
พนักงานTCRSS มุ่งนวัตกรรมลุยคิดวิธีลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำารุงเปลี่ยนอะไหล่เครน 
โดยการศกึษาการสกึหรอเพือ่นำาอะไหล่กลับมาใช้ใหม่ และใช้วัสดอุลูมิเนียมทดแทน
พลาสติกเป็นผลสำาเร็จ ส่งผลประหยัดได้ 1.5 ล้านบาทต่อปี คืนทุนภายใน 1 เดือน

TCRSSคดิวธิจีดัการอะไหลเ่ครน
ใช้วัสดุทดแทน-เซฟปีละ1.5ล้าน
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ปีที่  7   ฉบับที่  142   ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  2559

อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์

• จับมือองค์กรธุรกิจฯลดก๊าซเรือนกระจก
• เดนิโครงการตอ่เนือ่งสูส่งัคมคารบ์อนตํา่

เอสเอสไอมุง่ลดโลกรอ้นเวสตโ์คสตร์ว่มลงนาม
ศูนย์แรงงานประจวบ
พฒันามาตรฐานฝมืีอ
แรงงานกรอบเวลา3ปี SSI เดนิหนา้เตม็กำาลงัเพือ่ลด

โลกร้อน จับมือองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(TBCSD) และสถาบันส่ิงแวดล้อม
ไทย แสดงความมุง่มัน่ผลกัดนั
ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ในงานสัมมนา “TBCSD ร่วม
กันดำาเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่
เส้นทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  
          อ่านต่อ น.2

 นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ    
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่น
รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) หรอื TRSS กลา่ววา่
จากการที่ผู้ผลิตแจ้งขึ้นราคาอะไหล่ Contact 

Joystick (กา้นโยกควบคมุไฟฟา้) ของเครน จาก 
2,600 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 15,400 บาท/ชิ้น ในปี 
2558 ซึ่งแต่ละปีต้องทำาการเปลี่ยนอะไหล่ 100 
ชิ้น/ปี      อ่านต่อ น.4

  ลดโลกร้อน       นายนาวา 
จันทนสุรคน (ด้านขวา) เจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุ่ม สำานักกิจการสาธารณะกลุ่ม บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ พรอ้มดว้ยนายประเสรฐิ 
บญุสมัพนัธ ์(กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจ
เพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (TBCSD) และ
ศาสตราจารย์  ดร.ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล
ผู้อำานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ร่วมแถลงข่าวและแสดงความมุ่งมั่น
เพื่อผลักดันลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรสมาชิก TBCSD

              TCRSS รับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน
        พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 
ประจำาป ี2559 ประเภทการจดัการพลงังาน 
แก่ บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน)  (TCRSS)  บรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ
โดยมี Mr.Mitsuo Yasuhisa กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบ รางวัลดังกล่าว
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความคิด
ริเร่ิม มีความอุตสาหะวิริยะในการสร้างสรรค์
สิง่ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศ ณ 
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

X

WCE จับมือศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงนามความร่วมมือพัฒนา

ฝีมือแรงงาน  เพ่ือส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย

การขับเคลื่อนพัฒนากำาลัง

แรงงาน ให้แรงงานมีมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล

ทั้งด้านการฝึกอบรม ด้าน

การทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ และจัดการ

ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น ฝี มื อ

แรงงานแห่งชาติในสาขา

ท่ีได้รับอนุญาต บูรณาการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุ ภายใตก้รอบ

ความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี

   อ่านต่อ น.4

‘กองทนุสหวริยิาฯเปดิ’รบัสมคัรรุน่5
ยกระดับการศกึษาบางสะพานย่ังยืน
เครือสหวิริยา เปิดรับสมัครสถาน
ศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนพัฒนา
คณุภาพการศกึษาระยะ 3 ป ีภายใต้

โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน

ประจำาปี 2559 (รุ่นที่ 5) ชิงทุน

พัฒนาสถานศึกษา 1.2 ล้านบาท

โดยเครือสหวิริยา จับมือหน่วยงาน

ภาคการศกึษาสว่นกลาง-ทอ้งถิน่ 

ร่วมชี้แจงรายละเอียดของโครง

การฯ พร้อมกันนี้คณะกรรมการ

โครงการฯ ได้ร่วมประเมินผล

การดำาเนินงาน 4 โรงเรียนท่ีได้รับ

การคัดเลือกจากโครงการกองทุนฯ

รุ่นที่ 2-4 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล

บางสะพาน โรงเรยีนบางสะพาน 

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ

โรงเรียนบ้านวังยาว  โดยภาพรวม

ท้ัง 4 โรงเรียนสามารถดำาเนินงาน

ตามแผนพฒันาฯบรรลตุามวตัถุ

ประสงค์ที่ตั้งไว้   อ่านต่อ น.3
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ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  25592 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ลดโลกร้อน         ต่อจากหน้า 1
 
โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และดำาเนินโครงการลดโลก
ร้อนต่างๆ ภายในองค์กร เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 
โครงการนำาร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission
Trading Scheme: Thailand V-ETS) 
โครงการต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย (T-VER) และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้
กับประชาชนโดยรอบพื้นที่บางสะพาน 
เป็นต้น เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนตำ่า
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ได้ร่วมแสดง
เจตจำานงร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน หรือ TBCSD และสถาบันส่ิงแวดล้อม
ไทย ในการมุ่งมั่นร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรสมาชิก TBCSD ขึ้นในงาน
แถลงขา่วและสมัมนา “TBCSD รว่มกนัดำาเนนิ
ธรุกจิ เพือ่มุง่มัน่สูเ่สน้ทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื” 
ภายในงานไดร้บัเกยีรตจิากนายประเสรฐิ บญุ
สัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็นประธาน พร้อมกันนี้ยังได้
รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต
เลขาธิการอาเซียนมาปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ 
“โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ
ไทยในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นาง
ประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำานวยการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
มาปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ “ทิศทางการดำาเนิน
งานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อ
สนับสนุน  การลดก๊าซเรือนกระจก” โดยภายใน
งานมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน
  นายนาวา  จันทนสุรคน  ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะกลุ่ม 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือเอสเอสไอ กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่น
ปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทได้ยำ้า
ชัดถึงจุดยืนโดยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD และสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย แสดงการมุ่งมั่นร่วมลดการ
ปล่อยจัดการก๊าซเรือนกระจกขึ้น เพื่อเป็น
สว่นหนึง่ในการชว่ยภาวะโลกรอ้น ผลกัดนัลด
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รสมาชกิ 
TBCSD ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใน
งานแถลงข่าวและสัมมนา “TBCSD ร่วมกัน
ดำาเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื” ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์เซน็ทรลั 
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
  นายนาวา กล่าวว่า การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกของเอสเอสไอได้กำาหนด
กลยุทธ นโยบาย แผนงานและเป้าหมาย เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซ รวมทั้งการรณรงค์เข้าร่วม
กิจกรรมกับภาคประชาชนและภาครัฐอย่าง
สมำ่าเสมอในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่เอสเอสไอได้จัดทำาขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกๆปี ประกอบด้วย  1. การ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ  2. 
การปรับปรุงการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ครอบคลุมการเก็บและ
รายงานข้อมูล รวมถึงการทวนสอบบัญชีการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกโดยหนว่ยงานภายนอก  
3. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  4. การส่งเสริมกิจกรรม 3R 
มุ่งเน้นการลดของเสียจากกระบวนการผลิต 
และของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำากลับมาใช้
ประโยชนไ์ดถ้งึ รอ้ยละ 98.34 ในป ี2558  5. การ
สง่เสรมิกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกบัชมุชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ้ม  6. การเขา้รว่มสมัมนาโครงการดา้น
การลดกา๊ซเรอืนกระจกกบัภาครฐับาลเพือ่นำา
ไปสู่สังคมคาร์บอนตำ่า  7. การศึกษาเรื่องการ
กกัเกบ็กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์รวมถงึการนำา
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ โดย
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ คือ บริษัทได้จัด
ทำารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-
1 ด้วยการกำาหนดขอบเขตขององค์กรแบบ
ควบคุมการดำาเนินการ (Operational Control) 
ที่สอดคล้องกับลักษณะการดำาเนินงานของ
องค์กร โดยการเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
แต่ละประเภท และข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปริมาณ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท จะ
ถูกนำาไปเป็นค่าดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงาน

X
             นางสาวพรรณี  ศรียุทธศักดิ์  อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับ
ประเทศ ประจำาปี 2559 (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี) แก่ นาย 
มนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา เมื่อวันที่ 30 มิถุนยน 2559 นอกจากนี้บริษัท
ในกลุ่มเอสเอสไอ ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ยังได้รับ
รางวัลดังกล่าวต่อเน่ือง 10 ปี และ 6 ปีตามลำาดับอีกด้วย

       กลุ่มเอสเอสไอร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่ม              
เอสเอสไอเดนิทางเข้าถวายพระพร และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง เม่ือเร็วๆ น้ี

X 

3 บริษัทกลุ่มเอสเอสไอคว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

ทางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) 
เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดทำาโครงการที่
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึง
การศึกษาแนวทางที่จะช่วยดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรต่อไป ซึ่งมีการพิจารณา
เป้าหมายจากค่าเฉลี่ย Carbon Intensity ใน
อดตีเพือ่การพฒันาปรบัปรงุกำาหนดเปา้หมาย
ในระยะสั้น และระยะยาวให้สะท้อนผลการ
ดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์ และประเมินตัวชี้วัดที่เหมาะสม
เพื่อใช้กำาหนดค่าเป้าหมาย Carbon Intensity 
ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศ
ทีมุ่ง่สูส่งัคมคารบ์อนตำา่ (Low Carbon Society) 
  นายนาวา กลา่วอกีวา่ นอกจากโครงการ
หลักแล้วยังมีโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมที่สำาคัญ
อีกมากมายในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
รว่มกบัหน่วยงานต่างๆ  เช่น  โครงการนำาร่อง
ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand
V-ETS) ซึ่งได้มีการร่วมลงนามบันทึกความ
เข้าใจกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เป็นที่ปรึกษาโครงการ ลักษณะโครงการ
เป็นการคำานวณปริมาณ GHGs ของโรงงาน 
สำาหรับนำามาใช้ในการกำาหนดเป้าหมายการ

ลดก๊าซเรือนกระจกและจัดสรรใบอนุญาตใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ร่วมกับทาง อบก. 
ขณะนี้เอสเอสไอได้จัดทำารายงานการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกปีฐาน (2557) และปีปัจจุบัน 
(2558) เสร็จแล้ว และรับการตรวจสอบ (Audit) 
โครงการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทยแลว้ ซึง่อยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาข้อมูลจากทางผู้ตรวจสอบและ
ทวนสอบภายนอก (Auditor) ซึ่งมีระยะเวลา
ดำาเนนิโครงการเมษายน - สงิหาคม 2559 (โดย
เป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี)
  อย่างไรก็ตามยังได้เข้าร่วมโครงการ
ต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จัด
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) โดยมีบริษัท Excellent 
Energy International Co., Ltd. (EEI) เป็นที่
ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน
ให้โรงงานทำาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
และสามารถนำามาคิดเป็นปริมาณคาร์บอน
เครดิตที่สามารถนำาไปขายในตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจในประเทศได้ โดยเอสเอสไอ
ได้ทำาโครงการ High Efficiency Recuperator 
for Reheating Furnace no.1&2 at SSI ขณะนี้
โครงการได้รับ Verification Report การรับรอง
โครงการจาก Auditor เรียบร้อยแล้ว โดยผ่าน
การรับรอง T-VER credit เป็นจำานวนทั้งสิ้น 
4,829 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  2559 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

กองทุนสหวิริยาฯ  ต่อจากหน้า 1
      
  เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการโครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) รองผู้อำานวยการ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ประจวบ-
คีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) คณะศึกษานิเทศก์ พร้อม
ด้วยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป 
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์และผู้บริหาร
เครือสหวิริยา ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเปิดตัว
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพาน ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 5) ให้แก่ 
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำาเภอบางสะพาน 
พร้อมเปิดรับสมัครสถานศึกษาจัดทำาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี มุ่งเน้นความโดดเด่น
ของกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนสู่เป้าหมายเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ (เก่ง ดี มีสุข) อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไปสำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  และ
ผู้บริหารเครือสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็ก
ว่า “ในปี 2559 นี้ นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่เครือสหวิริยา 
ดำาเนินโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาบางสะพาน โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกั เพือ่ขบั
เคลื่อนการพัฒนาคุณภาพศึกษาอำาเภอบางสะพาน 
รปูแบบองคร์วมทัง้สามมติ ิไดแ้ก ่สถานศกึษา คร ูและ
นักเรียน สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาตอกยำา้แนวทาง
การพัฒนาบนวิถีแห่งความยั่งยืน ซึ่งในทุกๆ ปีเครือ
สหวิริยา จะเปิดรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
โดยการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 
3 ปี ส่งเข้าประกวดและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่
ผ่านเข้าสู่รอบการคัดเลือก ได้นำาเสนอรายละเอียด
ของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 3 ป ีตอ่คณะ
กรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาตัดสิน ซึ่งคณะ
กรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากรจาก
หน่วยงานภาคการศึกษาส่วนกลาง (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : สพฐ.) และบุคลากรจาก
หนว่ยงานสว่นทอ้งถิน่ (สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : สพป.ปข.1) 
  “สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีจาก
เครือสหวิริยา จะได้รับทุนพัฒนาตามขนาดโรงเรียน 
คอื โรงเรยีนขนาดใหญ ่จำานวนนกัเรยีน 301 คนขึน้ไป 
จะไดร้บัทนุพฒันาซึง่มวีงเงนิพจิารณาสงูสดุในระยะ 3 
ปจีำานวน 1,200,000 บาท โรงเรยีนขนาดกลาง จำานวน
นักเรียน 121-300 คน จะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงิน 
800,000 บาท และโรงเรียนขนาดเล็ก จำานวนนักเรียน
ไมเ่กนิ 120 คน จะไดร้บัทนุสนบัสนนุในวงเงนิ 400,000 
บาทตามลำาดับ โดยเครือสหวิริยาจะสนับสนุนทุน
พัฒนาสถานศึกษาตามโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 
งวด ตามสัดส่วน 50:25:25 ในระยะเวลา 3 ปี” 
  ท้ังน้ี โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ริเริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี 2554 จนถึงปัจจุบันดำาเนินการมาแล้ว 4 รุ่น มี
สถานศกึษาทีผ่า่นการคดัเลอืกและไดร้บัทนุสนบัสนนุ
คุณภาพการศึกษาแล้วทั้งสิ้นจำานวน 6 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านสวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ (รุ่นที่ 1 จบ
โครงการแลว้) โรงเรยีนบา้นดอนสงา่ ต.กำาเนดินพคณุ 
(รุ่นที่ 1 จบโครงการแล้ว) โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
ต.กำาเนิดนพคุณ (รุ่นที่ 2) โรงเรียนบางสะพาน ต.แม่
รำาพึง (รุ่นที่ 3) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม 
(รุ่นที่ 4) และโรงเรียนบ้านวังยาว ต.ทองมงคล (รุ่นที่ 
4) ซึ่งจากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาโดยภาพรวมทั้ง 
4 โรงเรยีนสามารถดำาเนนิงานตามแผนพฒันาฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  และในป ี2559 นี ้คณะกรรมการโครงการฯ ไดมุ้ง่
เนน้การจดัทำาแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 3 ปี 
ด้านความโดดเด่นของกระบวนการการพัฒนาโรงเรียน
สู่เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ (เก่ง ดี มีสุข) อย่าง
คุม้คา่และยัง่ยนื ผมขอเปน็กำาลงัใจใหท้กุสถานศกึษา
ของอำาเภอบางสะพาน สามารถจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี ส่งเข้าประกวด เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น
อ.บางสะพานตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป
  “ผมในนามของตัวแทนของเครือสหวิริยา ขอ
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำาเนิน
โครงการ อันได้แก่ หน่วยงานภาคการศึกษาส่วน
กลาง (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
: สพฐ.) ส่วนท้องถิ่น (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : สพป.ปข.1) 

และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ทีเ่ลง็เหน็ถงึความสำาคญัของ
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น
อำาเภอบางสะพาน ในรูปแบบองค์รวมสามมิติ ได้แก่ 
สถานศกึษา คร ูและนกัเรยีน ตามแนวทางการพฒันา
โรงเรยีนสูเ่ปา้หมายเพือ่ยกระดบัคณุภาพ (เกง่ ด ีมสีขุ)
อยา่งคุม้คา่และยัง่ยนื ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน       
ที่ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ขอบคุณครับ”
  นางสาววีณา อัครธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
และคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “ในฐานะ
ตัวแทนภาคการศึกษาส่วนกลาง ดิฉันรู้สึกยินดีที่เครือ
สหวิริยา ได้ส่งมอบโอกาสดีๆ ในการร่วมสนับสนุน
พัฒนาสถานศึกษา ด้วยงบประมาณท่ีค่อนข้างสูงให้แก่
สถานศึกษาเป้าหมายจำานวน  35  แห่ง  ในเขตพื้นที่
อ.บางสะพาน ดฉินัขอเปน็กำาลงัใจใหก้บัสถานศกึษา

ในอำาเภอบางสะพาน
ทุกแห่งที่มีโอกาสใน
การสมัครเข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร ก อ ง ทุ น
สหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ประจำาปี
2559 นี ้รว่มกนัจดัทำา
แผนพฒันาคณุภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี 
โดยมุง่เนน้ความโดดเดน่ของกระบวนการการพฒันา
โรงเรียนสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ (เก่ง ดี มี
สุข) อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ส่งเข้าประกวด เพื่อชิงทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาของท่าน อันจะนำามา
ซึ่งการพัฒนากระบวนการการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในอำาเภอบางสะพาน 
ควบคู่ไปพร้อมๆกับการบูรณาการในด้านการพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา” 
  “ขอเพียงทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ใช้
โอกาสทีไ่ดร้บัมาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ทา้ยทีส่ดุแลว้ 
ลกูหลานชาวบางสะพานกจ็ะเปน็ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
จากโครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการ
ศึกษาบางสะพานนี้อย่างยั่งยืน” 
  นายสุรวิท ทับเหล็ก  รองผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบ-
คีรีขันธ์ เขต 1 และคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า 
“ผมต้องขอชื่นชมเครือสหวิริยาที่ได้ดำาเนินโครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 นับเป็น
โครงการที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ผนกึกำาลงัรว่มกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) ใน
การดำาเนินโครงการฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนา
คณุภาพศกึษาอำาเภอบางสะพาน ในรปูแบบองคร์วม
ทั้งสามมิติ ได้แก่ พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู และ
พัฒนานักเรียน โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในอำาเภอ
บางสะพาน ได้จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี ส่งเข้าประกวด เพื่อชิงทุนสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาจากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้าน
บาท ผมขอให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่าน เห็นความสำาคัญของโครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
นี้ และร่วมกันจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี
เข้าประกวดในโครงการฯ เพื่อนำาโอกาสที่ได้รับ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” 
  พร้อมกันนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้ร่วม
ประเมินผลการดำาเนินงาน 4 โรงเรียนที่ได้รับการคัด
เลือกจากโครงการกองทุนฯ รุ่นที่ 2-4 ได้แก่ โรงเรียน

อนุบาลบางสะพาน 
โรงเรยีนบางสะพาน 
โรงเรียนบ้านหนอง
จันทร์และโรงเรียน
บ้านวังยาว โดยมี
ผลดังนี้
   โ ร ง เ รี ย น
อนุบาลบางสะพาน 
เ ริ่ ม ดำ า เ นิ น ก า ร ปี  
2556 (จบโครงการ

แล้ว) โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน มีเป้าหมายหลัก
ในการพฒันาสง่เสรมิความเปน็เลศิดา้นวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการดำาเนินงาน
ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะ
กรรมการพิจารณาตัดสินให้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เน่ืองจากสามารถดำาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ได้ครบ
ทุกกิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุก
ประการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สามารถดำาเนิน
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม ตรวจ
สอบเพือ่ปรบัปรงุการดำาเนนิงานทีช่ดัเจน สง่ผลใหผ้ล
สัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 สูงกว่าเป้าหมาย 0.94% ผลการประเมินระดับ
ชาต ิ(NT) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 หอ้งเรยีน
พิเศษ ด้านเหตุผล (วิทยาศาสตร์) สูงกว่าเป้าหมาย 
4.51% ด้านคำานวณ (คณิตศาสตร์) สูงกว่าเป้าหมาย 
18.59% 
  ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าเป้าหมาย 7.39% กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์สงูกวา่เปา้หมาย 24.71% นกัเรยีน
ไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนัศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์
ทัง้ระดบัเขตพืน้ทีแ่ละระดบัประเทศ 13 รางวลั สงูกวา่

เป้าหมาย 1 รางวัล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ครบ 100% 
และโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับดีมาก บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด
  โรงเรียนบางสะพาน เริ่มดำาเนินการปี 2557 
(ประเมินผลการดำาเนินงานครั้งที่  2)  โรงเรียน
บางสะพาน จัดทำาแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-
อังกฤษ) สู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินให้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากสามารถ
ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาฯได้ครบทุกกิจกรรมและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
  โดยมีผลการดำาเนินงานดังนี้ ผลการประเมิน
ระดับชาติ (NT) 3 กลุ่มสาระฯ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ)  
ของนักเรียนภาคปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
เป้าหมาย 9.40% ผลการประเมินระดับชาติ ( NT) 3 กลุ่ม
สาระฯ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) ของนักเรียน EP ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเป้าหมาย 2.79% ผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน EP ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สูงเป็นลำาดับที่ 1 ของเขต บรรลุตามเป้าหมาย 
นักเรียนภาคปกติที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
เขา้ศกึษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาครบ 100% นกัเรยีน 
EP ทีจ่บการศกึษาระดบัประถมศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ใน
ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง สูงกว่า
เป้าหมาย 16% ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศกึษา (ประเมนิคุณภาพภายใน) 
ระดบัดเียีย่ม ผลสำารวจความพงึพอใจของผูบ้รหิาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบางสะพาน
มขีวญัและกำาลงัใจในการทำางานทีจ่ะชว่ยยกระดบัผล
สมัฤทธิ ์3 กลุม่สาระสูค่วามเปน็เลศิ สงูกวา่เปา้หมาย
11.4% และผลสำารวจความพึงพอใจของนักเรียน                
ผู้ปกครองและชุมชนต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 3
กลุ่มสาระสู่ความเป็นเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 11.4%
  โรงเรยีนบา้นหนองจนัทร ์เริม่ดำาเนนิการป ี2558 
(ประเมินผลการดำาเนินงานครั้งที่ 1) โรงเรียนบ้าน
หนองจันทร์ จัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 
เพื่อเด็กไทยแก้มใส คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
ให้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากสามารถดำาเนิน
งานตามแผนพัฒนาฯได้ครบทุกกิจกรรมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ คณะครูและ
บคุลากรทางการศกึษามคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ สรา้งสรรค์
กิจกรรมที่หลากหลาย มีการวางแผนการทำางานร่วม
กัน และชุมชนคอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดย
มีผลการดำาเนินงานดังนี้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การผลติสนิคา้ผา่นชมุนมุแปรรปูและโครงการ 1 คน 1 
อาชพี มกีารแปรรปูผลผลติและจำาหนา่ยผา่นสหกรณ ์
ในแตล่ะวนัหวัหนา้หอ้งจะเปน็ผูร้บัฝากเงนิออมทรพัย ์
เมื่อครบ 1 เดือน คุณครูจะนำาเงินไปฝากที่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนแหลมใหญ่ นักเรียนทุกคนมี
เงินฝากออมทรัพย์ครบ 100% ผลคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินระดับชาติ (NT) ด้านภาษา 60.71% สูงกว่า
ระดับประเทศ 14.07%  ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
ระดับชาติ (NT) ด้านคำานวณ 59.48% สูงกว่าระดับ
ประเทศ  18.75% ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับ
ชาติ (NT) ด้านเหตุผล 57.32% สูงกว่าระดับประเทศ  
13.83% และผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติ 
(NT) 59.16% สูงกว่าระดับประเทศ 13.38% 
  โรงเรียนบ้านวังยาว เริ่มดำาเนินการปี 2558 
(ประเมินผลการดำาเนินงานครั้งที่ 1) โรงเรียนบ้าน       
วังยาว จัดทำาแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินให้ผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิ เนือ่งจากสามารถดำาเนนิงานตาม
แผนพัฒนาฯ ได้ครบทุกกิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการทุกประการ  ผลการประเมินระดับชาติ
(O-NET) 8 กลุม่สาระการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเป้าหมาย 14.40% กลุ่มสาระการ
เรยีนรูท้ีค่ะแนนการทดสอบสงูกวา่เปา้หมายม ี6 กลุม่
สาระ ได้แก่ ศิลปะ, การงาน,สุขศึกษา, คณิตศาสตร์,
ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ 30.67, 
28.20, 18.17, 16.67, 16.42 และ 6.43 ตามลำาดับ 
  ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สูงกว่าเป้าหมาย 8.62% กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายมีจำานวน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  คณิตศาสตร์, ภาษาไทย,
วทิยาศาสตร ์และสงัคมศกึษา สงูกวา่เปา้หมาย 17.67,
17.42,7.43 และ 0.67 ตามลำาดับ และความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในภาพรวมคิดเป็น 94.03% สูงกว่าเป้าหมาย 4.03%
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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

TCRSS          ต่อจากหน้า 1

หรอืคดิเปน็เงนิ ประมาณ 1,540,000 บาท/ป ี
พนกังาน TCRSS หนว่ยงานซอ่มบำารงุไฟฟา้ 
ภายใตท้มี Power Plug จงึไดร้วมกลุม่กนัคดิ
วธิเีพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบำารงุเปลีย่น
อะไหล่ โดยมีเป้าหมายจะลดเหลือเท่าเดิม 
คอื 260,000 บาท/ป ีหรอืลดลงรอ้ยละ 83 นัน้
  จากการศึกษาพบว่าหน้า Contact 
ของ Joystick จะไม่ถูกใช้งาน และมีการ
สกึหรอในบางสว่น จงึสามารถนำากลบัมาใช้

ใหมไ่ด ้ในรอบทีม่กีารเปลีย่น ทำาใหส้ามารถ
ประหยัดได้ 385,000 บาท/ปี 
  นายเฉลิม กล่าวว่า พนักงานยัง
ร่วมกันคิดค้นเพิ่มเติม พบว่าส่วนที่มีการ
สึกหรอมาก คือ Roller ของสวิทช์ ซึ่งทำา
จากพลาสติกผสม มีการสึกหรอ เดือนละ 
0.7 ม.ม. ซึ่งต้องเปลี่ยนนทุกปี และต้อง
เปลี่ยน Contact ทั้งชุด ทีมงานจึงศึกษา
วัสดุมาทดแทน สุดท้ายพบว่า อลูมิเนียมมี
ความเหมาะสม จึงสั่งผลิตมาทดแทน และ   
ทดลองใช้งาน พบว่าหลังจากใช้งาน และ

เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 6 เดือน ไม่พบปัญหา  
แต่อย่างใด 
  จากการร่วมกันคิด และแก้ไขปัญหา
ของพนักงาน ทำาให้สามารถประหยัดค่า
ใช้จ่ายได้ถึง 1,504,000 บาท/ปี โดยใช้เงิน
ลงทุนเพียง 36,000 บาท และสามารถคืน
ทุนได้ในระยะเวลาไม่ถึงเดือน ความสำาเร็จ
ทั้งหมดนี้  มาจากความร่วมมือของทีม 
Power Plug นำาทีมโดย คุณผจญ จันทิมา 
และทีมงาน ที่ช่วยกันพัฒนา เพื่อทำาให้ 
TCRSS เป็นหนึ่งอยู่เสมอ

บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื SSI ทำาสถติใิหมผ่ลติ
เหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นสะสมครบ 33 ลา้นตนัเมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 
2559 ทีผ่า่นมา ยำา้การเปน็ผูน้ำาการผลติรายใหญใ่นภมูภิาค ดา้นบรษิทั
ในกลุ่มเอสเอสไอ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 
TCRSS รว่มทำาสถติใิหมเ่ชน่เดยีวกนัโดยการผลติสะสมครบ 11 ลา้นตนั
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าได้ 
ครบจำานวน 11 ล้านตัน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

XSSI ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนครบ 33 ล้านตัน

เวสต์โคสต์ลงนาม       ต่อจากหน้า 1

  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า บริษัท 
เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั หรอื WCE ซึง่เปน็ธรุกจิวศิวกรรม 
ของกลุม่เอสเอสไอไดร้ว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื
ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในงานมหกรรม สานพลังประชารัฐ 
สรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้2559 ณ สถาบนัพฒันาฝมีอื
แรงงานภาค 4 ราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีเมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2559
ท่ีผ่านมา โดยในงานน้ีได้รับเกียรติจากนายสุรพล แสวงศักด์ิ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบป้าย
ศูนย์ทดสอบ และเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือของ
หนว่ยงาน สถาบนั และศนูยพ์ฒันาฝมีอืแรงงานจงัหวดัในเครอื
ขา่ย กบัสถาบนัการศกึษา โรงเรยีน และสถานประกอบกจิการ 
  ภายในงานประกอบ
ไปด้วยกิจกรรม การจัด
นิทรรศการ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง
ชาต ิการเปดิศนูยป์ระเมนิ
ความรูค้วามสามารถ การ
แนะแนวอาชีพ การจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และ
กิจกรรมต่างๆ จากหน่วย
งานภาครัฐ และเอกชน
  นายมนสัปพณ ศรีสุวทิย์วงศ์ ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร
โครงการ บรษิทั เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั หรอื WCE ซึง่เปน็
ผู้แทนบริษัทในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิด
เผยว่า WCE รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ WCE ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้าน
วิศวกรรม สำาหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครื่องกล 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงานในอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีความถนัด มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ
การผลติ การซอ่มบำารงุเครือ่งจกัร และอปุกรณต์า่งๆ ซึง่มคีวาม
หลากหลายทางเทคโนโลยี จึงพร้อมในการร่วมส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าการ
แนะนำา การอบรมให้ความรู้ การทดสอบฝีมือแรงงาน เป็นต้น
  ทัง้นีก้ารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืวา่ดว้ยการ
พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มและ
สรา้งเครอืขา่ยการขบัเคลือ่นพฒันากำาลงัแรงงานใหแ้รงงานมี
มาตรฐานฝมีอืแรงงานสูม่าตรฐานสากล เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันแรงงานมีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 
  การดำาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือประกอบด้วย
1) ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้าน
การฝึกอบรมในสาขาต่างๆ โดยบริษัทร่วมจัดทำาหลักสูตร
ต่างๆ ตามความประสงค์กับทางศูนย์ฯ เพื่อนำาไปใช้ในการฝึก
อบรมให้กับพนักงานในบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการฝึก
อบรมที่ตกลงความร่วมมือกันตามภารกิจที่เหมาะสมภายใต้
งบประมาณที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดสรรไว้  2) ร่วมกันส่งเสริมและ
สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดย
บริษัทดำาเนินการต่อใบอนุญาตดำาเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ก่อนวันหมดอายุ  30  วัน  และบริษัทดำาเนินการ

จัดการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติใน
สาขาท่ีได้รับอนุญาตไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง  3) ร่วมกัน
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประเมินรับรองความรู้ความ
สามารถตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ในสาขาต่างๆ ตาม
ประกาศของกรมพัฒนา

ฝมีอืแรงงาน  4) รว่มกนัสง่เสรมิและสนบัสนนุ จดัทำามาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 26  5) บรษิทัยืน่รบัรองหลกัสตูร

เพือ่พจิารณาคา่ใชจ้า่ยตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันา

ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี  6) 

บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 

วิทยากร บุคลากร อาคารสถานที่และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  

7) ร่วมกันประชาสัมพันธ์ และติดตามผลการดำาเนินงานตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  8) ดำาเนินกิจกรรมอื่นๆ 

ตามทีท่ัง้สองฝา่ยจะไดต้กลงรว่มกนัเปน็ลายลกัษณอ์กัษร โดย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่

ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
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ปีที่  7   ฉบับที่  142   ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  2559

l  ข่าวประชาสัมพันธ์

น.4

บจก.ประจวบพัฒนาดีเวล-
ลอปเมนท ์ร่วมส่งมอบชิ้นส่วน
อะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิ
ขาเทียมฯ

: อ่านต่อหน้า 2

คอลัมน์คอลัมน์
พิเศษ

เล่าเรื่องด้วยภาพ
ยินดีกับพี่น้องบ้านม้าร้อง

ต.พงศ์ประศาสน์
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

10 ชุมชนคุณธรรม
ประจำ�ปี 2559

5 บริษัทในเครือสหวิริยา สนับสนุนงาน
“ท่องเท่ียวบางสะพาน ตำานานเมืองทอง” ประจำาปี 2559
อำ�เภอบ�งสะพ�น โดยองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ก�ช�ดอำ�เภอฯ
คณะกรรมก�รพัฒน�สตรี ชมรม
กำ�นัน-ผู้ใหญ่บ้�น ชมรมก�รท่อง
เที่ยวอำ�เภอบ�งสะพ�น ร่วมกัน
จัดง�น “ท่องเที่ยวบ�งสะพ�น 
ตำ�น�นเมอืงทอง” ครัง้ที ่9 ประจำ�
ปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 20 
กรกฎ�คมที่ผ่�นม� ณ บริเวณ
ล�นด้�นหน้�ที่ว่�ก�รอำ�เภอ
บ�งสะพ�น ภ�ยใตก้�รสนบัสนนุ
งบประม�ณในก�รจัดง�นดังกล่�ว
ของหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ
และเอกชน รวมถึงกลุ่มอุตส�ห-
กรรมเหล็ก เครือสหวิริย�   
     : อ่านต่อหน้า 2

บรษิทัในเครอืสหวริยิารบัรางวลัสถานประกอบกิจการ
ตน้แบบดีเด่น ดา้นความปลอดภยัฯ จากกระทรวงแรงงาน

สหแลนดพ์รอ็พเพอตีโ้ฮลดิง้ เพิม่คณุภาพ
งานบริษัทในเครือ จัดอบรมทีมงานรักษาความปลอดภัย
บจก.รักษาความปลอดภัยเวสเทิร์น สร้างงานบริการท่ีดีให้ลูกค้าสูงสุด
กลุม่ธรุกจิสหแลนด ์พรอ็พเพอตี้
โฮลดิง้ นำ�โดยน�งว�รณุ ีวฒุศิกัดิ์
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ร่วมกับคณะ
ทำ�ง�นฯ จัดอบรมให้กับพนักง�น
บจก.รักษ�คว�มปลอดภัยเวสท์เทิร์น

(บรษิทัในเครอืฯ) ภ�ยใตก้จิกรรม 
“ก�รฝึกยกระดับฝีมือแรงง�นประจำ�
ปี 2559” ณ ห้องประชุมธร�ดล ท่�เรือ
ประจวบ ต.แมร่ำ�พงึ อ.บ�งสะพ�น
จ.ประจวบฯ       : อ่านต่อหน้า 3

ร่วมสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน
ผ่านกิจกรรมอบรม “การจัดทำาบัญชี
ปนัผลธนาคารชมุชน” บางสะพานสมัพนัธ์
จดัทมีสอนวธิบีรหิารจดัการให้ทีมงานธนาคารฯ
ทีมพัฒน�โครงก�รและก�รมีส่วนร่วม
บจก.บ�งสะพ�นสัมพันธ์ เครือสหวิริย�
ขับเคลื่อนง�นภ�คสังคมและชุมชน
บ�งสะพ�น ภ�ยใตโ้ครงก�รสหวริยิ� 
ร่วมพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง และเพ่ือเป็น
ก�รยกระดับคุณภ�พให้กับธน�ค�ร
ชุมชน ทั้ง 18 ธน�ค�รฯ ในพื้นที่  
อ.บ�งสะพ�น ก้�วสู่คว�มเข้มแข็ง
และยั่งยืน ทีมพี่เลี้ยงจึงได้ร่วมมือกัน
จัดโครงก�ร “ฝึกอบรมก�รจัดทำ�
บญัชปีนัผลธน�ค�รชมุชน” ประจำ�ปี

2559 นำ�คว�มรู้ด้�นก�รทำ�บัญชี     
ปันผลฯ สู่เจ้�หน้�ที่ด้�นก�รบัญชี
ของธน�ค�รชมุชน สร�้งคว�มรว่มมอื
แบบมสีว่นรว่มกบัชมุชนในก�รจดัทำ�
แผนก�รดำ�เนนิง�นธน�ค�รชมุชนให้
มีระบบ ระเบียบ ชัดเจน โปร่งใส และ
เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน
 เมือ่วนัที ่25 กรกฎ�คมทีผ่�่นม�
น�งส�ววันวิส�ข์  หุ้นจ้ิน  ผู้จัดก�รส่วนฯ
บจก.บ�งสะพ�นสัมพันธ์ ในฐ�นะ
ผู้นำ�ก�รอบรมฯ       : อ่านต่อหน้า 4

บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์
จัดอบรม ISO 14001:2015
เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ระดับสากล

ก�รันตีคว�มมีคุณภ�พของบริษัท
ในเครือสหวิริย� โดยเมื่อต้นเดือน
กรกฎ�คมที่ผ่�นม� 2 บริษัทในเครือ
สหวิริย� ได้แก่บริษัท บี.เอส.เมทัล
จำ�กัด (ส�ข� 1) และบริษัท ไลน์ 
ทร�นสปอร์ต จำ�กัด เข้�รับร�งวัล
สถ�นประกอบกิจก�รต้นแบบดีเด่น
ด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 

และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น 
(ระดบัประเทศ) ประจำ�ปี 2559 ในง�น
สัปด�ห์คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
แห่งช�ติ คร้ังท่ี 30 จัดโดยกรมสวัสดิก�ร
และคุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น
ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุม   
ไบเทค บ�งน� กรุงเทพฯ  
   : อ่านต่อหน้า 3 น.4
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ประจําวันที่  1  สิงหาคม  25592 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

งานทองเที่ยว      ตอจากหนา 1

โดยมีผูแทนจาก 5 บริษัทในเครือฯ ไดแก   

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  บมจ.เหล็กแผน

รีดเย็นไทย บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย บจก.

ไลน ทรานสปอรต และ บจก.ทาเรือประจวบ 

รวมมอบเงินจํานวน 90,000 บาท เพื่อเปนการ

รวมโปรโมทกิจกรรมชุมชนและของดีอําเภอ

บางสะพาน ซึ่งเปนอีกหนึ่งความรวมมือ      

ของบริษัทในเครือฯ  และหนวยงานภาครัฐที่

รวมกันสนับสนุนและสงเสริมงานภาคสังคม

สืบสานตํานานเมืองทอง อนุรักษศิลปวัฒน-

ธรรมอนัดงีามของ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
อยางตอเนื่องทุกป 
  โดยมีพิธีเปดงานในชวงเย็นของวันที่ 8
กรกฎาคมท่ีผานมา ณ หอประชุม อ.บางสะพาน
มีการแสดง แสง สี เสียง ชุดตํานานเมืองทอง 

จากคณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนบางสะพาน

วิทยา อีกทั้งไดรับเกียรติจากนายสมชาย  

บาํรงุทรพัย รองผูวาราชการจงัหวดัประจวบฯ 

เปนประธานเปดงาน พรอมเปนผูแทนรบัมอบ

เงนิสนนัสนนุการจดังานประจาํปนี ้จากหนวย

งานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และบริเวณ

ลานดานหนาที่วาการอําเภอฯ มีการจัดซุม 

“เปดเมืองกินฟรี” ของชุมชน และหนวยงาน 

ในพื้นที่จาก 7 ตําบล ที่นําเอาสินคาของดี   

ของอรอยมาแจกในงาน โดยทีมพนักงาน   

ของ บจก.บางสะพานสัมพันธ ไดเปนตัวแทน

กลุมเหล็กเครือสหวิริยา  รวมเปดบูธเสิรฟ

อาหารคาวหวานดวยเครื่องดื่มชานมเย็น 

พรอมผัดไทยสูตรโบราณ แจกใหกับพี่นอง 

ชาวบางสะพานและแขกผูที่มารวมในพิธีเปด

งานดงักลาว  นอกจากนี ้ ภายในงานตลอด 13

วัน ก็มีการออกรานขายผลไมขึ้นชื่อของดี

บางสะพาน ประจําฤดูกาล อาทิ สับปะรด 

มะพราว เงาะ ทุเรียน และสินคาตางๆ 

มากมาย พรอมกิจกรรมการแสดงชมฟรี ทั้ง 

การประกวดรองเพลงลูกทุง รุนเยาวชน รุน

อาวุโส การประกวดวงดนตรีสตริง การประกวด

สาวงาม MISS BANGSAPHAN เปนตน โดย    

ทุกกิจกรรมตางก็ชวยกันโปรโมทชื่อเสียง     

ของอําเภอบางสะพานใหเปนที่รูจักทั้งกับนัก

ทองเที่ยว และกลุมเปาหมายอื่นๆ

     ทั้งนี้ นายสมชาย บํารุงทรัพย  รองผูวา

ราชการจังหวัดประจวบฯ ในฐานะประธาน

เปดงาน ไดกลาวชืน่ชมนายอาํเภอบางสะพาน

พรอมคณะจัดงานฯ ในความตั้งใจดีที่รวมกัน
สานตอกิจกรรม และประเพณีอันดีงามของ
บางสะพาน และขอใหสืบสานงานตํานาน
เมืองทองตอไป อีกทั้งขอความรวมมือ รวมใจ 
ใหทุกภาคสวนชวยกันดูแลสถานที่ทองเที่ยว 
อาทิ อาวบอทองหลาง ทะเลบานกรูด พระ
มหาธาตุเจดียภักดีประกาศ หรือ วัดทางสาย
สถานที่สําคัญคูบานคูเมืองของชาวบาง-
สะพาน ตลอดจนสถานที่สําคัญๆ ใหคงอยู
จนถึงลูกหลานรุนตอๆ ไป

คอลัมนคอลัมน
ยินดีกับพี่นองบานมารอง ต.พงศประศาสน เขารับโลประกาศเกียรติคุณ 10 ชุมชนคุณธรรม ประจําป 2559

จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา โดยมีทีมพี่เลี้ยงบางสะพานสัมพันธ เครือสหวิริยา รวมขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน

เ ล า เ รื่ อ ง ด ว ย ภ า พ

ถอืเปนความภาคภมูใิจรวมกนั ระหวางทมีพีเ่ลีย้งจาก บจก.
บางสะพานสมัพนัธ ในฐานะตวัแทนภาคอตุสาหกรรมเครอื
สหวรริยิา ทีร่วมขบัเคลือ่นงานพฒันาภาคสงัคม และชมุชน 
รวมกับพี่นองชาวบางสะพาน ภายใตโครงการสหวิริยา

รวมพัฒนา  รวมสงผลให  “ชุมชนตนแบบบานมารอง”
ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ เขารบัโล
ประกาศเกียรติคุณเปน 1 ใน 10 ชุมชนคุณธรรม ประจําป 2559
จากมลูนธิ ิดร.เทยีม โชควฒันา คดัเลอืกโดยศนูยคณุธรรม 

(องคการมหาชน) เขารับรางวัล  ณ  หองบอลรูม  ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อตนเดือนกรกฎาคมที่ผานมา 
ทีมพี่เลี้ยง บจก.บางสะพานสัมพันธ  ขอแสดงความยินดี 
ในฐานะหนุนเสริมงานพัฒนาชุมชนสูความสําเร็จ

พิเศษ
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ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  2559 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

สหแลนด์             ต่อจากหน้า 1

เม่ือช่วงปลายเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา  เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพใหง้านบรกิารรกัษาความปลอดภยั
สู่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
	 	 อีกด้านของงานพัฒนาบุคลากรด้านการ
รกัษาความปลอดภยั	ซึง่ถอืเปน็วตัถปุระสงคห์ลกั	
ของการจดักจิกรรมสมัมนาในครัง้นี้	และเปน็การ
รวมพลหน่วยผู้พิทักษ์รักษาความปลอดภัย	
กว่า	 140	คน	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สานความ
เข้าใจ	 สร้างความร่วมมือ	 ร่วมใจในการรักษา
และพัฒนาระบบมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภัยให้ลูกค้าบริษัทในเครือสหวิริยา	 และ
เตรียมก้าวสู่ลูกค้านอกเครือ	ทั้งภาคทฤษฎี	และ
ภาคปฏิบัติ	 ตลอด	 2	 วัน	 เสริมสร้างความภาค
ภมูใิจในการปกปอ้งคุม้ภยั	และรว่มเปน็สว่นหนึง่
ขบัเคลือ่นองคก์ร	พรอ้มฝกึทกัษะมาตรการรกัษา
ความปลอดภยัอยา่งเขม้ขน้	โดยไดร้บัเกยีรตจิาก
หน่วยงานภาครัฐได้แก่	สำานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงงาน	และสำานักงานประกันสังคม
จังหวัดประจวบฯ	มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ในดา้นตา่งๆ	พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีท่หาร	ชดุรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยที	่2	กองพนัทหารราบที	่1	รว่ม
ฝกึทกัษะภาคปฏบิตัแิละวนิยัในการทำางานตา่งๆ	
ให้กับพนักงานทีมรักษาความปลอดภัย	 เพื่อฝึก
ทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย
ในเบื้องต้น	ให้พร้อมทำางานอยู่เสมอ	ทั้งหมดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 และสร้าง
ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยให้
ลูกค้าพึงพอใจ

รับรางวัล           ต่อจากหน้า 1

	 	 บริษัท	บี.เอส.เมทัล	จำากัด	 (สาขา	 1)	 และ
บริษัท	 ไลน์	 ทรานสปอร์ต	 จำากัด	 2	บริษัทเครือ
สหวิริยา	เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ	จากกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ในงานสปัดาห์
ความปลอดภัยในการทำางานแห่งชาติ	ครั้งที่	 30	
ภายใตช้ือ่	“แรงงานปลอดภยัสขุภาพอนามยัด	ีนำา
ประเทศมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	โดยนางสาวพรรณี 
ศรียุทธศักด์ิ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน		กระทรวงแรงงาน		ให้เกียรติมอบรางวัล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับทอง	ด้าน
ความปลอดภยั	ฯ	(รางวลั	6	ปตีอ่เนือ่ง)	ใหแ้กบ่รษิทั	
บี.เอส.เมทัล	จำากัด	 (สาขา	 1)	 โดยนายสุรินทร์   
กิตตะวงศ ์ผูจ้ดัการสว่นบคุคลเปน็ผูร้บัมอบ	และ
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ	 รองอธิบดีกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	
มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น	
ระดับทอง	ด้านความปลอดภัย	ฯ	ประเภทธุรกิจ
ขนส่งให้แก่บริษัท	ไลน์	ทรานสปอร์ต	จำากัด	โดย
นายอดุม สดใส	กรรมการผูจ้ดัการ	เปน็ผูร้บัมอบ
	 	 การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ทำางานแห่งชาติ	 ครั้งที่	 30	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	
นายจา้ง	ลกูจา้ง	รวมทัง้พนกังานทีท่ำางานจากทกุ
สาขาอาชีพเกิดจิตสำานึกด้านความปลอดภัยใน
การทำางาน	มีความรู้	ความเข้าใจและตระหนักที่
จะควบคุม	ป้องกันอันตรายต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น
จากการทำางาน	 โดย	บริษัท	บี.เอส.เมทัล	จำากัด	
(สาขา	1)	และบริษัท	ไลน์	ทรานสปอร์ต	จำากัด	ได้
เข้ารับรางวัลในครั้งนี้	 แสดงถึงความมุ่งมั่นและ
ร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและ	พนักงานทุกคน	
จนสามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจาก

การตรวจประเมินตามข้อกำาหนดคือ	 มีการวาง
นโยบายการจดัการสขุอนามยัในการทำางาน	การ
ดำาเนินการตามกฏระเบียบและมาตรฐานอย่าง
มืออาชีพ	มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนมีความเป็นผู้นำาและการ
มีส่วนร่วมพร้อมนำาไปประยุกต์ใช้	 ดูแลความ
ปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนกังาน	สงัคม	
ชุมชน	ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

	 	 ด้ า น ค ว า ม รู้ สึ ก			
ของพนักงานผู้ ที่ ร่ วม
อบรมสัมมนาในครั้งนี้ 	
นาย บุญลอย เดชนุกูล
เจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัย		ประจำาพื้นที่
บจก.บางสะพานสมัพนัธ	์
กล่าวว่า	 “ผมรู้สึกดีใจ	

          นายอดุม  สดใส 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	 ไลน์	 ทราน-
สปอร์ต	จำากัด	กล่าวว่า
“นบัเปน็กา้วแรกและ
กา้วสำาคญัแหง่ความ
ภาคภูมิ ใจสำาหรับ
ความปลอดภัยในการ
ทำางานทีบ่รษิทั	เขา้รบั

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย	 ฯ	ประเภทธุรกิจขนส่งในครั้งนี้	
บรษิทัไดมุ้ง่เนน้การบรหิารจดัการความปลอดภยั
อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานระดับสากล	มุ่ง
สร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมการทำางานอย่าง
ปลอดภัย	 พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีของภาค
อุตสาหกรรม	ที่ดูแลสังคม	ชุมชนอย่างต่อเนื่อง”
	 	 นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	 ของ
พี่น้องพนักงานในเครือสหวิริยา	 และแสดงถึง
มาตรฐานในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถบริหารจัดการด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	 เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน	 และยกระดับ
คณุภาพชวีติพนกังานใหด้ยีิง่ขึน้สง่ผลใหบ้รษิทัได้
รบัรางวลัอยา่งตอ่เนือ่ง	ตอกยำา้การทำางานอยา่งมี
คุณภาพของกลุ่มธุรกิจเหล็กในเครือสหวิริยา

อุดม  สดใส

มีการตรวจตราความ
เรียบร้อยอยู่เสมอ	
และจะทำาหน้าท่ีของ
ตนเองให้ดีต่อไป”

  นายมาโนช 
หงสท์อง	เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัย
ประจำาพื้นที่	 บมจ.
บางสะพานบาร์มิล	
ให้ความเห็นภายหลัง

กิจกรรมว่า	 “รู้สึกดีใจที่บริษัทให้ความสำาคัญกับ
พนักงาน	และจัดอบรมในครั้งนี้	 ได้รับความรู้ถึง
สทิธปิระโยชนใ์นเรือ่งประกนัสงัคม	และสวสัดกิาร
ต่างๆ	ชอบตอนฝึกทหารเป็นการทบทวนวินัยใน
การทำางานและการปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่เตรยีมความ

บุญลอย เดชนุกูล

และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทำางานในหน่วยรักษา

ความปลอดภัยของบริษัทมานานหลายปี		ในส่วนท่ี

รบัผดิชอบ	คอื	ดแูลทรพัยส์นิของบจก.บางสะพาน

สมัพนัธ์	เปา้หมายในการทำางานของผม		คอื		ตอ้ง

ทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	และสุดความสามารถ		

มาโนช  หงส์ทอง

วายุ  ทองโสภา

พร้อม		อยากให้มีการจัด
อบรมทุกปี เพื่ อความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
พนักงานและผู้บริหาร”

	 	 และนายวายุ ทอง
โสภา	 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย	 ประจำา
พื้นที่ 	 บจก.เวสท์โคทส์	

เอ็นจิเนียร่ิง	“การอบรมในคร้ังน้ีดีมาก	ได้รับประโยชน์
หลายอย่าง	 ทั้งเรื่องการฝึกทบทวนการปฏิบัติ
หนา้ทีพ่ืน้ฐานอืน่ๆ	และไดท้ราบเรือ่งประกนัสงัคม	
และสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน	หากมีการจัดอีก	
อยากใหเ้พิม่เตมิในเรือ่งของการฝกึใชไ้มก้ระบอง	
และการปอ้งกนัตวั	เมือ่ในยามทีม่เีหตฉุกุเฉนิ	และ
อยากให้มีการอบรมทุกๆ	ปี	เพื่อความสามัคคีใน
หมู่เพื่อนๆ	พนักงานและผู้บริหาร”
	 	 การจัดอบรมในครั้งนี้ผู้บริหารบริษัทฯ	 ให้
ความสำาคญัเปน็อยา่งมาก	ทัง้หมดกเ็พือ่ยกระดบั
การพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เหนือกว่าความ
ตอ้งการของกลุม่ลกูคา้	สว่นหนึง่ในการอบรมเปน็
หลกัสตูรตา่งๆ	และอกีสว่นหนึง่คอืการนำาขอ้ตชิม
จากลกูคา้มาพดูคยุและปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้ตอ่ไป
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ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  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

X บจก.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมส่งมอบ                     
ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ
 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้จัดการส่วน    
บริหารงานส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์
จำากัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจสหแลนด์ พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้ง ส่งมอบชิ้นส่วน “อะลูมิเนียม”       
ที่ใช้แล้ว ให้กับนายปิยะณัฐ นามชู นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำานักจัดการ           
ของเสียและสารพิษ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำากลับมารีไซเคิลหลอมทำาชิ้นส่วนของ     
ขาเทียมให้กับผู้พิการ ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย
ทำาการส่งมอบ ณ ชั้น 12 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

มณฑา  โตใหญ่

ธนาคารชุมชน      ต่อจากหน้า 1

ได้กล่าวถึงเป้าหมายสำาหรับการอบรมฯ ใน

ครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ

คณะกรรมการธนาคารชุมชน และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบางสะพาน ทั้ง 4 

ตำาบล ประกอบดว้ย ต.แมร่ำาพงึ ต.พงศป์ระศาสน ์

ต.กำาเนดินพคณุ และ ต.ธงชยั ซึง่การจดัฝกึอบรม

แบ่งเป็น 4 รุ่น เพื่อเป็นการทบทวนและเรียนรู้ใน

การจัดทำาบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำา ตรวจสอบได้ 

ก่อนจะมีการปันผลในช่วงสิ้นปี เพื่อประโยชน์   

คืนกลับสู่สมาชิก 18 ธนาคารฯ

  โดยได้มีการเชิญตัวแทนคณะกรรมการ

ธนาคารชุมชน ที่รับผิดชอบด้านงานบัญชี 7 

ธนาคารชุมชน ประกอบด้วย ธนาคารชุมชนบ้าน

ดอนทอง หนองตาจา่ บา้นตลาด ต.กำาเนดินพคณุ 

ศิริรักษ์ แก้วมูลมุข นางสาวปียภัสร์ ภมรสูตร    

และ นางสาวพรรณรมล ทองห่อ ร่วมบรรยาย

ถ่ายทอดฝึกการจัดทำาบัญชีให้กับคณะกรรมการ

ในครั้งนี้ พร้อมให้ฝึกทักษะทดสอบ เรียนรู้ทั้ง    

การจัดทำาบัญชีในเบื้องต้น การบันทึก จำาแนก 

และทำาสรปุขอ้มลูการปนัผลใหส้ามารถตรวจสอบ

ได้จริง ณ ห้องประชุม บจก.บางสะพานสัมพันธ์ 

อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  นางมณฑา โตใหญ่ ผู้จัดทำาบัญชีจาก

ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง กล่าวภายหลังการ

อบรมว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้ความรู้เรื่อง

การจัดอบรมทำาบัญชี และรายละเอียดต่างๆ     

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง เป็น

ธนาคารนอ้งใหม ่ยงัไมไ่ดป้นัผลสูส่มาชกิ ถอืเปน็

ประโยชน์มากที่ได้มาร่วมอบรม และขอขอบคุณ

ทีมพี่เลี้ยงฯ ที่จัดอบรมขึ้น เป็นการเติมเต็ม     

ความรู้ให้กับคณะกรรมการธนาคารชุมชนอีก

ด้วย”

และธนาคารชุมชน

บ้านดอนสูง  ชัย -

มงคล หนองระแวง 

และบ้านทางสาย 

ต.ธงชัย จำานวน 13 

คน เขา้รว่มฝกึอบรม 

โดยมทีมีพีเ่ลีย้งของ

บางสะพานสมัพนัธ ์

ประจำาพื้นที่ตำาบล

ต่างๆ อาทิ นางสาว

X
 บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์  
จัดอบรม ISO 14001:2015 
เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสิ่งแวด-
ล้อมระดับสากล
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด จัดอบรม 

ISO 14001:2015 เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การตรวจประเมินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ

องค์กร และเตรียมความพร้อมบุคลากรใน

องค์กร ให้ทราบถึงข้อกำาหนดการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และนำา

ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ไอเอสโอ 

สมาร์ทโปร จำากัด มาร่วมให้ความรู้ ณ ห้อง

ประชุม บจก.ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์
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