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สหวิรยิ •าจั467นัดกปรณรงค
ล
ดโลกร
อ
น
น รวมบางสะพานคารฟรีเดย
• หนุนชุมชนสุขภาพดี-ลดใชพลังงาน

เอสเอสไอเตรียมลุย
ร.ร.พอเพียงแหงที5่
พาร.ร.บานดงไมงาม
ดูงานกอนปฏิบตั จิ ริง
จุดประกายความคิดโรงเรียนบานดงไมงาม
กอนเริ่มดําเนินโครงการ ร.ร.เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ แหงที่ 5 เอสเอสไอนําผูบ ริหาร
ครู และนักเรียน จํานวน 25 คน เขาศึกษา
ดูงานกิจกรรมดานการเกษตรครบวงจร
ไดแก การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงหมูปา
เลี้ยงปลา ปลูกผัก เลี้ยงเปด เลี้ยงแพะ
และกิจการสหกรณ
อานตอ น.4

เครือสหวิรยิ าผนึกชุมชน หนวยราชการ จัดกิจกรรม
“สองลอรักษบางสะพาน” ประจําป 2559 เปนปที่ 6
ระดมนักปนบางสะพาน 467 คน รวมรณรงคลดการ
ใชพลังงาน ลดภาวะโลกรอน พรอมสงเสริมการมี
สุขภาพที่ดี โดยพรอมใจปนจักรยานรณรงคตาม
เสนทางจากหนาที่วาการอําเภอบางสะพาน ไปถึง
องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง รวมระยะทาง
ไป-กลับ 12 กม. สามารถชวยลดปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 2,129.52 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ชุมชนเผยรูส กึ ประทับ
ใจในการมารวมกิจกรรมทุกครั้งที่จัด
เมื่อวันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2559 ที่ผานมา เครือ
สหวิริยาไดจัดกิจกรรมปนจักรยาน
อานตอ น.2

เอสเอสไอจัดวัดแวว350เยาวชน
ปูทางอนาคตวิศวกร-อาชีพในฝน
เอสเอสไอจัด “อนาคตเหล็กไทย
สรางดวยเด็กไทย” (To Be Engineer) ครั้งที่ 11 สงเสริมเยาวชน
เรียนรูอาชีพและการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของอุตสาหกรรมเหล็ก
และเพื่อสงเสริมความมั่นใจให
เยาวชนไดตดั สินใจเลือกเรียนใน
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง
พรอมปูทางเยาวชนเรียนตอใน

สาขาวิศวกรรมศาสตรและสาขา
ทีเ่ กีย่ วของ ดวยการทําแบบทดสอบ
บุคลิกภาพเชิงจิตวิทยา วิเคราะห
กลุม อาชีพทีเ่ หมาะสม ใหนกั เรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขต
อําเภอบางสะพานจํานวนกวา 350
คน พบวารอยละ 19 มีบคุ ลิกภาพและ
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะประกอบ
วิชาชีพวิศวกร
อานตอ น.3

ทาเรือประจวบฯ อาสาคิดเพื่อเด็กบางสะพาน
พัฒนาเครือ่ งเลนใชหลักเรียนรูส มองเปนฐาน
ทาเรือประจวบฯ บริษัทในกลุม
เอสเอสไอ จั ด กิ จ กรรมอาสา
“ท า เรื อ ...ชุ ม ชน...ฅนอาสา”
รวมใจสรางสนามเด็กเลนเพื่อ

การเรียนรู โดยใชหลักการเรียนรู
ของสมองเปนฐาน (Brain-Based
Learning : BBL) มาเปนพืน้ ฐานใน
การออกแบบ แก ร.ร.บานทาขาม

ภายใตโครงการ “เปดโลกเรียนรู BBL ดวยกิจกรรมอาสาทีผ่ า นมา
กั บ สนามเด็ ก เล น BBL” ป 2 ดําเนินการไปแลว 2 โรงเรียน เพือ่
จํานวน 3 ฐาน เผยแนวทางพัฒนา การเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพ
เยาวชนผ า นการพั ฒ นาสนาม
อานตอ น.2

ร.ร.บานทองมงคลแผนพัฒนาการศึกษาเดน
ควากองทุนสหวิรยิ ารวมพัฒนาฯ3ปตอ เนือ่ ง
เครือสหวิริยารวมกับหนวยงานภาคการ
ศึ ก ษาส ว นกลางและท อ งถิ่ น เดิ น หน า
ตัดสินการประกวดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ป ภายใตโครงการกองทุน
สหวิรยิ ารวมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน
ประจําป 2559 (รุน ที่ 5) ผลปรากฏวาโรงเรียน
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บานทองมงคล ควาชัยไดรับกองทุนรวม
1.2 ลานบาท คณะกรรมการเผยแผนการ
พัฒนาการศึกษาเดนยกระดับคุณภาพ
ผูเ รียนสูม าตรฐานเนนวิชาการ 5 กลุม สาระ
พัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาแหลงเรียนรูใ น
สถานศึกษามีเปาหมายและตัวชีว้ ดั ชัดเจน

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การ
ทัว่ ไปสํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ และผูบริหารเครือสหวิริยา
เป ด เผยกั บ ที ม ข า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอว า
อานตอ น.3
ตามที่เครือสหวิริยา
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ลดโลกร้อน
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รณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
เนื่องในวันปลอดรถ หรือ Car Free Day ภายใต้
โครงการ “2 ล้อรักษ์บางสะพาน” ซึ่งจัดต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 6 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้
ประชาชนในอำ�เภอบางสะพานหันมาใส่ใจดูแล
สุขภาพและรักษาสิง่ แวดล้อมด้วยการปัน่ จักรยาน
ออกกำ�ลังกาย ลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้
พลังงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 467
คันโดยเริ่มปั่นจักรยานเส้นทางไปกลับ จากที่
ว่าการอำ�เภอบางสะพานไปองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลแม่รำ�พึงเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร รวม
ถึงขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปร่วมกันดับ
เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานเป็นเวลา 30 นาที ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. - 08.30 น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมลดภาวะโลกร้อน
		นายณรงค์ พ งศ์ โพธิ ส มบั ติ ที่ ป รึ ก ษา
เครือสหวิริยา กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสดีอีกครั้ง
ที่เครือสหวิริยาได้จัดกิจกรรม Bangsaphan Car
Free Day ภายใต้โครงการ “2 ล้อรักษ์บางสะพาน”
ขึ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว
โดยถือโอกาสดีร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ
พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
และร่วมลดภาวะโลกร้อนเนือ่ งในวัน Car Free Day
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกันแพร่หลายทั่วประเทศ
และทั่วโลก โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
Bangsaphan Car Free Day เป็นจำ�นวนมากขึน้ ทุกปี
สำ�หรับปีนี้กม็ พี น่ี อ้ งชาวบางสะพานและผูท้ ส่ี นใจ
นำ�จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 467 คัน นั่น
นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงพลังของ
ชาวบางสะพานในการตระหนักและให้ความสำ�คัญ
ในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อมโดยถือโอกาสวันนีร้ ว่ มมือ
ร่วมใจกันลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน”
		 “กิจกรรมในวันนีช้ ว่ ยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 2,129.52
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจาก
การคำ�นวนเบือ้ งต้นของการจัดกิจกรรมดังกล่าวทัง้

ท่าเรือประจวบฯ

ต่อจากหน้า 1

ด้วยความหลากหลายของกิจกรรมในแต่ละ
ฐานส่งผลให้เกิดการเคลือ่ นไหวร่างกายอย่าง
เต็มศักยภาพ จะช่วยให้เด็กๆ ได้ออกกำ�ลังกาย
ได้พฒ
ั นาทัง้ ร่างกายและสมองไปพร้อมๆ กัน
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด (PPC) จัดโครงการ
“ท่าเรือ..ชุมชน..ฅนอาสา” ภายใต้กิจกรรม “เปิด
โลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น BBL” ปี 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ วัฒนธรรมจิตอาสาให้แก่
พนักงาน ด้วยการร่วมใจกันสร้างสนามเด็กเล่น
BBL ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าขาม โดยมีนายสุรศักดิ์
สายนาค ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม พร้อม
คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และร่วมทำ�
กิจกรรมด้วย
		นายชนยุธ นิลพานิช ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั ิ
การท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด (PPC)
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
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ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2559
6 ครั้งนับตั้งแต่การจัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2554
ถึงปัจจุบนั พวกเราสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึงประมาณ 16,982.80
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”
		 “นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นเรื่องราวดีๆ
ทีพ่ วกเราได้ท�ำ ร่วมกัน ซึง่ ผมไม่อยากให้ทกุ ท่านให้

ให้แข็งแรงอีกด้วย สมกับสโลแกนในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ นั่นคือ “ลดใช้นํ้ามัน เธอกับฉันแข็งแรง”
		 ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณชาวบางสะพานทุก
ท่านและหน่วยงานภาครัฐที่ได้มาร่วมกันในวันนี้
ขอบคุณสถานีต�ำ รวจภูธรบางสะพาน ทีมอาสาจราจร
กูภ้ ยั ตำ�รวจทางหลวงบางสะพาน กูภ้ ยั ตำ�รวจทาง

ความสำ�คัญในการปฏิบตั เิ พียงแค่วนั นี้ แต่อยากให้
ทุกท่านตระหนักและให้ความสำ�คัญในการร่วม
อนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมตลอดไป ซึง่ นอกจาก
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนของอำ�เภอบางสะพาน
และโลกของเราแล้ว การปัน่ จักรยานก็ยงั ถือเป็นการ
ออกกำ�ลังกายซึง่ จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเรา

หลวงบางสะพาน ในการช่วยอำ�นวยความสะดวก
ด้านการจราจรและความปลอดภัยของนักปัน่ ครับ
		นายประกอบ คงทัพ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลพงศ์ประศาสน์ ได้กล่าวถึงกิจกรรม
2 ล้อรักษ์บางสะพาน Bangsaphan Car Free Day
ว่า “หลายครั้งแล้วที่ผมได้มาร่วมกิจกรรมปั่น

จักรยานเนื่องในวัน Car Free Day เช่นเดียวกับปี
นี้ ผมรู้สึกประทับใจในการมาร่วมกิจกรรมเช่น
เดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากได้ร่วมกับ
ชาวบางสะพานในการออกกำ�ลังกาย ด้วยการ
ปั่นจักรยานควบคู่กับการลดใช้พลังงาน และลด
ภาวะโลกร้อน เป็นทีน่ า่ ยินดีทไี่ ด้เห็นจำ�นวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมจำ�นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี และได้เห็นความ
กระตือรือร้นของชาวบางสะพานในการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ
ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครือสหวิริยาจะยังคง
ดำ�เนินกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไปครับ”
		นายวิเทพ อ่อนตัน สมาชิกสภาเทศบาล
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณซึง่ เป็นหนึง่ ในผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้
มาถึง 4 ปีแล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก
อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งช่วยส่งเสริมการลดภาวะโลก
ร้อนด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซง่ึ ทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน ช่วยประหยัด
การใช้พลังงาน และส่งเสริมให้คนในชุมชนของ
เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งนอกเหนือจาก
ประโยชน์ทกี่ ล่าวมาแล้ว กิจกรรมนีย้ งั เป็นเสมือน
การนัดพบของผูท้ มี่ หี วั ใจรักษ์โลกในการรวมพลัง
เพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผมอยากให้
เครือสหวิริยาจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี ซึ่งผมจะ
มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกปีอย่างแน่นอนครับ”
		นางบุญชุบ เบ้าศรี อายุ 79 ปี ชาวบ้าน
บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ 7 ต.พงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า
“ปกติป้าก็ปั่นจักรยานเป็นประจำ�ทุกวันอยู่แล้ว
ไปไหนมาไหนก็ใช้จักรยานเป็นพาหนะ เพราะ
สะดวก ประหยัดไม่ต้องเสียค่านํ้ามัน และยัง
ทำ�ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 3 แล้วที่ได้นำ�จักรยานมาเข้าร่วมกิจกรรม
กับเครือสหวิริยา พอใกล้เดือนกันยายนก็จะคอย
ติดตามข่าวการจัดกิจกรรมนี้ของเครือสหวิริยา
เพราะตั้งใจมาเข้าร่วมในทุกปี ได้เห็นคนเข้าร่วม
มากขึ้นทุกปีป้าก็ดีใจ เพราะคนบางสะพานจะ
ได้มีสุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้า อยากให้เครือ
สหวิริยาจัดกิจกรรมนี้ต่อไปทุกปี รับรองว่าป้าจะ
มาร่วมกิจกรรมทุกปีแน่นอนค่ะ”

กิจกรรม และโครงการ “ท่าเรือ..ชุมชน..ฅนอาสา”
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัท ท่าเรือประจวบ
จำ�กัด จัดขึ้น เพื่อดูแลสังคมและชุมชนรอบข้าง
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับ
ชุมชนโดยรอบ โดยนำ�พนักงานท่าเรือประจวบ
จำ�นวนกว่า 30 คน มาช่วยกันสร้างสนามเด็กเล่น
เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ BBL ขึ้น จำ�นวน 3 ฐาน
ประกอบด้วย ฐานการทรงตัว ฐานแมงมุม และ
ฐานวิง่ ต่างระดับ ซึง่ สนามนีไ้ ด้ถกู ออกแบบขึน้ เพือ่
พัฒนาสมอง และการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความหลากหลายของกิจกรรมในแต่ละฐาน
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็ม
ศักยภาพ ช่วยให้นอ้ งๆ ได้ออกกำ�ลังกาย ได้พฒ
ั นา
ทั้งร่างกายและสมองไปพร้อมๆ กัน
		 สนามเด็กเล่น BBL เป็นการพัฒนานักเรียน
โดยใช้กิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA)
เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย โดยใช้
หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based
Learning : BBL) มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
“สนามเด็กเล่นโดย
ใช้ ห ลั ก การเรี ย นรู้

ของสมองเป็นฐาน” (BBL- Playground) ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน เนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และ
ส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ทั้งนี้
เด็ ก จะเกิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการเล่ น โดยอาศั ย
กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย การเลือกกิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจน
สติปัญญาของเด็กอย่างเหมาะสมนั้น ต้องคำ�นึง
ถึงพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ และต้อง
มีความน่าสนใจ ตลอดจนมีความปลอดภัยและ
ประหยัด
		นางสาวระพีพรรณ วรรณดี พนักงาน
อาสาจากแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน PPC กล่าวว่า “รู้สึก
ดีใจมากทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ เพราะได้ทำ�
เครื่องเล่นให้เด็กๆ ได้เล่นกัน พอเห็นเด็กๆ ได้เล่น
เครื่องเล่นที่ทำ�ก็มีความสุข ภูมิใจที่ได้ช่วยเสริม
สร้างทักษะพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว

เป็นการทำ�ความดีให้กับสังคมทางหนึ่ง”
		นายสมาน ลายละเอียด พนักงานอาสา
จากแผนกเรือ PPC กล่าวว่า “ผมเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งที่ทางบริษัทจัดขึ้นมา และครั้งนี้ก็เป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมที่ไม่พลาด ลงมือทำ�ทุกอย่างตั้งแต่
เตรียมเครื่องเล่น ขุดดิน ไปจนถึงทาสี ทำ�แล้วมี
ความสุขครับ เห็นหลานๆ ได้ปีนเล่น เดินเล่นบน
ฐานทรงตัวยิง่ ภูมใิ จ เพราะลงมือทำ�เองทุกชิน้ ครับ
หลานๆ จะได้ออกกำ�ลังกายไปในตัวร่างกายจะได้
แข็งแรงไปด้วยจากการเล่น”
		 ทั้งนี้โครงการ “ท่าเรือ..ชุมชน..ฅนอาสา”
ภายใต้กจิ กรรม “เปิดโลกเรียนรู้ กับสนามเด็กเล่น
BBL” ปี 2 เป็นโครงการจิตอาสาของพนักงาน ทีใ่ ช้
เวลามาร่วมทำ�กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ชุมชน และ
โรงเรียนในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน ซึ่งโรงเรียน
แรกที่ ไ ด้ ส ร้ า งคื อ โรงเรี ย นบ้ า นดอนทอง โดย
บริษัทฯ มีแผนที่จะดำ�เนินการสร้างสนาม BBL
ต่อไปอีกเรือ่ ยๆ ให้ครบและครอบคลุมทุกโรงเรียน
ในอำ�เภอบางสะพาน
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ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2559

กองทุนสหวิริยา

ต่อจากหน้า 1

ตามทีเ่ ครือสหวิรยิ าได้เปิดโครงการกองทุนสหวิรยิ า
ร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพานประจำ�ปี 2559
(รุ่นที่ 5) เพื่อร่วมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ ทั้งในด้านครู นักเรียน
และโรงเรี ย น โดยการเปิ ด รั บ แผนการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ของโรงเรียนในอำ�เภอ
บางสะพานชิ ง ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษา จำ � นวน
เงิน 1.2 ล้านบาท เพื่อนำ�เงินสนับสนุนดังกล่าวไป
ดำ�เนินการตามแผนงานที่โรงเรียนตั้งใจไว้
		 ทั้ ง นี้ มี แ ผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระยะ 3 ปี ที่ผ่านความเห็นของผู้บริหารความเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำ�นวน 10
โรงเรียน และผ่านการตัดสินเข้ารอบให้นำ�เสนอ
แผนงาน จำ�นวน 3 โรงเรียน
		 และเมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ คณะกรรมการโครงการ
กองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้
อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 ได้รว่ มพิจารณาตัดสิน
ผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีที่ได้
มีการส่งประกวด ผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านทอง
มงคล จาก ต.ทองมงคล ซึง่ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
มีจ�ำ นวนนักเรียน 613 คน บุคลากรครู จำ�นวน 31 คน
ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ
3 ปี จากเครือสหวิริยา โดยแผนดังกล่าวได้ช่วยยก
ระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน เน้นวิชาการ 5
กลุ่มสาระ พัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษามีเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจน
		 ทัง้ นี้ โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาการ
ศึกษาบางสะพานประจำ�ปี 2559 (รุ่นที่ 5) มูลค่า 1.2
ล้านบาท ได้มีการแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ตาม
สัดส่วน 50:25:25 ในระยะเวลา 3 ปี
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ กล่าวว่า
“ผมขอแสดงความยินดีกบั โรงเรียนบ้านทองมงคล
ที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2559 นี้ ผมในนามของ
ตัวแทนของเครือสหวิริยา ขอขอบคุณทุกหน่วย

งานที่มีส่วนร่วมในการดำ�เนินโครงการ อันได้แก่
หน่วยงานภาคการศึกษาส่วนกลาง (สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สพฐ.) ส่วน
ท้ อ งถิ่ น (สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : สพป.ปข.1) และ
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ
ของโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน และร่วมกันขับเคลื่อนให้
โครงการนี้อยู่คู่กับอำ�เภอบางสะพานต่อไปอย่าง
เข้มแข็ง ขอบคุณครับ”

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆได้ ไม่ว่าจะ
เป็น พัฒนาในด้านครู นักเรียน สถานศึกษา ซึง่ ท้าย
ที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการกองทุน
สหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ก็คือ ลูกหลานชาวบางสะพานทุกคน ดิฉันขอเป็น
กำ�ลังใจให้โรงเรียนบ้านทองมงคล สามารถปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีที่
ได้นำ�เสนอไว้กับทางคณะกรรมการอย่างสำ�เร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอให้เครือสหวิริยา ดำ�เนิน
โครงการนี้ต่อไป เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้าน

		นางสาววีณา อัครธรรม ผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
คณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดี
กับโรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนขนาดใหญ่จาก
ต.ทองมงคล เป็นอย่างมาก ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาจากโครงการกองทุน
สหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 1.2 ล้านบาท
เพราะทางโรงเรี ย นสามารถนำ � งบประมาณไป

การศึกษาให้แก่สถานศึกษาในอำ�เภอบางสะพาน
อย่างยั่งยืน”
		นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ รองผู้อำ�นวยการ
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการโครงการฯ
กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้าน
ทองมงคลที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาจากเครือสหวิริยา มูลค่า 1.2 ล้านบาท
และผมขอเป็นกำ�ลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกท่าน ให้สามารถดำ�เนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี บรรุลุ
วัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนทุกประการ และขอ
ให้น�ำ งบประมาณทีไ่ ด้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยั่งยืน และสุดท้ายผมขอขอบคุณเครือสหวิริยา ที่
ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในท้องถิ่นมาโดยตลอด และผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน จะอยู่คู่กับชาวบางสะพาน
ตลอดไป”
		นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนบ้านทองมงคล กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านทอง
มงคล ได้นำ�เสนอแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐาน โดยได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยสอดคล้องกับเป้าหมาย
การปฏิรูปการศึกษาใน พ.ศ. 2552 - 2561 ที่กำ�หนด
เป้าหมายให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ
คือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และ
การเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งนี้ ได้กำ�หนดกรอบแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และ
สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่กำ�หนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน คือ คุณภาพใน
ตัวผูเ้ รียนทีม่ คี วามครอบคลุมในด้านความสามารถ
และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริม
สร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน และดิฉันตั้งใจจะนำ�งบประมาณที่ได้รับ
ไปพัฒ นาสถานศึก ษาให้เกิด ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อไปค่ะ”

สังคมของอุตสาหกรรมเหล็ก การบริหารงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่สอดแทรกสาระความ
รู้เรื่องเหล็ก รวมทั้งการพาเยาวชนนั่งรถชมสถาน
ที่ต่างๆ รอบบริเวณโรงงาน อาทิ โรงงานผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โรงบำ�บัดนํ้าเสีย อาคารจัด
เก็บสินค้าและวัตถุดบิ ซึง่ กระตุน้ ให้เยาวชนภายใน
ท้องถิ่นรู้จักองค์กรธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่มากขึ้น และ
มองเห็นภาพการทำ�งาน หน้าที่ต่างๆ ในแต่ละด้าน
ที่น้องๆ อยากเป็นในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
ตัดสินในเลือกอาชีพที่ชอบ
		เด็กหญิงสุลัคณา ชูทอง นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กล่าวว่า
“วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ TO BE ENGINEER
ครั้งที่ 11 ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาที่เอสเอสไอ คิดว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะคะ เพราะ

ทำ�ให้ได้มโี อกาสรูจ้ กั บริษทั มากขึน้ และได้รบั ความรู้
ที่สามารถนำ�กลับไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ เช่น
เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งได้
รับความรู้มากมายผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าใจง่าย
สนุกดีค่ะ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีโอกาสรับฟังการบอกเล่า
จากรุ่นพี่วิศวกร ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
ของการเป็นวิศวกร ว่าเรียนอย่างไรถึงจะเรียนเก่ง
และจะมีงานดีๆ ทำ� อนาคตหนูคิดว่าจะพยายาม
ตั้งใจเรียน และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ
คิดว่าถ้ามีโอกาสหนูจะเลือกเรียนเป็นวิศวกรค่ะ”
		เด็กชายรติพงษ์ นิลเศษ นักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กล่าวว่า
“ต้องขอขอบคุณสำ�หรับโครงการ อนาคตเหล็กไทย
สร้างด้วยเด็กไทย ที่ให้โอกาสเยาวชน ชั้น ม.3 ของ
อำ�เภอบางสะพาน เข้าร่วมโครงการในครัง้ นี้ จากการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆ ฐานและเข้าเยี่ยมชม

โรงงานทำ�ให้รจู้ กั โรงงานแห่งนีม้ ากขึน้ ได้เจอรุน่ พีท่ ี่
มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับวางแผนการศึกษา
ต่อในอนาคต หลังจากได้ฟังการบอกเล่าบทบาท
หน้าทีใ่ นฐานะวิศวกรคนหนึง่ ของเอสเอสไอ รวมถึง
ผลตอบแทน และความสำ�เร็จของการตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน และเส้นทางชีวติ ของการมาทำ�งานทีเ่ อสเอสไอ คิดว่าโครงการนีเ้ ป็นประโยชน์มากๆ สำ�หรับ
ช่วงวัยแห่งการตัดสินใจศึกษาต่ออย่างพวกผม”

เอสเอสไอจัดวัดแวว ต่อจากหน้า 1
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ ไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า
“เอสเอสไอได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของเยาวชน
ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ
“อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย (To Be Engineer)
ครัง้ ที่ 11 ขึน้ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับชัน้ มัธยม
ศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำ�เภอบางสะพาน จำ�นวน 350
คน เข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ ช่วยค้นหาหรือแนะแนวทาง
ในการเลือกเรียนหรือศึกษาต่อ ต่อยอดไปสู่อาชีพ
ในฝัน โดยการให้เยาวชนทำ�แบบประเมินบุคลิกภาพ
เชิงจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกเส้นทางใน
การศึกษาในระดับต่อไป ซึง่ ผลสรุปคะแนนจากการ
ทำ�แบบประเมินบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาของนักเรียน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้อยละ 19 มีบคุ ลิกภาพและ
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะประกอบวิชาชีพวิศวกร”
		 นอกจากนี้ เ อสเอสไอยั ง เปิ ด ให้ เ ยาวชน
ได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ของ
เอสเอสไออีกด้วย ด้วยการการนำ�เสนอความรู้
และความสำ � คั ญ ของเหล็ ก และความต้ อ งการ
บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเหล็กไทย รวมถึง
บทบาทของเหล็กในชีวิตประจำ�วัน กระบวนการ
ผลิตเหล็ก การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
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4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ร.ร.พอเพียง

ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ต่อจากหน้า 1

ของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
ในโครงการ เพือ่ นำ�ไปประยุกต์หรือพัฒนาสร้างสรรค์
ภายใต้โครงการต่อไป
		 ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่
อ.บางสะพานให้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จำ�นวน 25 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองจันทร์
ต.ชัยเกษม ซึง่ เป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ
พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่
6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้ศึกษาดูงาน
กิจกรรมด้านการเกษตรครบวงจรได้แก่ การเลี้ยง
ไก่ไข่ การเลี้ยงหมูป่า เลี้ยงปลา ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด
เลี้ยงแพะ และกิจการสหกรณ์โรงเรียน
		 ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านในครั้ ง นี้
เป็นการจุดประกายความคิดเพื่อเป็นการสั่งสม
ความรู้ประสบการณ์ของคณะครู และนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ในช่วงเตรียมความพร้อม
ก่อนการเริ่มกิจกรรมภายใต้ “โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน” ที่ เอสเอสไอ
ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้ทั้งใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบตั ทิ เ่ี ห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ทีเ่ ป็นต้นแบบให้กบั
โรงเรียนในพื้นที่ อ.บางสะพาน ในด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรแบบผสมผสาน
เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูถ้ งึ กิจกรรมด้านการเกษตร
ทีเ่ ห็น และจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะทำ�ให้
ครู นักเรียน และชุมชนเกิดความเชื่อมั่นถึงความ
เป็นไปได้ในการจัดทำ�กิจกรรม เพื่อนำ�ไปปรับปรุง
พัฒนาให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับนักเรียน และชุมชน
ข้างเคียง เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบกับชุมชนใกล้
เคียงได้มาศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
		 นายสมบัติ แก้วบุดดา ผูจ้ ดั การส่วนชุมชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำ�ริฯ เพื่อความยั่งยืน เป็นโครงการที่
เอสเอสไอ ได้รเิ ริม่ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั
โดยเริ่มที่โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม เป็น
แห่งแรก ซึง่ รูปแบบการบริหารจัดการโครงการจะเน้น
การบูรณาการกิจกรรมโครงการเข้ากับการเรียน
การสอนของโรงเรียนเป็นหลัก มีกองทุนหมุนเวียน
เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนือ่ ง มีการ
แบ่งกิจกรรมตามความชอบและถนัดให้แก่คณะครู
และนักเรียนในรูปแบบชุมนุมต่าง ๆ โดยเอสเอสไอ

ได้เข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดทักษะ
ธุรกิจให้แก่โรงเรียน และเป็นพี่เลี้ยงโครงการ ซึ่ง
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ยังเป็นศูนย์เรียน
รู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
และชุมชนใกล้เคียงได้เรียนระบบการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง
		 นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้มีการขยายพื้นที่
โครงการไปยังสถานศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพ และมีความ
พร้อม ในเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบางสะพานมาอย่างต่อเนือ่ ง

ได้แก่ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.)
อำ�เภอบางสะพาน โรงเรียนวัดนาผักขวง ต.กำ�เนิด
นพคุณ โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ ต.แม่รำ�พึง และ
ในปี 2559 ได้ขยายพืน้ ทีโ่ ครงการไปยังโรงเรียนบ้าน
ดงไม้งาม ต.ชัยเกษม ซึ่งได้จัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านการศึกษาดูงาน การจุดประกายความคิด การ
วิเคราะห์กจิ กรรมทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพและความ
พร้อมของโรงเรียน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านเวทีประชุมหมูบ่ า้ น และขอความร่วมมือ
ผู้ปกครอง ประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุนในการ
ดำ�เนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนต่อไป
		 นายมงคล บุ ญ มาก รั ก ษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม
อ.บางสะพาน กล่าวว่า “การทำ�กิจกรรมโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ที่
ผ่านมาหลายโรงเรียนเห็นว่าเป็นภาระ แต่สำ�หรับ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ของเราได้ทำ�กันอย่างต่อ
เนื่องมาเป็นเวลานานจนมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็น
งาน หรือภาระของครูโรงเรียนเราเลย โดยเฉพาะ
เด็กนักเรียนของเรานั้นได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ทั้งในด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติด้านต่างๆ ผ่าน
การทำ�กิจกรรมด้านการเกษตรอย่างเป็นกิจวัตร
ประจำ�วันที่ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ทุกคนต้องทำ�ในทุกๆ วัน โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการ
เรียนหรือภาระแต่อย่างใด”
		 “กิจกรรมที่เราได้ให้นักเรียนลงมือทำ�นั้นเรา
ได้แบ่งการเรียน และภาระหน้าที่ให้อย่างชัดเจน
ไม่ซับซ้อน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดี การเข้ามาดูงานของโรงเรียนบ้านดงไม้งามในวัน
นี้ผมก็ได้มีข้อแนะนำ�ให้ท่านผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บ้านดงไม้งามว่าก่อนที่จะเริ่มทำ�กิจกรรมเราต้อง
ดูความชอบของคนในโรงเรียนก่อน จากนั้นก็ต้อง
ดูบริบทด้านต่างๆ ผ่านการศึกษาดูงานจากของจริง
ว่าชอบไหมเหมือนการเข้ามาดูงานในวันนี้ ถ้าชอบ
แล้วทำ�ได้ไหมให้เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป
		 การที่บริษัทฯ ได้เลือกให้โรงเรียนบ้านหนอง

กล่าวว่า “วันนี้ดิฉันได้นำ�คณะครูผู้รับผิดชอบ และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 มาศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตรแบบพอเพียงฯ ของโรงเรียนบ้าน
หนองจันทร์ ซึง่ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์กบั โรงเรียน
บ้านดงไม้งามมีบริบทด้านต่างๆ คล้ายคลึงกัน เช่น
จำ�นวนของครู และนักเรียนไม่ได้แตกต่างกันมาก
ทำ�ให้คณะของเราได้เรียนรู้กระบวนการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ได้มี
กระบวนการบริหารจัดการทีด่ ี ความมีสว่ นร่วมของ
ครูดี และนักเรียนก็ขยันขันแข็ง”

		 เด็กชายธีระพงษ์ บุตรยุทธ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม กล่าว
ว่า”วันนี้ผมได้มาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฯ
เป็นครัง้ แรกครับทำ�ให้ได้รบั ความรูใ้ หม่ๆ ทีส่ ามารถ
นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ เช่น การปลูกผัก การ
เลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมูด้วยครับ ผมจะนำ�ความรู้ที่ได้
ในวันนีไ้ ปใช้ในโรงเรียน และบอกพ่อแม่ดว้ ยว่าการ
ทำ�เกษตรแบบพอเพียงฯ ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้
จ่ายด้านต่างๆ ได้ด้วยครับ”
		 เด็กหญิงสุกฤตา ประกอบบุญ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม กล่าวว่า
“วันนี้หนูได้มาโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ซึ่งนับว่า
เป็นครัง้ แรกของหนูกบั เพือ่ นๆ ทีไ่ ด้มาโรงเรียนนีเ้ พือ่
ดูงานศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงพวกเรา
จะได้นำ�ความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้กับกิจกรรมที่
กำ�ลังจะเกิดขึน้ ทีโ่ รงเรียนของหนู ซึง่ ในวันนีห้ นูได้มา
ดูการเลีย้ งหมู การเลีย้ งแพะ การเลีย้ งไก่ การเลีย้ งกบ
การปลูกผักสวนครัวไว้ท�ำ กินเอง ซึง่ หลายๆ กิจกรรม
ของโรงเรียนที่นี่หนูเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ที่ไม่ต้อง
คอยพึ่งพาหาซื้อสิ่งของที่จะต้องทำ�กินจากตลาด
สามารถนำ�สิ่งของต่างๆ ที่มีไปขายได้ด้วยค่ะ”
		 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีใหม่ตามพระราช-

จันทร์เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในวันนี้เป็นอีกหนึ่ง
กำ�ลังใจให้ครู และนักเรียนผู้รับผิดชอบเนื่องจาก
เขาเหล่านี้จะได้เห็นว่ากิจกรรมที่พวกเขาทำ�นั้นมี
ประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าให้กบั ผูม้ าศึกษาดูงานทีพ่ วกเขา
ได้ทำ�อยู่ สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณบริษัทฯ
ที่ได้เข้ามาคอยติดตาม ผลการดำ�เนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และคอยให้กำ�ลังใจพวกเราครับ”
		 นางธนัตถ์กานต์ นิธปิ ยิ โชติสกุล ผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน

		 “กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านดงไม้งามให้ความ
สนใจเป็นพิเศษจากการดูงานในวันนี้ และจะนำ�ไป
ทำ�ที่โรงเรียนคือ การเลี้ยงไก่ไข่ การจัดแปลงปลูก
พืชผักสวนครัว ที่เลือกทำ�กิจกรรมทั้งสองอย่างนี้
เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่มีการดูแลรักษาไม่ยาก
เกินความสามารถนัก โดยหลังจากนี้ทางโรงเรียน
จะต้องไปวางแปลนสถานที่ในการดำ�เนินกิจกรรม
เพือ่ ความสะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
จัดกิจกรรมต่อไป”

ดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นให้
ผูผ้ ลิต หรือผูบ้ ริโภคพยายามเริม่ ต้นผลิต หรือบริโภค
ภายใต้ขอบเขตข้อจำ�กัดของรายได้ หรือทรัพยากร
ทีม่ อี ยูไ่ ปก่อน ซึง่ ก็คอื หลักในการลดการพึง่ พาเพิม่
ขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วย
ตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถ
ควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การทำ�เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำ�ไปสูเ่ ป้าหมาย
ของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้

X ท่าเรือประจวบ ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน

นายชนยุธ นิลพานิช ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารท่าเรือ บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ให้การต้อนรับ
นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 12 พร้อมคณะจากกระทรวงพลังงาน จำ�นวน 40 คน ที่
เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำ�เนินงานของท่าเรือประจวบ พร้อมบรรยายสรุปเรื่อง
“การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ” พร้อม
นำ�ชมขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเขตท่าเทียบเรือประจวบ
ทัง้ นี้ กระทรวงพลังงานจัดอบรมโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงาน รุน่ ที่ 12 เพือ่ เตรียม
ความพร้อมให้ผเู้ ข้าอบรมมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถและมีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกล
ของตนอย่างต่อเนือ่ ง และได้เล็งเห็นถึงขีดความสามารถของบริษทั ท่าเรือประจวบ ทีไ่ ด้รบั รางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับ
ประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จึงได้นำ�คณะนักบริหารด้านพลังงานระดับสูงศึกษาดูงานดังกล่าว

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทำ� : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์ อินทร์พรหม , นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , นางพรชื่น ทัดแก้ว
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซ้�ำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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คาราวานมอเตอรไซค เครือ
สหวิริยา สื่อความเขาใจสูชุมชน

ใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign 2016)

น.3
ทีมพีเ่ ลีย้ ง บจก.บางสะพานสัมพันธ
จัดอบรมทําบัญชีใหกบั กรรมการ
ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน

น.3
ประเมินความเขมแข็ง “ธนาคาร
ชุมชน” อ.บางสะพาน ป 2559

น.3
รวมสงเสริมกิจกรรมชมรม
จักรยาน ต.พงศประศาสน

น.3

จากนโยบายดานความปลอดภัย
ที่ ดํ า เนิ น งานมาอย า งต อ เนื่ อ ง
บจก.เหล็ ก แผ น เคลื อ บไทย ทํ า
สําเร็จครบ 6.5 ลานชั่วโมงการ
ทํางานโดยไมเกิดอุบตั เิ หตุ เขารับ
โลประกาศเกียรติคุณระดับทอง
จากโครงการ “รณรงค ล ดสถิ ติ
อุบตั เิ หตุจากการทํางานใหเปนศูนย
(Zero Accident Campaign 2016)”
โดยสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน)
กระทรวงแรงงาน
บริษทั เหล็กแผนเคลือบไทย
จํากัด โดยนายมิสึรุ นิชิคาวา
กรรมการผูจัดการใหญ เขารับโล
รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับ
ทอง
: อานตอหนา 2
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เพิม่ จุดติดตัง้ กลองวงจรปด ตรวจสอบการทํางาน พขร. พรอมดูแลสังคม ชุมชน
ตอกยํา้ นโยบายคุณภาพ “ลดอุบตั เิ หตุให
เปน 0” ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ไลน
ทรานสปอรต รวมสรางความปลอดภัยบน
ทองถนน ผานเครือ่ งมือการทํางานดวยการ
เพิม่ จุดการติดตัง้ กลองวงจรปด สรางความ

อุน ใจ ไววางใจ ในการอยูร ว มกันในสังคม
บริษทั ไลน ทรานสปอรต จํากัด ในกลุม
ธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส ใหความสําคัญ
เรื่ อ งของความปลอดภั ย บนท อ งถนน
อุ บั ติ เ หตุ ต อ งเป น ศูู น ย และเพื่ อ เป น
ประโยชนตอชุมชน : อานตอหนา 4

ตรวจระบบคุณภาพ

น.4
รางวัลแหงความภาคภู
มิใจของชุมชน

และเครือสหวิรยิ า โชวความสําเร็จรวมกัน
สหวิริยาโลจิสติกส ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 8
OHSAS 18001:2007

ยกระดับมาตรฐานระบบ
การจัดการดานอาชีว-

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ปน
“นักสืบปาชายเลน” รุนที่ 4
จากเด็กในหองเรียน สูโ ลกสํารวจปาชายเลนบางสะพาน

กิจกรรม “สงเสริมกระบวนการ จั ด การสิ่ ง แวดล อ มและระบบ
เรียนรู สรางประสบการณ และ นิเวศใหแกชมุ ชน และพนักงาน”
การมีสว นรวมในดานการบริหาร อีกหนึ่งพันธกิจ : อานตอหนา 2
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อนามัยและความปลอดภัย

ด ว ยความมุ ง มั่ น ในการพั ฒ นา
มาตรฐานคุณภาพการบริการและ
การดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกสตาม
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล
ทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพขององค ก ร
คุณภาพของพนักงาน การใหบริการ
รวมถึงศักยภาพและองคความรู
ของพนักงาน : อานตอหนา 4

เมือ่ ตนเดือนกันยายนทีผ่ า นมา ผูน าํ คีรีขันธ พรอมดวยทีมสงเสริมและ
และตัวแทนชุมชนบานมารอง ต.พงศ- พัฒนา บจก.บางสะพานสัมพันธ เครือ
ประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบ- สหวิริยา
: อานตอหนา 3
9/30/2559 BE 09:15

2 : ข่าวฅนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2559

รณรงค์ลดอุบตั เิ หตุการทำ�งานให้เป็นศูนย์

ต่อจากหน้า 1

จากโครงการ “รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทำ�งานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign
2016)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน
ซึง่ ได้รบั เกียรติจากพลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธมี อบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการ
371 แห่ง ทีผ่ า่ นเกณฑ์การพิจารณา แบ่งเป็นระดับ
ทองแดง-ระดับแพลตตินั่ม 227 แห่ง (รับมอบ 31
ส.ค.59) ส่วนในระดับต้น 144 แห่ง จะเข้ารับมอบ
รางวัลในการจัดงานในส่วนภูมภิ าคแต่ละพืน้ ทีใ่ น
ลำ�ดับต่อไป โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับสถาน
ประกอบกิจการ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ และสร้าง
แรงจูงใจ แก่สถานประกอบกิจการที่ดำ�เนินการ
ลดสถิตกิ ารประสบอันตรายจากการทำ�งานให้เป็น
ศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม จอมพล
ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง
กรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
		 บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น เคลื อ บไทย จำ � กั ด ให้
ความสำ�คัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน อย่างต่อเนื่อง
มากว่า 15 ปี โดยให้การฝึกอบรมแก่พนักงานตาม
ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย

ต่อจากหน้า 1
อีกหนึ่งพันธกิจของศูนย์บริหารจัดการและส่ง
เสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ภายใต้ บจก.
บางสะพานสั ม พั น ธ์ และในปี นี้ กิ จ กรรมสิ่ ง
แวดล้อมศึกษา ตอน “นักสืบป่าชายเลน” ได้
จัดขึ้นต่อเนื่องมาถึงรุ่นที่ 4 เป้าหมายคือ สอน
ให้เด็กๆ บางสะพาน เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว
ฝึกทักษะการเรียนรู้ สำ�รวจ สังเกต ศึกษา นำ�ไป
สู่การปลูกจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ.บางสะพาน
		 โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ทีมพี่
เลี้ยงจากศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ได้นำ�
ตัวแทนน้องๆ นักเรียน ชั้น ป.4 - 6 โรงเรียนบ้าน
ท่าขาม ที่เข้าร่วมปฎิบัติภารกิจในหมวดของทีม
“นักสืบป่าชายเลน” ภายใต้ “โครงการสิง่ แวดล้อม
ศึกษา ปีที่ 4” ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการให้
เด็กๆ เรียนรู้การสำ�รวจ สังเกต และจดบันทึกใน
สิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมต่างๆ และฝึกทักษะ
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง
ซึ่งกิจกรรมหลักๆ คือ ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น สิ่ง
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รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง สถาน
ที่ทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
และปลูกฝังจิตสำ�นึกให้
พนักงานทุกคนตระหนัก
ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบใน
เรื่ อ งการดู แ ลสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานใน
บริ ษั ท ซึ่ ง การดำ � เนิ น
การดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้
บริษทั ได้รบั รางวัลสถาน
ประกอบการที่ไม่มีการ
ประสบอุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น
หยุดงานต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ 2546 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ .ศ. 2558 บริษัท ฯ มีชั่วโมงการทำ�งาน
สะสมครบ 6.5 ล้านชัว่ โมง ซึง่ รางวัลอันทรงคุณค่า
ดังกล่าวนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ ฝ่าย
บริหารและพนักงานทุกคน ภายใต้นโยบายเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นนโยบายสำ�คัญของบริษทั ทีจ่ ะทำ�ให้พนักงาน
และชุมชนแวดล้อมสถานที่ทำ�งานมีความมั่นใจ
ในการดำ�เนินงานของ TCS
		 ในโอกาสนี้ นายมิสึรุ นิชิคาว่า กล่าวว่า
“บริษทั ฯ ถือว่าบุคคลากรทุกคน คือ หัวใจสำ�คัญของ
องค์กรและเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ จึงกำ�หนด

มีชีวิตต่างๆ อาทิ สำ�รวจ
ศึกษาพันธุ์ไม้ และสิ่งมี
ชีวิตสัตว์ รวมถึงระบบ
นิเวศวิทยาของป่าชาย
เลน ณ บริเวณเส้นทาง
เดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน วนอุทยาน
แม่ รำ � พึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้
สำ � คั ญ ในพื้ น ที่ ต.แม่
รำ � พึ ง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ
		 ซึ่งในกิจกรรมนั้น
สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ น้ อ งๆ พบ
ส่วนใหญ่ คือ หอยเจดีย์
ปู ก้ า มดาบ ปู แ สม กุ้ ง
ดีดขัน เป็นต้น ซึ่งสร้าง
ความตืน่ ตา ตืน่ ใจให้กบั
น้องๆ ที่เข้าร่วมสำ�รวจ
โดยมี พี่ ๆ คอยเป็ น พี่
เลี้ยงให้คำ�ปรึกษาก่อนทำ�การสรุปผลในครั้งต่อ
ไป และจากการสำ�รวจในเบื้องต้นพบว่าดัชนีชี้
วัดความหลากหลายทางชีวภาพยังคงสมบูรณ์
ดี รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ก็
สามารถสร้างทีมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้าง
จิต สำ�นึกในการร่ วมดูแ ลรั กษาพื้ นที่ ธ รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้ดำ�รงอยู่
อย่างยั่งยืนได้ โดยทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายหลักของเครือสหวิริยา
		 ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง
น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด.ญ.พัชราพร ทนทาน
นั ก เรี ย นชั้ น ป.6 จาก
โรงเรี ย นบ้ า นท่ า ขาม
นักสืบป่าชายเลนตัวน้อย
เล่ า ว่ า “ชอบกิ จ กรรม
พัชราพร ทนทาน
นี้ ม าก การได้ ม าศึ ก ษา
หาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต พันธุ์ต้นไม้ต่างๆ รู้สึก
ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักสืบป่าชายเลน ทำ�ให้
พวกเรารู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต

นโยบายเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานเป็นนโยบายหลัก
และสำ�คัญทีส่ ดุ เพือ่ ส่งเสริมให้การปฎิบตั งิ านของ
พนักงานและการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านได้ ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตาม
นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
เพราะเป็นการแสดงถึงความตัง้ ใจของบริษทั และ
พนักงานที่ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลให้ความ
สำ�คัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อัน
จะส่งผลต่อสวัสดิภาพของพนักงานในท้ายทีส่ ดุ ”

		 นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความสำ � เร็ จ ของบริ ษั ท
ในเครือสหวิริยา ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับ
เคลื่ อ นกิ จ กรรมด้ า นความปลอดภั ย ในสถาน
ประกอบกิจการตามนโยบายของภาครัฐ โดย
บริ ษั ท ในเครื อ สหวิ ริ ย ายั ง คงเดิ น หน้ า สร้ า ง
มาตรฐานที่ดีด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและพร้อม
ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเป็ น สถานประกอบ
การที่ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพและยกระดับชีวิตพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
ร่วมสร้างสรรค์สงั คมให้นา่ อยู่ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของภาคอุตสาหกรรมเหล็กในการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ปั้น

“นักสืบป่าชายเลน” รุน่ ที่ 4
มากขึ้น อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจธรรมชาติกัน
เยอะๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต”
		 และ ด.ญ.ขวัญชนก บูชาบุญ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 “เล่าถึงความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวฯ ว่า “ดีใจที่ได้เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมนั ก สื บ สาย
ป่าชายเลน เป็นกิจกรรมที่
ทำ�ให้ได้มาศึกษาและเรียน
รู้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ตามธรรมชาติ
และสามารถนำ �ไปเรี ยนรู้
ร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้ ขวัญชนก บูชาบุญ

ทำ�ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ
มากขึ้น ขอบคุณพี่เลี้ยง ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ที่นำ�
พวกเรามาศึกษาสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ อยาก
ให้เพื่อนๆ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในบ้าน
เราเอง ช่วยกันดูแลรักษาให้ดี เพื่อบ้านเรา”
		 โดยกิ จ กรรมต่ อ ยอดของโครงการนี้ คื อ
การนำ�ผลที่ได้จากการสำ�รวจ มาร่วมพูดคุยทำ�
บทสรุปร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกกับเด็กๆ เกิด
ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบต่างๆ ที่เกื้อกูล
กันของสิง่ มีชวี ติ ชนิดต่างๆ ในสิง่ แวดล้อมมากขึน้
ซึ่งทางทีมข่าวฯ จะนำ�เสนอในโอกาสต่อไป

X ผู้บริหาร Saha Land Property Holdings-SLPH พบปะพนักงาน บจก.

รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น

ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เครือสหวิริยา นำ�โดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบริหาร นางวารุณี วุฒศิ กั ดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารในเครือสหวิรยิ า
เข้าเยี่ยมเยือน กลุ่มพนักงานทีมรักษาความปลอดภัย บจก.รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น และ
มอบอาหารว่าง ร่วมพูดคุยให้ก�ำ ลังใจในการปฎิบตั งิ านตามจุดต่างๆ ของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็ก
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ สร้างความประทับใจให้กับทีมพนักงานบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง
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รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จของชุมชนและเครือสหวิรยิ า
ต่อจากหน้า 1

จับมือกันแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรและชุมชน
ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “รวม
พลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” จัด
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวง
วัฒนธรรม ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 (ฮอลล์ 9)
เมืองทองธานี
		 งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 ภายใต้
แนวคิ ด “รวมพลั ง ประชารั ฐ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คม
คุณธรรม” เป็นการรวมพลังเครือข่ายคุณธรรม
ครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีศูนย์คุณธรรมและเครือข่าย
คุณธรรมมากกว่า 77 องค์กร ทั้งภาคประชาชน
และเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศเข้าร่วมงาน
จั ด ขึ้ น เพื่ อ ประกาศเจตนารมณ์ ร่ ว มกั น ในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เอื้อต่อการทำ�ความดีทุก
รูปแบบ ภายใต้รากฐานแห่งคุณธรรม และเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยในงานได้
รับเกียรติจากพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง
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ทำ�ให้ได้เข้ารับรางวัล “หมู่บ้านคุณธรรม” จาก
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำ�ปี 2559
		 ซึง่ เครือสหวิรยิ า โดยทีมส่งเสริมและพัฒนา
ในฐานะที่เป็นหนึ่งแรงหลักในการช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสำ�เร็จดังกล่าว
ได้รับเชิญจากศูนย์คุณธรรม ให้เข้าร่วมแสดง
ผลการดำ�เนินงาน นโยบายงานพัฒนาชุมชน
อ.บางสะพาน ในครั้งนี้ด้วย โดยเครือสหวิริยา
เป็นหนึง่ ตัวอย่างจากหลายๆ องค์กรทีไ่ ด้มโี อกาส
มาแบ่งปันประสบการณ์และงานพัฒนา รวมถึง
กิจกรรมคุณธรรมที่ส่งต่อให้ชุมชนสังคมมาโดย
ตลอด ได้น�ำ เสนอข้อมูลบทบาทของเครือสหวิรยิ า
กับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งผ่านเรือ่ งราว “ต้นไม้
คุณธรรม”อาทิ โครงการธนาคารชุมชน โครงการ
สภาผู้นำ�ชุมชน โครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน
สร้างอาชีพในชุมชน โครงการสร้างเยาวชนคน
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาล้วนแต่
ผ่านกระบวนการถ่ายทอด กระบวนการเรียนรู้
เชื่อมโยงและต่อยอดสร้างความเข้าใจและสร้าง
กิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมคุณธรรมต่างๆ เกิดขึน้ สิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้ธนาคารชุมชนที่ จิตสำ�นึกตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม อันจะนำ�
ในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ความเข้มแข็ง นำ�ไปสู่การต่อยอดกิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ธนาคาร มาซึง่ ความสุข ความสามัคคี ปรองดองสอดคล้อง
ของชุมชนในการร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อรักษา ความดี เป็นต้น ผลงานต่างๆ ที่เป็นที่โดดเด่น กับความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน

นายกรั ฐ มนตรี เป็ น
ประธานในพิธีเปิด
		 โดยงานนีพ้ นี่ อ้ ง
บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ ได้ รั บ
เกี ย รติ ใ ห้ แ สดงผล
งานการขั บ เคลื่ อ น
กิ จ กรรมงานพั ฒ นา
ต่ า งๆ ของชุ ม ชน ที่
ผ่านเวทีสภาผูน้ �ำ ชุมชน
ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้

l

คาราวานมอเตอร์ไซค์
เครือสหวิริยา สื่อความเข้าใจสู่ชุมชน

ทีมพี่เลี้ยง บจก.บางสะพานสัมพันธ์
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน จัดอบรม
การทำ�บัญชีให้กับคณะกรรมการธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ขับเคลือ่ นงานภาคสังคม
และชุมชนบางสะพาน ภายใต้ “โครงการสหวิรยิ า
ร่วมพัฒนา” อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการยก
ระดับคุณภาพธนาคารชุมชน ทั้ง 18 ธนาคารฯ
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ทีมพี่เลี้ยงจึงได้ร่วมมือ
กัน จัดโครงการ “ฝึกอบรมการจัดทำ�บัญชีปันผล
ธนาคารชุมชน” ประจำ�ปี 2559 เชิญตัวแทน
คณะกรรมการธนาคารชุมชนจาก ต.ธงชัย และ
ต.กำ�เนิดนพคุณ และเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นรุน่ ที่ 3
ปี 2559 เพื่อเป็นการทบทวนและเรียนรู้ในการ
จัดทำ�บัญชีท่ถี ูกต้องแม่นยำ�ก่อนจะมีการปันผล
ในช่วงสิ้นปี เพื่อประโยชน์คืนกลับสมาชิกของ
ธนาคารฯ อีกทั้งพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพ
ของคณะกรรมการธนาคารชุมชน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบางสะพาน ณ ห้อง
ประชุม บจก.บางสะพานสัมพันธ์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ

บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำ�กัด เครือสหวิริยา
โดยทีมส่งเสริมและพัฒนา สานสัมพันธ์สอื่ ความ
เข้าใจสู่ชุมชนเป็นประจำ�ทุกเดือน ผ่านขบวน
“คาราวานมอเตอร์ไซค์ สื่อความเข้าใจสู่ชุมชน”
ลงพืน้ ทีพ่ ดู คุย รับฟังความคิดเห็นชุมชนและแจก
สื่อต่างๆ เช่น นสพ.ข่าวฅนเหล็ก แผ่นพับเครือ
สหวิริยา ฯลฯ ซึ่งครั้งนี้ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้อง
หมู่ 6 บ้านหนองตาเมือง และหมู่ 8 บ้านตะเคียน
สองพี่น้อง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

ประเมินความเข้มแข็ง “ธนาคารชุมชน” อ.บางสะพาน ประจำ�ปี 2559
กิจกรรมลงพืน้ ทีร่ ว่ มสร้างความยัง่ ยืนให้ธนาคารชุมชน
โดยร่วมประเมินผลงานความเข้มแข็ง พูดคุยงาน
ธนาคารฯ ประจำ�ปี 2559 โดยทีม บจก.บางสะพาน
สัมพันธ์ เครือสหวิริยา ซึ่งทีมฯ ลงพื้นที่ตวรจเยี่ยม
ประเมินไปแล้ว 12 ธนาคารชุมชน ประกอบด้วย
ต.พงศ์ประศาสน์ ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง
บ้านฝ่ายท่า บ้านม้าร้อง และธนาคารชุมชนบ้าน
ทุ่งนุ่น ต.กำ�เนิดนพคุณ ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้าน
ดอนทอง และบ้านหนองตาจ่า ต.ธงชัย ได้แก่ ธนาคาร
ชุมชนบ้านทางสาย บ้านหนองระแวง บ้านชัยมงคล
และธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง ต.แม่รำ�พึง ได้แก่
ธนาคารชุมชนบ้านท่าขาม และบ้านทุ่งลานควาย
ผลสรุปอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก และยังเหลืออีก 6 ธนาคาร
ชุมชน คือ บ้านปอแดง ชุมชนสวนฉัตร บ้านกลางนา
บ้านหลักเมือง บ้านตลาด และบ้านท่ามะนาว ทีม
พี่เลี้ยงจะเข้าไปให้คำ�ปรึกษาและประเมินความ
เข้มแข็งต่อไป
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ร่วมส่งเสริมกิจกรรมชมรมจักรยาน ต.พงศ์ประศาสน์
กิจกรรมการรณรงค์การปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำ�
ปี 2559 จั ด โดยชมรมปั่ น
จักรยานตำ�บลพงศ์ประศาสน์
อบต.พงศ์ประศาสน์ และร่วม
ส่งเสริมกิจกรรมโดยการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดประจวบฯ
ร่วมกับสภาผู้นำ�ชุมชนบ้าน
ม้าร้อง ทีม บจก.บางสะพาน
สัมพันธ์ เครือสหวิรยิ า ร่วมเป็น
กำ�ลังเสริมหนุนกิจกรรมแรลลี่
จักรยานประจำ�ฐาน สร้างความ
สนุกสนาน ให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขัน
พร้อมการออกกำ�ลังกายปั่น
จักรยาน เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
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ชุมชนต้องการ ไลน์ ทรานสปอร์ต จัดให้

นพคุณ บริเวณโค้งสาคู ศาลาหมู่บ้านดอนทอง
หน้าวัดห้วยทรายขาว หน้าร้านสุขสันต์ซาวด์ และ
ต่อจากหน้า 1
ต.ธงชัย บริเวณสี่แยกบ้านหนองตาเมือง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ จึงเพิม่ จุดติดตัง้ กล้อง 		 นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรม
วงจรปิด จำ�นวน 4 จุด (เดิมมีกล้องวงจรปิดใน กำ � นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นจั ง หวั ด ประจวบฯ อุ ป นายก
พื้นที่โดยรอบ อ.บางสะพาน แล้ว 9 จุด) โดยเริ่ม
ติดตัง้ เพิม่ เติมจุดแรก เมือ่ วันที่ 27 กันยายนทีผ่ า่ น
มา ณ บริเวณสามแยกเพชรเกษม สีแ่ ยกบ้านกรูดชายทะเล และติดตั้งเพิ่มจุดเดิมตรงสี่แยกหนอง
ตาเมือง ซึ่งเกิดจากการประสานงานกันอย่าง
ลงตัว ตามความต้องการของชุมชน และความ
เหมาะสมในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อร่วมมือ
กั น เฝ้ า ระวั ง อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน ทั้ ง ในพื้ น ที่
อำ�เภอบางสะพาน และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ รวมทัง้ สอดส่อง
การปฎิบตั งิ านของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าของ
บริษทั ฯ พร้อมช่วยเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยกำ�กับ
ดูแลการดำ�รงชีวติ ประจำ�วันของชุมชน เช่น อุบตั เิ หตุ
อื่นๆ การโจรกรรมทรัพย์สินในชุมชน เป็นต้น
สมาคมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และ
		 ซึง่ ทีผ่ า่ นมา มีการติดตัง้ กล้องวงจรปิดในชุมชน ในฐานนะกำ�นันตำ�บลธงชัย ได้กล่าวแสดงความ
อ.บางสะพานไปแล้วจำ�นวน 9 จุด ด้วยกัน ประกอบ คิดเห็นเกี่ยวการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนใน
ด้วย พื้นที่ ต.แม่รำ�พึง คือ บ้านท่าขาม สามแยก ครั้งนี้ว่า “ขอเป็นตัวแทนชุมชนขอบคุณ บจก.
บ้านดอนสำ�ราญ หน้าโรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ ไลน์ ทรานสปอร์ต ทีใ่ ห้การสนับสนุนในการติดตัง้
สามแยกวนอุทยานป่ากลางอ่าว พื้นที่ ต.กำ�เนิด กล้อง และให้ความสำ�คัญกับชุมชนในหลายพืน้ ที่

ของ อ.บางสะพาน มีประโยชน์ตอ่ ชุมชนเป็นอย่าง
มาก สมมุตมิ เี หตุการณ์ทไ่ี ม่ดเี กิดขึน้ ทางเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจสามารถติดตามคนร้ายได้สะดวกมากขึ้น
เป็นการช่วยชุมชนอำ�เภอบางสะพาน และเป็น
การตรวจตาได้ ทั้ ง พนั ก งานขั บ รถขนส่ ง เหล็ ก

เพื่อสร้างการขับขี่อย่างมีระเบียบวินัยมากขึ้น
และช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย
		 ด้านความคิดเห็นของ ร.ต.ต.อมร ส่องสว่าง
รองสารวัตรจราจร สภ.บางสะพาน ได้กล่าวชืน่ ชม
บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ทีต่ ระหนักถึงความปลอดภัย
การจราจรบนท้องถนน และการที่มาติดตั้งตรง

จุดสามแยกเพชรเกษม ซึ่งเป็นทางหลักของคน
ที่ สั ญ จรผ่ า นไปมา มี ป ระโยชน์ ม ากๆ ถื อ เป็ น
ความใส่ใจต่อผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน และช่วยอำ�นวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบการจราจรในบริเวณจุดที่กล้อง
วงจรปิด หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น สามารถมาขอดู
ภาพได้ที่จราจรสามแยกเพชรเกษม และต้องขอ
ขอบคุณ ที่มาสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ให้กับชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคนใน
อำ�เภอบางสะพาน”
		 โดยนายอุดม สดใส กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.
ไลน์ ทรานสปอร์ต กล่าวว่า “ไลน์ ทรานสปอร์ต
มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการมาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยบน
ท้องถนนเช่นกัน และจากทีบ่ ริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบาย
การดำ�เนินงานภายใต้ new LINE 4.0 - ระบบใหม่
ทันสมัย ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ก็จะมีกจิ กรรมและ
งานพัฒนาการบริการต่างๆ เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงกิจกรรมเพิม่ จุดติดตัง้ กล้องวงจรปิดในวันนี้
ด้วย ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความมัน่ ใจให้ชมุ ชน ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ในระดับหนึง่ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าทาง
บริษัทฯ จะมีกิจกรรมดีๆ ร่วมกับชุมชนต่อไป”

ตรวจระบบคุณภาพ

OHSAS 18001:2007
ต่อจากหน้า 1

เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์
จึงให้ความสำ�คัญในการยกระดับระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:
2007 ให้เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักขององค์กร
		 โดยเมือ่ กลางเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา บจก.
สหวิริยาโลจิสติกส์ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และ
บจก.เรือลำ�เลียงบางปะกง ธุรกิจกลุ่มสหวิริยา
โลจิสติกส์ นำ�โดยนายอุดม สดใส กรรมการ
ผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต พร้อมคณะ
ทำ�งานให้การต้อนรับคณะผูเ้ ชีย่ วชาญและผูต้ รวจ
ประเมินการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย OHSAS18001:2007 จาก บริษทั บีเอสไอ
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ BSI (British
Standards Institution) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
งานใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อตรวจ
ประเมินก่อนพิจารณาให้การรับรอง ตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการเรื่องอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึ่ง
การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้ครอบคลุมถึงการ
ตรวจประเมินด้านเอกสารและภาคปฏิบัติของ 3
บริษทั ทัง้ ธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจขนส่งทางนํา้
รวมทั้ ง ระบบบริ ห ารการจั ด การต่ า งๆ เข้ ม ข้ น
ทุ ก ขั้ น ตอนตามหลั ก เกณฑ์ ความเหมาะสม
และพั ฒ นาให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กับ ISO 9001 ที่ได้รับมาแล้ว เพื่อ
การันตีมาตรฐานและศักยภาพด้าน
การให้บริการขนส่งแบบครบวงจร
นายธงชัย เครือน้อย หัวหน้า
แผนกระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัย (QMS) บจก.สหวิรยิ า
โลจิสติกส์กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
และเป็ น ผู้ ป ระสานงานในส่ ว น
ต่างๆ ในการตรวจสอบประเมินผล

X สหวิริยาโลจิสติกส์ อบรมหลักสูตร

“การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน”

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าโลจิ ส ติ ก ส์ จำ � กั ด นำ � โดย
นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร ให้
เกี ย รติ เ ป็ น ประธานเปิ ด การฝึ ก อบรม หลั ก สู ต ร
“การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน” (The Supervisory Skill
Development) โดยมี น ายอนุ วั ต ชั ย กิ ต ติ ว นิ ช
กรรมการผู้จัดการ บจก.บริการจัดการสหวิริยา และนางวารุณี วุฒิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.
สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำ�แนะนำ� เพื่อเสริมศักยภาพความรู้และ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานทั้งด้านการบริหารการจัดการงาน และการบริหารจัดการคน
อาทิ การวางแผนและการกำ�หนดเป้าหมายในการทำ�งาน การมอบหมายและติดตามงาน การนำ�เสนองาน
การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การเจรจาต่อรองและการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่สหวิริยาโลจิสติกส์มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กร ณ ห้อง
ประชุมธราดล ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในครั้งนี้ว่า ”การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นไป
ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยมุง่ เน้นเรือ่ งของ
การปฏิบัติตามกฎการประเมินความเสี่ยง การ
ควบคุมป้องกัน การปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อเป็นการ
ยกระดับการดำ�เนินการ
ด้ า นความปลอดภั ย
อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน ให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เพื่อสร้างความ
มั่ น ใ จ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า
ในการบริ ห ารความ
ปลอดภัยที่ครอบคลุม

ทั้งธุรกิจขนส่งทางบก และขนส่งทางนํ้า ของกลุ่ม
สหวิริยาโลจิสติกส์”
		 ระบบการจัดการเรือ่ งอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 เป็น
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทีเ่ ป็นสากลและเป็นทีย่ อมรับทัง้ หน่วยงานภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เนือ่ งจากสามารถช่วยลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานใน
องค์กร ซึง่ ช่วยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน
โดยกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ให้ความสำ�คัญ
และส่งเสริมการพัฒนาครอบคลุมรอบด้าน ทัง้ การ
ดำ�เนินธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรอยูร่ ว่ มกับชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน
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