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เดิน-วิง่ ฅนเหล็กมินมิ าราธอน
ระดม2.6ล.ชวยผูด อ ยโอกาส
พัฒนาคนรุนใหม
ดูแลสิ่งแวดลอม
เอสเอสไอจัดคาย
อนุรกั ษรนุ เยาว10

บมือพันธมิตรเหล็กจัด
•• SSI-TCRSSจั
รายไดสะสมชวยสังคมกวา15ลาน บ.

เอสเอสไอรวมกับสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต 1
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม
สิ่งแวดลอมเครือสหวิริยา จัด
โครงการ “คายนักอนุรกั ษรนุ เยาว
รุนที่ 10” เพื่อสงเสริมเยาวชน
บางสะพานเปนแนวรวมอนุรกั ษ
สิง่ แวดลอมในพืน้ ที่ เปนเครือขาย
เยาวชนรักษสง่ิ แวดลอม มีตวั แทน
เยาวชนจาก 24 โรงเรียนเขารวม
อานตอ น.4
กวา 120 คน

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

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 นี้

“ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 7”
คนแนนสวนลุม SSI-TCRSS จับมือ
NS Blue Scpoe - SUS และ NSGT
รวมจัด ระดมทุนชวยเหลือผูดอย
โอกาสไดถึง 2.6 ลานบาท ดวยการ
สนับสนุนจาก พนักงาน ลูกคา คูคา
ประชาชนและผูใ หญใจดี เผยรายได
จากการจัด 7 ครั้งรวมกวา 15 ลาน
บาท ผูบริหารองคกรรวมจัดยืนยัน
ผนึกแนนจัดกิจกรรมดีๆ เพือ่ สังคม
ตอเนื่อง พนักงาน-ผูรวมกิจกรรม
เผยไดทั้งสุขภาพไดทั้งบุญ จัดครั้ง
หนามารวมอีกแนนอน
กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กประกอบดวย บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI
บริ ษั ท เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) หรือ TCRSS บริษัท เอ็นเอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด หรือ NS
Bluescope บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล
(1995) จํากัด หรือ SUS และบริษัท
นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ NSGT ได
รวมกันจัดงาน “ฅนเหล็กมินิมาราธอน
ครั้ ง ที่ 7” หรื อ “Thailand Iron Man
Mini Marathon 2014” ขึ้ น เมื่ อ วั น
เสารที่ 8 พ.ย. 2557 ณ ลานตะวันยิ้ม
สวนลุมพินี
อานตอ น.2

ลุยพัฒนาสภาเยาวชนดอนสงาเปนรูปธรรม บลูสโคปวางใจเวสทโคสท
SSI-อบต.กําเนิดฯจัดเวทีโชวผลงาน-แผน จางซอมจักรกลโรงเหล็ก

เอสเอสไอจับมือองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจัดเวทีสัมมนาและสงเสริมศักยภาพสภาเยาวชนบาน
ดอนสงา เพื่อแสดงผลงานการดําเนินกิจกรรมที่ผานมาและแผนการดําเนินงานในอนาคต พรอมรับคําชี้แนะ
แนวทางจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ระดมทรัพยากรของแตละหนวยงานใน
การสนับสนุนกิจกรรมของสภาเยาวชนบานดอนสงาใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานทีว่ างไว โดยมีผเู ขารวมกิจกรรม
40 คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา ร วมกั บ องค การบริ หารส วนตํ าบลกํ าเนิ ดนพคุ ณ จั ดเวที
“บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สัมมนาใหกับสภาเยาวชนบานดอนสงา
อานตอ น.3

เอ็นเอส บูลสโคป หนึง่ ในผูผ ลิตผลิตภัณฑเหล็กแผนเคลือบโลหะและ
เคลือบสีชนั้ นําของไทยเชือ่ มัน่ เวสทโคสทเอ็นจิเนียริง่ ธุรกิจวิศวกรรม
กลุม เอสเอสไอ จางซอมเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมเหล็ก เชน งานตรวจสอบ
และซอมแซมชิน้ สวนของเครือ่ งมวนเหล็กแบบแกน มูลคางานกวาลาน
บาท เปนอีกขัน้ ความสําเร็จในการขยายการใหบริการในกลุม อุตสาหกรรม
เหล็ก ผูบริหารเผยทยอยรับงานอยางตอเนื่อง
อานตอ น.4

หนุนคานิยมจิตใจนักสูพนง. SSIจัดคายสงเสริมวิถีองคกร
เอสเอสไอเดินหนาปลูกฝงพนักงานมี คุณธรรม จัดกิจกรรม iFacts Challenging เอสเอสไอเปนเวลาสองวันหนึ่งคืน ณ
จิตใจนักสูมุงสูความเปนเลิศตามวิถี Camp ดวยการทํากิจกรรมสันทนาการ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
เอสเอสไอ พร อ มเป น คนเก ง คนดี มี สร า งการทํ า งานเป น ที ม เรี ย นรู วิ ถี จ.เพชรบุรี
อานตอ น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เดิน-วิ่งฅนเหล็ก

ต่อจากหน้า 1

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำ�เงินรายได้ทั้งหมด
จากการจัดกิจกรรม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้
กับหน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรเพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส นำ�ไป
ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสในการพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ ให้ ห ยั ด ยื น อยู่ ไ ด้ ใ นสั ง คม
อย่างเข้มแข็ง โดยเน้นการพัฒนาตามแนวทาง
แห่งความยั่งยืน  
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิ ธี ก ารแข่ ง ขั น พร้ อมได้ รั บ เกี ยรติ จาก H.E.
Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำ�
ประเทศไทย และผู้บริหารจาก 5 องค์กรร่วมจัด
ได้แก่นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ SSI Mr.
Mitsuo Yasuhisa กรรมการผู้จัดการใหญ่ TCRSS
นายสมเกียรติ ปินตาธรรม ประธานบริษัท NS
Blue Scope   Mr. Hiroaki Sato กรรมการผู้จัดการ
SUS และ Mr. Akihiko Ota ประธานบริษัท NSGT ให้
เกียรติร่วมทำ�การแข่งขัน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเดิน
วิ่งและร่วมแข่งขันวิ่ง ประมาณ 700 คน มีผู้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อีกจำ�นวนหนึ่ง
อาทิ องค์กร ผู้ค้า ผู้สนับสนุน จำ�นวน 120 องค์กร
และมูลนิธิองค์กรผู้ดแู ลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 30
แห่ง รวมจำ�นวน 700 คน และหน่วยงานสนับสนุน
อีกจำ�นวนหนึ่ง
การแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กม. (ไม่มีการ
แข่งขัน) และเดินวิ่ง มินิมาราธอน ระยะ 5 กม. โดย
เริม่ การเดินวิง่ ในเวลา 6.00 น. และร่วมทำ�การมอบ
เงินรายได้จากการจัดงานจำ�นวนเงิน 2.6 ล้านบาท
ให้แก่มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสต่างๆ พร้อมกับร่วม
มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศทั้งประเภทชาย และ
ประเภทหญิง
		H.E. Mr. Mark Kent เอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจำ�ประเทศไทย ซึง่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
เดิน-วิ่งกล่าวว่า  “วันนี้ถือเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งที่
ได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้ร่วมเป็นพลังในการวิ่ง
เพื่อผู้ด้อยโอกาส และยินดีที่ได้ร่วมมือกับ SSI
ด้วย เพราะ SSI เป็นบริษัทที่สำ�คัญมาก ในความ
สั ม พั น ธ์ ข องอั ง กฤษและประเทศไทย รู้ สึ กเป็ น
เกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับ”
		นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท   
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)  เปิดเผยถึง
กิจกรรมดังกล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกคนที่ได้มา
ร่วมกันทำ�กิจกรรมในวันนี้ ซึ่งแสดงถึงพลังความ
ตัง้ ใจจริงของพวกเราทุกคนทีอ่ อกมาทำ�เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาสและสังคม ให้มคี วามแข็งแกร่งและหยัดยืน

ประจำ�วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
เห็นแล้วเกิดความภาคภูมใิ จครับทีท่ กุ คนมาช่วยกัน
โดยเงินบริจาคจากการสมัครวิง่ ทัง้ หมดจะถูกนำ�ไป
กระจายต่อสูอ่ งค์กร หน่วยงานการกุศล ทีท่ �ำ ประโยชน์
แก่ผดู้ อ้ ยเพือ่ ไปพัฒนาสูผ่ ดู้ อ้ ยโอกาสในด้านต่างๆ
อย่างทัว่ ถึง ทัง้ นีใ้ นปีหน้าอยากเชิญชวนทุกๆ ท่าน
มาร่วมกันสนับสนุนงาน ฅนเหล็กมินิมาราธอน
อย่างต่อเนือ่ งในทุกๆ ปี เพราะยังมีองค์กรการกุศล
อีกมากที่ยังรอคอยการช่วยเหลือจากพวกเราอยู่

ในปีนี้ ถือว่าประสบความสำ�เร็จอีกปีหนึ่ง จริงๆ
ทุกปีทาง NS Blue Scope ก็มาร่วมงานทุกปี ถือว่า
เป็นกิจกรรมที่ดี เพราะว่าเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ
และเป็นการวิ่งเพื่อการกุศลด้วย และที่สำ�คัญ             
คือเป็นบริษัทเหล็กชั้นนำ�ของเมืองไทยมาร่วมกัน
วันนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะสนับสนุนต่อไป
เรื่อยๆ ครับ”
		นางสาวกั น ต์ ก นิ ษ ฐ์ จั ง พานิ ช และ

ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมเดิ น -วิ่ ง การกุ ศ ล “ฅนเหล็ ก           
มินิมาราธอน ครั้งที่ 7” สามารถหารายได้จาก         
สปอนเซอร์และผู้สมัครวิ่งจำ�นวนกว่า  2.6 ล้าน
บาท หากนับรวมรายได้จากการจัด 7 ครัง้ ทีผ่ า่ นมา 
กว่า  15 ล้านบาท มอบให้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส
องค์กรดูแลผู้พิการ  องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
สถานพยาบาลและดูแลผูป้ ว่ ย และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

และสัญญาว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กจะรวมพลัง
กันจัดกิจกรรมดีๆ ต่อเนื่องตลอดไปครับ”
		นายสมเกียรติ ปินตาธรรม  ประธานบริษทั
เอ็นเอส  บลูสโคป  (ประเทศไทย)  จำ�กัด กล่าวว่า 
“ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีในการจัดงาน    

นางสาวพรนิภา เอกมนัส ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
กล่าวว่า  “มาวิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วคะ คิดว่า
ครั้งต่อไปก็จะวิ่งเรื่อยๆ ค่ะ ทราบข่าวกิจกรรมมา
จากบริษัท เพราะบริษัทเป็นสปอนเซอร์อยู่ Blue
Scope รู้สึกสนุกดี ถ้ามีโอกาสจะมาวิ่งเรื่อยๆ ค่ะ

กิจกรรมนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการ
สร้างความตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อการ
ออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ  และยังต้องการให้เกิด
ความต่ อ เนื่ อ งในการจั ด กิ จ กรรมดี ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

TCRผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นครบ11ล้านตัน

X

  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS ประสบผลสำ�เร็จในการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นครบ 11 ล้านตัน พร้อมส่งมอบลูกค้า 
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา ยํ้าความเป็นผู้นำ�ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นแห่งแรกในประเทศไทย
นายเฉลิม บุญเทียบ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการผลิต บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS เผยว่า “เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2557 ที่ผ่านมา โรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็น ของ TCRSS ประสบ
ผลสำ�เร็จในการผลิตเหล็กสะสมครบ 11 ล้านตัน และพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
โรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็นได้เริ่มการผลิตเหล็กสะสมตั้งแต่ ปี 2540 และเป็นโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
แห่งแรกของประเทศไทย มีกำ�ลังการผลิตอยู่ที่ 1 ล้านต่อปี
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำ�งาน จนนำ�ไปสู่สถิติใหม่ของการผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็น (Prime Product) ครบ 11 ล้านตัน การพัฒนาการทำ�งานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ถือเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถดำ�เนินการผลิตได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า และหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันรักษาคุณภาพทัง้ ด้านการผลิตและการ
บริการที่ดีให้แก่ลูกค้า จนก้าวไปสู่สถิติใหม่ต่อไป”
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ประจำ�วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

สภาเยาวชน

ต่อจากหน้า 1

เพื่อแสดงผลงาน Show and Share ให้กับส่วน
ราชการต่างๆ ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนาย
เกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล
กำ�เนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
และมีหวั หน้าส่วนราชการ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ �ำ
ชุมชน และเยาวชนจำ�นวน 40 คน เข้าร่วม เมือ่ วัน
ที่ 29 ตุลาคม 2557
		 นายสมบัติ แก้วบุดดา ผูจ้ ดั การส่วนชุมชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า
กิจกรรม “Show and Share” ครั้งนี้เป็นการเปิด
โอกาสสภาเยาวชนบ้านดอนสง่าได้นำ�เสนอผล
การดำ�เนินกิจกรรมที่ผ่านมา ตลอดจนการนำ�
เสนอแผนงานทีจ่ ะทำ�ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการ
สร้างจิตสำ�นึกรักษ์บ้านเกิด และร่วมกันพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการ
ออม และการพัฒนาศักยภาพในมิติต่างๆ พร้อม
กับขอรับคำ�ชี้แนะ และการสนับสนุนด้านต่างๆ
จากส่วนราชการในพืน้ ทีใ่ นการทำ�กิจกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่
เพื่อระดมทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานในการ
สนับสนุนกิจกรรมของสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่เกิดจากการ
ระดมความคิดของสมาชิกสภาเยาวชน และการ
ให้คำ�ปรึกษาจากผู้นำ�ชุมชน
		 ในโอกาสนี้ เอสเอสไอ ได้รว่ มมอบเงินสมทบ
กองทุน “สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า” จำ�นวน
10,000 บาท ให้กับสภาเยาวชนบ้านดอนสง่าเพื่อ
ใช้เป็นทุนตั้งต้นในกิจกรรมส่งเสริมการออม และ
การส่งเสริมอาชีพอิสระอีกด้วย

ค่านิยมนักสู้

ต่อจากหน้า 1

โดยมีพนักงานเอสเอสไอสำ�นักงานกรุงเทพฯเข้าร่วม
85 คน เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ณ อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติ สิรนิ ธร เมือ่ วันที่
1 - 2 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาว่า “บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI ได้จัดกิจกรรม
iFacts Challenging Camp 2014 เพือ่ เสริมสร้างค่านิยม
องค์กร หรือ iFacts ซึ่งประกอบด้วย integrity :
ซือ่ สัตย์ (ทำ�ในสิง่ ทีพ่ ดู ), Fighting spirit : จิตใจนักสู้
(สู้ไม่ถอย), aim for excellence : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้), can change : กล้าเปลี่ยน (เป็น
ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง), teamwork : การทำ�งานเป็นทีม
(เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว), service-mind :
สำ�นึกในการให้บริการ (ให้มากกว่าทีถ่ กู คาดหวัง)
พร้อมยํา้ เรือ่ งการเป็นคนเก่งคนดีมคี ณ
ุ ธรรม ผ่าน
การทำ�กิจกรรมร่วมกัน โดยในช่วงเช้าของการดำ�เนิน
กิจกรรมในวันแรก มีกิจกรรม SSI Mission Team
Rally เล่นเกมชิงวัตถุดบิ ในการทำ�อาหารภายใต้กฎ
และกติการ่วมกัน การแข่งขันทำ�อาหารและนำ�ไป
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน / กิจกรรม Ice
Breaking ละลายพฤติกรรมทำ�ให้คนแปลกหน้าพูด
คุยกัน เปรียบเสมือนกระบวนการทำ�ลายกำ�แพง
ทางจิตใจของบุคลากรในองค์กร กิจกรรม Positive
Thinking การหามุมมองที่แตกต่างออกไปจาก
มุมมองปกติทเ่ี ราเคยมองให้เป็นบวก เป็นประโยชน์
กับการดำ�เนินชีวิต เป็นประโยชน์กับคนอื่น
SSI p.3.indd 1

		 ทั้งนี้ นายอำ�นาจ ชื่นสุราษฎร์ พัฒนาการ
อำ�เภอบางสะพาน ได้กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้
เป็นอีกกิจกรรมที่ทำ�ให้เยาวชนได้มีความมั่นใจ
ในการทำ�กิจกรรมต่อๆ ไปของเยาวชนในอนาคต
เนือ่ งจากมีสว่ นราชการหลายภาคส่วนเข้ามาร่วม
ทัง้ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมผ่านการประสานงาน
ที่ดีจากทางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) การนำ�เสนอผลการดำ�เนินกิจกรรมใน
วันนี้ของเยาวชนเป็นการเสริมสร้างทักษะการนำ�
เสนอผลงานของเยาวชนด้วย ซึง่ ในปีงบประมาณ
2558 นี้ ทางสำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอบางสะพาน
มี แ ผนดำ � เนิ น งานในการมุ่ ง สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
การสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เช่น การเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ ซึ่งเยาวชนยังคงเป็นเป้าหมายหลักใน
การดำ�เนินกิจกรรม โดยที่ทางเราได้มีการจัดสรร

งบประมาณรองรับไว้แล้ว
		 ด้าน นางสาวอำ�พันธ์ ดาราเมือง ประธาน
สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า กล่าวว่า กิจกรรมที่
จัดขึ้นในวันนี้พวกเราในนาม “สภาเยาวชนบ้าน
ดอนสง่า” ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความ
สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเพือ่ รับฟัง และให้ค�ำ แนะนำ�
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ พวกเราในกิ จ กรรมที่ ส ภา
เยาวชนมีความสนใจทำ�ในปี 2558 - 2559 อีก
ทั้ ง จะยั ง คอยช่ ว ยเหลื อ เราทั้ ง ในเรื่ อ งของงบ
ประมาณ และความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่รับ
ผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะมีขึ้นไม่ได้เลยถ้า
หากขาดผูใ้ หญ่ใจดีคอื บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัส
ตรี จำ�กัด (มหาชน) และองค์การบริหารส่วนตำ�บล
สภาเยาวชนบ้านดอนสง่าขอขอบคุณที่ได้ให้การ
ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ ครัง้ นีค้ ะ่

		 “โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน เป็น
โครงการนำ�ร่องที่เอสเอสไอได้ร่วมมือกับหน่วย
งานต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้มีกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างจิตสำ�นึกสาธารณะให้กบั เยาวชนคนรุน่
ใหม่ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางปัญญา
ให้สามารถทำ�งานเป็นทีม คิดเป็น ทำ�เป็น แก้
ปัญหาเป็นผ่านสภาเยาวชน และสร้างโอกาส
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนผ่าน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามความสนใจ
เอสเอสไอ ในฐานะผูป้ ระสานงานและเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้กบั สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า ขอขอบคุณผูแ้ ทน
ส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้
ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงาน ตลอดจนแนวทาง
การสนับสนุนสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ต่อไป
ในอนาคตอันใกล้นี้” นายสมบัติ กล่าว

		 ส่วนในช่วงบ่ายมีกิจกรรม Team Building คือ กิจกรรม iFacts Communication ซึ่งให้ทุกทีม เต็มไปด้วยความประทับใจ ความสุข สนุกสนาน
“iFacts Yes! We Can Do” กิจกรรมที่เน้นเรื่อง ร่วมคิด ร่วมสื่อสาร เพื่อให้พนักงานเกิดความ และรอยยิ้มจากผู้ร่วมกิจกรรม
		 นายกนก อรุณรัศมีโสภา ผู้จัดการทั่วไป
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เอสเอสไอ กล่าว
ว่า กิจกรรมในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
กระตุ้นพนักงานให้ตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม หรือ iFacts เพื่อมุ่งสร้างคนเก่งคนดี ให้
มีพฤติกรรมตามวิถีเอสเอสไอ กิจกรรมในครั้งนี้
ถือว่าประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก เชื่อว่า
หลังจากกลับไปวันนี้พนักงานเอสเอสไอทุกคน
จะได้ทงั้ ข้อคิดดีๆ จากกิจกรรมนำ�ไปปฏิบตั ใิ นการ
ทำ�งาน การอยูร่ ว่ มกันและสามารถประยุกต์ใช้ใน
การดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้อีกด้วย
		 นางสาวภาวิตา บุญเลี้ยง หัวหน้างาน
สำ�นักกฎหมายกลุม่ เอสเอสไอ กล่าวว่า “กิจกรรม
iFacts ครั้งนี้ นอกจากได้เรียนรู้ถึงความสำ�คัญ
ของ iFacts แต่ละตัวซึ่งสามารถนำ�มาปรับใช้ใน
การทำ�งานแล้ว ยังได้ F มาเพิ่มอีก 5 ตัว คือ Fun
ความสนุกที่มีตลอดทริป ได้ร่วมกิจกรรมที่สร้าง
เสียงหัวเราะตั้งแต่เช้ายันเย็น Friendship ทริปนี้
ทำ�ให้ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ได้มิตรภาพดีๆ
Forceful เป็นกิจกรรมที่เหมือนได้ชาร์จพลัง และ
เรียกพลังในตัวออกมา Forward ได้เรียนรู้ในการ
ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ยาํ่ อยูก่ บั ที่ และท้ายทีส่ ดุ ซึง่
สำ�คัญมาก คือ (good) Feeling มีความรูส้ กึ ดีๆ เกิด
ขึน้ รูส้ กึ ว่ามีความสุขในการอยู่ SSI มากๆ ค่ะ สรุป
ของการทำ�งานเป็นทีม ซึง่ แต่ละฐานกิจกรรมได้มี เข้าใจเรือ่ งค่านิยมผ่านรูปแบบต่างๆ ทีส่ ร้างสรรค์ ง่ายๆ กิจกรรมนี้ได้ทั้งความสนุกและมีประโยชน์
การผลัดเปลีย่ นคนในทีมให้เป็นผูน้ �ำ และสุดท้าย ของทุกทีม บรรยากาศการทำ�กิจกรรมดังกล่าว มากเลยค่ะ”
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ชุ ม ชนและพนั ก งานได้ มี โ อกาสทำ � กิ จ กรรมที่ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ รวมถึง
ได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านโครงการ
ต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น
		 “โครงการค่ า ยนั ก อนุ รั ก ษ์ รุ่ น เยาว์ นี้ นั บ เป็ น
อีกโครงการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ดำ�เนินการจัดขึ้นต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 10 ให้แก่ ตัวแทนนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำ�เภอบางสะพาน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งรากฐานในการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ
ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและให้
เยาวชนคนรุน่ ใหม่มจี ติ ใจในการอนุรกั ษ์และหวงแหน

ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
		 โครงการนี้ เ กิ ดขึ้ นโดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 และ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) ถือเป็นการบูรณาการเพื่อการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพือ่ ประโยชน์ตอ่
การพัฒนาด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
รวมทั้งเพิ่มเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน
บางสะพานอีกด้วย
		 นางสาวกานต์ศิริ มีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้าน
วังยาว ซึ่งร่วมเป็นวิทยากรในค่าย กล่าวว่า “จากการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯ
ตระหนั ก ดี ว่ า ปั ญ หาเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ปั ญ หา
ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ที่ มั ก จะเกิ ด ควบคู่ กั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งบริษัทฯก็มี
ความพยายามในการทีจ่ ะดำ�เนินกิจการทีไ่ ม่มผี ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด อีกทั้งยังจัดโครงการ
ต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีความมุ่งหวัง
ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบในการพัฒนา
ชุมชนบางสะพานของเราให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม
เมืองใหญ่ ตามพันธกิจของบริษัทฯ ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ฯ เป็นครัง้ ทีส่ อง รูส้ กึ ประทับใจ
กับการจัดกิจกรรมในครัง้ นีจ้ ากการร่วมมือของทุกฝ่าย
จากคณะครู นักเรียน ในการเข้าค่ายนักอนุรักษ์ ฯ
เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ บมจ.สหวิรยิ า
สตี ล อิ น ดั ส ตรี ในการสนั บ สนุ น ให้ มี โ ครงการดี ๆ
ตลอด 10 ปีที่มีกิจกรรม เจ้าของสถานที่ในการจัด
กิจกรรมและคณะวิทยากรทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้
กับไอเดียของทีมงาน ในการช่วยกันเติมกิจกรรมให้มี
สีสนั แปลกใหม่และเป็นทีส่ นใจของผูเ้ ข้าอบรมในส่วน
ของกิจกรรมการล่องเรือ และจะกลับไปปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่โดยการขยายผลเรื่อง
สภาพแวดล้อมที่สะอาด พืชพันธุ์ที่ควรอนุรักษ์และ

ส่วนทีท่ �ำ การซ่อม เช่น แกนเพลา (Shaft) ชิน้ ส่วนขยาย
และหดตัว (Segment Expansion and Recoil) เป็นต้น ซึง่
สามารถคิดเป็นมูลค่างานรวมกว่าล้านบาท
		 นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ 		 จากการดำ�เนินงานของ WCE ยังช่วยให้บริษัท
ผูจ้ ดั การ บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE เอ็น เอส บูลสโคป ลดต้นทุนค่าขนส่ง ลดระยะเวลา
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า
ตามที่บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ได้สั่งสม
ประสบการณ์งานซ่อมเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมหนัก เช่น
อุตสาหกรรมเหล็กของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) และธุรกิจบริษัทในเครือสหวิริยา
มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปีนั้น ทำ�ให้บริษัท เอ็น
เอส บูลสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด (NS Blue Scope
Thailand) ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบ
โลหะและเคลือบสีชั้นนำ�ของไทยเกิดความเชื่อมั่น
ในคุณภาพผลงานซ่อมบำ�รุง ฝีมือการดำ�เนินงาน
และการให้บริการ จึงได้มีการว่าจ้างงานซ่อมบำ�รุง ในการรอซ่อมบำ�รุง เพราะไม่ต้องส่งไปซ่อมยังต่าง
เครื่องจักรกลหนักในอุตสาหกรรมเหล็กเช่นเดียวกัน ประเทศ แล้วการทำ�งานยังสามารถตรวจสอบได้ทุก
อาทิ งานตรวจสอบและซ่อมแซมชิ้นส่วนของเครื่อง ขั้นตอนการซ่อมบำ�รุงอีกด้วย
ม้วนเหล็กแบบแกน (Test and Repair Mandrel) โดยชิ้น 		 บริษัท เอ็นเอส บูลสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด

(NS Blue Scope Thailand) ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นเคลือบโลหะและเคลือบสีชั้นนำ�ของไทย
ที่มีสินค้าจัดจำ�หน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่าง
ประเทศ สำ�หรับใช้ในการก่อสร้าง เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมการผลิตโดยทั่วๆ ไป โดยมีผลิตภัณฑ์

ค่ายอนุรักษ์

ต่อจากหน้า 1

ด้วยการเข้าค่ายค้างแรม 3 วัน 2 คืน พร้อมสนุก
กับฐานการเรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม เมือ่ วันที่ 7 - 9
พ.ย.57 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1 และเครื อ ข่ า ยครู
วิทยาศาสตร์อำ�เภอบางสะพาน ศูนย์บริหารจัดการ
และส่งเสริมสิง่ แวดล้อมเครือสหวิรยา จัดกิจกรรมค่าย
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน
2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม โดยมีนาย
บุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดประจวบฯ เขต 1เป็นประธานเปิด
โครงการฯ มีนายมนินทร์ อินพรหม ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสาย
การผลิต เอสเอสไอ ให้การต้อนรับ และ กล่าวรายงาน
มีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำ�นวน 120
คน จากโรงเรียน 24 แห่ง ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน
ร่วมทำ�กิจกรรมเข้าค่ายพักค้างแรม เป็นเวลา 3 วัน 2
คืน ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีหัวใจสีเขียวรวมดูแล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของชุมชนและโลกใบนี้ให้สวยงาม
ด้วยการเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แห่งนี้
		 บรรยากาศระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557
เต็มไปด้วยรอยยิ้มความคึกครื้นสนุกสนานแฝงไปได้
ด้วยสาระประโยชน์ความเข้าใจในเรือ่ งธรรมชาติ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมภายในค่ายฯ ได้แก่
ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ ฐานระบบนิเวศป่า
ชายเลน ฐานการเรียนรู้ “กิจกรรมดูนก” ฐานการเรียน
รู้เสื้อของนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ฐานการเรียนรู้จิตอาสา
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณวัดท่า
มะนาว ฐานการเรียนรู้กินเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ได้จากค่ายนักอนุรักษ์เยาวชนสามารถ
นำ�ไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจำ�วันได้จริง และทำ�ให้
รู้คุณค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปในแต่ละวัน รวมถึงการ
อนุรักษ์คงอยู่คู่โลกของเรา
		 นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น์ ผู้ จั ด การ
ทั่ ว ไป สำ � นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ เปิ ด เผยว่ า เอสเอสไอมุ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม
ความสำ � คั ญ ในการนำ � ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ปใช้
อย่างมีคุณค่าและคุ้มค่าที่สุด ลด ละ เลิก การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่จำ�เป็น รวมไปถึงการสร้าง
เพือ่ ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ญ
ู เสียไป และร่วม
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้วยการริเริม่ และดำ�เนินโครงการ
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้คนใน

บลูสโคป
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หลัก ได้แก่ เหล็กเคลือบสีคลีน คัลเลอร์บอนด์ และ
เหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม และยังมีผลิตภัณฑ์ตัว
เลือกอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมของสังกะสี
อะลูมิเนียมร้อยละ 55 ได้แก่ เหล็กเคลือบแซคส์ เหล็ก

ในปีหน้าหากได้มีโอกาศได้เข้าร่วมกับโครงการค่าย
นักอนุรกั ษ์ ฯอีก อยากให้มกี ารจัดอบรมคณะวิทยากร
เกี่ยวกับความรู้ด้านระบบนิเวศทั้ง พืช สัตว์ ป่าชาย
เลน เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับคณะวิทยากร เพื่อสามารถ
ให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้าอบรมได้”
		 นางชารินี ขวัญศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองจันทร์
กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนัก
อนุรักษ์ ฯ การเข้าค่ายทำ�ให้มีประสบการณ์ที่ประทับ
ใจ คือ การได้ประสบการณ์ใหม่จากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมการล่องเรือ ดูความสมบูรณ์ของป่า
ชายเลนในพื้นที่บางสะพาน การดูนก ทำ�ให้นักเรียน
ได้รู้จักชื่อของนกเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้วิถีการดำ�รงชีวิต
ของนก การเข้าค่ายนี้ เป็นประโยชน์กับนักเรียนและ
ทางโรงเรียนในการที่จะสร้างจิตสำ�นึกให้นักเรียนได้
รักษ์สิ่งแวดล้อม ขอบคุณ เอสเอสไอ และ สพป.ปข.1
ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้”
		 เด็กหญิงพรรณพัชร เอีย่ มสมบูรณ์ นักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนหลวง หนึง่ ในสมาชิกค่ายฯบอกกว่า
“ภูมิใจครูและพี่ๆ วิทยากรทุกท่านที่คอยสอนในสิ่งที่
ไม่เคยรู้มาก่อน และได้ทำ�ในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยได้ทำ�
ได้เจอเพื่อนจากต่างโรงเรียน ได้คิดและทำ�งานต่าง ๆ
และได้วาดรูปอย่างสร้างสรรค์ ได้รู้จักพืชและสัตว์
ในฐานกิจกรรมป่าไม้ ได้รู้จักพันธุ์พืชในป่าชายเลน
ลักษณะและคุณประโยชน์ของต้นโกงกาง จะนำ�
ความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าค่ายฯ ไปเล่าสูเ่ พือ่ น ๆ ทีโ่ รงเรียน
ฟัง ชอบที่ได้ทำ�กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทำ�ให้พวก
เรามีความสุขมาก ได้ทำ�เสื้อตัวเดียวในโลก ต้องขอ
ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากที่ได้ให้ความรู้กับพวก
เราค่ะ”
		 เด็กชายเอื้ออังกูล เกตุสำ�อางค์ นักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนทอง กล่าวว่า ดีใจที่พี่ๆ วิทยากรมา
ให้ความรู้ และสอนให้ทุกคนมีความว่องไว มีความ
กล้าแสดงออก ผมชอบฐานกิจกรรมทุกๆ ฐาน เพราะ
ได้ให้ความรู้ที่ดี ชอบที่ได้ล่องเรือ ได้เรียนรู้และเห็น
ต้นโกงกาง เห็นธรรมชาติของป่าชายเลน ได้ทำ�เสื้อ
ตัวเดียวในโลก และยังได้บำ�เพ็ญประโยชน์โดยได้
ไปปลูกต้นไม้ที่วัดท่ามะนาว ผมขอขอบคุณพี่ๆ ทุก
คนที่ให้ความรู้ใหม่ ๆ ที่หาไม่ได้จากรั้วโรงเรียนและ
ขอบคุณ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ตลอดมา
		 ค่ายฯ นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ไม่เพียงแต่จะสร้าง
กลุม่ คนรุน่ ใหม่ให้รรู้ กั จักสิง่ แวดล้อมในชุมชนของตน
เป็นอย่างดีแล้ว แต่ยังมุ่งหวังที่จะสร้างกลไกสำ�คัญ
ในการมีส่วมร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับ
บางสะพานของเราตลอดไป

เคลือบสีพี-แซคส์ และเหล็กเคลือบสีชัตเตอร์เอ็กซ์
		 นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า WCE คงเดินหน้าทยอย
รับงานซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักจากบริษัท
เอ็น เอส บูลสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด อย่างต่อเนื่อง
และถือเป็นความสำ�เร็จอีกขั้นในการขยายฐานของ
กลุ่มลูกค้าในประเภทอุตหสาหกรรมเหล็กของ WCE
		 ทั้งนี้สายงานธุรกิจการจัดการซ่อมบำ�รุงของ
WCE ได้เปิดให้บริการด้านงานบริหารจัดการงาน
ซ่อมบำ�รุงโรงงานอุตสาหกรรม และเครือ่ งจักรกล เช่น
งานเครื่องกล งานไฟฟ้า งานโยธา รวมถึงงานสอบ
เทียบอุปกรณ์วัดคุมทางอุตสาหกรรม โดยให้บริการ
รับจัดวางระบบงานซ่อมบำ�รุงโรงงาน งานออกแบบ
ดัดแปลงและซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบ
สาธารณูปโภคของโรงงาน ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร
ช่างฝีมือที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระดับสากล พร้อมกับมีความมุง่ มัน่ ทุม่ เท ตัง้ ใจในการ
ทำ�งาน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังสโลแกน
“ We Engineer Your Success”

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทำ� : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์ อินทร์พรหม , นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวฒ
ั น์ , นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน , นางสาวดิสยากุล แซ่องึ้ , นางสาวเคลือวัลย์ ช้างเผือก , นางสาวรวิสรา เดชนาค , นางพรชืน่ ทัดแก้ว
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เหล็กแผนเคลือบไทย

ทุบสถิติ 6 ลานชัว่ โมงการทํางาน
รวมภาพกิจกรรม
ของคณะทํางาน
ควบคุมการปฏิบติ
รถขนสงสินคั า
เครือสหวิริยา

โดยไมเกิดอุบตั เิ หตุ ตัง้ เปาเพิม่ สถิตติ อ เนือ่ ง
ดวยความรวมมือของผูบ ริหารและ
พนักงาน บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย
สรางผลงานเยี่ยม ไมเกิดอุบัติเหตุ
ใน 6 ลานชั่วโมงการทํางาน ทุกฝาย
ใหความสําคัญ ทําใหถงึ เปาหมายที่
วางไวดวยกัน นโยบายองคกรเนน
ทรัพยากรบุคคลเปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ
สรางสุขในการทํางาน และสถาน
ประกอบการปลอดภั ย วางแผน
ตั้งเปาที่ 6.5 ลานชั่วโมง ในป 2558
บริษทั เหล็กแผนคลือบไทย จํากัด
(TCS) ทําสําเร็จหลังจากตั้งเปาหมาย
“6 ลานชั่วโมงการทํางานโดยไมเกิด
อุบัติเหตุ” โดยสถิติดังกลาวครบเมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคมที่ผานมา ซึ่งผูบริหาร
และพนักงานตางใหความสําคัญกับ
: อานตอหนา 2
โครงการนี้

ติดตั้งปายเตือนสติ
พนักงานขับรถ
● กลองวงจรปด
ชวยเหลือชุมชน
● รับฟงขอเสนอแนะ
จากชุมชน
● มอบรางวัลพนักงาน
●

:อานตอหนา 3

ภาพประทับใจ

เสียงจากพีน่ อ งชาวบางสะพาน

ธิหัวใจอาสา
“ธนาคารชุมชน...ชวยขับเคลื่อน มูศึลกนิษาดู
งานพี่นอง
อ.บางสะพาน

เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม อ.บางสะพาน”

●

รวมภาพ

น.4

กิจกรรม Safety Week 2014

(กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)
จัดโดยบริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด

น.4

คณะทํางานควบคุมฯ รถขนสง
ที่ผานมา นสพ.ขาวฅนเหล็ก ไดนําเสนอขาวของธนาคารชุมชน
อ.บางสะพาน มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันนี้งานพัฒนาธนาคาร
ชุมชน อ.บางสะพาน รุดหนาไปมาก มีธนาคารชุมชนที่ถูกจัดตั้ง
ขึน้ มาจากแรงกาย แรงใจของพีน่ อ งบางสะพานทัง้ สิน้ 18 ธนาคาร
กับยอดกองทุน ณ ต.ค.57 19,878,690 บาท ซึ่งกองทุนดังกลาว
หมุ น เวี ย นพั ฒ นา เป น ทุ น ในการสร า งเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เสริ ม
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม งานดานสิ่งแวดลอม และกิจกรรม
อื่นๆ ใหกับสมาชิกธนาคารฯ ไดมากมาย
: อานตอหนา 2

SVG p.1.indd 1

เพิม่ ศักยภาพการทํางาน เดินนโยบายคุมเขม

ควบคุมกฎระเบียบ ไมเกิดอุบัติเหตุในการขนสงสินคา

อุดม สดใส

นายอุดม สดใส เลขาคณะทํางานควบคุมการปฏิบตั ริ ถขนสงสินคา เครือสหวิรยิ า แจง
ความคืบหนาสถิติการเดินรถขนสงสินคาชวงเดือนมิ.ย.-ก.ย. 57 ไมเกิดอุบัติเหตุใดๆ
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ตอกยํ้าเรื่องการเขมงวดเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับที่ให
พนักงานขับรถปฎิบัติอยางเครงครัด รวมถึงบทลงโทษที่จริงจัง วางแผนการดําเนิน
งานรวมกับชุมชนตอเนื่อง ชวยกันดูแลใหสังคมเปนสุข
จากการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน คณะทํางานควบคุมการปฎิบตั ริ ถขนสงสินคา
การจัดตัง้ สภาผูน าํ ชุมชน และโครงการสหวิรยิ า เครือสหวิรยิ า โดยนายอุดม สดใส เลขาคณะ
รวมพัฒนา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผานมา ทํางานฯ ไดแจงผูน าํ ชุมชน : อานตอหนา 3
11/14/2557 BE 21:38

2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
เหล็กแผ่นเคลือบไทย

ต่อจากหน้า 1

เนื่ อ งจากความปลอดภั ย ในการทำ � งาน เป็ น
นโยบายสำ�คัญ และเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่
เป็นสากล ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้และดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน
ไปเมื่อเร็วๆ นี้

ชาตรี ติยะสัตย์กลุ โกวิท
ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต
บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย

		 หนึง่ ในผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นผูข้ บั เคลือ่ นโครงการฯ
กล่าวว่า “บริษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย 6 ล้าน
ชั่วโมงการทำ�งาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานเมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความภาค
ภูมิใจให้กับพนักงานและทีมงานเป็นอย่างมาก
นโยบายของบริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับบุคคลากร
ทุกคนคือหัวใจขององค์กรและเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่ายิ่ง มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัย
สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
รวมทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคคลากรในองค์กร
และชุมชนใกล้เคียง และเพื่อให้กิจการดำ�เนิน
ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีนโยบาย
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและกิจกรรม

ประจำ�วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
ในการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ การตัง้ เป้าทีจ่ ะ
ไม่เกิดอุบตั เิ หตุในชัว่ โมงการทำ�งานนัน้ อยูภ่ ายใต้
โครงการ Zero Accident Campaign ที่บริษัทฯ เข้า
ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ซึง่ ร่วม
โครงการมากว่า 10 ปีแล้ว”
		 “ความสำ�เร็จของโครงการนี้ เริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน
ให้มีความระมัดระวังในการทำ�งาน การกำ�หนด
นโยบายร่วมกัน การฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยว
กับการทำ�งานให้ปลอดภัย นำ�ไปสู่การปฏิบัติที่
เคร่งครัดของบริษทั ฯ สามารถกล่าวได้วา่ ในเรือ่ ง
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานนั้น บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จ
เป็นอย่างสูง จากความร่วมมือของทุกฝ่าย การันตี
ได้จากรางวัล Zero Accident Award Gold Level
ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน โดยในปี 2556 ทำ�สถิติได้ที่ 5.5
ล้านชัว่ โมง และในเดือนกันยายน 57 ทีผ่ า่ นมา ทำ�
สถิติได้ที่ 6.0 ล้านชั่วโมง เป้าหมายสำ�คัญต่อไป
คือ 6.5 ล้านชัว่ โมง ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน
คาดว่าจะสำ�เร็จในเดือนตุลาคม 2558”
		 นายชาตรี เพิ่มเติมว่า “อีกหลายๆ องค์
ประกอบสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ โ ครงการนี้ เ กิ ด ความ
สำ�เร็จ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความรูต้ า่ งๆ ทีช่ ว่ ยให้
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น เช่น
การส่งเสริมอบรมพนักงานตามแผนการอบรม
ประจำ�ปี ทั้งอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามกฎหมาย
กำ�หนด เช่น อบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

พูดได้เต็มปากว่า สมาชิกธนาคารเราปลอดหนี้
จากเงินกู้นอกระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีการนำ�
เงินปันผลแต่ละปีมาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มาก
วันนี้เราลองมาฟังเสียงจากสมาชิกเหล่านั้น
ขึ้น ที่ผ่านได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อ
เพื่อสะท้อนว่า “ธนาคารชุมชน” ที่มาจาก
แรงขับเคลื่อนของพวกเขานั้น เกื้อหนุนให้
เกิดประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่

ธนาคารชุมชน

ต่อจากหน้า 1

นายจรัญ เหลือหลาย

เป็นต้น และการอบรมเพื่อ
เกิดความเชีย่ วชาญในการ
ปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติ
งานกับเครื่องจักร อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ต้องอาศัยเทคนิค
ในการทำ�งาน รวมถึงการ
จั ด สรรงบประมาณให้ มี
การดำ�เนินการจัดสัปดาห์
ความปลอดภั ย (Safety
Week) ขึ้ น ทุ ก ปี ต่ อ เนื่ อ ง
ยาวนานเป็นเวลา 10 กว่าปี
เช่นกัน เพื่อให้พนักงานทุก
คนระลึกและตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทำ�งาน
รวมทั้งกิจกรรมใหม่ๆ ที่ส่ง
เสริมและกระตุ้นจิตสำ�นึก
ด้านความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิง่ แวดล้อมให้
กับพนักงาน เช่น กิจกรรม
เดินวิ่งลดนํ้าหนัก BMI ต่อ
ยอดจากความปลอดภั ย
ในการทำ�งานแล้วยังต้องดูแลสุขภาพร่างกาย
ของพนักงานด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้
ครอบคลุมทั้งชีวิตการทำ�งานและสุขภาพของ
พนักงาน”
		 “ซึ่งในอนาคตนั้น บริษัทฯ คาดหวังว่าจะ
พิชิตรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภั ย และรางวั ล อุ ต สาหกรรมดี เ ด่ น ด้ า น

เงินกู้เพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยให้กู้
คณะกรรมการธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง
ไม่มีดอกเบี้ย ในด้านสังคม ธนาคารได้ช่วยทั้ง
		 ธนาคารเราเน้นเรื่องการออม และบริการ วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ตลอดที่มีงาน สิ่งแวดล้อม
ด้านสวัสดิการให้กับเพื่อนสมาชิก ยึด 2 อย่างนี้ ธนาคารเราเห็นความสำ�คัญ โดยให้กลุ่มปุ๋ยนำ�
เงิ น ไปลงทุ น ทำ � ปุ๋ ย เพื่ อ การเกษตร โดยไม่ คิ ด
ดอกเบี้ ย และสามารถนำ � ปุ๋ ย ไปใส่ ต้ น ไม้ ต าม
หมูบ่ า้ นให้เติบโตแบบธรรมชาติ โดยไม่พง่ึ สารเคมี

นายศิริพันธ์ ทองโปร่ง

นายถนอม คำ�แก้ว

ประธานธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง

ประธานชุมชนบ้านดอนทอง

		 ธนาคารชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในด้านประกอบอาชีพ เราสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน ทำ�ให้เรามีทุนในการ
ประกอบอาชีพได้ดีขึ้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยตํ่า ด้าน
สังคมเรามีสวัสดิการให้กับสมาชิก เช่น การเกิด
เจ็บ แต่งงาน – บวช เสียชีวิตให้ด้วย และในด้าน
สิ่งแวดล้อม ธนาคารยังเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน ธนาคาร
ชุมชนบ้านม้าร้อง ได้จดั ให้มสี มุดทำ�ความดีของผู้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในอนาคตสมุด
นี้ยังใช้เป็นตัวคํ้าเงินกู้ตนเองได้

		 ธนาคารชุมชน ช่วยให้คนที่ประกอบอาชีพ
มีโอกาสกู้ยืมเงินธนาคารไปลงทุน เพื่อต่อยอด
ธุรกิจของสมาชิกธนาคาร ทางด้านสังคม ทำ�ให้
สั ง คมดี ขึ้ น ทำ � ให้ ค นหั น มาออมมาขึ้ น มี ชี วิ ต
มีความหวัง และทุกๆ สิ้นปี เราจะมีเงินปันผลให้
สมาชิก และด้านสิ่งแวดล้อม เรานำ�เงินปันผล
บางส่วนมาพัฒนาและอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เช่น การ
ปลูกป่า พัฒนา 2 ข้างทาง

นางสาวเปรมิกา เรือนจันทร์

คณะกรรมการธนาคารบ้านท่ามะนาว

นางสมบูรณ์ สิงคิวิบูลย์

ประธานธนาคารชุมชนบ้านกลางนา
		 ธนาคารชุมชน ช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ เป็น
แหล่งเงินทุนให้กับชาวบ้านในการต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพของตัวเองให้มคี วามคล่องตัวมาก
ขึ้น ด้านสังคม ธนาคารชุมชนได้ชักชวนชาวบ้าน
ให้รู้จักการออม เราให้กู้เงินในดอกเบี้ยตํ่า และมี
สวัสดิการให้กับสมาชิก และด้านสิ่งแวดล้อม เรา
มีปนั ผลดอกเบีย้ บางส่วน เพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ น เช่น
การตัดหญ้าข้างทาง การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

นางณัฐกานต์ หมายเมฆ

ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านฝ่ายท่า
		 การมี ธ นาคารชุ ม ชนในพื้ น ที่ ทำ � ให้ รู้ จั ก
การออม รู้จักพอเพียง ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ
ระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง เราให้สมาชิกกู้เงิน
ธนาคารชุมชนของเราเอง ดอกเบี้ยตํ่า ปัจจุบันนี้
SVG p.2.indd 1

ความปลอดภัย (P.M.I.A) ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับ
ประเทศให้ได้ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และ
ติดตามด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงาน รวม
ถึงการดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้”

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยสัตว์
นํ้าอีกด้วย ทั้งหมดนี้ ธนาคารชุมชนของเราช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกันได้อย่างแน่นอน

เป็นหลัก ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านตื่นตัวมาก
เพราะว่ารู้จักการออม ทำ�ให้เขามีเงินฝากเป็น
หลักหมื่นได้ ช่วยให้ระบบการเงินดีขึ้น มีระบบ
เงินกู้ให้กับสมาชิก ดอกเบี้ยถูก และเรามีระบบ

		 การมีธนาคารชุมชน ทำ�ให้สมาชิกในชุมชน
ได้รู้จักออมเงินมากขึ้น มีเงินหมุนเวียนตลอดทุก
เดือน คนในชุมชนเริ่มมีเงินทุนในการประกอบ
อาชี พ จากการกู้ เ งิ น ธนาคารชุ ม ชน ในอั ต รา
ดอกเบี้ยถูก ทำ�ให้สมาชิกไม่ต้องไปกู้เงินนอก
ระบบ ในด้านสังคม เรามีสวัสดิการให้กับสมาชิก
และด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา 2 ข้างทางใน
วันสำ�คัญ และมีการปลูกต้นไม้พืชผลกินได้เป็น
สวัสดิการ บริเวณ 2 ข้างทาง ถ้าผลผลิตออก
สมาชิกสามารถเก็บไปกินและประกอบอาหารได้
		 ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวเป็นเสียงบางส่วน
จากคณะกรรมการ “ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน”
จะเห็นได้ว่าสามารถสร้างประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ให้กับสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องแบบ
เป็นเครือข่าย ซึ่งพี่น้องชาวบางสะพานและเครือ
สวหิริยา จะเดินหน้าสร้างสิ่งดีๆ เช่นนี้ต่อไป และ
ครั้งต่อไปเราจะได้นำ�เสนอมุมมองความคิดเห็น
จากธนาคารอื่นๆ ต่อท่านอีกครั้ง
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คณะทํางานฯ
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และสมาชิกแตละพื้นที่ที่เขารวมประชุม ในราย
ละเอียดเรื่องการดําเนินงานของคณะทํางานฯ
มาตรการขอบังคับตางๆ ที่กําหนดใหพนักงาน
ขับรถปฏิบตั ติ าม และทีส่ าํ คัญคือ พูดคุยเรือ่ งสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุจากรถขนสงใน อ.บางสะพาน
ชวงเดือน มิ.ย.-ก.ย.57 = 0 หรือไมเกิดอุบตั เิ หตุเลย
โดยเลขาคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา “หลัง
จากที่ไดมีการตั้งคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติ
รถขนสงสินคา เครือสหวิริยา ขึ้นมา โดยมีคณะ
กรรมการทํางานรวมกันหลายบริษัทฯ รวมทั้งมี
ภาคีเครือขายชุมชนรวมทํางาน ตรวจสอบ สอดสอง
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนสงฯ
ทํ า ให ส ถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ล ดลง รวมถึ ง การ
ปฏิบัติตามขอบังคับตางๆ พนักงานขับรถขนสง
สินคาก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนอยางดี เรียก
ไดวา คณะทํางานฯ ทํางานกันดวยความตั้งใจ

ไมมีการเกิดอุบัติเหตุจากรถขนสงสินคา ในพื้นที่
อ.บางสะพาน เลย คืออุบัติเหตุ = 0 ทําใหผูปฏิบัติ
งานทั้งหมดเกิดขวัญและกําลังใจที่ดี พรอมที่จะ
ทํางานกันอยางเขมแข็งตอไป”
“สวนอื่นๆ อาทิ การทํางานรวมกับชุมชน
เช น ลงพบเพื่ อ พู ด คุ ย ถึ ง ป ญ หา ข อ ร อ งเรี ย น
การนํ า รถตรวจการณ ล งตรวจตามพื้ น ที่ การ
อบรมพนักงานขับรถ ฯลฯ ยังมีการดําเนินการ
รวมกับเครือขายชุมชนตอเนือ่ ง เพือ่ ใหการทํางาน
ครอบคลุมและเกิดผลชัดเจน ตองขอขอบคุณ
ทุกๆ ฝาย ที่ใหความรวมมือกับคณะทํางานฯ
เราหวังรวมกันวาจะสรางมาตรฐานการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับงานขนสงสินคา เครือสหวิริยา ใหดี
และเกิดผลกระทบตอชุมชนใหนอยที่สุด ซึ่งการ
ทํางานของปนี้จะมีการวิเคราะห ประเมิน พูด
คุยกันในคณะทํางานฯ เพื่อนําไปสูการวางแผน
บวกกับองคประกอบตางๆ อาทิ เครื่องมือชวย ทําใหปฏิบัติงานไดเต็มที่ มีผลงานที่ชัดเจน คือ พัฒนา ปรับปรุงการทํางานของป 2558 ใหดียิ่งๆ
สอดสอง เชน กลองวงจรปด รถตรวจการณ ฯลฯ ชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนที่ผานมา ขึ้นไป” นายอุดม สดใส กลาว

รวมภาพกิจกรรมตางๆ ของคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา
ดําเนินงานรวมกับชุมชน
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
●

กิจกรรมติดตั้งปายเตือนสติพนักงานขับรถ บริเวณบานดอนสูง และบานยางเขา

ติดตั้งปายขอความเตือนสติพนักงานขับรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา บริเวณกอนถึงโรงเรียนบานดอนสูง โดย นายวัฒนา
ดิลกจาตุรันต ผูใหญบาน หมู 11 ต.ธงชัย ใหเกียรติรวมกิจกรรมดังกลาว
และติดตัง้ ปายขอความเตือนสติพนักงานขับรถขนสงสินคาเครือสหวิรยิ า บริเวณกอนถึงโรงเรียนบานยางเขา โดยมีนายอนงค
เกตุรักษ ผูใหญบาน ม.5 ต.ชัยเกษม ใหเกียรติรวมกิจกรรม

●

กิจกรรมกลองวงจรปดชวยเหลือชุมชน

จากที่คณะทํางานฯ ไดทําการติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 10 จุด เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของ พขร. นัน้ กลองวงจรปดทัง้ หมดสามารถเปนสวนหนึง่ ทีช่ ว ยสรางใหชมุ ชน
เกิดความสงบสุขได ซึง่ จากการบันทึกเหตุการณตา งๆ ของกลองวงจรปด เปนหลักฐานสําคัญ
ชิน้ หนึง่ เชน โจรจีร้ ถมอเตอรไซคบริเวณบานดอนสําราญ โจรขโมยวัวบริเวณบานระหาร โจร
ขโมยรถมอเตอรไซคบริเวณบานหนองมงคล เปนตน
●

รับฟงขอเสนอแนะจากชุมชน พรอมเรงแกไขป
 ญหาใหตรงจุด

คณะทํางานฯ ลงพืน้ ทีร่ บั ฟงขอเสนอแนะจากพีน่ อ งชุมชนตลางบางสะพาน โดยขอ
เสนอแนะที่ไดรับมา เชน การเวนระยะหางระหวางคัน ของรถขนสงสินคาฯ ไมตํ่ากวา 50 ม.
เพื่อใหรถเล็กสามารถแซงได ซึ่งคณะทํางานฯ ไดดําเนินการแกไข โดยติดตั้งปาย เพื่อเตือน
ให พขร.ปฏิบัติตาม และเพิ่มความเขมขนดวยการสงรถตรวจการณคอยสุมตรวจ และอบรม
พขร. ใหรับทราบเพื่อปฏิบัติใหถูกตอง
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●

กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานขับรถดีเดนประจําเดือน

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกบั พนักงานขับรถขนสงสินคา
ที่ปฏิบัติงานดี มีวินัย ใสใจชุมชน
โดยใหพนี่ อ งชาวบางสะพานเปน
ผูรวมคัดเลือก และเมื่อวันที่ 21
ตุลาคมที่ผานมา ไดดําเนินการ
มอบรางวัลไปเรียบรอย ซึง่ มีนาย
สมบูรณ เสวตวงษ ผูใ หญบา น ม.4
ต.แมราํ พึง และนายพรศักดิ์ ทองเรืองกิตติ ผูใ หญบา น ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ ใหเกียรติรวมกิจกรรม
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ภาพประทับใจ

มูลนิธิหัวใจอาสา ศึกษาดูงานตางๆ ของพี่นอง อ. บางสะพาน

มูลนิธหิ วั ใจอาสา โดยนายยงจิรายุ อุปเสน รองผูจ ดั การโครงการ Happy Heart 2
Happy Society นําทีมเขาเยี่ยมชมศึกษาดูงานการดําเนินงานดานการพัฒนาสังคม จาก
กลุมธนาคารชุมชนบานมารอง ต.พงศประศาสน ในหัวขอ “พัฒนาการของธนาคาร
ชุมชนและสภาผูน าํ ชุมชน” พรอมทัง้ รับฟงแผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ พีน่ อ งชาวอําเภอ

●

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

รวมภาพ
กิจกรรม Safety Week 2014

กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จัดโดยบริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด

เมื่ อ ปลายเดื อ นตุ ล าคมที่ ผ า นมา บริ ษั ท
เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS) มีการจัด
กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
หรือ Safety Week 2014 ภายใตคอนเซ็ปต The
Fire Safety Day เพือ่ รณรงคใหตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน
โดยมี นายซาโตชิ มูราตะ กรรมการและผูจ ดั การ
โรงงาน เปนประธานในพิธีเปด ภายในงานมี
กิ จ กรรมจากความร ว มมื อ ของผู บ ริ ห ารและ
พนักงาน ไดแก บอรดนิทรรศการของแตละ

ฝายงาน กิจกรรมตางๆ ประจําบูธ การสาธิต
วิธีออกกําลังกายประจําวัน เพื่อใหรางกายได
ยืดหยุนระหวางการปฎิบัติงาน ซุมเกมส สาธิต
การขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต อ ย า งปลอดภั ย และ
กิจกรรมสําคัญคือ การซอมอพยพหนีไฟ และ
สาธิตวิธีการชวยเหลือผูประสบภัยจากอัคคีภัย
ซึ่งพนักงาน ผูบริหาร และพนักงานจากบริษัท
ในเครือ ที่เขารวมงานตางก็ไดรับทั้งความรูและ
ความบันเทิงควบคูกันไป โดยกิจกรรมดีๆ เชนนี้
จัดขึ้นเปนประจําทุกป....

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
ในเครือสหวิรยิ า หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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