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กทท. เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

กทท. จัดพิธีถวายสัตย์ฯ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10

ผู้แทน กทท. 
ร่วมริว้ขบวนอญัเชิญ

เครื่องราชสักการะ
ถวายพระพรฯ

กทท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

	 เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2561 ร้อยต�ำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จ�ำเนียร อ.ทลฉ.	รักษาการแทน	อทร.	พร้อมด้วย  เรือโท ดร. ช�ำนำญ ไชยฤทธิ์  
นบ.16	 ปจอ.	 และพนักงาน	 กทท.	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน	 ประจ�าปี	 2561	 เนื่องใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 66	 พรรษา	 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่น 
แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน	 ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ	 โดยมีนายกรัฐมนตรี	พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชำ	เป็นประธานในพิธีฯ	ณ	ท้องสนามหลวง

	 เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2561 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รอง	อทร. 
(บธ)	รักษาการแทน	อทร.	เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงาน 
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน	ประจ�าปี	2561	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66	พรรษา	โดยมีผู้บริหารและพนักงาน	กทท.	เข้าร่วมพิธีฯ	 
ณ	 บริเวณริมสระน�้า	 หน้าอาคารที่ท�าการ	 กทท.	 และในส่วนของ	 ทลฉ.	 ได้มี 
การร่วมถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	โดยมี	เรือโท ยุทธนำ  
โมกขำว รอง	 อ.ทลฉ.	 เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	 พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร	และพนักงาน	ทลฉ.	ณ	อาคารบริหาร	ทลฉ.	จ.ชลบุรี

	 เมื่อวันที่	 28	 กรกฎาคม	 2561  
เรือโท กมลศักด์ิ พรหมประยูร รอง	 อทร.	 (บธ)	 นำงอัฌนำ พรหมประยูร  
ผช.อทร.	 (บค)	 และพนักงาน	 กทท.	 เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เน่ืองใน	 วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	ณ	มณฑลพธิ	ีท้องสนามหลวง	
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กทท. จัดกิจกรรม Big Cleaning 
“คลองหัวล�ำโพงสวยใส ด้วยใจอำสำ”  เนื่องในโอกำส

วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66 พรรษำ

ทลฉ. จัดกิจกรรม Big Cleaning 

กทท. จัดกิจกรรม Big Cleaning “รวมใจชำวท่ำ อำสำท�ำดี” 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66 พรรษำ 

กทท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกำลที่ 10

	 เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม	 2561	 ร้อยต�ำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จ�ำเนียร อ.ทลฉ.	 
เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการ	 ทลฉ.	 Big	 Cleaning	 ภายใต้โครงการท่าเรือสีเขียว	 
(Green	 Port)	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา	 66	 พรรษา	 โดยมีผู้บริหาร	 พนักงาน	 ทลฉ.	 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 
ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ	และชุมชนโดยรอบ	ทลฉ.	ร่วมกิจกรรมฯ	
	 ส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้	มีพิธีประกาศเจตนารมณ์และการด�าเนินการต่อต้านการ 

ทจุรติ	โดยค�านงึถึงผลกระทบส่ิงแวดล้อม	อกีทัง้ร่วมกนัปลูกต้นรวงผ้ึง	จ�านวน	66	ต้น	ณ	พพิธิภณัฑ์ขนส่งทางน�า้เฉลมิพระเกยีรติฯ	ทลฉ.	และกิจกรรม 
จิตอาสา “เรำท�ำควำมดีด้วยหัวใจ” Big	Cleaning	โดยมีการเก็บขยะ	ก�าจัดวัชพืช	และขุดลอกท่อระบายน�้า	ณ	บริเวณรอบลานจอดรถส่วนกลาง	 
(ลานกลางทุ่ง)	ทลฉ.	จ.ชลบุรี

								เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561	เรือโท กมลศักดิ์  
พรหมประยรู รอง	อทร.	(บธ)	เป็นประธานเปิดกจิกรรม	 
Big	Cleaning	“คลองหวัล�ำโพงสวยใส ด้วยใจอำสำ”  
ณ	บริเวณคลองหัวล�าโพง	 เขตคลองเตย	 กรุงเทพฯ	 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงถึงความจงรัก-
ภักดี	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั 66	พรรษา	โดยมผีูบ้รหิาร	และ 
พนักงาน	กทท.	ส�านักงานเขตคลองเตย	ส�านักการ- 
ระบายน�า้	ทหาร	ต�ารวจ	บรษิทั	ตลาดคลองเตย	จ�ากดั	 
ผู้แทนชุมชนโดยรอบ	 กทท.	 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ	 

ท�าความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อม	และบ�าบัดน�้าเสียบริเวณคลองหัวล�าโพงโดยใช้น�้าหมักชีวภาพ	(EM)	จ�านวน	200	ลิตร	เทลงคลองหัวล�าโพง	 
เพื่อปรับสมดุลและเพิ่มคุณภาพของน�้า	 พร้อมรณรงค์สร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และปลูกจิตส�านึกในการดูแลรักษาแหล่งน�้า	 เพื่อการมีสุขอนามัย 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป

	 เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2561 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร	รอง	อทร.(บธ)	เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม	 Big	 Cleaning	 “รวมใจชำวท่ำ อำสำท�ำดี” เนื่องในโอกาส	 วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ- 
พระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 66	พรรษา	โดยมีผู้บริหารและพนักงาน	กทท.	เข้าร่วม 
พิธีประมาณ	300	คน	ณ	บริเวณสนามด้านหน้าอาคารที่ท�าการ	กทท.	โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง	ซึ่งเป็นต้นไม้ 
ประจ�ารัชกาลที่	10	และการท�าความความสะอาดโดยรอบอาคารที่ท�าการ	กทท.	บริเวณเขตรั้วศุลกากร	ทกท.	 
ส�านักแพทย์และอนามัย	กทท.	ประตูตรวจสอบเขื่อนตะวันออกและตะวันตก	ในการนี้	พนักงาน	กทท.	ในส่วน	 
ทกท.	ทลฉ.	และท่าเรือภูมิภาค	ร่วมกันท�าความสะอาดบริเวณหน่วยงาน	เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ถูกสุขลักษณะ	เกิดความปลอดภัยให้แก่พนักงาน	ผู้ใช้บริการ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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บทอำเศียรวำท
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๖ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑

ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชำสัมพันธ์ (ช่อง ๑๑)

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

และคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
กระทรวงคมนำคม

 พระทรงเป็น แม่ไทย ให้ผองรำษฎร์  พระทรงเป็น ปิ่นชำติ ที่ยิ่งใหญ่
พระทรงเป็น แสงสว่ำง ผองชำวไทย   พระทรงเป็น ผู้ให้ เสมอมำ 
 ทรงตรำกตร�ำ วรกำย เพื่อสร้ำงชำติ  ทรงสร้ำงศำสตร์ สร้ำงศิลป์ ยำกจะหำ
ทรงสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงปัญญำ  สร้ำงคนกล้ำ คนเก่ง แผ่นดินไทย
 ลุสิบสอง สิงหำ เกษมสันต์  พระชนม์มั่น ขวัญหทัย ไทยทั้งผอง
ปรำศโรคำ สฤษฏ์หวัง ดั่งใจปอง  ไทยแซ่ซ้อง ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

4 NEWS WAVE August 2018

60-09-118 001-017 news wave i_coated.indd   4 8/24/18   5:35 PM



ทกท. จัดเสวนำ โครงกำรพัฒนำระบบ e-Payment 
“Bangkok port’s e-Payment For Better Service”

	 เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2561	ดร.ฐิติพงศ์ นันทำภิวัฒน์ กรรมการ 
การท่าเรอืแห่งประเทศไทย	(กทท.)	ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร	ICT	ของ	กทท.	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
เปิดการเสวนาโครงการพัฒนาระบบ	 e-Payment	 ส�าหรับจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมผ่านท่าและค่าภาระตู้สินค้า- 
ขาออก	 ณ	 ประตูตรวจสอบสินค้าขาออก	 
ในหัวข้อ “Bangkok Port’s e-Payment  
For Better Services”	 โดยมี	นำยโกมล  
ศรีบำงพลีน้อย	 อ.ทกท.	 นำยเรืองศักดิ ์ 
บ�ำเหนจ็พนัธุ	์อฝทส. นำยวิชยั หทยัวุฒพัินธ์  
อกภส.	 ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 
(มหาชน)	 ผู้แทนจากบริษัท	 เน็ตเบย์	 จ�ากัด	 
(มหาชน)	 และ	นำงธนำรัตน์ สมประสงค์	 อฝอ.	 เป็นผู้ด�าเนินรายการ	 
ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้ 
การด�าเนินการพัฒนาระบบ	e-Payment	 ส�าหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ผ่านท่าฯ	เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ	สร้างความพงึพอใจแก่ 
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ	 
ทั้งนี้	ก�าหนดเริ่มใช้ระบบตั้งแต่วันที่	15	กันยายน	2561	เป็นต้นไป

@ PORT

	 การด�าเนนิการโครงการพฒันาระบบ	e-Payment	ส�าหรบัจดัเก็บ 
ค่าภาระขนส่งตู้สินค้า	ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า	และค่าบริการ 
ชั่งตูส้ินค้าขาออก	ณ	ประตตูรวจสอบสนิค้าเขื่อนตะวันออก	นั้น	เดิมเก็บ 
ตามประเภทยานพาหนะ	 ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเก็บตามขนาดตู้สินค้า	 และ 
ค่าภาระยกตู้สินค้า	 ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า	 ค่าบริการช่ัง 
ตู้สินค้าขาออก	 ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออกสามารถช�าระเงินด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในคราวเดียวกัน	 ก่อนน�าตู้เข้าเขตศุลกากรของ	 
ทกท.	และการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ากับภาษีเต็มรูปแบบ	ท�าได้สะดวก 
ด้วยการน�าใบเสร็จชั่วคราวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (QR	 Code)	 
มาติดต่อขอรับได้ที่จุดให้บริการที่เดิม	 คือ	 บริเวณประตูตรวจสอบ 
เขื่อนตะวันออก	 โดยในช่วง	6	 เดือนแรก	ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 
ผ่านธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ	 ทกท.	 จะเพิ่มธนาคาร 
ทางเลือกที่จะให้บริการรับช�าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น	 
และจะด�าเนินการประสานกรมสรรพากร	 เพื่อเปลี่ยนรูปแบบใบเสร็จ- 
รบัเงนิ/ใบก�ากบัภาษเีตม็รปูแบบ	จากกระดาษเป็นไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์ต่อไป	
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ÃÐºº e-Payment

¡Ã³ÕµÙŒÊÔ¹¤ŒÒ¢ÒÍÍ¡

à¨ŒÒ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ
à¨ŒÒ¢Í§µÙŒÊÔ¹¤ŒÒ
Forwarder

ªÓÃÐà§Ô¹
e-Payment áÅŒÇ
ÃÑºãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹

ªÑèÇ¤ÃÒÇ (QR Code)

e-Payment áÅŒÇ

ªÑèÇ¤ÃÒÇ (QR Code)

¢ÍÃÑºãºàÊÃç¨/ãº¡Ó¡ÑºÀÒÉÕ
àµçÁÃÙ»áºº ´ŒÇÂ QR Code

·Õè»ÃÐµÙµÃÇ¨ÊÍº
à¢×èÍ¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ (·Õèà´ÔÁ)

Terminal ËÃ×Í »ÃÐµÙµÃÇ¨ÊÍºÅÒ¹µÙŒà»Å‹Ò

ÊÁÑ¤ÃËÑ¡ºÑÞªÕà¾×èÍªÓÃÐ¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ CGP
e-Payment ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ

ÊØÃÔÊÒ ÅÔéÁà¾ÕéÂ  02-269-3303
¢ÇÑÞàÃ×Í¹ Ç§É�à¨ÃÔÞ 02-269-3370

Ê‹§¢ŒÍÁÙÅµÙŒÊÔ¹¤ŒÒ¢ÒÍÍ¡
¼‹Ò¹ NSW Ê‹§¢ŒÍÁÙÅµÙŒÊÔ¹¤ŒÒà»Å‹ÒãËŒ ·¡·.

¹ÓµÙŒÊÔ¹¤ŒÒ¢ÒÍÍ¡¼‹Ò¹»ÃÐµÙµÃÇ¨ÊÍº
à¢×èÍ¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ª‹Í§ e-Payment à¢×èÍ¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ª‹Í§ e-Payment

àµçÁÃÙ»áºº ´ŒÇÂ QR Code

à¢×èÍ¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ (·Õèà´ÔÁ)

¹ÓµÙŒÊÔ¹¤ŒÒ¢ÒÍÍ¡¼‹Ò¹»ÃÐµÙµÃÇ¨ÊÍº
Terminal ä´Œ·Ø¡ª‹Í§·Ò§
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	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 (กทท.)	น�าโดยผู้บริหารและพนักงาน 
จิตอาสา	กทท.	เดินหน้าสนับสนุนการสร้างฝายประชารัฐต่อเนื่องเป็นปีที่	3	 
โดยน้อมน�าพระราชด�าริในหลวงรัชกำลที่ 9 “สร้ำงฝำยได้มำกกว่ำน�้ำ”  
มาด�าเนนิการและสนองตอบนโยบายของรฐับาลในการสร้างฝายประชารฐั 
ในพืน้ทีต่่างๆ	เพือ่คนืสายน�า้ให้กบัแผ่นดินและปลกูจติส�านกึในการอนรุกัษ์ 
แหล่งต้นน�้า	ล�าธาร	และการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
	 เมื่อวันท่ี	 9-10	 สิงหาคม	 2561 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร  
รองผู้อ�านวยการ	กทท.	 สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ	พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร	 พนักงานจิตอาสา	 กทท.	 และกลุ่มพันธมิตรที่ด�าเนินกิจการ	 
ด้านการขนส่งทางน�้า	 ได้แก่	 กรมศุลกากร	 สมาคมเจ้าของและตัวแทน 
เรอืกรงุเทพ	และ	บรษิทั	เอสซ	ีกรุป๊	ได้เดนิทางไปร่วมสร้างและส่งมอบฝาย 
ประชารฐัในโครงการ “ฅน..เกบ็น�ำ้ให้แผ่นดนิ” โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวัดแพร่ 
นายอ�าเภอลอง	 นายอ�าเภอแม่อาย	 ข้าราชการ	 ทหาร	 ผู้น�าชุมชน	 และ 
ประชาชนเจ้าของพื้นท่ีให้การต้อนรับและร่วมท�าพิธีส่งมอบฯ	ณ	 อ.ลอง	 

กทท. ส่งมอบฝายประชารัฐ
ณ อ.ลอง จ.แพร่ และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่3ปีที่
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จ.แพร่	และ	อ.แม่อาย	จ.เชยีงใหม่	ซึง่	กทท.	ได้ให้การสนบัสนนุงบประมาณ 
จงัหวดัละ	500,000.-	บาท	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	1,000,000.-	บาท	พร้อมมอบ 
อปุกรณ์กฬีา	การจดัเลีย้งอาหารกลางวนั	และจัดกจิกรรมสนัทนาการให้กับ 
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 ชมรมกีฬากอล์ฟของ	 กทท.	 ยังได้ 
สนับสนุนเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้า	 และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักรหมู่สิงโต	สนับสนุนเครื่องตะบันน�้า	
	 โครงการ “ฅน..เก็บน�้ำให้แผ่นดิน” เป็นโครงการที่	กทท.	มุ่งมั่น 
ในการรักษาและอนุรักษ์ป่าต้นน�้า	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของ 
คนปลายน�้า	 โดยได้เริ่มสนับสนุนการสร้างฝายครั้งแรกเมื่อปี	 2559	 
ที่	 อ.	 ลับแล	 จ.อุตรดิตถ์	 ปี	 2560	 ที่	 อ.ลี้	 จ.ล�าพูน	 อ.ทองแสนขัน	 และ	 
อ.ท่าปลา	 จ.อุตรดิตถ์	 จากการด�าเนินการมาตลอด	 3	 ปี	 การสร้างฝาย 
ได้ช่วยประชาชนในพื้นที่ในการเก็บกักน�้า	 เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	 
แก้ปัญหาภัยแล้ง	 อุทกภัย	 ไฟป่า	 ช่วยอนุรักษ์ฟื ้นฟูป่าต้นน�้าให้ม ี
ความอุดมสมบูรณ์	 นอกจากนี้การสร้างฝายยังก่อให้เกิดความรัก	 สามัคคี	 
อันเป็นการยืนยันได้ว่า “สร้ำงฝำยได้มำกกว่ำน�้ำ”	อย่างแท้จริง
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ผลการประกวดนวัตกรรม 
PAT Way Innovation 
Awards 2018

	 เมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 2561 เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์  
รอง	 อทร.(วศ.)	 ร.อทร.	 เป็นประธานการตัดสินการประกวดนวัตกรรม 
การท่าเรือฯ	ประจ�าปี	2561	(PAT	Way	Innovation	Awards	2018)	 
โดยมีผู ้บริหารและผู ้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม	 ซี	 พี	 ออลล	์ 
เป็นกรรมการพจิารณาตดัสนิ	ณ	ห้องประชุมชัน้	19	อาคารทีท่�าการ	กทท.	 
ส�าหรับโครงกำรทีผ่่ำนเข้ำสูร้อบตดัสนิจ�ำนวน 7 โครงกำร เป็นโครงกำร 
ประเภทนวัตกรรม 1 โครงกำร และโครงกำรประเภทแนวคิด  
6 โครงกำร จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ	 
ผลปรากฏ	ดังนี้	
 ผลการประกวดประเภทโครงการ : นวัตกรรม (Innovation)
 รำงวัลชนะเลิศ	ได้แก่ โครงกำรจัดท�ำระบบค้นหำรำยชื่อข้อบังคับระเบียบ 
 ประกำศ ค�ำสั่งของกทท.
	 โดย นำยธีรเดช โชติธนำอุดม	(ฝอ.)
	 โครงการจัดท�าระบบค้นหารายช่ือประมวลข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 ค�าส่ังของ	 กทท.	 
ที่ได้ออกแบบนวัตกรรมใหม่นี้จะช่วยในการตรวจสอบประมวลข้อบังคับฯ	 ได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 
สามารถระบุได้ว่า	 ประมวลข้อบังคับฯ	 ฉบับใดถูกยกเลิกไปแล้ว	 ฉบับใดมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม	 
สามารถช่วยเหลือพนักงานให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลยิ่งข้ึน	 โดยผู้ใช้งานต้องมี	 
G-mail	และ	Load	App	Google	Sheet	และส่ง	e-mail	ไปที่	portbkk60@gmail.com	เพื่อยืนยัน 
การเป็นพนักงาน	กทท.	Admin	ตอบ	e-mail	กลับ	ก็จะสามารถเข้าในระบบได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์	หากมีข้อสงสัยสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ 5199 คุณธีรเดช
 ผลการประกวดประเภทโครงการ : แนวคิด (Conceptual)
 รำงวัลชนะเลิศ	ได้แก่ โครงกำร Information Center (I-Cee)
	 โดย	 นำงสำวฐำนีย์ อุทัศน์ (ฝก.), นำงสำวกุลนรินธร์ ชัชวำล (ฝก.),	 
   นำงสำวพิชชำนันท์ โฆษิตศิริทัศน์ (ฝก.)
	 โครงการ	Information	Center	คือ	โปรแกรมส�าหรับค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆ	 
ของ	 กทท.	 เช ่น	 ข ้อมูลด ้านสถิติของบุคคล	 สถิติ เรือสินค ้า	 สถิติ ตู ้ สินค ้า 
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ตารางการนัดหมายต่างๆ	 รายงานความคืบหน้าในโครงการต่างๆ	 ของ	 กทท.	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็น 
การบรูณาการร่วมกนัด้านข้อมลู	จากหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องส�าหรบัน�าไปใช้ในวตัถปุระสงค์ 
ต่างๆ	กัน	อันจะช่วยลดขั้นตอนในการขอข้อมูล	ประหยัดเวลาในการท�างาน	 เพิ่มความสะดวก	 
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล	เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	
   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	 ได้แก่	 โครงกำรแบบฟอร์มค�ำนวณรำคำกลำงส�ำหรับ 
งำนจ้ำงที่ปรึกษำ เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
	 โดย  นำงศศิวิมล ผุดเพชรแก้ว (ฝก.),	นำยเจษฎำ ผุดเพชรแก้ว (ฝก.)
	 เป็นการลดระยะเวลาการด�าเนนิงานด้านพสัด	ุช่วยให้การก�าหนดราคากลางการจ้างท่ีปรกึษา 

มีความถูกต้อง	 เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 จึงได้จัดท�าแบบฟอร์มค�านวณ 
ราคากลางส�าหรบังานจดัซือ้จดัจ้างและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน 
ของ	กทท.
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	ได้แก่	โครงกำร e-Billing & 
 Invoices เรียกดูง่ำยจ่ำยสะดวก
	 โดย นำงสำวสุภำลัย วงศ์ใหม่ (ทลฉ.)	
  นำงสำวไพรรินทร์ ทองสิทธิ์ (ทลฉ.)
	 ปัจจุบันลูกค้าของ	 ทลฉ.	 ที่สมัครใช้บริการระบบ	 e-Payment	 

มีจ�านวนไม่มากนัก	 เน่ืองจากเกิดความไม่สะดวกในการตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร	 โดยส่วนใหญ ่
จะช�าระเงินผ่านเช็คสั่งจ่าย	อีกทั้งปริมาณใบแจ้งหนี้ของ	ทลฉ.	ในแต่ละปีมีปริมาณเพิ่มขึ้น	ซึ่งมีขั้นตอน 
ยุ่งยากในการจัดท�า	 ดังนั้น	 เพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียกดูและพิมพ์เอกสารใบวางบิลและใบแจ้งหนี้	 
(Billing	&	Invoices)	ผ่านระบบ	e-Payment	บน	Website	ของ	กทท.	ซึ่งเป็นการต่อยอดการใช้งาน 
ระบบ	e-Payment	

 รำงวัลชมเชย 3 รำงวัล ได้แก่	
 โครงกำรอุปกรณ์เสริมติดตั้งกับ PELLETS
	 โดย	 นำยประเสริฐ วงศ์ภำ (ฝท.)	
   นำยยุทธชัย คล้ำยสิริ (ฝท.)	
   นำยยุทธพงศ์ คล้ำยสิริ	(ฝท.)
	 เพื่อให้การใช้	PALLET	ให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าเสียหาย 
ในกรณีสินค้าตกหล่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ
 โครงกำร Cyling Energy Generator
	 โดย นำยวัสสำ โตบัว (ฝก.)
	 เน้นอุปกรณ์ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากการออกก�าลังกาย 
ด้วยการปั่นจักรยาน	
 โครงกำรระบบป้องกันอัคคีภัย
 ส�ำหรับรถเครื่องมือทุ่นแรง
	 โดย นำยเกียรติพงษ์ ผุดเพชรแก้ว	(ฝท.)
   นำยเจษฎำ ผุดเพชรแก้ว	(ฝก.)
	 เป็นการน�าเทคโนโลยี	 ในการลดความเสียหายจาก 
อุบัติเหตุจากอัคคีภัย
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 นำงอัฌนำ พรหมประยูร	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการท่าเรือแห่ง- 
ประเทศไทย	(กทท.)	สายบรหิารทรัพยากรบคุคลและบรรษทัภบิาล	(บค)	 
เปิดเผยว่ำ กทท. เร่งด�ำเนินกำรในเรื่องสวัสดิกำรด้ำนที่อยู่อำศัยของ 
พนกังำน กทท. โดยกำรปรบัปรงุอำคำรแฟลต 26-29 ให้เป็นทีอ่ยู่อำศยั 
ของพนักงำน	ขณะนี้	ฝ่ายการช่าง	(ฝช.)	ก�าลังด�าเนินการสรรหาบริษัท 
ผู้รับเหมาและท�าสัญญา	 เพื่อมารับเหมาปรับปรุงท่ีแฟลตดังกล่าวให ้
อยู่ในสภาพดี	 โดยมีระยะเวลาด�าเนินการประมาณ	 360	 วัน	 นับแต่ 
วนัท่ีท�าสญัญากบับรษิทั	ทัง้นี	้เพือ่ให้พนกังำน กทท. สำมำรถเข้ำอยูอ่ำศยั 
ได้ภำยในปี 2562 นี้ 
 ส�ำหรับกำรจัดพนักงำนเข้ำอยู่อำศัยในอำคำรแฟลต 1 – 15  
เม่ือวันที่	 6	 สิงหาคม	 2561	 ท่ีผ่านมาน้ัน	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 
โดยมีพนักงาน	 กทท.	 ท่ีมีสิทธิจับสลาก	 221	 คน	ซึ่งจ�ำนวนห้องว่ำง 
ไม่เพยีงพอต่อจ�ำนวนพนักงำนทีย่ื่นค�ำร้องขอเข้ำอยูอ่ำศัย	กองสวสัดิการ	 
(กสก.)	 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	 (ฝบ.)	 จึงได้น�ารายช่ือพนักงาน 
คงเหลือขึ้นบัญชีส�ารองไว้	 เพื่อรอจับสลากห้องพักต่อไป	และในคราวนี้ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเข้ำอยู่อำศัยในอำคำรบ้ำนพัก (กพอ.)  

นำงอัฌนำ พรหมประยูร  
ผช. อทร.(บค)

ความคืบหน้าสวัสดิการแฟลตพนักงาน
กทท. รายงาน

และร้านกาแฟของ กทท.
ของ กทท. ซึง่ม ีผช.อทร.(บค) เป็นประธำนได้มมีตอินญุำตให้พนกังำน 
ที่ขึ้นบัญชีส�ำรองไว ้  เมื่อถึงล�ำดับกำรจับสลำกห ้องพักแต ่ มี 
ควำมประสงค์ขอเข้ำอยูอ่ำศยัในอำคำรแฟลต 26 – 29 (แฟลตโรงหม)ู  
สำมำรถขอสละสทิธิก์ำรจบัสลำก เพือ่รอเข้ำอยูอ่ำศยัในอำคำรแฟลต  
26 – 29 ได้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรเสียสิทธิเข้ำอยู่อำศัยในอำคำร 
บ้ำนพักแต่อย่ำงใด	 อีกทั้งให้	 กสก.	 ฝบ.	 ด�าเนินการจัดพนักงานที ่
ขึน้บญัชสี�ารองฯ	ให้ได้รบัสทิธเิข้าอยูอ่าศัยฯ	ได้ครบทกุคน	ส�าหรบัผูส้นใจ 
รายละเอียดสามารถสอบถำมเพิ่มเติม โทร. 3030 
 ส่วนอีกหน่ึงสวัสดิกำรที่จะมอบให้กับพนักงำน กทท. คือ  
ร้ำนกำแฟสวัสดิกำร กทท. จะเป็นแบรนด์ร้านกาแฟที่ก�าลังเป็นที่นิยม	 
ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว ่างประสานงานการออกแบบร ้านกาแฟให ้ม ี
ความเหมาะสมกับรูปแบบและสถานที่ของ	กทท.	 โดยคาดว่าจะด�าเนิน 
การก่อสร้างและตกแต่งให้แล้วเสร็จประมาณปลายปี	2561	นอกจำกนี้ 
จะมีกำรวำงจ�ำหน่ำยสินค้ำของที่ระลึกของ กทท. ที่มีควำมพิเศษใน 
รปูแบบเฉพำะของ กทท. เท่ำนัน้ เช่น แก้วน�ำ้ ชุดแก้วกำแฟ ชุดเครือ่ง- 
เบญจรงค์ เสื้อโปโล ฯลฯ ทุกช้ินจะมีสัญลักษณ์ของ กทท. และ 
เครื่องหมำยประกอบเครื่องแบบพนักงำน	ทั้งนี้	ประมาณเดือนตุลาคม	 
2561	จะมีการเปิดให้จองและสั่งซื้อสินค้าที่ระลึกของ	กทท.	ได้ล่วงหน้า	 
และจะรับสินค้าที่สั่งไว้ได้ในเดือนธันวาคม	2561

 ผช.อทร.(บค) ยังกล่ำวเพิ่มเติมด้วยว่ำ “อยำกขอเชิญชวน 
พนักงำน กทท. และผู้สนใจ มำร่วมกันอุดหนุนสินค้ำของที่ระลึกของ  
กทท. เพื่อมอบให้กับบุคคลอันเป็นที่รักและเคำรพในโอกำสเทศกำล 
ปีใหม่ที่ใกล้จะมำถึงนี้ อีกทั้งเป็นกำรได้มีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมรำยได้ 
ให้กบักองทนุสวสัดิกำรพนักงำน กทท. มำใช้ด�ำเนนิกำรด้ำนสวสัดกิำร 
ให้กับพนักงำน กทท. ต่อไป”
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	 เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2561	ร้อยต�ำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จ�ำเนียร   
อ.ทลฉ.	 	 เป็นประธานเปิดงานจัดการแข่งขันเดิน	 –	 วิ่งการกุศล  
“ท่ำเรือแหลมฉบัง มินิมำรำธอน 2018 ” โดยมี	นำยนิติ วิวัฒน์วำนิช  
นายอ�าเภอศรีราชา นำงปัทมำ วิวัฒน์วำนิช นายกเหล่ากาชาด	 
อ�าเภอศรีราชา	 พร้อมด้วย	 ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน		 
ผู้แทนชุมชนโดยรอบ	 ทลฉ.	 และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวิ่งกว่า	 
4,000	 คน	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก�าลังกายให้แก่พนักงาน	 และสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกาย	 พร้อมท้ัง 
เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานภาครฐั	และเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบั	ทลฉ.	รวมทัง้ยงัเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	 เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมกัน	 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุน 
การพัฒนาชุมชนโดยรอบ	ทลฉ.	เพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม	

ทลฉ. จัดงาน  “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน 2018”

ผลประกอบการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.กทท.) 

ปี 2561 ในรอบ 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม 2561)

สินทรัพย์รวม 
3,962,871,280.39 บาท

กำ ไรสุทธิ  64,938,009.10 บาท จำ นวนสมาชิก  5,441  คน

    เม่ือวนัท่ี 4 – 5 สงิหำคม 2561  
ที่ผ่ำนมำ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำน 

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (สอ.กทท.) จัดสัมมนำ 
สมำชิกประจ�ำปี 2561 รุ่นที่ 1 (ปีนี้จัด 3 รุ่น)  เพื่อให้ควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับสิทธิ หน้ำที่ สวัสดิกำรของสมำชิก  
เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ัน ควำมพึงพอใจ เป็นท่ียอมรับ 
ต่อมวลสมำชิกให้มำกที่สุด  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของ 
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน และสมำชิก  
ณ สวนนงนุช พัทยำ จ.ชลบุรี

สอ.กทท. จัดสัมมนาประจ�าปี 61
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River of Culture

แมวไทย
ศุภลักษณ์

ควำมหวังสุดท้ำย
ของ

	 หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ีสอง	 อาณาจักรอยุธยา 
ล่มสลาย	 ตะนาวศรีตอนใต้ตกเป็นของพม่าอย่างถาวร	 
แม้กระทั่งสัตว์เล้ียงต่างๆ	 ท่ีมีค่าและมีความส�าคัญของ 
ประเทศไทย	 ก็ถูกกวาดต้อนกลับประเทศพม่าในครั้งนั้นด้วย	 
หนึ่งในนั้น	คือ	แมวไทยสายพันธุ์	“ศุภลักษณ์”	ซึ่งเป็นสาเหตุ 
ให้แมวไทยสายพันธุ์นี้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

 “อโยธยำ” ที่คิดถึง
	 กระทั่ง	 ปี	 พ.ศ	 2556	 มีผู้พบเห็นลูกแมวจรจัดเพศผู้ 
ข้างถนนแถว	จ.สมทุรปราการ	โดนท�าร้ายจนร่างกายเดนิไม่ได้	 
ซึ่งมีลักษณะดีตรงตามต�าราของแมวสายพันธุ์	“ศุภลักษณ์”  
จึงรีบน�าตัวมารักษา	 พร้อมตั้งช่ือว่า	 “อโยธยำ”	 จากนั้น 
เร่ิมวิจัย	 และส่งตัวอย่าง	 ดีเอ็นเอ	 ไปตรวจท่ีประทศอังกฤษ	 
ผลตรวจแสดงว่า	เป็นแมวศุภลักษณ์แท้ที่	ดีเอ็นเอ	มีสีน�้าตาล 
ล้วน	 ไม่มีสีอื่นเจอปน	 ยังความดีใจให้กับกลุ่มผู้เพาะพันธุ ์
แมวไทยเป็นอย่างมาก	เนื่องจากมีการตามหาแมวสายพันธุ์นี้ 
มายาวนานกว่า	 246	 ปี	 หลังจากที่สูญหายไปนานในสมัย 
กรุงศรีอยุธยา	ไม่นานจากนั้นก็พบตัวที่	2	และ	3	ซึ่งล้วนเป็น 
แมววดั	แมวจร	รวมถงึแมวของผูท้ีเ่ลีย้งไว้แต่ไม่รูว่้านีค่อื	“แมว 
ศุภลักษณ์”	แมวสายพันธุ์ไทยแท้ที่เป็นมรดกของชาติ

 เส้นทำงแมวไทยสู่แมวโลก
 “แมว”	 ถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงของคนไทยมาช้านาน	 และได้รับสิทธิ 
ในการขึ้นไปอาศัยอยู่บนเรือนร่วมกับมนุษย์	 ดังปรากฏในประเพณีขึ้นบ้านใหม่ 
ที่จะมอบของมงคลต่างๆ	แก่เจ้าของเรือน	ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงสองชนิด	คือ	ไก่	และแมว		 
นอกจากเลี้ยงในเรือนแล้ว	 พระสงฆ์ก็นิยมเลี้ยงแมวในวัดด้วย	 เพราะป้องกันมิให้ 
หนูมากัดท�าลายพระไตรปิฎก
 “ต�ำรำดูลักษณะแมว”	 เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหนึ่งใน 
ต�าราพรหมชาติที่ คัดลอกต่อๆ	 กันมา	 ฉบับหน่ึงอยู ่ในการครอบครองของ 
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (นวม พุทฺธสโร)	 สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย	 
ผู้โปรดปรานการเล้ียงแมว	 ต�าราดังกล่าวเป็นสมุดข่อย	 เนื้อหาแต่งเป็นโคลงและ 
กาพย์	แบ่งแมวไทยออกเป็น 23 สำยพันธุ์ เป็นแมวมงคล 17 สำยพันธุ์	 และ 
แมวให้โทษ 6 สำยพันธุ ์	 จากเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทย 
เพราะด้านรูปลักษณ์แมวมงคลนั้นล้วนมีลักษณะที่งาม	 อันแสดงให้เห็นว่าแมว 
เป็นสัตว์เล้ียงที่ใกล้ชิดมนุษย์	 ทั้งนี้แมวไทยส่วนใหญ่มีอุปนิสัยดี	 ไม่ดุร้าย	 ฉลาด	 
ประจบประแจง	 รักเจ้าของ	 และมีความเป็นตัวของตัวเอง	 	 ข้อดีท่ีส�าคัญ	 คือ	 
มีภูมิต้านทานต่อโรคเขตร้อนสูง	ขนสั้น	ไม่มีปัญหาด้านเชื้อราจากความชื้น

	ในปัจจุบันมีแมวไทยหลงเหลืออยู ่เพียงแค่  
5 สำยพันธุ ์ เท่านั้น	 คือ	 แมววิเชียรมำศ  

แมวโกนจำ	 (หรือโกญจา)	 แมวโครำช  
แมวขำวมณ	ีและแมวศภุลกัษณ์ ทีเ่พ่ิงจะ 

ค้นพบ	 และพยายามพัฒนาสายพันธุ์ 
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แมวศุภลักษณ์ แมวเบอร์มิส

River of Culture

ให้กลบัมาใหม่	แต่ทีน่่ำเสยีดำย แมวไทย 4 ใน 5  
สำยพันธุ์ดังกล่ำวนั้น ถูกขึ้นทะเบียนไปแล้ว 
โดยชำวต่ำงชำติ 
 “แมววิเชียรมำศ”	 (Siamese	 Cat)	 
มีสีขาวงาช้าง	มีแต้ม	9	จุดทั่วร่างกาย	คือ	จมูก 
ครอบไปถึงปาก	 หู	 ขา	 หาง	 และ	 อวัยวะเพศ	 
ถูกจดทะเบียนเป ็นสัตว ์พันธ ์ุ แท ้ของโลก	 
โดยประเทศอังกฤษ	
 “แมวโครำช” (Korat	Cat)	มีลักษณะ 
ขนเหมือนสีดอกเลา	 ถูกจดทะเบียนเป็นสัตว์ 
พันธุ์แท้ของโลกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา	
 “แมวโกนจำ”	 (Bombay	 Cat)	 มีสีด�า 
ตลอดตัว	 จดทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลก 
โดยประเทศอินเดีย	
 “แมวศุภลักษณ์”	 หลังจากท่ีมีข ่าว 
ออกไปว่าทางสมาคมแมวไทยโบราณจะน�าแมว 
ศภุลกัษณ์ไปขึน้ทะเบยีน	ปรากฏว่าทางประเทศ

 ท�ำไมต้องจดทะเบียนเป็นสัตว์พันธ์ุแท้ของโลก
	 การจดทะเบียนแมวไทยพันธุ์แท้ช่วงแรกน้ันท�าโดยชาวต่างชาติ	 เพราะในประเทศไทยสมัยก่อนยังไม่เห็นถึง 
ความส�าคญัของการข้ึนทะเบยีน	ท�าให้เสยีโอกาสทีจ่ะเป็นผูก้�าหนดมาตรฐานและคณุลกัษณะ	(Pedigree)	แมวไทยจงึสญูเสยี 
ลักษณะตามสายพันธุ์ท่ีแท้จริงไป	 เพราะผู้จดทะเบียนก่อนสามารถก�าหนดลักษณะใหม่ได้ทั้งหมด	 แต่ยังใช้ภายใต้ชื่อ	 
“แมวไทย”	 เช่น	 แมวโคราชถูกน�าไปผสมกับเปอร์เซีย	 กลายเป็นแมวหน้าหัก	 แต่ยังถูกเรียกว่า	 “แมวโครำช”	 เมื่อมี 
การประกวดเวทีไหนในต่างชาติ	แมวโคราชที่มีลักษณะตรงตามต�าราทุกประการเข้าร่วมประกวด	สวยงามแค่ไหนก็ไม่ชนะ	 
เพราะค�าว่าแมวโคราชตอนนีถู้กเปล่ียนลักษณะไป	จงึได้แต่รบัรูก้นัแค่คนไทย	ว่าแมวโคราช	หรอืแมวพนัธุอ่ื์นๆ	ตามลกัษณะ 
แมวไทยโบราณแท้ๆ	นั้นเป็นอย่างไร	

	 การขึ้นทะเบียนแมวศุภลักษณ์ให้เป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลกกับสมาคมแมวโลก	นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ 
แมวไทยไม่ให้สูญหายไปแล้ว	 ยังน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจว่าสายพันธุ์แมวไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล	 โดยมี 
คนไทยเป็นเจ้าของในฐานะผู้จดทะเบียน	 นอกจากน้ี	 ยังส่งผลให้แมวศุภลักษณ์มีมูลค่าการขายท่ีสูงขึ้น	 เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงแมวก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนน้ีด้วย	 (ปัจจุบันแมวศุภลักษณ์มีราคาขายอยู่ที่	 6,000	 บาทต่อตัว	 หากได้รับ 
การขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลก	จากสมาคมแมวโลก	จะท�าให้มีราคาสูงขึ้นอยู่ที่	10,000	–	30,000	บาทต่อตัว)
	 ตามต�ารากล่าวว่า	 แมวไทยน้ันให้คุณกับผู้เล้ียง	 เช่น	แมววิเชียรมำศ	 เช่ือว่าถ้าเล้ียงไว้มีคุณค่ายิ่งนัก	 จักน�าโภคา 
พพิฒัน์สมบตัเิพิม่พลู	แมวขำวมณี	หากเลีย้งในบ้านจะค�า้คณูเจ้าของ	และน�าโชคลาภมาให้	แมวมำเลศ	หรอื	แมวโครำช	หรอื	 

แมวสีสวำด	ใครพบเร่งให้อปุถมัภ์	แมวนัน้จกัน�ามาซึง่สขุสวสัดิม์งคล	แมวโกนจำ	หรอื	แมวด�ำปลอด	แมวนี้ 
เลี้ยงดีมีคุณหนักหนา	จงเร่งหามาเลี้ยงเทอญอย่าแคลงสงสัย	และแมวศุภลักษณ์	 เชื่อว่าถ้าใครเลี้ยงจักได้ 
ยศถา	ยิง่พ้นพรรณนาเป็นอ�ามาตย์มนตร	ีซึง่กเ็ป็นประสบการณ์และความเชือ่ส่วนบคุคล	แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้แน่ๆ	 
จากการเลี้ยงแมว	คือ	“ควำมรักและควำมสุข...ที่คุณและเขำ (น้องแมว) ได้แบ่งปันซึ่งกันและกัน”

สหรัฐอเมริกา	 และประเทศอังกฤษ	 ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมแมวศุภลักษณ์เพื่อไปจดทะเบียนให ้
แมวศภุลกัษณ์เป็นของตวัเองนัน้	ให้เกยีรตปิระเทศไทยก่อน	เปิดโอกำสให้ทำงสมำคมแมวไทย 
โบรำณรวบรวมแมวศภุลกัษณ์ให้ครบ 200 ตวั  และต้องมกีำรสบืสำยตระกลูได้มำกกว่ำ  5 รุน่  
ทุกตัวต้องมีลักษณะที่ก�ำหนดเอำไว้ตรงตำมต�ำรำ	 คือ	 ขนสีทองแดงเสมอกันท้ังตัว	 ไม่มีแต้ม	 
หนวดสีทองแดง	ตาสีเหลืองอ�าพัน	อุ้งตีนมีสีชมพูอมส้ม	มีผลการตรวจเลือด	ดีเอ็นเอ	เพื่อยืนยัน	 
ขึน้ทะเบยีนรบัรองพนัธุป์ระวตั	ิ(Certificate	Pedigree)	แล้วน�าส่งรายละเอยีดให้ทางกรมปศสุตัว์	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รับรองและประกาศอย่างเป็นทางการในระดับสากล

แมวเบอร์มิส (Burmese Cat) ขนสีน�้ำตำลไม่เสมอกันทั้งตัว จะมีแต้มเข้ม  
9 แห่ง เหมือนแมววิเชียรมำศ มีหน้ำกำกด�ำบนใบหน้ำชัดเจน  
อุ้งเท้ำมีสีเปลือกมังคุด ไม่ใช่แมวสีน�้ำตำลทุกตัวจะเป็นแมว 
ศุภลักษณ์ เนื่องจำกแมวศุภลักษณ์ที่มีลักษณะตำมต�ำรำแมว  
ยำกท่ีจะพบเหน็ได้โดยทัว่ไป ส่วนใหญ่ทีพ่บเห็น คอื แมวเบอร์มสิ
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@ PORT

	 เมื่อวันที่ 	 1	 สิงหาคม	 2561 สมเด็จพระนำงเจ ้ำสิริกิ ต์ิ  
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 
ให้	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ	 
แทนพระองค์เป็นองค์ประธานในงาน “วันสตรีไทย” ประจ�าปี	 2561	 
จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ร่วมกับกรมกิจการ 
สตรีและสถาบันครอบครัว	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	ภายใต้แนวคิด	“สตรีไทย กำ้วไกล ด้วยพระบำรมี” เนื่องใน 
โอกาส สมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
เฉลิมพระชนมพรรษา	66	พรรษา	วันที่	28	กรกฎาคม	2561	เนื่องใน 
โอกาสมหามงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
ในรชักาลที	่9	เฉลมิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	วนัที	่12	สงิหาคม	2561	 
และเนือ่งในโอกาสมหามงคล สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรม- 
รำชกุมำรี เฉลิมพระชนมพรรษา	 63	พรรษา	 วันที่	 2	 เมษายน	 2561	 
เพื่อสร้างค่านิยมให้มีการยอมรับในบทบาท	 ความรู้ความสามารถของ 
สตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ	 พร้อมท้ัง 
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณค่าความเป็น 
สตรีไทยที่สมบูรณ์และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศ	ณ	ห้องรอยัลจูบิลี่	 
บอลรูม	 อาคารชาเลนเจอร์	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 
เมืองทองธานี	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
	 การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ได้พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ	“สตรีไทยดีเด่น” ประจ�ำปี 2561 ให้แก่ 
สตรไีทยดเีด่นท่ัวประเทศ 150 คน ทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่โดยผูว่้าราชการ 
จังหวัดทั่วประเทศ	 และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ	 และได้รับ 
การพจิารณาตดัสนิโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิแบ่งเป็น 3 ประเภท  
ได้แก่	ประเภทจังหวัด ประเภทองค์กรสมำชิกสภำสตรีแห่งชำติ และ 
ประเภทสรรหำ	 โดยสตรีไทยดีเด่นต้องมีคุณสมบัติ	 คือ	 เป็นสตรีไทย 
อายุตั้งแต่	 40	 ปีขึ้นไป	 ที่มีความประพฤติดี	 มีความขยันหม่ันเพียร	 
ซื่อสัตย์สุจริต	 มีครอบครัวท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี	 ตามวิถีที่ดีงามของ 
สังคมไทย	 มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม	 รวมถึง 
สร้างช่ือเสียงเกียรติคุณแก่ประเทศชาติ	 ประสบความส�าเร็จในอาชีพ	 

ผช.อทร.(บค) รับรำงวัล 
“สตรีไทยดีเด่น” ปี 2561

มีความเป็นผู้น�าและเป็นที่ยอมรับของสังคม	พร้อมทั้งส่งเสริม	สนับสนุน	 
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไป
	 ในการนี	้นำงอฌันำ พรหมประยรู ผูช่้วยผู้อ�านวยการการท่าเรอื- 
แห่งประเทศไทย	 สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล	 
ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล	 “สตรีไทยดีเด่น” ประจ�ำปี 2561  
ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยได้รับการคัดเลือกจาก 
องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ	 พร้อมรับมอบเข็มกลัดดอกคัทลียา	 
สัญลักษณ์วันสตรีไทย	 จาก ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และรับมอบเข็มกลัด 
สัญลักษณ์สตรีไทยดีเด่น	 จาก	 นำงวันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ  
ประธานสภาสตรีแห่งชาติ	ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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โดย กองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม (กปช.) ฝบส. โทร. 02-269-3920

	 เมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2561	แผนกความปลอดภยัและอาชีวอนามยั	กองความปลอดภยั	อาชวีอนามยั 
และสิง่แวดล้อม	(ปอ.	กปช.)	ท�ากจิกรรมการลดอบุตัเิหตจุากการปฏบิตังิานของแผนกรถเครือ่งมอืทุน่แรง	(รท.1)	 
โดยท�าการเดนิรณรงค์	เพือ่ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างจติส�านกึด้านความปลอดภัยในการท�างาน	สร้างวฒันธรรม 
ความปลอดภัยในการท�างาน	 ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานของ	 รท.1	 และเพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจ 
ให้กับพนักงาน	ณ	ทกท.

	 ระหว่างวันท่ี	 2	 –	 3	 สิงหาคม	 2561 เรือเอก  
กำนต์ เมนะรุจิ อฝบส.	 เป็นประธานในโครงการสัมมนา 
ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	ประจ�าปี	2561	ณ	ศนูย์เรยีนรู้ 
ป่าวังจันทร์
	 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 จัดโดย	 สถาบันปลูกป่า 
ปตท.	อ.วังจันทร์	จ.ระยอง	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับระบบ 
การจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 
สิ่งแวดล้อมท่าเรือ	ของ	ทกท.	(Port	Safety	Health	and	 
Environmental	Management	 System	 :	 PSHEMS)	 
จากระดับ	 1	 เป็นระดับ	 2	 ในปีงบประมาณ	 2562	 
โดยระดับ	 2	 ตามข้อก�าหนดของ	 PEMSEA	 จะต้องมี 
การด�าเนินโครงการด้าน	 CSR	 จัดท�าโครงการเพ่ิม 
พื้นที่สีเขียว	 ควบคู่ไปกับการปลูกจิตส�านึกและรณรงค ์

กิจกรรมการลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ รท. 1

โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ประจำ ปีงบประมาณ 2561

ด้านความปลอดภยั	และส่ิงแวดล้อม	เพือ่ให้พนกังาน	กทท.	ตระหนกัถงึความปลอดภยั	 
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมภายในท่าเรือ	และชุมชนโดยรอบ	กทท.
	 นอกจากการศึกษาดูงานด้านส่ิงแวดล้อม	ณ	 ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์	 ยังม ี
การฟังบรรยายใน	 เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของท่ำเรือ และกิจกรรม 
กลุ่มส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมในกำรคัดแยกขยะและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงยั่งยืนของพนักงำน กทท.	 โดย	 แผนกสิ่งแวดล้อม	 กองความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ณ	โรงแรมดี	วารี	ดีว่า	เซ็นทรัล	อ.เมือง	จ.ระยอง
	 โดยในปีงบประมาณ	2561	นี้	ได้จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานฯ	มีผู้เข้าร่วม 
เป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบับรหิาร	และเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน	 
และผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าหน่วยงาน	จ�านวนทั้งสิ้น	99	คน
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เรียบเรียงโดย กองก�ำกับดูแลองค์กร (กกอ.) สบภ.@ PORT

	 ค�ำว่ำ “บุญ” ตำมควำมหมำยในพจนำนุกรมรำชบัณฑิตยสถำน	 
หมำยถงึ	ความด ีคณุงามความด ีหรอื การกระท�าดตีามหลกัค�าสอนใน 
ศาสนา ส่วนค�ำว่ำ	 “ลงทุน”	 หมำยถึง	ออกเงินเป็นทุนเพื่อหาก�าไร  
คนส่วนใหญ่มักมีควำมเข้ำใจท่ีคลำดเคลื่อนกับค�ำว ่ำ	 “ท�าบุญ”  
โดยเข้ำใจว่ำเป็นเพียงกำรท�ำทำน	 หรือกำรบริจำคเงิน	 วัตถุ	 ส่ิงของ 
เครื่องใช้ต่ำงๆ	 เท่ำนั้น	 แต่แท้จริงแล้ว	กำร	 “ท�าบุญ”	 มีควำมหมำย 
กว้ำงกว่ำทำน	(ในบุญกิริยำวัตถุ	3	มีทั้งเรื่องทำน	ศีล	ภำวนำ)
 การท�าบุญ	 หมำยรวมตั้งแต่กำรไม่สร้ำงผลกระทบเบียดเบียน 
ผู้อื่น	กำรท�ำควำมดี	กำรช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยกว่ำ	โดยไม่จ�ำเป็นต้อง 
เป็นกำรให้เงินหรืออำมิสเท่ำนั้น	 แต่ยังรวมถึงกำรให้อำชีพ	 กำรแบ่งปัน 
ตลำด	 หรือกำรให้อภัย	 ตลอดจนกำรให้ควำมรู ้	 ค�ำแนะน�ำต่ำงๆ	 
ที่เป็นประโยชน์	 โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนในลักษณะที่เป็นกำรทวง  
“บุญ” คืน	ในขณะที่	“การลงทุน”	มีควำมหมำยสื่อไปในทำงที่คำดหวัง 
ทั้งผลตอบแทนและทุนกลับคืนมำ

หรือ

“การลงทุน”ซีเอสอาร์ : คือ

	 ในกำรด�ำเนินกิจกรรม	 CSR	 จึงไม่ควรพิจำรณำด้วยกำรใช ้
ผลตอบแทนที่จะเกิดแก่ตนเองเป็นที่ตั้ง	 (เช่น	 บริจำคเงินเพื่อจะได ้
ลดหย่อนภำษี)	 แต่ควรค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะตกแก่สังคมหรือ 
ผู้ที่ถูกคำดหมำยให้ได้รับเป็นอันดับแรก	 เพรำะตำมกฎของธรรมชำติ	 
กำรกระท�ำทุกกำรกระท�ำ	ย่อมมีผลแห่งกำรกระท�ำ	(วบิำก)	เกดิขึน้คูก่ับ 
กำรกระท�ำ	 (กรรม)	 นั้นๆ	 เสมอ	 แม้ผู้กระท�ำจะมิได้หวังผลแห่งกำรท�ำ 
ควำมดีน้ัน	 แต่ผู้กระท�ำย่อมจะได้รับผลหรืออำนิสงส์แห่งควำมดีนั้น 
ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่งอยู่แล้วโดยไม่ต้องคำดหวัง

	 	 ฉะน้ัน	 กำรด�ำเนินกิจกรรม	 CSR	 ท่ีองค์กรธุรกิจ 
ค�ำนึงถึงสิ่งตอบแทนที่จะได้รับเป็นส�ำคัญเหนือประโยชน์ 
ที่ เกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่อผู ้ มีส ่วนได้เสียหรือบุคคลอื่น	 
ไม่ว ่ำจะเป็นผลลัพธ์ทำงด้ำนกำรเงิน	 กำรตลำด	 หรือ 
กำรประชำสัมพันธ์	 กิจกรรม	 CSR	 นั้นไม่อำจถือว่ำเป็น	 
CSR	ที่แท้จริง
  ตัวชี้วัดการด�าเนินกิจกรรม CSR ที่ดีนั้น	 ไม่ได้ 
ตัดสินจำกมูลค่ำที่เป็นตัวเงินบริจำค	 เพ่ือวัตถุประสงค์ 
ทำงกำรตลำดหรือกำรสร้ำงภำพลักษณ์	 หรือจำกจ�ำนวน 
กิจกรรมที่เป็นไปเพื่อกำรประชำสัมพันธ์	 ในทำงตรงกันข้ำม	 
กำรด�ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดี	 อำจไม่จ�ำเป็น 
ต้องใช้จ่ำยเงินเพิ่ม	 หรือสร้ำงกิจกรรมพิเศษใดๆ	 เพิ่มเติม	 
มำกไปกว ่ำกำรดูแลตรวจตรำกระบวนกำรทำงธุรกิจ 
โดยปกติ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ทั้งองค์กรและสังคม  
รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน 
ซึ่งกันและกัน จนสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก ่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ที่มา : http://faq.thaicsr.com/2006/09/blog-post_26.html

“การทำ บุญ”
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@ PORT

กทท.  ร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล
“สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ”  ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ

	 เมื่อวันที่	 8	 สิงหำคม	 2561 เรือตรี ทรงธรรม  
จันทประสิทธิ์ รอง	 อทร.(วศ)	 รักษำกำรแทน	 อทร.	 
น�ำผู้บริหำร	 และพนักงำน	 กทท.	 เข้ำร่วมพิธีลงนำม 
ถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	 เนื่องในโอกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำครบรอบ	 86	 พรรษำ	 
12	 สิงหำคม	 2561	 เพื่อแสดงถึงควำมจงรักภักดี 
และส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำท่ีสุดมิได ้	 
ณ	ด้ำนหน้ำอำคำรที่ท�ำกำร	กทท.

กทท. ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ ครบรอบ 86 พรรษำ

	 เมื่อวันที่	 12	 สิงหำคม	 2561 เรือตรี ทรงธรรม  
จนัทประสทิธิ ์รอง	อทร.(วศ)	รกัษำกำรแทน	อทร.	พร้อมด้วย	 
ร้อยต�ารวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน	 ผช.อทร.(วศ)	 
ร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์เพื่อถวำยพระรำชกุศล 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9  
เนือ่งในโอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ	86	พรรษำ	12	สงิหำคม	 
2561	โดยมี	พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา	นำยกรัฐมนตรี	 
เป็นประธำนในพิธีฯ	ณ	ท้องสนำมหลวง
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	 	 เมื่อวันที่	 5	 สิงหำคม	 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
รวค.	และคณะ	ลงพืน้ทีป่ระชมุทมีงำน One Transport	เพือ่ขบัเคลือ่น 
ภำรกิจของกระทรวงคมนำคม	 และเตรียมควำมพร้อมน�ำเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมสัญจรในพื้นที่	จ.ระนอง	เพื่อกำรขับเคลื่อน 
โครงข่ำยคมนำคมในจังหวัดระนอง	 ทั้งถนนส่ีเลน	 รถไฟรำงคู่	 ท่ำเรือ- 
ระนอง	 ให้สำมำรถเช่ือมโยงระบบกำรขนส่งชำยฝั ่งอันดำมันและ 
อ่ำวไทย	 และกำรขนส่งต ่อเนื่องหลำยรูปแบบในประเทศและ 
ระหว่ำงประเทศ	ครอบคลุมถึงพื้นที่	BIMSTEC	และ	GMS	
	 ทั้งน้ี	 จ.ระนอง	 นับได้ว่ำเป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรเปิดประตู 
สู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 กำรลงทุน	 รวมทั้งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 
เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ	 โดยมี	นายพรเทพ ผ่องศรี  
รองผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดระนอง	 พร้อมด้วย	 ผู ้อ�ำนวยกำรแขวง- 
กำรทำงระนอง	 ผู้อ�ำนวยกำรทำงหลวงชนบท	 ขนส่งจังหวัดระนอง	 
ผู้จัดกำรท่ำเรือระนอง	 และส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงคมนำคม	 
ให้กำรต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมท่ำอำกำศยำน	จ.ระนอง

@ PORT

    เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 ร้อยต�ารวจตร ีมนตรี  ฤกษ์จ�าเนียร  
อ.ทลฉ. พร้อมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รอง อ.ทลฉ. และ 
คณะผู้บริหาร ทลฉ. ให้การต้อนรับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รชค.  

และคณะ ในโอกาสตรวจราชการและประชุมติดตามความพร้อมในการเปิดโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. (Single Rail  
Transfer Operator : SRTO) พร้อมทั้งมอบนโยบายในการด�าเนินการ และลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง  
(ท่าเทียบเรือ A)  ณ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. จ.ชลบุรี

รวค. ลงพื้นที่ จ.ระนอง

รชค. มอบนโยบาย
และตรวจเยี่ยม ทลฉ.
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@ PORT

	 ระหว่ำงวันที่	3	–	5	สิงหำคม	2561	นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม	 (รวค.)	 เป็นประธำนเปิดสัมมนำ 
โครงกำร	PR	MOT	FORUM	2018	:	กำรประชำสมัพนัธ์ขบัเคลือ่นภำรกจิ 
ของกระทรวงคมนำคม	 และกล่ำวปำฐกถำพิเศษ	 เรื่อง	 “PR MOT  
Toward together : ทิศทางการประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนโครงข่าย 
ไทยในยุค Thailand 4.0”	ณ	โรงแรมเดอะ	รีเจนท์	ชะอ�ำ	บีช	รีสอร์ท	 
จ.เพชรบุรี	 โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ นายสมศักด์ิ ห่มม่วง  
นายกฤชเทพ สมิลี รองปลดักระทรวงฯ นายสราวธุ ทรงศวิไิล นางอมัพวนั  
วรรณโก ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ	นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษำ 
ด้ำนเศรษฐกิจกำรขนส่งทำงน�้ำ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์	 ผู ้ช่วย- 
ปลัดกระทรวงฯ	พร้อมด้วย เรือโท ดร.ช�านาญ ไชยฤทธิ์ นักบริหำร	16	 
ปจอ.	ผูบ้ริหำรหน่วยงำนในสงักดักระทรวงฯ	เจ้ำหน้ำทีด้่ำนประชำสมัพนัธ์ 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงฯ	เข้ำร่วมสัมมนำ
	 รวค.	 กล่ำวว่ำ	 รัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงกำรรับรู้ 
ควำมเข้ำใจของประชำชนทกุภำคส่วนให้รับทรำบข้อมลู	ข้อเทจ็จรงิ	และ 
ให้กำรสนบัสนนุภำรกจิต่ำงๆ	ทีร่ฐับำลผลกัดนัเพือ่สร้ำงควำมเจรญิเตบิโต 
ทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ท่ีดีของประชำชน	 กระทรวงคมนำคม 
ได้รับนโยบำยให้ด�ำเนินกำรผลักดันขับเคลื่อนกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งในทุกระบบ	 ท้ังทำงบก	 ทำงรำง	 ทำงน�้ำ	 
และทำงอำกำศ	 โดยได้ด�ำเนินโครงกำรภำยใต้ควำมรับผิดชอบซ่ึงอำจ 
เกิดปัญหำควำมไม่เข้ำใจจำกประชำชนขึ้น	 กำรได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
รอบด้ำน	 ท�ำให้เกิดกำรคัดค้ำนกำรด�ำเนินงำน	 ส่งผลให้โครงกำรล่ำช้ำ 
ไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก�ำหนด	 กระทรวงฯ	 และหน่วยงำนในสังกัด 
ได้ปรับกำรประชำสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์	4.0	มีกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
รูปแบบใหม่โดยใช้สื่อใหม่	 หรือ	 “New media”	 เพื่อกำรท�ำให ้

ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงฯ	 เกิดประโยชน์สูงสุด 
และสำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้ในวงกว้ำง	 ผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร 
ประชำสัมพันธ์ของกระทรวงฯ	 ต้องปรับบทบำทพัฒนำกำรสื่อสำร 
รูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเท่ำทัน	 ต้องอำศัยสื่อที่หลำกหลำย 
รวมทั้งกำรใช้ภำษำส�ำหรับถ่ำยทอดข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนเข้ำใจง่ำย	 
เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ประสบควำมส�ำเร็จ
	 นอกจำกนี	้กำรสัมมนำดงักล่ำว	ได้จดักำรเสวนำ	เรือ่ง “เปิดมมุมอง 
กลยุทธ์การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์องค์กรยุคใหม่” และกำรบรูณำกำร 
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวง 
คมนำคม	 โดยผู้แทนหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงฯ	 ท้ังด้ำนกำรขนส่ง 
ทำงบก	ทำงรำง	ทำงน�ำ้	และทำงอำกำศ	ด�ำเนนิรำยกำรโดย	นายสรพงศ์  
ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ	 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ประสบกำรณ์	 วิธีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์	 เพื่อสร้ำง 
ควำมเข้ำใจให้กับระชำชนในรูปแบบต่ำงๆ	 เพ่ือให้หน่วยงำนด้ำน 
ประชำสัมพันธ์ในสังกัดกระทรวงฯ	 สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับ 
กำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 นอกจำกนั้นคณะผู้เข้ำร่วม 
สัมมนำฯ	 ยังได้ร่วมกิจกรรม	 CSR	 โดยได้แจกทุนกำรศึกษำ	 อุปกรณ์- 
กำรเรียนกำรสอน	 อุปกรณ์กีฬำ	 หมวกนิรภัย	 และจักรยำนยืมเรียน	 
ตำมโครงกำร	“คมนาคม แบ่งปันฝันปันสขุ สร้างวนิยั เดนิทางปลอดภยั”  
แก่นักเรียน	 ณ	 โรงเรียนวัดเพรียง	 (วิเทศรำษฏร์วัฒนำ)	 และมอบ 
หมวกนิรภัยในโครงกำร	“ขับขี่จักรยานปลอดภัย รักษาวินัยจราจร”  
แก่นักเรียนโรงเรียนดอนยำงวิทยำ	 จำกนั้นคณะได้เข ้ำเยี่ยมชม	 
กำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนขนส่ง	 จ.เพชรบุรี	 และได้เข้ำศึกษำดูงำน 
ศูนย์ฝึกกำรบนิ	สถำบนักำรบนิพลเรอืน	อ.หวัหนิ	จ.ประจวบศรีขีนัธ์	ด้วย

กระทรวงคมนำคม 
จัดสัมมนำ PR MOT FORUM 2018
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	 เมื่อวันที่	14	สิงหำคม	2561	นายโกมล ศรีบางพลีน้อย อ.ทกท.	 
พร้อมด้วย เรือโท ภูมิ แสงค�า รอง	 อ.ทกท.	 และเจ้ำหน้ำที่	 กทท.	 
ร่วมให้กำรต้อนรับคณะวิทยำกรกำรฝึกอบรมหลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ 
รักษำควำมปลอดภัยของท่ำเรือ	(Port	Security	Personnel	Seminar)	 
จำก	United	States	Coast	Guard	(USCG)		จ�ำนวน	5	คน	
	 ทั้งนี้	 หลักสูตรฯ	 ดังกล่ำวเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงกรมเจ้ำท่ำ	 
กับหน่วยงำนยำมฝั่งของสหรัฐอเมริกำ	 (USCG)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในประมวลข้อบังคับว่ำด้วย 
กำรควำมปลอดภัยของเรือและท่ำเรือ	(ISPS)	ณ	ห้องประชุม	1301	อำคำรที่ท�ำกำร	กทท.

กทท. ให้การต้อนรับคณะวิทยากร USCG 

กทท. จัดงาน 
“PAT CG DAY 2018”

	 เมื่อวันที่	19	กรกฎำคม	2561	 นายกฤชเทพ สิมลี กรรมกำร	กทท.	พร้อมด้วย 
ผู้บริหำร	 กทท.	 เข้ำร่วมงำน	 PAT	 CG	DAY	 2018	 เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อบุคลำกร 
ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม	 เป็นกำรสร้ำง 
กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร	 ผู ้บริหำร	 และพนักงำน	 กทท.	 ในกำรส่งเสริม 
ก�ำกบัดูแลกจิกำรทีด่	ี	มกีำรมอบรำงวัลบคุคลต้นแบบด้ำนควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำน 
ของ	 กทท.	 กำรจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และ 
กำรเสวนำ	 หัวข้อ	 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมี เรือโท กมลศักด์ิ พรหมประยูร  
รอง	 อทร.(บธ) เรือโท ดร. ช�านาญ ไชยฤทธิ์	 นบ.16	 ปจอ.	 และ	 นายโกมล  
ศรีบางพลีน ้อย	 อ.ทกท.	 เป ็นผู ้ เข ้ำร ่วมเสวนำ	 และ อ.เสน ่ห ์  ศรีสุวรรณ  
เป็นผู ้ด�ำเนินกำรเสวนำ	 เพื่อให้ผู ้บริหำรและพนักงำนสำมำรถน�ำควำมรู ้มำปฏิบัต ิ
ได้อย่ำงเหมำะสม	 รวมท้ังกำรแสดง	 Talk	 Show	 หัวข้อ	 “ท�าดี..อย่าเดี๋ยว”  
โดย น ้าโย ่ง เชิญย้ิม	 และกำรตอบค�ำถำมชิงรำงวัลเกี่ยวกับพระรำชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนฯ	 
ประมำณ	500	คน	ณ	ห้องนิทรรศกำร	อำคำรบี	อำคำรที่ท�ำกำร	กทท.
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	 เมือ่วนัที	่7	สงิหำคม	2561 เรอืตร ีทรงธรรม  
จนัทประสทิธิ ์รอง	อทร.(วศ)	รกัษำกำรแทน	อทร.	 
เป็นประธำนเปิดงำน	 “สัปดาห์รักษ์สุขภาพ”  
ครั้งที่	10	จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	7-9	สิงหำคม	2561	 
พร้อมด้วยผู้บริหำร	และพนักงำน	กทท.	เข้ำร่วมงำน	ภำยในงำนพบกับ 
บธูตรวจสขุภำพจำกโรงพยำบำลช้ันน�ำ	อำท	ิโรงพยำบำลบำงประกอก	9	 
อินเตอร ์ เนชั่นแนล	 โรงพยำบำลกรุงเทพ	 อินเตอร ์ เนชั่นแนล	 
โรงพยำบำลสวนเบญจกิติ	 เฉลิมพระเกียรติ	 84	 พรรษำ	 โรงพยำบำล 
เทพธำรินทร์	 มำให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ	 กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำเพื่อสุขภำพ	 
บูธชมรมกีฬำต่ำงๆ	ของ	กทท.	กำรแสดงบนเวที	พบกับ	จ่าเอกอินทัช  
ฤกษ์เย็น ทหำรเรือผู้ขับร้องเพลงบุพพันนิวำส	กำรบรรยำยเรื่องสุขภำพ 
จำกผูม้ชีือ่เสยีง	อำท	ิแพนเค้ก เขมนจิ, ป้าจิ ๊พทุธอิร	ฯลฯ	และกำรจบัแจก 
ของรำงวัลมำกมำย	ณ	ห้องนิทรรศกำร	อำคำรบี	อำคำรที่ท�ำกำร	กทท.

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์
รักษ์สุขภาพ”
ครั้งที่ 10
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	 เมื่อวันที่	 1	 สิงหำคม	 2561 นายโกมล  
ศรบีางพลน้ีอย	อ.ทกท.	ให้กำรต้อนรบัคณะผูบ้รหิำร	 
COSCO	 SHIPPING	 LINES	 CO.,LTD	 โดยม	ี 

Mr. Qian Weizhong	Secretary	of	Party	Committee	เป็นผูน้�ำคณะฯ	ในโอกำสเข้ำเยีย่มคำรวะ	และหำรอืเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำน	พร้อมเยีย่มชม 
กิจกำร	กทท.	ณ	ห้อง	อ.ทกท.	ชั้น	13	อำคำรที่ท�ำกำร	กทท.	

อ.ทกท. ต้อนรับ
คณะผู้บริหาร COSCO SHIPPING 

LINES (THAILAND) CO.,LTD

	 เมื่อวันที่	 3	 สิงหำคม	 2561	นางอัฌนา พรหมประยูร	 ผช.อทร.(บค)	 เป็นประธำน 
เปิดกำรจัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	รุ่นที่	 54	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรมมคีวำมรูเ้บือ้งต้นถงึสำเหตกุำรเกิดเพลงิไหม้ในรปูแบบต่ำงๆ	และฝึกทักษะในกำรใช้ 
เครือ่งมอือปุกรณ์ดบัเพลงิได้อย่ำงถูกต้อง	มปีระสทิธภิำพ	เพือ่เป็นแนวทำงเบือ้งต้นในกำรระงบัเหตอุคัคภียั	รวมทัง้ทรำบแนวทำงในกำรอพยพหนภียั 
เมือ่เกดิเหตอุคัคภียัได้	โดยทมีวทิยำกรแผนกป้องกนัอบัุตภิยั	กองรกัษำควำมปลอดภัย	ทีไ่ด้รับรองจำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน	กระทรวง- 
แรงงำน	 ร่วมบรรยำยควำมรู้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติให้กับพนักงำน	 กทท.	 และบุคคลในครอบครัวที่ได้รับสิทธิอยู่อำศัยในอำคำรแฟลต	 100	 
120	และ	124	จ�ำนวน	88	คน	ณ	อำคำรสโมสร	กทท.	ทั้งนี้	ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ร่วมฝึกซ้อมสถำนกำรณ์จ�ำลองของกำรอพยพหนีไฟเสมือนจริง 
บริเวณอำคำรแฟลต	100	120	และ	124	ด้วย		

กทท. จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

	 	 เมื่อวันที่	1	สิงหำคม	2561	กทท.	จัดโครงกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น 
ให้กับโรงเรียนวัดสะพำน	 โดยมี	นายอนันต์ ปานสกุล	 ชกภ.	 ฝบส.	 และทีมงำน	 กภ.	 
เป็นผูบ้รรยำยให้ควำมรูก้บัเยำวชน	เพือ่ให้ตระหนกัรูถ้งึกำรป้องกนัอคัคภียั	ลดกำรสญูเสยี	 
และสำมำรถระงับเพลิงไหม้เบ้ืองต้นได้	 ให้เป็นโรงเรียนเข้มแข็งสำมำรถป้องกัน 
เหตุเพลิงไหม้ท่ีจะเกิดกับโรงเรียนและชุมชนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ได้อย่ำงรวดเร็ว	 และถูกต้อง	 ในกำรนี้	นายเดชา นุชพุ่ม	 อกสท.	 ฝพต.	 เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซ้ือถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้	 
ณ	โรงเรียนวัดสะพำน

กทท. จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ ทกท.
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กทท. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวัน
สถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 159 ปี

กทท. ร่วมงาน 
“OUR KHUNG BANG KACHAO สานพลังร่วมเพื่อพัฒนาสังคม”

กทท. ร่วมแสดงความยินดี อ.อ.ป. ครบรอบ 71 ปี

	 เมื่อวันที่	 3	 สิงหำคม	 2561 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล  
นบ.14	ปจอ.	เข้ำร่วมแสดงควำมยนิดเีนือ่งในโอกำสวนัคล้ำยวนัสถำปนำ 
กรมเจ้ำท่ำ	 ครบรอบ	 159	 ปี	 พร้อมบริจำคเงินร่วมสมทบกิจกรรม 
เพือ่สำธำรณกศุล	อำท	ิกจิกรรมเพือ่ผู้สงูอำย	ุกจิกรรมเพือ่เด็กด้อยโอกำส	 
ผู้พิกำร	ฯลฯ	ณ	กรมเจ้ำท่ำ

	 เมื่อวันที่	24	กรกฎำคม	2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำร 
มูลนิธิชัยพัฒนำ	 ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรกำรก�ำกับกำรด�ำเนินงำนพัฒนำ 
พื้นที่คุ ้งบำงกระเจ้ำสู่ควำมยั่งยืน	 ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำร	 “OUR KHUNG  
BANG KACHAO สานพลังร่วมเพื่อพัฒนาสังคม”	 โดยมีผู้บริหำร	 ทั้งภำครัฐและเอกชน	 รวม	 35	 หน่วยงำน	 
ผู้แทนชุมชน	 เข้ำร่วมพิธี	 ฯ	 ในกำรนี้	นางอรรจนียา ตนานนท์ ชกก.	 ฝอ.	 ผู้แทน	 กทท.	 เข้ำร่วมพิธีฯ	 เพื่อสำนพลังควำมร่วมมือ 
เพื่อพัฒนำพื้นที่คุ้งบำงกระเจ้ำ	 และร่วมแสดงเจตนำรมณ์	 แสดงสัญลักษณ์ควำมร่วมมือพัฒนำร่วมกัน	ณ	 สวนสุขภำพคลองลัดโพธิ์	 ต.ทรงคนอง	 
อ.พระประแดง	จ.สมุทรปรำกำร

	 เมื่อวันที่	25	กรกฎำคม	2561	นางสาวกิตติสุภา สว่างเนตร	จบท.10	 
กชส.	ฝอ.	ผู้แทน	กทท.	 เข้ำร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำ 
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้	ปีที่	71	และร่วมบริจำคเงินเพื่อสมทบทุนกำรศึกษำ 
ให้กับบุตรหลำนสมำชิกหมู่บ้ำนป่ำไม้และนักเรียนที่อำศัยอยู่โดยรอบสวนป่ำ 
ขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้	 โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อ�ำนวยกำร 
องค์กำรอตุสำหกรรมป่ำไม้	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	ส�ำนกังำนกลำงองค์กำรอตุสำหกรรม- 
ป่ำไม้
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เม้ำท์สนั่นท่ำ

	ช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ	กทท.	มีกิจกรรมดีๆ	ที่พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลำยกิจกรรม	อำทิ	กำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	Big	Cleaning  
“รวมใจชาวท่า อาสาท�าด”ี “คลองหวัล�าโพงสวยใส ด้วยใจอาสา” กำรส่งมอบฝำยประชำรฐั	,	กจิกรรม	PAT	Innovation	,	กจิกรรม	CG	Day	และ	 
กิจกรรมสัปดำห์รักษ์สุขภำพ	 ยังไม่นับกิจกรรมภำยนอกที่ผู้บริหำรไปร่วมอีกมำกมำยหลำยกิจกรรม	 ทุกๆ	 กิจกรรมล้วนเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ของเรำทั้งสิ้น	 หำกจัดสรรเวลำท่ีเหมำะสม	 ไม่กระชั้นชิดหรือติดกันมำกนัก	 พนักงำนที่สนใจก็จะสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้มำกขึ้น	 โครงกำร/ 
กิจกรรมต่ำงๆ	ก็จะเกิดประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้นะครับ	

 12 สิงหาคม 2561 เวียนมาบรรจบ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประชาชนชาวไทย 
ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า กทท.จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และผู้บริหารร่วม 
กิจกรรมทำ บุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง

	 จัดยำวๆๆ	 กันมำจนถึงรุ่น	 4	 แล้ว 
ส�ำหรับโครงกำร	 PAT	 NETWORK	 

สนุกสนำนทั้งสำระและบันเทิงคับจอเหมือนเดิม	 เพ่ิมเติมคือ	 ทีม	 Thai	 Fight	 ผู้จัดงำน	 มีประสบกำรณ์มำกขึ้น	 
แถมผู ้บริหำรที่ไปด้วยยังร่วมท�ำกิจกรรมอย่ำงเป็นกันเอง	 ผู ้ร ่วมอบรมจึงแฮบปี ้แก้มปริกันทู ้กกกคน	      

  

	 เสร็จสิ้นไปแล้วส�ำหรับกำรสร้ำงและส่งมอบฝำยประชำรัฐ 
ประจ�ำปี	 2561	 กว่ำที่จิตอำสำจะเข้ำไปถึงตัวฝำยได้	 ต้องบุกป่ำ 

ผ่ำดงไม้ไผ่คลุกขี้เลน	ถึงกับต้องสละรองเท้ำกันไปหลำยคน	แล้วยังจะต้องปีนขึ้นลงรถ	GMC	ที่บรรทุกพวกเรำเข้ำไปในฝำย	 
ใครทรงตัวไม่ดีมีจับกบนะคะ	*	สร้ำงฝำยเสร็จก็เที่ยงพอดี	ให้น้องๆ	กินแล้ว	ถึงเวลำพี่จิตอำสำหม�่ำมั่งนะคร้ำบบบ	*	กิจกรรม 
เรำยำวๆ	ทัง้วนั	สร้ำงฝำย	เลีย้งข้ำวเดก็	ทเีด็ดคอื	กำรแข่งขนัฟตุบอลกระชับมติรระหว่ำงครขูองโรงเรยีนรำชประชำนเุครำะห์	30	 
และ	จิตอำสำ	กทท.	ท่ำมกลำงสำยฝนตลอด	90	นำที	ชุ่มฉ�่ำหัวจรดเท้ำทั้งนักเตะและกองเชียร์	ดูจำกสภำพพี่ธีระพล	กม.	ฝอ.	 
ได้เลย	ล้มถี่ยิ่งกว่ำ	เนมำร์	บรำซิล	อี้กกก	จิตอำสำสำวๆ	เล่นตำมกติกำจริงๆ	แทบจะนอนในโกลฝ่ำยตรงข้ำม	 
และที่น่ำสงสำร	น้องแอม	กชส.	และน้องเมย์ จบท.8	ปจอ.	ได้รับบำดเจ็บที่เท้ำ	ขอให้หำยไวๆ	นะครับ	 ...	 
อีกคนที่เป็นตัวส�ำคัญของทีม	 คือ	 ผู้รักษำประตูของทีม	 กทท.	 แค่ลีลำกับชุดสไปเดอร์แมนก็กินขำดแล้ว	 ...	 
*	 และสุดท้ำยนี้ต้องขอขอบคุณตำกล้องทุกท่ำนท่ีถ่ำยภำพสวยๆ	 มำให้พวกเรำได้ดูกัน	 ในภำพนี้ไม่มี 
พี่รังสรรค์ กพบ.	เพรำะนำงเป็นคนถ่ำยจ้ำ	
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ลุ้นรับของรางวัลจากการจับสลากจ�านวน 5 รางวัล 
เพียงส่งค�าตอบ พร้อมเขียนช่ื่อหน่วยงาน 

และเบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจนแล้วส่งค�าตอบ
ได้ที่กล่องรับค�าตอบ กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 15 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

เฉลยค�ำตอบประจ�ำเดือนกรกฎำคม 2561
กระป๋องเบียร์ กระป๋องน�้ำมัดลม กระป๋องปลำกระป๋อง ฯลฯ

รำยชื่อผู้โชคดี 5 ทำ่น
1. ณัฐฐิณี โชติกวณิชย์ ฝบ. 2. รัฐกำนต์ รำชีวะ ฝอ.
3. ศศินำ สุภำพรูป ฝบ. 4. คงดนัย จันทร์แย้ม ฝส.
5. วำรี สุกใส ฝบ.

PAT Quiz

วำรสำร NEWS WAVE 
ชวนผู้อ่ำนร่วมสนุกตอบค�ำถำม

ค�ำถำมประจ�ำเดือนสิงหำคม 2561
กำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบ e-Payment ของ กทท.
ใช้เพื่อกำรจัดเก็บค่ำอะไรบ้ำง

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

(วันเปิดทำาการ อังคารที่ 2 และ 3 ของเดือน 
และวันรับบำานาญทั้ง 2 วัน)

 สวัสดีเพื่อนสมำชิก ชสอ. 
ทุกท่ำนครับ ฉบับเดือนสิงหำคม 2561 นี้ 

มีข่ำวสำรมำแจ้งให้เพื่อนสมำชิกทรำบ ดังนี้
 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ชสอ. จัดงำน “สังสรรค์ 
สมำชิกกลำงปี 61” ณ สโมสร กทท. เป็นท่ีน่ายินดีอย่างยิ่งว่ามีสมาชิก 
เข้าร่วมงานเกนิความคาดหมายกว่า 200 ท่าน อกีทัง้อาหารกด็เียีย่ม ดนตร ี
ก็ไพเราะ ท�าให้สมาชิกได้ร่วมร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้ง 
มีการมอบของขวัญและรางวัลมากมาย โดยของรางวัลส่วนหนึ่งในปีนี้  
จะเป็นเงินสด ซึ่งสามารถน�าไปแลกเป็นของที่สมาชิกต้องการได้ทันที  
ทั้งนี้ ชสอ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งที่จะได้พบกันเช่นนี้ทุกๆ ปี และปลำยปีน้ี 
มีก�ำหนดจัดกำรประชุมใหญ่ ประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับวันที่จัดงำนจะแจ้ง 
ให้ทรำบอีกครั้งในโอกำสต่อไปครับ

 ชสอ. ขอประชำสัมพนัธ์ทำงเลอืกใหม่กำรรบัเงนิค่ำรักษำพยำบำล 
ผ่ำนธนำคำรกรุงไทย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเริ่มขั้นตอน 
การเบิกที่ สพอ. ผ่านกระบวนการตรวจจ่ายเหมือนเดิม และหำกเรื่อง 
มำถึงกองคลัง ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี จะด�ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญช ี
ให้ทันที (ทุกวันอังคำรและศุกร์) พร้อมกันนี้ธนาคารจะส่งข้อความแจ้ง
เตือนทางโทรศัพท์มือถือให้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก  
ไม่ต้องรอรับเงินค่ารักษาพยาบาลในวันจ่ายบ�านาญแบบเดิมอีกแล้ว  
หากสนใจสามารถน�าส�าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมรับรองส�าเนา  
และกรอกแบบฟอร์มแสดงความจ�านงด้วยตนเองท่ี กองคลงั ฝ่ำยกำรเงนิฯ  
ชัน้ 3 สอบถามเพิม่เตมิ โทร.02-269-5580 ส�าหรบัท่านทีต้่องการรบัเงนิสด  
(ไม่เกิน 10,000.- บาท) ยังคงรับได้เช่นเดิม เพียงให้แจ้งว่า “ต้องกำร 
รับเงินสด” 

 เพื่อเป็นกำรระลึกถึงเพื่อนๆ สมำชิกอยู่เสมอ จึงอยำกให้สมำชิก 
ทุกทำ่น แจ้งข้อมูลชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ปัจจุบัน กลับมำยัง  
ชสอ. เพื่อด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ชสอ. มีความ 
ปรารถนาดีจะส่งบัตรอวยพรวันเกิด ส่งความสุขให้มีสุขภาพแข็งแรง 
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน โดยจะเริ่มต้นการส่งมอบ 
ความสุขในปี 62 ครับ
 ช่วงนี้ฝนตกชุกและมีน�้ำป่ำไหลหลำกในบำงพื้นที่  หำกมี 
ควำมจ�ำเป็นต้องเดินทำง จะต้องวำงแผนล่วงหน้ำอย่ำงรอบคอบ  
เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอให้ทุกท่ำนหม่ันดูแล 
สุขภำพตนเองให้ดีและรักษำร่ำงกำยให้อบอุ่นอยู่เสมอครับ

ชุดแก้ว
ของรำงวัล
ประจ�ำเดือนเซรำมิก
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ศูนย์กลางการขนส่งทางน�้าและโลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

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

www.port.co.th

 ส�ำนักงำนท่ำเรือภูมิภำค กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

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

อีเมล์  :  orp.port12@gmail.com

 ท่ำเรือแหลมฉบัง
ถนนสุขุมวิท ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

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

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

www.laemchabangportnew.com

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

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

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

www.port.co.th
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