
กันยายน
2561

ตรวจเยี่ยมกิจการ ทรน.
พร้อมผลักดัน SEC อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี และคณะ 
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 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เยี่ยมชมการบริหารจัดการ 
ท่าเรอืระนอง (ทรน.) โดยม ีนายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม รักษาการแทน 
ผู้อ�านวยการ กทท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปทิศทางพัฒนา  
ทรน. เป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ชายฝั ่งทะเลอันดามัน  
เพื่อรองรับแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย– 
มาเลเซีย-ไทย และกลุ ่มความร ่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
อ่าวเบงกอล โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบปะการังเทียมให้แก่ผู ้แทน 
ประชาชนในพืน้ที ่เพือ่การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟแูนวปะการงัธรรมชาต ิ
ให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม พร้อมกล่าวกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ทุกคนว่า ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการพื้นฟูและอนุรักษ์ ดังนั้นการพัฒนา 

ตรวจเยี่ยมกิจการ ทรน.
พร้อมผลักดัน SEC อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี และคณะ 

ท่าเรือ สนามบิน ต้องคุ ้มค่า คุ ้มทุน และหวังว่ารัฐบาลสมัยหน้า 
จะสานต่อและด�าเนินการต่อไป 
 ทั้งนี้ ครม. ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียง 
เศรษฐกิจภาคใต้ “Southern Economic Corridor” (SEC) อย่างยัง่ยนื  
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.) เสนอ โดยในระยะแรกจะด�าเนินการครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด  
ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเร่งสานต่อ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ รถไฟทางคู่ ชุมพร-ระนอง เชื่อมฝั่ง 
ทะเลอันดามัน โครงการปรับปรุง ทรน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
การพัฒนาเป็นท่าเรือท่ีให้บริการอย่างครบวงจร และเป็นศูนย์กลาง 
ขนส่งสินค้าทางเรือส�าคัญของฝั่งตะวันตกเชื่อมโยงสู่มหาสมุทรอินเดีย  
ซ่ึงแผนพัฒนาแบ่งเป็นการพัฒนาท่าเทียบเรือ และพื้นท่ีหลังท่า  
การลงทุนด้านเครื่องมือทุ่นแรง และการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการบริหารท่าเทียบเรือต่อไป
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กทท. ขับเคลื่อน Smart Community 
มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

รอง อทร.(บธ)

	 โครงการ	Smart	community	เป็นนโยบายของ	กทท.	ทีจ่ะพฒันา 
และบริหารพื้นท่ีโดยรอบเขตรั้วศุลกากร	 กทท.	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและโครงการต่างๆ	 ของ	 กทท.	 
ซึ่งเป็นการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากร 
ในภาพรวม	 ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนัง	 จ�านวน	 58	 ไร	่ 
ก่อสร้างเป็นอาคารทรงสูงส�าหรับรองรับชุมชนพ้ืนที่เขตคลองเตย	 
จ�านวน	12,545	ครวัเรอืน	ชมุชนบรเิวณใต้ทางด่วน	จ�านวน	455	ครวัเรอืน	 
รวมทั้งพื้นที่ส�านักงานรองรับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาต่างๆ	 
ทั้งนี้ 	 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของชุมชน 
ให้ดขีึน้	โดยมรีะบบการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั	ทัง้ระบบสาธารณปูโภค	 
สาธารณูปการ	และสภาพแวดล้อม	
	 ส�าหรับปีงบประมาณ	 2562	 นี้	 กทท.	 ก�าหนดแผนปฏิบัติการ	 
โดยจะลงพื้นที่ปฏิบัติการข่าวสาร	 (IO)	 ในชุมชนคลองเตย	 26	 ชุมชน	 
สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง	 รวมถึงการออกแบบท่ีอยู่อาศัย	 
ก�าหนดแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง	 ฯลฯ	 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ 
พัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	–	2580)	 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ- 
พอเพียง” ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของชาติที่ส�าคัญประการหนึ่ง

 เรอืโท กมลศกัดิ ์พรหมประยรู	รองผูอ้�านวยการการท่าเรอืแห่ง- 
ประเทศไทย	 (กทท.)	 สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ	 เปิดเผยว่า	 
กทท.	 จัดท�าโครงการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย 
ให้เป็น	 Smart	 Community	 รองรับชาวชุมชนในอาณาบริเวณพื้นที่ 
เขตคลองเตยรวม	26	ชุมชน	และชุมชนใต้ทางด่วน	เพื่อจัดระเบียบที่อยู่ 
อาศัยของชุมชนแออัดบริเวณเขตคลองเตยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 
มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และ 
สุขอนามัยภายในชุมชน	 ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของ	 กทท.	 
โดยก�าหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ	ประมาณเดือนธันวาคม	2561	นี้
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Zone A พื้นที่พัฒนาด้านการค้า (Commercial Zone) 

กรอบแนวคิดแผนพัฒนาผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ : แบ่งเป็น 3 Zone

Zone B

Zone C พื้นที่พัฒนาเมืองท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Modern Port City) 

@ PORT

Zone A
Zone B

 เรอืโท กมลศกัดิ ์พรหมประยรู รองผูอ้�านวยการการท่าเรอืแห่ง- 
ประเทศไทย	 (กทท.)	 สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ	 เปิดเผยว่า	 
กทท.	ได้บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	(ทกท.)	ในภาพรวม	 
(Master	 Plan)	 ท้ังภายในและนอกเขตรั้วศุลกากร โดยแบ่งพื้นที่เป็น  
3 โซน ได้แก่ พื้นที่พัฒนาด้านการค้า พื้นที่พัฒนาธุรกิจหลักการ 
ให้บริการท่าเรือกรุงเทพและพื้นที่พัฒนาเมืองท่าเรือกรุงเทพ  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อก�าหนดแผนพัฒนา 
การใช้ประโยชน์พื้นที่	 (Land	 Use)	 ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ	 
และสอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดปัจจุบัน	 ก่อนเสนอ 
กระทรวงคมนาคม	 กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อให  ้
ความเห็นชอบต่อไป	
	 ส�าหรับกรอบแนวความคิดแผนพัฒนาผังแม่บท	ทกท.	 เบื้องต้น	 
ซึ่งแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีด้านการค้า (Commercial Zone) เนื้อที่	 

17	ไร่	พฒันาเป็นอาคารศนูย์ธรุกจิพาณชิยนาว ี(Maritime Business  
Center) มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์กับกิจการท่าเรือ	อาทิ	 
ส�านักงานของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกิจการท่าเรือ	 ศูนย์ฝึกอบรม	 เน้ือท่ี	 
54	 ไร่	 พัฒนาเป็นศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้า	 ประกอบด้วย	 
อาคารคลังสินค้าแนวสูงและแนวราบ	 และสถานีพักรถบรรทุก	 เนื้อที่	 
15	ไร่	พัฒนาเป็นอาคารส�านักงาน (Office Building) เนื้อที่	127	ไร่	 
(ไม่รวมตลาดคลองเตย)	พัฒนาเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมนานาชาติ 
เพือ่พาณชิยนาว ี(International Maritime Business and Trade  
Center)	 และบริเวณโรงฟอกหนัง	 เนื้อที่	 58	 ไร่	 พัฒนาเป็น Smart  
Community ซึง่เป็นการใช้แนวความคดิทางด้านการประสานประโยชน์ 
การใช้ที่ดิน/การแบ่งปันที่ดิน	 (Land	 Sharing)	 ระหว่างชุมชนและ 
เจ้าของที่ดิน	 โดยเจ้าของที่ดินให้เช่าหรือขายที่บางส่วนให้ชุมชนใน 
ราคาถูก	เพื่อแลกกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือ	

ศูนย์การค้าธุรกิจทันสมัย

A4

นักงาน 
(Office Building)

A3

อาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี

A1

กทท. จัดท�า Master Plan 
3 แผนหลักพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ ทกท. 

พื้นที่พัฒนาธุรกิจหลักการให้บริการท่าเรือกรุงเทพ (Core Business Zone) 

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
รอง อทร.(บธ)

Zone C
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Smart Community    

A5

BKP Distripark

B2

สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก  
(CFS Export) 

B1

ศูนย์โลจิสติกส์และ
กระจายสินค้า

A2

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย
ท่าเรือกรุงเทพ 

B5

ทางเชื่อมต่อการทางพิเศษ

B9

ศูนย์การค้าธุรกิจทันสมัย
ครบวงจร

A4

อาคารส�านักงาน 
(Office Building)

A3

อาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี

A1

ศูนย์ซ่อมบ�ารุงเครื่องมือทุ่นแรง
ท่าเรือกรุงเทพ 

B4

ท่าเทียบเรือตู้สินค้าฝั่งตะวันออก

B8

Passenger Terminal 

C1

ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 

B3

Modern Port City Phase 2 

C3

กองบริการท่า

B6

สถานีขนส่งทางเรือล�าเลียง 

B7

Modern Port City Phase1 

C2

กรอบแนวคิดแผนพัฒนาผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ

 แผนการพัฒนาธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเรือกรุงเทพ  
(Core Business Zone) ประกอบด้วย	 สถานีบรรจุสินค ้า 
เพ่ือการส่งออก	 (CFS	 Export)	 ซึ่งมีแนวคิด	 Cross	 Docking	 
Operations	 และ	 Bangkok	 Port	 Distripark	 เป็นการบูรณาการ 
พื้นที่หลังท่า	 เพื่อรองรับการปฏิบัติการของ	 ทกท.	 อาทิ	 คลังสินค้า 
ขาเข้า	 เขตปลอดภาษี	 (Free	 Zone)	 ลานบริหารจัดการรถบรรทุก	 
(Truck	 Management	 Area)	 และจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 
(Bangkok	 Port	 One	 Stop	 Service	 Center)	 ท่าเทียบเรือตู้สินค้า	 
(BKP	 West	 Container	 Terminal)	 ในลักษณะท่าเรืออัตโนมัติ	 
Incident	Command	Center	ศูนย์ซ่อมบ�ารุงเครื่องมือทุ่นแรง	ทกท.	 
(Maintenance	 Service	Center)	 กองบริการท่า	 (Harbor	 Service)	 

สถานีขนส่งทางเรือล�าเลียง	 (Barge	 Transfer)	 ท่าเทียบเรือตู้สินค้า- 
ฝ่ังตะวนัออก	(BKP	East	Container	Terminal)	โครงการพฒันาเส้นทาง 
เชือ่มต่อ	ทกท.	และทางพเิศษสายบางนา-อาจณรงค์	(S1)	เป็นจุดเชือ่มต่อ 
ส�าหรับการขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี	
	 นอกจากนี้	 มีแผนพัฒนาพื้นที่พัฒนาเมืองท่าเรือกรุงเทพ  
(Bangkok Modern City)	 ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาเป็น	 Modern	 
Port	City	โดยเน้นการพัฒนาเมืองธุรกิจขนาดใหญ่	 เพื่อเป็นแลนมาร์ค 
ของประเทศ	 ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
ทางน�้า	และ	Passenger	Terminal	โดยมีแนวคิดออกแบบเป็นอาคาร 
แบบ	Mixed	Use	ที่มี	Shopping	Mall	พื้นที่จอดรถและโรงแรม
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	 เมือ่วนัที	่15	-16	สงิหาคม	2561	กทท.	จดัอบรมและศกึษาดงูานของเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์เชงิรกุในหวัข้อ “พลงัสือ่ พลงัสร้างสรรค์ พฒันาองค์กร”  
รุน่ที	่4	ภายใต้การบรหิารโครงการฯ	ของ	กชส.ฝอ.	โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงและสมาชกิเครอืข่ายฯ	รุน่ที	่4	เข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	70	คน	โครงการฯ	ดงักล่าว	 
จดัขึน้เพือ่สร้างทมีงานประชาสมัพนัธ์ขององค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพอนัจะน�าไปสูก่ารประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างถกูต้อง	รวดเรว็	และ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ทั้งนี้	โครงการฯ	ดังกล่าว	มีการบรรยายและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน	โดย	ผศ.	ชัยวัฒน์	วงศ์อาสา	ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกจิการนกัศกึษาและกิจกรรมพเิศษ	มหาวทิยาลยัมหดิล	และการจดัเวทเีสวนาในหวัข้อ	“สวสัดกิาร โครงการ ธรรมาภบิาล ของการท่าเรือฯ ด้ีดีจรงิหรือ”  
ณ	โรงแรมอมารี	หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์

“สวัสดิการ โครงการ ธรรมาภิบาล ของการท่าเรือดี้ดีจริงหรือ”
	 กทท.	 จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ของการท่าเรือดี้ด ี
จริงหรือ”	ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ	“พลังสื่อ พลังสร้างสรรค์  
พัฒนาองค์กร”	 รุ่นที่	 4	 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง	 3	 ท่าน	 ได้แก่	 
นายโกมล ศรบีางพลน้ีอย	อ.ทกท. นางอฌันา พรหมประยรู ผช.อทร.(บค)	 
และ	นายอุภัยวิทย์ หมื่นสิทธิ์ พนักงานการสินค้า	 6	 ตช.ทกท.	 มาร่วม 
ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ	 
โดยมี	นายธนพงศ์ ใจซื่อ	รอง	อฝอ.	เป็นผู้ด�าเนินรายการเสวนา	

กทท. จัดโครงการ
พลังสื่อ พลังสร้างสรรค์
พัฒนาองค์กร รุ่นที่

 Q: สวัสดิการที่พักอาศัยของพนักงาน
 A:	 ช่วง	10	ปีหลงั	กทท.	พยายามพฒันาทีพ่กัให้พนักงานมาตลอด	 
มี	2	โครงการทีเ่ป็นข่าวดสี�าหรบัทกุคน	คอื	แฟลต	26	–	29	(โรงหม)ู	จ�านวน	 
600	 ห้อง	 จะจัดสภาพแวดล้อมให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่และมีระบบ 
การรักษาความปลอดภัยโดยใช้บาร์โค้ด	 อีกโครงการหน่ึงคือ	 โครงการ 
จดัการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่พนกังาน	โดย	กสก.	ก�าลงัศึกษาตวัอย่างจากกองทพัเรือ 
ที่ขอเช่าที่จากกรมธนารักษ์เพื่อสร้างบ้านให้พนักงาน	โดยใช้แบบบ้านจาก 
การเคหะฯ	 สามารถเลือกขนาดและแบบบ้านได้ตามความต้องการ	 ทั้งน้ี	 
กสก.	 ก�าลังศึกษาพื้นที่ของกรมธนารักษ์ว่าจะมีพื้นท่ีในเขต	 กทม.	 และ 
ปริมณฑลส่วนไหนบ้างที่พอจะด�าเนินการสร้างได้
 Q: อัพเดทสวัสดิการที่หลายคนยังไม่รู้ (เข้าใจ)
 A:	 สวัสดิการของเราไม่เคยหยุดนิ่ง	 จากเดิมรุ่นปู่ย่าตายายมีแค ่
ปัจจัย	 4	 ก็พอแล้ว	 แต่ตอนนี้ต้องมากกว่านั้น	 ทั้งการหาบริษัทประกันฯ	 
ส�าหรับพนักงานรุ ่นใหม่ที่เมื่อเกษียณแล้ว	 จะไม่มีค่ารักษาพยาบาล	 

ขอยืนยันว่าบริษัทประกันฯ	 ที่คัดเลือกมาให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของ	 
กทท.	 ที่ต้องการมากที่สุด	 คือ	 จ่ายเบี้ยประกันวันนี้คุ้มครองวันนี้หลังอายุ	 
60	ปี	ไม่ต้องจ่ายเบ้ียฯ	แล้ว	ทางบริษทัฯ	จะเอาเงนิทีเ่ราจ่ายสะสมไปเป็นเบีย้ 
ส่งต่อให้เรา	 เราจะเบิกได้จนถึงอายุ	 80	ปี	 ซึ่งบริษัทชื่อดังหลายแห่งที่เรา 
ติดต่อไป	 ทุกที่ไม่สามารถรองรับเงื่อนไขตรงน้ีของเรา	 ส่วนเรื่องค่ารักษา- 
พยาบาลส�าหรับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน	 เนื่องด้วยกระทรวง- 
สาธารณสุขได้มีระเบียบควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้	 โดยสมาชิก 
ในครอบครัวของพนักงานทีส่ามารถเบิกประกนัสงัคมอยูแ่ล้วต้องใช้สทิธเิบกิ 
ประกนัสงัคมของตนเองก่อน	ซึง่กระทรวงสาธารณสขุจะใช้วธิตีรวจเชค็จาก 
รหสับตัรประชาชนของพนกังานและคนในครอบครวั	ส�าหรบัสวัสดกิารอืน่ๆ	 
ที่อยากจะอัพเดทคือการสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ส�าหรับพนักงาน 
ทุกคน	 การจัดต้ังร้านค้าสวัสดิการโดยเปิดร้านกาแฟ	 พร้อมทั้งจ�าหน่าย 
สนิค้าทีร่ะลกึของ	กทท.	และเคร่ืองหมายประกอบเครือ่งแบบพนกังาน	และ 
การมอบของที่ระลึกเป็นทองค�า	ส�าหรับผู้เกษียณอายุในปี	2562	สุดท้ายนี้	 

นางอัฌนา พรหมประยูร ผช.อทร.(บค.)
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อยากฝากว่า	 พนักงาน	 กทท.	 ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่ในระดับ 
รฐัวสิาหกจิขัน้	B	(มอีธิบายโดยละเอยีดในวารสาร	News	Wave	ฉบบัเดอืน 
มถินุายน	2561)	ซึง่ถ้าเราอยากได้สวัสดิการดีๆ	ก�าหนดเงนิเดอืนขัน้ต้นข้ันสงู 
ของเราเองได้	 ก�าหนดสวัสดิการได้เหมือนองค์กรอ่ืน	 ต้องท�าวันนี้ให้ 
เต็มก�าลัง	ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารที่ต้องท�า	แต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกัน 
เพื่อที่จะขยับตัวเองไปอยู่ในกลุ่ม	 A	 สุดท้ายก็ดีกับตัวเราเอง	 พอองค์กรดี	 
ผลดีก็กลับมาหาตัวเราเอง	ไม่ว่าจะโบนัสหรือสวัสดิการ

เราอยากได้สวัสดิการดีๆ 
ก�าหนดเงินเดือนขั้นต้นขั้นสูงของเราเองได้ 

ต้องท�าวันนี้ให้เต็มก�าลัง  ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหาร
ที่ต้องท�า แต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคน
ต้องช่วยกันเพื่อที่จะขยับ
ตัวเองไปอยู่ในกลุ่ม A 

ทุกโครงการก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต มาจากการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้เป้าหมาย 
คือ การเพิ่มรายได้ให้ กทท. 

ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและจุดอ่อน 
เราทุกคนต้องช่วยกัน
ปิดจุดอ่อน และ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้

        เป็นไปได้ไหมว่า กทท. จะน�า
        ระบบบ�านาญกลับมา
      เป็นองค์กรแรก

นายโกมล ศรบีางพลีน้อย อ.ทกท.

 Q: โครงการผ่านระบบตรวจสอบและผลส�ารวจความต้องการ
 A:	 ทุกโครงการของ	 กทท.	 ท่ีเกิดขึ้นจะต้องผ่านการตรวจสอบ 
ด้วยระบบที่เข้มข้นก่อนจะอนุมัติด�าเนินการ	 ระบบเหล่านี้จะครอบคลุม 
ครบวงจรตั้งแต่เริ่มโครงการ	แผนกลยุทธ์	ผลกระทบ	ความคุ้มค่าทุกอย่าง 
ต้องวางแผนระยะยาว	 ยิ่ง	 ณ	 ปัจจุบันต้องบูรณาการให้อยู ่ในแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีข้างหน้าด้วย	 ยกตัวอย่างเช่น	 เราได้เห็นช่องว่าง 
ทางการตลาดคาดว่าปีนี้ตู้สินค้าที่มากับเรือชายฝั่งประมาณเกือบแสนตู	้ 
ถ้าเราไม่สร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง	 20G	 จะต้องเสียส่วนแบ่งการตลาดและ 
รายได้ตรงส่วนนีใ้ห้กบัท่าเอกชนแน่นอน	หรอืโครงการคลังสนิค้ารูปแบบใหม่	
	 กทท.	 ใช้คลังสินค้ามานานกว่า	 67	ปี	 ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่เยอะแต่ 
ปริมาณการกองเก็บน้อย	คือ	ตู้	Stack	วางได้แค่	2	ชั้น	ในลานบรรจุวางได้ 
ไม่เกิน	 3	 ชั้น	 เพราะพื้นไม่สามารถรองรับน�้าหนักได้	 จึงมีโครงการพัฒนา 
คลงัสนิค้าเป็นทรงสงู	เพือ่เพิม่ปรมิาณการกองเกบ็ตูส้นิค้าได้มากข้ึนถงึ	3	เท่า	 
ซึ่งทั้ง	2	โครงการ	ได้ผ่านการสอบถามและส�ารวจความต้องการจากลูกค้า 
มาแล้วค�าตอบส่วนใหญ่	80	–	90%	ต้องการให้มโีครงการเหล่าน้ีให้เร็วทีส่ดุ	 
ขอยนืยนัว่า	ทกุโครงการทีเ่กดิขึน้แล้วและก�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคตมาจาก 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	 จากข้อมูลท่ีครบถ้วน	 ภายใต้เป้าหมาย	 
คือ	 การเพิ่มรายได้ให้	 กทท.	 อย่างไรก็ดีทุกอย่างมีทั้งข้อดีและจุดอ่อน 
เราทุกคนต้องช่วยกันปิดจุดอ่อน	และลดความเสี่ยงที่จะเกิดให้ได้	 เราก็จะ 
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 Q: เฟส 3 หากไม่มีงบประมาณ จ�าเป็นต้องลงทุนไหม
 A:	 ในเมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติในอีก	20	ปี	ข้างหน้า	ต้องมีท่าเรือ- 
แหลมฉบงั	เฟส	3	โครงการนีจ้ะต้องเกดิขึน้	ทีผ่่านมาม	ีกทท.	กพ็อแล้ว	ท�าไม 
ต้องมี	เฟส	1,2	ซึ่งกว่า	ทลฉ.	จะตั้งตัวได้ก็เป็น	10	กว่าปี	พอตั้งตัวได้ก็ไป 
ไกลเลยได้ก�าไรเป็นถุงเป็นถัง	 อีกไม่เกิน	 4	 ปีข้างหน้า	 การจราจร	 ทลฉ.	 
จะติดหนักมากกว่านี้อีกหลายเท่า	ปัจจุบันบางท่ามีรถจอดรอ	5	–	6	ชม.	 
ระหว่างทีเ่รอืท�างาน	ในแง่ของประตูเศรษฐกจิของประเทศ	เราบรหิารเวลา 
ตรงนีไ้ม่ได้	นีคื่อจดุอ่อน	ในเมือ่ต้องสร้างเฟส	3	เราจ�าเป็นต้องหาแหล่งเงนิทุน 
กู้ยืม	 แต่แหล่งที่ว่านี้ต้องเจรจาต่อรองได้	 และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใน 
สภาพคล่องในการด�าเนนิธุรกจิทีเ่ป็นอยูแ่ละรายจ่ายของทกุสทิธสิวสัดกิาร 
ที่ต้องจ่ายให้พนักงานทุกคน

	 เม่ือก่อนผมอึดอดัคับข้องใจกบัสวสัดิการทีไ่ด้รบัมาตลอดว่า	ไม่ดบ้ีาง	 
น้อยไปบ้าง	ไม่เหมอืนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา	ทีใ่ช้ชีวติหลงัเกษียณอย่างมีความสขุ 
กับเงินบ�านาญของเขา	ซึ่งแตกต่างกับผมเหลือเกินที่เมื่อเกษียณไปผมป่วย 
จะเป็นอย่างไร	 ความมั่นคงในชีวิตจะมีไหม	 ทั้งที่เรา	 คือ	 พนักงาน	 กทท.	 
เหมอืนกนั	จากการเสวนาในวนันี	้ผมกเ็ข้าใจในสิง่ทีผู่บ้รหิาร	ท�าให้พนกังาน 
ในหลายๆ	อย่าง	หากผมขอบนเวทไีด้	1	อย่าง	ผมอยากถามว่าเป็นไปได้ไหมว่า	 
กทท.	 จะน�าระบบบ�านาญกลับมาเป็นองค์กรแรก	 และอีกสิ่งหนึ่งท่ีอยาก 
ขอบคณุและให้ก�าลงัใจผูบ้รหิาร	คอื	ไม่ว่าอะไรจะเกดิข้ึน	ขอให้เบ้ียขยนัอยูคู่ ่
กับพนักงาน	กทท.	ตลอดไป	เพื่อเป็นก�าลังใจในการท�างานให้พวกเราครับ

นายอุภัยวิทย์ หมื่นสิทธิ์ พนักงานการสินค้า 6 ตช. ทกท.
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

นายจ�าเริญ โพธิยอด พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

โครงการจัดวางระบบและดำ�เนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

@ PORT เรียบเรียงโดย สำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงและควบคุมภ�ยใน กทท.

โครงการซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย�(กทท.)�
สนับสนุนกระทรวงคมนาคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ�(พ.ศ.�2558�-�2561)

	 มติคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 9/2560	 
เมือ่วนัที	่3	สงิหาคม	2560	เหน็ชอบให้มอบหมายภารกจิในการก�ากบัดูแล 
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ	กทท.	ให้คณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่งและควบคมุภายในของ	กทท.	พจิารณาและอนมุตัแิผนบรหิาร 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ	 กทท.	 ก�ากับและประเมินประสิทธิภาพ 
การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	และรายงานผลการด�าเนนิการบรหิาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 พร้อมความเห็น	 เสนอคณะกรรมการ	 กทท.	 
เพื่อทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม

		 ปีงบประมาณ	 2561	 กทท.	 มีภารกิจด�าเนินการตามแผนงาน/ 
โครงการฯ	เพือ่การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิประจ�าปี	2561	มุง่เน้น 
หลักการตามแผนในอันที่จะ	ขอรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากล ISO 22301: 2012  
โดยหน่วยงานรบัรอง (Certify Body: CB) ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ 4 ท่าเรอื 
และอาคารทีท่�าการ กทท.	ซ่ึงมงีานทีต้่องด�าเนนิการตามแผนงานปี	2561	 
ทกุขัน้ตอน	ใน	4	พืน้ที	่ได้แก่	ท่าเรือกรงุเทพ	(ทกท.)	และอาคารทีท่�าการ	 
กทท.	 ท่าเรือแหลมฉบัง	 (ทลฉ.)	 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	 (ทชส.)	 
(รวมท่าเรือเชียงของ)	และ	ท่าเรือระนอง	(ทรน.)
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	 ภารกจิการด�าเนนิการขอรบัรองระบบการบรหิารความต่อเนือ่ง 
ทางธุรกิจของ กทท. ดังนี้
	 1.1	อบรมบุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	 ที่ก�าหนด 
ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบประเมินภายในด้านมาตรฐาน	 ISO	 22301	 
(Internal	Audit	Team	for	ISO	22301)	
	 1.2	Internal	 Audit	 ตรวจติดตามภายใน	 (Internal	 Audit)	 
ด้าน	BCM	ตามมาตรฐาน	ISO	22301	:	2012	พร้อมทั้งด�าเนินการแก้ไข 
และป ้องกันประเด็นป ัญหาที่พบจากการตรวจติดตามภายใน	 
ส�าหรับท่าเรือในก�ากับดูแลของการท่าเรือฯ	ทั้ง	4	ท่าเรือ
	 1.3	ด�าเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบการบริหาร 
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากล	ISO	22301:	 
2012	 โดยหน่วยงานรับรอง	 (Certify	 Body:	 CB)	 ครอบคลุมท่าเรือ 
ทั้ง	4	ท่าเรือในก�ากับดูแล
	 1.3.1		การตรวจประเมินเบื้องต้น	(Pre-Assessment)
	 1.3.2		การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง	(Main-Assessment)
	 โดยรายงานข้อบกพร่องระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	 
(Non-Conformity	Report:	NC	หรอื	Opportunity	for	Improvement:	 
OFI)	(ถ้าม)ี	และการด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขให้แล้วเสรจ็	เพือ่หน่วยงาน 
รบัรอง	(Certify	Body:	CB)	ด�าเนนิการให้ได้รบัใบรับรองระบบการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล	 ISO	22301:	2012	 ให้แก่	 
กทท.	ครอบคลุมท่าเรือทั้ง	4	ท่าเรือในก�ากับดูแลของ	กทท.	
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	 ทัง้นี	้การตรวจประเมนิเพ่ือรบัรองระบบการบรหิารความต่อเนือ่ง 
ทางธุรกิจ	 ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากล	 ISO	 22301:	 2012	 
โดยหน่วยงานรบัรอง	(Certify	Body:	CB)	ครอบคลมุท่าเรอืทัง้	4	ท่าเรอื 
ในก�ากับดูแล	เสร็จสิ้นลงแล้ว	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2561	การท่าเรือ- 
แห่งประเทศไทยได้รับจดหมายยืนยันการรับรองระบบการบริหาร 
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากล	ISO	22301:	 
2012	จาก	บริษัท	ยูไนเต็ด	รีจิสตร้า	ออฟ	ซิสเท็มส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 
ครอบคลุมทั้ง	 4	 ท่าเรือในก�ากับดูแลของ	 กทท.	 ได้แก่	 ท่าเรือกรุงเทพ	 
(ทกท.)	 ท่าเรือแหลมฉบัง	 (ทลฉ.)	 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	 (ทชส.)	 
(รวมท่าเรือเชียงของ)	และ	ท่าเรือระนอง	(ทรน.)
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	 เมื่อวันที่	 24	 สิงหาคม	2561 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร  
รอง	อทร.	(บธ)	เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“การท่าเรือฯ อาสาปลูกป่า 
ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	ปีที่	1	เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	และพนกังาน	กทท.	รวมทัง้สิน้	173	คน	ทัง้นี	้เพือ่ให้ 
พนักงานได้มีโอกาสร่วมกันท�าความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ  
โดยร่วมกันปลูกต้นล�าพูและต้นโกงกาง	จ�านวน	4,000	ต้น	ในพื้นที่	1	ไร่	 
เพ่ืออนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และระบบนเิวศชายฝ่ังให้คงความอดุมสมบรูณ์ 
โดยม ีพนัเอก ธญัพสิทิฐ โพธิน์อก ผูอ้�านวยการกองสถานพกัผ่อนบางปู	 
ให้การต้อนรับ	ณ	สถานตากอากาศบางปู	จ.สมุทรปราการ

กทท. จัดกิจกรรม 
“การท่าเรือฯ อาสาปลูกป่าให้แผ่นดิน” 

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีที่ 1
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	 ตามที่	 กทท.	 และรัฐบาลแคว้นแฟลนเดอร์ส	 ราชอาณาจักร- 
เบลเยียม	 ได้มีการลงนามร่วมกันในข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพ	 
(Friendship	Agreement)	เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	2535	เพือ่ประสาน 
ความร่วมมือทางน�้าและการพัฒนาด้านต่างๆ	 ระหว่างกัน	 โดยมี
กจิกรรมหรอืความร่วมมอืทีถู่กระบไุว้ในหนงัสอืแสดงเจตจ�านงฉบบัใหม่	 
(พ.ศ.	 2560	 -	 2563)	 ซึ่งรวมถึงการจัดสัมมนาระดับภูมิภาคด้าน 
การขนส่งทางน�้า	(Waterborne	Transport	Regional	Seminar)	นั้น
	 เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2561	กทท.	จัดการเสวนาเชิงวิชาการฯ	 
ภายใต้หัวข้อ	 “PAT International Conference 2018 :  
Technological Innovations for Smart Port” โดยเชิญ 
ผู ้ เชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาช้ันน�าของโลกด้านธุรกิจท่าเรือ	 ได้แก่	 
ผูแ้ทนรฐับาลแคว้นแฟลนเดอร์ส	ทีป่รกึษาจากบรษัิท	BMT	Asia	Pacific	 
ผู ้แทน	 ทกท.	 และ	 ทลฉ.	 เป็นวิทยากรร่วมเสวนา	 เพื่อถ่ายทอด 
ประสบการณ์และแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ต่อ	กทท.	ทัง้นี	้ 
มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจ�านวน	 140	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	 
พนักงาน	กทท.	และหน่วยงานภายนอก	โดยมี	นายโกมล ศรบีางพลน้ีอย  
อ.ทกท.	เป็นประธานเปิดการเสวนาดังกล่าว	ณ	ห้องศกุนตลา	โรงแรม- 
เพนนินซูลา	กรุงเทพฯ	โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
	 อุตสาหกรรมท่าเรือทั้งทางยุโรปและเอเชียในปัจจุบันมีการน�า 
เทคโนโลยีหลายรูปแบบมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ	 ลดค่าใช้จ่าย	 พลังงาน	 และลดการใช้ 
ทรัพยากรต่างๆ	โดยท่ีส่งผลกระทบให้น้อยทีส่ดุต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน	 
ให้ความส�าคญักบัผู้ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ข้อมลูข่าวสาร	(Information	flow)	 
การน�าเคร่ืองจกัรมาใช้แทนคน	(Automation)	การเชือ่มต่อทางบก	และ 
นโยบายของภาครัฐ	 ซึ่งในแต่ละท่าเรือมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน	 อาทิ	 
ท่าเรือฮ่องกง	มีการจ่ายค่าแรงงานสูง	จึงต้องพยายามท�าให้เป็นท่าเรือ- 
อัตโนมัติให้ได้	

	 ส�าหรับประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติ	จงึท�าให้บรษิทัข้ามชาติ 
จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเป็นระยะเวลายาวนาน	 โดยบริษัทผู้ผลิต 
ส่วนใหญ่เริ่มที่จะมีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น	เนื่องจากประเทศไทย 
มีศักยภาพในการผลิตสูง	 ประกอบกับท่าเรือมีการบริการท่ีดี	 รวดเร็ว	 
มีมาตรฐาน	 และทันสมัย	 จะท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้า 
ของอาเซียนได้ในระยะสั้น	 อีกทั้งเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียง 
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	หรอื	EEC	(Eastern	Economic	Corridor)	 
กทท.	ควรพจิารณาเรือ่งการสร้างสาธารณูปโภคท่ีอยูภ่ายนอกท่าเรอื	อาทิ	 
Dry	Port	 ระบบการเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร	การขนส่งหลายรูปแบบ	 
ทั้งทางน�้าและทางรถไฟ	เป็นต้น	
	 ทัง้นี	้กทท.	ได้พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่ลดขัน้ตอน 
และเอกสารต่างๆ	ทีใ่ช้ภายใน	ทกท.	และกรมศุลกากร	อาทิ	บญัชสีนิค้าและ 
ตูส้นิค้าขาเข้า	รายการสนิค้าอนัตราย	เป็นต้น	เพือ่พัฒนาสู	่Premium	Port	 
ในอนาคต	 ในส่วนของ	 ทลฉ.	 การพัฒนาและลงทุนในท่าเรือระยะท่ี	 3	 
มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้	อาทิ	ระบบอัตโนมัติ	เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น	 
Smart	 Port	 อีกทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช ้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	รวมถึงการบริหารจัดการท่าเรือที่เป็น	Smart	Port	 
ทั้งน้ี	 กทท.	 ต้องมีการวางแผนการตลาด	 การคาดการณ์แนวโน้มของ 
อุตสาหกรรม	ซึ่งจะเป็นสิ่งก�าหนดทิศทางของการวางแผนพัฒนา	กทท.	 
ในอนาคต

“PAT International Conference 2018: กทท. จัดสัมมนา 

Technological Innovations forSmart Port”
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ทกท. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ

 นายโกมล ศรบีางพลน้ีอย	ผูอ้�านวยการท่าเรอืกรงุเทพ	(อ.ทกท.)	 
ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้ระบบ e-Payment ช�าระ 
ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู ้สินค้าขาออก และ 
ค่าบริการชั่งน�้าหนักตู้สินค้า	ณ	ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออก 
ของท่าเรอืกรงุเทพ	(ทกท.)	ผ่านธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยเริม่ 
เปิดให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561  
ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการทดลองใช้ในช่วง	 6	 เดือนแรก	 ทั้งนี้	 ทกท.	 
จะให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว	 ด้วยระบบเดิม	 และระบบ	 
e-Payment		ควบคูก่นัไป	โดย	กทท.	จะออกใบเสรจ็แบบย่อ	ผูใ้ช้บรกิาร 
สามารถพิมพ์ได้เอง	 หลังจากท�ารายการ	 e-Payment	 และผู้ใช้บริการ 
สามารถน�ามารับใบเสร็จตัวจริงได้ท่ี	 Main	 Gate	 ทกท.	 ทั้งนี้	 กทท.	 
จะเพิ่มธนาคารทางเลือกในการให้บริการรับช�าระเงินด้วยระบบ- 
อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและ 
จะด�าเนนิการประสานกรมสรรพากร	เพือ่เปลีย่นรปูแบบใบเสรจ็รับเงนิ/ 
ใบก�ากับภาษีเต็มรูปแบบจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป	
	 โครงการพฒันาระบบ	e-Payment	เป็นส่วนหนึง่ในการปรบัปรงุ 
ประสิทธิภาพการบริการให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์	 (e-Port)	 ขานรับ 
นโยบาย	Thailand	4.0	ในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศด้วยนวตักรรม	 
โดยใช้ระบบ	 IT	 ในการบริหารจัดการ	 โดยการจัดส่งข้อมูลของลูกค้า 
จะอยู่ในระบบดิจิตอลทั้งหมด	 เป็นการลดขั้นตอนในการท�าพิธีการ 
ตูส้นิค้าขาออกทีผู้่ใช้บริการจะต้องน�าตูส้นิค้าผ่านประตหูลกั	(Main	Gate)	 
เข้าไปในเขตรัว้ศลุกากร	ทกท.	จากเดมิผูใ้ช้บรกิารต้องเตรยีมช�าระอตัรา 
ค่าธรรมเนียมพาหนะผ่านท่า	 และอัตราค่ายกขนตู ้สินค้าลงจาก 

ยานพาหนะ	(Lift	Off	Charges)	และค่าบริการชั่งน�้าหนักตู้สินค้า	โดยมี 
เจ้าหน้าที่ของ	กทท.	ตรวจและรับช�าระเงินหน้าประตู	ซึ่งอาจเกิดปัญหา 
จราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน	การน�าระบบ	e-Payment	มาใช้	 จะช่วยลด 
ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	ลดเอกสารและประหยดัเวลา	โดยผูป้ระกอบการ 
สามารถกรอกข้อมูลพิธีการตู้สินค้าขาออกลงในระบบ	NSW	(National	 
Single	Window)	ได้ในทุกที่ที่มีโปรแกรมการใช้งาน	โดยข้อมูลดังกล่าว	 
จะผนวกรวมกับใบก�ากับการขนย้ายสินค้าของกรมศุลกากร	 พร้อม 
เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงให้กับระบบ	 e-Payment	 ซึ่งรถบรรทุก 
ตู้สินค้าจะสามารถสแกนข้อมูลและผ่านเข้าประตูหลัก	 โดยไม่ต้อง 
เสียเวลาจอดรอเพือ่ช�าระเงนิหรือตรวจประเภทรถและตรวจสอบใบเสรจ็ 
ผู้ใช้บรกิารเพยีงบนัทกึข้อมลูเลขประจ�าตวัผูเ้สียภาษีอากรและหมายเลข 
ตู้สินค้า	 ซ่ึงระบบจะเช่ือมโยงข้อมูลบริษัทฯ	 จากระบบของกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้ากับระบบ	 CTMS	 เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการค�านวณ 
ค่ายานพาหนะผ่านท่า	 ค่ายกขนตู้สินค้าลงจากยานพาหนะ	 (Lift	 Off	 
Charges)	และค่าชั่งน�้าหนักตู้สินค้าแบบเบ็ดเสร็จ

ลงทะเบียนใช้ระบบ e-Payment
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	 ในขณะที่การพิจารณา	 CSR	 ว่าเป็นเร่ืองของการอาสาน้ัน	 
เป็นความคิดที่มุ่งให้เกิดการกระท�าที่ต้องมีพัฒนาการเริ่มต้นตั้งแต ่
ระดับจิตใจ	 มีความเต็มใจในการด�าเนินกิจกรรม	 CSR	 นั้นๆ	 
เป็นสิง่แรก	โดยไม่จ�าเป็นต้องรอดทู่าทขีองสงัคม	หน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้อง	หรือกฎระเบียบต่างๆ	ว่าจะก�าหนดไว้อย่างไร	 
การด�าเนนิกิจกรรม	CSR	โดยการอาสานี	้จงึไม่จ�าเป็นต้องมี 
ใครหรือหน่วยงานใดมารับรอง	ควบคุมหรือตรวจสอบ
	 	 	 	 	การที่องค์กรธุรกิจหนึ่งๆ	ด�าเนินกิจกรรมทางสังคม 
โดยหน้าที่	 หรือเป็นการด�าเนินกิจกรรม	 CSR	 ที่เกิดจาก 
กระแสบีบบังคับทางสังคม	 ไม่ว่าจะในรูปของข้อเรียกร้อง	 
การกดดนั	หรือในรปูของข้อก�าหนด	ระเบยีบกฎเกณฑ์	และ 

มผีลให้องค์กรธรุกจิจ�าต้องปฏบิตัติามอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	จดัว่าเป็น	 
CSR	 ในระดับพื้นฐาน	 ที่มีความแตกต่างจากการด�าเนินกิจกรรม 
ทางสังคมโดยความเต็มใจ	 หรือเป็นการด�าเนินกิจกรรม	 CSR	 ท่ีอยู่ 
นอกเหนือจากที่มีอยู่ในข้อก�าหนด	ตามมาตรฐาน	หรือตามกฎหมาย	 
ซึ่งจัดว่าเป็น	CSR	ในระดับก้าวหน้า

	 ความเหมอืนกนัระหว่าง	CSR	โดย	“หน้าที”่	หรอื “อาสา” กค็อื	เกดิผลลพัธ์ท่ีเป็นรปูธรรมของการกระท�าปรากฏสู่ 
บุคคลหรือสังคมภายนอก	 ส่วนความแตกต่างของการท�า	 CSR	 ระหว่าง	“หน้าที่”	 และ	“อาสา”	 ก็คือ	การท�า CSR  
โดยเป็นไปตามหน้าที่ อาจจะไม่มีความต้องการที่จะท�าแต่จ�าเป็นต้องท�า หรือท�าไปด้วยความไม่เต็มใจ	 ในขณะที่ 
การท�า CSR โดยการอาสานั้น จะต้องเกิดจากความเต็มใจที่จะท�าก่อนแล้วจึงค่อยลงมือท�า  
	 การพิจารณา	 CSR	 ว่าต้องเป็นหน้าที่หรือต้องมีกฎหมายก�ากับนั้น	 มุ่งควบคุมหรือก�ากับ 
รูปธรรมของการกระท�า	 ได้แก่	 พฤติกรรมการแสดงออกด้วยค�าพูดและการกระท�า	 (วจีกรรม 
และกายกรรม)	มากกว่าการกระท�าทางใจหรอืมโนกรรม	ซึง่เป็นนามธรรมภายในทีม่คีวามยากล�าบาก 
ในการวัด	หรือควบคุม	พิสูจน์ให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์	
	 การพิจารณาว่า	 CSR	 เป็นหน้าที่น้ัน	 
มีจุดด ้อยในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให ้เกิด 
จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมจากภายใน	 แต่มุ่ง 
ให้เกิดรูปธรรมของกิจกรรมที่ปรากฏสู่ภายนอก	 
ฉะนั้น	 การแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อ 
สังคมตามหน้าที่และตามกฎหมาย	 จึงกลายเป็น 
เรื่องที่ต้องมีการรับรองโดยบุคคลหรือหน่วยงาน 
ภายนอก	ในรูปของใบรบัรอง	รางวลั	หรอืมาตรฐาน 
ต่างๆ

ค�าว่า “หน้าที่” ตามความหมายในพจนานุกรม- 
ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง กิจที่ควรท�า หรือ 
กิจที่จะต้องท�า ส่วนค�าว่า “อาสา” หมายถึง  
รับท�าโดยเต็มใจ

“การอาสา”

เรียบเรียงโดย กองก�ำกับดูแลองค์กร (กกอ.) สบภ.

CSR : คือ“หน้าที่”
หรือ

ที่มา : http://faq.thaicsr.com/2006/09/blog-post.html
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คว้าชัยชนะฝึกฝน ฟันฝ่า
รอบรั้วท่ำเรือ

นายวรนิพิฐ บุญมาก หรือ พี่หลิว จบท.6 สทภ. ผู้ที่ฝึกฝนด้วยตัวเอง  
ฟันฝ่าอุปสรรคทางกาย จนสามารถคว้าชัยชนะมาครอง

 จุดเริ่มต้น
	 ด้วยสภาพความพิการของผมมลีกัษณะเดนิขาโก่งงอ	สะโพกรบัน�า้หนกัมาก	 
มีภาวะกระดูกบาง	 และการยกของหนักบ่อยๆ	 จึงจ�าเป็นต้องท�ากายภาพบ�าบัด 
เพื่อฟื้นฟูร่างกาย	 ผมจึงเริ่มออกก�าลังกายด้วยการเข้าฟิตเนส	 ที่ส�านักแพทย์และ 
อนามัยของ	 กทท.	 พร้อมทั้งว่ายน�้าควบคู่กันไป	 ซึ่งการว่ายน�้าเป็นการช่วยให้ขา 
ได้ออกก�าลังและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น	ต่อมาเมื่อผมว่ายน�้าแข็งขึ้น	จึงมีความคิดที่จะ 
คดัตวัเป็นนกักฬีาคนพกิารทมีชาต	ิท�าให้ผมต้องฝึกฝนตวัเอง	จงึได้ติดต่อ	ดร.ปลวชัร  
รุจิรกาล	 ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน�้าคนพิการทางสายตาทีมชาติไทย	 และผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนกีฬา	 จังหวัดนครสวรรค์	 ซึ่งอาจารย์ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสอน 

เพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์	 ท�าให้ต้องปรึกษากันทางไลน์	 โดยผมถ่ายคลิปตอนว่ายน�้า 
ส่งไปให้ดู	 อาจารย์ก็จะปรับท่าว่ายน�้า	 พร้อมแนะน�าเทคนิคการว่ายน�้าต่างๆ	 ท�าให้ผมว่ายดีข้ึน 
เรื่อยๆ	และมีความมั่นใจมากขึ้น	

 ค้นพบ....ตัวเอง
	 เวลาที่ผมว่ายน�้าระยะสั้น	เช่น	50	เมตร	ซึ่งต้องใช้	 
stroke	 ที่เร็วและแรง	 จะมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าการว่ายน�้า 

ระยะยาว	ที่ว่ายน�้าใน	stroke	ที่ช้าแต่ได้ระยะทางมากกว่า	1,000	เมตร	จึงท�าให้ผมเริ่มหาข้อมูลการแข่งขัน 
ว่ายน�้าระยะไกล	และได้พบกับการแข่งขัน	Thailand	Swimathon	2018	ที่จังหวัดชุมพร	เป็นการแข่งขัน 
ที่มีทั้งว่ายน�้าในทะเล	 ขี่จักรยาน	 และวิ่ง	 โดยการว่ายน�้าแบ่งเป็น	 3	 ระยะ	 คือ	 750/1,500/4,000	 เมตร	 
ผมเลือกการว่ายน�้าประเภทชาย	อายุ	40	ปี	ระยะทาง	750	เมตร	ถือเป็นการแข่งขันว่ายน�้าในทะเลครั้งแรก 
ในชีวิต	ผมพยายามที่จะฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่องจนถึงวันที่แข่งขัน

 จากความพยายาม...สู่ความส�าเร็จ
	 ก่อนถึงวันแข่งขันได้ลองซ้อมว่ายน�้าในทะเล	 และโดยปกตินักกีฬาที่มาแข่งขันในประเภทเดียว 
กับผมจะมีสถิติการว่ายที่เวลา	20-25	นาที	ผมก็เริ่มมีก�าลังใจว่าถึงเส้นชัยแน่นอน	และคิดด้วยว่าน่าจะมีสิทธิ์ 
ที่จะติดอันดับ	 1	 ใน	 3	 หากผมสามารถท�าเวลาได้เหมือนตอนที่ฝึกซ้อม	 การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันกับ 
คนปกติทั่วไป	ก็ท�าให้เสียเปรียบคนอื่นอยู่แล้ว	ซึ่งการที่เริ่มวิ่งจากจุดเริ่มต้นที่เป็นหาดทรายลงทะเล	และการว่ายน�้าจากทะเลขึ้นมาบนหาดทราย 
อีกครั้ง	 เพื่อเข้าเส้นชัย	 ก็ยิ่งท�าให้เสียเปรียบมากขึ้น	 ตอนเร่ิมแข่งขันผู้แข่งขันคนอื่นว่ายน�้าน�าผมไปประมาณ	 50-60	 เมตร	 พอผมลงจาก 
หาดทรายได้	 ผมก็ว่ายน�า้จนทันกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่น	 หลังจากว่ายน�้าเสร็จขึ้นมาที่หาด	 คนที่เชียร์อยู่ก็เฮกันลั่นหาด	พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่วิ่งมา 
เพ่ือจะให้ผมขี่หลัง	 ด้วยความที่ผมอยากท่ีจะเข้าเส้นชัยเอง	 เขาจึงพยุงผมและเดินเข้าเส้นชัยพร้อมกัน	 สุดท้ายผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าผมก็ท�าได้	 
โดยผมคว้ารางวัลอันดับที่	2	ด้วยเวลา	17.59	นาที

 การประเมินจุดอ่อนตัวเอง –	 ผมมีร ่างกายช่วงล ่าง 
ตั้งแต่สะโพกลงไปที่อ ่อนแอ	 สิ่งที่ท�าได ้คือรักษาสภาพร่างกาย 
ไม่ให้อ่อนแอลงไปมากกว่าเดิม
 การประเมินโอกาสของตัวเอง – หากเลือกระยะทาง 
ที่เหมาะสม	 ไม่หักโหมหรือยากจนเกินไป	 ฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอ	 
ก็มีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จได้
 การประเมินอุปสรรคของตัวเอง – อุปสรรคในการแข่งขัน 
ครั้งนี้คือการเดินลงน�้าทะเลในจุดเริ่มต้นและการเดินขึ้นจากน�้าทะเล 
เพื่อเข ้าเส ้นชัย	 ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้	 จึงต ้องชดเชย 
ด้วยการท�าเวลาตอนว่ายน�้ากลางทะเลให้ดีที่สุด

 ข้อคิดส�าหรับเพื่อนพนักงาน กทท.
	 หากเปรียบเทียบชีวิตเรากับองค์กร	 เราสามารถน�าเทคนิค 
การบริหารองค์กรมาใช้ในชีวิตจริงได้	โดยการท�า	SWOT	กับตัวเราเอง 
ด้วยความเป็นจริงไม่เอนเอียงเข้าข้างตัวเอง	 ก็สามารถประสบ 
ความส�าเร็จได้	เช่น
 การประเมินจุดแข็งตัวเอง – ผมมีร่างกายช่วงบนที่แข็งแรง	 
และรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอหรือพัฒนาสภาพร่างกาย 
ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
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ตรำสัญลักษณ ์
กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย

ควำมหมำยของตรำสัญลักษณ์ 
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย

ควำมหมำยตำมรูปในตรำสัญลักษณ์
แสดงให้เห็นว่ำมี 

เรือบรรทุกสินคำ้เข้ำเทียบทำ่
หนำ้โรงพักสินค้ำ

นั้นหมำยควำมถึงกำรจอดเรือและ
รับขนถ่ำยสินคำ้ต่ำงๆ 

จำกเรือต่ำงประเทศ และ
จำกในประเทศซึ่งจะน�ำรำยได้มำสู่ประเทศไทย 

ส่วนรูป
พระสยำมเทวำธิรำช

ที่เหำะลอยอยู่เหนือรูปเรือ
และโรงพักสินค้ำ 

นั้นหมำยถึงประเทศไทย 
ทั้งนี้เพื่อสรุปรวมให้ครบกับอรรถำธิบำยว่ำ

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย

เอกสำรที่กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยได้อธิบำยควำมหมำย
ของตรำประจ�ำองค์กรต่อกรมศิลปำกร 
ในสมัย นำวำเอก สุภี จันทมำศ 

ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
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@ PORT

งานนิทรรศการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำ ปี 2561

	 เมื่อวันที่	4	กันยายน	2561 เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รอง	อทร.(วศ)	 
รกัษาการแทน	อทร.	เป็นประธานเปิดงานนทิรรศการ	“ความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2561”	 จัดข้ึนระหว่างวันที่	 4	 –	 6	 กันยายน	 2561	 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ ้นและสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนในองค์กรมีส ่วนร่วม 
ในการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานด้วยการมุ ่งเน้นการควบคุมป้องกัน 
ก่อนเกิดเหตุ	 เพื่อให้สถิติอัตราการประสบอันตรายจากการท�างานของพนักงาน 
และบุคคลภายนอกลดลงอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง	 และการรณรงค์สร้างจิตส�านึก 
และให้ความรู้ด้านความปลอดภัย	 และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เพื่อน�าไปสู ่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท�างานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 
ตอบสนองเป้าหมายหลักของกระทรวงแรงงานในการลดสถิติการประสบอันตราย 
จากการท�างานและขับเคล่ือนระเบียบวาระแห่งชาติ	 “แรงงานปลอดภัยและ 
สุขภาพอนามัยดี”โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	 ภายใน	 กทท.	 และ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันออกบูธวิชาการ	 พร้อมทั้งการจ�าหน่ายสินค้า 
ด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม	ณ	ห้องนทิรรศการ	อาคารบ	ีอาคารท่ีท�าการ	กทท.
	 นอกจากน้ียังมีการจัดงานเสวนา	 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อม 
ในชีวิตประจ�าวัน”	 โดย “นุ่น” ศิรพันธ์ วัฒนจินดา	 การประกวดแต่งกายแฟนซ	ี 
Safety	&	Recycle	รางวัลชนะเลิศ	“เจ้าหญิงรีไซเคิล”	โดย	นางสาวธนันต์กาญจน์   
เณรพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 8	 แผนกสื่อสารการตลาด	 กองธุรกิจสัมพันธ ์
และการตลาด	 ฝพต.	 การประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	 รางวัลชนะเลิศ		 
“โครงการระบบจัดการน�้าอัจฉริยะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าการท่าเรือฯ”  
โดย	 นายวิทยา เปลี่ยนทรงดี หัวหน้าแผนกสุขาภิบาล	 กองช่างโยธา	 ฝช.	 

และการประกวด เ ส้ือปฏิบั ติ ง าน เพื่ อ 
ความปลอดภัยในการท�างาน	รางวัลชนะเลิศ	 
โดย	กองปฏิบัติการสินค้า 3 ฝ่ายปฏิบัติการ 
เรือและสินค้า 
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	 ระหว่างวันท่ี	 28	 –	 29	 สิงหาคม	 2561 นายภานุ พักตรานนท์ อกปช.	 เป็นประธานในโครงการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย 
ในการท�างาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2561 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปลูกจติส�านกึด้านความปลอดภยัในการท�างานให้กบัพนกังาน เพือ่ให้พนักงาน 
ตระหนักถึงความปลอดภัย และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กรอันเป็นรากฐานของพฤติกรรมด้านความปลอดภัยขององค์กร  
โดยมีพนักงานขับเครื่องมือทุ่นแรงเข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวนทั้งสิ้น	50	คน	ณ	โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท	ต.ท่าเสา	อ.ไทรโยค	จ.กาญจนบุรี

โดย กองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (กปช.) ฝบส. โทร. 02-269-3920

โครงการสร้างจิตสำ นึกด้านความปลอดภัยในการทำ งาน
ประจำ ปีงบประมาณ 2561

	 ระหว่างวันที่	 1-2	 กันยายน	 2561	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.กทท.) จัดสัมมนาประจ�าปี	 2561	 
แก่สมาชิกรุ ่นที่	 2	 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ	 หน้าท่ี	 สวัสดิการ 
ของสมาชิก	 เป็นการสร้างความเชื่อม่ัน	 ความพึงพอใจ	 เป็นท่ียอมรับต่อ 
มวลสมาชิกให้มากที่สุด	 รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ- 
ด�าเนินการ	เจ้าหน้าที่	และสมาชิก	ณ	สวนนงนุช	พัทยา	จ.ชลบุรี

สอ.กทท. จัดสัมมนาประจำ ปี 2561
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Port Activity

รวค. ตรวจเยี่ยมการดำ เนินงาน ทรน.

	 เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2561	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	รชค.	ตรวจเยี่ยม 
การด�าเนินงานท่าเรือระนอง	(ทรน.)	โดยมี	นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการ	 
รวค.	เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รอง	อทร.(บธ)	ให้การต้อนรับ	พร้อมด้วย 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ร่วมเข้าประชุม	ณ	ทรน.	จ.ระนอง	
 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	 กล่าวว่า	 ทรน.	 เป็นท่าเรือที่มีศักยภาพ	 
มีขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
ในกลุ่ม	BIMSTEC	ได้แก่	บังกลาเทศ	อินเดีย	เมียนมา	และศรีลังกา	ช่วยส่งเสริม 
เศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้นและสามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวก	 นอกจากน้ี	 
การพัฒนา	 ทรน.	 ให้มีศักยภาพอย่างเต็มขีดความสามารถ	 จะต้องพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมต่างๆ	 ให้สามารถเชื่อมต่อกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบรางมายังฝั่งอันดามัน	 จะต้องค�านึงถึง 
ความส�าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะต้องส่งผลกระทบให้น้อยที่สุด
	 ทรน.	มโีครงสร้างพืน้ฐานต่าง	ๆ 	อาท	ิท่าเทยีบเรอือเนกประสงค์	ท่าเทยีบเรอืตูส้นิค้า	โรงพกัสนิค้า	ลานวางสนิค้าทัว่ไป	และเครือ่งชัง่น�า้หนกั 
รถบรรทุก	ส�าหรับผลการด�าเนินงานของ ทรน. ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561 มีเรือผ่านท่า จ�านวน 233 เที่ยว สินค้า 
ผ่านท่า จ�านวน 65,753 เมตริกตัน ตู้สินค้าผ่านท่า จ�านวน 765 ทีอียู. และยานพาหนะผ่านท่า จ�านวน 8,132 คัน

	 เมือ่วนัที	่18	สงิหาคม	2561 นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ  
รวค.	ตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานท่าเรอืระนอง	(ทรน.)	พร้อมด้วย	 
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	ผู้บริหาร- 
กระทรวง	 คค.	 โดยมี	 เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์  
รอง	อทร.(วศ)	รักษาการแทน	อทร.	ร้อยต�ารวจโท ประจักษ์  
ศรีวรรธนะ ผช.อทร.(บธ)	ผู้บริหาร	กทท.	ให้การต้อนรับ	และ 
เข้าร่วมประชุม	พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ	ทรน.	จ.ระนอง
	 ทรน.	 เป็นท่าเรือส�าคัญในการขนส่งสินค้าทางทะเล 
ฝั่งทะเลอันดามัน	 เชื่อมโยงเส้นทางการค้าไปยังกลุ่มประเทศ	 
BIMSTEC	 ซึ่งการพัฒนา	 ทรน.	 ให้เต็มศักยภาพเพื่อเป็น 
ศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า	 ต้องมีการเช่ือมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง	 
ทั้งนี้	 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 กระทรวงคมนาคม	 ได้ศึกษาความเหมาะสม 
ของเส้นทางรถไฟชุมพร	 -	 ทรน.	 และด�าเนินการออกแบบเเล้วเสร็จ	 เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคม 
ขนส่งทางรางของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน	 และส่งเสริมการท่องเที่ยว	 2	 ฝั่งทะเล	 
ส�าหรับน�าเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่	จ.ชุมพร

รชค. ตรวจเยี่ยมการดำ เนินงาน ทรน.
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	 เมื่อวันที่	 27	 สิงหาคม	 2561	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าฯ	 เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานงานครบรอบ	 
40	 ปี	 มูลนิธิดวงประทีป	 พร้อมพระราชทานประกาศเกียรติคุณมูลนิธิดวงประทีปแก ่
ผู้สนับสนุนงานมูลนิธิฯ	จ�านวน	70	ราย	ในการนี้ ร้อยต�ารวจโท ประจักษ์ ศรีวรรธนะ  
ผช.อทร.(บธ)	 เข้าร่วมรับเสด็จฯ	 พร้อมมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมการกุศล 
ของมูลนิธิฯ	จ�านวน	50,000.-	บาท	ณ	ส�านักงานมูลนิธิดวงประทีป	คลองเตย

กทท. ร่วมรับเสด็จ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” 
งานครบรอบ 40 ปี มูลนิธิดวงประทีป

	 เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2561	นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ รวค.	 ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดเรือจารุภูมิเท่ียวปฐมฤกษ์ของบริษัท	 อาร์	 ซี	 แอล	 จ�ากัด	 
(มหาชน)	โดยม	ีดร.จ�าลอง อตกิลุ ประธานกรรมการบรษิทั	อาร์	ซ	ีแอล	 
จ�ากัด	 (มหาชน) เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รอง	 อทร.(วศ)	 
รกัษาการแทน	อทร.	นายโกมล ศรบีางพลน้ีอย	อ.ทกท.	ผูบ้รหิาร	กทท.	 
ผูบ้ริหารหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม	ผูใ้ช้บรกิาร	เข้าร่วมพธิฯี	 
ณ	ท่าเทียบเรือโอบี	ทกท.	
	 เรอืจารุภมู	ิสร้างโดยอูต่่อเรอืประเทศจนี	และได้เดนิทางจากประเทศจีนตรงมายงักรงุเทพฯ	ทนัทท่ีีสร้างเสร็จและพร้อมเดนิทางจากประเทศไทย 
เป็นเที่ยวแรก	เรือจารุภูมิมีความสามารถในการบรรทุกตู้สินค้าสูงสุด	1,668	ทีอียู.	มีความยาวเรือ	172	เมตร	ซึ่งเป็นขนาดความยาวเรือที่ยาวที่สุด 
ทีส่ามารถเดินเรอืเข้าสูร่่องน�า้เจ้าพระยา	ถกูระบไุว้ในเส้นทางเดนิเรอืผ่านท่าเรอืกรงุเทพ	และแวะรับสนิค้าเพิม่เตมิทีท่่าเรือแหลมฉบงั	เพือ่ตอบสนอง 
โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	เพือ่ขนถ่ายสนิค้าต่อไปยงัประเทศฟิลปิปินส์	และประเทศจนี	เพือ่ส่งเสรมิการค้าระหว่าง 
ประเทศไทย	อาเซียน	และประเทศจีน

	 เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2561 ร้อยต�ารวจตรี มนตรี ฤกษ์จ�าเนียร อ.ทลฉ.	พร้อมด้วย  
เรอืโท ยทุธนา โมกขาว	รอง	อ.ทลฉ.	ผูบ้รหิาร	ทลฉ.	และผู้แทนหน่วยงานภาครฐั	ให้การต้อนรบั	 
นายสนธยา คณุปล้ืม ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง	พร้อมคณะเข้าร่วมประชมุหารอื 
แนวทางการด�าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่	 3	 พร้อมท้ังรับฟัง 
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ	 และมอบนโยบายในการบริหารจัดการ	 มุ่งเน้นการดูแล 
ภาคประชาชนในทุกมิติ	 โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชุมชน 
โดยรอบ	 ทลฉ.	 และเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการ	 ทลฉ.	 ณ	 ห้องประชุม	 3	 อาคารบริหาร	 
ทลฉ.	จ.ชลบุรี

อ.ทลฉ. ให้การต้อนรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

รวค. เปิดเรือจารุภูมิเที่ยวปฐมฤกษ์
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	 เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2561 เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รอง	อทร.(วศ)	 
รักษาการแทน	 อทร.	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมดูแล 
รถบรรทุกสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยระหว่างการท่าเรือ- 
แห่งประเทศไทย	กรมการขนส่งทางบก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สหพนัธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย	 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	พร้อมส่งเสริมให้มีการตรวจสอบสภาพรถให้มั่นคงแข็งแรง 
และไม่บรรทุกน�้าหนักเกินกว่าสมรรถนะของรถหรือเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	ณ	บริเวณอาคาร	1	กรมการขนส่งทางบก

	 เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2561 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รอง	อทร.(บธ)	พร้อมด้วย ดร.ค�าหล้า นากคะวง	ประธานบริษัท	เมืองมอม	กรุ๊ป	 
จ�ากัด	ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	(ทชส.)	กับ	บริษัท	เมืองมอม	กรุ๊ป	จ�ากัด	เพื่อมุ่งกระชับความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า	 เชื่อมโยงทางล�าน�้าโขงระหว่าง 
สองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิ่มมากขึ้นทั้งสองประเทศ	 และนับเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 
ครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้	ณ	โรงแรมอิมพีเรียล	โกลเด้นท์ไทรแองเกิล	รีสอร์ท	อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทชส. 
กับบริษัท เมืองมอม กรุ๊ป จำ กัด

	 เมือ่วนัที	่17	สิงหาคม	2561 ร้อยต�ารวจตร ีมนตร ีฤกษ์จ�าเนยีร  
อ.ทลฉ.	เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาส 
ทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน�้าเค็ม	 พร้อมด้วย	 เรือโท ยุทธนา  
โมกขาว	รอง	อ.ทลฉ.	ผู้บริหาร	ทลฉ.	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน	 และผู้แทนชุมชนโดยรอบ	 ทลฉ.	 เข้าร่วมพิธีฯ	 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�าหรับการพัฒนาเยาชนที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ	 ในชุมชน	 
จ�านวน	 39	 ชุมชน	 ชุมชนละ	 5	 คน	 ทั้งน้ี	 มีผู ้ขอรับสนับสนุน	 จ�านวน	 168	 ทุน	 รวมเป็นเงินจ�านวนท้ังส้ิน	 840,000.-	 บาท	 และ 
จะด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี	ปีละ	975,000.-	บาท	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ศูนย์สวัสดิการ	ทลฉ.	จ.ชลบุรี

อ.ทลฉ. สนับสนุนโครงการมอบโอกาส
ทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำ เค็ม

พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงฯ 
กับกรมการขนส่งทางบก
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	 เมื่อวันที่	12	กันยายน	2561 เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รอง	อทร.(วศ)	รักษาการแทน	อทร.	 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ 
และของที่ระลึกแก่พนักงาน	 กทท.	 ท่ีจะพ้นจากต�าแหน่งโดยเหตุสูงอายุ	 (เกษียณอายุ)	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2561	 เพื่อเป็นการตอบแทน 
คุณความดีที่ได้ปฏิบัติงานให้	กทท.	ด้วยความขยันและความซื่อสัตย์ตลอดมาจนครบเกษียณอายุ	ณ	อาคารสโมสร	กทท.	

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่พนักงานเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2561

	 เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2561	นายสมศักดิ์ ห่มม่วง	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	 รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจาก	 เรือตรี ทรงธรรม  
จันทประสิทธ์ิ รอง	 อทร.(วศ)	 รักษาการแทน	 อทร.	 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง	 เน่ืองในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานกรรมการ	กทท.	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	กระทรวงคมนาคม

กทท. มอบกระเช้าแสดงความยินดี 
ประธานกรรมการ กทท.

	 เมื่อวันที่	10	กันยายน	2561	นายจ�าเริญ โพธิยอด	กรรมการ	กทท.	เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาพิเศษเชิงแลกเปล่ียนความคิดเห็นส�าหรับผู้บริหาร	 เพ่ือจัดท�าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของ	 กทท.	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 โดยมี	 เรือโท ดร. ช�านาญ ไชยฤทธิ์  
นบ.16	ปจอ.	พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	กทท.	เข้าร่วมสมัมนาฯ	เพือ่ก�าหนดกรอบแนวทางในการบรหิาร 
ความเสี่ยงและก�าหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดระยะเวลา 
ในการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงปี	2562	ณ	โรงแรมวินเซอร์	สวีทส์	กรุงเทพฯ

กทท. จัดสัมมนาแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562
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	 เมื่อวันที่	 29	 สิงหาคม	 2561 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร  
รอง	อทร.(บธ)	และ	ร้อยต�ารวจโท ประจักษ์ ศรีวรรธนะ ผช.อทร.(บธ)	 
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน	 กทท.	 เข้าศึกษาดูงานโครงการฟื้นฟ ู
เมืองชุมชนดินแดง	 ระยะท่ี	 1	 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ 
พัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย	 Smart	 Community	 ของ	 กทท.	 
โดยมี	นายไมตรี อินทุสุต	ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ	 เป็นผู้บรรยายสรุป	 
ณ	การเคหะแห่งชาติ	ถ.วิภาวดีรังสิต

กทท. ศึกษาดูงาน
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติ

	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 2561 เรือโท กมลศักด์ิ พรหมประยูร รอง	 อทร.(บธ)	 เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาชุมชนสามัคคีต่อต้าน 
ยาเสพติด	 ประจ�าปี	 2561	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 พนักงาน	 กทท.	 และนักกีฬาฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ	 เอฟซี	 ร่วมพิธีฯ	 ซึ่งมีตัวแทนจาก 
โรงเรียนบริเวณรอบ	 กทท.	 เข้าร่วมในการแข่งขันจ�านวน	 6	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนศูนย์รวมน�้าใจ	 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์	 
โรงเรียนวัดสะพาน	 โรงเรียนชุมชนบ้านพัฒนา	 โรงเรียนวัดคลองเตย	 และโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให ้
เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 สร้างความรักและสามัคคี	 ลดปัญหายาเสพติดและปัญหาทางสังคม	 และส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีดี	 
ณ	สนามฟุตบอล	กทท.	และสนามแบดมินตัน

  กทท. จัดโครงการกีฬาชุมชนสามัคคี
ต่อต้านยาเสพติด ประจำ ปี 2561

	 เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2561 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รอง	อทร.(บธ)	พร้อมด้วย	 
นายโกมล ศรีบางพลีน้อย	 อ.ทกท.	 และ	นางอัฌนา พรหมประยูร ผช.อทร.(บค)	 ร่วมงาน 
มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 (SOE	 Award)	 ประจ�าปี	 2561	 ภายใต้แนวคิด	 “รวมพลัง 
รฐัวสิาหกจิ พฒันาเศรษฐกจิไทย ก้าวไกลอย่างยัง่ยนื”	ซึง่จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในผลงานของรัฐวิสาหกิจและเพื่อเผยแพร่ 
ผลงานของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการด�าเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ	 ให้สาธารณชนได้รับทราบ	 
ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	และบางกอก	คอนเวนชัน	เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

กทท. ร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำ ปี 2561
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	 เม่ือวันที่	 9	 สิงหาคม	 2561 เรือโท ดร.ช�านาญ ไชยฤทธิ์ นบ.16	 ปจอ.	 
ให้การต้อนรับ	ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผู้อ�านวยการหลักสูตรเสาหลัก 
เพื่อแผ่นดิน	 คณะอาจารย์และผู้เข้าอบรมหลักสูตรเสาหลักเพ่ือแผ่นดินเกียรติยศ	 
รุ ่นที่	 4	 (สกพ.4)	 จ�านวน	 60	 คน	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
การปฏิบัติงานของ	กทท.	โดยมี นายปรเมธ โชติรัตน์ หวตส.	กตส.	2	ฝส.	บรรยาย 
สรุปผลการด�าเนินงานของ	กทท.	ณ	ห้องประชุมชั้น	19	อาคารที่ท�าการ	กทท.

	 เมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	 2561 นายโกมล ศรีบางพลีน้อย	 อ.ทกท.	 เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตร	8	หน่วยงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	 
เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความรักความสามัคคีระหว่าง	ทกท.	กับหน่วยงาน 
ราชการและผู้ใช้บริการ	 ได้แก่	 ท่าเรือกรุงเทพ	 (BKP)	 กรมศุลกากร	 (CUSTOMS)	สมาคม 
เจ้าของและตวัแทนเรอืกรงุเทพฯ	(BSAA)	สภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย	(TNSC)	สมาคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทย	(CTAT)	สมาคมขนส่งสนิค้า 
เพื่อการน�าเข้าและส่งออก	(IMEX)	สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	(TIFFA)	และสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย	(TACBA)	 
ณ	สนามแบดมินตัน	กทท.

	 เมื่อวันที่	 5	 กันยายน	 2561 เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์  
รอง	 อทร.(วศ)	 รักษาการแทน	 อทร.	 รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศรายการ	 
Vietnam	 International	 Senior	 Football	 Championship	 2018		 
ณ	ประเทศเวียดนาม	 จาก	นายโกมล ศรีบางพลีน้อย	 อ.ทกท.	 ในฐานะ 
ประธานกีฬาฟุตบอล	 กทท.	 พร้อมด้วยพนักงาน	 กทท.	 ที่ เข ้าร ่วม 
การแข่งขันฯ	ณ	ห้องรับรองชั้น	17	อาคารที่ท�าการ	กทท.	
	 อนึ่ง	การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่	26	สิงหาคม	–	2	กันยายน	 
2561	เนือ่งในโอกาสเฉลิมฉลองวนัประกาศอสิรภาพ	คร้ังที	่73	ของประเทศ- 
เวียดนาม

ฟุตบอลอาวุโสมอบถ้วยชนะเลิศแด่ ร.อทร.

กทท. ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศ รุ่นที่ 4

กทท. จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตร ประจำ ปี 2561
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  ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักกีฬา “ตะกร้อทีมชาติไทย”  
นายอัษดิน วงศ์โยธา พนักงานการสินค้า	5	หมวดจัดเรียง	โรงพักสินค้า	8	 
กองปฏิบัติการสินค้า	 1	 ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า	 สุดยอดนักกีฬา 
ทีมชาติไทย	 ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเซ่ียนเกมส์	 
ครั้งท่ี	 18	 ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ซึ่งทีม 
ตะกร้อไทยได้เหรียญทองแบบ	 100%	 
กวาดเหรียญทองทุกประเภทที่เข้าร่วม 
การแข่งขนั	เอาชนะคูแ่ข่งตลอดกาลอย่าง 
มาเลเชียแบบเหนือชั้น	 สร ้างชื่อเสีย 

ให้แก่องค์กร	และประเทศชาตไิด้อย่างน่าภาคภมิูใจ	

	 ยอดเยี่ยมอีกหนึ่ง...ขอแสดงความยินดี
และปรบมือรัวๆ	 ให้กับ	 “พี่เยาว์” นางนงเยาว์ แก้วดี  
พนักงานบริการทั่วไป	 1	 หมวดร้านค้า	 แผนกการเงินสโมสร	 
กองสวัสดิการ	 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	 ที่ได้รับรางวัล	 
“คนต้นแบบคมนาคมประจ�าปี 2561”	 หลังจากที่ได้รับ 
รางวลัวเิชยีรมณฉีาย	ประจ�าปี	2561	มาแล้ว	ถอืเป็นแบบอย่างที ่
ดีงามให้กับน้องๆ	น�าไปปฏิบัติสิ่งดีๆ	ต่อไปครับ	

		เตรียมพบกับ	News Wave ปีงบประมาณ 2562 ฉบับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ในรูปแบบ  
e-book	ที่จะเข้าถึงพนักงาน	กทท.	มากขึ้น	ด้วยเนื้อหาสาระ	และกิจกรรมต่างๆ	ของ	กทท.	พร้อมค�าถามชิงรางวัลท้ายเล่มเหมือนเดิม	และ	กชส.	 
จะด�าเนินการจัดแจก	News	Wave	ให้หน่วยงานต่างๆ	ใน	กทท.	ตามจ�านวนที่	กชส.	ได้รับแจ้งจ�านวนความต้องการรับวารสาร	News	Wave	...	 
ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้ครับ	

เม้าท์สนั่นท่า
  ส่งท้ายฉบับน้ี	ในโอกาสการเกษยีณอายรุาชการ 

ของพนักงาน	กทท.	เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง	 
คอลัมน์	 เม้าท์สน่ันท่า	 ขอเป็นตัวแทนชาว	 กทท.	 
กล่าวอ�าลา...อาลัย	 การเกษียณอายุราชการแด่ 
ทกุท่านมา	ณ	ทีน่ี	้ซ่ึงม ีเรอืตร ีทรงธรรม จนัทประสทิธิ์  
รอง	อทร.(วศ)	รกัษาการแทน	อทร.	นายอภชิาต ิพลูต่าย  

ผช.อทร.(ตส)	นายสมชาย ตั้งจิตเพิ่มความด	ีอฝช.	และ	 
นางศศิภัทร์ นันทคุปต์ รอง	อฝพส.	และพี่ๆ	ในหน่วยงาน 

ของ	 กทท.	 รวม	 78	 ท่าน	 พร้อมท้ังขอขอบคุณท่านผู้บริหารและพี่ๆ	 ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง	 และ 
ให้การส่งเสริม	สนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ	ของ	กทท.	 ในหลายๆ	ด้าน	ทั้งการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก	และ 
กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	ขอให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับ	

	 เมื่อวันที่	 17	 ก.ย.	 61	 ศาลฎีกาพิพากษาคดีฟ้องค่าล่วงเวลา	 
กลุ่มนายสมรักษ์ ไซนนดี ที่	 1	 กับพวกรวม	 396	 คน	 ทุนทรัพย	์ 

1,051	 ล้านบาทเศษ	คดีถึงที่สุดแล้ว	 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลแรงงานกลางชั้นต้น	 
พิพากษายกฟ้องโจทก์	

26 NEWS WAVE September 2018

60-09-119 018-028 news wave i_coated.indd   26 9/26/18   9:45 PM



ลุ้นรับของรางวัลจากการจับสลากจ�านวน 5 รางวัล 
เพียงส่งค�าตอบ พร้อมเขียนช่ื่อหน่วยงาน 

และเบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจนแล้วส่งค�าตอบ
ได้ที่กล่องรับค�าตอบ กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 15 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561

เฉลยค�ำตอบประจ�ำเดือนสิงหำคม 2561
โครงการพัฒนาระบบ e-Payment ของ กทท. 
ใช้เพื่อการจัดเก็บค่าภาระขนส่งตู้สินค้า ค่าธรรมเนียมพาหนะผ่านท่า 
และค่าบริการชั่งตู้สินค้าขาออก ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออก

รำยชื่อผู้โชคดี 5 ทำ่น
1. ภีรภัทร์ วัธนากูล ฝส. 2. มงคล บ้านท่อ ฝท.
3. จีราวิทย์ กิจสมัคร ฝก. 4. ดาวนิล สุพัฒสร ฝง.
5. อุษณีย์ เสวกวงศ์ ฝอ.

PAT Quiz

วำรสำร NEWS WAVE 
ชวนผู้อ่ำนร่วมสนุกตอบค�ำถำม

ค�ำถำมประจ�ำเดือนกันยำยน 2561
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ “Southern Economic 
Corridor” (SEC) ในระยะแรกจะด�าเนินการครอบคลุมพื้นที่
กี่จังหวัด และมีจังหวัดอะไรบ้าง

ชมรมผู้สูงอายุ (ชสอ.) สัมพันธ์ กทท. 
โทร. 02-229-9333

(วันเปิดท�าการ อังคารที่ 2 และ 3 ของเดือน 
และวันรับบ�านาญทั้ง 2 วัน)

 สวสัดเีพือ่นสมาชกิฯ และขอยนิดต้ีอนรบัสมาชกิใหม่  
ชสอ. ทุกท่าน ส�าหรับเดือนกันยายนนี้ ถือเป็นเดือนสุดท้าย 
ในการท�างานของผู้เกษียณอายุราชการ ขอให้ทุกๆ ท่าน 
ใช้ชีวิตวัยหลังเกษียณอย่างมีความสุขสดชื่นในทุกๆ วัน 
หลังจากนี้นะครับ

 ฉบับนี้ มีข่ำวสำรมำแจ้งให้ทรำบดังนี้
 การขอให้ปรบัเพิม่บ�านาญ 4% ของ กทท. เช่นเดยีวกบั 
ข้าราชการบ�านาญ ตามทีข้่าราชการบ�านาญได้มกีารปรบัเพิม่ 
ไปแล้วตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2557 ทีผ่่านมา ในการนี ้ชสอ. ได้จดัท�า 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้บริหาร กทท. เหมือนเช่น  
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และพนักงานบ�านาญ กทท.  
ควรได้รับสิทธิดังกล่าวด้วย โดย ชสอ. ได้มีจดหมายเสนอถึง  
กทท. มาแล้ว 4 ครั้ง และได้ขอเข้าชี้แจงฯ ถึง 3 ครั้ง และ 
ในทีสุ่ดผูบ้รหิาร กทท. น�าเสนอคณะกรรมการ กทท. เมือ่วนัที ่ 
6 กนัยายน 2561 และมผีลแจ้งให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า  
มติคณะกรรมการ กทท. ไม่อนุมัติให้ปรับเพ่ิม แต่ ชสอ.  
ยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก กทท. จึงขอให้เพ่ือนสมาชิก 
ได้ทราบถึงความพยายามที่ ชสอ. ได้ด�าเนินการให้ครับ 

 เมือ่วนัท่ี 12 กนัยายน 2561 ชสอ. ได้เข้าร่วมพธิมีอบ 
โล่เกียรติคุณและของท่ีระลึกแก่พนักงานท่ีพ้นจากต�าแหน่ง 
โดยเหตุสูงอายุ (เกษียณอายุ) ประจ�าปี 2561 ท้ังนี้ ได้มี 
การแนะน�าชมรมผู้สูงอายุ กทท. พร้อมรับสมัครสมาชิกใหม่ 
จากพนักงานเกษียณฯ เข้าเป็นสมาชิกกับ ชสอ. จ�านวน  
26 ท่าน ในจ�านวนดังกล่าว มีผู้บริหาร กทท. จ�านวน 2 ท่าน  
จากพนักงานเกษียณฯ จ�านวน 78 ท่านครับ
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พรมปูพื้น
Carpet

W90/L150/H0.5

ของรำงวัลประจ�ำเดือน
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“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร”

ศูนย์กลางการขนส่งทางน�้าและโลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ :  0-2269-3000
โทรสาร  :  0-2672-7156

www.port.co.th

 ส�ำนักงำนท่ำเรือภูมิภำค กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์  : 0-2269-5421 , 0-2269-5422 , 0-2269-5325
โทรสาร  :  0-2269-5500

อีเมล์  :  orp.port12@gmail.com

 ทำ่เรือแหลมฉบัง
ถนนสุขุมวิท ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์  :  0-3849-0000
โทรสาร  :  0-3849-0149

อีเมล์  :  contact@laemchabangport.com
  pr@laemchabangport.com

www.laemchabangportnew.com

ท่ำเรือพำณิชย์เชียงแสน
เลขที่ 888 หมู่ 10 ต�าบลบ้านแซว 
อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์  :  0-5318-1750
โทรสาร  : 0-5318-1747

ท่ำเรือเชียงของ
หมู่ 3 ต�าบลเวียง อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์  :  0-5379-1719
โทรสาร  :  0-5379-1719

ท่ำเรือระนอง
เลขที่ 160/1 หมู่ 5 บ้านเขานางหงส์ ต�าบลปากน�้า-ท่าเรือ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์  :  0-7787-3961 ถึง 4
โทรสาร  :  0-7787-3962 ถึง 3
อีเมล์  : Ranongport@yahoo.com
  regional_port@port.co.th

www.port.co.th
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