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ประหยัดนํ้าเพื่อลูกหลาน

เลนสงกรานตแตพอดี

โรงงานเอสเอสไอบางสะพานจัดทีมพนักงาน
สัมพันธ ลุย กิจกรรมเยี่ย มบานสานสัมพันธ
(Home visit) ในพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารจนถึง
ระดับหัวหนางาน เพือ่ สรางความสัมพันธ ความ
เขาใจอันดีระหวางพนักงานกับบริษัท หัวหนา
งานมี ค วามใกล ชิ ด กั บ พนั ก งาน สร า งการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พรอมใหคําปรึกษา
ชวยเหลือ ตั้งเปาหนึ่งปเยี่ยมบานได 100 หลัง
ดานพนักงานรูส กึ ปลืม้ ใจเหมือนเปนครอบครัว
เดียวกัน พรอมเคียงขางบริษัท
นายชลเทพ ตั้ ง เขาทอง ผู จั ด การฝ า ย
พนักงานสัมพันธ และสวัสดิการ อานตอ น.2

ศาลฯมีคาํ สัง่ ใหเอสเอสไอฟน ฟูกจิ การ
TCRSSคิดวิธี

ยืดอายุใชงาน
เครือ่ งกรองนํา้
เซฟปละ2แสน

TCRSS รวมพลั ง พนั ก งาน
สร า งสรรค วิ ธี ก ารยื ด อายุ
การซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งกรอง
สิง่ ปนเปอ น (Back wash ﬁlter)
ออกจากนํ้ า ผสมนํ้ า มั น เป น
ผลสําเร็จ โดยการเปลี่ยนวัสดุ
ของบุชแบริง่ จากเทฟลอนเปน
ทองเหลือง และตัดแบงซอม
เพลาเฉพาะส ว นที่ สึ ก หรอ
แทนการเปลีย่ นทัง้ ชุด สามารถ
ประหยัดคาใชจา ยในการซอม
บํารุงจากเดิม 275,032 บาทตอ
ป เหลือ 58,416 บาทตอป โดย
มีคาใชจายในการลงทุนเพียง
36,232 บาท สามารถคืนทุนไดใน
เวลา 2.5 เดือน อานตอ น.3

• ตั้งบริษัทฯเปนผูทําแผนฟนฟู
• ยึดแนวเสมอภาค-เปนธรรม

ศาลลมละลายกลางมีคาํ สัง่ ใหบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอฟน ฟูกจิ การ พรอมกับ
ตั้งเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ โดยศาลฯ จะแจงคําสั่งใหฟนฟูกิจการในราชกิจจานุเบกษา โดยใชเวลาประมาณ 45
วัน มั่นใจแผนฟนฟูกิจการทําโดยคํานึงถึงความเสมอภาค ความเปนธรรม และสมดุลตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่
เกีย่ วของ พรอมกําหนดแผนใหเปนรูปธรรมทีเ่ หมาะสมและทําโครงของการชําระหนีใ้ นรูปแบบทีม่ คี วามเปนไปได

ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหเอสเอสไอ
ฟน ฟูกจิ การและตัง้ เปนผูท าํ แผนฟน ฟูกจิ การ
ตามคํ า ร อ งขอ โดยแผนฟ น ฟู จั ด ทํ า โดย
คํานึงถึงความเสมอภาค ความเปนธรรม
และสมดุ ล ต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ ม ที่
เกี่ยวของ
ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ”
รายงานวา ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ
ตอศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ศาลไดไตสวนคํารองเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ 2559 และไดกําหนดนัดฟงคําสั่ง
การขอฟนฟูกิจการ ของบริษัทฯ ในวันที่ 10
มีนาคม 2559 นั้น ในวันดังกลาว ศาลไดมีคําสั่ง
ใหบริษัทฯ ฟนฟูกิจการและตั้งบริษัทฯ เปน
ผูท าํ แผนฟน ฟูกจิ การ ตามคํารองขอของบริษทั ฯ
นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ประธานเจาหนาที่
บริหารกลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญ เอสเอสไอ
เปดเผยในสารจากรรมการผูจัดการใหญ ถึง
พนักงานในกลุมเอสเอสไอวาหลังจากศาลได
มีคําสั่งใหบริษัท ฟนฟูกิจการและตั้งบริษัทเปน
ผูทําแผนฟนฟูกิจการ
อานตอ น.2

ติดตามผลกองทุนสหวิรยิ าฯการศึกษา
4โรงเรียนบรรลุเปาลุยครบตามแผนฯ

คณะกรรมการโครงการกองทุ น
สหวิ ริ ย าร ว มพั ฒ นา การศึ ก ษา
บางสะพาน ประกอบดวย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรขี นั ธเขต 1 และผูแ ทน
จากเครือสหวิรยิ า รวมนิเทศติดตาม
ผลโรงเรียนทีไ่ ดรบั กองทุนสหวิรยิ าฯ
รุนที่ 2-4 ไดแก โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โรงเรียนบางสะพาน
โรงเรี ย นบ า นหนองจั น ทร และ
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โรงเรียนบานวังยาว กอนประเมิน
ผลรับกองทุนสหวิริยาฯในเดือน
พฤษภาคม เผย 4 โรงเรียนไดมกี าร
ดําเนินกิจกรรมครบถวนตามแผน
ที่ระบุไวเปนที่นาพอใจ
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา เมื่อเร็วๆ นี้ คณะ
กรรมการโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ประกอบดวย รองผูอ าํ นวยการสํานักงาน

เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 (สพป.ปข.1)
คณะศึกษานิเทศก พรอมดวยนาย
ผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทัว่ ไป สํานักประชาสัมพันธและชุมชน
สัมพันธ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ใน
ฐานะผูแทนเครือสหวิริยา รวมนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
อานตอ น.4
กองทุน
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ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2559

ผูว้ า่ ฯประจวบฯ เยีย่ มชมโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนเอสเอสไอ
ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมคณะข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมกิจการและชมกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อันทันสมัยของบมจ.สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ โดยมี นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต คณะผู้บริหารและทีมงาน
ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

คำ�สั่งศาล

ต่อจากหน้า 1

ตามคำ�ร้องขอของบริษัทแล้วนั้น การดำ�เนิน
การในลำ�ดับต่อไป ศาลจะแจ้งคำ�สั่งให้ฟื้นฟู
กิจการในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะใช้เวลา
ประมาณ 45 วัน และหลังจากนั้นเจ้าหนี้จะ
ต้ อ งยื่ น คำ � ขอรั บ ชำ � ระหนี้ ต่ อ เจ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือน ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำ�แผนฟื้นฟูกิจการจะจัด
ทำ�แผนและยื่นแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ก่อนนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณา

SSIใส่ใจพนักงาน

คำ�นึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ
สมดุลต่อ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่
ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามหารือ
ร่วมกับกลุ่มเจ้าหนี้ในการกำ�หนดแผนให้เป็น
รูปธรรมทีเ่ หมาะสมและทำ�โครงของการชำ�ระ
หนี้ในรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ โดยประเด็น
ที่สำ�คัญ คือ 1. ทำ�อย่างไรให้ธุรกิจเดินต่อไป
ได้ คือ แผนการปรับโครงสร้างหนี้เป็นไปตาม
ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ
และ 2. แผนการสร้างอนาคตที่จะทำ�ให้บริษัท
พลิกฟืน้ ก้าวข้ามภาระหนีส้ นิ กลับมามีผลการ

ดำ�เนินงานที่เป็นปกติและสร้างการเติบโต
		 ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่
สู้ไม่ถอยและร่วมมือเผชิญภาวะยากลำ�บาก
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขอให้ทุก
คนติดตามข่าวสารขององค์กรอย่างใกล้ชิด
จากช่อ งทางการสื่อ สารที่เป็นทางการของ
บริษทั และสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ จาก
หัวหน้างาน และผู้จัดการทุกสายงาน เพื่อ
ความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องตรงกัน
รวมถึงแนวทางต่างๆ สำ�หรับปฏิบัติงานให้
บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ดู แ ล ยั ง เล็ ง เห็ น ค่ า
พนั ก งานระดั บ ราก
หญ้าอย่างผม ตอน
แรกที่ โ ทรมาว่ า จะ
มาเยีย่ มบ้าน ยอมรับ
ว่าผมตกใจมากครับ
กังวลคิดไปเองต่างๆ
นานาว่ า มาทำ � ไหม
มาเลิกจ้างหรือเปล่า
ซึ่งบ้านผมเป็นบ้าน
แรกของโครงการทีเ่ ข้ามาเยีย่ ม โดยเฉพาะมาตอน
ช่วงทีบ่ ริษทั กำ�ลังขอเข้าสูก่ ารฟืน้ ฟูกจิ การต่อศาล
ล้มละลาย แต่เปล่าเลยเขาไม่ได้มาอย่างที่เราคิด
เขามาไถ่ถามสาระทุกข์สุขดิบ เขามาบอกกล่าว
สถานการณ์สงิ่ ดีๆ เกีย่ วกับบริษทั ให้ฟงั มาพูดคุย
สร้างขวัญและกำ�ลังใจ ให้กบั พนักงานระดับล่างๆ
อย่างผมให้ได้สู้ ได้มีหวัง พร้อมกับได้พูดคุยกัน
หลายๆเรือ่ ง หายข้องใจในหลายๆ เรือ่ ง ซึง่ ในการ
มาครัง้ นีข้ องเอสเอสไอ มันไม่ได้มคี า่ เท่ากับโบนัส
เท่าเงินเดือนในแต่ละเดือนแต่ละงวดทีท่ างบริษทั
เคยให้กบั ผม มันไม่ได้ท�ำ ให้ทางผมและครอบครัว
อิ่มท้อง แต่ทำ�ให้ผมและครอบครัวรู้สึกว่าทาง
บริษัทยังเห็นคุณค่ากับพนักงานระดับล่างๆ คน
หนึ่งที่ทำ�งานให้กับเขา ทำ�ให้ผมรู้สึกว่า “ผม”
กับ “เอสเอสไอ” เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ผม
ยอมรับว่าผมเคยคิดทำ�งานแค่ผ่านไปวันๆ ผ่าน
ไปเดือนๆ แล้วรับเงินจากบริษัทแล้วจบ แต่มา
วันนี้ที่เราได้มาคุยกัน มันทำ�ให้ผมล้มเลิกความ
คิดนั้นไปทันที และพร้อมที่จะสู้ไปกับเอสเอสไอ
ครับ ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้

		 ท้ายนี้ ผมขอชมเชยโครงการนีข้ องทางเอสเอสไอ และขอให้โครงการนี้ได้ทำ�ให้กับพนักงาน
ทุกๆ คน มันทำ�ให้เราได้พูดคุยกันแบบตัวถึงตัว
ได้รับฟังปัญหากันและกัน ได้แบบในบรรยากาศ
สบายๆ ไม่ต้องเกร็งเหมือนเวลาพูดคุยกันแบบ
ผูจ้ ดั การเรียกเข้าไปคุยในห้องทำ�งาน แบนนัน้ ผม
บอกเลยว่าพนักงานยังนึกไม่ออก พูดได้ไม่ถนัด
ครับ พนักงานระดับเล็กๆอย่างผมวันนี้รู้สึกดีๆ
กับบริษัทเป็นอย่างมากครับ ถึงจะไม่มีค่าเท่ากับ
เงินทอง แต่ผมเชื่อว่ามันมีค่าทางจิตใจ และสร้าง
ขวัญและกำ�ลังใจในช่วงเวลานีไ้ ด้เป็นอย่างดีครับ
สู้ สู้ ไปด้วยกันครับ

		นายสมทรง เพชรแก้ว พนักงานเอสเอสไอ
กล่ า วความรู้ สึ ก ว่ า “ครั้ ง แรกคิ ด ว่ า ทางที ม
พนั ก งานสั ม พั น ธ์ จ ะเข้ า มาเยี่ ย มบ้ า นของเรา
ทำ�ไม เพื่ออะไร แต่พอรู้ว่ามาเพื่อถามไถ่ดูแล
สารทุกสุขดิบความเป็นอยูข่ องเรา แค่นกี้ ร็ สู้ กึ ดีใจ
มากๆ ทางบริษัทยังดูแลเรายังเป็นห่วงเรา ไม่คิด
ว่าในสถานการณ์แบบนี้ทางบริษัทยังมีโครงการ
แบบนี้อยู่ ดีจริงๆคะ ส่วนหนึ่งได้รับรู้สถานการณ์
บริษัท เรื่องการฟื้นฟูกิจการ และยังได้คำ�แนะนำ�
ปรึกษาเรือ่ งการรักษาพยาบาล เรือ่ งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ และเรือ่ งกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพทำ�ให้สร้าง
ความเชื่อมั่นต่อในบริษัทของเรามากขึ้น

ต่อจากหน้า 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า เพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท และให้
พนักงานมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์กร รวมทัง้ ให้หวั หน้า
งานมีความใกล้ชิดกับพนักงานมากขึ้น ให้การ
สือ่ สารระหว่างบริษทั กับพนักงานมีประสิทธิภาพ
สร้างความเชื่อมั่นในสถานการณ์และการดำ�เนิน
กิจการของบริษัท จึงได้จัดตั้งโครงการเยี่ยมบ้าน
สานสัมพันธ์ (Home visit) ขึ้น โดยการไปพบปะ
เพื่อนพนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ
หัวหน้างานที่บ้าน เพื่อดูแลเรื่องชีวิตความเป็น
อยู่ ครอบครัว และการดำ�เนินชีวิต พร้อมกับให้
คำ�ปรึกษาไขข้อสงสัยเรื่องต่างๆ
		 ทัง้ นีโ้ ครงการเยีย่ มบ้านสานสัมพันธ์ (Home
visit) ได้จดั ขึน้ 3 ครัง้ แล้ว ครัง้ แรกในปี 2549 ครัง้ ที่
2 ปี 2554 และครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยได้ตั้งเป้าหมาย
ในปีนี้เยี่ยมบ้านพนักงานให้ได้ 100 หลัง ซึ่งขณะ
นี้สามารถเยี่ยมบ้านพนักงานได้แล้ว 21 หลัง
		 นายชลเทพ กล่าวอีกว่า วิธีการในการเข้า
เยี่ยมบ้านพนักงานจะคัดเลือกจากการสุ่มราย
ชือ่ และจะมีการโทรแจ้งเพือ่ ขอเข้าเยีย่ มล่วงหน้า
พร้อมกับเข้าทำ�การเยี่ยม ถ้าพนักงานสะดวกก็
จะทำ�การเยี่ยมในวันนั้นเลย ส่วนใหญ่ในการเข้า
เยี่ยมบ้านพนักงาน ทีมพนักงานสัมพันธ์ หรือ
ERL ได้มกี ารสอบถามสารทุกข์สขุ ดิบทัว่ ไป พร้อม
สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานต่อ สถานการณ์
บริษัท การฟื้นฟูกิจการ และแจ้งความคืบหน้าให้
ทราบ และให้คำ�ปรึกษา ช่วยเหลือ โดยพนักงาน
ส่วนใหญ่จะขอคำ�แนะนำ�ปรึกษาเรื่องการรักษา
พยาบาล เรื่ อ งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ และเรื่ อ ง
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ด้านกระแสตอบรับจาก
พนักงานมีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะได้พบกับเจ้า
หน้าที่ แต่พอได้พบปะพูดคุยทุกคนบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่าดีที่มา และอยากให้มาเยี่ยมบ้านอีก
นายผดุงศักดิ์ มากยอด พนักงานเอสเอสไอ กล่าว
ถึงความรู้สึกในการเยี่ยมบ้าน ว่า ขอบคุณเอส
เอสไอ และทีมพนักงานสัมพันธ์ มากครับที่ยัง
SSI p.2.indd 1

แผนและลงมติยอมรับแผน หลังจากนัน้ จึงยืน่
แผนเพือ่ ขอความเห็นชอบจากศาล ซึง่ คาดว่า
จะใช้เวลารวมประมาณ 12 เดือน นับจากวัน
ที่ศาลมีคำ�สั่งให้ให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้
ขึ้ น อยู่ กั บ กระบวนการตามกฎหมายฟื้ น ฟู
กิจการ โดยบริษัทฯ จะดำ�เนินการตามแผน
ฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัด และเมื่อการฟื้นฟู
กิจการของบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการเป็นผลสำ�เร็จ
ตามแผนแล้ว บริษทั ฯ จะขอออกจากการฟืน้ ฟู
กิจการผ่านศาลต่อไป
		 “แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะจัดทำ�โดย
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เอสเอสไอสนับสนุนการท่องเที่ยวประจวบ

นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบ
เงินสนับสนุน “งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจำ�ปี 2559” จากนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยา
สตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว ศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อเร็วๆ นี้

TCRSS

ต่อจากหน้า 1

		นายเฉลิ ม บุ ญ เที ย บ ผู้ ช่ ว ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS กล่าวว่า ใน
กระบวนการรีดเหล็ก ขณะรีดจะใช้นํ้าผสมนํ้ามัน
ซึ่งเรียกว่า Coolant ช่วยในการหล่อลื่นและหล่อ
เย็น Coolant เมื่อใช้แล้วต้องนำ�ไปกรองโดยผ่าน
เครื่องกรอง (Back wash filter) เพื่อกรองสิ่งปน
เปื้อนออก และ Coolant จะนำ�กลับไปใช้ใหม่
		 โดยในแต่ละปีจะมีการตรวจซ่อม Back wash
filter ปีละ 2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละ 137,516
บาท หรือปีละ 275,032 บาท ซึง่ ปัญหาหลักมาจาก
เพลาขับ (Driving Shaft) บุชแบริ่ง (Bush Bearing)
แปรง (Brush) ที่สึกหรอ รวมถึงตัวปาด (scraper)

SSI p.3.indd 1

บิดเสียรูป ต้องเปลี่ยนใหม่ ดังนั้นพนักงานหน่วย
งานซ่อมบำ�รุงจึงได้ร่วมมือกับฝ่ายผลิตรวมตัว
กันภายใต้ทีม Miracle ช่วยกันหาวิธีลดค่าใช้จ่าย
ด้วยการยืดอายุอุปกรณ์ข้างต้น ตั้งเป้าที่จะลด
การซ่อม เปลี่ยนจากปีละ 2 ครั้ง เหลือครั้งเดียว
หรือลดร้อยละ 50
		 นายเฉลิม กล่าวว่า “ทีมงานได้มกี ารดำ�เนิน
การแก้ไขตามลำ�ดับขัน้ โดยเริม่ จาก 1. ศึกษาข้อมูล
2. สำ�รวจสภาพปัจจุบันพร้อมกำ�หนดเป้าหมาย
3. วางแผนดำ�เนินงาน 4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
5. ดำ�เนินการแก้ไข 6. ตรวจสอบผล 7. สร้าง
มาตรฐาน 8. การติดตามผล และ 9. สรุปผลงาน
		 จากผลการดำ�เนินงานพนักงานได้มีการ
ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1. ลดการสึกหรอของ Bush bearing และเพลาขับ

โดยการเปลี่ยนวัสดุของ Bush bearing จากเทฟ
ลอน (PTFE) เป็นทองเหลือง (Bronze BC3) ซึ่งมีค่า
ความแข็งใกล้เคียงกับเพลาขับ คือ ประมาณ 123
HRB. ซึง่ โดยหลักทฤษฎีคา่ ความแข็งใกล้เคียงกัน
สามารถลดการสึกหรอได้
2. ดำ�เนินการแก้ไข เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพลาขับ
(Driving shaft) ที่สึกหรอ โดยตัดแบ่งซ่อมเฉพาะ
ส่วนทีส่ กึ หรอ แทนการเปลีย่ นทัง้ ชุด ทำ�ให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่าย Spare part ถึง 78,600 บาท
3. การป้องกันปัญหาจากแปรง (Brush) และตัวปาด
(Scraper) เสียหาย พบว่าเมือ่ แก้ไขตัว Bush bearing
และเพลาขับให้อยู่ในสภาพดีแล้ว การแกว่งตัว
ของแปรง และตั ว กวาดก็ ล ดลง ทำ � ให้ ไ ม่ เ กิ ด
การสึก และการเสียรูป ทำ�ให้ยดื อายุการใช้งานได้
4. นอกจากนี้ทีมงานยังปรับปรุงต่อเนื่องในการ

ลดค่าแรงซ่อมบำ�รุง โดยปรับปรุงแนวรางเครน
เพื่อสะดวกในการซ่อมประกอบ ทำ�ให้สามารถ
ลดแรงงานจากการทำ�งาน 6 คน ใช้เวลา 12 ชม.
เหลือ 4 คน ใช้เวลาทำ�งาน 8 ชม. ทำ�ให้ลดค่าใช้
จ่ายจาก 12,861 บาท เหลือ 5,696 บาทต่อครั้ง
		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวอีกว่า
จากการปรับปรุงทั้งหมด ทำ�ให้บริษัทสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบำ�รุง Back wash filter
จาก 275,032 บาท/ปี เหลือ 58,416 บาท/ปี หรือ
ประหยัด 216,616 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน 36,232 บาท หรือสามารถคืนทุนได้ในเวลา
2.5 เดือน โดยใช้เวลาในการทำ�กิจกรรม รวมทั้ง
ทดสอบประมาณ 12 เดือน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ
ทีมงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงใจทำ�ให้ TCRSS ให้
เป็นหนึ่งอยู่เสมอ
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ติดตามผลกองทุน ต่อจากหน้า 1
ส ห วิ ริ ย า ร่ ว ม พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
บางสะพาน รุ่นที่ 2 - 4 ได้แก่โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน (รุ่นที่ 2) โรงเรียนบางสะพาน (รุ่นที่
3) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์และโรงเรียนบ้านวัง
ยาว (รุ่นที่ 4)
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไปสำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
ในฐานะผู้แทนเครือสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ได้
ดำ�เนินการมาแล้ว 4 รุ่น โดยความร่วมมือของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) และ
เครือสหวิริยา ในการสรรหาโรงเรียนในเขตพื้นที่
7 ตำ�บลในอำ�เภอบางสะพาน ได้แก่ ตำ�บลแม่
รำ�พึง ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ ตำ�บลพงศ์ประศาสน์
ตำ�บลธงชัย ตำ�บลร่อนทอง ตำ�บลทองมงคล และ
ตำ�บลชัยเกษม โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนเป้า
หมายสมัครเข้าร่วมโครงการและนำ�เสนอแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี เพื่อชิงทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษามูลค่า 1.2 ล้านบาท
ตามเงื่อนไขของโครงการ
		 และจากการดำ�เนินโครงการตั้งแต่ปี 25542558 มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาแล้ว จำ�นวน 6 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านสวนหลวงและโรงเรียนบ้านดอนสง่า
(รุ่ น ที่ 1 ) โรงเรี ย นอนุ บ าลบางสะพาน (รุ่น ที่ 2)
โรงเรียนบางสะพาน (รุ่นที่ 3) โรงเรียนบ้านหนอง
จันทร์และโรงเรียนบ้านวังยาว (รุ่นที่ 4) โดยทั้ง
6 โรงเรียนได้มีการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 3 ปีและดำ�เนินงานตามแผนฯ
เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ครอบคลุมองค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาครูและพัฒนานักเรียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามแนวการพัฒนาบนวิถแี ห่งความยัง่ ยืน ซึง่
แต่ละโรงเรียนต่างมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
		 โรงเรียนบ้านสวนหลวง มีความโดดเด่น
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
โรงเรี ย นบ้ า นดอนสง่ า โดดเด่ น ด้ า นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โดดเด่นด้านการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบางสะพาน โดดเด่นด้านการจัดกิจกรรม
เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ วิ ท ย์ - คณิ ต -อั ง กฤษ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ โดดเด่นด้านโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนบ้านวังยาว โดด
เด่นด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และพัฒนา
กระบวนการคิด โดยโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการ
นิเทศติดตามในครั้งนี้ มีจำ�นวน 4 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบางสะพาน
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์และโรงเรียนบ้านวังยาว
		 และจากการนิเทศติดตามผลการดำ�เนิน
งานในครัง้ นี้ พบว่า ทัง้ 4 โรงเรียนมีการดำ�เนินงาน
ตามแผนพัฒนาฯทีร่ ะบุไว้เป็นทีน่ า่ พอใจ โรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน สามารถดำ�เนินงานได้สำ�เร็จ
ครบถ้ ว นทุ ก กิ จ กรรม โรงเรี ย นบางสะพาน มี
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นด้ า น
วิทย์-คณิต-อังกฤษที่น่าสนใจและหลากหลาย
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ มีผลการดำ�เนินงานด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงระบบสหกรณ์โรงเรียนที่
โดดเด่น และโรงเรียนบ้านวังยาว สามารถพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการคิดเป็น
ที่น่าพอใจ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 4 โรงเรียนมี
ขวัญและกำ�ลังใจที่เข้มแข็งในการทำ�งาน พร้อม
ที่จะมุ่งมั่นให้การดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จ
โดยยึดหลักการพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด
โดยโรงเรียนบางสะพาน จะได้รับการประเมินผล
การดำ�เนินงานก่อนการรับทุนงวดที่ 3 โรงเรียน
บ้านหนองจันทร์และโรงเรียนบ้านวังยาวจะได้รบั
การประเมินผลการดำ�เนินงานก่อนการรับทุนงวด
ที่ 2 หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
		 ในนามของเครื อ สหวิ ริ ย า ผมต้ อ งขอ
ขอบคุณคณะกรรมการโครงการฯ คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ”

ถนัด ตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง
มีการประเมินตนเองและนำ�ผลการประเมินไป
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สนั บ สนุ น ให้
นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงานการ
บ้านเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด รวมถึงมีผลการทดสอบระดับ
ชาติ (O-NET) และผลการทดสอบคุณภาพการ
ศึกษาต่างๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด
		 โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการ
เรียนรู้ของนักเรียนหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม
หวานเย็นใจ ไอติมหลอด ศึกษาการเปลีย่ นสถานะ
ของเหลว กลายเป็นของแข็ง สอดคล้องกับการ
พัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมผ้ามัดย้อม ศึกษาสร้างสรรค์งานสี โดย
การมั ด ย้ อ มจากธรรมชาติ แ ละสี สั ง เคราะห์
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนของกลุ่มสาระ
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และกลุ่ ม สาระ
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเครื่องร่อนพาเพลิน ศึกษา

		 นางชลธิชา จันทร์แก้ว ครูชำ�นาญการ
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “ระยะเวลา
3 ปีที่ทางโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ได้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโครงการ
กองทุนสหวิริยา ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ในหลายๆด้าน โดยในปี 2558 นี้ ทางโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน ได้บูรณาการกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้ โครงการ
กองทุนสหวิริยา ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โดยปรับลดเวลาเรียนในห้องเรียนลง และ
เพิ่มเวลาในการทำ�กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มเติมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะชีวิต ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาใน 4 ด้าน หรือ 4H ได้แก่ Head หรือ
สมอง (ต้องคิดวิเคราะห์เป็น) Hearth หรือหัวใจ
(ต้องมีความสุขกับการเรียนรู้) Hand หรือมือ (การ
ฝึกทักษะชีวติ ) และ Health (การมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ )ี
โดยมีตวั ชีว้ ดั ภาพความสำ�เร็จในการดำ�เนินกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในด้านต่างๆ ดังนี้
		 ด้ า นนั ก เรี ย น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าล
บางสะพาน ได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั กิ จิ กรรมสร้างสรรค์
โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองตามความ

การประดิษฐ์และปรับแต่งเครือ่ งร่อน พร้อมทักษะ
การเล่น สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนของ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น”
		 ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของนักเรียน
		 ด้านสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับ
สถานศึ ก ษาที่ ชั ด เจนและสามารถนำ � ไปสู่ ก าร
ปฏิบตั ไิ ด้ ครูและบุคลากรของโรงเรียน มีแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ การวั ด และ
ประเมินผลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีระบบ
การนิเทศกำ�กับติดตามและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
การนำ�เสนอผลงานทีป่ ระสบผลสำ�เร็จ มีการสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสรุปและ
รายงานผลการดำ�เนินงาน รวมถึงชุมชนมีความ
เข้าใจและให้ความร่วมมือสนับสนุนการบริหาร
จัดการเวลาเรียนของโรงเรียน
		 ทางโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต้องขอ
ขอบคุ ณ ทางเครื อ สหวิ ริ ย า ที่ จั ด ตั้ ง โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ซึ่ง

เป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ทำ�ให้ทางโรงเรียนมีการ
พัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้าน ขอบคุณค่ะ”
		 นางวาสนา โตแก้ว ครูช�ำ นาญการโรงเรียน
บางสะพาน กล่าวว่า “ทางโรงเรียนบางสะพาน
ขอขอบคุณเครือสหวิริยา ที่ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณในการดำ � เนิ น งาน ภายใต้ โ ครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพานมาโดยตลอด ทำ � ให้ ท างโรงเรี ย น
สามารถจั ด กิ จ กรรมในการพั ฒ นานั ก เรี ย นได้
อย่างหลากหลาย เนือ่ งจากการยกระดับผลสัมฤทธิ์
สู่ความเป็นเลิศนั้น จำ�เป็นต้องใช้เวลาในการ
ดำ�เนินงานและงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เพราะ
ต้องใช้สื่อที่มีความทันสมัย หลากหลาย และ
นักเรียนได้ปฏิบัติจริงกันทุกคน จึงมีความจำ�เป็น
อย่างมากที่ต้องมีงบประมาณเพิ่มเติม ดังนั้น
งบประมาณจากโครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน จึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยทีท่ �ำ ให้ทางโรงเรียนบางสะพานสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 ซึ่งผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาทางโรงเรียน
บางสะพาน ได้มีการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมซูโดกุ
หนู ทำ � ได้ กิ จ กรรมหอกอั ก -หั ก ออก กิ จ กรรม
Math for test กิจกรรม Math Day กิจกรรม The
best science project (ป.4-ป.6) กิจกรรม English
with picture dictation เป็นต้น
		 ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่ส่งเสริมการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งสิ้น และสำ�หรับ
การนิเทศติดตามผลการดำ�เนินงานในครั้งนี้ ทาง
โรงเรียนบางสะพานต้องขอขอบคุณเครือสหวิรยิ า
และคณะกรรมการโครงการฯทุกท่านที่คอยให้
คำ�ปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดมา ขอบคุณค่ะ”
		 นายมงคล บุ ญ มาก ครู ชำ � นาญการ
โรงเรี ย นบ้ า นหนองจั น ทร์ กล่ า วว่ า “ผลการ
ดำ�เนินงานตามแผนการดำ�เนินงานของโรงเรียน
บ้ า นหนองจั น ทร์ ได้ จั ด ทำ � โครงการเศรษฐกิ จ
พอเพียงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความ
เข้ า ใจในการปลู ก พื ช และเลี้ ย งสั ต ว์ ส่ ง เสริ ม
การมี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ย น รวมถึ ง สามารถนำ �
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพได้ใน
อนาคต โครงการสหกรณ์ โ รงเรี ย น จั ด ทำ � ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสหกรณ์และ
สร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ อุ ด มการณ์
สหกรณ์ให้แก่นักเรียน โครงการ 1 คน 1 อาชีพ
จัดทำ�ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน
การแปรรูปอาหาร ซึ่งต่อยอดไปสู่การประกอบ
อาชีพ และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาษา
ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา โดยจัดทำ�สื่อนวัตกรรมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ดำ�เนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาที่ได้ระบุไว้อย่างครบถ้วน
		 สำ�หรับการนิเทศติดตามผลในครั้งนี้ ทาง
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต้องขอขอบคุณคณะ
กรรมการโครงการฯ และเครือสหวิริยา ที่ให้การ
แนะนำ�และข้อเสนอแนะต่างๆ ทางโรงเรียนจะ
นำ�ไปปรับใช้ เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานออกมา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ขอบคุณ
ครับ”

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทำ� : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา
วงษ์วานิช , นายมนินทร์ อินทร์พรหม , นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , นางสาวเคลือวัลย์ ช้างเผือก , นางพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซ้�ำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ปที่ 7 ฉบับที่ 138 ประจําวันที่ 1 เมษายน 2559

พนักงาน บี.เอส.เมทัล

คว
า
รางวั
ล
สตรี
ด
เ
ี
ด
น
ระดั
บ
ประเทศ
แรงกาย แรงใจ ภายในองคกรรวมสรางคนเกงใหบริษทั
สัมภาษณพิเศษ
เกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ และ
การดําเนินงานภายใต
การขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจฯ

สมเกียรติ ตงสกุลรุง เรือง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผานมา พระเจา
วรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จเปนองคประธาน
ในพิธีประทานโลรางวัลใหแกสตรีดีเดน
เนื่ อ งในวั น สตรี ส ากล ประจํ า ป 2559
ประมวลภาพ

ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน ภายใต
แนวคิด “พลังสตรีรวมใจขับเคลื่อนไทย
สูสากล” เพื่อเชิดชูเกียรติและยกยอง
สตรีทาํ งานดีเดน รณรงคใหทกุ ภาคสวน
ของสังคมกระตุน ใหเกิดการตระหนักถึง
น.4

ผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ และคณะ
เยี่ยมชมอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน

บทบาทของสตรีตอ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศ ณ หอง
แกรนดบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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: อานตอหนา 4

:อานตอหนา 2

สหวิริยาโลจิสติกส ตรวจประเมินการจัดการ
ISO
9001:2015
คุยกระดัณบมาตรฐานระบบบริ
ภาพองค
ก
ร
มาตรฐาน
หารคุณภาพสูข น้ั สูงสุด มุง สูบ ริการทีเ่ ปนเลิศใหลกู คา และบริหารงานภายในองคกรทีด่ ี
ดวยการพัฒนาองคกรอยาง
ไม ห ยุ ด นิ่ ง แบบ 360 องศา เพื่ อ
คุ ณ ภาพรอบด า น ทั้ ง ในด า น
คุณภาพขององคกร คุณภาพของ
พนั ก งาน การให บ ริ ก าร รวมถึ ง

●

สัมภาษณ
พิเศษ

ประมวลภาพกิจกรรม กลุมสหแลนดพร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส

น.2

●

ศั ก ยภาพและองค ค วามรู ข อง
พนักงาน เพื่อสรางมาตราฐานที่ดี
และดําเนินงานอยางเต็มรูปแบบ
กลุม สหวิรยิ าโลจิสติกส จึงใหความ
สําคัญในการยกระดับดวยระบบ

การจัดการดานคุณภาพขององคกร
มาตรฐาน ISO 9001:2015 เวอรชั่น
ใหม และมีการเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาคุณภาพระบบใหมนี้
ดวยการ
: อานตอหนา 3

ประมวลภาพกิจกรรม กลุมสหวิริยาโลจิสติกส

น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
คว้ารางวัล

ต่อจากหน้า 1

ภายในงานมีกจิ กรรมการเสวนา นิทรรศการ
วั น สตรี ส ากล การออกบู ธ ผลการดำ � เนิ น งาน
ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านสตรีและ
ครอบครัว พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำ�หรับ
สตรีท�ำ งานดีเด่น โดยในปีนี้ มีสตรีซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติ
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ ความสามารถ
ประสบความสำ�เร็จในอาชีพ และทำ�คุณประโยชน์
แก่สังคม เข้ารับประทานรางวัล จำ�นวน 33 คน
แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น
สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สตรีนัก
บริหารภาครัฐวิสาหกิจดีเด่น สตรีนักบริหารภาค
ราชการดี เ ด่ น ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติก ารดีเด่น
สาขาสตรีผปู้ ฏิบตั กิ ารภาคเอกชนดีเด่น สาขาสตรี
ผูป้ ฏิบตั กิ ารภาควิสาหกิจดีเด่น สาขาสตรีผปู้ ฏิบตั ิ
การภาคราชการดีเด่น ประเภทสตรีเครือข่ายด้าน
แรงงานดีเด่น สาขาสตรีเครือข่ายแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการดีเด่น สาขาสตรีเครือข่ายอาสา
สมัครแรงงานดีเด่น สาขาสตรีครูแนะแนวดีเด่น
ประเภทสตรีผปู้ ระกอบอาชีพอิสระดีเด่น ประเภท
สตรีผสู้ นับสนุน/ส่งเสริมศิลปินดีเด่น และประเภท
สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ที่จะเป็นแบบ
อย่างให้กับสตรีทำ�งานในสังคมไทยต่อไป
และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่มีพนักงานหญิงจาก
บจก.บี.เอส.เมทัล (สาขา 1 อ.บางสะพาน) นางสาว
วลัยลักษณ์ ต้นเนียม ได้รับเกียรติเป็นตัวแทน   
l

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2559

ของจังหวัดประจวบฯ  ร่วมรับมอบโล่รางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ  ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการ
ดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น
(ระดับประเทศ) ในฐานะภาคเอกชนสถานประกอบ
กิจการขนาดเล็ก ตัวแทนสตรีทำ�งานดีเด่น จ.    
ประจวบฯ เข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้า-   
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในปีนี้ด้วย
		นางสาววลัยลักษณ์ ต้นเนียม พนักงาน
ของ บจก.บี.เอส.เมทัล (สาขา 1) เครือสหวิริยา
กล่าวความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า
“ต้องขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร และแรงสนับสนุน
จากเพือ่ นพนักงานทีเ่ ล็งเห็นถึงความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน และได้นำ�เสนอราย
ชื่อเข้าร่วมคัดเลือกครั้งนี้ และได้เข้ารับพระราช

ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่มสหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส์

กิจกรรม We are teamwork
โดยกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เครือสหวิริยา

l

เมื่อเร็วๆ นี้ นางวารุณี วุฒิศักดิ์
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท สหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด กลุ่ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เครือสหวิริยา
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร ลงพื้ น ที่
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ พ บปะพู ด คุ ย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ เพื่ อ นๆ
พนักงาน ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมเยือน
เพื่อนพนักงาน WE ARE TEAM WORK
ประจำ�ปี 2559 พร้อมมอบของที่ระลึก
ให้กับ พนักงานของ บริษัท สวนทราย
งาม จำ�กัด และ บริษัท รักษาความ
ปลอดภัยเวสเทิร์น จำ�กัด

l

ทานรางวัลฯ จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ถื อ ว่ า เป็ น เกี ย รติ สู ง สุ ด ต่ อ ตั ว เองและ
ครอบครัว เป็นขวัญและกำ�ลังใจในการ
ทำ�งานและการร่วมพัฒนาบทบาทของ
สตรี พัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศ
ตามกำ�ลังและความสามารถให้ดีที่สุด”
ทั้งนี้ นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์
กรรมการผู้จัดการ  บจก.บี.เอส.เมทัล
พร้อมเพือ่ นพนักงานได้รว่ มมอบดอกไม้
แสดงความยินดี กับนางสาววลัยลักษณ์
เมือ่ วันก่อน...ทีน่ �ำ ความสำ�เร็จมาสูอ่ งค์กร
และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ เพื่ อ น
พนักงาน และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่ง
ความภูมิใจของชาวเครือสหวิริยา

l

บจก.สวนทรายงาม จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยจากไฟป่า

  บริษทั สวนทรายงาม จำ�กัด ธุรกิจสวนเกษตร เครือสหวิรยิ า ร่วมกับเจ้าหน้าทีช่ ดุ ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารไฟป่าชุมพร จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั จากไฟป่า ประจำ�ปี 2559 ทัง้ ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานระงับไฟป่า ให้พนักงานได้
มีความรู้ ความชำ�นาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับไฟป่า ตลอดจนสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อทดสอบความพร้อมของระบบการสื่อสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
กู้ภัยต่างๆ ณ สำ�นักงานสวนทรายงาม อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประจวบพัฒนา ดีเวลเลอปเมนท์ มอบปฏิทินเก่า ให้มูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดฯ

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 บริษัทประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด นำ�โดย
นางวารุณี วุฒศิ กั ดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันส่งมอบปฏิทนิ
ตั้งโต๊ะเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยมีนางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอด  
แห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้านสื่อการ
เรียนการสอนสำ�หรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งรวบรวมมาจากหน่วยงาน
ต่างๆ ของบริษัทส่วนของสำ�นักงานพระราม 3 กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน
นโยบายหลักของบริษัท ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ราชเทวี
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ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2559

สหวิริยาโลจิสติกส์ ต่อจากหน้า 1
จัดอบรมเพิม่ องค์ความรูใ้ ห้กบั คณะผูบ้ ริหารและ
เหล่าพนักงาน เมือ่ ช่วงปลายปีทผี่ า่ นมา ทัง้ ทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ สูก่ ารนำ�มาปฎิบตั จิ ริงในการดำ�เนิน
งานของกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ปัจจุบัน
		 และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม
ที่ ผ่ า นมา 3 บริ ษั ท ในกลุ่ ม สหวิ ริ ย าโลจิ ส ติ ก ส์
ประกอบด้วย บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต บจก.เรือ
ลำ�เลียงบางปะกง และบจก.สหวิริยาโลจิสติกส์
นำ�โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันต้อนรับ
คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบัน BSI (British
Standards Institution) หรือ ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญของ
บีเอสไอ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำ�กัด ในการลงพื้นที่
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อตรวจประเมิน
ก่อนพิจารณาให้การรับรอง ตามมาตรฐานระบบ
การบริหารงานคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015
ในเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งการตรวจประเมินดังกล่าวฯ
เคร่งครัดและครอบคลุมถึงการตรวจประเมินงาน
ด้านเอกสารทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ของ 3 บริษทั ฯ
ทั้งธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจขนส่งทางนํ้า และ
ส่วนระบบบริหารการจัดการต่างๆ รวมการตรวจ
ประเมินเป็นเวลา 4 วัน เข้มข้นทุกขั้นตอนตาม
หลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
		 กิจกรรมตรวจสอบประเมินผลการดำ�เนิน
งานของกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ 3 บริษัท
ในเครือสหวิริยา ในครั้งนี้ เพื่อเข้าสู่การได้รับ
ใบรับรอง ISO 9001:2015 เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งหาก
ผ่านการรับรอง ก็จะถือเป็นกลุ่มบริษัทแรกๆ ใน
เครือฯ ที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์การบริหารงานขององค์กรพร้อมก้าวสู่
องค์กรมาตรฐานสากลที่ดียิ่งขึ้น
ซึง่ ทีมงานบริษทั ในเครือกลุม่ โลจิสติกส์
ได้รบั นโยบายการขับเคลือ่ นเพือ่ การยกระดับ
l
l

คุณภาพองค์กรในครั้งนี้จากนายสุรเดช  มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำ�กัด โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร
คือ ผูใ้ ห้บริการด้านโลจิสติกส์ทต่ี อบโจทย์ของ
ลูกค้าอย่างเหมาะสมทีส่ ดุ ผ่านนโยบายคุณภาพ
นโยบายความปลอดภัย และนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยจริยธรรมทางธุรกิจที่
เข้มแข็ง เพือ่ ให้การดำ�เนินงานภายในองค์กร
และการบริ ก ารลู ก ค้ า ประสบความสำ � เร็ จ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
		ซึง่ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลทีอ่ งค์กร
ธุรกิจทัว่ โลกให้การยอมรับ และกลุม่ สหวิรยิ า
โลจิ ส ติ ก ส์ ให้ ค วามสำ � คั ญ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร งาน
บริการลูกค้าแบบครบวงจร (One Stop Service)
ส่งเสริมการพัฒนาครอบคลุมรอบด้าน ทั้ง
ผลประกอบการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

		 สำ�หรับส่วนหนึง่ ของทีมงานทีร่ ว่ มขับเคลือ่ น
งาน ISO ครัง้ นี้ นายธงชัย เครือน้อย หัวหน้าแผน
กระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (QMS)
บจก.สหวิรยิ าโลจิสติกส์ เครือสหวิยา เผยถึงความ
รูส้ กึ ในการมีสว่ นร่วมและเป็นผูป้ ระสานงานในส่วน
ต่างๆ ในการตรวจสอบประเมินผลในครั้งนี้ ว่า
“การยกระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
สู่ขั้นสูงสุด ต้องเริ่มจากการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพที่เป็นพื้นฐานแบบเดียวกันทุกส่วนงาน
และสิง่ ทีส่ �ำ คัญก็คอื การพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของบุคคลในองค์กร ให้มีความพร้อม
สำ�หรับการเปลีย่ นแปลง เพือ่ นำ�มาปรับปรุงมาตรฐาน

ให้เหมาะสมกับองค์กร การตรวจประเมินของ BSI
ในครัง้ นี้ มีประโยชน์มาก สำ�หรับทุกภาคส่วนงาน
ซึง่ เราได้รบั คำ�แนะนำ�และมุมมองใหม่ๆ หลายด้าน
และสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินได้จริง
ขอฝากถึงเพื่อนพนักงานทุกท่าน อยากให้มองว่า
การจัดทำ�ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ไม่ได้เป็นเพียงงานฝาก แต่เป็น
งานหลักที่เราสามารถทำ�ร่วมกับงานประจำ�ของ
เราได้ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เป็นสิ่งที่
ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพือ่ ก้าวสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่า เปรียบ
เสมือนองค์กร คือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนต้อง
ช่วยกันดูแลรักษา รวมถึงปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น”

ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์

สหวิริยาโลจิสติกส์ โดย บจก.ท่าเรือประจวบ และบจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “คาราวานตามรอยอารยธรรม ประจวบ - มะริด 159”

		 เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่าน บริษัท ท่าเรือประจวบ
จำ�กัด และบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ �กัด มอบเงิน
สนั บ สนุ น กิ จ กรรม “คาราวานตามรอยอารยธรรม
ประจวบ-มะริด 159” จำ�นวน 50,000 บาท โดยมีนายวีระ       
ั นตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการ
ศรีวฒ
ลงทุน ประจวบ-มะริด ผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อร่วมสาน
สัมพันธ์บา้ นพีเ่ มืองน้องระหว่างจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ กับ
เมืองมะริด พม่า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวี นริสศิริกุล
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคิรขี นั ธ์ ร่วมเปิดงานดังกล่าว

บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ จัดอบรมให้ความรู้ “รู้ออม      
รู้ใช้ ป้องกันภัยจากหนี้”
l

		 บริษทั สหวิรยิ าโลจิสติกส์ จำ�กัด จัดอบรมให้ความรู้ “รูอ้ อม รูใ้ ช้ ป้องกัน
ภัยจากหนี้” โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขให้กับ
พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานได้เรียนรูท้ กั ษะด้านบริหารการเงิน และการเก็บเงิน
ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ การเข้าถึงเงินกูด้ อกเบีย้ ตํา่ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร
จากฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าฐานราก ธนาคารออมสิน ร่วมให้รายละเอียด
ณ ห้องประชุมมุ่งมั่น อาคารประภาวิทย์ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

l

ไลน์ ทรานสปอร์ต สร้างสามัคคีในองค์กร  

บริษทั ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด ธุรกิจรถขนส่งสินค้า ในกลุม่
สหวิริยาโลจิสติกส์ นำ�โดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ
พร้ อ มผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานร่ ว มสร้ า งสามั ค คี ใ นองค์ ก ร จั ด
กิจกรรมประจำ�ปีทำ�บุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายคูลเลอร์นํ้า
และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมร่วมใจอาสาพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนาชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ก้าวไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน ณ
วัดท่ามะนาว และวัดนาผักขวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 1 เมษายน 2559

ประมวลภาพ

ผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ และคณะ
เยี่ยมชมอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน

พรอมเยี่ยมชมบูธเครือสหวิริยา ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
ดร.ทวี นริสศิรกิ ลุ ผูว า ราชการจังหวัดประจวบคิรขี นั ธ ใหเกียรติเยีย่ มชมบูธแสดง
นิทรรศการ เครือสหวิรยิ าในงาน “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิม้ ใหประชาชน”
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําป 2559 โดยมี นางศศิธร พิริยกิจ ผูจัดการทั่วไป บริษัท
บางสะพานสัมพันธ จํากัด เครือสหวิริยา ใหการตอนรับ ณ โรงเรียนบานทองมงคล
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ พรอมกันนี้ ทานผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
และคณะฯ ใหเกียรติเขาเยีย่ มชมกลุม ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิรยิ า ประกอบดวย
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด ในฐานะ
ผูพ ฒ
ั นาอุตสาหกรรมเหล็ก เพือ่ สรางชาติ พัฒนาชุมชน และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดย
มีคณะผูบริหารเครือฯใหการตอนรับ ณ เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

สัมภาษณ
พิเศษ

สัมภาษณพิเศษ : ประธานคณะทํางาน
ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน เครือสหวิริยา

โดยวันนีท้ มี งาน
ขาวฅนเหล็ก ไดรับ
เกี ย รติ จ าก นาย
สมเกียรติ ตงสกุล
รุง เรือง ผูช ว ยผูจ ดั การ
โรงงาน บริษทั เหล็ก
แผนเคลือบไทย จํากัด
หรืออีกบทบาทหนึง่
สมเกียรติ ตงสกุลรุง เรือง
คื อ ประธานคณะ
ทํางานดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน เครือสหวิริยา ซึ่งเขามา
ทํางานอยางเปนทางการเมื่อตนป 2559 นี้
ซึ่ ง ประธานคณะทํ า งานฯ จะมาพู ด คุ ย
เกี่ ย วกั บ บทบาทหน า ที่ ข องคณะทํ า งานด า น
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
พลังงาน เครือสหวิรยิ า และทิศทางการดําเนินงาน
ภายใตการขับเคลือ่ น ของคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

Q. ในฐานะประธานคณะทํางานฯ อยากให

คุณสมเกียรติเลาใหฟง ถึงบทบาทหนาทีข่ อง
คณะทํางานดาน สิง่ แวดลอม ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและพลังงาน เครือสหวิริยา
กอนอืน่ เลยผมขอขอบคุณสมาชิกในคณะ
ทํางานฯ ซึ่งประกอบดวยผูแทนดานสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยของแตละบริษัท ที่เลือกผมใหมา
ทําหนาทีป่ ระธานฯ ซึง่ ในคณะทํางานทีด่ แู ลดาน
สิ่งแวดลอมนั้นประกอบดวยกรรมการทั้งหมด
13 คน โดยเปนผูแ ทนจากทุกบริษทั ในเครือสหวิรยิ า
ทีบ่ างสะพาน ไดแก ผูแ ทนจาก บมจ.สหวิรยิ าสตีล

A.

อิ น ดั ส ตรี บมจ.เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ไทย บมจ.
บางสะพานบาร มิ ล บจก.บี เ อสเมทั ล บจก.
ทาเรือประจวบ บจก.ไลนทรานสปอรต บจก.
เวสทโคทสเอ็นจิเนียริง่ บจก.บางสะพานสัมพันธ
บจก.บริการจัดการสหวิรยิ า และบจก.เหล็กแผน
เคลือบไทย โดยบทบาทหนาที่ของพวกเรานั้น
เนนไปที่เรื่องเปนผูประสานงาน หรือคนกลางที่
ทํางานดีๆ ดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย เรื่อง
ความปลอดภัย และดานพลังงาน ระหวางเครือ
สหวิริยากับชุมชน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
โดยทํางานภายใตนโยบายหลักของคณะ
กรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า ทีค่ าํ นึงถึงสังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอมเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งในปนี้เราเนน

โดยข อ กํ า หนด 3 ข อ ข า งต น เป น เพี ย ง
ส ว นหนึ่ ง เพื่ อ ตอกยํ้ า การทํ า งานให เ ข ม แข็ ง
มากขึ้น เทานั้น ซึ่ง ที่ผานมาคณะทํางานดาน
สิ่งแวดลอมฯ มีจิตวิญญานของการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงงานมา
โดยตลอด เพราะเราเป น คนสิ่ ง แวดล อ ม ถู ก
หลอหลอม รํ่าเรียนมาในวิชาชีพนี้ และเชื่อวา
พนักงานในเครือสหวิริยาทุกคนก็เชนเดียวกัน
ที่มุงมั่นชวยกันดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่อําเภอ
สําหรับในปนี้มีมิติใหมๆ อะไรบางใน บางสะพานมาโดยตลอด พิสูจนใหเห็นจากการ
งานสิง่ แวดลอมภายใตคณะทํางานดานสิง่ อยูร ว มกับชุมชนมาดวยดีตลอดมา รวมถึงรางวัล
แวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ ตางๆ ที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ
พลังงาน เครือสหวิริยา
ขอให ฝ ากข อ ความถึ ง พี่ น อ งชาว
สําหรับมิตใิ หมๆ ในปนนี้ นั้ เริม่ จากนโยบาย บางสะพานและพี่ น อ งพนั ก งานในเครื อ
สหวิริยา เกี่ยวกับงานดานสิ่งแวดลอมใน
อําเภอบางสะพาน
ผมในฐานะที่เปนคนบางสะพาน รวมถึง
คณะทํางานดานสิ่งแวดลอมหลายๆ ทานก็เปน
คนในพื้นที่เชนกัน พวกเราตระหนักอยูเสมอวา
การดูแลรักษาสิง่ แวดลอมทีด่ ใี นอําเภอบางสะพาน
เป น หน า ที่ ข องทุ ก คน และเราในฐานะที่ เ ป น
ผูเชี่ยวชาญดานนี้ ก็จะใชความรู ความสามารถ
ชวยกันดูแลใหสง่ิ แวดลอมดีๆ ใหยงั คงอยู ทีส่ าํ คัญ
คือ ความรวมมือจากทุกฝาย โดยเฉพาะเครือสหวิรยิ า
เองมีนโยบายการรักษา อนุรกั ษ สรางสิง่ แวดลอม
ทีด่ มี าโดยตลอด คําวาสิง่ แวดลอมทีด่ ี ไมใชเกิดจาก
หรือหลักการทํางานกอนเลย คือ คณะทํางานฯ ใครคนใดคนหนึ่งที่จะสรางหรือทําลาย แตอยูที่
มีการตั้งเปาหมายและขอตกลงรวมกัน 3 ขอ ใน พวกเราทุกคน นั่นหมายรวมถึงการทําสิ่งเล็กๆ
โหมดของการทํางานและการแกไขปญหา (กรณี นอยๆ เชน การไมคดั แยกขยะ หรือการทิง้ ขยะไม
หากมีปญหาที่สงผลกระทบตอชุมชน) คือ
เปนที่ ก็เปนจุดเล็กๆ ทีอ่ าจทําลายสิง่ แวดลอมได
1. คณะทํางานฯ ตองมีความตัง้ ใจในการทํางาน เนื่องจากอาจทําใหนํ้าเกิดเนาเสีย หรือเกิดการ
และการแกปญหางานดานสิ่งแวดลอม
กระจายตัวของเชือ้ โรค เปนตน สิง่ แวดลอมเล็กๆ
2. เมื่อทราบปญหาใหนํามาหารือกันเพื่อหา นอยๆ ไปจนถึงภาพใหญๆ จะคงสภาพที่ดี และ
แนวทางแกไขอยางจริงจัง
ดียิ่งๆ ขึ้นไป ควรเกิดจากความรวมมือที่ดีจาก
3. ใหดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในฐานะคน หลายๆ สวน และคณะทํางานดานสิ่งแวดลอม
บางสะพาน เพื่อใหมีการดําเนินงานแกไขอยาง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน เครือ
จริงจังจริงใจ
สหวิริยา ขออาสาเปนสวนหนึ่งดวยครับ

และ บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย
● กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม กับกลุมเยาวชน
บางสะพาน
● กิจกรรมการใหขอมูลดานสิ่งแวดลอม ทั้งที่
เครือสหวิริยาไดดําเนินการเอง และที่ไดทํารวม
กับชุมชน ผานสื่อตางๆ
● กิ จ กรรมรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น ข อ กั ง วลใจ หรื อ
กิจกรรมสนับสนุน ใหความชวยเหลือชุมชน

Q.
A.

Q.
A.

กิจกรรมหลักๆ คือ
● กิ จ กรรมการตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ของโรงงานในเครือสหวิริยา ซึ่งดําเนินการทุกป
มาอยางตอเนื่อง กวา 20 ปแลว ซึ่งคณะทํางานฯ
จะเปนผูประสานขอมูลการตรวจวัด และเปน
ศู น ย ก ลางในการนํ า ข อ มู ล ไปชี้ แ จงให ชุ ม ชน
หนวยงานราชการไดรับทราบ
● กิจกรรมการสงเสริมความรู ความเขาใจ เรือ
่ง
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกพี่นองชาว
บางสะพาน ผานโครงการประชาเสวนา โดยได
รับความรวมมือจาก บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย
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