
ปที่  5   ฉบับที่  95   ประจําวันที่  16  มีนาคม  2557

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เหล็กแผนรีดเย็นไทยจัด
กจิกรรมนาํเสนอแผนงาน
ประจําป 2557 ภายใต
แนวคิด “เติบโตไปดวยกัน”
(Grow Together) เพื่อ
ตอบสนองกลุมผูมีสวน
ไดเสยีทกุกลุมขององคกร 
ผูบริหาร พนักงานระดับ
จัดการกวา 80 คนรวม
ตบเทาเขานําเสนอแผน
ดําเนินงานประจําปกัน
อยางคึกคัก
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 
ที่ผานมา บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ TCRSS ไดจัดกิจกรรม
นําเสนอแผนงาน ประจําป 
2557 ภายใตแนวคดิ “เตบิโต
ไปดวยกนั (Grow Together)”    
         อานตอ น.4

TCRชูกลยุทธ
ผูมีสวนไดเสีย
เติบโตดวยกัน

เวสทโคสทเอน็จเินยีริง่ ควารางวลัสงเสรมิพฒันา

ฝมือแรงงาน ประจําป 2556 จากกรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก

สถานประกอบกิจการท่ีดําเนินการดีเดนดาน

การสงเสรมิการพฒันาฝมอืแรงงานตามพระราช-

บญัญติัสงเสริมการพฒันาฝมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 

ผูบริหารเผยมุงมั่นเปนศูนยวิศวกรรมการผลิต   

ชั้นนําของประเทศเทียบเทาระดับสากล พัฒนา

เตรียมพรอมแรงงานเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ผานมา

  นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ        

ผูจดัการ บรษิทั เวสทโคสทเอน็จเินยีริง่ จาํกดั หรอื WCE 

กลาวเปดเผยกบัผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา 

“ตามที่บริษัทไดสมัครเขารับคัดเลือกรับรางวัลสถาน

ประกอบการดีเดน                อานตอ น.2

  นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานกระทรวงแรงงาน (คนขวา) มอบ
รางวลัสถานประกอบการดเีดนดานการสงเสรมิ
พัฒนาฝมือแรงงาน ประจําป 2556 ใหแก   
นายวีระชัย ฟุงเฟอง ผูแทนบริษัท เวสทโคสท 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) ซึ่งเปนธุรกิจบริการ

X

พรอมสูเออีซี
WCEไดดีเดน
ฝมือแรงงาน

  
ฝมือแรงงานกระทรวงแรงงาน (คนขวา) มอบ
รางวลัสถานประกอบการดเีดนดานการสงเสรมิ
พัฒนาฝมือแรงงาน ประจําป 2556 ใหแก   
นายวีระชัย ฟุงเฟอง ผูแทนบริษัท เวสทโคสท 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) ซึ่งเปนธุรกิจบริการ

X
  
X

  

     

ทาเรือประจวบ จัด “Team Synergy
: ทีมแหงพลังรวม” เพ่ือพัฒนาทีมงาน
ปลูกฝงคานิยมองคกรและการทํางาน
เปนทีม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ทํางาน โดยใหรูเขาใจบทบาทหนาท่ี

ของตนเอง รูสึกถึงความเปน
เจาขององคกร และเปนพื้นฐาน
สูการบรรลุเปาหมายขององคกร
อยางย่ังยืน ดวยการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ มากมาย อาทิ การสรางความ

สัมพันธซึ่งกันและกัน กิจกรรม
วางแผน คิดวิเคราะห การปฏิบัติ
งานรวมกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม 
มุงเกิดทีมเวิรคที่เขมแข็ง     
     อานตอ น.4

ทาเรอืประจวบจดักจิกรรมสรางทมีแกรง

ร.ร.พอเพียงบานหนองจันทรเวิรค
SSI หนนุเปน‘ตนแบบ’บางสะพาน
เอสเอสไอสนบัสนนุโครงการโรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความยัง่ยนื
โรงเรียนบานหนองจันทร อ.บางสะพาน ผลการดําเนินงานสัมฤทธิผล
จากทุนสมทบตั้งตนจํานวน 60,000 บาท ผลิดอกออกผลเพ่ิมขึ้นเปน 
213,935 บาท ดวยการดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียม
ยกระดบัโรงเรยีนเปนโรงเรยีนตนแบบดานเศรษฐกจิพอเพยีงของอาํเภอ
บางสะพาน เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูแกผูสนใจดูงาน

SSIมุงเพิม่ขดีความสามารถคน
ป56พนักงานอบรม355หลักสูตร

 นายกนก อรุณรัศมีโสภา        

ผูจัดการทั่วไป สายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ กลาวกับผูสื่อขาว “ขาว

ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “บริษัทเล็ง

เห็นความสําคัญของบุคลากร ซึ่ง

เปนทรัพยากรที่ทําใหองคกรดําเนิน

ธุรกิจไดประสบความสําเร็จ ดังนั้น

จึงไดมีการพัฒนาโครงการตางๆ 

มากมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดี

และความกาวหนาของพนกังาน เชน 

โครงสรางการจางงาน คาตอบแทน

และสวัสดิการ  การสงเสริมความ

สัมพันธพนักงานและครอบครัว

พนกังานใหมคีวามเหมาะสม รวมถงึ

การพัฒนาทักษะความรู  ความ 

สามารถที่ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ใ ห แ ก

พนักงานอยางตอเนื่อง

 ในสวนของการพัฒนาพนักงาน

ผานระบบการฝกอบรมและพัฒนาน้ัน

ในป 2556 ที่ผานมา     อานตอ น.2

เอสเอสไอเดนิหนาสรางคนเกงคนดตีามวถิเีอสเอสไอ โดยจดักจิกรรม

อบรมพฒันาความรูตอเนือ่ง ตามคานยิม iFacts พรอมมุงเนนเพิม่ขีด

ความสามารถพนักงาน นําหลักสูตรเกณฑฐานสมรรถนะ (Competency

Base) มาใช เผยป 2556 พนกังานอบรมภายใน-ภายนอก 355 หลกัสตูร 

พรอมกับการพัฒนาดานอื่นควบคูกันไป ใหพนักงานกาวสูมืออาชีพ

วิศวกรรมในกลุมเอสเอสไอ นับเปนการรับรางวัลครั้งแรกของบริษัทในประเภทนี้ โดยรางวัลดังกลาวเปนการประกาศ
เกยีรตคิณุแกสถานประกอบกจิการทีม่คีวามสามารถสรางกระบวนการพฒันาคนและพฒันาการฝกอบรมฝมอืแรงงาน 
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

 นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน 
ผูจัดการสํานักประชาสัมพันธและ

ชุมชนสัมพันธ  บริษัท  สหวิริยาสตีล-
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)   อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่  16  มีน�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

พร้อมสู่เออีซี       ต่อจากหน้า 1

X
 เอสเอสไอรว่มสนบัสนนุการจดักจิกรรมเนือ่งในวนัสหกรณ์

แห่งชาติ ประจำาปี 2557 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

หรือ เอสเอสไอ ร่วมสนับสนุนของรางวลัในการจัดกจิกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติ

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ประจำาป ี2557 เพือ่เปน็การนอ้มรำาลกึถงึพระกรณุาธคิณุ

ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย รวม

ถงึเชือ่มความสามคัครีะหวา่งสหกรณก์ารเกษตรในเขตจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

เกษตรกร และชุมชน โดยมี นายสำารวย พรามน้อย ประธานกรรมการสหกรณ์

การเกษตรบางสะพาน จำากัด เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำานักงานสหกรณ์

การเกษตรบางสะพาน จำากัด

ด้ านการส่ ง เสริม

พัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำาปี 2556 ซึ่ง

รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อ

คั ด เ ลื อ ก ส ถ า น

ประกอบกิจการที่

ดำาเนินการดีเด่นด้าน

การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม      

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ. 2545 ผลปรากฏว่าบริษัทเวสท์

โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับ

รางวัลดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้

รับรางวัลนี้ โดยบริษัทได้รับมอบรางวัลจาก     

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานการ

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25” 

  นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า “บริษัท เวสท์

โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE เป็นบริษัท

ดำาเนนิธรุกจิใหบ้รกิารงานดา้นวศิวกรรม และ

มคีวามมุง่มัน่ทีเ่ปน็ศนูยว์ศิวกรรมการผลติชัน้

นำาของประเทศเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งงาน

ด้านวิศวกรรมนั้นจำาเป็นต้องใช้ความรู้ความ

ชำานาญเฉพาะทาง โดยเน้นความสามารถ

เฉพาะบคุคลรว่มกบัการใชเ้ทคโนโลยทีีห่ลาก

หลาย บริษัทจึงให้ความสำาคัญแก่บุคลากร

ทุกระดับและทุกคน จึงมุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริม

และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับการ

พฒันา  ไมว่า่จะเปน็การฝกึอบรม  การสมัมนา 

เพิ่มขีดความสามารถ ต่อจากหน้า 1

บริษัทได้มีการกำาหนดแนวทางพัฒนาตามวิธีการ

เกณฑ์ฐานสมรรถนะ (Competency Base) โดยมี

หลักสูตรตามขีดความสามารหลัก (Core Competency)

หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ 

(Managerial Competency) หลักสูตรตามขีดความ

สามารถเฉพาะด้าน (Functional Competency) เพื่อ

เพิม่ขดีความสามารถใหก้บัพนกังานได ้นอกจากนี้

ยงัใหค้วามสำาคญัในเรือ่งของการปอ้งกนัยาเสพตดิ

ในสถานประกอบการ ด้านความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย การป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งได้ถูกบรรจุ

หลักสูตรอยู่ในการอบรมภายในบริษัทด้วยเช่นกัน 

โดยมีจำานวนหลักสูตรภายในทั้งสิ้น 128 หลักสูตร 

จำานวนพนักงานที่เข้าอบรม 5,661 คน (วิธีการ        

นับซำ้า) เฉลี่ย 22.41 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

 นอกจากนี้เอสเอสไอยังได้มุ่งเน้นการพัฒนา

พนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งตามวิถีเอสเอสไอ 

ด้วยการพัฒนาพนักงานตามค่านิยม iFacts คือ                   

i = integrity ซื่อสัตย์ (ทำาในสิ่งที่เราพูด) F = Fighting 

spirit จิตใจนักสู้ (สู้ไม่ถอย) a = aim for excellence  

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้) c = can  

change  กล้าเปลี่ยน  (เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง)

t = teamwork การทำางานเป็นทีม (เพื่อส่วนรวม     

ร่วมเป็นหนึ่งเดียว) s = service-mind สำานึกในการ

ให้บริการ (ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง) พร้อมกับ

จัดกิจกรรมเพื่อค้นหาพนักงานที่มีพฤติกรรมตาม 

iFacts Role Model 

 ทัง้นีบ้รษิทัไดม้กีารสง่เสรมิใหพ้นกังานเขา้รบั

การฝกึอบรมภายนอกบรษิทั ทัง้ในและตา่งประเทศ 

โดยการส่งให้พนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัด

โดยสถาบันภายนอก ซึ่งมีหลักสูตรทั้งสิ้นจำานวน 

222 หลักสูตร จำานวนพนักงานในการฝึกอบรม

จำานวน 465 คน นับเฉลี่ยจำานวนอบรมได้ 5.79 

ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยตลอดปี 2556 มีหลักสูตร

อบรมทั้งหมด 355 หลักสูตร

 นายกนก กล่าวต่อว่า “แนวทางการพัฒนา

บุคลากรในปี 2557 ยังคงให้ความสำาคัญในการ

พฒันาตาม Competency Base การพฒันาพนกังาน

ตามวิถีเอสเอสไอ และการสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิด

ภายในองค์กร

 ทั้งนี้การฝึกอบรมของเอสเอสไอได้กำาหนด

หลักเกณฑ์พื้นฐานโดยกำาหนดให้พนักงานได้เข้า

ฝกึอบรมอยา่งนอ้ยเฉลีย่ 15 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ป ีหรอื

ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตรการอบรมต่อคน

ณรงค์ฤทธ์ิ  โชตินุชิตตระกูล

การประชุมวิชาการ การศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น การศึกษาดูงาน การพัฒนาทักษะฝีมือ

ในสาขาช่างต่างๆ และการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน ซึ่งจะทำาให้พนักงานสามารถ

เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะให้

กับตนเอง ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  นอกจากนี้พนักงานยังมองเห็นเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) 

มีกำาลังใจในการทำางาน มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรบัตามมาตรฐานระดบัชาต ิและเปน็การ

สร้างการทดแทนและเพิ่มเติมบุคลากรใน

สาขาทีข่าดแคลนนัน้ๆ ทีส่ำาคญัคอืมุง่เนน้การ

พัฒนาฝีมือพนักงานนั้นเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้กับพนักงานในการเข้าสู่การแข่งขัน

ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอืเออซี ีและ

เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร”

บริษัทยังได้ตั้งเป้าพัฒนาทักษะฝีมือช่าง ใน

สาขาต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับธุรกิจและมีการ

แข่งขันในตลาด  เช่น  ช่างติดตั้งเครื่องจักรกล

(Mill Wright) ช่างท่อ (Pipe Fitter) ช่างประกอบ 

(Steel Fitter) ชา่งเชือ่ม ชา่งไฟฟา้อตุสาหกรรม 

ช่างขนถ่ายวัสดุ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำารุง

เครื่องจักรกลหนัก ช่างตรวจสอบแบบไม่

ทำาลาย (NDT) ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วย

คอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคงานเครื่องมือกล 

เป็นต้น 

มีผลให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นด้วย” 

  น า ย วี ร ะ ชั ย 

ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการ

ฝา่ยทรพัยากรบคุคล

และธรุการ กลา่วเพิม่

เติมว่า “ด้านการส่ง

เ ส ริ ม พั ฒ น า ฝี มื อ

แรงงานนัน้  บรษิทัมี

วิธีปฏิบัติและแนวทางอย่างชัดเจน  โดยได้

แตง่ตัง้ “คณะทำางานศนูยฝ์กึอบรมเพือ่พฒันา

บคุลากรและทดสอบมาตรฐานฝมีอืแรงงาน” 

ขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการวางแผน การพัฒนา

และทดสอบมาตรฐานฝีมือ วางโครงสร้าง

หลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ คัดเลือก

พนกังานทีม่คีณุสมบตัเิขา้รบัการอบรมพรอ้ม

คน้หาวทิยากรและครฝูกึทีเ่หมาะสม ฯลฯ และ

วีระชัย  ฟุ้งเฟื่อง

สมปอง  ตั้งพันธ์

  น า ย ส ม ป อ ง 

ตั้ งพันธ์  พนักงาน

ฝา่ยสญัญาซอ่มบำารงุ

และบริการไฟฟ้า ผู้ผ่าน

การทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน  สาขา

ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ระดับ 1 กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก      

เอสเอสไอ” ว่า “จากการเข้าอบรม ทำาให้มี

ความรู้ทางทฤษฎีมากขึ้น รวมทั้งได้ทบทวน

ความรู้เดิม และสามารถนำาความรู้ท่ีได้มาใช้ 

เช่น การคำานวณค่ามาตรฐานต่างๆ ทางด้าน

ไฟฟ้าได้เอง ไม่ต้องรอสอบถามจากหัวหน้า

เพียงอย่างเดียว ทำาให้ลดเวลาการทำางาน

ได้มาก สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะกับ

งาน ทำาให้ยืดอายุการใช้งานและรวดเร็วขึ้น 

ทัง้นีรู้ส้กึขอบคณุบรษิทัทีใ่หก้ารสนบัสนนุการ

พฒันาฝมีอื โดยการเชญิวทิยากรเขา้มาอบรม

ใหแ้ละทดสอบมาตรฐานฝมีอืใหภ้ายในบรษิทั 

ทำาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาโดย      

ไม่ต้องเดินทางไปทดสอบเอง และวุฒิบัตร      

ทีไ่ดย้งัมมีาตรฐานตามขอ้กำาหนดของราชการ

ธรรมศักดิ์  พิมสอ

  นายธรรมศักดิ์ 

พิมสอ พนักงานฝ่าย

งานโครงสร้างเหล็ก 

ผู้ ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาช่างเชื่อมอาร์ก

โลหะด้วยมือ ระดับ 1 
กล่าวว่า “หลังจากได้ฝึกฝีมือแรงงาน ได้นำา

ความรูม้าปรบัเปลีย่นวธิทีำางาน โดยใชค้วามรู้

ทางทฤษฎีมาใช้คู่กับความชำานาญในการ

ปฏิบัติ มีผลทำาให้ช้ินงานท่ีเสียลดลงและผลงาน

ดีกว่าเดิม ทั้งนี้หลังจากได้รับวุฒิบัตร รู้สึก

มั่นใจ เพราะมีการยืนยันระดับฝีมือเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและเป็นที่ยอมรับทั่วไป” 

  ทัง้นี ้กรมพฒันาฝมีอืแรงงาน ไดก้ำาหนด

ใหม้โีครงการสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้น

การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระ

ราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ. 2545 เพือ่คัดเลือกสถานประกอบกิจการ

ทีด่ำาเนนิการดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิการพฒันา

ฝมีอืแรงงานตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประจำาปี พ.ศ. 

2556 ด้วยการที่สถานประกอบกิจการจัดทำา

หลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานของตน 

เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ และมองเห็น

ปัญหาด้านทักษะฝีมือแรงงานเป็นอย่างดี 

โดยสถานประกอบการต้องจัดการฝึกอบรม

ครบถว้น โดยไมม่กีารสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุ

เป็นระยะเวลา  5  ปี  และ  จัดฝึกอบรมฝีมือ

แรงงานให้กับลูกจ้างเกิน 50% ในหลักสูตรใด

หลักสูตรหนึ่ง
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ประจำ�วันที่  16  มีน�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ร.ร.พอเพียง        ต่อจากหน้า 1

หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ถึงความก้าวหน้าของ
โครงการโรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความ
ยั่งยืนโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ว่า เป็นที่น่า
ภูมิใจแทนคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
โดยรอบบ้านหนองจันทร์ที่โครงการนี้ประสบ
ความสำาเร็จและสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในรูปชุดความรู้จากการดำาเนิน
โครงการ และรายได้ที่สนับสนุนโครงการ
ให้ดำาเนินการได้ต่อไป ประการสำาคัญคือ 
โรงเรียนแห่งนี้จะกลายเป็นต้นแบบให้สถาน
ศึกษาอีกหลายแห่งที่มุ่งมั่นดำาเนินการตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  “จากจดุเริม่ตน้เลก็ๆ ของ เอสเอสไอผา่น
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เอสเอสไอ
ไดน้อ้มนำาหลกัปรชัญาดงักลา่วนำามาประยกุต์
ใช ้โดยไดเ้ริม่ตน้จากจดัตัง้โครงการ “โรงเรยีน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริเพื่อ
ความยัง่ยนื” ขึน้ สามารถสรา้งความแขง็แกรง่
อยา่งยัง่ยนืใหแ้กช่มุชน บคุลากร และนกัเรยีน
ที่เข้าร่วมโครงการได้ในระดับที่น่าพอใจ” 
  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็น
โรงเรียนแห่งแรกที่ได้ร่วมดำาเนินโครงการ ใน
ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเอสเอสไอได้ให้การ
สนับสนุน โดยในช่วงแรกได้มีการดำาเนินการ
จัดตั้งกองทุน “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองจันทร์” ขึ้น ร่วมกับ
โรงเรยีน ดว้ยเงนิสมทบรวมกนัเปน็จำานวนเงนิ
ทัง้สิน้ 60,000 บาท พรอ้มกบัมกีารจดัตัง้ชมุนมุ
ตา่งๆ ขึน้ เชน่ ชมุชนเลีย้งหมหูลมุ ชมุนมุเลีย้ง
เป็ดไข่ ชุมนุมเลี้ยงปลาดุก ชุมนุมเลี้ยงกบ  
และชุมนุมปุ๋ยนำ้าหมักชีวภาพ เพื่อดำาเนินงาน
และบรหิารงานตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้เขา้ใจตามหลกัปรชัญา

การพึ่งพึงตนเองให้ได้มากที่สุด พร้อมกับให้
นักเรียนได้มีความสามารถทางทักษะอาชีพ
และธุรกิจอย่างครบวงจร และสามารถนำาไป
ปรับใช้กับภาวะทางสังคมที่เป็นอยู่จริงใน
ปจัจบุนัได ้นอกจากนีก้ารดำาเนนิงานนัน้ยงัจดั
ให้มีกิจกรรมตลาดนัดชุมชน เพื่อนำาผลผลิต 
และการแปรรูปผลผลิตของแต่ละชุมนุมออก
วางจำาหน่ายสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน พร้อม
ทัง้เอสเอสไอ ยงัไดด้ำาเนนิกจิกรรมสง่เสรมิเพือ่
พัฒนาต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น  
ร่วมกับโรงเรียนสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ จัดซื้อ 
ตู้ฟักไข่เพื่อให้โรงเรียนทำากิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน และได้มีการจัดตั้งชุมนุมเพิ่ม
อีกสองชุมนุมได้แก่ ชุมนุมเลี้ยงแพะ และ

ชุมนุมเลี้ยงไก่ รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมโดยรอบของสถานที่ดำาเนินกิจกรรม
ชุมนุมต่างๆ ภายในโรงเรียน
   ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า นับเป็นเวลา 2 ปีในการดำาเนิน
งานตามโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำาริเพื่อความยั่งยืน พบ
ว่าการดำาเนินงานดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์
สามารถดำาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ทีป่ระจกัษแ์กช่มุชน โรงเรยีนรอบขา้งไดน้ำาไป
เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ยังเกิดประสิทธิผล
โดยสามารถผลดิอกออกผลจากทนุตัง้ตน้เดมิ
จำานวน 60,000 บาท เปน็จำานวน 213,935 บาท
 นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วนชุมชน
สัมพันธ์ 1 เอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า โครงการโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่โรงเรียนบ้านหนอง
จันทร์ เป็นโครงการนำาร่องที่บริษัทฯ เข้าไป
ส่งเสริมและสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
เปน็ตน้มา จนถงึขณะนี ้โรงเรยีนสามารถทีจ่ะ
พึ่งตนเองได้แล้ว และมีความพร้อมที่จะเป็น
แหลง่เรยีนรูโ้รงเรยีนตน้แบบศรษฐกจิพอเพยีง
ในสถานศึกษา  ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ   ที่สนใจ
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ได้เป็นอย่างดี 
เอสเอสไอ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นในการส่งเสริม 
สนบัสนนุ หรอืการใหอ้ยา่งมคีณุคา่ เพือ่นำามา
ซึง่ประโยชนส์งูสดุแกผู่ร้บั โดยผูร้บักร็บัอยา่งมี

ศักดิ์ศรี เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และยั่งยืน
อย่างแท้จริง 
  นายสมศักดิ์ ทองถึก ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว 
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ผมมีความ
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้เข้ามา 
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียง ตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้เข้ามาส่งเสริม
การทำากิจกรรมนี้ก็ได้มีการดำาเนินกิจกรรม
มาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งมาโดยตลอด  
ผมตัง้ใจวา่การทำาโครงการโรงเรยีนเศรษฐกจิ
พอเพยีงนีข้ึน้เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้ทีกัษะความรู้
จากการลงมอืปฎบิตัจิรงิตดิตวัไปเพือ่ใชไ้ดใ้น
อนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย 
โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ขยาย
กิจกรรมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นการเลี้ยงไก่  และเลี้ยงแพะซึ่งถือได้ว่ามี
การตอ่ยอดโครงการฯ อยูเ่รือ่ยมา ในสว่นของ
โรงเรียนท่ีมีการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ได้น้ัน
ต้องดูบริบทของโรงเรียนเป็นสำาคัญว่าผู้บริหาร
ครู นักเรียน และชุมชนให้การสนับสนุนมาก
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการดำาเนินกิจกรรมนี้
เหน็ไดช้ดัเลยวา่เปน็ประโยชนก์บันกัเรยีนเปน็
อย่างมากในด้านการสร้างความรับผิดชอบ
ให้กับนักเรียน และในปีนี้ผมจะขยายผลการ
ดำาเนินกิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครองที่
สนใจนำาไก่ที่ทางโรงเรียนได้เพาะขยายพันธุ์
ไปเลี้ยงเองที่บ้านอีกด้วย”
  นายมงคล บุญมาก ครูโรงเรียนบ้าน
หนองจันทร์ กล่าวว่า กิจกรรมเศรษฐกิจพอ
เพียงในโรงเรียนผลการดำาเนินการที่ผ่านมา
ถือได้ว่าประสบความสำาเร็จอย่างดียิ่ง เพราะ
การทำากิจกรรมลักษณะนี้สามารถเป็นพื้น
ฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ได้ อีกทั้งกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงนี้ยังเป็น
แนวพระราชดำาริฯ ที่ต้องการให้ทุกคนอยู่ได้
ด้วยตนเองในวิถีชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งยัง
เปน็กจิกรรมทีป่ลกูฝงัใหน้กัเรยีนไดม้คีวามรบั
ผดิชอบในหนา้ทีท่ัง้ในสว่นทีต่นเองรบัผดิชอบ 
และสว่นรวมดว้ย เกดิการเรยีนรูใ้นภาคปฎบิตัิ
ที่มีความหลากหลายช่วยให้เด็กคิดวิเคราะห์ 
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเปน็ระบบ โดยทีค่รู
คอยเปน็ผูใ้หค้ำาชีแ้นะอยา่งใกลช้ดิซึง่กจิกรรม
นี้ทางโรงเรียนยังคงต้องการความช่วยเหลือ
สนับสนุนในเรื่องของการตลาดจากทุกภาค
ส่วน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วย
  เดก็หญงิศริวิรรณ แก้วโกสมุ นกัเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
กล่าวว่า ขณะน้ีหนูมีหน้าท่ีดูแลชุมนุมกบ โดยท่ี
คุณครูมอบหมายหน้าที่ให้หนูคอยให้อาหาร
กบในทุกๆ วัน ทำาให้หนูได้เรียนรู้วิถีชีวิตการ
เจริญเติบโตของกบ วิธีดูแลบ่อเลี้ยงให้มี
ความสะอาดซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
กบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำาให้หนูได้มี
ความรับผิดชอบ และในอนาคตสามารถนำา
ประสบการณ์ที่ได้ไปบอกต่อเพื่อนๆ ที่สนใจ 
หรือนำาความรู้ที่ได้ไปเลี้ยงกบเองที่บ้านได้
อีกด้วยค่ะ
  ทั้งนี้  เอสเอสไอและโรงเรียนเตรียม
พัฒนายกระดับไปสู่โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงของ อ.บางสะพาน เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่โรงเรียน หรือผู้สนใจทั่วไปได้
ศึกษาดูงานรูปแบบการดำาเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนได้อีกด้วย

รายชื่อชุมนุม

ตารางแสดงสินทรัพย์ และเงินสด โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ แยกรายชุมนุม

หมู 5 ตัว      =  5,000
โรงเรือน      =  10,000

ปลาดุก 1 บ่อ       =  1,500
โรงเรือน            =  40,000

เป็ด 4 ตัว       =  800
โรงเรือน        =  40,000

กบ 2 คอก       =  4,000
โรงเรือน        =  3,000

ปุ๋ยนำ้าหมัก 100 ลิตร     =  1,000

อุปกรณ์ เครื่องปรุงรส   =  1,500

แพะ 4 ตัว       =  7,000

โรงเรือน        =  15,000

ไก่พันธุ์ชีท่าพระ 30 ตัว =  600
ลูกไก่  180  ตัว

ปาล์ม  30  ต้น

   129,400

ทรัพย์สินแต่ละชุมนุม
รวม (บาท)

  เงินสด                                                 สินทรัพย์

1.  ชุมนุมเลี้ยงหมูหลุม

2.  ชุมนุมเลี้ยงปลาดุก

3.  ชุมนุมเลี้ยงเป็ด

4.  ชุมนุมเลี้ยงกบ

5.   ชุมนุมปุ๋ยนำ้าหมักชีวภาพ

6.   ชุมนุมแปรรูปอาหาร

7.   ชุมนุมเลี้ยงแพะ

8.   ชุมนุมคัดแยกขยะ

9.   ชุมนุมเลี้ยงไก่

10. ชุมนุมสวนปาล์มนำ้ามัน

                 รวม

ข้อมูล : โรงเรียนบ้านหนองจันทร์

16,534

18,680

3,979

11,505

5,210

3,806

430

8,864

- 3,441

18,968

84,535

31,534

60,180

44,779

18,505

6,210

5,306

7,430

23,864

2,841

18,968

213,935
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ประจำ�วันที่  16  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

ท่าเรือประจวบ     ต่อจากหน้า 1

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557  
ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานจาก โรงแรมชมุพรคาบานา่ จงัหวดัชมุพร  
ว่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC ได้จัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทีมงานภายใต้
หลักสูตร “Team Synergy : ทีมแห่งพลังร่วม” โดย
มี นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ทา่เรอืประจวบ จำากดั เปน็ประธานเปดิการอบรม 
มีพนักงานบริษัทท่าเรือประจวบทั้งที่สำานักงาน
กรุงเทพ และบางสะพานเข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น   
58 คน
  นายถาวร  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าวนอกจาก
จะเปน็การฝกึอบรมเพือ่ลดชอ่งวา่งระหวา่งบคุคล 
ความกล้าและความพร้อมใน  การแบ่งปันเรียนรู้
ยังเป็นและการสร้างความเข้าใจภายในทีม เน้น
กระบวนการสรา้ง และพฒันาความเปน็ทมี  ความ
เสียสละในทีมงานด้วยเทคนิคการฝึกอบรมที่
หลากหลาย ตลอดจนเรียนรู้ค่านิยมองค์กร โดย
นำากิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้พนักงานเข้าใจค่า
นิยมขององค์กร พร้อมทั้งบูรณาการเข้ากับความ
สามารถหลักองค์กร (Oganization Competency) 

เช่น พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ความ
ตอ้งการของลกูคา้ สรา้งความรบัผดิชอบตอ่งานที่
ทำา พัฒนาการทำางานเป็นทีม สร้างจิตสำานึกการ
มีส่วนร่วมในองค์กร เป็นต้น 
  นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โดยแบง่เปน็กจิกรรมทัง้ภายในหอ้ง และภายนอก
ห้องประชุม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Out-doors    
Activity) การแสดงออกซึ่งความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำางาน เป็นการสร้างจิตวิญญาณของ
ทีม กระตุ้นและสร้างความพร้อมในงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ใน
ลักษณะฐานกิจกรรม หรือกิจกรรมกลุ่ม พร้อม
ทั้งสรุปและเชื่อมโยงการเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอน
การสื่อสารสร้างความชัดเจนของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้น ประกอบ
ดว้ย การสรา้งความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั บอลลนู

โซฟา  Domino Waves  และสุดท้ายเป็นเกม Boat 
Racing ซึ่งต้องใช้การวางแผน คิดวิเคราะห์ การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่
เป็นกระดาษลัง มาประกอบให้เป็นเรือที่สามารถ
บรรทกุคนได ้ซึง่กจิกรรมทัง้หมดนีเ้นน้การทำางาน
เปน็ทมี (Team Spirit) รวมทัง้การตระหนกัถงึความ
สำาคัญและบทบาทหน้าที่ภายในทีม
  นางสาวสุภาพ ปาโท เจ้าหน้าฝ่ายบัญชี 
(สำานกังานกรงุเทพฯ) บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั 
หรือ PPC หนึ่งในผู้เข้าสัมมนา กล่าวกับผู้สื่อข่าว 
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า เป็นปีแรกที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสัมมนากับทางบริษัทฯ  เมื่อเริ่มต้น
กิจกรรมก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้น เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะ
มีอะไรเกิดขึ้น  กิจกรรมสนุกสนานทุกคนมีรอย
ยิ้ม มีพลังที่จะร่วมทำากิจกรรมและสามารถทำาสิ่ง
ทีค่ดิวา่เปน็ไปไมไ่ดใ้หเ้ปน็ไปได ้เชน่ การสรา้งเรอื
ให้เสร็จภายในเวลาที่กำาหนด และต้องสามารถ

ใช้งานได้จริง จากอุปกรณ์ที่ได้รับและเวลาที่มี

จำากดั  สมาชกิทีถ่กูแบง่กลุม่เปน็ทมีแตล่ะทมีตา่ง

ก็แสดงความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งหน้าที่เพื่อ

ให้การสร้างเรือครั้งนี้ประสบผลสำาเร็จ จากการ

ร่วมกิจกรรมจนมาถึงตอนสุดท้ายสิ่งที่ได้รับคือ

ความสุข ความสนุกสนาน และเป็นความทรงจำา

ทีด่ทีีน่า่จดจำา  สิง่ทีไ่ดร้บั คอื การไดรู้จ้กัเพือ่นใหม ่

เรียนรู้การทำางานเป็นทีม และรู้วิธีที่จะแก้ปัญหา

ต่างๆ ไปด้วยกัน เสริมสร้างทักษะการมีส่วนร่วม

และความสามัคคี

  นายวีรวัฒน์ แขกกาฬ ช่างห้องเครื่องเรือ 

แผนกเรือ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC 

กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม PPC 

Team Building รูส้กึตืน่เตน้และสนกุกบัการเขา้รว่ม

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากความสนุกแล้ว

ยังได้ความรู้สอดแทรกไปตลอดการทำากิจกรรม 

เป็นการเรียนรู้อย่างไม่น่าเบื่อ ทำาให้เข้าใจตาม

สถานการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิ การเรยีนรูเ้กดิขึน้ตลอด

เวลาไม่ใช่แค่เพียงแค่การนั่งฟังบรรยายในห้อง

ประชุม แต่เกิดจากการทำากิจกรรมร่วมกัน สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานทำาให้

รู้จักกันมากขึ้นครับ

TCR ชูกลยุทธ์       ต่อจากหน้า 1

โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการ 
จำานวนกว่า 80 คน เข้าร่วมนำาเสนอแผนงานและ
โครงการของแตล่ะฝา่ย ตามนโยบายและกลยทุธ์
ของบริษัทฯ ประจำาปี 2557 ณ สวนสนประดิพัทธ์ 
แห่งที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 นายนาวา จนัทนสรุคน กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ ่บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) 
หรือ TCRSS กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส
เอสไอ” ว่า “เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกสายงานมีความสอดคล้องตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของบริษัท ประจำาปี 2557 จึงจัดให้มี
การนำาเสนอแผนงานและโครงการของแตล่ะฝา่ย
ของพนกังานระดบัจดัการ โดยมุง่หวงัใหพ้นกังาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัท
ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่ง
หากพนกังานทกุคนประสบความสำาเรจ็ตามทีต่ัง้
ไว้แล้วนั้น บริษัทย่อมประสบความสำาเร็จไปด้วย
ตามแนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน (Grow Together)” 
 “ในปี 2557 นี้ บริษัทได้กำาหนดเป้าหมาย
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำาหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มศักยภาพ ลดต้นทุน
การผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน 
เพือ่ตอบแทนกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ และ
เป้าหมายของบริษัท ในปีนี้จะสำาเร็จไม่ได้ หาก
ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานระดับจัดการ
ที่กำาหนดแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ของบริษัท และกระจายต่อสู่พนักงานที่
เกีย่วขอ้งทกุคน ผมจงึขอขอบคณุพนกังานทกุคน

ลว่งหนา้ทีทุ่ม่เทความพยายามในการทำางานและ
เราทุกคนจะก้าวเดินและเติบโตไปด้วยกัน”
 นางสาวพณัชญา ฉัตรพัฒนพงศ์       

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
และเป็นผู้ชนะรางวัลรูปแบบการนำาเสนอสื่อสาร

ที่ดีที่สุด กล่าวว่า “ปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม
นำาเสนอแผนงานกับบริษัทฯ แม้ว่าจะยังใหม่กับ
สภาพแวดล้อมการทำางาน แต่รู้สึกถึงความร่วม
มือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานที่ต้องการให้บริษัท 
สามารถบรรลเุปา้หมายตามนโยบายและกลยทุธ์
ทีว่างไว ้ในสว่นงานของฝา่ยทรพัยากรบคุคลและ
ธุรการทั้ง1 และ 2 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากทุกสายงานและทุกฝ่าย โดยการกำาหนด
แผนงานของฝ่ายฯ ไม่ได้เน้นแต่พัฒนาศักยภาพ 
หรือสวัสดิการแก่พนักงานเท่านั้น แต่ยังส่งเสริม
ให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคมอีกด้วย อาทิ โครงการทีซีอาร์ จิตอาสา 
ร่วมพัฒนาชุมชน เป็นต้น”
 การจัดการนำาเสนอแผนงานประจำาปี 2557 
ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
เป็นการส่งเสริมให้พนักงานระดับจัดการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในการทำางานระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและผู้บริหารทุกสายในการกำาหนดแผน
งานของแต่ละฝ่าย โดยระหว่างการทำากิจกรรม 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารมอบรางวลัใหก้บัพนกังาน
ที่มีความสามารถโดดเด่นจำานวน  3  รางวัล  ดังนี้ 
1. รางวัลโปรเจ็คโดนใจ ผู้ชนะได้แก่ นายสมยศ 
ศริยิงศ ์ผูจ้ดัการฝา่ยควบคมุเทคนคิและคณุภาพ 
และนายณัฐวัฒน์ ระพีเจริญสิน ผู้จัดการฝ่าย
ระบบสารสนเทศ 2. รางวัลรูปแบบการนำาเสนอ
ที่สื่อสารได้ดีที่สุด ผู้ชนะได้แก่ นางสาวพณัชญา 
ฉตัรพฒันพงศ ์ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคลและ
ธรุการ 1 และนายพสินัต ์ไพบลูยอ์ตัถกจิ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายวางแผนและติดตามการผลิต และ 3. รางวัล
คอมเมนเตเตอรโ์ดนใจ ผูช้นะไดแ้ก ่นายเกรกิพนัธ ์
อัศวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ

SSI p.4.indd   1 3/14/2557 BE   10:39 PM



●  อบรมคณะกรรมการ

เหล็กแผนเคลือบไทย อบรม
คณะกรรมการความปลอดภัย
ในโรงงาน น.3

รวมพลงัผูซือ้-ผูขาย
ในงานประชมุสมัมนาผูขายป 57
รวมกนับรหิาร พฒันาระบบงาน เตรยีมความพรอมสูเวทีสากล

จาก 20 บาท สู 15 ลานบาท กับการกาวเดิน
ของกองทนุธนาคารชมุชน อ.บางสะพาน
สมาชิกกวา 2,500 คน สรางเศรษฐกิจหมุนเวียนใหชุมชน

 วันนี้  ธนาคารชุมชนอําเภอ
บางสะพานมีธนาคารชุมชน 16 แหง 
จาก 4 ตําบล 16 หมูบาน ยอดกองทุน
รวมสูงกวา 15 ลานบาท และยอด
สมาชิกเพิ่มตอเนื่องกวา 2,500 คน 
เพิ่มฐานการพัฒนาใหชุมชนอําเภอ
บางสะพานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง เสริม
สรางชุมชนเขมแข็ง ใหมีความพรอม
ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง พรอม    

ชวยเหลอืเกือ้กลูกนัเองในทกุดาน  ทัง้นี้
เหน็ไดจากการเตบิโตตัง้แตปแรกทีเ่ริม่
เปดทาํการธนาคารชมุชนในป 2552 นัน้
มีธนาคารชุมชนเขารวม 4 แหง คือ: 
ธนาคารชมุชนบานทาขาม บานชะมวง
บานมารอง และสวนฉัตร ซึ่งมียอด
กองทุนรวม 199,170 บาท ปจจุบันมี
การจัดตั้งธนาคารแลว 3 รุน จํานวน 
16 ธนาคาร ยอดกองทุนรวมทั้งหมด 
15,822,180 บาท         :อานตอหนา 3

ปที่  5   ฉบับที่  95   ประจําวันที่  16  มีนาคม  2557

เม่ือตนเดือนมีนาคม ท่ีผานมา 
คณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือ
สหวิริยา นําทีมโดยนายมนินทร 
อินทรพรหม ไดจัดงานประชุม
สัมมนาผูขายประจําป 2557 ขึ้น 
โดยเชิญกลุมผูขายสินคาใหกับ
บริษัทในเครือสหวิริยา มารวม
สัมมนาไดรับทราบภาพรวมใน
ธุรกิจเหล็กและระเบียบนโยบาย
ในการจัดซื้อ พูดคุย รับรูขอตกลง
และความตองการผูซื้อ คือกลุม
บริษัทในเครือสหวิริยา และผูขาย 
เพ่ือใหเกิดแนวทางการดําเนินงาน
การซ้ือ-ขายสินคาท่ีตรงความตองการ
ซึ่งกันและกัน        :อานตอหนา 2

ชมรม TO BE NUMBER ONE บ.ีเอส.เมทลั
ควารางวลัชนะเลศิอกีครัง้ เตรยีมตวัประกวดระดบัประเทศ

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

การจัดการ
สิ่งแวดลอม

เครือสหวิริยา

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา

เฝาระวัง
และตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ
ในพื้นที่อําเภอ

บางสะพาน
ป 2556

เรื่องดีๆ ที่ตองขยาย ...

:อานตอหนา 4

กลุมแมบานจากอําเภอบางสะพาน  ชนะที่ 1  ในการประกวดอาหารประจําอําเภอ
ณ  งานกาชาดเมืองสามอาว  จ.ประจวบคีรีขันธ●  อบรมใหความรู

ไลน ทรานสปอรต อบรมความรูเรือ่ง
เอดสและวัณโรค โดยกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน น.3

●  มอบเงินสนับสนุน

เครือสหวิริยามอบเงินสนับสนุน
กิจกรรมของกลุมสตรี
ในวันสตรีสากล น.3

หลังสรางผลงานดวยการ ควาตําแหนงชนะเลิศ 
ประเภทสถานประกอบการ ตานยาเสพติด ระดับจังหวัด
เมือ่ 28 พฤศจกิายนป 2555 บรษิทั บ.ีเอส.เมทลั จาํกดั 
สาขา1 บางสะพาน จึงไดรับคัดเลือกจากจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ใหเปนตวัแทนประกวดในโครงการ 
TO  BE  NUMBER  ONE  ระดับภาคกลาง  และภาค
ตะวันออก ที่ จ.ชลบุรี เมื่อสัปดาหกอน โดยสมาชิก
ในชมรมเตรยีมความพรอมและตัง้ใจเตม็ที ่และดวย
ความพรอมบวกกับความเปน “ทีม” ทําใหชมรม       
TO  BE  NUMBER  ONE  บจก.บ.ีเอส.เมทลั  ทีน่าํโดย

นางระนอง ราชรองวัง ผูจัดการ

แผนกบุคคล สามารถพาทีมไปควา

รางวัลชนะเลิศสถานประกอบการ

ขนาดเลก็ ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  โดยรบั
รางวัลพระราชทานดีเดน             : อานตอหนา 2

กวา 4 ป เครือสหวิริยา และชุมชน อ.บางสะพาน รวมกันกอตั้งและพัฒนา
ธนาคารชุมชน เพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจหมุนเวียน และขับเคลื่อนพัฒนา
ชุมชนในดานตางๆ ใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
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ประจำ�วันที่  16  มีน�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

นำ�ไปสู่ก�รทำ�ง�นที่รวดเร็ว ทันสมัย 

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองก�รค้�ใน

เวทีอ�เซียนที่ไทยกำ�ลังจะก้�วไปในปี 

2015 ที่จะถึงนี้

	 	 โดยงานประชมุสมัมนาผูข้ายครัง้นีจ้ดัขึน้

ณ	ห้องประชุม	โรงแรมซีไพน์	สวนสนประดิพัทธ์	

อ.หัวหิน	จ.ประจวบฯ	 ซ่ึงงานประชุมสัมมนาฯ	

ดงักลา่วมกีารจดัขึน้ตอ่เนือ่งทกุปี	และสำาหรบั

ปนีี	้มกีลุม่ผูข้ายใหค้วามสนใจเขา้รว่มสมัมนา

กวา่	200	คน	นอกเหนอืจากการประชมุสมัมนา

แล้ว	อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำาคัญคือ	คณะทำางานฯ	

ได้นมัสการ	พระมห�สมปอง ต�ลปุตโต  

มาบรรยายธรรมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ	

“ความสุขในการทำางาน”	

  น�ยมนินทร์ อินทร์พรหม	 ผู้จัดการ

ทั่วไป	สำานักจัดซื้อกลุ่ม		บริษัท	สหวิริยาสตีล-

อนิดสัตร	ีจำากดั	(มหาชน)	ประธานการจดังานฯ	

ได้กล่าวว่า	“การจัดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้	

มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำาความเข้าใจ

รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ซื้อ

คือเครือสหวิริยา	 กับกลุ่มผู้ขาย	 พร้อมทั้ง

กำาหนดเป้าหมายและนโยบายในการจัดซื้อ

จัดจ้างในปี	2557	โดยในปีนีท้างเครือสหวริิยา

มีเป้าหมายการซื้อสินค้าจากผู้ขายทั่วไป

อยู่ที่	7,450	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่

มียอดซื้อ	6,222	ล้าน

บาท	อันเนื่องมาจาก

การประมาณการ

ผลิตปีนี้สูงกว่ายอด

การผลิตจริงปีที่แล้ว	

ส่วนเป้าหมายการ

ซื้อในกลุ่มผู้ขายใน

อำาเภอบางสะพานที่

ปีที่แล้ว	มีการตั้งเป้า

ไว้ที่ 	 190	 ล้านบาท	

แต่ซื้อเกินเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ไปมาก	 โดย

ยอดซื้อสินค้าและ

บริการอยู่ที่	276	ล้าน

บาท	ทำาให้ปี	2557	นี้

ทางเครือสหวิริยาขยับเป้าการจัดซื้อสินค้าใน

อำาเภอบางสะพานขึ้นเป็น	200	ล้านบาท	โดย

แบ่งเป็นสินค้าที่ผลิตได้เองในท้องถิ่น	10	ล้าน

บาท	สินค้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลิตได้ใน

ชมุชน	1.5	ลา้นบาท	สนิคา้ทีช่มุชนเปน็ตวัแทน

จำาหน่าย	64	ล้านบาท	และบริการที่จัดหาใน

ชมุชนอยูท่ี	่124.5	ลา้นบาท	อกีทัง้ครอืสหวริยิา

ก็ได้ทำาโครงการร่วมกันกับผู้ขายอีกหลาย

โครงการเพื่อให้ทางผู้ขายได้มีการพัฒนาใน

รวมพลังผู้ซื้อ-ผู้ขาย ต่อจากหน้า 1

TO BE NUMBER ONE ต่อจากหน้า 1

ประจำ�ปี 2557 จ�ก ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนร�ชกัญญ� สิริวัฒน�พรรณวดี
และจ�กนี้จะเข้�ไปแข่งขันในเวทีระดับ
ป ระ เ ทศ ที่ อิมแพ ค เ มืองทองธ � นี  
จ.นนทบุรี ต่อไป
	 ซึ่งการประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	มี
ผู้ เข้าประกวดจากสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ	ครอบคลุม	25	จังหวัด	ใช้เกณฑ์
การตัดสินกลุ่มต้นแบบ	และกลุ่มดีเด่น	บจก.
บ.ีเอส.เมทลั	อยูใ่นกลุม่ดเีดน่	โดยมเีกณฑก์าร
ตัดสิน	ดังนี้	
l	 มีความสอดคล้องของสิ่งที่นำาเสนอ	 เพื่อ
ยืนยันการปฏิบัติงานจริง
l	 มีความต่อเนื่องของการดำาเนินงาน
l	 มีแนวทางการดำาเนินงานตามโครง	TO	BE	
	 NUMBER	ONE	เช่น
	 -	 ความชัดเจนในเรื่อง		แนวคิด		หลักการ
	 	 โครงการฯ
	 -	 ความครอบคลุมของสมาชิก		TO		BE 
	 	 NUMBER	ONE	มีฐานข้อมูลสมาชิกของ
	 	 ชมรมที่ดี
	 -	 การจัดตั้งชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE
	 	 ทีเ่ปน็รปูธรรม	เชน่	มชีือ่ชมรม	สถานทีต่ัง้	
	 	 และเบอร์โทรศัพท์	ที่แน่นอน
	 -	 มีการบริหารจัดการชมรมฯ	ที่ดี
	 -	 แสดงองค์ประกอบของชมรมฯ	ที่ชัดเจน	
	 	 3	ก.	คือ
  l	กรรมการ
  l	กองทุน
  l  กิจกรรม	ดำาเนินงานตามหลัก	3	ยุทธศาสตร์

	 	 คือ

			1.	 ปลูกจิตสำานึก	และสร้างกระแสที่เอื้อต่อ

	 	 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

			2.	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

			3.	 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	การป้องกัน

	 	 และแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 	 ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มดีเด่น	 ภาคกลาง

และภาคตะวนัออก	25	จงัหวดั	นัน้จะคดัเหลอื

ประเภทละ		4		แห่ง		คะแนนกลุ่มดีเด่นระดับ

ภาคที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกต้องไม่ตำ่ากว่า				

ร้อยละ	 75	 โดยบทบาทหลักของชมรม	 TO	

BE	NUMBER	ONE	บจก.บี.เอส.เมทัล	ที่ได้รับ

รางวัลในครั้งนี้	คือ	มีการปฏิบัติตรงตามหลัก

เกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ	 กำาหนด	มีผลงาน
ความรว่มมอืทีพ่สิจูน	์วดัผลได	้และปฏบิตัจิรงิ
ในสถานประกอบการ
  น�งระนอง ร�ชรองวัง	ผู้จัดการแผนก
บุคคล	บริษัท	 บี.เอส.เมทัล	 จำากัด	 สาขา	 1	
บางสะพาน	และผู้นำาชมรม	TO	BE	NUMBER
ONE	ของ	บริษัท	บี.เอส.เมทัล	จำากัด	สาขา	1
บางสะพาน	กลา่ววา่	“ดใีจและภมูใิจมากคะ่	ที่
บี.เอส.เมทัล	ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งมีส่วนช่วยที่ทำาให้
สังคมของ	อ.บางสะพาน	รวมท้ังสถานประกอบการ
ที่ทำางานอยู่	 มีปัญหายาเสพติดลดน้อยลง	
บจก.บ.ีเอส.เมทลั	ไดเ้ข้าร่วมประกวดปีนี้เป็น
ปีที่	2	และในปีนี้ยงัไดร้บัรางวลัดเีดน่ของกลุม่
สถานประกอบการขนาดเล็ก	ในระดับภาค

เรื่องการส่งมอบและคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น

กว่าที่ผ่านมา”

	 	 “สำาหรับหลักการที่คณะทำางานฯ	 ได้

เน้นยำ้า	 และสร้างเป้าหมายร่วมกันกับผู้ขาย	

ก็คือ	 ปีนี้เรามีเป้าหมายในการส่งมอบตรง

ตามเวลาที่กำาหนดอยู่ที่ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	 90	

และคุณภาพสินค้าและบริการตรงตามความ

ต้องการไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	 95	 รวมถึงเรื่องข้อ

ปฏิบัติต่างๆ	ที่อยู่ในกระบวนการทำางาน	ซึ่ง

ผู้ขายก็ปฏิบัติด้วยดีมาสมำ่าเสมอ	รวมถึงการ				

อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายในยุค	AEC

ที่ทั้ ง เครือสหวิริยาและผู้ขายก็ต้องคอย

ติดตามข้อมูลเพื่อพัฒนางานการซื้อ-ขาย			

ไปด้วยกัน	อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณผู้ขาย

ทุกรายที่ได้ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้

กับเครือสหวิริยามาโดยตลอด	และหวังว่าใน

ปี	2557	ก็คงได้รับความปรารถนาดีจากผู้ขาย

เช่นเดิม”	

กลางและภาคตะวันออกด้วย		พวกเราตั้งใจว่า
จะก้าวข้ึนไปสู่ระดับเงิน	ระดับทอง	และเป้าหมาย
สูงสุด	คือ	ระดับเพชร	ทั้งนี้	ตามที่ผู้บริหารได้ให้
โอกาสกลุม่สมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
แสดงศักยภาพในการดูแลเพื่อนพนักงาน	ร่วม
กันรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ	 ทีมงานทุกคนได้ช่วยเหลือกัน
อยา่งเตม็ทีพ่รอ้มจดักจิกรรมสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ ”

	 	 ด้าน	 น�ยร�เชนทร์ มณีสว่�งวงศ์  
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บี.เอส.เมทัล	จำากัด	
กล่าวว่า	“ปีนี้เป็นปีที่	2	แล้ว	ที่ได้เข้ามาแข่งขัน
ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งรางวัลที่
ผ่านมา	ได้ดีเด่นระดับจังหวัด	ปีนี้ก้าวเข้าสู่เวที
ระดับภาค	ถือว่าเก่งมาก	ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ
กันเป็นอย่างดี	รู้สึกภูมิใจในตัวพนักงานทุกคน
ทั้งนี้	 การแข่งขันของสถานประกอบการขนาด
เล็ก-กลาง	 มีคู่แข่งที่น่ากลัวหลายแห่ง	 มีแต่
บรษิทัฯใหญ่ๆ 	มชีือ่เสยีงทัง้นัน้	แต	่บจก.	บ.ีเอส.
เมทลั	กเ็อาชนะมาได	้สำาหรบัในปตีอ่ๆ	ไปอยาก
ให้พัฒนาก้าวไปจนได้รับรางวัลระดับเพชร	ซึ่ง
ถอืเปน็รางวลัสงูสดุ	คาดหวงัวา่พนกังานทกุคน
จะรว่มมอืกนัแบบนีต้ลอดไป		สดุทา้ยอยากฝาก
ถึงพนักงานในเครือสหวิริยาทุกท่าน	ถึงความ

สำาเร็จของพนักงานในทีมนี้	 ว่าพวกเขาได้เป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้เครือสหวิริยา	

เปน็อกีหนึง่ฟนัเฟอืงทีช่ว่ยกนัขบัเคลือ่นใหเ้ครอื

สหวิริยาเดินหน้าไปด้วยกัน	ขอสัญญาว่าคณะ

กรรมการชุดนี้	 และสมาชิกเครือข่ายที่มีอยู่ใน

ชมรมจะมุ่งมั่นทำางานต่อไป	 เพื่อร่วมกันสร้าง

คนดีสู่สังคมให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์”
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ประจำ�วันที่  16  มีน�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ธนาคารชุมชน      ต่อจากหน้า 1

โดยมีทีมแผนกพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา เป็น
พี่เลี้ยงที่ช่วยดูแล ประสานความแข็งแกร่งของ
พี่น้องในชุมชน  ในทุกด้านๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
การจัดตั้ง กฎระเบียบของธนาคาร หรือการจัด
ทำากิจกรรมของธนาคารชุมชน การจัดอบรมให้
ความรูด้า้นบรหิารจดัการบญัชเีงนิฝาก ถอน ฯลฯ 
เพือ่สง่เสรมิใหธ้นาคารชมุชนอำาเภอบางสะพานมี
ความเขม้แขง็ เปน็ทีพ่ึง่ของชมุชนอ.บางสะพานได้

 “กว่า 4 ปีที่ชุมชนเริ่มดำาเนินโครงการ
ธนาคารชุมชน จากกองทุน 1,900 บาท มาเป็น 
15 ล้านบาท ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจจริง
ของชุมชนและโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา ผล
จากการดำาเนินโครงการธนาคารชุมชนได้ต่อย
อดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายในชุมชน เช่น
สวัสดิการ การรวมกลุ่มเพื่อทำากิจกรรมพัฒนา
ชุมชนตนเอง และยังเชื่อว่าธนาคารชุมชนจะมี
พัฒนาการเติบโตเข็มแข็งต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็น
หนึ่งในฐานการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปใน
อนาคต”
 “อยากฝากกำาลังใจถึงคณะกรรมการคณะ
ทำางานและสมาชิกทุกธนาคาร ว่าสิ่งที่เราเริ่ม
จากเงิน 10 บาท 20 บาท วันนี้ได้แสดงผลเป็น
รูปธรรมกว่า 15 ล้านบาทแล้วนั้น คือ ความภาค
ภมูใิจของความพยายามความรว่มมอืรว่มใจของ
ทุกท่าน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราดำาเนินพัฒนา

X เครือสหวิริยามอบเงิน
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
สตรี ในวันสตรีสากล
นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการ
แผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา 
ในนามของคณะกรรมการสหวิริยา
สัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุนงานสตรี
สายสัมพันธ์ เนื่องในวันสตรีสากล 
จำานวน 20,000 บาท โดยไดร้บัเกยีรติ
จาก นางสมบรูณ ์สงิควบิลูย ์ประธานกลุม่สตรอีำาเภอบางสะพาน เปน็ผูร้บัมอบ ซึง่ภายในงาน
มีการมอบเกียรติบัตรให้กับสตรีดีเด่นของแต่ละตำาบล ชุมชนแต่งกายสีสันสวยงามประกวด
เดินพาเหรด และมีการแสดงบนเวทีของแต่ละตำาบล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

X ไลน์ทรานสปอร์ต อบรมความรูเ้รือ่งเอดสแ์ละวณัโรค โดยกรมสวสัดกิาร
และคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จดัอบรม
ใหค้วามรูก้บัพนกังาน บรษิทั ไลน ์ทรานสปอรต์ จำากดั ในหวัขอ้ “ความรูเ้รือ่งเอดสแ์ละวณัโรคในสถาน
ประกอบกิจการ”  ซึ่งเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการโรคเอดส์และวัณโรคในประเทศไทย การแพร่
ระบาดของวัณโรค-เอดส์ การวิเคราะห์พฤติกรรมการติดเชื้อเอดส์ และการแพร่เชื้อวัณโรค เพื่อให้
พนกังานมคีวามรู ้และระมดัระวงัความเสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการตดิโรคเหลา่นีไ้ด ้ทัง้นี ้ไดร้บัเกยีรตจิาก
อาจารยอ์ภชิาต ิผาเงนิ วทิยากร จากสำานกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ จัดอบรมให้เป็นประจำาทุกปี ณ อาคารท่าเรือประจวบ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

X เหล็กแผ่นเคลือบไทย อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงงาน
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด จัดอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงงาน (ชุดใหม่) เนื่องจากคณะกรรมการ
ชุดเดิมได้หมดวาระลง จึงได้ทำาการเลือกตั้ง และดำาเนินการอบรมขึ้น ตามกฎหมาย โดยเชิญอาจารย์สมควร อยู่ยืน 
ผู้เชี่ยวชาญฯ จากบริษัท คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม จำากัด (Siamsafety) มาเป็นวิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อ “การบริหารคณะ
กรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม กฎหมายความปลอดภยัในการทำางาน และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ” เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องฝึกอบรม บจก.เหล็กแผ่น             
เคลือบไทย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายรังสรร พุทธวงศ์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาชุมชน

เครือสหวิริยา

ต่อไป แนวทางการพัฒนาต่อยอดธนาคารชุมชน 

นอกเหนือจากการพัฒนาความเข้มแข็ง การ

บริหารจัดการธนาคารแล้ว ก็มองถึงการพัฒนา

ระบบสวัสดิการของชุมชน เพื่อให้สมาชิกและ

ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดย

การพัฒนากองทุนสวัสดิการของธนาคาร เพื่อให้

สามารถดูแลเกื้อกูลสมาชิกตั้งแต่เกิดถึงเสียชีวิต 

รวมถึงการขยายต่อโครงการความดีที่กินได้โดย

ส่งเสริมให้สมาชิกทำากิจกรรมดีๆ เพื่อครอบครัว 

ตัวเอง ชุมชน รวมถึงสังคมส่วนรวม มาเป็นหลัก

คำา้ประกนัการใชบ้รกิารกบัธนาคารชมุชนเปน็ตน้ 

นอกจากนี้มีโครงการดีๆ ต่อยอดอื่นๆ ตามความ

เหมาะสมของชุมชนนั้นๆ ที่คณะกรรมการและ

สมาชิกร่วมกันกำาหนดขึ้นมา ซึ่งหวังว่าจะเป็นอีก

หนึ่งกิ่งก้านที่แข็งแรงจากธนาคารชุมชน” นาย

รังสรร กล่าว

 

 “ตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารชุมชนขึ้นมา ชุมชน      
มีความสนใจเป็นอย่างมาก สมาชิกเพิ่มขึ้นทุก
เดือน ชาวบ้านมีความเชื่อถือในตัวธนาคารฯ   
มาก การมีธนาคารชุมชนมีประโยชน์กับชุมชน
คือ สมาชิกของธนาคารได้มีเงินเก็บทุกเดือน    
และสามารถกูเ้งนิมาลงทนุหมนุเวยีน  โดยไมต่อ้ง
ไปกู้นอกระบบ และที่สำาคัญเรายังมีผลกำาไรจาก
เงินปันผลที่เราฝากไว้  ธนาคารชุมชนของเรามี
วันนี้ได้ เพราะทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน ขอ
ขอบคุณทุกฝ่าย และเราจะเป็นกำาลังใจให้กัน  

เดินหน้างานพัฒนาต่อไป”

น.ส.เพียงใจ เมืองคลี่
คณะกรรมธนาคารบ้านปอแดง
หมู่ 3 ตำาบลกำาเนิดนพคุณ
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ประจําวันที่  16  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

●  คอลัมนพิเศษ การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
“ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมส่ิง-
แวดลอม” ตระหนกัและใหความสาํคญั
ในการบริหารและจัดการส่ิงแวดลอม
ดานอากาศ เพ่ือเฝาระวังผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น โดยการตรวจติดตามและ
รายงานผลคุณภาพอากาศรอบพื้นที่
โรงงาน ซึ่งไดดําเนินการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพ 
และมคีวามนาเชือ่ถอื ทัง้นีเ้พือ่เปนการ
ลดความกังวลใจตอผลกระทบดาน              
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของชุมชน
 โดยระหวางป 2550-2556 ที่ผานมา 
ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ไดกําหนดจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศเพิ่มจากที่โรงงานในเครือ
สหวิริยา อําเภอบางสะพาน พรอมแสดง
ผลการตดิตามและเฝาระวงัคณุภาพอากาศ
ในบรรยากาศ ใหพี่นองชาวบางสะพาน 
หนวยงานภาครฐัในทองถิน่ และหนวยงาน 
อื่นๆ ทราบอยางตอเนื่องทุกป - โรงงานใน
เครือสหวิริยา ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ นํ้า ฯลฯ ตามที่กฎหมายกําหนด 
พรอมสงรายงานใหทราบเปนประจําทุกป 
นอกจากนี้ศูนยฯ สิ่งแวดลอมยังไดกําหนด
จุดวัดคุณภาพอากาศ เพิ่มเติมอีก 3 จุด ใน
บริเวณชุมชนคือ เทศบาลกําเนิดนพคุณ 
อบต.กําเนิดนพคุณ และ ร.ร.บานดอน-

สําราญ จากเดิมที่โรงงานในเครือสหวิริยา 
ไดทําการกําหนดจุดตรวจคุณภาพอากาศ
ไว 6 จุดคือ 
 1.  บานทาขาม
 2.  บานทามะนาว
 3.  บานกลางอาว
 4.  บานทับมอญ
 5.  บานบอทองหลาง
 6.  บานกลางนา
 และลาสุดเมื่อวันที่ 17-24 ตุลาคม 
2556 ท่ีผานมา ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม ไดประสาน
กับบริษัทที่ปรึกษา คือ บจก.เอสพีเอส    
คอนซัลติ้ง เขามาตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่โดยรอบโรงงานและชุมชน สรุปผล
โดยรวม คือ คุณภาพอากาศในจุดตรวจวัด
ทั้งหมดคาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน และคาโอโซนในบรรยากาศ มีคา
ไมเกินจุดที่ภาคราชการกําหนด เรียกไดวา
อยูในระดับดี มีความปลอดภัย
 ซึ่งศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา 
จะดําเนินการประสานงานโรงงานในเครือ
สหวิริยา ในมาตรการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ  และคุณภาพนํ้าผิวดิน  นํ้าทะเล    
นํ้าฝน และอื่นๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ความมั่นใจ  และรวมกันดูแลสิ่งแวดลอม
ที่ดีในอําเภอบางสะพานตอไป

เรื่องดีๆ ที่ตองขยาย ...
กลุมแมบานจากอําเภอบางสะพาน  ชนะที่ 1  ในการประกวดอาหารประจําอําเภอ

ณ  งานกาชาดเมืองสามอาว  จ.ประจวบคีรีขันธ
    นางสมบูรณ สิงคิวิบูลย ประธานกลุมสตรีอําเภอบาสะพาน นางณัฐกานต         
หมายเมฆ ประธานกลุมแมบานฝายทา ในฐานะคณะทํางานสภาผูนําชุมชน และกลุมสตรี 
บานฝายทา พรอมดวย และนางอนิสา เชื้อแถว ตัวแทนกลุมสตรีของอําเภอบางสะพาน 
ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนกลุมแมบาน อ.บางสะพาน เพื่อรวมแขงขันทําอาหารพื้นบาน                
ในหัวขอ ประเพณีวัฒนธรรม ในงาน “ทองเที่ยวประจวบคีรีขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาว 
และงานกาชาด ประจําป 2557” จ.ประจวบฯ ซึ่งมีทีมเขารวมการแขงขันทั้งหมด 8 ทีม 
  โดยทีมกลุมสตรีอําเภอบางสะพาน ไดโชวฝมือสูตรเด็ด สงผลงาน “แกง                 

เหมงพราว” อาหารขึ้นชื่อ หาทานยาก เขมขน
ดวยกะทิและเครื่องแกงสูตรเฉพาะ ทําให “แกง
เหมงพราว” ไดรับรางวัลชนะเลศิระดบัจังหวดั 
และเปนตัวแทนระดับจังหวัดฯ ไปแขงขันตอใน
ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี เปนการสราง
ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจใหกับกลุมสตรี  และพี่นองชาวบางสะพาน  ซึ่งการแขงขัน
ดังกลาวจัดขึ้นเมื่อตนเดือนมีนาคมที่ผานมา ณ บริเวณชายทะเลอาวประจวบฯ
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