TCRSSคิดวิธจี ดั การอะไหล่เครน

ใช้วัสดุทดแทน-เซฟปีละ1.5ล้าน

พนักงานTCRSS มุ่งนวัตกรรมลุยคิดวิธีลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำ�รุงเปลี่ยนอะไหล่เครน
โดยการศึกษาการสึกหรอเพือ่ นำ�อะไหล่กลับมาใช้ใหม่ และใช้วสั ดุอลูมเิ นียมทดแทน
พลาสติกเป็นผลสำ�เร็จ ส่งผลประหยัดได้ 1.5 ล้านบาทต่อปี คืนทุนภายใน 1 เดือน
นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ Joystick (ก้านโยกควบคุมไฟฟ้า) ของเครน จาก
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่น 2,600 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 15,400 บาท/ชิ้น ในปี
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TRSS กล่าวว่า 2558 ซึ่งแต่ละปีต้องทำ�การเปลี่ยนอะไหล่ 100
อ่านต่อ น.4
จากการที่ผู้ผลิตแจ้งขึ้นราคาอะไหล่ Contact ชิ้น/ปี				

ปีที่ 7 ฉบับที่ 142 ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2559

WCE จับมือศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ลงนามความร่ ว มมื อพั ฒ นา
ฝีมอื แรงงาน เพือ่ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
การขับเคลื่อนพัฒนากำ�ลัง
แรงงาน ให้แรงงานมีมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานสูม่ าตรฐานสากล
ทั้ ง ด้ า นการฝึ ก อบรม ด้ า น
การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานแห่งชาติ และจัดการ
ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น ฝี มื อ
แรงงานแห่ ง ชาติ ใ นสาขา
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต บู ร ณาการ
ใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุด ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี
			
อ่านต่อ น.4
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• จับมือองค์กรธุรกิจฯลดก๊าซเรือนกระจก
• เดินโครงการต่อเนือ่ งสูส่ งั คมคาร์บอนตํา่

			

การดำ�เนินงาน 4 โรงเรียนทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกจากโครงการกองทุนฯ
รุ่นที่ 2-4 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โรงเรียนบางสะพาน
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ
โรงเรียนบ้านวังยาว โดยภาพรวม
ทัง้ 4 โรงเรียนสามารถดำ�เนินงาน
ตามแผนพัฒนาฯบรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ที่ตั้งไว้ อ่านต่อ น.3

TCRSS รับรางวัลอุตสาหกรรม
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อ่านต่อ น.2

		 ลดโลกร้อน
นายนาวา
จันทนสุรคน (ด้านขวา) เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุม่ สำ�นักกิจการสาธารณะกลุม่ บริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ พร้อมด้วยนายประเสริฐ
บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจ
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD) และ
ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ผู้อำ�นวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ร่วมแถลงข่าวและแสดงความมุ่งมั่น
เพื่ อ ผลั ก ดั น ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกขององค์กรสมาชิก TBCSD

‘กองทุนสหวิรยิ าฯเปิด’รับสมัครรุน่ 5
ยกระดับการศึกษาบางสะพานยัง่ ยืน
เครือสหวิริยา เปิดรับสมัครสถาน โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนา
ศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาบางสะพาน
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ภายใต้ ประจำ�ปี 2559 (รุ่นที่ 5) ชิงทุน
พัฒนาสถานศึกษา 1.2 ล้านบาท
โดยเครือสหวิรยิ า จับมือหน่วยงาน
ภาคการศึกษาส่วนกลาง-ท้องถิน่
ร่วมชี้แจงรายละเอียดของโครง
การฯ พร้อมกันนี้คณะกรรมการ
อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์
โครงการฯ ได้ ร่ ว มประเมิ น ผล

SSI เดินหน้าเต็มกำ�ลังเพือ่ ลด
โลกร้อน จับมือองค์กรธุรกิจ
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(TBCSD) และสถาบันสิง่ แวดล้อม
ไทย แสดงความมุง่ มัน่ ผลักดัน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในงานสัมมนา “TBCSD ร่วม
กันดำ�เนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่
เส้นทางการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน”
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เวสต์โคสต์รว่ มลงนาม
ศูนย์แรงงานประจวบ
พัฒนามาตรฐานฝีมอื
แรงงานกรอบเวลา3ปี

ดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประจำ�ปี 2559 ประเภทการจัดการพลังงาน
แก่ บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย จำ � กั ด
(มหาชน) (TCRSS) บริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอ
โดยมี Mr.Mitsuo Yasuhisa กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ เป็นผูแ้ ทนบริษทั รับมอบ รางวัลดังกล่าว
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความคิด
ริเริม่ มีความอุตสาหะวิรยิ ะในการสร้างสรรค์
สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ ณ
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

7/30/2559 BE 17:12

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ลดโลกร้อน

ต่อจากหน้า 1

โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และดำ�เนินโครงการลดโลก
ร้อนต่างๆ ภายในองค์กร เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
โครงการนำ�ร่องระบบการซือ้ ขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission
Trading Scheme: Thailand V-ETS)
โครงการต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย (T-VER) และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้
กับประชาชนโดยรอบพื้นที่บางสะพาน
เป็นต้น เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนตํ่า
		ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ได้ร่วมแสดง
เจตจำ�นงร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน หรือ TBCSD และสถาบันสิง่ แวดล้อม
ไทย ในการมุ่งมั่นร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรสมาชิก TBCSD ขึ้นในงาน
แถลงข่าวและสัมมนา “TBCSD ร่วมกันดำ�เนิน
ธุรกิจ เพือ่ มุง่ มัน่ สูเ่ ส้นทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”
ภายในงานได้รบั เกียรติจากนายประเสริฐ บุญ
สัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็นประธาน พร้อมกันนี้ยังได้
รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต
เลขาธิการอาเซียนมาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ
ไทยในภูมภิ าคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นาง
ประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำ�นวยการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการดำ�เนิน
งานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อ
สนับสนุน การลดก๊าซเรือนกระจก” โดยภายใน
งานมีผเู้ ข้าร่วมกว่า 300 คน
		 นายนาวา จันทนสุรคน ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ สายกิ จ การสาธารณะกลุ่ ม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรื อ เอสเอสไอ กล่ า วว่ า ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น
ปฏิ บั ติ แ ละเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นการบริ ห าร
จัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทได้ยํ้า
ชัดถึงจุดยืนโดยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD และสถาบัน
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ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2559
สิ่งแวดล้อมไทย แสดงการมุ่งมั่นร่วมลดการ
ปล่อยจัดการก๊าซเรือนกระจกขึ้น เพื่อเป็น
ส่วนหนึง่ ในการช่วยภาวะโลกร้อน ผลักดันลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรสมาชิก
TBCSD ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใน
งานแถลงข่าวและสัมมนา “TBCSD ร่วมกัน
ดำ�เนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
		 นายนาวา กล่าวว่า การบริหารจัดการ
ก๊ า ซเรื อ นกระจกของเอสเอสไอได้ กำ � หนด
กลยุทธ นโยบาย แผนงานและเป้าหมาย เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซ รวมทั้งการรณรงค์เข้าร่วม
กิจกรรมกับภาคประชาชนและภาครัฐอย่าง
สมํ่าเสมอในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่เอสเอสไอได้จัดทำ�ขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกๆปี ประกอบด้วย 1. การ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 2.
การปรับปรุงการจัดทำ�บัญชีก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรเพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ครอบคลุ ม การเก็ บ และ
รายงานข้อมูล รวมถึงการทวนสอบบัญชีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยหน่วยงานภายนอก
3. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 4. การส่งเสริมกิจกรรม 3R
มุ่งเน้นการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
และของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำ�กลับมาใช้
ประโยชน์ได้ถงึ ร้อยละ 98.34 ในปี 2558 5. การ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชน
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อม 6. การเข้าร่วมสัมมนาโครงการด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจกกับภาครัฐบาลเพือ่ นำ�
ไปสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 7. การศึกษาเรื่องการ
กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการนำ�
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ โดย
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ คือ บริษัทได้จัด
ทำ�รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 140641 ด้วยการกำ�หนดขอบเขตขององค์กรแบบ
ควบคุมการดำ�เนินการ (Operational Control)
ที่สอดคล้องกับลักษณะการดำ�เนินงานของ
องค์กร โดยการเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
แต่ ล ะประเภท และข้ อ มู ล กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปริมาณ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท จะ
ถูกนำ�ไปเป็นค่าดัชนีชี้วัดผลการดำ�เนินงาน

ทางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)
เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดทำ�โครงการที่
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึง
การศึกษาแนวทางที่จะช่วยดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรต่อไป ซึ่งมีการพิจารณา
เป้าหมายจากค่าเฉลี่ย Carbon Intensity ใน
อดีตเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงกำ�หนดเป้าหมาย
ในระยะสั้น และระยะยาวให้สะท้อนผลการ
ดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง รวมถึงการศึกษา
วิ เ คราะห์ และประเมิ นตั ว ชี้ วัด ที่เ หมาะสม
เพื่อใช้กำ�หนดค่าเป้าหมาย Carbon Intensity
ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศ
ที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society)
		 นายนาวา กล่าวอีกว่า นอกจากโครงการ
หลักแล้วยังมีโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมที่สำ�คัญ
อีกมากมายในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการนำ�ร่อง
ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand
V-ETS) ซึ่งได้มีการร่วมลงนามบันทึกความ
เข้ า ใจกั บ องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ น
กระจก (องค์ ก ารมหาชน) (อบก.) โดยมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการ ลั ก ษณะโครงการ
เป็นการคำ�นวณปริมาณ GHGs ของโรงงาน
สำ�หรับนำ�มาใช้ในการกำ�หนดเป้าหมายการ

ลดก๊าซเรือนกระจกและจัดสรรใบอนุญาตใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ร่วมกับทาง อบก.
ขณะนี้เอสเอสไอได้จัดทำ�รายงานการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกปีฐาน (2557) และปีปัจจุบัน
(2558) เสร็จแล้ว และรับการตรวจสอบ (Audit)
โครงการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแล้ว ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาข้อมูลจากทางผู้ตรวจสอบและ
ทวนสอบภายนอก (Auditor) ซึ่งมีระยะเวลา
ดำ�เนินโครงการเมษายน - สิงหาคม 2559 (โดย
เป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี)
		 อย่ า งไรก็ ต ามยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จัด
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์ ก ารมหาชน) โดยมี บ ริ ษั ท Excellent
Energy International Co., Ltd. (EEI) เป็นที่
ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน
ให้ โ รงงานทำ � โครงการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
และสามารถนำ�มาคิดเป็นปริมาณคาร์บอน
เครดิตที่สามารถนำ�ไปขายในตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจในประเทศได้ โดยเอสเอสไอ
ได้ทำ�โครงการ High Efficiency Recuperator
for Reheating Furnace no.1&2 at SSI ขณะนี้
โครงการได้รับ Verification Report การรับรอง
โครงการจาก Auditor เรียบร้อยแล้ว โดยผ่าน
การรับรอง T-VER credit เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น
4,829 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

X กลุ่มเอสเอสไอร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่ม
เอสเอสไอเดินทางเข้าถวายพระพร และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ให้มพี ระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ เร็วๆ นี้

3 บริษัทกลุ่มเอสเอสไอคว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับ
ประเทศ ประจําปี 2559 (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี) แก่ นาย
มนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา เมื่อวันที่ 30 มิถุนยน 2559 นอกจากนี้บริษัท
ในกลุ่มเอสเอสไอ ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ยังได้รบั
รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ ง 10 ปี และ 6 ปีตามลำ�ดับอีกด้วย
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2559

กองทุนสหวิริยาฯ

ต่อจากหน้า 1

		เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการโครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) คณะศึกษานิเทศก์ พร้อม
ด้วยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์และผู้บริหาร
เครือสหวิริยา ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเปิดตัว
โครงการกองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาบางสะพาน ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 5) ให้แก่
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำ�เภอบางสะพาน
พร้อมเปิดรับสมัครสถานศึ กษาจั ด ทำ � แผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี มุ่งเน้นความโดดเด่น
ของกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนสู่เป้าหมายเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ (เก่ง ดี มีสุข) อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
		นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น์ ผู้ จั ด การ
ทั่วไปสำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และ
ผู้บริหารเครือสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็ก
ว่า “ในปี 2559 นี้ นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่เครือสหวิริยา
ดำ�เนินโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพือ่ ขับ
เคลื่อนการพัฒนาคุณภาพศึกษาอำ�เภอบางสะพาน
รูปแบบองค์รวมทัง้ สามมิติ ได้แก่ สถานศึกษา ครู และ
นักเรียน สูค่ วามเป็นเลิศทางการศึกษาตอกยํา้ แนวทาง
การพัฒนาบนวิถีแห่งความยั่งยืน ซึ่งในทุกๆ ปีเครือ
สหวิรยิ า จะเปิดรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
โดยการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ
3 ปี ส่งเข้าประกวดและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่
ผ่านเข้าสู่รอบการคัดเลือก ได้นำ�เสนอรายละเอียด
ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ต่อคณะ
กรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาตัดสิน ซึ่งคณะ
กรรมการโครงการฯ ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากรจาก
หน่วยงานภาคการศึกษาส่วนกลาง (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : สพฐ.) และบุคลากรจาก
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : สพป.ปข.1)
		 “สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีจาก
เครือสหวิริยา จะได้รับทุนพัฒนาตามขนาดโรงเรียน
คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวนนักเรียน 301 คนขึ้นไป
จะได้รบั ทุนพัฒนาซึง่ มีวงเงินพิจารณาสูงสุดในระยะ 3
ปีจ�ำ นวน 1,200,000 บาท โรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน
นักเรียน 121-300 คน จะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงิน
800,000 บาท และโรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวนนักเรียน
ไม่เกิน 120 คน จะได้รบั ทุนสนับสนุนในวงเงิน 400,000
บาทตามลำ�ดับ โดยเครือสหวิริยาจะสนับสนุนทุน
พัฒนาสถานศึกษาตามโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3
งวด ตามสัดส่วน 50:25:25 ในระยะเวลา 3 ปี”
		ทัง้ นี้ โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ริเริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี 2554 จนถึงปัจจุบันดำ�เนินการมาแล้ว 4 รุ่น มี
สถานศึกษาทีผ่ า่ นการคัดเลือกและได้รบั ทุนสนับสนุน
คุณภาพการศึกษาแล้วทั้งสิ้นจำ�นวน 6 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้านสวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ (รุ่นที่ 1 จบ
โครงการแล้ว) โรงเรียนบ้านดอนสง่า ต.กำ�เนิดนพคุณ
(รุ่นที่ 1 จบโครงการแล้ว) โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ต.กำ�เนิดนพคุณ (รุ่นที่ 2) โรงเรียนบางสะพาน ต.แม่
รำ�พึง (รุ่นที่ 3) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม
(รุ่นที่ 4) และโรงเรียนบ้านวังยาว ต.ทองมงคล (รุ่นที่
4) ซึ่งจากผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาโดยภาพรวมทั้ง
4 โรงเรียนสามารถดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
		 และในปี 2559 นี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้มงุ่
เน้นการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี
ด้านความโดดเด่นของกระบวนการการพัฒนาโรงเรียน
สู่เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ (เก่ง ดี มีสุข) อย่าง
คุม้ ค่าและยัง่ ยืน ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้ทกุ สถานศึกษา
ของอำ�เภอบางสะพาน สามารถจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี ส่งเข้าประกวด เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่ ง ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น
อ.บางสะพานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
		 “ผมในนามของตัวแทนของเครือสหวิริยา ขอ
ขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น
โครงการ อันได้แก่ หน่วยงานภาคการศึกษาส่วน
กลาง (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
: สพฐ.) ส่วนท้องถิ่น (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : สพป.ปข.1)
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และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น
อำ�เภอบางสะพาน ในรูปแบบองค์รวมสามมิติ ได้แก่
สถานศึกษา ครู และนักเรียน ตามแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนสูเ่ ป้าหมายเพือ่ ยกระดับคุณภาพ (เก่ง ดี มีสขุ )
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ที่ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ขอบคุณครับ”
		นางสาววี ณ า อั ค รธรรม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
และคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “ในฐานะ
ตัวแทนภาคการศึกษาส่วนกลาง ดิฉันรู้สึกยินดีที่เครือ
สหวิริยา ได้ส่งมอบโอกาสดีๆ ในการร่วมสนับสนุน
พัฒนาสถานศึกษา ด้วยงบประมาณทีค่ อ่ นข้างสูงให้แก่
สถานศึกษาเป้าหมายจำ�นวน 35 แห่ง ในเขตพื้นที่
อ.บางสะพาน ดิฉันขอเป็นกำ�ลังใจให้กับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) ใน
การดำ�เนินโครงการฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพศึกษาอำ�เภอบางสะพาน ในรูปแบบองค์รวม
ทั้งสามมิติ ได้แก่ พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู และ
พัฒนานักเรียน โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในอำ�เภอ
บางสะพาน ได้จัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี ส่งเข้าประกวด เพื่อชิงทุนสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาจากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้าน
บาท ผมขอให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่าน เห็นความสำ�คัญของโครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
นี้ และร่วมกันจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี
เข้าประกวดในโครงการฯ เพื่อนำ�โอกาสที่ได้รับ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”
		 พร้อมกันนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้ร่วม
ประเมินผลการดำ�เนินงาน 4 โรงเรียนที่ได้รับการคัด
เลือกจากโครงการกองทุนฯ รุ่นที่ 2-4 ได้แก่ โรงเรียน

ในอำ�เภอบางสะพาน
ทุกแห่งที่มีโอกาสใน
การสมั ค รเข้ า ร่ ว ม
โครงการกองทุ น
สหวิริยาร่วมพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน ประจำ�ปี
2559 นี้ ร่วมกันจัดทำ�
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี
โดยมุง่ เน้นความโดดเด่นของกระบวนการการพัฒนา
โรงเรียนสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ (เก่ง ดี มี
สุข) อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ส่งเข้าประกวด เพื่อชิงทุน
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาของท่าน อันจะนำ�มา
ซึ่งการพัฒนากระบวนการการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นในอำ � เภอบางสะพาน
ควบคู่ไปพร้อมๆกับการบูรณาการในด้านการพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา”
		 “ขอเพียงทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ใช้
โอกาสทีไ่ ด้รบั มาให้เกิดประโยชน์สงู สุด ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
ลูกหลานชาวบางสะพานก็จะเป็นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์
จากโครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพานนี้อย่างยั่งยืน”
		นายสุ ร วิ ท ทั บ เหล็ ก รองผู้ อำ � นวยการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า
“ผมต้องขอชื่นชมเครือสหวิริยาที่ได้ดำ�เนินโครงการ
กองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 นับเป็น
โครงการที่ เ ล็ งเห็ นถึ ง ความสำ � คั ญ ของการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ผนึกกำ�ลังร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา

อนุบาลบางสะพาน
โรงเรียนบางสะพาน
โรงเรียนบ้านหนอง
จันทร์และโรงเรียน
บ้ า นวั ง ยาว โดยมี
ผลดังนี้
		 โ ร ง เ รี ย น
อนุบาลบางสะพาน
เริ่ ม ดำ � เนิ น การปี
2556 (จบโครงการ
แล้ว) โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน มีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ และการดำ � เนิ น งาน
ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะ
กรรมการพิจารณาตัดสินให้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เนือ่ งจากสามารถดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาฯ ได้ครบ
ทุกกิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุก
ประการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สามารถดำ�เนิน
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม ตรวจ
สอบเพือ่ ปรับปรุงการดำ�เนินงานทีช่ ดั เจน ส่งผลให้ผล
สัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 สูงกว่าเป้าหมาย 0.94% ผลการประเมินระดับ
ชาติ (NT) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน
พิเศษ ด้านเหตุผล (วิทยาศาสตร์) สูงกว่าเป้าหมาย
4.51% ด้านคำ�นวณ (คณิตศาสตร์) สูงกว่าเป้าหมาย
18.59%
		 ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนพิเศษ กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าเป้าหมาย 7.39% กลุม่ สาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ สูงกว่าเป้าหมาย 24.71% นักเรียน
ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
ทัง้ ระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศ 13 รางวัล สูงกว่า

เป้าหมาย 1 รางวัล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ครบ 100%
และโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับดีมาก บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนด
		 โรงเรียนบางสะพาน เริ่มดำ�เนินการปี 2557
(ประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานครั้ ง ที่ 2) โรงเรี ย น
บางสะพาน จั ด ทำ � แผนการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิตอังกฤษ) สู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินให้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากสามารถ
ดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาฯได้ครบทุกกิจกรรมและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
		 โดยมีผลการดำ�เนินงานดังนี้ ผลการประเมิน
ระดับชาติ (NT) 3 กลุ่มสาระฯ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ)
ของนักเรียนภาคปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
เป้าหมาย 9.40% ผลการประเมินระดับชาติ ( NT) 3 กลุม่
สาระฯ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) ของนักเรียน EP ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเป้าหมาย 2.79% ผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน EP ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สูงเป็นลำ�ดับที่ 1 ของเขต บรรลุตามเป้าหมาย
นักเรียนภาคปกติที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาครบ 100% นักเรียน
EP ทีจ่ บการศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง สูงกว่า
เป้าหมาย 16% ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (ประเมินคุณภาพภายใน)
ระดับดีเยีย่ ม ผลสำ�รวจความพึงพอใจของผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบางสะพาน
มีขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งานทีจ่ ะช่วยยกระดับผล
สัมฤทธิ์ 3 กลุม่ สาระสูค่ วามเป็นเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย
11.4% และผลสำ�รวจความพึงพอใจของนักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชนต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 3
กลุ่มสาระสู่ความเป็นเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 11.4%
		 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ เริม่ ดำ�เนินการปี 2558
(ประเมินผลการดำ�เนินงานครั้งที่ 1) โรงเรียนบ้าน
หนองจันทร์ จัดทำ�แผนพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
เพื่อเด็กไทยแก้มใส คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
ให้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากสามารถดำ�เนิน
งานตามแผนพัฒนาฯได้ครบทุกกิจกรรมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ สร้างสรรค์
กิจกรรมที่หลากหลาย มีการวางแผนการทำ�งานร่วม
กัน และชุมชนคอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดย
มีผลการดำ�เนินงานดังนี้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การผลิตสินค้าผ่านชุมนุมแปรรูปและโครงการ 1 คน 1
อาชีพ มีการแปรรูปผลผลิตและจำ�หน่ายผ่านสหกรณ์
ในแต่ละวันหัวหน้าห้องจะเป็นผูร้ บั ฝากเงินออมทรัพย์
เมื่อครบ 1 เดือน คุณครูจะนำ�เงินไปฝากที่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนแหลมใหญ่ นักเรียนทุกคนมี
เงินฝากออมทรัพย์ครบ 100% ผลคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินระดับชาติ (NT) ด้านภาษา 60.71% สูงกว่า
ระดับประเทศ 14.07% ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
ระดับชาติ (NT) ด้านคำ�นวณ 59.48% สูงกว่าระดับ
ประเทศ 18.75% ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับ
ชาติ (NT) ด้านเหตุผล 57.32% สูงกว่าระดับประเทศ
13.83% และผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติ
(NT) 59.16% สูงกว่าระดับประเทศ 13.38%
		 โรงเรียนบ้านวังยาว เริ่มดำ�เนินการปี 2558
(ประเมินผลการดำ�เนินงานครั้งที่ 1) โรงเรียนบ้าน
วังยาว จัดทำ�แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน เนือ่ งจากสามารถดำ�เนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ ได้ครบทุกกิจกรรมและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการทุกประการ ผลการประเมินระดับชาติ
(O-NET) 8 กลุม่ สาระการเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเป้าหมาย 14.40% กลุ่มสาระการ
เรียนรูท้ คี่ ะแนนการทดสอบสูงกว่าเป้าหมายมี 6 กลุม่
สาระ ได้แก่ ศิลปะ, การงาน,สุขศึกษา, คณิตศาสตร์,
ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ 30.67,
28.20, 18.17, 16.67, 16.42 และ 6.43 ตามลำ�ดับ
		 ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สูงกว่าเป้าหมาย 8.62% กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายมีจำ�นวน 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย,
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 17.67,
17.42,7.43 และ 0.67 ตามลำ�ดับ และความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในภาพรวมคิดเป็น 94.03% สูงกว่าเป้าหมาย 4.03%
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4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
TCRSS

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ต่อจากหน้า 1

หรือคิดเป็นเงิน ประมาณ 1,540,000 บาท/ปี
พนักงาน TCRSS หน่วยงานซ่อมบำ�รุงไฟฟ้า
ภายใต้ทมี Power Plug จึงได้รวมกลุม่ กันคิด
วิธเี พือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบำ�รุงเปลีย่ น
อะไหล่ โดยมีเป้าหมายจะลดเหลือเท่าเดิม
คือ 260,000 บาท/ปี หรือลดลงร้อยละ 83 นัน้
		 จากการศึกษาพบว่าหน้า Contact
ของ Joystick จะไม่ถูกใช้งาน และมีการ
สึกหรอในบางส่วน จึงสามารถนำ�กลับมาใช้

เวสต์โคสต์ลงนาม

ใหม่ได้ ในรอบทีม่ กี ารเปลีย่ น ทำ�ให้สามารถ
ประหยัดได้ 385,000 บาท/ปี
		 นายเฉลิ ม กล่ า วว่ า พนั ก งานยั ง
ร่วมกันคิดค้นเพิ่มเติม พบว่าส่วนที่มีการ
สึกหรอมาก คือ Roller ของสวิทช์ ซึ่งทำ�
จากพลาสติกผสม มีการสึกหรอ เดือนละ
0.7 ม.ม. ซึ่งต้องเปลี่ยนนทุกปี และต้อง
เปลี่ยน Contact ทั้งชุด ทีมงานจึงศึกษา
วัสดุมาทดแทน สุดท้ายพบว่า อลูมิเนียมมี
ความเหมาะสม จึงสั่งผลิตมาทดแทน และ
ทดลองใช้งาน พบว่าหลังจากใช้งาน และ

ต่อจากหน้า 1

		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า บริษัท
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE ซึง่ เป็นธุรกิจวิศวกรรม
ของกลุม่ เอสเอสไอได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในงานมหกรรม สานพลังประชารัฐ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมอื
แรงงานภาค 4 ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2559
ทีผ่ า่ นมา โดยในงานนีไ้ ด้รบั เกียรติจากนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผูว้ า่
ราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบป้าย
ศูนย์ทดสอบ และเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือของ
หน่วยงาน สถาบัน และศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงานจังหวัดในเครือ
ข่าย กับสถาบันการศึกษา โรงเรียน และสถานประกอบกิจการ
		 ภายในงานประกอบ
ไปด้ ว ยกิ จ กรรม การจั ด
นิทรรศการ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่ง
ชาติ การเปิดศูนย์ประเมิน
ความรูค้ วามสามารถ การ
แนะแนวอาชีพ การจำ�หน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ลงานจากผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และ
กิจกรรมต่างๆ จากหน่วย
งานภาครัฐ และเอกชน
		 นายมนัสปพณ ศรีสวุ ทิ ย์วงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร
โครงการ บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE ซึง่ เป็น
ผู้แทนบริษัทในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิด
เผยว่า WCE รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ WCE ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จให้ บริ การด้ า น
วิศวกรรม สำ�หรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครื่องกล
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงานในอุตสาหกรรม
ซึ่งมีความถนัด มีความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ
การผลิต การซ่อมบำ�รุงเครือ่ งจักร และอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ มีความ
หลากหลายทางเทคโนโลยี จึงพร้อมในการร่วมส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าการ
แนะนำ� การอบรมให้ความรู้ การทดสอบฝีมือแรงงาน เป็นต้น
		 ทัง้ นีก้ ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 6 เดือน ไม่พบปัญหา
แต่อย่างใด
		 จากการร่วมกันคิด และแก้ไขปัญหา
ของพนักงาน ทำ�ให้สามารถประหยัดค่า
ใช้จ่ายได้ถึง 1,504,000 บาท/ปี โดยใช้เงิน
ลงทุนเพียง 36,000 บาท และสามารถคืน
ทุนได้ในระยะเวลาไม่ถึงเดือน ความสำ�เร็จ
ทั้ ง หมดนี้ มาจากความร่ ว มมื อ ของที ม
Power Plug นำ�ทีมโดย คุณผจญ จันทิมา
และทีมงาน ที่ช่วยกันพัฒนา เพื่อทำ� ให้
TCRSS เป็นหนึ่งอยู่เสมอ

ประจวบคีรขี นั ธ์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและ
สร้างเครือข่ายการขับเคลือ่ นพัฒนากำ�ลังแรงงานให้แรงงานมี
มาตรฐานฝีมอื แรงงานสูม่ าตรฐานสากล เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันแรงงานมีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
		 การดำ�เนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือประกอบด้วย
1) ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้าน
การฝึกอบรมในสาขาต่างๆ โดยบริษัทร่วมจัดทำ�หลักสูตร
ต่างๆ ตามความประสงค์กับทางศูนย์ฯ เพื่อนำ�ไปใช้ในการฝึก
อบรมให้กับพนักงานในบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการฝึก
อบรมที่ตกลงความร่วมมือกันตามภารกิจที่เหมาะสมภายใต้
งบประมาณที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดสรรไว้ 2) ร่วมกันส่งเสริมและ
สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดย
บริษัทดำ�เนินการต่อใบอนุญาตดำ�เนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ก่อนวันหมดอายุ 30 วัน และบริษัทดำ�เนินการ
จัดการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ใ น
สาขาทีไ่ ด้รบั อนุญาตไม่นอ้ ย
กว่าปีละ 1 ครั้ง 3) ร่วมกัน
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประเมินรับรองความรูค้ วาม
สามารถตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ
แรงงาน ในสาขาต่างๆ ตาม
ประกาศของกรมพั ฒ นา
ฝีมอื แรงงาน 4) ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน จัดทำ�มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 26 5) บริษทั ยืน่ รับรองหลักสูตร
เพือ่ พิจารณาค่าใช้จา่ ยตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 6)
บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่
วิทยากร บุคลากร อาคารสถานที่และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
7) ร่วมกันประชาสัมพันธ์ และติดตามผลการดำ�เนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ 8) ดำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ
ตามทีท่ งั้ สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่
ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

X SSI ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนครบ 33 ล้านตัน

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI ทำ�สถิตใิ หม่ผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 33 ล้านตันเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
2559 ทีผ่ า่ นมา ยํา้ การเป็นผูน้ �ำ การผลิตรายใหญ่ในภูมภิ าค ด้านบริษทั
ในกลุ่มเอสเอสไอ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS ร่วมทำ�สถิตใิ หม่เช่นเดียวกันโดยการผลิตสะสมครบ 11 ล้านตัน
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าได้
ครบจำ�นวน 11 ล้านตัน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทำ� : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์ อินทร์พรหม , นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , 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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ปีที่ 7 ฉบับที่ 142 ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2559

5 บริษทั ในเครือสหวิรยิ า สนับสนุนงาน
“ท่องเทีย่ วบางสะพาน ตำ�นานเมืองทอง” ประจำ�ปี 2559

อำ � เภอบางสะพาน โดยองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กาชาดอำ�เภอฯ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชมรม
กำ�นัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมการท่อง
เที่ยวอำ�เภอบางสะพาน ร่วมกัน
จัดงาน “ท่องเที่ยวบางสะพาน
ตำ�นานเมืองทอง” ครัง้ ที่ 9 ประจำ�
ปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 20
กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณ
ลานด้ า นหน้ า ที่ ว่ า การอำ � เภอ
บางสะพาน ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานดังกล่าว
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา 		
: อ่านต่อหน้า 2
		

l

บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ ร่วมส่งมอบชิ้นส่วน
อะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิ
ขาเทียมฯ

น.4

บริษทั ในเครือสหวิรยิ ารับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยฯ จากกระทรวงแรงงาน
การั น ตี ค วามมี คุ ณ ภาพของบริ ษั ท
ในเครื อ สหวิ ริ ย า โดยเมื่ อ ต้ น เดื อ น
กรกฎาคมที่ผ่านมา 2 บริษัทในเครือ
สหวิริยา ได้แก่บริษัท บี.เอส.เมทัล
จำ � กั ด (สาขา 1) และบริ ษั ท ไลน์
ทรานสปอร์ ต จำ � กั ด เข้ า รั บ รางวั ล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน

เล่าเรื่องด้วยภาพ

ปันผลธนาคารชุมชน” บางสะพานสัมพันธ์

ยินดีกับพี่น้องบ้านม้าร้อง
ต.พงศ์ประศาสน์
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ผ่านกิจกรรมอบรม “การจัดทำ�บัญชี

จัดทีมสอนวิธบี ริหารจัดการให้ทมี งานธนาคารฯ
ทีมพัฒนาโครงการและการมีสว่ นร่วม
บจก.บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิรยิ า
ขับเคลื่อนงานภาคสังคมและชุมชน
บางสะพาน ภายใต้โครงการสหวิรยิ า
ร่วมพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเพือ่ เป็น
การยกระดับคุณภาพให้กับธนาคาร
ชุ ม ชน ทั้ ง 18 ธนาคารฯ ในพื้ น ที่
อ.บางสะพาน ก้าวสู่ความเข้มแข็ง
และยั่งยืน ทีมพี่เลี้ยงจึงได้ร่วมมือกัน
จั ด โครงการ “ฝึ ก อบรมการจั ด ทำ �
บัญชีปนั ผลธนาคารชุมชน” ประจำ�ปี
SVG p.1.indd 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

2559 นำ � ความรู้ ด้ า นการทำ � บั ญ ชี
ปั น ผลฯ สู่ เ จ้ าหน้ า ที่ด้ านการบัญชี
ของธนาคารชุมชน สร้างความร่วมมือ
แบบมีสว่ นร่วมกับชุมชนในการจัดทำ�
แผนการดำ�เนินงานธนาคารชุมชนให้
มีระบบ ระเบียบ ชัดเจน โปร่งใส และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา
นางสาววันวิสาข์ หุน้ จิน้ ผูจ้ ดั การส่วนฯ
บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ในฐานะ
ผู้นำ�การอบรมฯ : อ่านต่อหน้า 4

และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน
(ระดับประเทศ) ประจำ�ปี 2559 ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 30 จัดโดยกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ		
			
: อ่านต่อหน้า 3

บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์
จัดอบรม ISO 14001:2015
เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ระดับสากล

น.4

10 ชุมชนคุณธรรม
ประจำ�ปี 2559

สหแลนด์พร็อพเพอตีโ้ ฮลดิง้ เพิม่ คุณภาพ
งานบริษัทในเครือ จัดอบรมทีมงานรักษาความปลอดภัย
บจก.รักษาความปลอดภัยเวสเทิรน์ สร้างงานบริการทีด่ ใี ห้ลกู ค้าสูงสุด

คอลัพมิเน์ศษ
: อ่านต่อหน้า 2

กลุม่ ธุรกิจสหแลนด์ พร็อพเพอตี้
โฮลดิง้ นำ�โดยนางวารุณี วุฒศิ กั ดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ร่วมกับคณะ
ทำ�งานฯ จัดอบรมให้กับพนักงาน
บจก.รักษาความปลอดภัยเวสท์เทิรน์

(บริษทั ในเครือฯ) ภายใต้กจิ กรรม
“การฝึกยกระดับฝีมอื แรงงานประจำ�
ปี 2559” ณ ห้องประชุมธราดล ท่าเรือ
ประจวบ ต.แม่ร�ำ พึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ : อ่านต่อหน้า 3
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2 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
งานทองเที่ยว

ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ตอจากหนา 1

โดยมี ผู แ ทนจาก 5 บริ ษั ท ในเครื อ ฯ ได แ ก
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผน
รีดเย็นไทย บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย บจก.
ไลน ทรานสปอรต และ บจก.ทาเรือประจวบ
รวมมอบเงินจํานวน 90,000 บาท เพื่อเปนการ
รวมโปรโมทกิจกรรมชุมชนและของดีอําเภอ
บางสะพาน ซึ่ ง เป น อี ก หนึ่ ง ความร ว มมื อ
ของบริษัทในเครือฯ และหนวยงานภาครัฐที่
รวมกันสนับสนุนและสงเสริมงานภาคสังคม
สืบสานตํานานเมืองทอง อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
อยางตอเนื่องทุกป
โดยมีพิธีเปดงานในชวงเย็นของวันที่ 8
กรกฎาคมทีผ่ า นมา ณ หอประชุม อ.บางสะพาน
มีการแสดง แสง สี เสียง ชุดตํานานเมืองทอง
จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางสะพาน
วิ ท ยา อี ก ทั้ ง ได รั บ เกี ย รติ จ ากนายสมชาย
บํารุงทรัพย รองผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ
เปนประธานเปดงาน พรอมเปนผูแ ทนรับมอบ
เงินสนันสนุนการจัดงานประจําปนี้ จากหนวย
งานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และบริเวณ
ลานดานหนาที่วาการอําเภอฯ มีการจัดซุม
“เปดเมืองกินฟรี” ของชุมชน และหนวยงาน
ในพื้นที่จาก 7 ตําบล ที่นําเอาสินคาของดี
ของอร อ ยมาแจกในงาน โดยที ม พนั ก งาน
ของ บจก.บางสะพานสัมพันธ ไดเปนตัวแทน

กลุมเหล็กเครือสหวิริยา รวมเปดบูธเสิรฟ
อาหารคาวหวานด ว ยเครื่ อ งดื่ ม ชานมเย็ น
พรอมผัดไทยสูตรโบราณ แจกใหกับพี่นอง
ชาวบางสะพานและแขกผูที่มารวมในพิธีเปด
งานดังกลาว นอกจากนี้ ภายในงานตลอด 13
วั น ก็ มี ก ารออกร า นขายผลไม ขึ้ น ชื่ อ ของดี
บางสะพาน ประจําฤดูกาล อาทิ สับปะรด
มะพร า ว เงาะ ทุ เ รี ย น และสิ น ค า ต า งๆ
มากมาย พรอมกิจกรรมการแสดงชมฟรี ทั้ง

คอลัมพนิเศษ

การประกวดรองเพลงลูกทุง รุนเยาวชน รุน
อาวุโส การประกวดวงดนตรีสตริง การประกวด
สาวงาม MISS BANGSAPHAN เปนตน โดย
ทุ ก กิ จ กรรมต า งก็ ช ว ยกั น โปรโมทชื่ อ เสี ย ง
ของอําเภอบางสะพานใหเปนที่รูจักทั้งกับนัก
ทองเที่ยว และกลุมเปาหมายอื่นๆ
ทั้งนี้ นายสมชาย บํารุงทรัพย รองผูวา
ราชการจังหวัดประจวบฯ ในฐานะประธาน
เปดงาน ไดกลาวชืน่ ชมนายอําเภอบางสะพาน

พรอมคณะจัดงานฯ ในความตั้งใจดีที่รวมกัน
สานตอกิจกรรม และประเพณีอันดีงามของ
บางสะพาน และขอใหสืบสานงานตํานาน
เมืองทองตอไป อีกทั้งขอความรวมมือ รวมใจ
ใหทุกภาคสวนชวยกันดูแลสถานที่ทองเที่ยว
อาทิ อาวบอทองหลาง ทะเลบานกรูด พระ
มหาธาตุเจดียภักดีประกาศ หรือ วัดทางสาย
สถานที่ สํ า คั ญ คู บ า นคู เ มื อ งของชาวบางสะพาน ตลอดจนสถานที่สําคัญๆ ใหคงอยู
จนถึงลูกหลานรุนตอๆ ไป

เ ล า เ รื่ อ ง ด ว ย ภ า พ

ยินดีกับพี่นองบานมารอง ต.พงศประศาสน เขารับโลประกาศเกียรติคุณ 10 ชุมชนคุณธรรม ประจําป 2559
จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา โดยมีทีมพี่เลี้ยงบางสะพานสัมพันธ เครือสหวิริยา รวมขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
ถือเปนความภาคภูมใิ จรวมกัน ระหวางทีมพีเ่ ลีย้ งจาก บจก.
บางสะพานสัมพันธ ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรมเครือ
สหวริรยิ า ทีร่ ว มขับเคลือ่ นงานพัฒนาภาคสังคม และชุมชน
รวมกับพี่นองชาวบางสะพาน ภายใตโครงการสหวิริยา
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รวมพัฒนา รวมสงผลให “ชุมชนตนแบบบานมารอง”
ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ เขารับโล
ประกาศเกียรติคณ
ุ เปน 1 ใน 10 ชุมชนคุณธรรม ประจําป 2559
จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา คัดเลือกโดยศูนยคุณธรรม

(องคการมหาชน) เขารับรางวัล ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อตนเดือนกรกฎาคมที่ผานมา
ทีมพี่เลี้ยง บจก.บางสะพานสัมพันธ ขอแสดงความยินดี
ในฐานะหนุนเสริมงานพัฒนาชุมชนสูค วามสําเร็จ
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ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2559

รับรางวัล

การตรวจประเมินตามข้อกำ�หนดคือ มีการวาง
นโยบายการจัดการสุขอนามัยในการทำ�งาน การ
ดำ�เนินการตามกฏระเบียบและมาตรฐานอย่าง
มืออาชีพ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ�และการ
มี ส่ ว นร่ ว มพร้ อ มนำ � ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ดู แ ลความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน สังคม
ชุมชน ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
นายอุดม สดใส
กรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด กล่าวว่า
“นับเป็นก้าวแรกและ
ก้าวสำ�คัญแห่งความ
ภาคภู มิ ใ จสำ � หรั บ
ความปลอดภัยในการ
อุดม สดใส
ทำ�งานทีบ่ ริษทั เข้ารับ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย ฯ ประเภทธุรกิจขนส่งในครั้งนี้
บริษทั ได้มงุ่ เน้นการบริหารจัดการความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานระดับสากล มุ่ง
สร้างจิตสำ�นึกและวัฒนธรรมการทำ�งานอย่าง
ปลอดภั ย พร้ อ มเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องภาค
อุตสาหกรรม ที่ดูแลสังคม ชุมชนอย่างต่อเนื่อง”
นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของ
พี่น้องพนักงานในเครือสหวิริยา และแสดงถึง
มาตรฐานในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถบริหารจัดการด้าน
แรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละสวั ส ดิ ก ารแรงงาน เพื่ อ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน และยกระดับ
คุณภาพชีวติ พนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ได้
รับรางวัลอย่างต่อเนือ่ ง ตอกยํา้ การทำ�งานอย่างมี
คุณภาพของกลุ่มธุรกิจเหล็กในเครือสหวิริยา

ต่อจากหน้า 1

บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด (สาขา 1) และ
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด 2 บริษัทเครือ
สหวิรยิ า เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์
ความปลอดภัยในการทำ�งานแห่งชาติ ครั้งที่ 30
ภายใต้ชอื่ “แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี นำ�
ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยนางสาวพรรณี
ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ให้เกียรติมอบรางวัล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับทอง ด้าน
ความปลอดภัย ฯ (รางวัล 6 ปีตอ่ เนือ่ ง) ให้แก่บริษทั
บี.เอส.เมทัล จำ�กัด (สาขา 1) โดยนายสุรินทร์
กิตตะวงศ์ ผูจ้ ดั การส่วนบุคคลเป็นผูร้ บั มอบ และ
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ระดับทอง ด้านความปลอดภัย ฯ ประเภทธุรกิจ
ขนส่งให้แก่บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด โดย
นายอุดม สดใส กรรมการผูจ้ ดั การ เป็นผูร้ บั มอบ
การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ทำ�งานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
นายจ้าง ลูกจ้าง รวมทัง้ พนักงานทีท่ �ำ งานจากทุก
สาขาอาชีพเกิดจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัยใน
การทำ�งาน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักที่
จะควบคุม ป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการทำ�งาน โดย บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด
(สาขา 1) และบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด ได้
เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นและ
ร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและ พนักงานทุกคน
จนสามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจาก

สหแลนด์
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เมือ่ ช่วงปลายเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา เพือ่ เพิม่
ศักยภาพให้งานบริการรักษาความปลอดภัย
สู่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
อีกด้านของงานพัฒนาบุคลากรด้านการ
รักษาความปลอดภัย ซึง่ ถือเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ของการจัดกิจกรรมสัมมนาในครัง้ นี้ และเป็นการ
รวมพลหน่ ว ยผู้ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาความปลอดภั ย
กว่า 140 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานความ
เข้าใจ สร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการรักษา
และพัฒนาระบบมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภัยให้ลูกค้าบริษัทในเครือสหวิริยา และ
เตรียมก้าวสู่ลูกค้านอกเครือ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ตลอด 2 วัน เสริมสร้างความภาค
ภูมใิ จในการปกป้องคุม้ ภัย และร่วมเป็นส่วนหนึง่
ขับเคลื่อนองค์กร พร้อมฝึกทักษะมาตรการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเข้มข้น โดยได้รบั เกียรติจาก
หน่วยงานภาครัฐได้แก่ สำ�นักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงงาน และสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดประจวบฯ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ในด้านต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ชุดรักษา
ความสงบเรียบร้อยที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 ร่วม
ฝึกทักษะภาคปฏิบตั แิ ละวินยั ในการทำ�งานต่างๆ
ให้กับพนักงานทีมรักษาความปลอดภัย เพื่อฝึก
ทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย
ในเบื้องต้น ให้พร้อมทำ�งานอยู่เสมอ ทั้งหมดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้าง
ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยให้
ลูกค้าพึงพอใจ
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ด้ า น ค ว า ม รู้ สึ ก   
ของพนั ก งานผู้ ที่ ร่ ว ม
อบรมสั ม มนาในครั้ ง นี้
นาย บุญลอย เดชนุกูล
เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัย  ประจำ�พื้นที่
บจก.บางสะพานสัมพันธ์
บุญลอย เดชนุกลู
กล่ า วว่ า “ผมรู้ สึ ก ดี ใ จ
และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทำ�งานในหน่วยรักษา
ความปลอดภัยของบริษทั มานานหลายปี  ในส่วนที่
รับผิดชอบ คือ ดูแลทรัพย์สนิ ของบจก.บางสะพาน
สัมพันธ์ เป้าหมายในการทำ�งานของผม  คอื   ตอ้ ง
ทำ�หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด และสุดความสามารถ  
มีการตรวจตราความ
เรี ย บร้ อ ยอยู่ เ สมอ
และจะทำ�หน้าทีข่ อง
ตนเองให้ดีต่อไป”

กิจกรรมว่า “รู้สึกดีใจที่บริษัทให้ความสำ�คัญกับ
พนักงาน และจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้ถึง
สิทธิประโยชน์ในเรือ่ งประกันสังคม และสวัสดิการ
ต่างๆ ชอบตอนฝึกทหารเป็นการทบทวนวินัยใน
การทำ�งานและการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ เตรียมความ
พร้อม  อยากให้มีการจัด
อบรมทุ ก ปี เ พื่ อ ความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
พนักงานและผู้บริหาร”
และนายวายุ ทอง
โสภา เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย ประจำ�
วายุ ทองโสภา
พื้ น ที่ บจก.เวสท์ โ คทส์

เอ็นจิเนียริง่ “การอบรมในครัง้ นีด้ มี าก ได้รบั ประโยชน์
หลายอย่าง ทั้งเรื่องการฝึกทบทวนการปฏิบัติ
หน้าทีพ่ นื้ ฐานอืน่ ๆ และได้ทราบเรือ่ งประกันสังคม
และสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หากมีการจัดอีก
อยากให้เพิม่ เติมในเรือ่ งของการฝึกใช้ไม้กระบอง
และการป้องกันตัว เมือ่ ในยามทีม่ เี หตุฉกุ เฉิน และ
อยากให้มีการอบรมทุกๆ ปี เพื่อความสามัคคีใน
หมู่เพื่อนๆ พนักงานและผู้บริหาร”
การจัดอบรมในครั้งนี้ผู้บริหารบริษัทฯ ให้
ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก ทัง้ หมดก็เพือ่ ยกระดับ
การพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เหนือกว่าความ
ต้องการของกลุม่ ลูกค้า ส่วนหนึง่ ในการอบรมเป็น
หลักสูตรต่างๆ และอีกส่วนหนึง่ คือการนำ�ข้อติชม
จากลูกค้ามาพูดคุยและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

มาโนช หงส์ทอง
		นายมาโนช
หงส์ทอง เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
ประจำ�พื้นที่ บมจ.
บางสะพานบาร์มิล
ให้ความเห็นภายหลัง

7/30/2559 BE 16:31

4 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
ธนาคารชุมชน

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2559
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ได้ ก ล่ า วถึ ง เป้ า หมายสำ � หรั บ การอบรมฯ ใน
ครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
คณะกรรมการธนาคารชุมชน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบางสะพาน ทั้ง 4
ตำ�บล ประกอบด้วย ต.แม่ร�ำ พึง ต.พงศ์ประศาสน์
ต.กำ�เนิดนพคุณ และ ต.ธงชัย ซึ่งการจัดฝึกอบรม
แบ่งเป็น 4 รุ่น เพื่อเป็นการทบทวนและเรียนรู้ใน
การจัดทำ�บัญชีที่ถูกต้องแม่นยำ� ตรวจสอบได้
ก่อนจะมีการปันผลในช่วงสิ้นปี เพื่อประโยชน์
คืนกลับสู่สมาชิก 18 ธนาคารฯ
		 โดยได้ มี ก ารเชิ ญ ตั ว แทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุ ม ชน ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานบั ญ ชี 7
ธนาคารชุมชน ประกอบด้วย ธนาคารชุมชนบ้าน
ดอนทอง หนองตาจ่า บ้านตลาด ต.กำ�เนิดนพคุณ
และธนาคารชุมชน
บ้ า นดอนสู ง ชั ย มงคล หนองระแวง
และบ้ า นทางสาย
ต.ธงชัย จำ�นวน 13
คน เข้าร่วมฝึกอบรม
โดยมีทมี พีเ่ ลีย้ งของ
บางสะพานสัมพันธ์
ประจำ � พื้ น ที่ ตำ � บล
มณฑา โตใหญ่
ต่างๆ อาทิ นางสาว

ศิริรักษ์ แก้วมูลมุข นางสาวปียภัสร์ ภมรสูตร
และ นางสาวพรรณรมล ทองห่อ ร่วมบรรยาย
ถ่ายทอดฝึกการจัดทำ�บัญชีให้กับคณะกรรมการ
ในครั้งนี้ พร้อมให้ฝึกทักษะทดสอบ เรียนรู้ทั้ง
การจัดทำ�บัญชีในเบื้องต้น การบันทึก จำ�แนก
และทำ�สรุปข้อมูลการปันผลให้สามารถตรวจสอบ

ได้จริง ณ ห้องประชุม บจก.บางสะพานสัมพันธ์
อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 นางมณฑา โตใหญ่ ผู้ จั ด ทำ � บั ญ ชี จ าก
ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง กล่าวภายหลังการ
อบรมว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้ความรู้เรื่อง
การจั ด อบรมทำ � บั ญ ชี และรายละเอี ย ดต่ า งๆ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง เป็น
ธนาคารน้องใหม่ ยังไม่ได้ปันผลสู่สมาชิก ถือเป็น
ประโยชน์มากที่ได้มาร่วมอบรม และขอขอบคุณ
ที ม พี่ เ ลี้ ย งฯ ที่ จั ด อบรมขึ้ น เป็ น การเติ ม เต็ ม
ความรู้ให้กับคณะกรรมการธนาคารชุมชนอีก
ด้วย”

X

บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์
จัดอบรม ISO 14001:2015
เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล

X บจก.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมส่งมอบ

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้จัดการส่วน
บริหารงานสิง่ แวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษทั ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจสหแลนด์ พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้ง ส่งมอบชิ้นส่วน “อะลูมิเนียม”
ที่ใช้แล้ว ให้กับนายปิยะณัฐ นามชู นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำ�นักจัดการ
ของเสียและสารพิษ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำ�กลับมารีไซเคิลหลอมทำ�ชิ้นส่วนของ
ขาเทียมให้กับผู้พิการ ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย
ทำ�การส่งมอบ ณ ชั้น 12 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำ�กัด จัดอบรม
ISO 14001:2015 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การตรวจประเมินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร และเตรียมความพร้อมบุคลากรใน
องค์กร ให้ทราบถึงข้อกำ�หนดการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และนำ�
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่มาตรฐานสากล
โดยมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จากบริ ษั ท ไอเอสโอ
สมาร์ทโปร จำ�กัด มาร่วมให้ความรู้ ณ ห้อง
ประชุม บจก.ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทำ�งานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน) , บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ,
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด , บริษัท เรือลำ�เลียงบางปะกง จำ�กัด และ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด

ติชมและเสนอแนะ คณะผู้จัดทำ�หนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ต่อ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะทำ�งาน
ในเครือสหวิรยิ า ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซ้�ำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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