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อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

SSIปองกันยาเสพติดยั่งยืน
ยกชั้นทูบีนัมเบอรวันองคกร

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 
จํากัด (เอสเอสไอ ยูเค) บริษัทยอย
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
เปดเผยวาบริษัทไดผลิตเหล็กแทง

แบนสะสมครบ 5 ลานตัน นับตั้งแต
การเริ่มดําเนินการผลิตตั้งแตเดือน
เมษายน 2555 ความสําเร็จครั้งนี้
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธที่
ผานมา          อานตอ น.4

เสรมิความแกรง
ธนาคารขยะSSI
จัดศึกษาดูงาน
ตอยอดสูยั่งยืน
เอสเอสไอ-โรงเรียนบาน

มรสวบ (โรงเรียนเครือขาย

ธนาคารขยะเอสเอสไอ) จัด

กิจกรรมศึกษาดูงานธนาคาร

ขยะ ตอยอดโครงการ นํา

ความรูที่ ไดจากการศึกษา

ดู ง า น ม า พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม

บริหารจัดการธนาคารขยะที่

ดําเนินงานอยู พรอมทั้งแลก

เปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

การดําเนินงานธนาคารขยะ 

เพือ่ใหการดาํเนนิงานเปนไป

อยางตอเนื่อง โดยมีคณะครู 

นักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา โรงเรียนบาน    

มรสวบ เขารวมศึกษาดูงาน 

ณ โรงเรยีนชมุชนมาบอาํมฤต 

จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  10 

กุมภาพันธ 2557

 นายสมบัติ แกวบุดดา     

ผู จัดการสวนชุมชนสัมพันธ  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ

กลาววา  “เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ

2557 ทีผ่านมา เอสเอสไอ ไดรวม

กับ โรงเรียนบานมรสวบ ซึ่งเปน

หนึ่งใน  อานตอ น.4

SSI UKผลติเหลก็แทงแบนทะล5ุลานตนั
สงปอนเอสเอสไอบางสะพานแลว50ลอ็ต

เอสเอสไอมุงมั่นสรางความแข็งแกรงใหกับพนักงานใน
โรงงาน ตามแนวคิด “Care Organization” ดวยการจัดตั้ง
ชมรมทูบีนัมเบอรวันในสถานประกอบการตามแนวทาง
โครงการทูบีนัมเบอรวัน เพื่อรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด สรางภูมิคุมกันใหแกพนักงาน รูเทาทัน

ใชไฟฟาขบัเคลือ่นเครนสมัฤทธิผ์ล
9เดอืนPPCเซฟพลงังาน3ลานบาท
แผนเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงาน
จากนํ้ามันดีเซลเปนพลังงานไฟฟา 
ในการขับเคลื่อนเครน “PPC Shore 
Crane” ของ บริษัททาเรือประจวบ 
จาํกดั ทีไ่ดตดิตัง้เมือ่วนัที ่18 เมษายน 
2556 เห็นผล 9 เดือนสามารถลดคา
ใชจายในการใชพลังงานเชื้อเพลิง 
(นํ้ามันดีเซล) ไดถึง 3 ลานบาท ลด

คารบอนไดออกไซดได 2.3 แสนกิโล
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา พรอม
ชวยลดคาใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องยนตไดตันละ 0.2 บาท
  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอส-
ไอ” รายงานวา ตามทีไ่ดมกีารตดิตัง้
ปนจั่นหนาทา หรือ เครนหนาทา 
(Mobile Harbour Crane)   อานตอ น.3

TCRSSลยุพฒันา
ปรับคาความรอน
ขั้นตอน‘อบออน’
ลดการผลิตซํ้า
TCRSS ลุยพัฒนารูปแบบการ
ใหความรอนในกระบวนการ
อบออน เพื่อปรับปรุงคาความ
แข็งแรง (Tensile Strength) ของ
เหล็ก ปละปริมาณเกือบ 300 
ตัน โดยการคิดคนวิธีการ พรอม
ทดลองปรับปรุงลดอัตราเพิ่มของ
อณุหภมูขิองเหลก็ลง และควบคมุ
คาความแตกตางของอุณหภูมิ 
เก็บขอมูล 3 เดือน สามารถลด
การผลิตซํ้า (Reprocess) จากรอย
ละ 2.8 เหลือรอยละ 0.98 หรือลด
จํานวนได 192 ตันตอป หรือคิด
เปนเงิน 173,000 บาทตอป
 นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ TCRSS               อานตอ น.2

มาตรฐานการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
 1. ผูทํางานในสถานประกอบการ อยางนอยรอยละ 50 เปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
 2. ดําเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางนองปละ 2 ครั้ง
 3. มีสถานที่จัดตั้งชมรมชัดเจน
 4. มีคณะกรรมการอยางนอย ประกอบดวย ประธาน รองประธาน กรรมการ
  (อยางนอย 3 คน) เลขา เหรัญญิก
 5. กรรมการประชุมอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
 6. ดําเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
  หรือกิจกรรมเชิงสรางสรรคอยางนอยเดือนละครั้ง
 7. มีสถานที่จัดตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุน พื้นที่ไมนอยกวา 40 ตรม.
 8. มีแกนนําดําเนินการในศูนยเพื่อนใจวัยรุนไมนอยกวา 5 คน
 9. มีสื่อและเทคโนโลยีใหบริการสมาชิกตามความเหมาะสม เชน หนังสือ
  เอกสาร คอมพิวเตอร ปายประชาสัมพันธ
10. มีการเปดใหบริการอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน

ปญหายาเสพตดิ เตรยีมพรอมเดนิหนา
ประกวดประเมินผลชมรม ตั้งเปาเปน
ตัวแทนสถานประกอบการ ชิงชัยการ
ประกวดในระดับภาคสูงสุดตอไป
           อานตอ น.2

เหล็กแทงแบนล็อตที่ 50 จากทาเรือ Teesport ประเทศอังกฤษ สูโรงงานเอสเอสไอ บางสะพาน
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ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ป้องกันยาเสพติด  ต่อจากหน้า 1

	 	 ด้วยเล็งเห็นความสำาคัญของปัญหา

ยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคาม	กัดกร่อนทำาลาย

สังคม	ชุมชน	 ในวงกว้าง	 เอสเอสไอจึงได้นำา

แนวคิดสานสัมพันธ์ในองค์กรหรือ	 “Care	

Organization”	 ในการช่วยบริหารจัดการดูแล

อยา่งใกลช้ดิดว้ยดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ	รว่มกนั

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเป็นภูมิคุ้มกันภัย

ภายในองค์กรอย่างเข้มแข็ง	 เช่น	การดำาเนิน

กิจกรรมระบบพี่เลี้ยง	เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อนัดรีะหวา่งพนกังานใหมแ่ละพีเ่ลีย้ง	กจิกรรม	

Buddy	 สร้างความสัมพันธ์อันดี	 ระหว่าง

พนักงานกับพนักงาน	 การแถลงนโยบาย

ประจำาปี	 และกิจกรรม	Meet	Management	

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ													

ผู้บริหาร	 ฯลฯ	 และที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรม					

ขบัเคลือ่นปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพดว้ย

การดำาเนินโครงการโรงงานสีขาว	 และการ

จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	(TO	BE	NUMBER	

ONE)	ขึ้นภายในองค์กร	 เมื่อปีพ.ศ.2548	 เป็น

ระยะเวลาเกือบ	 9	ปี	 โดยมีสมาชิกชมรมอยู่

ปัจจุบันทั้งหมดกว่า	200	คน	

	 	 ผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	

รายงานว่า	 “ด้วยความสำาคัญดังกล่าวเมื่อ				

วันท่ี	19	กุมภาพันธ์		ท่ีผ่านมา		โรงงานเอสเอสไอ

บางสะพาน	 ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	จัด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถานประกอบการ	 (BE	NUMBER	

ONE)		ขึ้น		โดยได้รับเกียรติจาก	นายสิริวุฒิ

เหมทัต		รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เปน็ประธานพรอ้มกลา่วใหค้วามรูเ้รือ่งพษิภยั

จากปัญหายาเสพติด	 หลักการจัดตั้งชมรม					

ทูบีนัมเบอร์วัน	 ตามแนวทาง	 มาตรฐาน	

หลักเกณฑ์ของชมรม	และเชิญชวนให้สถาน

ประกอบการร่วมจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

(TO	BE	NUMBER	ONE)	ตามแนวทางดังกล่าว	

เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

ชมรม	 โดยมีพนังงานเอสเอสไอเข้าร่วมงาน

จำานวนทั้งสิ้น	 120	คน	ณ	 โรงงานเอสเอสไอ

บางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

  นายชลเทพ ตั้งเขาทอง	 ผู้จัดการ						

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ	บริษัท		

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	 (มหาชน)	หรือ	

เอสเอสไอ	กล่าวกับผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็ก

เอสเอสไอ”	ว่า	หลังจากที่ได้รับฟังความรู้จาก

ท่านรองผู้ว่าฯ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ถึงพิษภัย

ของปญัหา	และการจดัตัง้ชมรมทูบนีมัเบอรว์นั

ตามหลักของชมรมนั้น	ซึ่งแต่เดิมชมรมทูบี-

นัมเบอร์วันของเอสเอสไอได้มีการดำาเนิน

กิจกรรมขับเคลื่อนป้องกันยาเสพติดใน

สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง	มีรูปแบบ

การบริหารจัดการชมรมอยู่	 แต่อาจยังไม่

ครอบคลุมการดำาเนินงานทั้งหมด	ครั้งนี้ถือ

เปน็โอกาสอนัดใีนการเขา้รว่มเปน็หนึง่ในการ

ดำาเนนิงาน	ซึง่เอสเอสไอไดต้ัง้เปา้หมายวา่จะ

ดำาเนนิการตามหลกัเกณฑด์งักลา่วทัง้หมดให้

ได้ภายในปีนี้	 และจะสมัครเข้าร่วมประกวด

ประเมินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 ใน

สถานประกอบการจากหนว่ยงานภาครฐั	เพือ่

เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดไปประกวดใน

ระดับภาคต่อไปให้ได้ครับ

	 	 มาตรฐานการดำาเนินโครงการ	 TO	 BE		

NUMBER	ONE	 ในสถานประกอบการ	คือ	 1.	

ผู้ทำางานในสถานประกอบการ	 อย่างน้อย							

ร้อยละ	50	เป็นสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	 2.	 ดำาเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	อย่างน้องปีละ	2	ครั้ง		3.	มี

สถานทีจ่ดัตัง้ชมรมชดัเจน		4.	มคีณะกรรมการ

อยา่งนอ้ย	ประกอบดว้ย	ประธาน	รองประธาน	

กรรมการ	 (อย่างน้อย	3	คน)	 เลขา	 เหรัญญิก	

5.	กรรมการประชุมอย่างน้อย	ปีละ	2	ครั้ง	6.	

ดำาเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด	หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างน้อย

เดือนละครั้ง	 7.มีสถานที่จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ

วัยรุ่น	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	40	ตรม.	8.	มีแกนนำา

ดำาเนินการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นไมน้อยกว่า	

5	คน		9.	มีสื่อและเทคโนโลยีให้บริการสมาชิก

ตามความเหมาะสม	 เช่น	 หนังสือ	 เอกสาร	

คอมพิวเตอร์	ป้ายประชาสัมพันธ์	 10.	มีการ

เปิดให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	วัน

	 	 ทัง้นี้	บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีไดร้ว่ม

จัดทำาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	

(มยส.)	ปี	2556	ผ่านเกณฑ์	6	ข้อกำาหนดหลัก	

คอื	1.	มกีารบรหิารจดัการ	2.	มคีณะทำางาน				3.	

มปีระกาศประชาสมัพนัธ	์รณรงคต์อ่ตา้น		และ

ให้ความรู้	 4.	มีมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 5.	มีมาตรการช่วย

เหลอืและใหโ้อกาสผูเ้สพและผูต้ดิยาในสถาน

ประกอบการ	6.	มีการติดตามและประเมินผล	

โดยการรับรองมีอายุ	3	ปี	จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

TCRSSลุยพัฒนา ต่อจากหน้า 1
กลา่วกบัผูส้ือ่ขา่ว	“ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ”	วา่	จากการทีส่นิคา้ของบรษิทั	คอืเหลก็แผน่รดีเยน็

ชนิดค่าความแข็งแรงมากกว่า	440	เมกกะพาสคาล	(Tensile	Strength		[TS]	>	440	MPa)	บางครั้ง

ค่าความแข็งแรง	 (Tensile	 Strength)	 จะมีค่าตำ่ากว่า	 440	

เมกกะพาสคาล	ซึ่งไม่ได้ตามมาตรฐานลูกค้า	 ทำาให้ต้อง	

นำาไปผลิตซำ้า	(Reprocess)	ที่	TM	และ	1RC	เพื่อปรับปรุงค่า

ความแขง็แรง	(Tensile	Strength)	รวมแลว้มปีรมิาณเกอืบ	300	

ตนัตอ่ปนีัน้	ทำาใหท้มีงานคดิคน้วธิกีารปรบัปรงุงานเพือ่ใหม้ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 นายอภินันท์ มาศศรี	 วิศวกรดูแลด้านการผลิตใน

กระบวนการอบอ่อน	 (BAF)	 บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	

จำากดั	(มหาชน)	หรอื	TCRSS	กลา่ววา่	เมือ่ไดพ้จิารณาทำาการ

ศกึษาดงักลา่วเหน็วา่ปญัหามาจาก	Coil	ทีผ่ลติจาก	Big	Base	

และส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานจะอยู่บริเวณหัวของม้วนเหล็ก	

(coil)	 จึงกำาหนดแนวทางปรับปรุงโดยการลด

อัตราเพิ่มของอุณหภูมิของเหล็กลง	 รวมทั้ง

ควบคมุคา่ความแตกตา่งของอณุหภมูจิดุ	Hot	

Point	และ	Cold	Point	ของ	Coil	หลงัจากทดลอง

ผลิต	 และเก็บข้อมูลประมาณ	3	 เดือน	 ช่วง

ระหว่างกรกฎาคม	-	ตุลาคม	2556	พบว่าการ

ปรับปรุงดังกล่าวให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

	 “เราพบว่าค่าความแข็งแรง	 (Tensile	

Strength)	อยู่ในมาตรฐาน	ถึงแม้จะมีส่วนหัว	

Coil	 ไม่ได้มาตรฐานอยู่บ้าง	 ซึ่งต้องทำาการ					

Reprocess	 แต่ปริมาณก็ลดลงมาก”	 นาย

อภินันท์กล่าว

	 จากการปรบัปรงุดงักลา่ว	ทำาใหส้ามารถ
ลดการ	Reprocess	หรือ	
ผลิตซำ้า	 จากเดิมที่ร้อย
ละ	2.8	เหลือร้อยละ	0.98	
ลดลงจำานวนได้	 192	ตัน
ต่อปี	 คิดเป็นเงินจำานวน	
173,000 	 บาท	 ซึ่ งถือ
เป็นความสำาเร็จในการ
ดำาเนินงาน	ทั้งนี้ต้องขอ
ขอบคณุพนกังานทกุทา่น
ในความพยายาม	ความ
มุ่งมั่นตั้งใจทำางานของ
พนักงาน	 TCRSS	 เพื่อ
ทำาให	้TCRSS	เปน็หนึง่อยู่
เสมอนั่นเอง
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ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ขับเคลื่อนเครน     ต่อจากหน้า 1

ยี่ห้อ Gottwald รุ่น GHMK 6407B ขนาด 100 
ตัน จำานวน 2 ตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพและมุ่ง
เน้นการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องรวม
ถงึรองรบัการขนถา่ยวตัถดุบิซึง่เปน็เหลก็แทง่
แบนจาก SSI UK ที่ขนสินค้ามากับเรือขนาด
ใหญ่ โดยเป็นเรือที่ไม่มีเครนในตัว ดังนั้น
จำาเป็นต้องใช้เครื่องมือขนถ่ายยกเหล็กแท่ง
แบนโดย Mobile Harbour Crane หรอืทีเ่รยีกกนั
วา่ “PPC Shore Crane”   ซึง่เปน็เครนทีส่ามารถ
ใชใ้นการขนถา่ยสนิคา้ทีม่นีำา้หนกัมากจากเรอื
ขนาดใหญ่ได้
  และดว้ยเลง็เหน็การใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ
ให้น้อยลงรวมถึงการคำานึงถึงการมีส่วนร่วม
ตอ่ความรบัผดิชอบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ท่าเรือประจวบจึงได้ทำาการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การใช้พลังงานจากนำ้ามันดีเซล เป็นพลังงาน
จากไฟฟ้าภายใต้โครงการ “External Power 
Supply for PPC Shore Crane Project” ขึ้น 
  นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่าย
ปฏบิตักิารทา่เรอื  บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั 
หรอื PPC กลา่ววา่  PPC ไดด้ำาเนนิการโครงการ
ดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า External Power Supply 
for PPC Shore Crane Project  ใช้งบลงทุนกว่า 
7,000,000 บาท  โดยเมือ่วนัที ่18 เมษายน 2556 

ที่ผ่าน PPC ได้เริ่มใช้งานระบบพลังงานไฟฟ้า

กบั “PPC Shore Crane”  เปน็ครัง้แรก จนกระทัง่

ปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ ตลอด

ระยะเวลา 9 เดอืน เริม่เหน็ผลดเีปน็ทีน่า่พอใจ

เพราะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการใชพ้ลงังาน

เชื้อเพลิง (นำ้ามันดีเซล) ได้ถึง 3 ล้านบาท  และ

ยังสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) 

ได้ 2.3 แสนกิโลคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า

หรอืเทา่กบัรถปคิอพัจำานวนถงึ 71,000 คนั ตดิ

เครื่องพร้อมกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นอกจากนี้

ยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

ให้ยาวนานขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

บำารุงรักษาเครื่องยนต์ได้ตันละ 0.2 บาท 

  นายชนยุธ กล่าวว่า “การดำาเนินการใน

โครงการดังกล่าวนี้ก็ถือว่าประสบผลสำาเร็จ

ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงได้

ทำาให้ท่าเรือประจวบเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งผลดีต่อชุมชนและ

สภาพแวดล้อมอีกด้วย”

  บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ได้ลงทุน 

โครงการเครนหน้าท่า PPC โดยติดตั้งปั้นจั่น

หน้าท่าล้อยางขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Mobile 

Harbour Cranes) รุ่น GHMK 6407B ขนาด 100 

ตัน จำานวน 2 ตัว มูลค่ารวมกว่า 6,580,000 

ยูโร หรือประมาณ 280 ล้านบาท ของบริษัท 

Gottwald Port Technology จำากัด โครงการนี้

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายเหล็ก

แท่งแบนและผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ

X

 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำางาน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) จัดฝึกอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับ
หัวหน้างาน – จป. หัวหน้างาน” ให้แก่พนักงานกว่า 80 คน จำานวน 2 รุ่น จาก บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด บริษัท 
บี.เอส.เมทัล จำากัด บริษัท เอสเอ็มไอ โปรดัคส์ จำากัด บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จำากัด บริษัท ประจวบ
พัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด เพื่อพัฒนาให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำางานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน 
โดยสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปจัดการ ป้องกัน และพัฒนาการทำางานเกี่ยวกับความปลอดภัยแก่การ
ทำางานและองค์กร ตามมาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่                       
18 - 19 กุมภาพันธ์ และวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มเหล็กสหวิริยา พระราม 3

X เครอืสหวริยิารว่มสนบัสนนุงาน “ทอ่งเทีย่วประจวบคีรขีนัธ์ มหศัจรรย์
เมืองสามอ่าวและงานกาชาด”
นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ  
เอสเอสไอ เป็นตัวแทนเครือสหวิริยาร่วมมอบเงินสนันสนุนการจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำาปี 2557” จำานวน 200,000 บาท แก่ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่สนบัสนนุการจดังาน การทอ่งเทีย่ว การสรา้ง
รายไดใ้หก้บัประชาชนในพืน้ที ่พรอ้มทัง้สง่เสรมิเอกลกัษณ ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ ของดเีมอืง
ประจวบครีขีนัธ ์และการประชาสมัพนัธผ์ลงานของภาคสว่นตา่งๆ เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2557 ทีผ่า่นมา

 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2557 ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์

 “ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรม...พี่ท่าเรือ พาน้องเที่ยว ครั้งที่ 1
นายชนยุธ  นิลพานิช  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด (สำานักงาน
บางสะพาน) พรอ้มดว้ยพนกังานจติอาสา จดักจิกรรม “พีท่า่เรอื พานอ้งเทีย่ว” ตอนเปดิโลกแหง่การเรยีน
รู ้ทอ่งไปในสวนสตัว ์ครัง้ที ่1 นำาคณะคร ูนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นอา่วยาง พรอ้มดว้ยผูป้กครอง จำานวนกวา่ 
50 คน ทัศนศึกษา ณ สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี และหัวหิน
ซาฟารี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ ให้ได้ศึกษาจากแหล่ง
เรยีนรูจ้ากสถานทีจ่รงิ และปลกูจติสำานกึของเยาวชนใหเ้กดิความเขา้ใจในชวีติสตัวป์า่ ความรกัธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม เพราะในปจัจบุนัการศกึษาไมไ่ดมุ้ง่เนน้ใหผู้เ้รยีนเรยีนแตเ่พยีงในหอ้งเรยีน แตม่กีารเนน้
ใหผู้เ้รยีนพฒันาการเรยีนรูใ้นหลายๆ ดา้น เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง มทีกัษะ มคีวามคดิ 
ที่สามารถนำาไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

X
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ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25574 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนนิทร ์ อนิทรพ์รหม , นายณฏัตพงศ ์ จงสรุสทิธวิฒัน ์, นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอ่ึง้ , นางสาวเคลอืวลัย ์ ชา้งเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว้
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ผลิตเหล็ก 5 ล้านตัน                 ต่อจากหน้า 1

หลังจากเมื่อต้นเดือนได้มีการ
ขนส่งเหล็กแท่งแบนล็อตที่ 50 
จากท่าเรือ Teesport ประเทศ
อังกฤษ สู่ โรงงานเอสเอสไอ 
บางสะพาน ประเทศไทย โดย
จำานวนเหลก็แทง่แบนทีไ่ดข้นสง่
มายังประเทศไทยจนถึงวันน้ีมี
มากกว่า 3.2 ล้านตัน และมูลค่า
เหล็กแท่งแบนส่งออกของ   
เอสเอสไอ ยูเค ในปี 2555 อยู่ที่ 
1.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯในปีนี้
  Mr. Cornelius Louwrens, 
Business Director and Chief 

Operating Officer เอสเอสไอ 
ยูเค เผยว่า “ความสำาเร็จใน
ครั้งนี้นับได้ว่า  เป็นครั้งสำาคัญ
สำาหรับโรงงานเอสเอสไอทีไซด์
ของเรา และยังแสดงถึงคำามั่น
สัญญาและความมุ่ งมั่นใน  
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เอสเอสไอ ยเูค ทกุคน  นอกจาก
นี้ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่าน ซึ่งให้การสนับสนุน
ความพยายามของเราเสมอมา 
เราจะไม่ย่อท้อในการทำางาน
และร่วมกันพัฒนาให้โรงงาน
เอสเอสไอทีไซด์ประสบความ
สำาเรจ็อยา่งยัง่ยนืในตลาดโลก”

ธนาคารขยะ        ต่อจากหน้า 1

โรงเรียนเครือข่ายธนาคารขยะเอสเอสไอ 

จดักจิกรรมศกึษาดงูานธนาคารขยะ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ 

และนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน

มาพัฒนากิจกรรมบริหารจัดการธนาคาร

ขยะที่ดำาเนินงานอยู่ อีกทั้งยังเป็นการแลก

เปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณก์ารดำาเนนิงาน

ธนาคารขยะฯ เปดิมมุมองแนวคดิใหม่ๆ  นำา

ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อให้ดำาเนินงานเป็นไปได้

อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะครู นักเรียน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน

มรสวบ รวมทั้งสิ้น 9 คน เข้าร่วมศึกษา         

ดูงาน ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำามฤต  ตำาบล

ชุมชนมาบอำามฤต อำาเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพร 

 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในการศึกษา

เยี่ยมชม ณ โรงเรียนแห่งนี้ ด้วยเล็งเห็น

ถึงความศักยภาพ ความสามารถในการ

บริหารงานจัดการโครงการธนาคารขยะที่

ดเียีย่มของโรงเรยีนชมุชนมาบอำามฤต โดย

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นางสาวสารภี

นาพิรุณ รองผู้อำานวยการโรงเรียน ชำานาญการ 

โรงเรียนชุมชนมาบอำามฤต กล่าวให้การ

ต้อนรับ  พร้อมทั้งบรรยายการจัดการ  และ

ท่ีมาของการเร่ิมดำาเนินงานโครงการธนาคาร

ขยะ รวมทั้งกิจกรรมที่ดำาเนินการสร้างการ

มีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ชุมชน โรงเรียน

รว่มกนั ใหก้บัตวัแทนนกัเรยีน คร ูและคณะ

กรรมการสถานศกึษา โรงเรยีนบา้นมรสวบ 

อ.บางสะพาน ได้รับทราบ

 รองผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนมาบ

อำามฤต  กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกยินดี

เป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะครูในพื้นที่อำาเภอ

บางสะพานไดม้าเยีย่มชมศกึษาดงูานดา้น

การจดัการธนาคารขยะของโรงเรยีนชมุชน

บา้นมาบอำามฤต เพราะการสรา้งจติสำานกึ

ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมนั้นถือเป็น

เรื่องสำาคัญ ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

การทิ้งเศษวัสดุ อุปกรณ์ได้ ทุกคนรู้จักการ

คัดแยกขยะได้ และนักเรียนสามารถทำาได้

จะทำาให้โรงเรียนและชุมชนของเรามีสภาพ

แวดล้อมที่ดี แล้วคุณภาพชีวิตที่ดีจะตามมา”

 นายธงชยั แสงโพลง ผอ.โรงเรยีน

บา้นมรสวบ หนึง่ในคณะเยีย่มชม กลา่ว

วา่ “รูส้กึดใีจทีไ่ดม้าศกึษาดงูานอกีครัง้

และต้องการนำาความรู้ที่ได้จากการมา

ศึกษาดูงานไปปรับใช้ที่โรงเรียน และ

ต้องการทำาให้เป็นรูปเป็นร่างโดยการ

ปรับปรุงระบบการดำาเนินการธนาคาร

ขยะ ปรับปรุงการคัดแยก และปลูกฝัง

นักเรียนมีจิตสำานึก และจะเชิญชวนชุมชน

ในการมีส่วนร่วม เพื่อที่จะต่อยอดจาก

แผนเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

 นายสมปอง จันทร์กระจ่าง          

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านมรสวบ

และคณะกรรมการสถานศึกษาหนึ่ง

ในคณะเยี่ยมชม กล่าวว่า “เป็นครั้ง

แรกในการไปศึกษาดูงานด้านธนาคาร

ขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและจะช่วยใน

เรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และ

อยากจะทำาผา้ปา่ขยะของชมุชน ตลาด

นัดภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้

มีส่วนร่วมและชุมชนก็จะมีส่วนในการ

ร่วมกิจกรรมด้วยกัน” 

SSI p.4.indd   1 2/27/2557 BE   7:02 PM



: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

มาทําความรูจัก
และทราบถึง

วิสัยทัศน
การบริหารงาน

ผูบริหาร

บริษัท
ประจวบพัฒนา
ดีเวลลอปเมนท

จํากัด

เครอืสหวริยิา สมทบหุน
7 ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
รวมกําลัง รวมใจสนับสนุนทุนชุมชน ยางปที่ 5

ทมีพฒันาชุมชน จบัมอื
ทมีมวลชนสมัพนัธ ขบัเคลือ่น
แผนงานพัฒนาและสรางสัมพันธชุมชน
เนนสรางประโยชนสูงสุดใหทุกภาคสวน
หลายปที่ผานมาดวยศักยภาพของ
ทมีทาํงานดานพฒันาชมุชน มวลชน
สัมพันธ และทีมดานการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา 
ที่มุงมั่นทํางานพัฒนาสรางสังคม 

เศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดลอม    
ทีด่ใีนอาํเภอบางสะพาน โดยเฉพาะ
ทีมงานดานพัฒนาชุมชนและทีม
งานมวลชนสัมพันธ ที่กําหนดแผน
งานขับเคลื่อน  :อานตอหนา 3

ปที่  5   ฉบับที่  94   ประจําวันที่  1  มีนาคม  2557

●  ปลูกปา

น.4

ทีมงานศูนยฯ สิ่งแวดลอม
รวมกิจกรรม “ประชาอาสา
ปลูกปา 800 ลานกลา
80 พรรษามหาราชินี
และปลอยสัตวนํ้า”

เครือสหวิริยา สนับสนุนเงิน
สมทบหุนให 7 ธนาคารชุมชน 
อํ า เ ภ อ บ า ง ส ะ พ า น  แ ห ง ล ะ 
100,000 บาท รวม 700,000 บาท
เพ่ือเสริมกําลังรวมแรงขับเคล่ือน
ใหธนาคารชุมชน ขยายผลสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่นองชาว
บางสะพาน
 การประชุมคณะทํางานขับ
เคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชน
และโครงการสหวิริยารวมพัฒนา 
ครั้งที่ 2 ป 2557ซึ่งประชุมเมื่อปลาย
เดอืนกมุภาพนัธทีผ่านมา นอกเหนอื
จากการนําเสนองานพัฒนาใน   
ดานตาง ๆ  พื้นที่  อ.บางสะพานแลว
อีกหนึ่งวาระที่สําคัญสําหรับพี่นอง
สมาชิกธนาคารชุมชน ในพ้ืนท่ีอําเภอ
บางสะพาน            :อานตอหนา 2

เหลก็แผนเคลอืบไทย ทาํสาํเรจ็ 5.5 ลาน ชม.
ทาํงานไมมีอุบัตเิหตถึุงขัน้หยดุงาน 

ต.ค. 57 ตัง้เปาหมายลดอุบตัเิหตแุละชัว่โมงทาํงานตอเนือ่งถงึ 6 ลาน ชม.
พนักงานและผูบริหารบริษัท เหล็กแผน
เคลือบไทย จํากัด หรือ TCS รวมมือกัน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหวางทํางาน 
ทาํใหไมมีอุบัตเิหตถุงึขัน้หยดุงานตอเนือ่ง
มาเปนระยะเวลา 11 ป ติดตอกันสะสม

ชั่วโมงการทํางานครบ 5.5 ลานชั่วโมง ที่ไม
เกิดอุบัติเหตุ ภายใตโครงการลดอุบัติเหตุ
เปนศูนย Zero Accident campaign ของ
กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน
                 : อานตอหนา 2

คอลัมนพิเศษ
การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

: อานตอหนา 3

ในหัวขอ
เครือสหวิริยา

กับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
●  มอบปฏิทิน

น.4

บจก.ประจวบพัฒนา
ดีเวลลอปเมนท
มอบปฏิทินใชแลว
ใหเด็กพิการตาบอด

●  สนับสนุนทองเที่ยว

น.4

เครือสหวิริยา สนับสนุน
ทองเที่ยวประจวบคีรีขันธ
มหัศจรรยเมืองสามอาว 2557
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ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

คือ การมอบหุ้นสมทบประจำาปี โดยเครือ-
สหวิริยามอบเงินสมทบหุ้นให้ธนาคารชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 7 ธนาคารที่ผ่านเกณฑ์ฯ ดำาเนินการ
ต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปี
  ซึ่งมีทั้งธนาคารที่ได้รับหุ้นสมทบครั้งแรก 
และธนาคารที่ได้รับหุ้นสมทบต่อเนื่องเป็น           
ปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์พงศ์   
โพธสิมบตั ิทีป่รกึษาเครอืสหวริยิา เปน็ประธาน
ในพิธีมอบ และธนาคารที่เข้ารับมอบฯ ได้แก่ 
 1. ธนาคารชุมชนบ้านหนองตาจ่า ต.กำาเนิด
นพคุณ สมทบปีที่ 1 จำานวน 100,000 บาท
 2. ธนาคารชุมชนบ้านหนองระแวง ต.ธงชัย 
สมทบปีที่ 1 จำานวน 100,000 บาท
 3. ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย ต.ธงชัย 
สมทบปีที่ 2 จำานวน 100,000 บาท
 4 ธนาคารชุมชนบ้านดอนทอง ต.กำาเนิด-
นพคุณ สมทบปีที่ 2 จำานวน 100,000 บาท
 5. กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนบ้านฝ่ายท่า 
ต.พงศ์ประศาสน์ สมทบปีที่ 2 จำานวน 100,000 
บาท
 6. ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งลานควาย ต.แม่-
รำาพึง สมทบปีที่ 2 จำานวน 100,000 บาท
 7. ธนาคารชุมชนบ้านชัยมงคล ต.ธงชัย 
สมทบปีที่ 2 จำานวน 100,000 บาท  
 โดย นายรังสรร พุทธวงค์ ผู้จัดการแผนก
พัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา แกนหลักในการ
ขับเคลื่อนงานธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน 
ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ส่งงานพัฒนาไป
ถึงกลุ่มพี่น้องธนาคารฯ ว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว 
ที่เครือสหวิริยาได้ทำาการมอบหุ้นสมทบให้แก่
ธนาคารชุมชน เริ่มเมื่อปี 2553 สมทบหุ้น 2 แห่ง 
ปี 2554 สมทบ 8 แห่ง 2555 สมทบ 4 แห่ง 2556 
สมทบหุ้น 8 ธนาคารฯ และสำาหรับปี 2557 นี้ มี
ธนาคารชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินทั้งสิ้น  7 
ธนาคาร โดยมีทั้งสมทบครั้งแรก และต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกธนาคารฯ ที่จะ
เข้ารับเงินสมทบคือ 
 - ปีที่ 1 เปิดทำาการ 6 เดือนขึ้นไป ต้องมีเงิน
กองทนุสะสม 100,000 บาทขึน้ไป มสีมาชกิ 100 
คนขึน้ไป และผา่นการประเมนิตนเองเรือ่งความ
เข้มแข็งกองทุนชุมชน 10 ด้าน 41 คะแนนขึ้นไป
จาก 50 คะแนน

ธนาคารชุมชน     ต่อจากหน้า 1

เหล็กแผ่นเคลือบไทย ต่อจากหน้า 1

“แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินเกษตรกร
ควรจัดให้มีกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน โดยวิธีออมทรัพย์ร่วมกัน เพื่อสาธิต

การบริหารจัดการเงินและการบัญชีแก่ชาวบ้าน ส่งเสริมการจัดต้ังร้านค้าสาธิตหมู่บ้าน
เพื่อฝึกด้านการจัดาการตลาด ควรริเริ่มทำาธุรกิจชุมชนในหมู่บ้านให้เข้มแข็งและ

แพร่หลาย เพื่อพัฒนาสู่ระบบหมู่บ้านสหกรณ์ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต”

ในหลวงทรงพระราชทานแก่ข้าราชการ จ.สกลนคร เมื่อ 12 พ.ย.2528

 - ปีที่  2 ต้องมีเงินกองทุนและสมาชิก

ธนาคารฯ เพิ่มจากปีที่ 1 10% ขึ้นไป มีการจัด

ตั้งสภาผู้นำาชุมชน พร้อมทั้งผ่านการประเมิน

ความเข้มแข็ง 43 คะแนนขึ้นไป

  “อย่างไรก็ดี ในฐานะที่ทีมพัฒนาชุมชน 

เปน็สว่นหนึง่ในการรว่มพฒันาธนาคารชมุชน

ขอเป็นกำาลังใจสำาคัญให้ทุกธนาคารฯ ให้

ดำาเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อไป เพื่อแต่ละ

ธนาคารฯ จะได้ต่อยอดไปถึงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนในชุมชน ทั้งด้านการศึกษา

ของบุตรหลาน ชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องมือ

อุปโภคบริโภค และอื่นๆ”

  สำาหรบัความรูส้กึของผูแ้ทนธนาคารฯ ที่

เข้ารับมอบหุ้นสมทบนครั้งนี้ 

  นายถนอม  คำาแก้ว
  เหรัญญิกของธนาคารชุมชนบ้านดอนทอง

  “รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้รับเงินสมทบ

กองทุน เป็นปีที่ 2 ไม่นึกว่าเราจะทำาสำาเร็จ ได้

รับการดูแลจากพี่เลี้ยง คือ ทีมพัฒนาชุมชน 

เครือสหวิริยา เป็นอย่างดี เรามีแผนพัฒนา

ในการปล่อยกู้เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม 

เป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าการออมใน

หมูบ่า้นใหม้ากขึน้ สถานะตอนนีด้ ีไมม่หีนีเ้สยี 

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางเครือสหวิริยา

ที่เล็งเห็นความเป็นอยู่และใส่ใจชุมชนรอบๆ 

บริษัท”

  นายจักรพงษ์  ไม้แก้ว
  ที่ปรึกษาหมู่บ้านหนองตาจ่า

  “ดี ใจเพราะหลังจากที่ตั้ งธนาคาร

หมู่บ้านมาแล้ว วัตถุประสงค์ตรงกับความ

ต้องการของสมาชิกคือ หมู่บ้านเราความเป็น

อยู่ดี ส่งผลถึงการมีสุขภาพกายและใจที่ดี  

และได้วางแผนพัฒนาศักยภาพในหมู่บ้าน

ผ่านการบริหารงานของธนาคารฯ ให้ดีมาก

ยิ่งขึ้น สถานะของธนาคารได้รับความร่วมมือ

และได้รับคำาแนะนำาจากน้องๆ เครือสหวิริยา 

ทำาให้ทำางานได้อย่างราบรื่น ต้องขอขอบคุณ

ทางเครือสหวิริยา ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับ

หมูบ่า้น เรายนิดตีอ้นรบัเพือ่รว่มเปน็ครอบครวั

เดียวกัน”

  นายนิติ  สกุณา
  ประธานธนาคารชุมชนบ้านทางสาย

  “รู้สึกดีใจสำาหรับการผ่านเกณฑ์และได้

รับหุ้นสมทบในครั้งนี้ จะนำาไปเป็นทุนให้กับ

ชาวบ้าน เพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับหมู่บ้าน

ในการพัฒนาให้มีความมั่นคงมากขึ้น เรามี

แผนพัฒนาการปล่อยกู้ให้มากขึ้น เพื่อจะให้

กองทุนมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สถานะตอนนี้ดี

ไม่มีใครผิดนัดไม่มีหนี้เสีย สุดท้ายนี้ขอบคุณ

เครอืสหวริยิาทีด่แูลเปน็อยา่งดแีละขอใหด้แูล

ชาวบ้านแบบนี้ตลอดไป อย่าทิ้งกัน”

 เนื่องด้วยคณะผู้บริหารเห็นถึงความ

สำาคัญของความปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญ จึง

ได้มีการเข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุเป็น

ศนูย ์ตามนโยบายของกรมสวสัดกิารคุม้ครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน มาโดยตลอดระยะ

เวลา 11 ปี และเป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วม

ปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั ซึง่พนกังานทกุ

คนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามกฎ

ระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้มี

การตัง้เปา้หมายไวใ้นเดอืนตลุาคม 2557 นี ้จะ

ทำาให้ได้ถึง 6 ล้านชั่วโมง การทำางานอุบัติเหตุ

เป็นศูนย์ ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความสนใจและร่วม

มือกันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับ

นายสมเกียรติ
ตงสกุลรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำากัด (TCS)
ประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภัย TCS

ความปลอภยัในโรงงาน จดัแผนการฝกึอบรม

ประจำาปี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดกฎหมายของโรงงาน 

และประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิความรูแ้ละตระหนกั

ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงงาน เพื่อให้

พนักงานมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

 “สำาหรับโครงการนี้ บริษัทฯ ตั้งใจกัน

ทำามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยพื้นฐาน บริษัทฯ 

ต้องการให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความ

ปลอดภัยสูงสุด ทั้งที่ทำางานและที่บ้าน ดังนั้น

ในกระบวนการทำางาน จึงจัดให้มีการประชุม

ทุกครั้งก่อนทำางานเพื่อเป็นการยำ้าเตือนเรื่อง

การทำางานอยา่งปลอดภยั มกีารเดนิตรวจตรา

การทำางานของพนักงาน พูดคุย พยายามให้

ทุกคนค้นหาจุดบกพร่องที่สามารถทำาให้เกิด

อุบัติเหตุได้ หลังจากนั้นจะรีบดำาเนินการหา

ทางแก้ไขทันทีก่อนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้น ซึ่ง

ทำาให้โครงการของเรามีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือ 11 ปีผ่านมา และ 

TCS พร้อมที่จะร่วมมือกันทำาให้ถึงเป้าหมาย 

6 ล้านชั่วโมงการทำางานที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้น

หยุดงานในเดือน ต.ค.2557 นี้”

 “สุดท้าย อยากฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ทุกท่าน ก่อนทำางานทุกครั้งต้องเช็ค และใช้

อุปกรณ์ป้องกันภัยทุกครั้ง ให้คิดเสมอว่า 

อุปกรณ์เหล่านั้นคือหุ่นยนต์ที่ทำาหน้าที่แทน

ตวัเอง กอ่นลงมอืทำางานตอ้งถามตนเองเสมอ

ว่าเราจะทำาอะไร ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเข้าช่วย 

มีวิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอย่างไรและมีสติ

ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำาหลัก

การไปใช้ในชีวิตประจำาวันของเราได้ด้วย”
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ประจําวันที่  1  มีนาคม  2557 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

●  คอลัมนพิเศษ “หลากหลายเรื่องราว กับการจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา”

ทีมพัฒนาชุมชน    ตอจากหนา 1

ทุกภาคสวนของชุมชนใหเกี่ยวเนื่อง และเติม
เต็มกัน ยํ้าปจจัยหลักคือ สรางกิจกรรมรวม
ใหสอดคลองความตองการ เพิ่มเครือขาย
ทางสังคม และขยายผูรับประโยชนใหเพิ่มขึ้น 

 ใหสัมภาษณถึงแผนการดําเนินงานป 
2557 ของ 3 ทีมงาน ภายใตการบริหารงาน 
คือ ทีมพัฒนาชุมชน ทีมมวลขนสัมพันธ และ
ทีมวิชาการและประสานงานวา “กวา 10 ป 
ที่เครือสหวิริยา ไดมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต สูพี่นอง
ชาวบางสะพานนั้น โดยรวมกันผลักดันให
แตละพื้นที่เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดนํา
ประสบการณและบทเรียนที่ผานมาของทุกๆ 
ป มาประมวลและกลั่นกรองเพื่อนําไปสูแผน
งานพัฒนาในปตอไป ซึ่งป 2557 นี้ วางแผน
การดําเนินงานของ 3 ทีมใหสอดคลองและ
ผนึกกําลังกันทําแผนงานเดิมใหเขมแข็ง ทั้ง
ขยายแผนแนวราบและแนวตัง้ อาท ิการกอตัง้
ธนาคารชมุชน ทีผ่ลกัดนัใหเกดิธนาคารฯ ใหม

ทุกป รวมถึงมีกองทุนชุมชนและผลกําไรเพิ่ม

ขึ้นอยางมั่นคง โดยที่ผานมาแผนงานพัฒนา

สวนใหญผานกระบวนการเรยีนรู ทดลอง เรยีง

รอย ดังนั้นยุทธศาสตรของทีมงาน ในป 2557 

นี้ จึงมีการยกระดับไปขั้นตอยอด เพื่อตอกยํ้า

ความแข็งแกรงอีกขั้นหนึ่งใหกับชุมชน” 

 “ซึ่งปนี้แนวทางการดําเนินงานและ

ไ ฮ ไ ล ท คื อ ก า ร ร ว ม พั ฒ น า พื้ น ที่ อํ า เ ภ อ

บางสะพาน ผานเครือขายชุมชนหลายๆ กลุม 

หลกัสาํคญัโดยเฉพาะของทมีพฒันาชมุชน จะ

เนนไปที่ พัฒนาสูชุมชนตนแบบ ขยายฐาน

การมีสวนรวม ประสานภาคีเครือขาย และ

สําหรับทีมมวลชนสัมพันธ ไฮไลทคือ สราง

ความสัมพันธ สื่อสารสรางความเขาใจ สราง

กระบวนการมีสวนรวม ขับเคลื่อนงาน CSR 

โดยทั้งหมดมีกิจกรรมรวมกับภาคีตางๆ เปน

ตัวขับเคลื่อน เชน กิจกรรมรวมกับผูนําชุมชน 

สภาผูนําชุมชน กิจกรรมรวมกับอาสาสมัคร

สาธารณสขุ กจิกรรมคาราวานมอเตอรไซคสือ่

ความเขาใจสูชุมชน เปนตน จะเห็นไดวางาน

พัฒนาและสรางการมีสวนรวม สรางสัมพันธ

นัน้ ทมีงานพยายามวางแผนใหสอดคลองกนั

มากที่สุด เพื่อตอกยํ้าความเขมแข็งทุกๆ ดาน

ใหกับชุมชน นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย

ชุมชนเอง สวนเครือสหวิริยาชวยจุดประกาย

ไฟ ชวยเปนพี่เลี้ยง ดูแลและสนับสนุน ทั้ง

ขอมูล ความพรอม การประสานองคความรู

และเชือ่มโยงไปยงัหนวยงานภายนอก สดุทาย

แลวชุมชนตนแบบในอําเภอบางสะพาน จะ

สามารถเปนตวัอยางทีด่ใีหกบัอกีหลายๆ พืน้ที่

ในประเทศไทยได”

 “ตองขอขอบคุณพี่นองชาวบางสะพาน

ทุกทานที่รวมกันสรางความเขมแข็งใหเกิด

ขึ้นในชุมชนของทาน โดยเฉพาะทานผูนํา

ชุมชน ภาคราชการ สมาชิกเครือขายตางๆ 

ทั้งธนาคารชุมชน สภาผูนําชุมชน กลุม อสม. 

กลุมสตรี ผูสูงอายุรวมถึงกลุมเยาวชน และพี่

นองทุกๆ ทาน ที่เล็งเห็นความสําคัญของงาน

พฒันาทัง้หมด ซึง่แผนในปนีเ้ราวางเปาหมาย

วาจะรวมทบทวนจะแผนชุมชนในพื้นที่ที่ยัง

ไมเกิดกลุมงานพัฒนา โดยเริ่มจากที่ทีมงาน

จะลงไปพูดคุย สํารวจความคิดเห็น พรอมๆ 

กับกําหนดแผนงานรวมไปกับพี่นองในชุมชน 

คาดหวังวาในอนาคตอีกไมกี่ปขางหนาพื้นที่

อําเภอบางสะพานจะยกระดับการพัฒนาสู

เวทีระดับชาติ พรอมเปนตัวอยางที่ดีในการ

รวมมือกันพัฒนาภาคเศรษฐกิจชุมชน สังคม 

สิ่งแวดลอมไปกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต

คําวา บางสะพาน สังคมอุดมสุข”

นางศศิธร พิริยกิจ
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
โครงการพิเศษ
ดูแลงานดานสังคม
และการมีสวนรวม

เครือสหวิริยา กับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
จากหลักธรรมาภิบาล (good governance) สูหลัก

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนระบบที่จัดใหมี

กระบวนการ และโครงการสราง ของภาวะผูนําและ

การควบคุมของกิจกรรมใหมีความรับผิดชอบตาม

หนาที่ดวยความโปรงใส ซึ่งเครือสหวิริยา ไดยึดหลัก

ปรัชญาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม คือ “ความเปดเผย โปรงใส ในการดําเนินงาน

ถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของเครือ

สหวริยิา การยอมรบัการมสีวนรวมของชมุชนตอการ

ดําเนินการตางๆ ของโรงงาน เปนส่ิงยึดโยงโรงงานเขากับ

ชมุชน ชวยใหโรงงานอยูรวมกบัชมุชนไดอยางยัง่ยนื”

 จากปรัชญาดังกลาวขางตน เครือสหวิริยาจึงมุง

มั่นใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่ง

แวดลอมอยางเปดเผย ดํารงไวซึ่งการรักษาสิ่งแวดลอม

รวมกับชุมชนอยางยั่งยืน ไดจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา 

อ.บางสะพาน และศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่ง

แวดลอม เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน เพื่อเปนหนวยงาน

ศูนยกลางดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน
ในเครือสหวิริยา เชน การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ การเฝาระวงัและตรวจสอบคณุภาพ 
นํา้รอบโรงงาน และการจดัการของเสยีงของโรงงาน อกีทัง้
เปดใหชมุชนไดเขารวมกจิกรรมตรวจสอบดานสิง่แวดลอม
ของโรงงานในเครือสหวิริยา พรอมทั้งเปดโรงงานใหเขา
เยีย่มชมกระบวนการผลติเพือ่สรางความมัน่ใจและเชือ่ถอื
ในการดําเนินงานของเครือสหวิริยา
 ทั้งนี้ บริษัทในเครือสหวิริยาไดรวมลงนามบันทึกขอ
ตกลง (MOU) ในโครงการธรรมาภบิาลสิง่แวดลอม ระหวาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ กับ 6 บริษัทในเครือสหวิริยา ไดแก
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  บริษัท บางสะพานบารมิล 
จาํกดั (มหาชน)  บรษิทั เหลก็แผนเคลอืบไทย จาํกดั  บรษิทั 
บี.เอส. เมทัล จํากัด และบริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด เพื่อแสดงเจตนารมยในการเปนสถานประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ทุกบริษัทไดยึดหลักทํางานรวมกัน คือ ใหผูประกอบการ
อตุสาหกรรมมคีวามเขาใจ และยดึหลกัธรรมาภบิาลในการ

ดาํเนนิงาน ผานการกาํกบัดแูลของไตรภาค ีโดยเปดโอกาส
ใหชมุชนเขารวมตรวจสอบและกาํกบัดแูลดานสิง่แวดลอม

ความหมายของหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม หมายถึง การบริหาร
จัดการที่มีที่มีความโปรงใส ความยุติธรรม และการมีสวน
รวมของประชาชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอม ซึง่การมสีวนรวมของประชาชนนีจ้ะเปนแรงผลกั
ดันที่ทําใหเกิดกระบวนการตัดสินที่เหมาะสม ทั้งในระดับ
นโยบาย และการปฏิบัติที่ดีในการแกปญหาทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม และขอดีของการนํามาปรับใชกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพ่ือใหเกิดการแกไขปรับปรุงลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดตอชุมชนท่ีอยูรอบขางสถานประกอบการ  สรางจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดลอม ชวยประหยัดทรัพยากร รวมถึง
สรางจิตสํานึกดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งถือเปน
หวัใจสาํคญัทีช่วยใหโรงงานอยูคูกบัชมุชนไดในยคุปจจบุนั

SVG p.3.indd   1 2/28/2557 BE   1:47 AM



ประจําวันที่  1  มีนาคม  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

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

วารุณี  วุฒิศักดิ์

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

  วันนี้ทีมขาวฅนเหล็ก จะพาทานผูอานไปทําความรูจัก และทราบถึงวิสัยทัศน     

ในการบริหารงานของ นางวารุณี วุฒิศักดิ์ กรรมการผูจัดการ บริษัท ประจวบพัฒนา            
ดเีวลลอปเมนท จาํกดั (PPD) ซึง่บรหิารงานและดแูลธรุกจินีม้าตัง้แตเริม่แรก ณ ปจจบุนั 

บริษัทมีธุรกิจที่บริหารงานเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยาอยางตอเนื่อง 

โดยทานกรรมการผูจัดการ ใหรายละเอียดและมุมมองการบริหารงานที่นาสนใจดังนี้

● รูจักกับ บจก.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท
  บรษิทั ประจวบพฒันา ดเีวลลอปเมนท จาํกดั เปนบรษิทัในเครอืสหวริยิาทีด่าํเนนิธรุกจิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย  โดยจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2547 มวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาพืน้ที่

และสนิทรพัยของเครอืสหวริยิาใหเกดิประโยชนสงูสดุ และเกดิประโยชนตอประเทศชาตแิละชมุชน

โดยรอบ หลายปทีผ่านมาบรษิทัเนนการบรหิารจดัการทรพัยสนิที ่อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ 

รวมถึงทรัพยสินในอีกหลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  และชุมพร

  นอกเหนอืจากบรหิารจดัการทรพัยสนิของเครอืสหวริยิาแลว โครงสรางธรุกจิของบรษิทัที่

สาํคญั ไดแก ทมีวศิวกรรมและระบบสาธารณูปโภค  ทมีใบอนญุาตรายงานผลกระทบสิง่แวดลอม 

และทีมศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอมอ.บางสะพาน โดยกําหนดทิศทางการทํางาน

ใหสอดคลองกับการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งจะเห็นไดจากผลงานที่มีการสื่อสารใหชุมชน

ทราบอยางตอเนื่อง

●  วิสัยทัศน : บจก.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท 
  “มุงม่ันเปนบริษัทผูนําดานการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยสินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สรางสรรค และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน เพื่อกาวไปสูการ

เปนผูนําดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในระดับสากล”

“ วิสัยทัศนการบริหารงาน ผูบริหาร บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด ”

X  ทีมงานศูนยฯ สิ่งแวดลอม รวมกิจกรรม “ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหา
ราชินีและปลอยสัตวนํ้า”     ศนูยบรหิารจดัการและสงเสรมิสิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา รวมสนบัสนนุและเขารวมกจิกรรม 
“ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินีและปลอยสัตวน้ํา” จัดโดยสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 8 รวมกับ
ร.ร.ชยัเกษม และวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน และไดสงตอความรูสูชมุชน เกีย่วกบัระบบนเิวศปาชายเลน ความสาํคญัของปา
ชายเลน พรอมดวยปลกูปา ปลอยพนัธุสตัวนํา้และกจิกรรมเกบ็ขยะ บรเิวณปาชายเลน ม.4 ต.แมราํพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

  ซึ่งทั้งหมดนี้เราตระหนักถึงความแข็งแกรงของเครือ

สหวิริยาที่มีธุรกิจเหล็กเปนธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมาเกือบ 60 ป เราจึงตั้งปณิธานที่จะสรางมูลคาเพิ่ม

ใหเกดิขึน้กบัสนิทรพัยของเครอืสหวริยิา และบรหิารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปจจุบันบริษัทฯ 

มีสินทรัพยที่ดีอยูแลว ดังนั้นสิ่งที่ทาทายคือ ตองทําการพัฒนา 

ใชประโยชน และสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นกับสินทรัพยที่มีอยู

ใหมากที่สุด และเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย เพื่อการอยูรวม

กันกับสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

  และสําหรับแผนงานในป 2557 นี้ ทั้ง 3 หนวยธุรกิจ ภายใตการบริหารงานในนาม บจก.

ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท ก็จะมุงมั่นสรางงานใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม ทั้งทีมงานบริหาร

จัดการทรัพยสิน ทีมวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค และทีมสิ่งแวดลอม ดวยบุคคลากรที่มี

คุณภาพ ซึ่งสวนหนึ่งเปนลูกหลานชาวบางสะพานของเรา พรอมกันนี้หวังเปนอยางยิ่งวาจะได

รับความรวมมืออันดีจากพี่นองชาวบางสะพานตอไป

  หากตองการสอบถามขอมูลใดๆ เพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่...

บจก.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท 
สํานักงานใหญ         : 33/4  ถ.พระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

              โทร. 02-2853101-10

สํานักงานบางสะพาน   : 1/1 ม.4 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140

              โทร. 032-548600

X เครือสหวิริยา สนับสนุน
ท อ ง เ ท่ี ย ว ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  
มหศัจรรยเมอืงสามอาว 2557   
นายเวรัชช ธาราสมบัติ นายอําเภอ
บางสะพาน และ ดร.นวลใย นิลบรรพ 
ผูอํานวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
รับมอบเงินสนับสนุน จากนายณรงค
พงศ โพธิสัมบัติ ผูบริหารเครือสหวิริยา 
ในโอกาสที่เครือสหวิริยารวมสนับสนุนคา
ใชจายการจัดงาน “ทองเท่ียวประจวบคีรีขันธ
มหัศจรรยเมืองสามอาว และงานกาชาด
ประจําป 2557” จํานวน 120,000 บาท สงมอบ
ณ หองประชุมเวสเทิรน อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ โดยงานจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 22 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2557 ที่
บริเวณดานหนาอาวประจวบฯ 

X บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท มอบ
ปฏิทินใชแลว ใหเด็กพิการตาบอด
นางวารุณี วุฒิศักดิ์ ผูจัดการทั่วไป บริษัท ประจวบพัฒนา 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในเครือสหวิริยา รวมกับพนักงาน 
สาํนกังานพระราม 3 รวบรวมปฏทินิใชงานแลว มอบใหกบั เดก็
พกิารตาบอด เพือ่นาํไปดดัแปลงเปนสือ่การเรยีนการสอน อาท ิ
ทําอักษรเบลล  โดมิโน  โดยไดรับเกียรติจาก  นางสาวจรัสศรี
ศรีมณี ผูอํานวยการสํานักบริหารมูลนิธิชวยคนตาบอดแหง
ประเทศไทยฯ รบัมอบ ณ มลูนธิชิวยคนตาบอดแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ

X บ.ีเอส.เมทลั บางสะพาน ศกึษาดงูาน TO BE NUMBER ONE 
จ.ขอนแกน เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 1 บางสะพาน ไดรับ
เลือกเปนตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขารวมศึกษาดูงานกับสํานักงานเลขานุการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแกน เนื่องดวย บจก.บี.เอส.
เมทัล ไดรับรางวัลชนะเลิศในโครงการฯ ประเภทสถานประกอบการตานยาเสพติด 
ระดบัจงัหวดั ทัง้นี ้สมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE จะไดรบัความรูเกีย่วกบัรปูแบบ
การนําเสนอผลงานและกลวิธีดําเนินงานของชมรมตางๆ เพื่อนํามาปรับใชในการ
พฒันาในการนาํเสนอผลงานของตนเอง และเปดประสบการณเพือ่กาวสูการประกวด
เวทีระดับภาคกลางชวงตนเดือนมีนาคมที่ จ.ชลบุรี 
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