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• รกตลาดส่งออกโครงสร้างเหล็ก
• ตงเป้าปี 2560 ยอดขาย 7 พันตัน

WCEคว้ามาตรฐานผลิตโครงสร้างเหล็กญ่ีปุ่น

โรงงานSSIลยุลดตน้ทนุตอ่เนือ่ง
5เดือนแรกประหยัด25ล้านบาท

สหวิริยาลั่นฆ้อง
กองทุนศึกษา5
ชี้แจงโครงการ
เดือนมิถุนายนนี้
สหวิริยาล่ันฆ้องโครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน รุ่น 5 ประจำาปี 2559  หารือ
รว่มกบัหนว่ยงานการศกึษาสว่นกลาง-
ท้องถิ่น จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน มิถุนายนน้ี
เน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สู่แนวทางสถานศึกษาต้นแบบ
ตามเป้าหมายพัฒนาองค์รวม 3 มิติ 
สถานศึกษา-ครู-นักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม เชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่
บางสะพานเข้าร่วมสมัคร

 นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์              
ผู้จัดการทั่วไปสำานักประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนเครือสหวิริยา 
เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า
“โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คณุภาพการศกึษาบางสะพาน เปน็โครงการ
ที่เครือสหวิริยาดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 
โดยมีวัตถุประสงค์               อ่านต่อ น.3

WCE ได้รับการรับรองมาตรฐาน          
การผลิตโครงสร้างเหล็ก (M-Grade) 
จากสถาบนั  JSCA  (Japan  Structural
Consultants Association) และ
มาตรฐานช่างเชื่อมจากประเทศญี่ปุ่น 
สถาบัน  JWES  (Japan  Welding
Engineering Society) เพ่ือผลิต จำาหน่าย
และส่งออกผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็ก
ประกอบประเภทเสาและคานไปยังตลาด
ประเทศญ่ีปุ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลติภณัฑ ์จบัมอืพนัธมติรเหลก็มติซยุ
หนุนตลาด วัตถุดิบ และการส่งออก 
มั่นใจปี 2560 ขายได้ 7 พันตัน

  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ  
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
หรือ WCE เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การผลิตโครงสร้างเหล็กจากสถานบัน JSCA 
(Japan  Structural  Consultants  Association)
โดยการรับรองดังกล่าว    อ่านต่อ น.2

WCE การนัตคีณุภาพการผลติโครงสรา้งเหลก็ประกอบประเภท
เสาและคาน ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลติโครงสรา้งเหลก็
จากสถาบัน JSCA (Japan Structural Consultants Association) 
เตรียมเดินหน้าผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็ก
ประกอบประเภทเสาและคานไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น

  ั้
  ุ

เอสเอสไอสร้างนวัตกรรมควบคุม
และจดัเกบ็เอกสารระบบงานบรหิาร
คุณภาพด้วยการคิดค้นระบบออนไลน์
เคร่ืองมือช่วยในการจัดเก็บ ตอบโจทย์
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและขับ

เคลือ่นการทำางานไดร้วดเรว็คลอ่งตวั
พร้อมเปิดให้บริการทุกส่วนงานใน
องค์กร
  นายเมธี รัตนสุนทร ผู้จัดการทั่วไป 
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันได้แทรกซึมอยู่ใน
ทกุดา้นของการทำางาน และมสีว่นสำาคญั
ในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวหน้าได้
รวดเร็วคล่องตัว          อ่านต่อ น.3

           

SSIขยายผลประชุมสีเขียว
หนุนTCRคว้าใบรับรอง

โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
ลุยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ ไม่
จำาเป็นในกระบวนการผลิต และ
การดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ผ่านโครงการ Cost Reduction 
& Cost Killer โดยเปิดโอกาส

ให้พนักงานช่วยคิดและดำาเนิน
โครงการทีส่ามารถลดคา่ใช้จา่ย
ได้  เผยปี  2559  มีโครงการใหม่
เข้ามานำาเสนอจำานวน 88 โครงการ
5 เดือนแรกปี 2559 สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้รวม  25  ล้านบาท

  นายมนินทร์ อินทร์พรหม   
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย 
การผลิต  บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ     
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า            อ่านต่อ น.2

TCRSS บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอผ่านการ
ประเมินจัดประชุมตามหลัก Green Meetings
ส่งผลให้ SSI ได้รับ Green Meeting Plus 
จากองคก์รธรุกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
และสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย เปน็ผลจากการ
รว่มกนัผลกัดนัผูบ้รหิาร TCRSS เผยรณรงค์
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม       อ่านต่อ น.4

เอสเอสไอคิดระบบจัดเก็บออนไลน์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพคุมเอกสารแม่นยำา
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25592 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

WCEคว้ามาตรฐาน ต่อจากหน้า 1 

มี เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ส่ ง อ อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
โครงสร้างเหล็กประกอบประเภทเสาและ
คาน (Built up Beam) ไปยงัตลาดประเทศญีปุ่น่ 
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์  ขยายตลาด และ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตโครงสร้างเหล็ก
ขององค์กร ซึ่งเป็นการ
การันตีคุณภาพงาน
ผลิตโครงสร้างเหล็กที่
ได้มาตรฐานตามหลัก
เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ญี่ปุ่น เพราะประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี
อัตราการเกิดแผ่นดิน
ไหวสูงที่สุดในโลก ด้วย
เหตุนี้ประเทศญี่ปุ่นจึง
ต้องพัฒนามาตรฐาน
โครงสร้างเหล็กอย่าง
ต่อ เนื่ อง  และมีการ
ควบคุมอย่างจริงจัง 
เพื่อให้โครงสร้างเหล็ก
ทุ ก ชิ้ น ที่ ใ ช้ ก่ อ ส ร้ า ง
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น มี
คุณภาพ
  จากการยื่นขอรับ
รองมาตรฐานการผลิต
โครงสร้างเหล็กจาก
สถาบัน JSCA ได้มีการ
ส่งผู้แทนจากสถาบัน 
JSSAC (Japan Steel 
Structure Appraisal 
Center) เข้ามาตรวจ
สอบระบบการจัดการการดำาเนินงานผลิต 
ได้แก่ การตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนหลังใน
การดำาเนินงาน นโยบาย ผลงานที่ผ่านมา 
และชิ้นงานตัวอย่าง (Mock Up) ที่ได้มีจัดทำา
ขึน้เพือ่แสดงใหผู้แ้ทนจากสถาบนั JSSAC เชือ่
มัน่ในศกัยภาพของ WCE กอ่นลงความคดิเหน็
ให้การรับรองผลดังกล่าว
  นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า นอกเหนือจาก
การขอรับรองมาตรฐานฯ แล้ว  WCE ยังได้มี
การส่งทีมวิศวกรและช่างเชื่อมเหล็ก จำานวน 
6 คน เข้าอบรมและทดสอบฝีมือ ณ ประเทศ

โรงงานSSI         ต่อจากหน้า 1

ตามที่บริษัทได้มีนโยบายเรื่องการลดต้นทุน 
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานจึงได้มีการ
ดำาเนินโครงการ Cost Reduction & Cost Killer 
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สง่เสรมิเรือ่งการลดตน้ทนุที่
ไมจ่ำาเปน็ในกระบวนการผลติ และการดำาเนนิ
งาน ดว้ยการรณรงคก์จิกรรม เนน้ใหพ้นกังาน
มีส่วนร่วม โดยส่งโครงการเข้าร่วมดำาเนิน
การ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติลดต้นทุน
ได้ ทั้งนี้โครงการได้มีการดำาเนินงานมาแล้ว
เป็นเวลากว่า 6 ปี ซึ่งสามารถช่วยในการลด
ตน้ทนุไดเ้ปน็จำานวนมาก และเปน็การควบคมุ
ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก หรือ KPI (Key 
Performance Indicator) หลักของโรงงานที่ส่ง
ผลกระทบตอ่ตน้ทนุตวัใหญ่ๆ  ซึง่ตามปกตทิาง

โรงงานก็ควบคุม KPI ตัวหลักๆอยู่แล้ว อีกทั้ง

ยังมีการกำาหนดเป้าหมาย KPI ภายในที่เข้ม

ข้นมากกว่าเป้าหมายขององค์กร โดยส่วน

ของ Cost Killer Program ในปี 2558 สามารถ

ลดคา่ใชจ้า่ยไดม้ากถงึ 107 ลา้นบาท จากการ

ดำาเนนิโครงการจำานวน 478 โครงการ โดยแบง่

เป็นโครงการเดิมจำานวน 119 โครงการ และ

โครงการที่ยื่นเข้ามาใหม่ในปี 2558 จำานวน 

359 โครงการ 

  ในส่วนปี 2559 นี้ โรงงานเอสเอสไอ

บางสะพาน ได้ดำาเนินโครงการเป็นเวลา 5 

เดือนแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 25 

ลา้นบาท จากการดำาเนนิโครงการจำานวน 157 

โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการเดิมจำานวน 69 

โครงการ และโครงการที่ยื่นเข้ามาใหม่ในปี 

2559 จำานวน 88 โครงการ ซึง่โครงการหลกัๆ ที่

ช่วยทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ได้แก่ บริหาร

จดัการปรมิาณการใชน้ำา้มนัรายยอ่ยใหเ้หมาะ

สมเพือ่นำามาใชท้ดแทนนำา้มนัทีม่รีาคาสงูกวา่ 

ชลอการจัดซื้อนำ้ามันช่วงปลายเดือน (คาดว่า

ในเดือนหน้าราคานำ้ามันจะปรับลดลง) เพื่อ

ให้ได้ราคาที่ถูกกว่า การหยุดเครื่องจักรเมื่อ

สายการผลิตมีความล่าช้ามากกว่า 15 นาที  

หยุดระบบนำ้าเมื่อสายการผลิตมีความล่าช้า

มากกว่า 15 นาที เป็นต้น 

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการ

ผลิต กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการช่วยกันลด

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงอีก (Cost Reduc-

tion of Maintenance) โดยพนักงานได้ช่วย

กันคิดวิธียืดอายุการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ ให้

มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น แต่ยังคง

ประสิทธิภาพการทำางานเหมือนเดิม และการ

ปรับวิธีการจัดการในการซ่อมบำารุงให้มีประ

สิทธิเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ทำาให้สามารถลดค่า

ใช้จ่ายได้ประมาณ 7.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ

บันทึกตัวเลขทางการบัญชี ทั้งนี้มีโครงการ

แล้วเสร็จในส่วนนี้จำานวน 74 โครงการ 

  อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณพนักงาน

เอสเอสไอทุกท่านที่ได้ร่วมกันเดินหน้าดำาเนิน

โครงการ Cost Reduction & Cost Killer อย่าง   

ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งโครงการเข้าร่วม 

ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าทางตรง และทาง

อ้อม ทำาให้โรงงานเอสเอสไอได้ผลสำาริดที่

ยอดเยีย่มสามารถลดคา่ใชจ้า่ยไดเ้ปน็จำานวน

มาก ผมอยากจะให้พนักงานทุกคนดำาเนิน

การอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สง่ผลดดีา้นการแขง่ขนั

ทางการค้า พนักงาน และผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทที่ดีครับ นายมนินทร์ กล่าว

ญี่ปุ่นเพื่อขอรับรองมาตรฐานการเชื่อมเหล็ก
จากสถาบนั JWES (Japan Welding Engineering 
Society)  พร้อมกับลงทุนด้านเครื่องจักร  ปรับ
ผังโรงงาน และยื่นขออนุมัติสูตรการผลิตกับ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(Board of Investment : BOI) เพื่อให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามหลัก BOI ด้านการยกเว้นอากร

นำาเข้าวัตถุดิบ
  นอกจากนี้ WCE 
ยังได้จับมือร่วมกับ
พันธมิตรเหล็กอย่าง 
บริษัท มิตซุยแอนด์โค 
(ประเทศไทย) จำากัด 
(Mitsui) ในการสง่เสรมิ
สนับสนุนด้านการตลาด
วัตถุดิบ และการส่งออก
ไปประเทศญี่ปุ่น โดย
ไดม้กีารลงนามบนัทกึ

ความเขา้ใจตอ่กนัเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2558 
ที่ผ่านมา
  กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า ในช่วงปี 
2556 - 2558 ท่ีเศรษฐกิจโลกซบเซา ประเทศญ่ีปุ่น
ถงึแมจ้ะเปน็ประเทศทีม่เีศรษฐกจิทีแ่ขง็แกรง่
กห็ลกีหนวีกิฤตนีไ้มพ่น้เชน่กนั วงการกอ่สรา้ง
ซบเซา ความต้องการโครงสร้างเหล็กลดลง  

มีการปลดคนงานออกจำานวนมาก กำาลังการ
ผลิตลดลง แต่ทว่าญ่ีปุ่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ
กีฬาโอลิมปิคปี 2563 ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้าง
สนามกีฬาหลายแห่ง ทำาให้อุปทานการใช้เหล็ก
โครงสร้างตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จะสูงขึ้นอย่าง
มาก เกินกว่าอุปทานในประเทศที่มีโรงเชื่อม
ประกอบ  (Fabrication shop)  จะไม่จ้างคนเพิ่ม

แต่จะใช้วิธีนำาเข้าโครง
สร้างเหล็กเพื่อชดเชย
อุปทานในประเทศที่มี
ไม่เพียงพอ โครงสร้าง
เหล็กในประเทศญี่ปุ่น
ที่จะขาดแคลนนี้จะมี
ปริมาณอยู่ที่ประมาณ 
40,000 - 60,000 ตนัตอ่ป ี
จนถือเป็นโอกาสอันดี
ของ  WCE  ในการขยาย
ตลาดโดยร่วมกับ บริษัท
มิตซุยแอนด์โค (ประเทศ
ไทย) จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัท
ญี่ปุ่นที่น่าเชื่อถือและ
เป็นท่ียอมรับของวงการ
ค้าขายท้ังญ่ีปุ่นและไทย
      ขณะนี้ WCE ได้มี
การเริ่มผลิต Built up 
Beam แล้วจำานวนหนึ่ง 
โดยเป็นการผลิตเพื่อ
ทดสอบการผลิต (Trial 
lot) อยูใ่นชว่งการเรยีนรู้
( learning curve) ปีนี้  
WCE และ มติซยุ ตัง้เปา้
หมายผลติเพือ่จำาหนา่ย

ประมาณ  1,700  ตัน  ก่อนก้าวสู้ปี  2560  ที่จะ
ผลิตอย่างเต็มขั้น ตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ 7,000 
- 8,000 ตัน พร้อมกับต่อยอดธุรกิจไปสู่ตลาด
อเมริกา หรือ อาเซียนด้วยมาตรฐานการผลิต
เดียวกันน้ี ส่วนตลาดในประเทศก็จะมีโครงสร้าง
เหล็กสำาหรับอาคารสูง (high rise building) 
อาคารโรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น
  หากบริษัทใดสนใจสามารถติดต่อโดยตรง
ไดท้ีบ่รษิทั เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั ไดท้ัง้
สำานักงานใหญ่ แขวงสีลม หรือโรงงาน WCE 
อำาเภอบางสะพาน
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กองทุนศึกษา5    ต่อจากหน้า 1
      

เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
อำาเภอบางสะพาน โดยจัดขึ้นในรูปแบบ
ของกองทุนการศึกษาซึ่งให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อพัฒนาองค์รวม 3 มิติของ
การศึกษาอย่างครอบคลุม คือ การพัฒนา
สถานศกึษา พฒันาคร ูและพฒันานกัเรยีน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่ารวม 1.2 
ลา้นบาท ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดี
จากสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) และสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษา ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 
(สพป.ปข.1) ในการรว่มขบัเคลือ่นโครงการ
กองทุนสหวิ ริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  และเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอำาเภอบางสะพานอย่างต่อเนื่อง ใน

ปี 2559 นี้ เครือสหวิริยาจึงได้ดำาเนินการ

จัดโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2559 ขึ้น 

เพื่อเดินหน้าสานต่อการพัฒนาและยก

ระดับคุณภาพการศึกษาของบางสะพาน 

โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ระดับประถม

ศึกษาได้ เข้าร่วมการประกวดและนำา

เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม

นวตักรรมทีเ่ปน็จดุเดน่ของโรงเรยีนสูค่วาม

เป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ

พฒันาตามความตอ้งการของสถานศกึษา 

ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้

รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จากเครอืสหวริยิาเพิม่เตมิจากงบประมาณ

ของรัฐ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

  ทั้งนี้ เครือสหวิริยา จะดำาเนินการจัด

กจิกรรมประชมุชีแ้จงรายละเอยีดโครงการ

กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาบางสะพาน ประจำาปี 2559 ในเดือน

มิถุนายน 2559 จึงขอเชิญชวนสถานศึกษา

ทัง้ 35 แหง่ในเขตอำาเภอบางสะพาน ดำาเนนิ

การจดัทำาและนำาเสนอแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษาบางสะพาน ระยะ 3 ปี เพื่อใช้

โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

สถานศึกษาและส่งเสริมให้ “โครงการ

กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาบางสะพาน” อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

อย่างเข้มแข็ง อันจะนำาไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพานได้อย่าง

ยั่งยืนต่อไป

  จากการดำาเนินโครงการกองทุน

สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บางสะพาน ตั้งแต่ ปี 2554-ปัจจุบัน มี

สถานศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนา 

จำานวน 4 รุ่น (6 โรงเรียน) ดังนี้ รุ่นที่ 1 เริ่ม

ดำาเนินการปี 2554 ได้แก่ โรงเรียนขนาด

กลาง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดอน

สง่า ต.กำาเนิดนพคุณ และโรงเรียนบ้าน

สวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ (จบโครงการ

แล้ว) รุ่นที่ 2 เริ่มดำาเนินการปี 2556 ได้แก่

โรงเรยีนขนาดใหญ ่1 โรงเรยีน คอื โรงเรยีน

อนบุาลบางสะพาน ต.กำาเนดินพคณุ รุน่ที ่3 

เริม่ดำาเนนิการป ี2557  ไดแ้กโ่รงเรยีนขนาด

ใหญ่ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางสะพาน 

ต.แม่รำาพึง รุ่นที่ 4 เริ่มดำาเนินการปี 2558 

ได้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม และ

โรงเรียนบ้านวังยาว ต.ทองมงคล

ระบบออนไลน์       ต่อจากหน้า 1

สำานกัเทคโนโลยสีารสนเทศกลุม่ เอสเอสไอ
จงึไดร้ว่มมอืกบัหนว่ยงานคณุภาพ รเิริม่จดั
ทำาระบบควบคมุและจดัเกบ็เอกสาร ระบบ
งานบริหารคุณภาพ TS16949 & ISO9001 
ด้วยระบบออนไลน์ขึ้น (ISO Document 
Center and Control Workflow Online) เพื่อ
ชว่ยในการควบคมุเอกสารและการจดัเกบ็
เอกสาร ซึง่เปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีต่อบโจทย์
ดา้นการทำางานภายในองคก์ร โดยไดม้กีาร
คิดค้น สร้างและพัฒนามาเป็นระยะเวลา 
2 ปีเต็ม จนสามารถติดตั้งและเริ่มใช้งาน
อย่างครบวงจรได้
  ทั้งนี้ ทำาให้มีการปรับเปลี่ยนระบบ
การทำางานจากเดิมคือการเดินเอกสาร มา
เป็นทำาผ่านโครงข่ายออนไลน์ ซึ่งมีความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลและเข้าถึงได้ง่าย สามารถป้องกัน
ความเสียหาย หรือ สูญหายได้ สามารถ
ช่วยประหยัดกระดาษ ประหยัดพื้นที่ใน
การจัดเก็บ มีความเชื่อถือในการควบคุม
เอกสาร เป็นต้น
  ทีมงานคิดค้นได้เริ่มทำางานจากการ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ
กระบวนการจัดการเอกสารมาตรฐาน 
เอกสารที่อยู่เฉพาะระบบบริหารคุณภาพ 
ISO/TS 16949:2009 และ ISO 9001:2008 จาก
นัน้หาแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการ
ควบคุมและเผยแพร่ใช้งานจนยกเลิก
เอกสารได้ โดยครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ โดยสรุปดังนี้
  1. การกรอกแบบฟอร์มคำาร้องขอ 
สร้าง แก้ไข ทำาสำาเนา ยกเลิกการใช้งน 
เอกสารแบบออนไลน์ (E-Form)
  2. การพิจารณาอนุมัติแบบฟอร์ม
คำาร้องขอและเอกสารนั้น (Approving  

Workflow) ผ่านระบบโดยสามารถทำาการ
พิจารณาอนุมัติผ่าน Application บนมือถือ
ได้อีกด้วย
  3. การเผยแพร่หรือปรับปรุงเอกสาร 
อตัโนมตัเิมือ่ผา่นการอนมุตัจิากผูม้อีำานาจ  
(Automate Public)

  4. การควบคมุสทิธกิารเขา้ใชง้าน (Ac-
cess Control) 
  5. การควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสาร 
(Version Control)
  6. การจดัหมวดหมูเ่อกสารโดย เมทา
ดาต้า (Metadata/Taxonomy) 

  7. การค้นหา (Search) เป็นต้น 

  โดยกลุ่มเป้าหมายในการใช้งานนั้น

ครอบคลุมพนักงานทุกคนในบริษัทที่ต้อง

ใช้งานเอกสารระบบงานบริหารคุณภาพ

ซึ่งระบบนี้ได้รับความสนใจจากพนักงาน

ภายในเอสเอสไอเป็นจำานวนมาก 

  นางสาวเรวดี  แสงเทียนทอง  พนักงาน

เอสเอสไอ ที่ได้ใช้ระบบ กล่าวว่า “ระบบ

สามารถใช้งานได้ง่าย มีความสะดวก

และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้น หรือ

แก้ไขรวมถึงการเรียกใช้งาน โดยพนักงาน

ทุกท่านสามารถเข้าไปดูและตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสารและแนวปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง ขอบคุณที่นำาสิ่ง

ดีๆ มาให้ใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ”

  นางสาวพิภาพร พิมสอ พนักงาน

เอสเอสไอ ที่ได้ใช้ระบบ กล่าวว่า “ระบบ

ชว่ยลดงานดา้นเอกสาร ลดปญัหาเอกสาร

ไม่ Update เอกสารหาย และผู้ใช้งาน

สามารถเข้าใช้งานได้สะดวก”

  นายเมธ ีกลา่วเพิม่เตมิวา่ เมือ่วนัที ่12 

พฤษภาคมทีผ่า่นมาไดม้กีารเปดิใหท้ำาการ

ศึกษาดูงานของระบบงานบริหารคุณภาพ 

TS16949 & ISO9001 ด้วยระบบออนไลน์ 

นี้แล้ว โดยมีพนักงานระดับหัวหน้าแผนก

ระบบบริหารคุณภาพและหน่วยงานอื่นๆ

พร้อมคณะ 11 ท่าน ของบริษัท สหวิริยา        

โลจิสติกส์ จำากัด เข้าทำาการศึกษากระบวนการ

จัดทำาระบบ เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์

ใช้ในการจัดทำาระบบขององค์กร ทั้งนี้ได้

รับเกียรติจากคุณชัยนันต์ สุขสำาราญชัย      

และคุณสวรินทร์ รัตนมหาสกุล หน่วยงาน

บริหารคุณภาพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

และตอบคำาถาม

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด ได้นำาคณะ
พนักงาน จำานวน 11 คนเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ระบบควบคุมและจัดเก็บเอกสาร ระบบงาน
บริหารคุณภาพ TS16949 & ISO9001 ด้วยระบบ
ออนไลน ์ของบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั 
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ ณ โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25594 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ประชุมสีเขียว             ต่อจากหน้า 1

ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ เน้นวัสดุอุปกรณ์
หมุนเวียนใช้ซำ้า พร้อมขยายผลสู่บริษัทในกลุ่ม
ต่อไป
  นายบัญชา หรรษา ผู้จัดการส่วนธุรการ บริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท
ในกลุ่มเอสเอสไอ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” วา่บรษิทัไดผ้า่นการประเมนิการจดัประชมุ
สีเขียวตามหลัก Green Meetings จัดขึ้นโดยองค์กร
ธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และสถาบันส่ิงแวดล้อม
ไทย (TBCSD) โดยได้รับคำาแนะนำาจากบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) ในการเข้าร่วม    
หลังจากเอสเอสไอผ่านการประเมิน Green Meetings 
ไปกอ่นหนา้นี ้และสง่ผลให ้SSI ไดร้บัการรบัรอง Green 
Meetings Plus จากการแนะนำาบริษัทในกลุ่ม
  โดย TCRSS ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประชุม    
สีเขียว ดังนี้
  1) บริษัทได้ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านทาง
ระบบ Calendar ในเครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กร ซึ่ง
สามารถแจ้งรายละเอียดการประชุม รวมถึงการตอบ
รบัการประชมุผา่นทางเครอืขา่ยไดท้นัท ีเพือ่ลดการใช้
กระดาษ และการขนสง่ และไดแ้จง้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ
งดใส่เสื้อสูทและเสื้อนอกในระหว่างการประชุม
  2) บริษัทอัพโหลดไฟล์เอกสารการประชุมผ่าน
ทางเครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กร ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการประชุม
ได ้โดยในวนัประชมุแตล่ะคนจะตอ้งนำาสมดุจดบนัทกึ
มาเอง จะไมม่กีารแจกเอกสารเพิม่เตมิในวนัประชมุอกี 
แตห่ากมคีวามจำาเปน็ตอ้งจดัพมิพเ์อกสาร บรษิทัเลอืก
ใช้กระดาษรีไซเคิล หรือจัดพิมพ์ทั้งสองหน้ากระดาษ 
และใช้รูปแบบเป็นสีขาว-ดำา
  3) บริษัท มีการคัดเลือกห้องประชุมให้เหมาะ
สมกบัจำานวนผูเ้ขา้ประชมุ เลอืกการประชมุผา่นระบบ
การประชุมทางไกล (VDO Conference) ระหว่างพื้นที่
ที่มีระยะทางไกล เพื่อลดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้าน
การขนส่ง ในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่างๆ มี
การรณรงคป์ระหยดัไฟฟา้โดยการตดิปา้ยเตอืนใหเ้กดิ
ความตระหนกั รวมถงึปรบัปรงุระบบการเปดิ-ปดิไฟ ให้
สามารถควบคุมได้ ณ พื้นที่การใช้งาน ซึ่งจะสามารถ
ใชง้านไดต้ามความเหมาะสม และทำาใหส้ะดวกตอ่การ
เปิด-ปิดไฟ มีการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
ไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส และตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุที่
หมุนเวียนกลับมาใช้ซำ้าได้
  4) การจดัเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ของบรษิทั 
เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตัวเอง ซึ่งสามารถ
กำาหนดปริมาณการรับประทานได้ ซึ่งหากต้องบริการ
อาหารใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มการประชมุ จะเลอืกอาหารทีร่บั
ประทานไดง้า่ยทกุคน ไมเ่หลอืเปน็เศษทิง้ โดยจะเลอืก
ใช้ภาชนะที่คงทนถาวร และสามารถนำาไปล้าง เพื่อ
กลับนำามาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง 5) บริษัทดำาเนินการปิด
เครื่องฉาย LCD เมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน และเลือก
ใช้ของที่ระลึกที่สามารถนำาไปใช้งานได้จริง และผลิต
จากวัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ยัง
ได้ให้คำาแนะนำาแก่ TCRSS ว่าควรระบุในจดหมาย       

เรียนเชิญประชุมว่าเป็นการประชุมตามหลักการ Green Meetings 

เพื่อให้ผู้ประชุมรับทราบ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติ

ตามหลักการ และเพื่อให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิด

การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจาก

กิจกรรมการประชุม ควรแนะนำาให้องค์กรคู่ค้าหรือองค์กรอื่นๆ      

นำาแนวทางการประชุมสีเขียวไปใช้ต่อไป

  นายบัญชา หรรษา ผู้จัดการส่วนธุรการ TCRSS กล่าวว่า 

“TCRSS รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา       

สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาต ิหลงัจากไดร้บัคำาแนะนำาจาก 

SSI ในการเข้าร่วมการประเมินการจัดประชุมสีเขียว จึงได้เข้าร่วม

การประเมินทันที เนื่องจาก TCRSS ตระหนักถึงความสำาคัญของ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่า

จะเป็นการรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิล หรือจัดพิมพ์

ทั้งสองหน้ากระดาษ การเตรียมอาหารและเครื่องดื่มของบริษัท

ซึ่งเน้นใช้ภาชนะที่คงทนถาวร และสามารถนำาไปล้างเพื่อกลับนำา

มาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากพนักงานของบริษัทซึ่งถูกปลูกฝังให้เห็นถึงความสำาคัญของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย

เป้าหมายถัดไปของบริษัทคือการรับการรับรอง Green Meetings 

Plus และคาดว่าจะขยายผลสู่บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอต่อไป”

  ทั้งนี้โครงการการประชุมสีเขียว (Green Meetings) จัดตั้งขึ้น

ในปี 2554 โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 องค์กร แบ่ง

เปน็องคก์รสมาชกิ TBCSD จำานวน 12 องคก์ร และองคก์รภายนอก 

จำานวนทั้งสิ้น 68 องค์กร โดยพิธีมอบใบรับรองจะจัดขึ้นในวันที่ 9 

มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 

เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
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ปที่  7   ฉบับที่  140   ประจําวันที่  1  มิถุนายน  2559

น.4

●  ชวยภัยแลง

10 บรษิทัในเครอืสหวริยิา รวมใจ
ชวยภัยแลง อ.บางสะพาน น.4

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาเปนที่ 1 
เหล็กแผนเคลือบไทย เตรียมพรอมสะสม
7 ลานชั่วโมงการทํางานไมเกิดอุบัติเหตุฯ
จัดอบรมใหความรูพนักงานตอเนื่อง
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย 
จํากัด บริษัทฯ ผูนําดานการผลิต
เหล็กแผนเคลือบสังกะสีดวย
กรรมวธิทีางไฟฟา โดยเปนผูผลติ
รายแรกและรายเดยีวในภูมภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เตรียม
พรอมกาวสู 7 ลานชั่วโมงการ
ทํางานโดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน  เสริมความแข็งแกรงของ
ทีมพนักงาน      : อานตอหนา 3

9 ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
ภายใตโครงการสหวริยิารวมพฒันา
เตรียมกาวสู “วิสาหกิจชุมชน” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทาํความรูจักกบัทมี “นกัสืบสายนํา้ รกัษลุมนํา้บางสะพาน”
จับมือกันปฎิบัติภารกิจโดยเครือสหวิริยา และร.ร.บานทาขาม อ.บางสะพาน
เครือสหวริิยา โดยศนูยบรหิารจดัการและสงเสรมิสิง่แวดลอม รวมมอื
กับ บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย หรือ TCRSS เตรียมแท็คทีมจัดกิจกรรม
ผานโครงการ “นักสืบสายนํ้า รักษลุมนํ้าบางสะพาน” ปที่ 2 ปลูกจิต
สาํนกึรกัษสิง่แวดลอม สรางวถิกีารดแูล การอนรุกัษแหลงนํา้และเหน็
คณุคาความสาํคญัของทรพัยากรในทองถิน่ใหกบัเยาวชนบางสะพาน

ภายหลังการผลักดัน 18 ธนาคาร
ชุมชน อ.บางสะพาน จากการ
จั ด เ ว ที ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ ร ว ม ทั้ ง
หนวยงานภาครัฐ เกษตรอําเภอ
บางสะพาน และคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน รวมถึงตัวแทน
สมาชิกธนาคารฯ เมื่อชวงปลาย
ปที่แลว เปาหมายรวม คือ การ
ยกระดับธนาคารชุมชน กาวสู
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกธนาคาร ภายใต 
“โครงการสหวิริยารวมพัฒนา” 
โดยมทีมีงานพฒันาโครงการและ
การมีสวนรวม ในนามผูแทนดําเนิน
งานดานสังคม บจก.บางสะพาน
สัมพันธ เครือสหวิริยา ไดลงพื้นที่
ฐานะพ่ีเล้ียง  เพ่ือสรางความเขาใจ
ระดมสมอง แสดงความคิดเห็น 
วเิคราะหรวมกนั    :อานตอหนา 2

 โครงการ “นักสืบสายนํ้า รักษ

ลุมนํ้าบางสะพาน” ปที่  2 หนึ่งใน

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่สรางสรรค

ขึ้นสําหรับ              : อานตอหนา 2

ดวยตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอม 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการจัดการ
พลังงาน และเพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพ    
สิ่งแวดลอมที่ อ.บางสะพานอยางตอเนื่อง โดย     
นายณรงคพงศ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือสหวิริยา    
ใหเกียรติรวมสงมอบเลมฯ       : อานตอหนา 4

ศูนยบริหารจัดการฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
สงมอบรายงานตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอม ประจาํป 2558
ใหภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ การันตีสิ่งแวดลอมดีๆ ในอําเภอบางสะพาน

● 

ขาวดี...
สําหรับคนหางาน

รวมงานกับเรา รวมงานกับ

  คอลัมน

ประกา
ศรับส

มัครง
าน

“ไลน ทรานสปอรต”

เปดรับพนักงาน
ขับรถเทรลเลอร

จํานวน 20 อัตรา
รายได 20,000-25,000 บาท

น.3
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25592 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

9 ธนาคารชุมชน   ต่อจากหน้า 1

กับชุมชนถึงข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้        

ของการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งร่วม

เป็นที่ปรึกษาประสานข้อมูลกลาง ตรวจสอบ

และรวบรวมข้อมูล ก่อนการย่ืนจดทะเบียน

กับหน่วยงานภาครัฐ และตอนนี้มี 9 ธนาคาร

ชุมชน นำาร่องในเบ้ืองต้นประกอบด้วย ธนาคาร

ชุมชนบ้านม้าร้อง หนองระแวง ทางสาย ทุ่ง

ลานควาย ท่ามะนาว ท่าขาม บ้านดอนทอง 

บ้านปอแดง และชุมชนสวนฉัตร ยื่นความ

จำานง และอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความ

พร้อมในด้านเอกสารต่างๆ ถือเป็นกิจกรรม

ต่อยอดของธนาคารชุมชน โดยการสนับสนุน

ของเครือสหวิริยา เพื่อรองรับและสร้างความ

แข็งแกร่งให้ชุมชน 

  วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชน

เกีย่วกบัการผลติสนิคา้ การใหบ้รกิาร หรอืการ

อื่นๆ ที่ดำาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความ

ผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน

ประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการ

พึง่พาตนเองของครอบครวั ชมุชนและระหวา่ง

ชุมชน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจด

ทะเบียน ได้แก่ กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร, 

เกษตรอำาเภอในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

  ด้านนางศศิธร พิริยกิจ ผู้จัดการทั่วไป 

บริษัท  บางสะพานสัมพันธ์  จำากัด  กล่าวถึง

รายละเอียดว่า  “จากการที่ได้ร่วมดำาเนินงาน

ต่างๆ ด้านสังคม และชุมชน จัดต้ังและขับเคล่ือน

งานธนาคารชุมชน ภายใต้กรอบ “โครงการ

สหวิริยาร่วมพัฒนา” และการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา มากว่า 7 ปี    

คิดว่าในวันนี้ ธนาคารฯ แต่ละแห่งท้ัง 18 

หมู่บ้าน มีการเจริญเติบโตไปตามข้ันตอน

ทั้งยอดกองทุนสะสม ยอดสมาชิก หลาย

ธนาคารสามารถเปน็ตน้แบบใหช้มุชนตา่งถิน่

มาเรียนรู้ศึกษาดูงาน จึงมีความเห็นร่วมกัน

ถึงการต่อยอด พัฒนาศักยภาพชุมชน ด้วย

การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้

ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับสมาชิกธนาคารและ

คนในชมุชนในหลายๆ รปูแบบ เชน่ เงนิกองทนุ

เพิ่มขึ้น ดอกผลก็ตามมา การพัฒนาส่งเสริม

อาชีพการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ก็จะทำาได้

มากขึ้น เพื่อให้ธนาคารชุมชนบางสะพาน มี

มาตรฐานและการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงขยาย

โครงการฯ หรือกิจกรรมสู่ธุรกิจอื่นๆ ในชุมชน

ได ้โดยมทีมีจากเครอืสหวริยิา รว่มเปน็พีเ่ลีย้ง

พัฒนาสิ่งดีๆ ร่วมกันต่อไป”

  โดยสทิธปิระโยชนท์ีธ่นาคารชมุชนจะได้

รับเมื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ได้แก่

  1. ได้รับการรับรองตามกฏหมาย

  2. ได้รับประเมินศักยภาพ ทำาให้ทราบ

ระดับความเข้มแข็งและความต้องการท่ีแท้จริง

สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความ

พร้อมของตนเอง

  3. มสีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนนุ

การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามที่คณะ   

กรรมการฯ กำาหนด

  “นอกจากนี ้การเปน็วสิาหกจิชมุชน ยงัมี

สทิธขิอรบัการสง่เสรมิหรอืสนบัสนนุจากภาคี

เครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ คณะ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เช่น การขอ

สนับสนุนการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำาบัญชี

ครัวเรือน การขอสินเชื่อกู้เงินจาก ธกส. หรือ 

ธ.ออมสิน เพื่อนำามาเป็นกองทุนหมุนเวียนก็

สามารถทำาได้เช่นกัน” นางศศิธร กล่าว

นักสืบสายนํ้า       ต่อจากหน้า 1

เยาวชนบางสะพานในระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามา

ใกล้ชิดกับโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กเครือ

สหวิริยา เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยัและพลงังาน 

ของบรษิทัในเครอืฯ อกีทัง้สง่เสรมิงานอนรุกัษ์
นิเวศวิทยา และแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญในครั้งนี้ 
คือ บ่อพักนำ้าที่ผ่านการบำาบัดแล้วของ บมจ.
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย หรือ TCRSS น้องๆ ที่
เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้กระบวนการ 
ขั้นตอนต่างๆ ในการบำาบัดนำ้าก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งนำ้าธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมนักสืบ 4 
หมวด คือ 1. สร้างองค์ความรู้ 2. สำารวจ 3. 
วิเคราะห์ 4.แบ่งปันและสร้างเครือข่ายการ
อนุรักษ์ เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ เสริมทักษะการทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้เยาวชนได้มี
โอกาสคน้หาและพฒันาศกัยภาพของตน ดา้น
การสำารวจ ตรวจสอบ ประเมินผล เกิดการ
รวมกลุ่มกันทำากิจกรรมการสำารวจและดูแล

รักษาพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้อง

ถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ คุณครูยังสามารถ

นำากระบวนการดังกล่าวฯ ไปประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้อีกด้วย

  โดยทีมพ่ีเล้ียงจากศูนย์บริหารจัดการและ

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

เครือสหวิริยา และ 

บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็น

ไทย มีแผนจะดำาเนิน

โครงการ “นักสืบ

สายนำ้า รักษ์ลุ่มนำ้า

บางสะพาน” ปีที่ 2 

ร่วมกับคณะครู และ

นกัเรยีนโรงเรยีนบา้น

ท่าขาม ต.แม่รำาพึง 

อ.บางสะพาน จ.ประ-

จวบฯ รวมถงึโรงเรยีน

ท่ีสนใจในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2559 น้ี

เพื่อร่วมค้นหาเยาวชนต้นแบบผู้นำาด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งนำ้าในท้องถิ่น และมุ่ง

หวังให้เยาวชนตระหนัก หวงแหน และเป็น

พลังสำาคัญในการสร้างเครือข่ายแห่งการ

เรียนรู้สำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อน

ส่งต่อไปยังโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงชุมชน โดยมี

เครือสหวิริยา ร่วมผลักดันและสร้างเครือข่าย

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ในการเฝ้าระวัง 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ตา่งๆ ใน อ.บางสะพาน รว่มกนัเพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืนทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนต่อไป

SVG p.2.indd   1 5/30/2559 BE   17:27



ประจําวันที่  1  มิถุนายน  2559 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

อาชีวอนามัย        ตอจากหนา 1

ดวยการจัดอบรมตางๆ อาทิ ความรูเกี่ยวกับ

สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต การทํางาน

ใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด การจัดกิจกรรม

ดานความปลอดภัย เปนตน เพื่อรวมมือกันสู

เปาหมายสําคัญที่วางไว

  โดยนายสิทธิพล ตั้งสุนทรตระกูล 

หัวหนาหนวยความปลอดภัย บจก.เหล็กแผน

เคลอืบไทย กลาววา “ในปนีบ้รษิทัฯ ไดกาํหนด

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไว

อยางตอเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกรงใน

การไปสูเปาหมาย 7 ลานชั่วโมงการทํางาน

โดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ซึ่งเปนอีก

หนึ่งนโยบายสําคัญของบริษัทฯ สําหรับการ

ทีจ่ะไปถงึความสาํเรจ็นัน้ไดตองประกอบดวย

หลายอยางในกระบวนการทํางาน ทั้งการให

สิทธิพล ต้ังสุนทรตระกูล
หัวหนาหนวยความปลอดภัย
บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย

● 

ขาวดี...สําหรับคนหางาน   คอลัมน

 ประกาศรับสมัครงาน

“รวมงานกับเรา รวมงานกับ ไลน ทรานสปอรต”
   บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด กลุมสหวิริยาโลจิสติกส ดําเนินธุรกิจ     
ใหบริการทางดานขนสงสินคา โดยรถบรรทุกขนาดใหญ เปดรับพนักงาน    
ขับรถเทรลเลอร  จํานวน 20 อัตรา  รายได  20,000 - 25,000  บาท

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
 ●   เพศชาย หรือ หญิง อายุไมเกิน 45 ป
 ●   ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
 ●   มีใบขับขี่ประเภท 3 

สวัสดิการ 
 ●   คาเที่ยวในการเดินรถขนสงสินคาและบริการ  
 ●   คาเบี้ยเลี้ยง 
 ●   คากาซเหมาจายระหวางการเดินรถขนสง
 ●   ตรวจสุขภาพประจําป 
 ●   ประกันชีวิต 
 ●   ประกันสุขภาพ 
 ●   ชุดยูนิฟอรม 

ผูสนใจสามารถสงจดหมายสมัครงาน โดยมีเอกสารดังนี้ 

 ●   ประวัติสวนตัว ประสบการณทํางาน

 ●   สําเนาบัตรประชาชน /สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาวุฒิการศึกษา /รูปถาย

    ไมเกิน 6 เดือน 

โดยสงมาที่แผนกทรัพยากรบุคคล 

    บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด 

    เลขที่ 62  หมู 3  ต.แมราพึง  อ.บางสะพาน 

    จ.ประจวบคีรีขันธ  77140 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

    โทร. 032-693101-17 ตอ 413 หรือ เขามาติดตอไดที่

    บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

    ตั้งแตวันนี้ - 10 มิถุนายน 2559

    ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 09:00 - 16:30 น.

ความรูในทฤษฎี และการปฏิบัติจริง ผาน

กิจกรรมอบรมใหความรูดานอาชีวอนามัยให

กับพนักงานของบริษัทฯ การสงไปอบรมกับ

หนวยงานภาครัฐและอื่นๆ เพื่อใหพนักงาน 

เกิดความรูความเชี่ยวชาญในการทํางาน

อยางดียิ่งขึ้นไป และสงผลตอชั่วโมงความ

ปลอดภัยในการทํางาน”

  “ซึ่งในชวงเดือนธันวาคม ป 2558 ที่

ผานมา บริษัทฯ ไดรับรางวัล 6.5 ลานชั่วโมง

การทํางานโดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

และในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะครบ 7 ลาน

ชั่วโมงการทํางานโดยไมมีอุบัติเหตุฯ สําหรับ

การที่จะไปถึงเปาหมายดังกลาวไดนั้น เกิด

จากการใหความรวมมือ ความตระหนักและ

ใหความสาํคญักบัเรือ่งความปลอดภยัในการ

ทาํงานเปนอยางมาก โดยเมือ่ชวงปลายเดอืน

พฤษภาคมที่ผานมา  ก็ไดมีการจัดอบรมให

ความรูเก่ียวกับการใชและการปองกันอันตราย

จากรังสีเบื้องตน และชวงครึ่งปหลังนี้ก็จะ

จัดใหมีการอบรมและกิจกรรมดานความ

ปลอดภัยอยางตอเนื่อง  สําหรับการเก็บสถิติ

ชั่วโมงการทํางานก็เปนเรื่องหนึ่ง  แตเรื่องที่

พวกเราทุกคนตองการเห็นก็คือ ความปลอดภัย

สูงสุดในการทํางาน ทั้งในกระบวนการผลิต 

และฝายสนับสนุนทุกฝาย เพื่อไมใหเกิดการ

สูญเสีย ซึ่งผูบริหารไดใหความสําคัญมาก 

โดยมุงเนนที่ตัวพนักงานกอน มีกําหนดให

พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฏระเบียบ

การทํางานอยางเครงครัด ยกตัวอยางเชน 

พนักงานทุกคนตองสวมใสอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติ

งาน ซึง่พนกังานทกุคนปฏบิตัติามเปนอยางดี

ดังนั้นคิดวาบริษัทจะสามารถเพิ่มชั่วโมงการ

ทาํงานใหปลอดภยัไมเกดิอบุตัเิหตไุดอยางดีๆ  

ขึ้นไป โดยนอกจากนโยบายความปลอดภัยฯ

ที่ปฏิบัติในบริษัทแลว บริษัทฯ ไดตอกยํ้าให

พนักงานเล็งเห็นถึงความสําคัญของความ

ปลอดภัยในชุมชนและครอบครัวดวย” นาย

สิทธิพล กลาว
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25594 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทำางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ,
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด , บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด และ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผู้จัดทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ต่อ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะทำางาน
ในเครอืสหวริยิา หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม ต่อจากหน้า 1

พร้อมด้วยทีมของศูนย์บริหารจัดการและส่ง
เสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา นำา “รายงาน
ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำาปี 
2558” ใหก้บัภาครฐั และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพาน เพือ่การนัตผีลการ
ตรวจสอบดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้มตา่งๆ อาท ิ
คณุภาพอากาศ คณุภาพนำา้ผวิดนิ คณุภาพนำา้
บ่อตื้น คุณภาพนำ้าทะเล และคุณภาพนำ้าฝน 
ตลอดจนงานนเิวศและการอนรุกัษพ์ฒันาเพือ่
สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ด้วยความสำานึก
รกัสิง่แวดลอ้มและเปน็นโยบายหลกัของเครอื
สหวริยิาทีใ่หค้วามสำาคญั และตระหนกัถงึการ
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดลอ้มอยา่งถกูตอ้ง เปดิเผย โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ และยังคำานึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
ควบคมุดแูลใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีห่นว่ย
ราชการกำาหนด พร้อมรายงานผลต่อหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี
  จากผลการตรวจสอบคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมในปี 2558 ที่ผ่านมา ค่าการ
ตรวจวัดคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมท้ังคุณภาพ
อากาศ นำ้าผิวดิน นำ้าบ่อต้ืน นำ้าทะเลและ
คุณภาพนำ้าฝน  ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำาหนด

l   ช่วยภัยแล้ง

บริษัทในเครือสหวิริยา  รวมใจช่วยภัยแล้ง  อ.บางสะพาน
สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายพ้ืนท่ี   
สง่ผลกระทบตอ่ชมุชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
โดยหลายชุมชนไม่มีน้ําใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา โดยผู้แทน
จาก 10 บริษัทในเครือสหวิริยา มีนโยบาย “เครือ

สหวิรยิา รว่มใจช่วยภยัแลง้” ออกแจกจา่ยนํา้ เพือ่
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัแลง้ในพืน้ที ่อ.บางสะพาน” 
โดยนํารถบรรทุกนํ้าจาก บมจ.สหวิริยาสตีล-        
อินดัสตรี และบจก.ท่าเรือประจวบ เข้าไปแจก
จ่ายนํ้าแต่ละชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ขาดแคลนนํ้าในช่วงที่ผ่านมา

ส่ิงแวดล้อม ท่ีทางบริษัทฯ
ได้ดำาเนินการและทำาให้
เห็นกันเป็นประจำาอยู่    
ตลอดทกุๆ ป ีและวนันีไ้ด้
มีหนังสือรายงานผลตรวจ
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
มาให้กับโรงเรียนของ
เรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ทั้ ง ใ น ก า ร
ศึกษา และให้โรงเรียน
เกิดความมั่นใจกับการ
ดำาเนินงานของโรงงาน
ในการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพ 
นำ้าและอากาศ รวมถึง
สร้างความมั่นใจให้กับ
คนในชุมชนที่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบ
โรงงาน ถือว่าเป็นเรื่อง
ที่ดีที่บริษัทได้ร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
เสมอมา”
  เครอืสหวริยิา ไดย้ดึ
หลักปรัชญาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ท่ีถูกต้อง
เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญในการ
ดำาเนินงานของเครือสหวิริยาท่ีเป็นเคร่ืองยึดโยง
เครือสหวิริยาเข้ากับชุมชน และช่วยให้ภาค
อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
  รายชื่อหน่วยงานราชการที่ทีมงานได้    
ส่งมอบ “รายงานผลการดำาเนินงานด้าน             
สิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2558” ได้แก่
หน่วยงานราชการ
  1.  อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ
  2.  สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-
   แวดล้อม ประจวบฯ
  3.  สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   จังหวัดประจวบฯ

  4.  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8
  5.  ที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน
  6.  เทศบาลกำาเนิดนพคุณ
  7.  อบต.กำาเนิดนพคุณ
  8.  อบต.แม่รำาพึง
  9.  อบต.พงศ์ประศาสน์
10.  โรงเรียนบ้านท่าขาม
11.  โรงเรียนดอนสำาราญ
12.  โรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
  1.  ตำาบลแม่รำาพึง
  2.  ตำาบลกำาเนิดนพคุณ
  3.  ตำาบลพงศ์ประศาสน์

  4.  ตำาบลทองมงคล
  5.  ตำาบลร่อนทอง
  6.  ตำาบลธงชัย
สภาผู้นำา
  1.  ตำาบลแม่รำาพึง 
  2.  ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
  3.  ตำาบลพงศ์ประศาสน์ 
  4.  ตำาบลธงชัย 
ธนาคารชุมชน
  1.  ตำาบลแม่รำาพึง 
  2.  ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
  3.  ตำาบลพงศ์ประศาสน์ 
  4.  ตำาบลธงชัย

  ความคิดเห็น
จาก นายศักดิ์ชัย
ครุฑไชยันต์  ครู-
ชำานาญการ  รกัษา-
การแทน ผอ.โรงเรียน
บ้านท่าขาม  หมู่ 4
ต.แม่รำาพึง อ.บาง-
สะพาน จ.ประจวบฯ 
รับมอบรายงานฉบับ

ดงักลา่ว พรอ้มใหค้วามเหน็ถงึการดำาเนนิงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมว่า “โรงเรียนบ้านท่าขาม
เป็นจุดหนึ่งในที่ตั้งฐานตรวจวัดคุณภาพ                    

ศักด์ิชัย  ครุฑไชยันต์
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