based Mobile Application ซ่ึงช่วยลดเวลาและขั้นตอนการด าเนินงานของผู ้จ ัดการเขตการขาย , 
พนกังานธุรการ และพนกังานวิเคราะห์และวางแผน นอกจากน้ี ยงัไดน้ า Database ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานีบริการไปใช้
ประโยชน์ขณะท างานนอกสถานท่ีได ้ 

 ในการออกแบบระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) Application ส าหรับ Smart Phone/ Tablet ท่ีมีฟังก์ชัน่วางแผนการ
ตรวจเยีย่ม รวมถึงการส ารวจท่ีดินใหม่, ตรวจเยีย่มสถานีบริการระหวา่งการก่อสร้าง และสถานีบริการท่ีเปิดจ าหน่ายใน
ปัจจุบนั โดยไดอ้อกแบบระบบให้สามารถก าหนดรัศมีการตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความแม่นย  าและน่าเช่ือถือ  
ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูขอ้มูลของสถานีบริการผา่น Application ส่งผลให้ปฏิบติังานไดส้ะดวกยิ่งข้ึน (2) Website ท่ี
ช่วยใหก้ารติดตาม KPI ดา้นการตรวจเยีย่มสถานีบริการน ้ามนั ปตท. และวเิคราะห์รายงาน Voice of Dealers (VOD) ได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

 ค านึงถึงผลกระทบและประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ (1) องคก์ร: การสร้างรายไดจ้ากการบริหาร 
Portfolio สถานีบริการให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน, การสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของ ปตท. ในการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีในการปฏิบติังานให้มีความรวดเร็วและน่าเช่ือถือ, สร้าง Database เสียงสะทอ้นของคู่คา้เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบการก าหนดทิศทางและนโยบายของธุรกิจได,้ Database มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน (2) ผูบ้ริโภค: ไดรั้บ
ประสบการณ์การใชบ้ริการสถานีบริการท่ีดี (3) คู่คา้: สร้างความพึงพอใจแก่คู่คา้จากการไดรั้บค าแนะน าจากผูจ้ดัการ
เขตการขาย (4) พนกังาน: ลดเวลาการท างานของพนกังานกลุ่มต่างๆไดร้วม 576 ชัว่โมง/ปี นอกจากน้ี ผูบ้ริหารสามารถ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ไดอ้ย่างรวดเร็วผ่านการพิจารณาขอ้มูลในมือถือและรายงาน Voice of Dealers (VOD) ท่ี
สามารถประมวลผลไดร้วดเร็วข้ึนจากเดิมไตรมาสละ 1 คร้ัง เป็นเดือนละ 1 คร้ัง 

 ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง และสามารถขยายผลไปยงัธุรกิจอ่ืนๆได ้

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

 ก าลงัใจจากครอบครัว รวมถึงการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร ค าแนะน าจากหัวหน้า มิตรภาพจากเพื่อนร่วมงาน และ        
ทีมเวร์ิค  เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหง้านมีประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าหมาย 

 พลงับวกช่วยเปล่ียนปัญหาต่างๆให้ถูกมองเป็นความทา้ทาย ฝึกคิดบวก มองปัญหาวา่แกไ้ขได ้ปรับปรุงได ้ซ่ึงทศันคติ
แบบน้ีช่วยสร้างความสุขใหก้บัตวัเองและคนรอบขา้ง 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่3 พนักงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์ดีเด่น (Innovative achievement) 

 

นายประสงค ์สิทธิจู  (470065) 
พนกังานปฏิบติัการคลงั  แผนกปฏิบติัการน ้ามนั  คลงัปิโตรเลียมล าปาง   
ฝ่ายคลงัปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค     สายงาน ผคน.     หน่วยธุรกิจ ธกน. 

  
 

ผลงานทีส่ าคัญ 

1. คิดคน้ Intelligent Watering Systems (ระบบรดน ้าตน้ไมอ้จัฉริยะ)  เป็นการออกแบบและประดิษฐ ์Prototype  ระบบ
การรดน ้าอตัโนมติั เป็นโครงการท่ีตอบสนองนโยบายของ ปตท. และรัฐบาล เร่ืองการประหยดัน ้า โดยมีการน า Sensor 
มาวดัความช้ืนในดินและน ามาประมวลผลผา่น Micro Controller เพื่อควบคุมการรดน ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของตน้ไมแ้ต่ละชนิด จากหลกัการดงักล่าวจะท าใหส้ามารถประหยดัการใชน้ ้าไดก้วา่ 50%  และเม่ือน าไปพฒันา 
สามารถขยายผลไปใชใ้นพื้นท่ีอ่ืนๆ ของ ปตท. ท าใหเ้กิดการประหยดัในมูลค่าท่ีสูงข้ึน และเป็นการริเร่ิมน าเทคโนโลยี
ลงสู่ภาคเกษตรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 สมารถน าความรู้แบ่งบนัชุมชน/สังคม  เป็นการสร้างภาพลกัษณ์        
ให ้ปตท. เป็นบริษทัแห่งนวตักรรมในทุกๆ ดา้น ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ไดรั้บรางวลั RIT Idea Award ระดบั Bronze ในงาน  
PTT Innovation 2016   

2. ลดการ Break Down  ของป๊ัมสูบรับน ้ามนั Gasohol  จากปัญหาการ Break Down ของป๊ัมสูบรับน ้ามนัจ าพวก Gasohol 
ปีละ 2-3 คร้ัง ท าใหเ้กิดการสูญเสียค่าซ่อมบ ารุงนอกแผนกวา่ 700,000 บาท/ปี และเกิดผลกระทบต่อการส ารองน ้ามนั 
มีความเส่ียงเกิดการ Stock Out ส่งผลกระทบต่อลูกคา้  จึงไดท้  าการวเิคราะห์ปัญหาโดยน าเคร่ืองมือดา้นคุณภาพ มาใช ้
เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา และน าไปสู่การแกไ้ขโดยมีการปรับเปล่ียนท่อ Suction Pump  จากขนาด 3 น้ิวเป็น    
4 น้ิว ทั้งหมด  สามารถแกปั้ญหาการ Break Down  ของป๊ัมสูบรับน ้ามนั Gasohol ได ้100%  ไดรั้บรางวลั PTT QCC 
Award ระดบั Bronze 

3. ไดรั้บมอบหมายเป็น Ambassador ของคลงัปิโตรเลียมล าปางดา้นการศึกษา มีหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบักิจกรรม     
5ส.โรงเรียน  และส่ือความการด าเนินงานของคลงัปิโตรเลียมล าปาง และภาพรวมของ ปตท.  ใหก้บัโรงเรียนใน
โครงการ 5ส.โรงเรียน  และโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ จ านวนกวา่ 10 โรงเรียน ไดน้ าแนวคิดเร่ือง E-Book น าเสนอ
ผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อปรับเปล่ียนแทนการสนบัสนุนหนงัสือแบบ Hard Copy ส าหรับหอ้งสมุด ปตท. 

4. รางวลั The Best Learner สายงานปฏิบติัการคลงัปิโตรเลียม  เป็นผูส้นใจ ใฝ่รู้ส่ิงใหม่ๆ และพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 
5. รางวลั INNOVATION IDEA PROJECT ปี 2558 เร่ือง SMART SEAL  (ซีลล่องหน)  
6. PTT QCC AWARD ระดบั Silver และ สสท. QCC AWARD ระดบั Gold  ปี 2557  เร่ืองลดการสูญเสียน ้ามนักลุ่ม      

Mo-gas  สามารถลด OIL LOSS  ไดก้วา่ 11 ลา้นบาท 

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 
1. ปตท. สอนใหเ้รากลา้คิด อยา่ยดึติดกบัส่ิงเดิมๆ และพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง ตลอดเวลา 
2. อยา่ท าตวัเป็นคนน ้าเตม็แกว้ หมัน่ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เราไม่รู้ทุกเร่ืองบนโลกใบน้ี และ ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ได ้ 
3. ทุกคนสามารถเป็น Innovatorได ้และ Innovation สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี เพียงเราแค่ปรับเปล่ียนทศันคติ และมุมมอง 
4. จงใหก้ าลงัใจตวัเอง อยูอ่ยา่งคนมีสติ มองเห็นจิตใจท่ีเป็นสุข  เป็นทุกข ์วา่เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ เป็นอนตัตา 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่4  พนักงานดีเด่นด้านมีความรับผดิชอบต่อสังคม และเข้าร่วมกจิกรรมขององค์กร 
                                                      ( Responsibility for Society and Corporate Activity Participation achievement ) 

 

นายเกียรติศกัด์ิ ไชยพนัธ์  (550015) 
พนกังานปฏิบติัการคลงั  แผนกปฏิบติัการน ้ามนัอากาศยานกะ C  คลงัน ้ามนัภูเก็ต       
ฝ่ายคลงัปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค     สายงาน ผคน.     หน่วยธุรกิจ ธกน. 

  

 
ผลงานทีส่ าคัญ 

1. อุทิศตนเป็นจิตอาสากูชี้พ-กูภ้ยั และปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหก้บัผูบ้าดเจบ็และผูป้ระสบภยัต่างๆ  รวมถึงร่วม
ช่วยเหลือผูย้ากไร้ เด็กดอ้ยโอกาส และงานจิตอาสาทุกดา้น เป็นเวลากวา่ 10 ปี  ตั้งแต่ ปี 2550 ถึงปัจจุบนั 

2. ส่งเสริมค่านิยมจิตอาสา และเป็นแบบอยา่งในการขบัเคล่ือนแนวคิด “พลงัความดีเร่ิมท่ีตวัเรา” ใหก้บัสังคม  โดยได ้    
รับเชิญใหถ่้ายทอดเร่ืองราวจิตอาสาของตนเอง ในรายการข่าว 3 มิติ ช่วงพลงัความดีเร่ิมท่ีตวัเรา , รายการ TOP NEWs 
ช่อง 3SD , 3HD  วนัท่ี 14  และ 18  ธนัวาคม 2559 

3. ประสานงานและร่วมท าจิตอาสาการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าของส านกัสงฆถ์ ้าเขาโพรง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช      
ของกลุ่มพระธาตุยอดทอง โดยมีประชาชน คณะครูและนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นจิตอาสา    
ซ่ึงมีรายการ “คนมนัส์พนัธ์ุอาสา” ร่วมถ่ายทอดเร่ืองราวจิตอาสาเผยแพร่ทางช่อง 9 MCOT  วนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 

4. ร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ในพื้นท่ีภาคใต ้ (ธนัวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560) 
• เขา้ส ารวจพื้นท่ีและจดัทีมอาสาสมคัรกูภ้ยัเขา้ช่วยเหลือพื้นท่ีประสบภยัใน จ.นครศรีธรรมราช กระบ่ี และ         
สุราษฎร์ธานี โดยลุยน ้า นัง่เรือ และรถออฟโรด เขา้ถึงพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง 

• ส ารวจพื้นท่ีประสบอุทกภยัในพื้นท่ีภาคใต ้เพื่อส่งขอ้มูลใหผู้บ้ริหาร ตามโครงการ ปตท. ช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยัในภาคใต ้ โดยไดน้ าทีมจิตอาสาพนกังาน ปตท. เขา้พื้นท่ีเพื่อมอบถุงยงัชีพและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใน 
จ.สุราษฎร์ธานี ตรัง และกระบ่ี  โดยลุยน ้า นัง่เรือ และรถออฟโรด เขา้ถึงพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง  

5. เป็นวทิยากรใหค้วามรู้ร่วมกบัคณะวทิยากรสาธารณสุขจงัหวดักระบ่ี ดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการเคล่ือนยา้ย
ผูบ้าดเจบ็ ใหก้บัหน่วยงานราชการ นกัเรียน พนกังานบริษทั พนกังานโรงแรม ตั้งแต่ ปี 2557 ถึงปัจจุบนั 

6. เป็นวทิยากรใหค้วามรู้ดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ ใหก้บัพนกังาน ปตท. ของคลงัน ้ามนั
ภูเก็ต และคลงัปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่ ปี 2558 ถึงปัจจุบนั 

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

- ส่ิงท่ีผมคาดหวงัไวใ้นการให้ความรู้ การช่วยเหลือต่างๆ ในทุกดา้นใหส้ังคมนั้น เพียงแต่ใหทุ้กคนสามารถน าไปใช้
เม่ือพบเหตุการณ์จริง และใหทุ้กคนปลอดภยั และมีความสุขยิง่ข้ึน เท่าน้ีผมก็สุขใจแลว้ครับ  

คติพจน์ประจ าตัว 
…….จ าใหข้ึ้นใจ  เราท าไปเพื่อสังคม……. 

 



พนักงานดีเด่น ประเภทที ่4  พนักงานดีเด่นด้านมีความรับผดิชอบต่อสังคม และเข้าร่วมกจิกรรมขององค์กร 
                                                      ( Responsibility for Society and Corporate Activity Participation achievement ) 

 

นายวรีวชัร์ อุดมผล  (520155) 
วศิวกร    ส่วนแผนและบริหารระบบท่อส่งก๊าซ   
ฝ่ายวางแผนและสนบัสนุนปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   สายงาน ผทก.   หน่วยธุรกิจ  ธกก. 

  

 
ผลงานทีส่ าคัญ 

โครงการพลงัธรรมชาติ พลงังานสะอาดเพ่ือชุมชน “เคร่ืองตะบันน า้ ปตท.”  

 เป็นผูด้  าเนินการโครงการพลงัธรรมชาติ พลงังานสะอาดเพื่อชุมชน  ยกระดบัโครงการฯ จากระดบัสายงานระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สู่ระดบัหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  และ ปตท.  เพื่อขยายผลสู่ชุมชนทั้งในและนอกแนวท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ท่ีประสบปัญหาเร่ืองการน าน ้ามาใชโ้ดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังาน จากการน าเคร่ืองตะบนัน ้าไป
ประยกุตใ์ชส้ าหรับชุมชน เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้าย โดยท าการส ารวจสภาพพื้นท่ี ประเมินแนวทางการจดัท าระบบการ
ส่งน ้าช่วยเหลือชุมชน และรูปแบบการติดตั้ง อีกทั้งยงัเป็นผูป้ระสานงานในการจดักิจกรรม “ค่ายตะบนัน ้าใจ” 
จ านวน 2 รุ่น และเชิญชวนเพื่อนพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ท่ี บา้นตน้ผึ้ง อ.แม่ระมาด จ.ตาก และจดัท า 
Clip VDO เผยแพร่หลกัการเคร่ืองตะบนัน ้า และภาพรวมของพื้นท่ีต่างๆ ท่ี ปตท.ไปช่วยเหลือชุมชนดา้นการ
จดัการน ้าโดยเคร่ืองตะบนัน ้าผา่นสังคมออนไลน์ เพื่อขยายการรับรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมายในภาพใหญ่ 

ขยายผลสู่ธุรกจิเพ่ือสังคม  

 เป็นผูป้ระสานงานหลกัในการสร้างกระบวนการ และรูปแบบทางธุรกิจของเคร่ืองตะบนัน ้าเพื่อใชเ้ป็นตน้แบบ
ส าหรับการขยายองคค์วามรู้สู่สังคม และร่วมพฒันาตน้แบบเคร่ืองตะบนัน ้าโมเดล ปตท. ท่ีมีตน้ทุนต ่าแต่คง
ประสิทธิภาพท่ีสูง สามารถผลิต และประกอบไดเ้องภายใน ปตท. 

 
 
 
 
 

แรงบันดาลใจ / คติพจน์หรือหลกัในการท างาน 

การเร่ิมตน้ท าในส่ิงใหม่ๆ หรืองานไดรั้บมอบหมาย เป็นส่ิงท่ีท าเกิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง  

หลกัคิดในการท างาน : There are no failures, only people who have given up.  
                                      (คนเราไม่มีใครลม้เหลว มีแต่คนท่ีลม้เลิกต่างหาก)  
 

 




