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• บรรเทาเดือดร้อน 1,525 ครัวเรือน

เอสเอสไอปรับลุคบล็อก SSI 360
องศาสอดคล้องกับเว็บไซต์หลัก
ขององค์กร ทันสมัยเรียบง่าย
พร้อมปรับปรุงการแสดงผลให้
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน
และปรับเปลีย่ นขนาดหน้าจอให้
เข้ากับอุปกรณ์นน้ั ๆ และปรับปรุง
วิธีการแสดงผลของวีดีโอที่อยู่
บนเว็บไซต์ให้สามารถเล่นและ
ดูบนเครื่อง MAC, iPAD และ
iPhone ได้ พ ร้ อ มอั ป เดตทุ ก
ข่าวสารกิจกรรมของเอสเอสไอ

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ กล่าวว่า เมือ่
เร็วๆ นี้ เอสเอสไอได้ด�ำ เนินการปรับปรุง
บล็อก SSI 360 องศา หรือ SSI 360 degree
(http://www.blogssi.com/360degree/)
อ่านต่อ น.4
เป็นผลสำ�เร็จ

สหวิ ริ ย าร่ ว มบรรเทาปั ญ หา
ภั ย แล้ ง พี่ น้ อ งชาวบางสะพาน
สนั บ สนุ น นํ้ า พร้ อ มรถขนส่ ง
และพนักงานอาสาจากโรงงาน
เอสเอสไอ และท่าเรือประจวบ
ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้อน 1,525 ครัวเรือน ทั้ง
ส่งมอบนํา้ ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง
โดยตรงในแต่ละครัวเรือน ส่งมอบ
นํ้ า ผ่ า นระบบประปาหมู่ บ้ า น/
เทศบาล และส่ ง มอบนํ้ า ให้ แ ก่
โรงเรี ย นที่ ข าดแคลน ผู้ บ ริ ห าร
ยํ้าภารกิจร่วมดูแลความเป็นอยู่
ชุ ม ชนเพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
ยั่ ง ยื น ด้ า นชุ ม ชนชื่ น ชมความ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลระหว่างสหวิริยา
และชุมชน

		 นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วย
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ สายกิ จ การ
สาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
และผูบ้ ริหารเครือสหวิรยิ า กล่าวว่า ขณะนี้
ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ กำ�ลังได้รบั ผลกระทบ
อ่านต่อ น.2
จากวิกฤติภัยแล้ง

PPC หนุนภารกิจฝ่ายความมัน่ คง

ฝึกซ้อมภาคสนามรักษาชายฝัง่

อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์
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ท่าเรือประจวบสนับสนุนหน่วย
บัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รั ก ษาฝั่ ง (สอ.รฝ.) โดยการ
อำ�นวยความสะดวกใช้ พื้ น ที่
ท่าเรือประจวบในการฝึกซ้อม
ภาคสนาม ซึ่ ง การฝึ ก ซ้ อ ม
ประกอบด้ว ย 1. การฝึกภาค

สนาม 2. การฝึกยิงอาวุธทาง
ยุทธวิธีของหน่วย และ 3. การ
ทดสอบการเคลื่อนย้ายอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ในพืน้ ที่ มีกำ�ลังพล
เข้ารับการฝึกจำ�นวน 240 นาย
พร้ อ มกั น นี้ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้
อ่านต่อ น.2
นักเรียน

SSIฅนเหล็กรักษ์โลก-ชุมชน
เก็บขยะหาดแม่ร�ำ พึงวันสวล.
เอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ผู้ประกอบการ
โรงแรม ร้ า นค้ า นั ก เรี ย น และ
ประชาชนในพื้ น ที่ ตำ�บลแม่ รำ�พึ ง
จำ�นวน 527 คน ทำ�กิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach
Clean-Up) ปีที่ 8 โดยร่วมกันเก็บขยะ
และปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นระยะทาง
รวมกว่ า 3 กิ โ ลเมตร เพื่ อ กระตุ้ น
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และลด
ภาวะโลกร้อน ณ ชายหาดแม่รำ�พึง

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์
เผยยอดขยะทีเ่ ก็บได้ปนี ี้ 2.6 ตัน จาก
ปีที่แล้วอยู่ที่ 1.9 ตัน
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานจากหาดแม่ร�ำ พึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ว่า บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ได้ จั ด กิ จ กรรม“เอสเอสไอ...รั ก ษ์
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ปีที่ 8
โดยได้รว่ มกับ องค์การบริหารส่วนตำ�บล
อ่านต่อ น.3
แม่รำ�พึง		
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ภัยแล้ง

ต่อจากหน้า 1

ทีล่ กุ ลาม คณะทำ�งานนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมเครือสหวิริยา ได้เล็งเห็นถึง
ความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชนในเขต
อำ�เภอบางสะพานจึงได้ดำ�เนินการเพื่อบรรเทา
ปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจาก
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ และ บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
ร่วมใจสูภ้ ยั แล้งขึน้ ภายใต้โครงการ “ปันนํา้ (ใจ)
เพือ่ ผูป้ ระสบภัยแล้ง อ.บางสะพาน” โดยเอสเอสไอ
ได้นำ�นํ้าอุปโภคภายในโรงงานจำ�นวนทั้งสิ้น
240,000 ลิตร ออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ในชุมชนพื้นที่รอบ อ.บางสะพาน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากบริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
นำ�รถบรรทุกมาขนส่งนํา้ ออกไปแจกจ่าย พร้อม
กับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยบริการประชาชน ซึ่งได้
แบ่งรูปแบบการแจกจ่าย 3 แบบคือ 1. ส่งมอบ
นํ้าให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งโดยตรงในแต่ละครัว
เรือน 2. ส่งมอบนํ้าผ่านระบบประปาหมู่บ้าน/
เทศบาล 3. ส่งมอบนํา้ ให้แก่โรงเรียน ซึง่ สามารถ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนผ่าน
การแจกจ่ายทั้ง 3 รูปแบบนี้ โดยมีจำ�นวนผู้ได้
รับผลประโยชน์จำ�นวนทั้งสิ้น 1,525 ครัวเรือน
		 ทัง้ นี้ โครงการ “ปันนํา้ (ใจ) เพือ่ ผูป้ ระสบภัย
แล้ง อ.บางสะพาน” เป็นการบรรเทาปัญหาใน
เบือ้ งต้นให้แก่ประชาชนผูป้ ระสบภัยแล้งภายใต้
ความรับผิดชอบทางสังคมทีบ่ ริษทั ต้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ และ
ทรัพยากรของบริษัทที่มีเพื่อช่วยเหลือชุมชนใน
พืน้ ทีท่ บี่ ริษทั เข้ามาดำ�เนินธุรกิจ บริษทั หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเราจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างเต็มความ
สามารถ

ฝึกซ้อมภาคสนาม ต่อจากหน้า 1
สัมผัสปืนใหญ่ สร้างประสบการณ์เรียนรู้
ให้กับเยาวชน
		นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด เปิดเผยว่า “กองทัพ
เรือได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำ�กัด ทีม่ คี วามพร้อม มีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของท่าเรือ สามารถรองรับการ
ประสานการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ร่วมกับหน่วย
ง า น ร า ช ก า ร ไ ด้
และสามารถเป็ น
จุ ด ตั้ ง รั บ ในกรณี
เกิดภาวะสงคราม
หน่ ว ยบั ญ ชาการ
ต่ อ สู้ อ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง (สอ.
รฝ.) จึงได้ขอความ
ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท
ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ในการขอเข้าใช้พื้นที่
ในการจัดการฝึกภาคสนาม เพื่อความมั่นคง
โดยเป็ น การฝึ ก หน่ ว ยต่ อ สู้ อ ากาศยานและ
รักษาชายฝั่งประจำ�พื้นที่และการฝึกยิงอาวุธ
ทางยุ ท ธวิ ธี การรั ก ษาอธิ ป ไตยแนวชายฝั่ ง
ประจำ�ปี 2559 เป็นเวลา 3 วัน ณ บริเวณลาน
หน้ า อาคารปฏิ บั ติ ก ารสิ น ค้ า อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมีก�ำ ลังพลเข้ารับการฝึก
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ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
		 นายนาวา กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
เข้าสู่ฤดูฝน แต่ยังมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งอยู่ ขณะนี้ได้รับการประสานจาก
การประปาส่วนภูมิภาคบางสะพานนำ�นํ้าจาก
การประปาส่วนภูมิภาคบางสะพานน้อยออก
แจกจ่ายให้กับประชาชนตามครัวเรือนในพื้นที่
ชุมชนบ้านเกาะยายฉิม ม. 5 ต.ร่อนทอง จำ�นวน
15 คิว โดยมีบริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ช่วย

ตำ�บลบ้านกรูดซึง่ ได้ใช้นาํ้ ประปาในการอุปโภค
บริโภคจำ�นวนทั้งสิ้น 1,250 ครัวเรือน รวมไป
ถึ ง ร้ า นค้ า และรี ส อร์ ท ริ ม ชายหาดบ้ า นกรู ด
อีกด้วย ซึ่งปัญหาภัยแล้งปีนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่
ช่วงเดือนมีนาคม ที่ทางเทศบาลต้องใช้รถนํ้า
จำ�นวน 2 คันของเทศบาลวิง่ สูบนํา้ จากแหล่งนํา้
ธรรมชาติทอี่ ยูห่ า่ งออกไปกว่า15 กม. อย่างน้อย
วันละ 22 เทีย่ ว ซึง่ เราวิง่ ทุกวันไม่ได้หยุดวันเสาร์

อำ�นวยความสะดวกในเรื่องรถขนนํ้า และมี
เจ้าหน้าที่การประปา สาขาบางสะพานน้อย
ชาวบ้านจิตอาสา ผูใ้ หญ่บา้ นม. 5 มาร่วมในการ
ช่วยแจกนํ้าในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานเอกชนกั บ ชุ ม ชน
รอบข้าง ถือเป็นการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
		ส.อ.ชู ชั ย แสงทั บ ทิ ม เจ้ า พนั ก งาน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาล
ตำ � บลบ้ า นกรู ด กล่ า วว่ า ภั ย แล้ ง ในปี นี้ เ ป็ น
ปัญหาอย่างมากกับประชาชนในเขตเทศบาล

อาทิตย์เลย มาเป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้ว เพื่อ
นำ�มาทำ�นํ้าประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ในจำ�นวน
ที่จำ�กัดแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้ดำ�เนินการโดยการเปิด
นํ้าเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 – 18.00 น. เราจะ
เปิดนํา้ ให้ใช้ฝงั่ ทางดอนชะม่วง ดอนแหลมใหญ่
และตั้งแต่ 18.00 – 20.00 น. จะเปิดนํ้าให้ใช้ใน
ฝั่งทางรถไฟ ตลาด และทางชายทะเลบ้านกรูด
การที่บริษัทฯ ได้นำ�นํ้ามาช่วยบรรเทาภัยแล้ง
ในปีนี้เป็นประโยชน์กับทางชุมชนและเทศบาล

ซ้อมจำ�นวน 240 นาย
		 นอกจากนี้ ท่าเรือประจวบ ยังได้ร่วมกับ
หน่วยงานฝึกภาคสนาม (สอ.รฝ) เปิดโอกาส
ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวยาง เข้าชม
ยุทโธปกรณ์ต่างๆ อาทิ ปืนใหญ่ พร้อมสาธิต
การใช้งานและให้นักเรียนสัมผัสปืนใหญ่ และ
ยุ ทโธปกรณ์ประเภทต่างๆ อีก ด้วย ซึ่งสร้าง
ความตืน้ เต้นให้เด็กๆ ในการเข้าชมในครัง้ นี้ และ
ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกอย่างหนึ่งที่ทางทัพเรือได้
เปิดให้เด็กๆ ได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด

ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กล่าวว่า
ตามที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ
รักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) มีคำ�สั่งให้กรมรักษาฝั่งที่ 1
ดำ�เนินการฝึกเป็นหน่วยกองพัน และการฝึกยิง
อาวุธทางยุทธวิธี โดยมีขั้นตอนการฝึกแบ่งออก
เป็น 3 ขั้นตอน คือ การฝึกภาคสนาม การฝึกยิง
อาวุธทางยุทธวิธขี องหน่วย และการทดสอบการ
เคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ ประกอบ
ด้วย 3 หน่วย คือ หน่วยต่อสู่อากาศยาน หน่วย
รักษาฝั่ง และหน่วยเรดาห์ตรวจการณ์พื้นนํ้า

		 ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณที่กองทัพเรือ ซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการ ทีไ่ ด้เปิดโอกาสให้เยาวชนใน
พืน้ ทีไ่ ด้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้ และเห็นถึงศักยภาพ
ของท่าเรือประจวบ บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ว นรวม และชุ ม ชน เพื่ อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
		นาวาตรีกฤตวิทย์ จันทคณางกูร รอง

มีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึงวันที่ 1
มิ.ย. 2559 รวมเวลา 3 วัน โดยการฝึกทบทวนมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กำ�ลังพลมีความพร้อม ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนนำ�ประสบการณ์
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ร าชการในพื้ น ที่
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการทดสอบ
ความพร้ อ มรบ ฝึ ก ทบทวนความเข้ า ใจของ
ฝ่ายอำ�นวยการระดับกองพัน ในกระบวนการ

บ้านกรูดเป็นอย่างมาก ผมขอขอบคุณไว้ ณ ที่
นี้ด้วยครับ
		นางสาวอำ�พร วิสาโรจน์ บ้านเลขที่ 61/1
หมู่ที่ 5 ชุมชนเกาะยายฉิม ต.ร่อนทอง กล่าวว่า
ขอขอบคุณบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) ทีไ่ ด้น�ำ นํา้ สะอาดมาบรรเทาช่วยเหลือ
เพราะทีบ่ า้ นนํา้ ประปาภูมภิ าคไม่ไหลมาเกือบ 2
เดือนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำ�บลร่อนทอง
ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องนํ้าใช้ แต่ยังไม่เพียง
พอเพราะที่บ้านค้าขายอาหารตามสั่ง ต้องใช้
นํ้าในปริมาณที่มาก ซึ่งในแต่ละวันต้องใช้นํ้า
อย่างประหยัด อยากให้บริษัทมาช่วยเหลือ มา
ทุกๆ วัน ในช่วงลำ�บาก ขาดแคลนนํ้าในขณะนี้
		นางสาวชม ชูพร บ้านเลขที่ 99/5 หมู่ที่ 4
ต.ร่อนทอง กล่าวว่า ทีบ่ า้ นมีสมาชิครอบครัว 6 คน
ต้องใช้นํ้าเพื่ออุปโภค และการซักล้างมากพอ
สมควร ทีผ่ า่ นมาได้รบั ความช่วยเหลือจากเทศบาล
ตำ�บลร่อนทอง แต่ไม่เพียงพอ ต้องลงทุนซื้อ
ถัง 1,000 ลิตร เพื่อไปบรรทุกนํ้าจากแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ ซึ่งคุณภาพนํ้าไม่ค่อยดี เวลาอาบมัก
จะคันอยู่บ่อย ๆ เมื่อรู้ข่าวว่าสหวิริยาเอานํ้ามา
บริการก็รู้สึกดีใจ ภูมิใจมาก และที่บ้านก็ได้รับ
นํา้ สะอาดจากสหวิรยิ า ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและ
พนักงานบริษัท ที่มาให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภัยแล้งในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าช่วยได้มากจริง ๆ
		นางสาวชัญญพัชร กรานต์ บ้านเลขที่
52 หมู่ที่ 1 บ้านดอนสำ�ราญ ต.แม่รำ�พึง กล่าว
ว่า ทีบ่ า้ นนัน้ ได้ใช้นาํ้ ประปาหมูบ่ า้ นอยูซ่ งึ่ นํา้ ไม่
ไหลมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พวก
เราเมื่อไม่มีนํ้าก็เดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะ
ไม่มีนํ้าไว้ใช้ซึ่งที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 คน
โดยทีผ่ า่ นมาก็มที างบริษทั กับทาง อบต.แม่ร�ำ พึง
มาคอยช่วยแจกนํา้ อยูเ่ ป็นระยะๆ ต้องขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือพวกเรา
วางแผนทางทหาร และการควบคุมการปฏิบัติ
ตามแผน เพือ่ เป็นการฝึกหน่วยระดับกองพัน ได้
ทบทวนการปฏิบัติตามยุทธวิธีของหน่วย โดยมี
การฝึกเคลือ่ นย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าทีต่ งั้ ยิง
และเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความชำ�นาญให้
กับกำ�ลังพล ในการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีด้วย
การจำ�ลอง เพือ่ สามารถใช้อาวุธได้อย่างถูกต้อง
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้
		 ในการฝึกครั้งนี้จะสามารถเพิ่มขีดความ
สามารถขององค์กรบุคคล องค์วัตถุ และองค์
ยุทธวิธี กำ�ลังพลจะ
ได้รับการฝึกอย่าง
เป็ น ขั้ น ตอน และ
สอดคล้องกับความ
เป็นจริง สามารถนำ�
หลักนิยม และหลัก
ปฏิ บั ติ ที่ จั ด ทำ � ขึ้ น
มาใหม่ มาทดลองใช้
ในการแก้ไขอุปสรรค
ปัญหาข้อขัดข้อง เพือ่ นำ�มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
จริง และพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป
		 อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ความรูใ้ นการ
ฝึกจะสามารถเป็นเกราะกำ�บังให้ก�ำ ลังพลสามารถ
ปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของความปลอดภัย
และต้องขอบคุณบริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ที่
ได้เห็นถึงความสำ�คัญในการฝึกซ้อมภาคสนาม
ในครัง้ นี้ และอำ�นวยความสะดวกด้านการใช้พน้ื ที่
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

X เยี่ยมชมโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน พลตรี ชัยวัฒน์ จำ�รัส ผู้บัญชาการวิทยาลัย

การทัพบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ� วิทยาลัยการทัพบก
ชุดที่ 61 เข้าเยี่ยมชม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โดยมี ราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ให้การต้อนรับ

ฅนเหล็กรักษ์โลก

ต่อจากหน้า 1

ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า โรงเรียน พนักงาน
และประชาชนในพื้นที่ตำ�บลแม่รำ�พึง จำ�นวน
527 คน ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดพร้อม
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพือ่ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลด
ภาวะโลกร้อน โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นาย
ถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ นายอำ�เภอบางสะพาน
เป็นประธานฯ นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ
กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
เอสเอสไอ กล่าวว่า กิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษ์
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่
8 ติดต่อกัน เพือ่ ร่วมรณรงค์เนือ่ งในวันสิง่ แวดล้อม
โลก สร้างความตระหนักเห็นถึงปัญหาของสิ่ง
แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ นํ้า สัตว์ป่า ระบบ
นิเวศ เพือ่ ให้พวกเราทุกคนได้ชว่ ยกันหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์
ให้คงอยู่คู่ลูกหลาน นับเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนได้มา
ช่วยกันวันนี้ เป็นจำ�นวนมากถึง 527 คน ลงแรง
เก็บขยะระยะทาง 3 กิโลเมตร ให้ชายหาดแม่
รำ�พึง อำ�เภอบางสะพานของเรามีความสวยงาม
สะอาด ดึงดูดผู้คน นักท่องเที่ยว และที่สำ�คัญไป
กว่านั้นคือช่วยรักษาระบบนิเวศ ให้มีกุ้ง หอย ปู
ปลา ให้เราไว้หากินสร้างรายได้อีกนาน
		 จาการเก็บขยะในปีนี้ขยะที่เก็บได้มากสุด
คือ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงปุ๋ย
และเศษไม้ รวมกันได้มากถึง 2,600 กิโลกรัม ซึ่ง
ในปีที่แล้วเก็บได้ 1,900 กิโลกรัม เพิ่มมากถึง 700
กิโลกรัม เป็นตัวเลขที่น่ากังวลอย่างมาก อย่างไร
ก็ตามอยากฝากให้ทกุ คนช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ในการรักษาสิง่ แวดล้อม ทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คือการทิง้ ขยะ
ลงถัง และช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหา
เหล่านี้ลงได้ และต้องขอบคุณองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ในการอำ�นวยความสะดวก
รถเก็บขยะและนำ�ไปช่วยคัดแยกดำ�เนินการต่อไป
ให้พวกเรา
		นายไชย กำ�บัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ต.แม่รำ�พึง ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำ�ความสะอาดชายหาดแม่
รำ�พึง ร่วมกับบริษทั ชาวบ้าน นักเรียน และตัวแทน
จากรีสอร์ท ร้านอาหารในพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่
ดีอย่างหนึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งควร

SSI p.3.indd 1

X SSI-TCRSS รับใบรับรองจัดประชุมสีเขียว นายนาวา จันทนสุรคน
(กลาง) เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ สำ�นักกิจการสาธารณะกลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รับใบรับรอง Green Meetings Plus จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable
Development: TBCSD) จากการเข้าร่วมโครงการและนำ�แนวทางการจัดประชุมสีเขียวดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ เอสเอสไอ และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอยังได้รับใบรับรอง Green Meetings จาก
โครงการนี้อีกด้วย

ปลูกฝั่งให้กับเยาวชนและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีค่ วรจะดำ�รงรักษาไว้และสืบทอด
กิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นทุกๆ ปี
		 สำ�หรับกิจกรรมมีการเก็บขยะและปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ มุง่ เน้นให้ทกุ คนช่วยกันเสริมสร้างจิตสำ�นึก
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ า งทั ศ นคติ ใ นการอนุ รั ก ษ์

ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อจะรักษา
ทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไป
		นายกิตติศักดิ์ ปานเล็ก กล่าวว่า ผมรู้สึก
ยินดีมากครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
เอสเอสไอ รักษ์ชายหาด ซึง่ เป็นกิจกรรมทีร่ ณรงค์
ให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเก็บ

ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า โดยเราทุกคน
ควรมีสว่ นช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากร
สิ่ง แวดล้ อ มให้ ส ดใสสมบู ร ณ์ สำ� หรั บ ทุ ก คนใน
อนาคต ฉะนั้น มันก็สอดคล้องกันที่วันนี้เราจะมา
ร่วมกันทำ�ความดี ในวันสิง่ แวดล้อมโลก และสิง่ ที่

ขยะและจัดการคัดแยกประเภทขยะ โดยแยกเป็น
ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งเมื่อ
เราแยกขยะอย่างถูกประเภทแล้ว การกำ�จัดขยะ
ก็จะง่ายขึ้น และการคัดแยกขยะไม่ใช่เรื่องยาก
สามารถเริ่มต้นทำ�ง่ายๆ ที่บ้านเราเอง ผมอยาก

ให้ทกุ คนช่วยกันคนละไม้คนละมือในการร่วมกัน
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในอำ�เภอบางสะพานให้นา่ อยู่
มากขึน้ ซึง่ กิจกรรมในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ บริเวณชายหาด
แม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพานของเรา ซึ่งถือเป็น
สถานที่ในการประกอบอาชีพของชาวประมงใน
การดำ�เนินกิจการ ร้านค้า และเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ที่สวยงามแห่งหนึ่งในบางสะพาน
		“นับเป็นกิจกรรมทีด่ มี ากครับ เพราะนอกจาก
จะช่วยให้บางสะพานของเราน่าอยู่แล้ว ยังทำ�ให้
ชายหาดแม่รำ�พึงมีความสะอาดสวยงาม กระตุ้น
การท่องเทีย่ วในอำ�เภอบางสะพานอีกด้วย และที่
สำ�คัญกิจกรรมนี้ ทำ�ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ
ของทุ ก ภาคส่ ว นไม่ ว่ า จะเป็ น ภาคประชาชน
ชุมชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการบริษัทฯ เยาวชน
หน่วยงานภาครัฐและตลอดจนภาคเอกชนของ
อำ � เภอบางสะพาน ที่ ไ ด้ ม าร่ ว มกั น แสดงพลั ง
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดแม่ร�ำ พึง นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งครับ และผมอยากให้บริษัทฯจัดกิจกรรมเอส
เอสไอ รักษ์ชายหาดทุกๆปี ซึ่งผมจะเป็นอีกหนึ่ง
คนที่จะมาเข้าร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ
ปีอย่างแน่นอนครับ”
		 ทัง้ นี้ จุดเริม่ ต้นของวันสิง่ แวดล้อมโลก หรือ
World Environment Day นั้นจัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เกิด
ความตื่ น ตั ว ในด้ า นวิ ก ฤตการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ขึ้ น ทั่ ว โลก จึ ง มี ม ติ ใ ห้ จั ด ประชุ ม ใหญ่ ที่ ก รุ ง
สตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.
2515 ทีม่ รี ฐั บาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียก
การประชุมนีว้ า่ “การประชุมสหประชาชาติเรือ่ ง
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference
on the Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมี
ผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงาน
ของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ สำ�หรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำ�
ปี พ.ศ. 2559 องค์การสหประชาชาติ ได้กำ�หนด
คำ � ขวั ญ วั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลกไว้ ว่ า “GO WILD
for LIFE” หรือที่ใช้รณรงค์กันในประเทศไทย
ว่า “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์
ป่าสูญพันธุ์” โดยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน
ปกป้องสัตว์ป่าด้วยการหยุดวงจร หยุดซื้อ หยุด
ขาย หยุดฆ่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ตอจากหนา 1

ซึ่งเปนบล็อกสําหรับใชในการอัพเดตขาวสาร
ขอมูล และกิจกรรมตางๆ ของเอสเอสไอให
กลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก พนักงาน ผูถือหุน
ประชาชน ไดรับทราบขาวสารโดยตรงผาน
ทางหนาบล็อก นอกจากนี้ยังมีการสงเนื้อหา
ข อ มู ล ที่ ทํ า การอั ป เดตผ า นทางเว็ บ ไซต
เขาทางอีเมลใหอีกดวย เพื่อทันเหตุการณ
(เฉพาะผูส มัครรับขาวสาร) โดยในการนีส้ าํ นัก
ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธไดรวมกับ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมเอสเอสไอ

ในการดําเนินการขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนรูปโฉม
หนาบล็อกใหมคี วามทันสมัย เรียบงาย สอดคล อ งกั บ เว็ บ ไซต ห ลั ก และอั ต ลั ก ษณ ข อง
องคกร ดวยการใชสแี ดง สีขาว ของสัญลักษณ
ขององคกรเปนหลัก และสีเทาเพือ่ แสดงถึงเหล็ก
นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง ได ดํ า เนิ น การเพิ่ ม
ฟ ง ก ชั่ น อื่ น ๆ ให ก ารใช ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้นในดานตางๆ ดังนี้ 1. ทําการ Upgrade
Software Version ใหเปนปจจุบัน 2. ปรับปรุง
การแสดงผลใหตรวจสอบอุปกรณทเี่ ขาใชงาน
และปรับเปลีย่ นขนาดหนาจอใหเขากับอุปกรณ
นัน้ ๆ (Responsive Design) 3. เพิม่ การตรวจสอบ

Browser Version เกาๆ ที่ไมรองรับ HTML5
จะขึ้นเตือนผูใชงาน 4. ปรับปรุงวิธีการแสดง
ผลของวิดีโอ ที่อยูบนเว็บไซตใหสามารถเลน
และดูวิดีโอบนเครื่อง MAC, iPAD และ iPhone
ได (เปลี่ยนเปน HTML5 Engine) 5. เพิ่มระบบ
การตรวจสอบเรือ่ งอัปเดทขอมูลโดยไมตอ งทํา
ปด-เปดการสง ระบบจะทําการตรวจสอบเอง
6. ปรับรูปแบบ Template mail (ขาวที่มีการสง
ถึงกลุม ผูม สี ว นไดเสียเมือ่ มีการ Update ขอมูล
ในเว็บไซต) ภายในหนาบล็อกยังสรางลิงก
สําหรับเชือ่ มตอไปยังสือ่ อืน่ ๆ เชน เฟสบุค ของ
เอสเอสไอไดอีกดวย

นายผดุงศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา บล็อก
SSI 360 องศา ไดแบงเนื้อหาออกเปนดาน
กิจกรรมชุมชน (Community Activity) ดาน
ธุรกิจ (Business) ดานกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คม (CSR Project) ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
(Environment) และมีวิดีโอกิจกรรมใหชมภาพ
บรรยากาศดวย (SSI Channel) อยากจะเชิญชวน
กลุมผูมีสวนไดเสีย พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน
ประชาชนทั่วไป ชุมชนบางสะพานติดตาม
ข อ มู ล ข า วสารได เ พิ่ ม เติ ม จากทางบล็ อ กนี้
นอกจากสื่อตางๆ ที่เรามีรับรองรวดเร็วทันใจ
ครับ

ทาเรือประจวบชวยดับไฟปาดอนสําราญ
ท า เรื อ ประจวบปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั บ
องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง
พรอมชาวบานชวยดับไฟปาบริเวณ
บานดอนสําราญ โดยการนํารถดับ
เพลิงออกไปใหการชวยเหลือปองกัน
ไฟลามเขากระทบชุมชนไดสําเร็จ

นายชนยุธ นิลพานิช ผูจ ดั การฝาย
ปฏิบัติการทาเรือ บริษัท ทาเรือประจวบ
จํากัด หรือ PPC กลาววา เมื่อเร็วๆ นี้
ได เ กิ ด เหตุ ไ ฟไหม ป า บริ เ วณบ า นดอน
สําราญ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ได
รับแจงจึงเรงเขาใหการชวยเหลือ ซึ่ง

การชวยเหลือครั้งนี้นําโดยนายธนาวุฒิ
ธนะไชย หัวหนาแผนกบริการทา ไดนาํ รถ
ดับเพลิงของบริษทั ออกใหการชวยเหลือ
โดยร ว มกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
แมราํ พึง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชาวบานชวยกันระดมฉีดนํา้ ในพืน้ ทีเ่ ขาถึง

ยาก เพือ่ ควบคุมไมใหลกุ ลามเปนวงกวาง
และขยายไปในเขตชุมชนจนสําเร็จ สวน
สาเหตุของไฟปานาจะมาจากปจจัยความ
แหงแลงประกอบกับลมแรง จึงทําใหเกิด
เพลิงไหมขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ในชวง
ที่ยังแหงแลงจึงจําเปนที่ตองชวยกันเฝา
ระวังกันอยางตอเนื่อง

ขอบคุณภาพจาก Facebook ตู ธวัชพงษ
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษวานิช ,
นายมนินทร อินทรพรหม , นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ความรวมมือครัง้ สําคัญ กับการจัดทํา

“หลักสูตรพนักงานควบคุมรถบรรทุกพวง”
ระหวางวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และไลน ทรานสปอรต

บจก.ไลน ทรานสปอรต กลุม ธุรกิจ
สหวิรยิ าโลจิสติกส เพิม่ ศักยภาพ
บุ ค คลากร ยกระดั บ มาตรฐาน
พนักงานขับรถขนสงสินคาและ
บริ ก ารคุ ณ ภาพ ตามนโยบาย
คุณภาพบริหารสูสากล ทั้งดาน
จริยธรรม ขนสงสินคาและบริการ
ปลอดภั ย ใส ใ จชุ ม ชน และสิ่ ง
แวดลอม รวมมือกันระหวางภาค
การศึกษาของรัฐ โดยวิทยาลัย
การอาชี พ บางสะพาน จั ด ทํ า
หลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะ
สําหรับพนักงานขับรถบรรทุกพวง
เพื่อการันตีความรูจากวิทยาลัยสู
ชุมชนในทองถิ่น :อานตอหนา 2

รวมภาพ

ความรวมมือกับภาครัฐ
ในทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง
จัดกิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม
โดยมีสหวิริยารวมเปนสวนหนึ่ง
เพื่อสนับสนุนการจัดงาน

ณ ริมชายหาด ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ

: อานตอหนา 3

● ภาพกิจกรรม

ไลน ทรานสปอรต รวมกิจกรรม
วัดนัดพบแรงงาน อ.หัวหิน น.2

บจก.บางสะพานสัมพันธ
รวมสรางกระบวนการเรียนรู
งานพัฒนาไตรภาคีสู

Eco Industrial Town

น.4

โครงการ “สิ่งแวดลอมศึกษาปที่ 4” ผลิตเยาวชนนักสืบสายนํ้า
นักสืบปาชายเลน โดยศูนยฯ สิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ าและ ร.ร.บานทาขาม
เริ่มขึ้นแลวสําหรับกิจกรรมรักษสิ่งแวดลอมดีๆ ทีอ่ าํ เภอบางสะพาน นําทีม
โดยพีเ่ ลีย้ งจากศูนยบริหารจัดการและ
สงเสริมสิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า รวม
กันจัด “โครงการสิง่ แวดลอมศึกษา ปท่ี
4” เนนการสรางเยาวชนคนสิง่ แวดลอม

ไดรวมมือกับคณะครูและนักเรียน ในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต ชั้น ป.3 - 6
โรงเรียนบานทาขาม ต.แมราํ พึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ โดยเมื่อวันที่ 22, 23, 29 มิถุนายน
ที่ ผ า นมา ที ม พี่ เ ลี้ ย งได แ ท็ ค ที ม เข า ไปจั ด
โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา กิจกรรมเปนสัปดาหแรก : อานตอหนา 3

เพื่ อ ช ว ยกั น ดู แ ลอํ า เภอบางสะพาน
ในนามนักสืบสายนํ้า และนักสืบปา
ชายเลน โดยกําลังเสริมของโรงเรียน
บานทาขาม ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ

เหล็กแผนเคลือบไทยมอบเสื้อสัญลักษณ
6.5 ลาน ชม.การทํางานโดยไมเกิดอุบตั เิ หตุ
แสดงจุดยืนการรวมพลังรวมกันทําเปาหมายใหสําเร็จ
ผูบริหารบริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย
จํ า กั ด ในเครื อ สหวิ ริ ย า มอบเสื้ อ
สามารถ (เสื้อที่ระลึก) เพื่อเปนการ
ขอบคุ ณ ที ม ผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ทุกคน ในฐานะทีร่ ว มกันทําเปาหมาย

ใหญ ข องบริ ษั ท ฯ สํ า เร็ จ คื อ 6.5
ล า นชั่ ว โมงการทํ า งานโดยไม เ กิ ด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ถือวาเปน
พันธะสัญญาสําคัญ เปนกําลังใจ และ
เดินหนาสู
: อานตอหนา 4

โครงการ “นักสืบสายนํ้า รักษ กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่สรางสรรค
: อานตอหนา 2
ลุ ม นํ้ า บางสะพาน” ป ที่ 2 หนึ่ ง ใน ขึ้นสําหรับ

3 บริษทั ในเครือสหวิรยิ า รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ

สถานประกอบกิจการที่เปนแบบอยาง

ในการบริหารจัดการดานยาเสพติด ประจําป 2559
เมือ่ ปลายเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า นมา กิ จ การที่ เ ป น แบบอย า งในการ
3 บริษทั ในเครือสหวิรยิ าเขารับใบ บริ ห ารจั ด การด า นยาเสพติ ด
ประกาศเกียรติคณ
ุ สถานประกอบ ประจําป 2559 : อานตอหนา 4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
ควบคุมรถพ่วง

ต่อจากหน้า 1

และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งกลุ่มลูกค้า และชุมชน สร้างศักยภาพพื้นฐาน
อาชีพในท้องถิ่น ร่วมส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ
แรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามนโยบาย
และความต้องการของแรงงานจังหวัดฯ
		 โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีพิธีเปิด “หลักสูตร
พนักงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง” รุ่นที่ 1/2559
อย่างเป็นทางการ ด้วย
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ
บางสะพาน และ บจก.
ไลน์ ทรานสปอร์ ต ที่
ร่ ว ม กั น ผ ลั ก ดั น แ ล ะ
จั ด ทำ � หลั ก สู ต รนี้ ขึ้ น
แ ล ะ ถื อ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง
หลั ก สู ต รที่ จั ด ทำ � ขึ้ น
มาใหม่ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาช่าง
ยนต์ ภายใต้ ห ลั ก สู ต ร
วิชาชีพระยะสั้น 50 ชั่วโมง ใช้เวลาในการเรียน
การสอน 1 - 2 สัปดาห์ เป้าหมาย คือ ยกระดับ
พั ฒ นามาตรฐานการขนส่ ง สิ น ค้ า และการให้
บริการของกลุม่ ธุรกิจสหวิรยิ าโลจิสติกส์ ด้วยการ
เริ่มที่พนักงานเป็นอันดับแรก เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสร้างมาตรฐาน สำ�หรับพนักงานขับรถรุน่ ใหม่
ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร
ไลน์ ทรานสปอร์ ต โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ดังกล่าว จำ�นวน 20 คน ร่วมเรียนรู้ เพิม่ ทักษะและ
ความชำ�นาญในวิชาชีพทุกกระบวนการอย่างเต็ม
รูปแบบ อาทิ กระบวนทำ�งานขนส่งสินค้าและการ
ให้บริการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ พร้อมสร้างจิตสำ�นึกด้าน
การขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ
ภายหลังผ่านเกณฑ์ผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับใบ
ประกาศ เพื่อการันตีถึงความมีประสิทธิภาพและ
เตรียมพร้อมในการทำ�งานจริง
		 นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด กลุ่มธุรกิจสหวิริยา
โลจิสติกส์ ในนามประธานโครงการจัด “หลักสูตร
พนักงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง” กล่าวว่า “หลักสูตรนี้
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม ทั ก ษะและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของพนักงานขับรถบรรทุกพ่วงในทุกมิติ สร้าง
ประสิทธิภาพในการทำ�งานรอบด้าน ความสำ�คัญ
l

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ของหลักสูตรนี้เน้นเรื่องให้ผู้เข้าอบรมเกิดความ
เชีย่ วชาญทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ นักเรียน
ที่เข้า อบรมในหลั กสูตรนี้ ก็ คื อพนั กงานขั บรถ
บรรทุกพ่วงของบริษัทฯ โดยเฉพาะพนักงานใหม่
ทั้งนี้ในหลักสูตรดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำ�ความรู้
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่วิทยาลัยฯ มาสอน
ชี้แนะ เช่นเรื่องการดูแลควบคุมรถพ่วง กฎวินัย
การจราจร เป็นต้น พร้อมลงฝึกการทดสอบปฏิบตั ิ
ขับรถพ่วง โดยนอกจากพื้นฐานการควบคุมรถ
บรรทุกพ่วงแล้ว ในหลักสูตรก็มีการเน้นยํ้าเรื่อง
ความปลอดภัยต้องมาเป็นที่ 1 ถือเป็นหัวใจสำ�คัญ

หลักสูตรเป็นสิ่งที่ดี เพื่อที่จะฝึกอบรมพนักงาน
ควบคุมรถบรรทุกพ่วงของ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต
เพือ่ สร้างมาตรฐานในการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพ
สร้ า งบุ ค ลากรที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนในหลักสูตรนี้สามารถ
ควบคุมทำ�หน้าที่ส่งสินค้าไปส่งให้ลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย ขอให้พนักงานได้ค�ำ นึงถึงในเรือ่ ง
การขับรถอย่างความปลอดภัยบนท้องถนน หลักสูตร
ที่บริษัทฯ และวิทยาลัยร่วมกันจัดทำ�ขึ้นมานั้น
เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในบางประการที่สำ�คัญเท่านั้น คงไม่สามารถ

ในทุกวินาทีของการปฏิบตั หิ น้าทีบ่ นท้องถนน โดย
หวังว่าพนักงานทีเ่ ข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้
รับความรูแ้ ละพร้อมทำ�งานร่วมกันด้วยความภูมใิ จ
ขนส่งสินค้าด้วยความใส่ใจชุมชน ให้งานขนส่ง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดอุบตั เิ หตุและให้ชมุ ชน
วางใจในกระบวนการทำ�งานของกลุ่มเหล็กและ
ธุรกิจสหวิรยิ าโลจิสติกส์ เพือ่ ช่วยกันสร้างรอยยิม้
ในชุมชน สร้างสรรค์สงั คมทีด่ ไี ปด้วยกัน ณ อำ�เภอ
บางสะพาน จ.ประจวบฯ”
		 นายบรรยงค์ วงศ์ ส กุ ล ผู้ อำ � นวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กล่าวว่า “รู้สึก
ดีใจเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั โอกาสเป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตร
พนังงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง” ในวันนีก้ ารทีเ่ ปิด

ทีจ่ ะให้ครอบคลุมในรายละเอียดได้ทงั้ หมด แต่สงิ่
สำ�คัญอยากให้เกิด คือการสำ�นึกของการรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักสูตรนีค้ งเป็นประโยชน์ สร้างจิตสำ�นึก
ที่ดีในการเป็นพนักงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ไว้วางใจแก่ชุมชนและผู้ร่วม
ใช้เส้นทาง”
		 ในส่วนความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน

อ.นพรัตน์ ขำ�แก้ว

หัวหน้าแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

		 “หลักสูตรพนักงานควบคุมรถบรรทุกพ่วง
มีวัตถุประสงค์คือต้องการให้พนักงานขับรถ มี
ความรูพ้ น้ื ฐานการควบคุมรถบรรทุกพ่วงเข้มข้นขึน้
โดยการเปิดหลักสูตรครั้งแรกนี้มีผู้เข้าอบรม 20
คน เน้นในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน ซึ่งรถบรรทุกของบริษัทฯ เป็นรถขนาด
ใหญ่ ซึ่งถ้ามีอุบัติเหตุ ก็จะมีความเสียหายที่มาก
ทั้งบริษัทเอง พนักงาน และชุมชน เพราะฉะนั้น
พนักงานขับรถต้องตระหนักให้ความสำ�คัญต่อ
ชุมชน สิง่ แวดล้อม จึงเกิดหลักสูตร 50 ชัว่ โมงนีข้ นึ้
ผู้ อ บรมจะได้ รู้ ถึ ง การเป็ น พนั ก งานขั บ รถที่ ดี
รู้ ก ฎหมายจราจร การ
บำ � รุ ง รั ก ษารถให้ มี ค วาม
พร้อมสภาพ 100% และ
ทั ก ษะการเป็ น พนั ก งาน
ขับรถที่ดีว่าจะทำ�อย่างไร
จะขั บ รถ ควบคุ ม รถ ให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ลด
อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ 100% การ
ได้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ
หลักสูตรนี้ ร่วมกับ บริษัท
ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
เป็นการเพิ่มคนคุณภาพ เพิ่มคนดีให้กับสังคม
ผมภูมิใจที่มีบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด ใน
เครือสหวิริยา ที่ทำ�งานเพื่อสังคม ให้ความสำ�คัญ
ต่อสังคมแบบนี้”

ณัฐพงศ์ สอนเฉลิม

พนักงานที่เข้าร่วมเรียน

		 “ผมเป็นคนบ้านกรูด รู้สึกดีที่ได้เข้ามารับ
การอบรมได้รับข้อมูลใหม่ๆ ได้พบเพื่อนใหม่ๆ
ขอบคุณบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด ที่ให้
โอกาสพวกเราได้เรียนรูใ้ นครัง้ นี้ จากการทีท่ �ำ งาน
อาชีพขับรถมา 20 ปี กับประสบการณ์ขับรถเล็ก
รถใหญ่ รถพ่วง รถทัวร์ การมาทำ�งานกับบริษัท
ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด ในครัง้ นีจ้ งึ มีความพร้อม
มากๆ การขับรถทีด่ ตี อ้ งมีความใจเย็น ทำ�ตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด อยู่บนท้องถนนก็เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ไม่เห็นแก่ตัว ต่างคนต่างคิดดี ปฏิบัติ
ดี ก็จะสร้างสังคมที่ดีให้บางสะพานได้ครับ”

ภาพกิจกรรม

ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน
อ.หัวหิน “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ”

ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต กลุ่ม
ธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน ได้มีอาชีพ มีรายได้
โดยร่วมออกบูธรับสมัครพนักงานหลายอัตราตามความสามารถ  ในงาน
“วันนัดพบแรงงาน” ครัง้ ที่ 3/2559 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และ
ให้บริการแนะแนวอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ รวมกว่า 50 แห่ง
ในเขตจังหวัดประจวบฯ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จัดโดยสำ�นักงานจัดหางาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ  ศูนย์การค้ามาร์เก็ต  วิลเลจ  อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ ในงานมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมสมัครมากมาย
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ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

รวมภาพ ความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมศึกษา ต่อจากหน้า 1
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ถึงการ
ดำ�เนินงานการจัดกิจกรรม ในช่วงเดือนมิถนุ ายนสิงหาคม 2559 ซึง่ ในปีนี้ มุง่ เน้น 2 กิจกรรมหลัก คือ
“นักสืบสายนํ้า” และ “นักสืบป่าชายเลน” ผ่าน
รูปแบบกิจกรรม 4 หมวด คือ 1. สร้างองค์ความรู้
2. สำ�รวจ 3. วิเคราะห์ 4. แบ่งปัน และสร้าง
เครือข่ายการอนุรกั ษ์ เป้าหมายเพือ่ ให้เยาวชนได้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการสำ�รวจ ตรวจ
สอบ ประเมินผล เสริมทักษะการพัฒนาศักยภาพ
ของตน เกิดการรวมกลุม่ กันทำ�กิจกรรมการสำ�รวจ
และดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเอง
		 “โครงการสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา ปี ที่ 4” มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม หนึ่งในกิจกรรมการดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมงานอนุรักษ์นิเวศวิทยา และ
แหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งถือ
เป็นนโยบายหลักของเครือสหวิริยา ที่ให้ความ
สำ�คัญและตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน โดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
ที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเพื่อร่วมค้นหาเยาวชนต้นแบบของการเป็น
ผู้นำ�ด้านการอนุรักษ์และหวงแหน เห็นคุณค่าใน
ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานของตนเอง
และเป็นพลังสำ�คัญในการสร้างเครือข่ายส่งต่อ
ไปยังโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงชุมชน โดยมีทีมพี่เลี้ยง
จากศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เครือสหวิริยา ร่วมผลักดันและสร้างเครือข่าย
โรงเรียนสิง่ แวดล้อมศึกษาในพืน้ ทีใ่ ห้เพิม่ มากขึน้
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เพื่อสานพลังเยาวชน หาแนวร่วมในการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ในอำ�เภอบางสะพานร่วมกัน เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
		 โดยตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วม “โครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาปีที่ 4”

		 “รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรมกับพีๆ่ จากทีมศูนย์ฯ
สิง่ แวดล้อม เครือสหวิรยิ า อีกครัง้ ทีผ่ า่ นมาเคยไปร่วม
กิจรรมการตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทะเล ทีท่ า่ เรือประจวบ
ทำ�ให้มคี วามรูใ้ นระบบนิเวศมากขึน้ และคิดว่าได้รบั
ความรูม้ ากมายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม และจะนำ�
ความรูท้ ไ่ี ด้ไปปรับใช้กบั วิชาเรียนอย่างแน่นอนค่ะ”

เยาวนารถ วงศ์เรือง
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
สิง่ แวดล้อมศึกษา
ร.ร.บ้านท่าขาม

ด.ญ.อทิตยา จันทะวงษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.บ้านท่าขาม

ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ทำ � กิ จ กรรมร่ ว มกั น เป็นการ
สร้างความรู้ ความสนุกสนานให้กับนักเรียน ครู
รู้สึกประทับใจทีมงานของศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก ที่ผ่านมา ได้เห็นถึงความตั้งใจทำ�งาน
และส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียน
บ้านท่าขาม นักเรียนสามารถเป็นแกนนำ�ด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่เข้า
มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน โครงการที่ทำ�ร่วมกับ
ศูนย์ฯ ครูสามารถนำ�มาบูรณาการเรียนการสอน
ได้อีก ทั้งวิชาวิทยาศาสน์และวิชาสังคม เพราะ
มีความสัมพันธ์ในเรื่องของระบบนิเวศ และใน
ส่วนของวิชาสังคม ก็ตรงกับหมวดการรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ครูสามารถใช้
กระบวนการในส่วนของกิจกรรมปรับพืน้ ฐานการ
พัฒนาจิตสำ�นึกให้กบั นักเรียนได้เป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณน้องๆ จากศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือ
สหวิริยา ที่มีช่วยส่งเสริมให้โรงบ้านท่าขาม ได้รับ
รางวัลเป็น “โรงเรียน “Eco-School” ปี 2558 หรือ
โรงเรียนสิง่ แวดล้อมศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
รับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่ง
ไปรับรางวัลเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้เราทุกฝ่ายจะ
ร่วมกันสร้างการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่
อำ�เภอบางสะพานไปด้วยกันค่ะ”

		 “สำ�หรับโครงการฯ ที่โรงเรียน
บ้านท่าขาม ร่วมกับศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม
เครือสหวิรยิ า จัดทำ�มาหลายปีนนั้ ทีม
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ได้ให้ความรู้กับ
นักเรียนของเราอย่างมากมาย และ
เป็นความรู้เชิงลึก ถือเป็นโอกาสที่ดี
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4 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

นำ�โดยบริษทั สหวิรยิ าโลจิสติกส์ จำ�กัด บริษทั สหแลนด์
พร็อพเพอตี้ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด และบริษทั บริการจัดการ
สหวิริยา จำ�กัด จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ สโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
		 หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณสถาน
ประกอบกิจการทีเ่ ป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้าน
ยาเสพติด ประจำ�ปี 2559 สำ�หรับในปีนี้มีสถานประกอบ
กิจการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับประกาศเกียรติคุณ
รวม 171 แห่ง โดยในปีนี้ 3 บริษัทในเครือสหวิริยาได้เข้า

3 บริษัท เครือสหวิริยา ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
		 ในโอกาสนี้ นางวารุณี วุฒิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จำ�กัด กล่าวว่า
“รางวัลในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและความตั้งใจ
จริงของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ในการให้ความ
สำ�คัญและร่วมมือกันในการบริหารจัดการและปฎิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความ
รู้ กระตุ้นจิตสำ�นึก สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้ตระหนัก
ถึงปัญหายาเสพติด รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ดำ�เนินชีวิต เพื่อสร้างองค์กรให้มีความสุข และพนักงาน
สามารถนำ�วิถีความคิดที่ดีกลับไปใช้ในครอบครัวด้วย
ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันเดินหน้าทำ�ให้บริษัทฯ ได้
รางวัลดังกล่าว”

รับประกาศเกียรติคณ
ุ สถานประกอบกิจการทีเ่ ป็นแบบอย่าง
ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นยาเสพติ ด โดยมี น างวารุ ณี
วุฒิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้
โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด นายจอม จันทรวิทรุ ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำ�กัด และนางสาว
ฐิติพรรณ ณะคร หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำ�กัด เป็นผู้แทนรับมอบ
		 โดยรางวั ล ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ สถานประกอบ
กิจการทีเ่ ป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด
ซึง่ ทางกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ได้มขี อ้ กำ�หนด
มาตรการ คือ 1.การบริหารจัดการ 2.คณะทำ�งาน 3.
การประกาศ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตอ่ ต้านและให้ความรู้
4. มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5.มาตรการช่ ว ยเหลื อ และให้ โ อกาสผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาใน
สถานประกอบการ และ 6.การติดตามและประเมินผล ซึ่ง

		 นับเป็นอีกความสำ�เร็จของ 3 บริษทั ในเครือสหวิรยิ า
ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของภาครัฐ
และบริษัทในเครือสหวิริยา ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐาน
ทีด่ ี ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและพร้อมทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ของ
การเป็นสถานประกอบการทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล ด้วย
แนวทางการทำ�งานของกลุ่มเหล็กเครือสหวิริยา คือ ให้
ความสำ�คัญในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ใส่ใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมถึงสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินงาน
ของพนักงานทุกส่วน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทที่
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและยกระดับชีวิตพนักงานให้ดียิ่ง
ขึ้น ร่วมสร้าวสรรค์สังคมให้น่าอยู่ พร้อมเป็นแบบอย่างที่
ดีของภาคอุตสาหกรรมเหล็กในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

รับใบประกาศ
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ภาพกิจกรรม

บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ร่วมสร้าง
กระบวนการเรียนรูง้ านพัฒนาไตรภาคี
สู่ Eco Industrial Town ผ่านเวทีของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตัวแทนทีมส่งเสริมและพัฒนา พร้อมด้วยแผนก
พัฒนาโครงการและการมีสว่ นร่วม จาก บจก.บางสะพาน
สัมพันธ์ ในเครือสหวิริยา ร่วมเสริมทัพเป็นวิทยากร
“กระบวนการ” ในงานประชุมเชิงเชิงปฏิบตั กิ าร การดำ�เนิน
โครงการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(โครงการการดำ�เนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ งบประมาณประจำ�ปี 2559)
โดยร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการ คิด วิเคราะห์
และระดมสมองร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การ
พัฒนาไตรภาคีสู่ Eco Industrial Town” เดินสาย 8
จังหวัด อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี
นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ในช่วง
เดือน พ.ค.- มิ.ย.ที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6.5 ล้าน ชม. ต่อจากหน้า 1
7.0 ล้านชั่วโมงการทำ�งานโดย
ไม่เกิดอุบตั เิ หตุตอ่ ไป ซึง่ จะครบ
ในปลายปี 2559 นี้
		 และในวั น นี้ มี ค วามคิ ด
เห็นส่วนหนึ่งของพนักงานและ
ผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการฯ ดัง
กล่าว
		 โดยนายพิเชษฐ์ ช่วยไทย
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ กล่าวว่า
“รูส้ กึ ภูมใิ จ
ที่ ไ ด้ เ ป็ น
ส่วนหนึง่ ใน
กิจกรรมนี้
และทำ�ให้
ประสบความ
พิเชษฐ์ ช่วยไทย สำ�เร็จทำ�ได้
6.5 ล้านชัว่ โมงทีไ่ ม่เกิดอุบตั เิ หตุ
ถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน
เพราะด้ว ยความ
ร่วมมือร่วมใจของ
พนั ก งานทุ ก คน
ขอฝากถึงเพื่อนๆ
พนั ก งานว่ า ให้
ระมั ด ระวั ง ไม่
ประมาทในขณะ
ที่ พ วกเราทุ ก คน

กำ�ลังปฎิบตั งิ านอยู่ จะได้ไม่เกิด
อุ บั ติ เ หตุ ใ นการทำ � งาน เพื่ อ
ความปลอดภัยของพนักงานเอง
และนำ�ไปสู่เป้าหมายที่บริษัท
ตั้งไว้”
ด้านนายจีระพงษ์ ยอดเมือง
ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
บริหารงานทัว่ ไป ให้ความเห็นว่า
“การรณรงค์
เกีย่ วกับความ
ปลอดภั ย ที่
เราประสบ
ความสำ�เร็จ
ได้ ถึ ง 6.5
จีระพงษ์ ยอดเมือง ล้ า นชั่ ว โมง
การทำ�งานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
ถึ ง ขั้ น หยุ ด งานนั้ น บริ ษั ท ฯ
อยากให้พนักงานตระหนักถึง
ความปลอดภั ย ให้ ม ากที่ สุ ด

ในการทำ�งาน เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญที่
จะทำ�ให้บริษัทฯ ผลิตงานที่มีคุณภาพ
ออกมาได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหา
เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุ ทัง้ นีก้ ต็ อ้ งขอขอบคุณ
พนักงานทุกคนทีใ่ ห้ความร่วมมือ ทำ�ให้
สามารถบรรลุสถิตแิ ละวัตถุประสงค์ของ
การไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนี้ได้ และขอฝาก
ถึงเพื่อนๆ ในเครือสหวิริยา ให้ร่วมกัน
ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย มาเป็ น
อั น ดั บ แรกในการทำ � งาน และในปี นี้
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะทำ�งานโดย
ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานซึง่ จะครบ
7.0 ล้านชั่วโมงฯ ในเดือนธันวาคม 2559
นี้ หวังว่าพนักงานทุกคนจะทำ�งานด้วย
ความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย
ของพนักงานเอง และเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ”
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