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H.E. Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย พรอมดวยผูบริหารกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบดวย SSI, 
TCRSS, NS Blue Scpoe, SUS, NSGT รวมจัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 7” เพื่อนําเงินรายไดจาก
การจัดการแขงขัน โดยไมหักคาใชจาย จํานวนกวา 2.6 ลานบาท มอบใหแกมูลนิธิผูดูแล และใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส
ทั่วประเทศ ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆ นี้อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

“ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 7” 
คนแนนสวนลมุ SSI-TCRSS จบัมอื 
NS Blue Scpoe - SUS และ NSGT 
รวมจัดระดมทุนชวยเหลือผูดอย
โอกาสไดถึง 2.6 ลานบาท ดวยการ
สนับสนุนจาก พนักงาน ลูกคา คูคา
ประชาชนและผูใหญใจดี เผยรายได
จากการจัด 7 ครั้งรวมกวา 15 ลาน
บาท ผูบริหารองคกรรวมจัดยืนยัน
ผนกึแนนจดักจิกรรมดีๆ  เพือ่สงัคม
ตอเนื่อง พนักงาน-ผูรวมกิจกรรม 
เผยไดทั้งสุขภาพไดทั้งบุญ จัดครั้ง
หนามารวมอีกแนนอน
 กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กประกอบดวย บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI 
บริษัทเหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ TCRSS บริษัท เอ็นเอส 
บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด หรือ NS 
Bluescope  บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล
(1995) จํากัด หรือ SUS และบริษัท 
นปิปอน สตลี แอนด ซมูคินิ กลัวาไนซิง่
(ประเทศไทย)  จํากัด  หรือ  NSGT  ได
รวมกนัจดังาน “ฅนเหลก็มนิมิาราธอน 
ครั้งที่  7” หรือ“Thailand Iron Man 
Mini Marathon 2014” ขึ้น เมื่อวัน
เสารที่ 8 พ.ย. 2557  ณ ลานตะวันยิ้ม 
สวนลุมพินี       อานตอ น.2

เอสเอสไอจับมือองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจัดเวทีสัมมนาและสงเสริมศักยภาพสภาเยาวชนบาน     
ดอนสงา เพื่อแสดงผลงานการดําเนินกิจกรรมที่ผานมาและแผนการดําเนินงานในอนาคต พรอมรับคําชี้แนะ
แนวทางจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ระดมทรัพยากรของแตละหนวยงานใน
การสนบัสนนุกิจกรรมของสภาเยาวชนบานดอนสงาใหบรรลเุปาหมายตามแผนงานทีว่างไว โดยมผีูเขารวมกจิกรรม 
40 คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

ลยุพัฒนาสภาเยาวชนดอนสงาเปนรปูธรรม
SSI-อบต.กําเนิดฯจดัเวทโีชวผลงาน-แผน

หนุนคานิยมจิตใจนักสูพนง. SSIจัดคายสงเสริมวิถีองคกร
เอสเอสไอเดินหนาปลูกฝงพนักงานมี
จิตใจนักสูมุงสูความเปนเลิศตามวิถี
เอสเอสไอ พรอมเปนคนเกงคนดีมี

คุณธรรม จัดกิจกรรม iFacts Challenging 
Camp ดวยการทํากิจกรรมสันทนาการ 
สรางการทํางานเปนทีม เรียนรูวิถี

เอสเอสไอเปนเวลาสองวันหนึ่งคืน ณ 
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
จ.เพชรบุรี        อานตอ น.3

เดิน-ว่ิงฅนเหล็กมินิมาราธอน
ระดม2.6ล.ชวยผูดอยโอกาส

SSI-TCRSSจบัมอืพนัธมติรเหลก็จดั
รายไดสะสมชวยสงัคมกวา15ลาน บ.

เอสเอสไอรวมกบัสาํนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต 1
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม
สิ่งแวดลอมเครือสหวิริยา จัด
โครงการ “คายนักอนุรักษรุนเยาว
รุนที่ 10” เพื่อสงเสริมเยาวชน
บางสะพานเปนแนวรวมอนรุกัษ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี เปนเครือขาย
เยาวชนรักษส่ิงแวดลอม มีตัวแทน
เยาวชนจาก 24 โรงเรยีนเขารวม
กวา 120 คน อานตอ น.4

     

เอ็นเอส บลูสโคป หนึง่ในผูผลติผลติภณัฑเหลก็แผนเคลอืบโลหะและ
เคลอืบสชีัน้นาํของไทยเชือ่มัน่เวสทโคสทเอ็นจเินยีริง่ ธุรกิจวศิวกรรม
กลุมเอสเอสไอ จางซอมเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเหล็ก เชน งานตรวจสอบ
และซอมแซมช้ินสวนของเคร่ืองมวนเหล็กแบบแกน  มูลคางานกวาลาน
บาท เปนอีกข้ันความสําเร็จในการขยายการใหบริการในกลุมอุตสาหกรรม
เหล็ก ผูบริหารเผยทยอยรับงานอยางตอเนื่อง           อานตอ น.4

บลสูโคปวางใจเวสทโคสท
จางซอมจกัรกลโรงเหลก็

     ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา 
“บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ

รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ จัดเวที
สัมมนาใหกับสภาเยาวชนบานดอนสงา         อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่  16  พฤศจิก�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

X
 TCRผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นครบ11ล้านตัน	 	 	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำ�กัด	
(มห�ชน)	หรือ	 TCRSS	ประสบผลสำ�เร็จในก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นครบ	11	ล้�นตัน	พร้อมส่งมอบลูกค้�	
เมื่อวันที่	18	ต.ค.	ที่ผ่�นม�	ยำ้�คว�มเป็นผู้นำ�ในก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นแห่งแรกในประเทศไทย
 นายเฉลิม บญุเทยีบ	ผูช้ว่ยกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ	่ส�ยก�รผลติ	บรษิทั	เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย	จำ�กดั	
(มห�ชน)	หรอื	TCRSS	เผยว�่	“เมือ่วนัที	่18	ต.ค.	2557	ทีผ่�่นม�	โรงง�นเหลก็แผน่รดีเยน็	ของ	TCRSS	ประสบ
ผลสำ�เร็จในก�รผลิตเหล็กสะสมครบ	11	ล้�นตัน	และพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้�เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 โดย
โรงง�นเหล็กแผ่นรีดเย็นได้เริ่มก�รผลิตเหล็กสะสมตั้งแต่	ปี	 2540	และเป็นโรงง�นผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น	
แห่งแรกของประเทศไทย	มีกำ�ลังก�รผลิตอยู่ที่	1	ล้�นต่อปี
	 ทั้งนี้	 ต้องขอขอบคุณพนักง�นทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำ�ง�น	จนนำ�ไปสู่สถิติใหม่ของก�รผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็น	(Prime	Product)	ครบ	11	ล้�นตัน	ก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นของพนักง�นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย	
ถือเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯ	ส�ม�รถดำ�เนินก�รผลิตได้มีประสิทธิภ�พอย่�งต่อเนื่อง	ส�ม�รถตอบ
สนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้	และหวงัว�่พนกัง�นทกุคนจะรว่มกนัรกัษ�คณุภ�พทัง้ด�้นก�รผลติและก�ร
บริก�รที่ดีให้แก่ลูกค้�	จนก้�วไปสู่สถิติใหม่ต่อไป”

เดิน-วิ่งฅนเหล็ก   ต่อจากหน้า 1

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำ�เงินร�ยได้ทั้งหมด
จ�กก�รจัดกิจกรรม	 โดยไม่หักค่�ใช้จ่�ย	มอบให้
กบัหนว่ยง�น	มลูนธิ	ิองคก์รเพือ่ผูด้อ้ยโอก�ส	นำ�ไป
ใช้พัฒน�คุณภ�พชีวิต	สร้�งโอก�สในก�รพัฒน�
ศักยภ�พด้�นต่�งๆ	 ให้หยัดยืนอยู่ได้ในสังคม
อย่�งเข้มแข็ง	 โดยเน้นก�รพัฒน�ต�มแนวท�ง
แห่งคว�มยั่งยืน		
	 	 ภ�ยในง�นได้รับเกียรติจ�กน�ยวิทย์	 วิริย-
ประไพกิจ	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	สหวิริย�สตีล
อินดัสตรี	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ให้เกียรติเป็นประธ�น
ในพิธีก�รแข่งขัน	 พร้อมได้รับเกียรติจ�ก	 H.E.	
Mr.	Mark	 Kent	 เอกอัครร�ชทูตอังกฤษประจำ�
ประเทศไทย	และผู้บริห�รจ�ก	 5	 องค์กรร่วมจัด	
ได้แก่น�ยวิน	 วิริยประไพกิจ	ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�รกลุ่ม	และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	 SSI	Mr.	
Mitsuo	Yasuhisa	กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	 TCRSS	
น�ยสมเกียรติ	 ปินต�ธรรม	ประธ�นบริษัท	 NS	
Blue	Scope			Mr.	Hiroaki	Sato	กรรมก�รผู้จัดก�ร	
SUS	และ	Mr.	Akihiko	Ota	ประธ�นบรษิทั	NSGT	ให้
เกียรติร่วมทำ�ก�รแข่งขัน	โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเดิน
วิ่งและร่วมแข่งขันวิ่ง	ประม�ณ	700	คน	มีผู้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในรูปแบบต่�งๆ	อีกจำ�นวนหนึ่ง	
อ�ทิ	องค์กร	ผู้ค้�	ผู้สนับสนุน	จำ�นวน	120	องค์กร	
และมลูนธิอิงคก์รผูด้แูลชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอก�ส	30	
แห่ง	รวมจำ�นวน	700	คน	และหน่วยง�นสนับสนุน
อีกจำ�นวนหนึ่ง
	 	 ก�รแข่งขันได้แบ่งออกเป็น	 2	ประเภท	คือ	
เดินวิ่งเพื่อสุขภ�พ	 ระยะท�ง	 2.5	 กม.	 (ไม่มีก�ร
แข่งขัน)	และเดินวิ่ง	มินิม�ร�ธอน	ระยะ	5	กม.	โดย
เริม่ก�รเดนิวิง่ในเวล�	6.00	น.	และรว่มทำ�ก�รมอบ
เงนิร�ยไดจ้�กก�รจดัง�นจำ�นวนเงนิ	2.6	ล�้นบ�ท
ให้แก่มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอก�สต่�งๆ	พร้อมกับร่วม	
มอบร�งวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศทั้งประเภทช�ย	และ
ประเภทหญิง	
  H.E. Mr. Mark Kent	เอกอคัรร�ชทตูองักฤษ	
ประจำ�ประเทศไทย	ซึง่ไดใ้หเ้กยีรตเิข�้รว่มกจิกรรม
เดิน-วิ่งกล่�วว่�	 “วันนี้ถือเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งที่
ได้มีโอก�สได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุน
ก�รจัดง�นในครั้งนี้	 ซึ่งได้ร่วมเป็นพลังในก�รวิ่ง
เพื่อผู้ด้อยโอก�ส	 และยินดีที่ได้ร่วมมือกับ	 SSI	
ด้วย	เพร�ะ	SSI	เป็นบริษัทที่สำ�คัญม�ก	ในคว�ม
สัมพันธ์ของอังกฤษและประเทศไทย	 รู้สึกเป็น
เกียรติที่ได้มีโอก�สม�ร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับ”	
  นายวิน วิริยประไพกิจ	ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�รกลุ่ม	 และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	 บริษัท			
สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร	ีจำ�กดั	(มห�ชน)		เปดิเผยถงึ
กิจกรรมดังกล่�วว่�	“ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ม�
ร่วมกันทำ�กิจกรรมในวันนี้	 ซึ่งแสดงถึงพลังคว�ม
ตัง้ใจจรงิของพวกเร�ทกุคนทีอ่อกม�ทำ�เพือ่ผูด้อ้ย-
โอก�สและสงัคม	ใหม้คีว�มแขง็แกรง่และหยดัยนื

เห็นแล้วเกิดคว�มภ�คภูมิใจครับท่ีทุกคนม�ช่วยกัน
โดยเงินบริจ�คจ�กก�รสมัครว่ิงท้ังหมดจะถูกนำ�ไป
กระจ�ยต่อสู่องค์กร	หน่วยง�นก�รกุศล	ท่ีทำ�ประโยชน์
แกผู่ด้อ้ยเพือ่ไปพฒัน�สูผู่ด้อ้ยโอก�สในด�้นต�่งๆ	
อย�่งทัว่ถงึ	ทัง้นีใ้นปหีน�้อย�กเชญิชวนทกุๆ	ท�่น
ม�ร่วมกันสนับสนุนง�น	 ฅนเหล็กมินิม�ร�ธอน	
อย�่งตอ่เนือ่งในทกุๆ	ป	ีเพร�ะยงัมอีงคก์รก�รกศุล
อีกม�กที่ยังรอคอยก�รช่วยเหลือจ�กพวกเร�อยู่	

และสญัญ�ว�่กลุม่อตุส�หกรรมเหลก็จะรวมพลงั
กันจัดกิจกรรมดีๆ	ต่อเนื่องตลอดไปครับ”	
  นายสมเกยีรต ิ ปนิตาธรรม		ประธ�นบรษิทั	
เอ็นเอส		บลูสโคป		(ประเทศไทย)		จำ�กัด	กล่�วว่�	
“ก่อนอื่นต้องขอแสดงคว�มยินดีในก�รจัดง�น				

ในปีนี้	 ถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จอีกปีหนึ่ง	 จริงๆ
ทุกปีท�ง	NS	Blue	Scope	ก็ม�ร่วมง�นทุกปี	ถือว่�
เป็นกิจกรรมที่ดี	 เพร�ะว่�เป็นก�รวิ่งเพื่อสุขภ�พ
และเป็นก�รวิ่งเพื่อก�รกุศลด้วย	 และที่สำ�คัญ													
คือเป็นบริษัทเหล็กชั้นนำ�ของเมืองไทยม�ร่วมกัน
วันนี้	 ถือว่�เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะสนับสนุนต่อไป
เรื่อยๆ	ครับ”
  นางสาวกันต์กนิษฐ์ จังพานิช และ

นางสาวพรนิภา เอกมนัส ผู้เข้�ร่วมกิจกรรม		
กล่�วว่�	 “ม�วิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่	 2	 แล้วคะ	คิดว่�
ครั้งต่อไปก็จะวิ่งเรื่อยๆ	ค่ะ	ทร�บข่�วกิจกรรมม�
จ�กบริษัท	 เพร�ะบริษัทเป็นสปอนเซอร์อยู่	 Blue	
Scope	รู้สึกสนุกดี	ถ้�มีโอก�สจะม�วิ่งเรื่อยๆ	ค่ะ

	 	 ทั้งนี้กิจกรรมเดิน-วิ่งก�รกุศล	 “ฅนเหล็ก											
มินิม�ร�ธอน	ครั้งที่	 7”	 ส�ม�รถห�ร�ยได้จ�ก									
สปอนเซอร์และผู้สมัครวิ่งจำ�นวนกว่�	 2.6	 ล้�น
บ�ท	ห�กนบัรวมร�ยไดจ้�กก�รจดั	7	ครัง้ทีผ่�่นม�	
กว่�	15	ล้�นบ�ท	มอบให้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอก�ส	
องค์กรดูแลผู้พิก�ร		องค์กรด้�นสิทธิมนุษยชน
สถ�นพย�บ�ลและดูแลผู้ป่วย	และให้คว�มช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอก�สทั่วประเทศ

	 	 กิจกรรมนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นสื่อกล�งในก�ร
สร้�งคว�มตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร
ออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พ		และยังต้องก�รให้เกิด
คว�มต่อเนื่องในก�รจัดกิจกรรมดีๆ	 ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
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สภาเยาวชน        ต่อจากหน้า 1

เพื่อแสดงผลงาน Show and Share ให้กับส่วน
ราชการต่างๆ ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนาย
เกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบลกำาเนดินพคณุ เปน็ประธานเปดิการสมัมนา 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล
กำาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
และมหีวัหนา้สว่นราชการ กำานนั ผูใ้หญบ่า้น ผูน้ำา
ชมุชน และเยาวชนจำานวน  40 คน เขา้รว่ม เมือ่วนั
ที่ 29  ตุลาคม 2557
  นายสมบตั ิ แกว้บดุดา  ผูจ้ดัการสว่นชมุชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า 
กิจกรรม “Show and Share” ครั้งนี้เป็นการเปิด
โอกาสสภาเยาวชนบ้านดอนสง่าได้นำาเสนอผล
การดำาเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ตลอดจนการนำา
เสนอแผนงานทีจ่ะทำาตอ่ไปในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการ
สร้างจิตสำานึกรักษ์บ้านเกิด และร่วมกันพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการ
ออม และการพัฒนาศักยภาพในมิติต่างๆ พร้อม
กับขอรับคำาชี้แนะ และการสนับสนุนด้านต่างๆ 
จากสว่นราชการในพืน้ทีใ่นการทำากจิกรรมใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่
เพื่อระดมทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานในการ
สนับสนุนกิจกรรมของสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่เกิดจากการ
ระดมความคิดของสมาชิกสภาเยาวชน และการ
ให้คำาปรึกษาจากผู้นำาชุมชน 
  ในโอกาสนี ้เอสเอสไอ ไดร้ว่มมอบเงนิสมทบ
กองทุน “สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า” จำานวน 
10,000 บาท ให้กับสภาเยาวชนบ้านดอนสง่าเพื่อ
ใช้เป็นทุนตั้งต้นในกิจกรรมส่งเสริมการออม และ
การส่งเสริมอาชีพอิสระอีกด้วย

ค่านิยมนักสู้        ต่อจากหน้า 1

โดยมีพนักงานเอสเอสไอสำานักงานกรุงเทพฯเข้าร่วม
85 คน เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน 
ณ อทุยานสิง่แวดลอ้มนานาชาต ิสรินิธร เมือ่วนัที่
1 - 2 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาว่า “บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI ได้จัดกิจกรรม 
iFacts Challenging Camp 2014 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม
องค์กร หรือ iFacts ซึ่งประกอบด้วย integrity : 
ซือ่สตัย ์(ทำาในสิง่ทีพ่ดู), Fighting spirit  : จติใจนกัสู้
(สูไ้มถ่อย), aim for excellence : มุง่สูค่วามเปน็เลศิ
(ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้), can change : กล้าเปลี่ยน (เป็น
ผู้นำาการเปล่ียนแปลง), teamwork : การทำางานเป็นทีม
(เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว), service-mind : 
สำานกึในการใหบ้รกิาร (ใหม้ากกวา่ทีถ่กูคาดหวงั)
พรอ้มยำา้เรือ่งการเปน็คนเกง่คนดมีคีณุธรรม ผา่น
การทำากิจกรรมร่วมกัน โดยในช่วงเช้าของการดำาเนิน
กิจกรรมในวันแรก มีกิจกรรม SSI Mission Team 
Rally เล่นเกมชิงวัตถุดิบในการทำาอาหารภายใต้กฎ
และกตกิารว่มกนั การแขง่ขนัทำาอาหารและนำาไป
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน / กิจกรรม Ice 
Breaking ละลายพฤตกิรรมทำาใหค้นแปลกหนา้พดู
คุยกัน เปรียบเสมือนกระบวนการทำาลายกำาแพง
ทางจติใจของบคุลากรในองคก์ร กจิกรรม Positive
Thinking การหามุมมองที่แตกต่างออกไปจาก     
มุมมองปกติท่ีเราเคยมองให้เป็นบวก เป็นประโยชน์
กับการดำาเนินชีวิต เป็นประโยชน์กับคนอื่น 

  ส่วนในช่วงบ่ายมีกิจกรรม Team Building 
“iFacts Yes! We Can Do” กิจกรรมที่เน้นเรื่อง

ของการทำางานเปน็ทมี ซึง่แตล่ะฐานกจิกรรมไดม้ี
การผลดัเปลีย่นคนในทมีใหเ้ปน็ผูน้ำา และสดุทา้ย

คือ กิจกรรม iFacts Communication ซึ่งให้ทุกทีม       
ร่วมคิด ร่วมสื่อสาร เพื่อให้พนักงานเกิดความ

เขา้ใจเรือ่งคา่นยิมผา่นรปูแบบตา่งๆ ทีส่รา้งสรรค์
ของทุกทีม บรรยากาศการทำากิจกรรมดังกล่าว

เต็มไปด้วยความประทับใจ ความสุข สนุกสนาน 
และรอยยิ้มจากผู้ร่วมกิจกรรม
  นายกนก อรุณรัศมีโสภา ผู้จัดการทั่วไป 
สายทรัพยากรบุคคลและธรุการ เอสเอสไอ กล่าว
วา่ กจิกรรมในครัง้นีจ้ดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
กระตุ้นพนักงานให้ตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม หรือ iFacts เพื่อมุ่งสร้างคนเก่งคนดี ให้
มีพฤติกรรมตามวิถีเอสเอสไอ  กิจกรรมในครั้งนี้
ถือว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก เชื่อว่า
หลังจากกลับไปวันนี้พนักงานเอสเอสไอทุกคน
จะไดท้ัง้ขอ้คดิดีๆ  จากกจิกรรมนำาไปปฏบิตัใินการ
ทำางาน การอยูร่ว่มกนัและสามารถประยกุตใ์ชใ้น
การดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย
  นางสาวภาวิตา บุญเลี้ยง หัวหน้างาน 
สำานกักฎหมายกลุม่เอสเอสไอ กลา่ววา่ “กจิกรรม 
iFacts ครั้งนี้ นอกจากได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญ
ของ iFacts แต่ละตัวซึ่งสามารถนำามาปรับใช้ใน
การทำางานแล้ว ยังได้ F มาเพิ่มอีก 5 ตัว คือ Fun 
ความสนุกที่มีตลอดทริป ได้ร่วมกิจกรรมที่สร้าง
เสียงหัวเราะตั้งแต่เช้ายันเย็น Friendship ทริปนี้
ทำาให้ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ได้มิตรภาพดีๆ 
Forceful เป็นกิจกรรมที่เหมือนได้ชาร์จพลัง และ
เรียกพลังในตัวออกมา Forward ได้เรียนรู้ในการ
กา้วตอ่ไปขา้งหนา้ ไมย่ำา่อยูก่บัที ่และทา้ยทีส่ดุซึง่
สำาคญัมาก คอื (good) Feeling มคีวามรูส้กึดีๆ  เกดิ
ขึน้ รูส้กึวา่มคีวามสขุในการอยู ่SSI มากๆ คะ่ สรปุ
ง่ายๆ กิจกรรมนี้ได้ทั้งความสนุกและมีประโยชน์
มากเลยค่ะ”

  ทั้งนี้ นายอำานาจ ชื่นสุราษฎร์ พัฒนาการ

อำาเภอบางสะพาน  ได้กล่าวว่า  กิจกรรมในวันนี้

เป็นอีกกิจกรรมที่ทำาให้เยาวชนได้มีความมั่นใจ

ในการทำากิจกรรมต่อๆ ไปของเยาวชนในอนาคต

เนือ่งจากมสีว่นราชการหลายภาคสว่นเขา้มารว่ม

ท้ังยังให้การสนับสนุนกิจกรรมผ่านการประสานงาน

ที่ดีจากทางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 

(มหาชน) การนำาเสนอผลการดำาเนินกิจกรรมใน

วนันีข้องเยาวชนเปน็การเสรมิสรา้งทกัษะการนำา

เสนอผลงานของเยาวชนดว้ย ซึง่ในปงีบประมาณ 

2558 น้ี ทางสำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอบางสะพาน

มีแผนดำาเนินงานในการมุ่งสนับสนุนส่งเสริม

การสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เช่น การเลี้ยง

ไก่พันธุ์ไข่ ซึ่งเยาวชนยังคงเป็นเป้าหมายหลักใน

การดำาเนินกิจกรรม โดยที่ทางเราได้มกีารจัดสรร

งบประมาณรองรับไว้แล้ว

  ดา้น นางสาวอำาพนัธ ์ดาราเมอืง ประธาน

สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า กล่าวว่า กิจกรรมที่     

จัดขึ้นในวันนี้พวกเราในนาม “สภาเยาวชนบ้าน

ดอนสง่า” ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความ

สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเพ่ือรับฟัง และให้คำาแนะนำา

ที่เป็นประโยชน์กับพวกเราในกิจกรรมที่สภา

เยาวชนมีความสนใจทำาในปี 2558 - 2559 อีก

ทั้งจะยังคอยช่วยเหลือเราทั้งในเรื่องของงบ

ประมาณ และความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่รับ

ผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะมีขึ้นไม่ได้เลยถ้า

หากขาดผูใ้หญใ่จดคีอื บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสั

ตร ีจำากดั (มหาชน) และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 

สภาเยาวชนบ้านดอนสง่าขอขอบคุณที่ได้ให้การ

ผลกัดนั และสนบัสนนุใหเ้กดิกจิกรรมดีๆ  ครัง้นีค้ะ่

  “โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน เป็น

โครงการนำาร่องที่เอสเอสไอได้ร่วมมือกับหน่วย

งานต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้มีกิจกรรมส่งเสริม

การสรา้งจติสำานกึสาธารณะใหก้บัเยาวชนคนรุน่

ใหม่ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางปัญญา

ให้สามารถทำางานเป็นทีม คิดเป็น ทำาเป็น แก้

ปัญหาเป็นผ่านสภาเยาวชน และสร้างโอกาส

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนผ่าน

กจิกรรมพฒันาศกัยภาพเยาวชนตามความสนใจ

เอสเอสไอ ในฐานะผูป้ระสานงานและเปน็พีเ่ลีย้ง

ให้กับสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า ขอขอบคุณผู้แทน

สว่นราชการและผูเ้ขา้รว่มสมัมนาทกุทา่น ทีไ่ดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะในการดำาเนนิงาน ตลอดจนแนวทาง

การสนบัสนนุสนนุกจิกรรมในรปูแบบตา่งๆ ตอ่ไป

ในอนาคตอันใกล้นี้” นายสมบัติ กล่าว
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ด้วยการเข้าค่ายค้างแรม 3 วัน 2 คืน พร้อมสนุก
กบัฐานการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม เมือ่วนัที ่7 - 9 
พ.ย.57 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม
  ผูส่ื้อขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเครือข่ายครู
วิทยาศาสตร์อำาเภอบางสะพาน ศูนย์บริหารจัดการ
และสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มเครอืสหวริยา จดักจิกรรมคา่ย
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 
2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม โดยมีนาย
บุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา จงัหวดัประจวบฯ เขต 1เปน็ประธานเปดิ
โครงการฯ  มนีายมนนิทร ์อนิพรหม ผูจ้ดัการทัว่ไปสาย
การผลติ เอสเอสไอ ใหก้ารตอ้นรบั และ กลา่วรายงาน 
มีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 120 
คน จากโรงเรียน 24 แห่ง ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน 
ร่วมทำากิจกรรมเข้าค่ายพักค้างแรม เป็นเวลา 3 วัน 2 
คืน ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีหัวใจสีเขียวรวมดูแล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของชุมชนและโลกใบนี้ให้สวยงาม 
ด้วยการเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แห่งนี้ 
  บรรยากาศระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 
เต็มไปด้วยรอยยิ้มความคึกครื้นสนุกสนานแฝงไปได้
ดว้ยสาระประโยชนค์วามเขา้ใจในเรือ่งธรรมชาต ิการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมภายในค่ายฯ ได้แก่ 
ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ ฐานระบบนิเวศป่า
ชายเลน ฐานการเรยีนรู ้“กจิกรรมดนูก” ฐานการเรยีน
รู้เสื้อของนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ฐานการเรียนรู้จิตอาสา
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณวัดท่า
มะนาว ฐานการเรียนรู้กินเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ซึง่สิง่เหลา่นีท้ีไ่ดจ้ากคา่ยนกัอนรุกัษเ์ยาวชนสามารถ
นำาไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจำาวันได้จริง และทำาให้
รู้คุณค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปในแต่ละวัน รวมถึงการ
อนุรักษ์คงอยู่คู่โลกของเรา
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ เปิดเผยว่า เอสเอสไอมุ่งเน้นส่งเสริม
ความสำาคัญในการนำาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ 
อย่างมีคุณค่าและคุ้มค่าที่สุด ลด ละ เลิก การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่จำาเป็น รวมไปถึงการสร้าง
เพือ่ทดแทนทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ญูเสยีไป และรว่ม
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม ดว้ยการรเิริม่และดำาเนนิโครงการ
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนและพนักงานได้มีโอกาสทำากิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ รวมถึง
ได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านโครงการ
ต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น 
  “โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์นี้นับเป็น
อีกโครงการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ดำาเนินการจัดขึ้นต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 10 ให้แก่ ตัวแทนนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำาเภอบางสะพาน 
เพื่อเสริมสร้างรากฐานในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและให้
เยาวชนคนรุน่ใหมม่จีติใจในการอนรุกัษแ์ละหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯ

ตระหนักดีว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหา

ที่มีความสำาคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนา

เศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งบริษัทฯก็มี

ความพยายามในการท่ีจะดำาเนินกิจการท่ีไม่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด อีกทั้งยังจัดโครงการ

ต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีความมุ่งหวัง

ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบในการพัฒนา

ชุมชนบางสะพานของเราให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม

เมอืงใหญ ่ ตามพนัธกจิของบรษิทัฯ ในการเสรมิสรา้ง

คุณภาพชีวิตประชาชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ประจวบ-
ครีขีนัธ ์เขต 1 และ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั 
(มหาชน) ถอืเปน็การบรูณาการเพือ่การศกึษารว่มกนั
ระหวา่งหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนเพือ่ประโยชนต์อ่
การพัฒนาด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
รวมทั้งเพิ่มเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน
บางสะพานอีกด้วย
  นางสาวกานต์ศิริ มีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้าน    
วังยาว ซึ่งร่วมเป็นวิทยากรในค่าย กล่าวว่า “จากการ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ฯ เป็นคร้ังท่ีสอง รู้สึกประทับใจ

กับการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีจากการร่วมมือของทุกฝ่าย

จากคณะครู นักเรียน ในการเข้าค่ายนักอนุรักษ์ ฯ   

เจา้หนา้ทีจ่ากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ บมจ.สหวริยิา

สตีลอินดัสตรี ในการสนับสนุนให้มีโครงการดี ๆ 

ตลอด 10 ปีที่มีกิจกรรม เจ้าของสถานที่ในการจัด

กิจกรรมและคณะวิทยากรทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้

กบัไอเดยีของทมีงาน ในการชว่ยกนัเตมิกจิกรรมใหม้ี

สสีนัแปลกใหมแ่ละเปน็ทีส่นใจของผูเ้ขา้อบรมในสว่น

ของกิจกรรมการล่องเรือ และจะกลับไปปรับสภาพ            

ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่โดยการขยายผลเรื่อง

สภาพแวดล้อมที่สะอาด พืชพันธุ์ที่ควรอนุรักษ์และ

ในปีหน้าหากได้มีโอกาศได้เข้าร่วมกับโครงการค่าย
นกัอนรุกัษ ์ฯอกี อยากใหม้กีารจดัอบรมคณะวทิยากร
เกี่ยวกับความรู้ด้านระบบนิเวศทั้ง พืช สัตว์ ป่าชาย
เลน เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับคณะวิทยากร เพื่อสามารถ
ให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้าอบรมได้” 
  นางชารนิ ีขวญัศร ีครโูรงเรยีนบา้นหนองจนัทร ์
กลา่ววา่ “เปน็ครัง้แรกในการเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนกั
อนุรักษ์ ฯ การเข้าค่ายทำาให้มีประสบการณ์ที่ประทับ
ใจ คอื การไดป้ระสบการณใ์หมจ่ากกจิกรรมตา่ง ๆ  ไม่
วา่จะเปน็กจิกรรมการลอ่งเรอื ดูความสมบรูณข์องปา่
ชายเลนในพื้นที่บางสะพาน การดูนก ทำาให้นักเรียน
ได้รู้จักชื่อของนกเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้วิถีการดำารงชีวิต
ของนก การเข้าค่ายนี้ เป็นประโยชน์กับนักเรียนและ
ทางโรงเรียนในการที่จะสร้างจิตสำานึกให้นักเรียนได้
รักษ์สิ่งแวดล้อม ขอบคุณ เอสเอสไอ และ สพป.ปข.1 
ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้”
  เดก็หญิงพรรณพชัร เอีย่มสมบรูณ ์นกัเรยีน
โรงเรยีนบา้นสวนหลวง  หนึง่ในสมาชกิคา่ยฯบอกกวา่ 
“ภูมิใจครูและพี่ๆ วิทยากรทุกท่านที่คอยสอนในสิ่งที่
ไม่เคยรู้มาก่อน และได้ทำาในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยได้ทำา 
ได้เจอเพื่อนจากต่างโรงเรียน ได้คิดและทำางานต่าง ๆ
และได้วาดรูปอย่างสร้างสรรค์ ได้รู้จักพืชและสัตว์ 
ในฐานกิจกรรมป่าไม้ ได้รู้จักพันธุ์พืชในป่าชายเลน 
ลักษณะและคุณประโยชน์ของต้นโกงกาง จะนำา  
ความรู้ท่ีได้จากการเข้าค่ายฯ ไปเล่าสู่เพ่ือน ๆ ท่ีโรงเรียน
ฟัง ชอบที่ได้ทำากิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทำาให้พวก
เรามีความสุขมาก ได้ทำาเสื้อตัวเดียวในโลก ต้องขอ
ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากที่ได้ให้ความรู้กับพวก
เราค่ะ”   
  เด็กชายเอื้ออังกูล เกตุสำาอางค์ นักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนทอง กล่าวว่า ดีใจที่พี่ๆ วิทยากรมา
ให้ความรู้ และสอนให้ทุกคนมีความว่องไว มีความ
กลา้แสดงออก ผมชอบฐานกจิกรรมทกุๆ ฐาน  เพราะ
ได้ให้ความรู้ที่ดี ชอบที่ได้ล่องเรือ ได้เรียนรู้และเห็น 
ต้นโกงกาง เห็นธรรมชาติของป่าชายเลน ได้ทำาเสื้อ
ตัวเดียวในโลก และยังได้บำาเพ็ญประโยชน์โดยได้
ไปปลูกต้นไม้ที่วัดท่ามะนาว ผมขอขอบคุณพี่ๆ ทุก
คนที่ให้ความรู้ใหม่ ๆ ที่หาไม่ได้จากรั้วโรงเรียนและ
ขอบคณุ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ตลอดมา  
  ค่ายฯ นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ไม่เพียงแต่จะสร้าง
กลุม่คนรุน่ใหมใ่หรู้ร้กัจกัสิง่แวดลอ้มในชมุชนของตน
เป็นอย่างดีแล้ว แต่ยังมุ่งหวังที่จะสร้างกลไกสำาคัญ
ในการมีส่วมร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใหค้งอยูคู่่กบั
บางสะพานของเราตลอดไป

  นายณรงค์ฤทธิ์  โชตินุชิตตระกูล  กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด  หรือ  WCE
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า 
ตามที่บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ได้สั่งสม
ประสบการณ์งานซ่อมเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหนัก เช่น
อุตสาหกรรมเหล็กของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) และธุรกิจบริษัทในเครือสหวิริยา 
มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปีนั้น ทำาให้บริษัท เอ็น
เอส บูลสโคป (ประเทศไทย) จำากัด (NS Blue Scope 
Thailand) ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบ
โลหะและเคลือบสีชั้นนำาของไทยเกิดความเชื่อมั่น
ในคุณภาพผลงานซ่อมบำารุง ฝีมือการดำาเนินงาน 
และการให้บริการ จึงได้มีการว่าจ้างงานซ่อมบำารุง
เครื่องจักรกลหนักในอุตสาหกรรมเหล็กเช่นเดียวกัน 
อาทิ งานตรวจสอบและซ่อมแซมชิ้นส่วนของเครื่อง
ม้วนเหล็กแบบแกน (Test and Repair Mandrel) โดยชิ้น

สว่นทีท่ำาการซอ่ม เชน่ แกนเพลา (Shaft) ชิน้สว่นขยาย
และหดตวั (Segment Expansion and Recoil) เปน็ตน้ ซึง่
สามารถคิดเป็นมูลค่างานรวมกว่าล้านบาท
  จากการดำาเนินงานของ WCE ยังช่วยให้บริษัท
เอ็น เอส บูลสโคป ลดต้นทุนค่าขนส่ง ลดระยะเวลา

ในการรอซ่อมบำารุง เพราะไม่ต้องส่งไปซ่อมยังต่าง
ประเทศ แล้วการทำางานยังสามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนการซ่อมบำารุงอีกด้วย
  บริษัท เอ็นเอส บูลสโคป (ประเทศไทย) จำากัด 

(NS Blue Scope Thailand) ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นเคลือบโลหะและเคลือบสีชั้นนำาของไทย 
ที่มีสินค้าจัดจำาหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่าง
ประเทศ สำาหรบัใชใ้นการกอ่สรา้ง เครือ่งใชไ้ฟฟา้ และ
อุตสาหกรรมการผลิตโดยทั่วๆ ไป โดยมีผลิตภัณฑ์

หลัก ได้แก่ เหล็กเคลือบสีคลีน คัลเลอร์บอนด์ และ
เหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม และยังมีผลิตภัณฑ์ตัว
เลือกอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมของสังกะสี
อะลมูเินยีมรอ้ยละ 55 ไดแ้ก ่เหลก็เคลอืบแซคส ์เหลก็

เคลือบสีพี-แซคส์ และเหล็กเคลือบสีชัตเตอร์เอ็กซ์
  นายณรงคฤ์ทธิ ์กลา่ววา่ WCE คงเดนิหนา้ทยอย
รับงานซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักจากบริษัท 
เอ็น เอส บูลสโคป (ประเทศไทย) จำากัด อย่างต่อเนื่อง 
และถือเป็นความสำาเร็จอีกขั้นในการขยายฐานของ
กลุ่มลูกค้าในประเภทอุตหสาหกรรมเหล็กของ WCE
  ทั้งนี้สายงานธุรกิจการจัดการซ่อมบำารุงของ 
WCE ได้เปิดให้บริการด้านงานบริหารจัดการงาน
ซอ่มบำารงุโรงงานอตุสาหกรรม และเครือ่งจกัรกล เชน่ 
งานเครื่องกล งานไฟฟ้า งานโยธา รวมถึงงานสอบ
เทียบอุปกรณ์วัดคุมทางอุตสาหกรรม โดยให้บริการ 
รับจัดวางระบบงานซ่อมบำารุงโรงงาน งานออกแบบ 
ดัดแปลงและซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบ
สาธารณูปโภคของโรงงาน ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร 
ช่างฝีมือที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระดบัสากล พรอ้มกบัมคีวามมุง่มัน่ ทุม่เท ตัง้ใจในการ
ทำางาน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังสโลแกน
“ We Engineer Your Success”

SSI p.4.indd   1 11/14/2557 BE   21:49



ปที่  5   ฉบับที่  111   ประจําวันที่  16  พฤศจิกายน  2557

เหลก็แผนเคลอืบไทย
ทบุสถติ ิ6 ลานชัว่โมงการทาํงาน
โดยไมเกดิอุบตัเิหต ุ ตัง้เปาเพิม่สถติิตอเนือ่ง

ดวยความรวมมอืของผูบริหารและ
พนักงาน บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย
สรางผลงานเยี่ยม ไมเกิดอุบัติเหตุ
ใน 6 ลานชั่วโมงการทํางาน ทุกฝาย
ใหความสาํคญั ทาํใหถงึเปาหมายที่
วางไวดวยกัน นโยบายองคกรเนน
ทรพัยากรบคุคลเปนสิง่สาํคญัทีส่ดุ 
สรางสุขในการทํางาน และสถาน
ประกอบการปลอดภัย วางแผน     
ตั้งเปาที่ 6.5 ลานชั่วโมง ในป 2558 

  บริษัท เหล็กแผนคลือบไทย จํากัด
(TCS) ทําสําเร็จหลังจากตั้งเปาหมาย 
“6 ลานชั่วโมงการทํางานโดยไมเกิด
อุบัติเหตุ” โดยสถิติดังกลาวครบเมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคมที่ผานมา ซึ่งผูบริหาร
และพนักงานตางใหความสําคัญกับ
โครงการนี้ : อานตอหนา 2

รวมภาพกจิกรรม
ของคณะทํางาน
ควบคมุการปฏบิติ
รถขนสงสินคา
เครือสหวิริยา
●  ติดตั้งปายเตือนสติ
  พนักงานขับรถ

●  กลองวงจรปด
  ชวยเหลือชุมชน

●  รับฟงขอเสนอแนะ
  จากชุมชน

●  มอบรางวัลพนักงาน
:อานตอหนา 3

คณะทาํงานควบคมุฯ รถขนสง
เพิม่ศกัยภาพการทํางาน  เดนินโยบายคมุเขม
ควบคุมกฎระเบียบ  ไมเกิดอุบัติเหตุในการขนสงสินคา

เสยีงจากพีน่องชาวบางสะพาน
“ธนาคารชุมชน...ชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดลอม อ.บางสะพาน”

ที่ผานมา นสพ.ขาวฅนเหล็ก ไดนําเสนอขาวของธนาคารชุมชน 

อ.บางสะพาน มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันนี้งานพัฒนาธนาคาร

ชุมชน อ.บางสะพาน รุดหนาไปมาก มีธนาคารชุมชนที่ถูกจัดตั้ง

ขึน้มาจากแรงกาย แรงใจของพีน่องบางสะพานทัง้สิน้ 18 ธนาคาร 

กับยอดกองทุน ณ ต.ค.57 19,878,690 บาท ซ่ึงกองทุนดังกลาว 

หมุนเวียนพัฒนา เปนทุนในการสรางเศรษฐกิจชุมชน เสริม

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม งานดานสิ่งแวดลอม และกิจกรรม

อื่นๆ ใหกับสมาชิกธนาคารฯ ไดมากมาย      : อานตอหนา 2 อุดม  สดใส

นายอดุม สดใส เลขาคณะทาํงานควบคมุการปฏบิตัริถขนสงสนิคา เครอืสหวริยิา แจง
ความคืบหนาสถิติการเดินรถขนสงสินคาชวงเดือนมิ.ย.-ก.ย. 57 ไมเกิดอุบัติเหตุใดๆ 
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ตอกย้ําเรื่องการเขมงวดเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับที่ให
พนักงานขับรถปฎิบัติอยางเครงครัด รวมถึงบทลงโทษที่จริงจัง วางแผนการดําเนิน
งานรวมกับชุมชนตอเนื่อง ชวยกันดูแลใหสังคมเปนสุข
  จากการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน
การจัดต้ังสภาผูนําชุมชน และโครงการสหวิริยา
รวมพัฒนา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผานมา 

คณะทาํงานควบคมุการปฎบิตัริถขนสงสนิคา 
เครอืสหวริยิา โดยนายอดุม สดใส เลขาคณะ
ทํางานฯ ไดแจงผูนําชุมชน  : อานตอหนา 3

●  รวมภาพ น.4

กิจกรรม Safety Week 2014
(กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

จัดโดยบริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด

  ั

ภาพประทับใจ

มูลนิธิหัวใจอาสา
ศึกษาดูงานพี่นอง 

อ.บางสะพาน

น.4
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เนื่องจากความปลอดภัยในการทำางาน เป็น
นโยบายสำาคัญ และเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่
เป็นสากล ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้และดำาเนินการ
มาอยา่งตอ่เนือ่งจนครบ 6 ลา้นชัว่โมงการทำางาน
ไปเมื่อเร็วๆ นี้ 

  หนึง่ในผูบ้รหิารทีเ่ปน็ผูข้บัเคลือ่นโครงการฯ 
กลา่ววา่ “บรษิทัฯ สามารถบรรลเุปา้หมาย 6  ลา้น
ชั่วโมงการทำางาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานเมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความภาค
ภูมิใจให้กับพนักงานและทีมงานเป็นอย่างมาก 
นโยบายของบรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญักบับคุคลากร 
ทุกคนคือหัวใจขององค์กรและเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่ายิ่ง มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัย 
สขุภาพอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน 
รวมทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของบคุคลากรในองคก์ร
และชุมชนใกล้เคียง และเพื่อให้กิจการดำาเนิน
ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีนโยบาย
สนบัสนนุการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัและกจิกรรม

ในการปอ้งกนัการเกดิอบุตัเิหต ุซึง่การตัง้เปา้ทีจ่ะ
ไมเ่กดิอบุตัเิหตใุนชัว่โมงการทำางานนัน้ อยูภ่ายใต้
โครงการ Zero Accident Campaign ที่บริษัทฯ เข้า
รว่มกบักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ซึง่รว่ม
โครงการมากว่า 10 ปีแล้ว”
  “ความสำาเร็จของโครงการนี้ เริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน
ให้มีความระมัดระวังในการทำางาน การกำาหนด
นโยบายร่วมกัน การฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยว
กับการทำางานให้ปลอดภัย นำาไปสู่การปฏิบัติที่
เครง่ครดัของบรษิทัฯ  สามารถกลา่วไดว้า่ ในเรือ่ง
อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางานนั้น บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จ
เปน็อยา่งสงู จากความรว่มมอืของทกุฝา่ย การนัตี
ได้จากรางวัล Zero Accident Award Gold Level 
ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน โดยในปี 2556 ทำาสถิติได้ที่ 5.5 
ลา้นชัว่โมง และในเดอืนกนัยายน 57 ทีผ่า่นมา ทำา
สถิติได้ที่ 6.0 ล้านชั่วโมง เป้าหมายสำาคัญต่อไป
คอื 6.5 ลา้นชัว่โมง ไมเ่กดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน 
คาดว่าจะสำาเร็จในเดือนตุลาคม 2558”  
  นายชาตรี เพิ่มเติมว่า “อีกหลายๆ องค์
ประกอบสำาคัญที่ทำาให้โครงการนี้ เกิดความ
สำาเรจ็ เชน่ กจิกรรมสง่เสรมิความรูต้า่งๆ ทีช่ว่ยให้
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น เช่น
การส่งเสริมอบรมพนักงานตามแผนการอบรม
ประจำาปี ทั้งอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามกฎหมาย
กำาหนด เช่น อบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

เป็นต้น และการอบรมเพื่อ
เกดิความเชีย่วชาญในการ
ปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติ
งานกับเครื่องจักร อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ต้องอาศัยเทคนิค
ในการทำางาน รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณให้มี
การดำาเนินการจัดสัปดาห์
ความปลอดภัย (Safety 
Week) ขึ้นทุกปี ต่อเนื่อง
ยาวนานเปน็เวลา 10 กวา่ปี
เช่นกัน เพื่อให้พนักงานทุก
คนระลึกและตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทำางาน
รวมทั้งกิจกรรมใหม่ๆ ที่ส่ง
เสริมและกระตุ้นจิตสำานึก
ด้านความปลอดภัย สุขภาพ
อนามยั และสิง่แวดลอ้มให้
กับพนักงาน เช่น กิจกรรม
เดินวิ่งลดนำ้าหนัก BMI ต่อ 
ยอดจากความปลอดภัย
ในการทำางานแล้วยังต้องดูแลสุขภาพร่างกาย
ของพนักงานด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้
ครอบคลุมทั้งชีวิตการทำางานและสุขภาพของ
พนักงาน”
  “ซึ่งในอนาคตนั้น บริษัทฯ คาดหวังว่าจะ
พิชิตรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้าน

เหล็กแผ่นเคลือบไทย  ต่อจากหน้า 1

ชาตร ี ตยิะสตัยก์ลุโกวทิ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย

วันนี้เราลองมาฟังเสียงจากสมาชิกเหล่าน้ัน 
เพื่อสะท้อนว่า “ธนาคารชุมชน” ที่มาจาก
แรงขับเคลื่อนของพวกเขาน้ัน เก้ือหนุนให้
เกิดประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่

นายจรัญ  เหลือหลาย
ประธานธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง

  ธนาคารชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ในด้านประกอบอาชีพ เราสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน ทำาให้เรามีทุนในการ
ประกอบอาชีพได้ดีขึ้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยตำ่า ด้าน
สังคมเรามีสวัสดิการให้กับสมาชิก เช่น การเกิด 
เจ็บ แต่งงาน – บวช  เสียชีวิตให้ด้วย และในด้าน
สิ่งแวดล้อม ธนาคารยังเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน ธนาคาร
ชมุชนบา้นมา้รอ้ง ไดจ้ดัใหม้สีมดุทำาความดขีองผู้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในอนาคตสมุด
นี้ยังใช้เป็นตัวคำ้าเงินกู้ตนเองได้

นางสมบูรณ์  สิงคิวิบูลย์
ประธานธนาคารชุมชนบ้านกลางนา

  ธนาคารชมุชน ชว่ยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ เปน็
แหลง่เงนิทนุใหก้บัชาวบา้นในการตอ่ยอดในการ
ประกอบอาชพีของตวัเองใหม้คีวามคลอ่งตวัมาก
ขึ้น ด้านสังคม ธนาคารชุมชนได้ชักชวนชาวบ้าน
ให้รู้จักการออม เราให้กู้เงินในดอกเบี้ยตำ่า และมี
สวัสดิการให้กับสมาชิก และด้านสิ่งแวดล้อม เรา
มปีนัผลดอกเบีย้บางสว่น เพือ่พฒันาหมูบ่า้น เชน่ 
การตัดหญ้าข้างทาง การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

นางณัฐกานต์  หมายเมฆ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านฝ่ายท่า

  การมีธนาคารชุมชนในพื้นที่  ทำาให้รู้จัก
การออม รู้จักพอเพียง ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ
ระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง เราให้สมาชิกกู้เงิน
ธนาคารชุมชนของเราเอง ดอกเบี้ยตำ่า ปัจจุบันนี้

พูดได้เต็มปากว่า สมาชิกธนาคารเราปลอดหนี้
จากเงินกู้นอกระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีการนำา
เงินปันผลแต่ละปีมาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มาก
ขึ้น ที่ผ่านได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยสัตว์

นำ้าอีกด้วย ทั้งหมดนี้ ธนาคารชุมชนของเราช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม

ไปพร้อมกันได้อย่างแน่นอน

นายศิริพันธ์  ทองโปร่ง
คณะกรรมการธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง

  ธนาคารเราเน้นเรื่องการออม และบริการ
ด้านสวัสดิการให้กับเพื่อนสมาชิก ยึด 2 อย่างนี้

เป็นหลัก ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านตื่นตัวมาก 
เพราะว่ารู้จักการออม ทำาให้เขามีเงินฝากเป็น
หลักหมื่นได้ ช่วยให้ระบบการเงินดีขึ้น มีระบบ
เงินกู้ให้กับสมาชิก ดอกเบี้ยถูก และเรามีระบบ

เงินกู้เพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยให้กู้
ไม่มีดอกเบี้ย ในด้านสังคม ธนาคารได้ช่วยทั้ง 
วัด โรงเรียน หมู่บ้าน  ตลอดที่มีงาน สิ่งแวดล้อม 
ธนาคารเราเห็นความสำาคัญ โดยให้กลุ่มปุ๋ยนำา
เงินไปลงทุนทำาปุ๋ยเพื่อการเกษตร โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย และสามารถนำาปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ตาม
หมู่บ้านให้เติบโตแบบธรรมชาติ โดยไม่พ่ึงสารเคมี 

นายถนอม  คำาแก้ว
ประธานชุมชนบ้านดอนทอง

  ธนาคารชุมชน ช่วยให้คนที่ประกอบอาชีพ 
มีโอกาสกู้ยืมเงินธนาคารไปลงทุน เพื่อต่อยอด
ธุรกิจของสมาชิกธนาคาร ทางด้านสังคม ทำาให้
สังคมดีขึ้น ทำาให้คนหันมาออมมาขึ้น มีชีวิต          
มีความหวัง และทุกๆ สิ้นปี เราจะมีเงินปันผลให้
สมาชิก และด้านสิ่งแวดล้อม เรานำาเงินปันผล 
บางสว่นมาพฒันาและอนรุกัษธ์รรมชาต ิเชน่ การ
ปลูกป่า พัฒนา 2 ข้างทาง

นางสาวเปรมิกา  เรือนจันทร์
คณะกรรมการธนาคารบ้านท่ามะนาว

  การมธีนาคารชมุชน ทำาใหส้มาชกิในชมุชน
ได้รู้จักออมเงินมากขึ้น มีเงินหมุนเวียนตลอดทุก
เดือน คนในชุมชนเริ่มมีเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ จากการกู้เงินธนาคารชุมชน ในอัตรา
ดอกเบี้ยถูก ทำาให้สมาชิกไม่ต้องไปกู้เงินนอก
ระบบ ในด้านสังคม เรามีสวัสดิการให้กับสมาชิก 
และด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา 2 ข้างทางใน
วันสำาคัญ และมีการปลูกต้นไม้พืชผลกินได้เป็น
สวัสดิการ บริเวณ  2  ข้างทาง ถ้าผลผลิตออก
สมาชกิสามารถเกบ็ไปกนิและประกอบอาหารได้
  ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวเป็นเสียงบางส่วน
จากคณะกรรมการ “ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน”
จะเห็นได้ว่าสามารถสร้างประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ให้กับสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องแบบ
เป็นเครือข่าย ซึ่งพี่น้องชาวบางสะพานและเครือ
สวหิริยา จะเดินหน้าสร้างสิ่งดีๆ เช่นนี้ต่อไป และ
ครั้งต่อไปเราจะได้นำาเสนอมุมมองความคิดเห็น
จากธนาคารอื่นๆ ต่อท่านอีกครั้ง

ธนาคารชุมชน     ต่อจากหน้า 1

ความปลอดภัย (P.M.I.A) ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับ
ประเทศให้ได้ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และ
ติดตามด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน รวม
ถึงการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้”
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ประจําวันที่  16  พฤศจิกายน  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

คณะทํางานฯ       ตอจากหนา 1

และสมาชิกแตละพื้นที่ที่เขารวมประชุม ในราย
ละเอียดเรื่องการดําเนินงานของคณะทํางานฯ 
มาตรการขอบังคับตางๆ ที่กําหนดใหพนักงาน
ขบัรถปฏบิตัติาม และทีส่าํคญัคอื พดูคยุเรือ่งสถติิ
การเกิดอุบัติเหตุจากรถขนสงใน อ.บางสะพาน 
ชวงเดอืน ม.ิย.-ก.ย.57 = 0 หรอืไมเกดิอบุตัเิหตเุลย
  โดยเลขาคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา “หลัง
จากที่ไดมีการตั้งคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติ
รถขนสงสินคา เครือสหวิริยา ขึ้นมา โดยมีคณะ
กรรมการทํางานรวมกันหลายบริษัทฯ รวมทั้งมี
ภาคีเครือขายชุมชนรวมทํางาน ตรวจสอบ สอดสอง
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนสงฯ 
ทําใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอบังคับตางๆ พนักงานขับรถขนสง
สินคาก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนอยางดี เรียก
ไดวา คณะทํางานฯ ทํางานกันดวยความตั้งใจ 

บวกกับองคประกอบตางๆ อาทิ เครื่องมือชวย
สอดสอง เชน กลองวงจรปด รถตรวจการณ ฯลฯ 

ทําใหปฏิบัติงานไดเต็มที่ มีผลงานที่ชัดเจน คือ 
ชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนที่ผานมา

ไมมีการเกิดอุบัติเหตุจากรถขนสงสินคา ในพื้นที่ 
อ.บางสะพาน เลย คอือบุตัเิหต ุ= 0 ทาํใหผูปฏบิตัิ
งานทั้งหมดเกิดขวัญและกําลังใจที่ดี พรอมที่จะ
ทํางานกันอยางเขมแข็งตอไป”
  “สวนอื่นๆ อาทิ การทํางานรวมกับชุมชน 
เชน ลงพบเพื่อพูดคุยถึงปญหา ขอรองเรียน 
การนํารถตรวจการณลงตรวจตามพื้นที่ การ
อบรมพนักงานขับรถ ฯลฯ ยังมีการดําเนินการ
รวมกบัเครอืขายชมุชนตอเนือ่ง เพือ่ใหการทาํงาน
ครอบคลุมและเกิดผลชัดเจน ตองขอขอบคุณ 
ทุกๆ ฝาย ที่ใหความรวมมือกับคณะทํางานฯ 
เราหวังรวมกันวาจะสรางมาตรฐานการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับงานขนสงสินคา เครือสหวิริยา ใหดี

และเกิดผลกระทบตอชุมชนใหนอยที่สุด ซึ่งการ

ทํางานของปนี้จะมีการวิเคราะห ประเมิน พูด

คุยกันในคณะทํางานฯ เพื่อนําไปสูการวางแผน

พัฒนา ปรับปรุงการทํางานของป 2558 ใหดียิ่งๆ

ขึ้นไป” นายอุดม สดใส กลาว

รวมภาพกิจกรรมตางๆ ของคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา
ดําเนินงานรวมกับชุมชน

● กิจกรรมติดตั้งปายเตือนสติพนักงานขับรถ บริเวณบานดอนสูง และบานยางเขา
   ติดตั้งปายขอความเตือนสติพนักงานขับรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา บริเวณกอนถึงโรงเรียนบานดอนสูง โดย นายวัฒนา     

ดิลกจาตุรันต ผูใหญบาน หมู 11 ต.ธงชัย ใหเกียรติรวมกิจกรรมดังกลาว

   และตดิตัง้ปายขอความเตอืนสตพินกังานขบัรถขนสงสนิคาเครอืสหวริยิา  บรเิวณกอนถงึโรงเรยีนบานยางเขา โดยมนีายอนงค 

เกตุรักษ ผูใหญบาน ม.5 ต.ชัยเกษม ใหเกียรติรวมกิจกรรม

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา คณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา ไดปฏิบัติงานอยางเขมงวดในเรื่องตางๆ 
ทั้งกฎระเบียบที่พนักงานขับรถตองปฏิบัติตาม การตรวจสอบ สอดสองดูแล การทํางานของ พขร.อยางทั่วถึง และอื่นๆ ซึ่ง
เปนภารกิจที่สําคัญของคณะทํางานฯ และโดยเฉพาะการเกื้อหนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ที่สามารถรวมสรางสุขใหพี่นอง 
อ.บางสะพาน ไดเปนอยางดี และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะทํางานฯ ไดทํากิจกรรมเพื่อชุมชน และรวมกับชุมชนดังนี้

● กิจกรรมกลองวงจรปดชวยเหลือชุมชน
   จากที่คณะทํางานฯ ไดทําการติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 10 จุด เพื่อตรวจสอบ
การปฏบิตังิานของ พขร. นัน้ กลองวงจรปดทัง้หมดสามารถเปนสวนหนึง่ทีช่วยสรางใหชมุชน
เกดิความสงบสขุได ซึง่จากการบนัทกึเหตกุารณตางๆ ของกลองวงจรปด เปนหลกัฐานสาํคญั
ชิน้หนึง่ เชน โจรจีร้ถมอเตอรไซคบรเิวณบานดอนสาํราญ โจรขโมยววับรเิวณบานระหาร โจร
ขโมยรถมอเตอรไซคบริเวณบานหนองมงคล เปนตน

● รับฟงขอเสนอแนะจากชุมชน พรอมเรงแกไขปญหาใหตรงจุด
   คณะทาํงานฯ ลงพืน้ทีร่บัฟงขอเสนอแนะจากพีน่องชมุชนตลางบางสะพาน โดยขอ
เสนอแนะที่ไดรับมา เชน การเวนระยะหางระหวางคัน ของรถขนสงสินคาฯ ไมตํ่ากวา 50 ม. 
เพื่อใหรถเล็กสามารถแซงได ซึ่งคณะทํางานฯ ไดดําเนินการแกไข โดยติดตั้งปาย เพื่อเตือน
ให พขร.ปฏิบัติตาม และเพิ่มความเขมขนดวยการสงรถตรวจการณคอยสุมตรวจ และอบรม 
พขร. ใหรับทราบเพื่อปฏิบัติใหถูกตอง

● กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานขับรถดีเดนประจําเดือน
     เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกบัพนกังานขบัรถขนสงสนิคา 
ที่ปฏิบัติงานดี มีวินัย ใสใจชุมชน 
โดยใหพีน่องชาวบางสะพานเปน
ผูรวมคัดเลือก และเมื่อวันที่ 21 
ตุลาคมที่ผานมา ไดดําเนินการ
มอบรางวลัไปเรยีบรอย ซึง่มนีาย
สมบูรณ  เสวตวงษ  ผูใหญบาน ม.4
ต.แมรําพึง  และนายพรศักด์ิ  ทอง-
เรืองกิตติ ผูใหญบาน ม.1 ต.กําเนิด-
นพคุณ ใหเกียรติรวมกิจกรรม
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ประจําวันที่  16  พฤศจิกายน  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

●   รวมภาพ

 เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผานมา บริษัท  
เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS) มีการจัด
กจิกรรมสปัดาหความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
หรือ Safety Week 2014 ภายใตคอนเซ็ปต The 
Fire Safety Day เพือ่รณรงคใหตระหนกัถงึความ
ปลอดภัยในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน
โดยม ีนายซาโตช ิมรูาตะ กรรมการและผูจดัการ
โรงงาน เปนประธานในพิธีเปด ภายในงานมี
กิจกรรมจากความรวมมือของผูบริหารและ
พนักงาน ไดแก บอรดนิทรรศการของแตละ

ฝายงาน กิจกรรมตางๆ ประจําบูธ การสาธิต         
วิธีออกกําลังกายประจําวัน เพื่อใหรางกายได
ยืดหยุนระหวางการปฎิบัติงาน ซุมเกมส สาธิต 
การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย และ
กิจกรรมสําคัญคือ การซอมอพยพหนีไฟ และ
สาธิตวิธีการชวยเหลือผูประสบภัยจากอัคคีภัย 
ซึ่งพนักงาน ผูบริหาร และพนักงานจากบริษัท
ในเครือ ที่เขารวมงานตางก็ไดรับทั้งความรูและ
ความบันเทิงควบคูกันไป โดยกิจกรรมดีๆ เชนน้ี
จัดขึ้นเปนประจําทุกป....

     มูลนิธิหัวใจอาสา โดยนายยงจิรายุ อุปเสน รองผูจัดการโครงการ Happy Heart 2 
Happy Society นําทีมเขาเยี่ยมชมศึกษาดูงานการดําเนินงานดานการพัฒนาสังคม จาก
กลุมธนาคารชุมชนบานมารอง ต.พงศประศาสน ในหัวขอ “พัฒนาการของธนาคาร
ชมุชนและสภาผูนาํชมุชน” พรอมทัง้รบัฟงแผนการพฒันาคณุภาพชวีติพีน่องชาวอาํเภอ

บางสะพานจากผูแทนเครือขาย 4 ตําบล กับ “เปาหมาย ความทาทายและคุณคาจาก
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน” ทําใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคิดวิธีการ           
นําเสนอแผนพัฒนาฯ อยางสรางสรรคแบงปนสูภายนอก ณ หองประชุม โรงแรมเวสเทิรน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

มูลนิธิหัวใจอาสา โดยนายยงจิรายุ อุปเสน รองผูจัดการโครงการ Happy Heart 2 บางสะพานจากผูแทนเครือขาย 4 ตําบล กับ “เปาหมาย ความทาทายและคุณคาจาก

ภาพประทับใจ  มูลนิธิหัวใจอาสา  ศึกษาดูงานตางๆ ของพี่นอง  อ. บางสะพาน

กิจกรรม  Safety  Week  2014
กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จัดโดยบริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
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