
  เหล็กแผนรีดเย็นความแข็งแรง
สูง ดวยความมุงมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเหล็กเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา บริษัท เหล็กแผน  
รดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) หรอื  TCRSS 
ไดประสบความสาํเรจ็ในการผลติเหลก็
ทีม่คีวามแขง็แรงสงู 590 เมกะปาสกาล
โดยได ต้ังเปาผลิตและจําหนายเชิง
พาณิชยในป  2558  และขยายตลาดใน
อตุสาหกรรมรถยนตเพิม่มากขึน้  พรอม
กับชวยประเทศลดการสูญเสียเงินตรา
ในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ

X

ปที่  5   ฉบับที่  102   ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  2557

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

TCRคลอดสินคา
เหล็กแข็งแรงสูง
สําหรับยานยนต

สพป.ปข.1หนนุพฒันาร.ร.บางสะพาน
จดัตวิเขมทาํแผนชงิกองทนุสหวิรยิาฯ
เครือสหวิริยา รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่    
การศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ เขต 1 
จัดติวเขมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
แนะแนวทางการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ภายใต “โครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 

2557 (รุน3)” ใหแกผูบรหิารสถานศกึษา ครใูน
เขตอําเภอบางสะพาน เพ่ือชิงกองทุนสหวิริยาฯ
มลูคารวม 1.2 ลานบาท โดยเนนความโดดเดน
ของการพัฒนาสถานศึกษา 3 มิติ เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ณ หอประชุมเอนกประสงค 
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน        อานตอ น.3

ย้ําความปลอดภยั3บริษทักลุมSSIควารางวลัระดบัชาติ
ส า ม บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ ม เ อ ส เ อ ส ไ อ 
TCRSS-PPC-SSI  คว ารางวัล
สถานประกอบกิจการดีเดนดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานระดับ
ประเทศจากกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน TCRSS ตอเนื่อง 
8 ป PPC ตอเนื่อง 4 ป SSI ตอเนื่อง 
3 ป ชแูนวคดิความปลอดภยัตองมา
เปนอันดับหนึ่ง ในการดําเนินงาน
เตรียมพรอมรับรางวัลในงาน
สัปดาหความปลอดภัยในการ

ทํางานแหงชาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 3-5 
กรกฎาคม 2557 นี้
 ตามท่ีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ไดเปดรับสมัครคัดเลือกให
เสนอชือ่เขารวมเพือ่พจิารณารบัรางวลั
ดานความปลอดภัย 3 ประเภท คือ 

1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทาํงาน ประกอบ
ดวย 3 ประเภทรางวัล ไดแก - รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเดนดานความ
ปลอดภัยฯ ระดับประเทศ - รางวัล

สถานประกอบกิจการดีเดนดานความ
ปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด – ประกาศ-
นียบัตรชมเชยระดับจังหวัด 2. รางวัล
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว-
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานดีเดน       อานตอ น.2

พนักงานเอสเอสไอและชมรม   
“เอสเอสไอ ทูบีนัมเบอรวัน” เดินหนา
กจิกรรมอาสาเพือ่สงัคมและชมุชน
จดักจิกรรมระหวางสปัดาหสขุภาพ
รวบรวมเงินรายไดสิ่งของ  รวมทั้ง
อุปกรณกีฬานําไปดําเนินกิจกรรม
“เพลงนี้เพื่อนอง” โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานคีรีลอม อ.บาง-
สะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่ง
เปนโรงเรียนท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
โดยรวมเลี้ยงอาหารกลางวันและ
จัดกิจกรรมนันทนาการ
     ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ”
รายงานวา  “บริษัท  สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
รวมกับ “ชมรมเอสเอสไอ ทูบีนัมเบอร
วัน” จัดกิจกรรมสัปดาหสุขภาพ เพื่อ
สงเสริมการมีสุขภาพดีของพนักงาน
เอสเอสไอ ตามหลัก “Happy Body” ซึ่ง
อยูในหลัก “Happy Workplace” ที่ทาง
บริษัทไดดําเนินการเพื่อสงเสริมการ
ทํางานอยางมีความสุขของพนักงาน
และครอบครัว โดยฝายพนักงานสัมพันธ
และสวัสดิการซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการไดจัดนิทรรศการใหความรู
ดานสุขภาพในหัวขอ “โรคอวนลงพุง” 
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการตรวจวัด
ความดัน ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
ประเมนิสภาวะโรคอวนลงพงุ (รอบเอว/
รอบสะโพก)       อานตอ น.4

พนง.เอสเอสไอ
ทําดีเพื่อสังคม
จัดมื้อนี้เพื่อนอง
ชวยร.ร.ตชด.

TCRSS ประสบความสําเร็จในการทดลองผลิตภัณฑใหม เหล็กแผน
รีดเยน็ทีม่คีวามแข็งแรงสูง (High Tensile Product 590 MPa.) สําหรบั
รถยนต เปนผลจากการพฒันาปรบัเปลีย่นเทคนคิในกระบวนการผลติ
จากการผลิตเหล็กรีดเย็นธรรมดาเปนแบบใหมเกือบทั้งหมด ตั้งแต
การเชือ่มตอมวนเหลก็ การรดีลดขนาดทีเ่ครือ่งรดีแบบ tandem cold  
mill (TCM) การอบออน (BAF) รวมถงึการรดีปรบัผวิ เปนตน พรอมได
ทดสอบและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 6 ครั้ง ใชระยะเวลา 1 ป และไดรับ
ความรวมมือชวยพัฒนาจากบริษัท เจเอฟอี สตีล คอเปอรเรช่ัน
(JFE) จากญ่ีปุนผูถือหุนของTCRSS เตรียมผลิตจําหนาย
เชิงพาณิชยในป 2558 และขยายตลาดในอุตสาห-
กรรมรถยนตมากขึ้น ชวยประเทศลดการ
สูญเสียเงินตราในการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศ

   นายเฉลิม  บุญเทียบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายการผลิต บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ TCRSS เปดเผยกับผูส่ือขาว
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา“จาก
การท่ีอุตสาหกรรมรถยนต  อานตอ น.2

SSI p.1.indd   1 6/29/2557 BE   19:41
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TCR คลอดสินค้า  ต่อจากหน้า 1

ในประเทศไทยมีการขยายตัวต่อเนื่องทุกปี ทั้ง

การผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ และผลิตเพื่อ

การสง่ออกโดยเฉพาะรถยนตส์ว่นบคุคล ดงันัน้ 

การออกแบบตวัโครงสรา้งรถจะเปน็ในลกัษณะ

ที่มีความแข็งแรง แต่นํ้าหนักเบา เหล็กที่ใช้ทํา

โครงสรา้งหลกัในรถยนต ์จงึเปน็เหลก็ทีม่คีวาม

แข็งแรงสูงถึง 590 เมกะปาสกาล (Mega Pascal: 

Mpa, 1 MPa = 10 kg./cm2) ซึ่งจะทําให้รถยนต์

มคีวามปลอดภยัสงู สามารถประหยดัเชือ้เพลงิ

ไดม้ากขึน้ และปจัจบุนับรษิทัผลติรถยนตจ์ะนํา

เข้าเหล็กจากต่างประเทศมาใช้งาน อาจทําให้

สญูเสยีเงนิตราในการนําเขา้สนิคา้ โรงงานผลติ

เหล็กแผ่นรีดเย็นของ TCRSS จึงได้คิดวิธีการ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กดังกล่าวขึ้น ด้วย

ความมุง่มัน่และเพือ่พฒันาผลติภณัฑเ์พือ่ตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า 

 “การท่ีเหล็กมีความแข็งแรงสูง (High Tensile) 

ดังนั้นวัตถุดิบที่นํามาผลิตจึงต้องเป็นเหล็ก       

รีดร้อนที่มีค่า Tensile สูงเช่นกัน ทางโรงงาน 

TCRSS จึงต้องทําการคิดค้นวิธีในการผลิต

ใหม่เกือบทั้งหมด โดยการทดลองปรับเปลี่ยน

เทคนิคในกระบวนการผลิตจากการผลิตเหล็ก

รีดเย็นธรรมดา เป็นแบบใหม่”

 การปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิตภัณฑ์

เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนี้  เริ่มตั้งแต่การเชื่อม

ต่อม้วนเหล็ก การรีดลดขนาดที่เครื่องรีดแบบ 

tandem cold  mill  (TCM)  ที่สามารถรีดครั้งเดียว

จบ  กรรมวิธีการอบอ่อน  (BAF)  ที่ช่วยลดความ

เค้นตกค้างภายใน และช่วยปรับปรุงคุณภาพ

ของเน้ือเหล็ก การรีดปรับผิว และค่าของจุดคราก

(Yield Point) ท่ี Temper Mill (TM) ซ่ึงกว่าจะประสบ

ความสําเรจ็นัน้ตอ้งใชก้ารทดสอบและปรบัปรงุ

อยา่งตอ่เนือ่งถงึ 6 ครัง้รอบระยะเวลาประมาณ 

1 ป ีซึง่บรษิทัไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีาก

บริษัท เจเอฟอี สตีล คอเปอร์เรช่ัน (JFE) จากญ่ีปุ่น

ซ่ึงเป็นผู้ผลิตเหล็กช้ันนําของโลกและผู้เช่ียวชาญ

ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และเป็นผู้ถือหุ้นของ 

TCRSS ในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ 

 นายเฉลมิ กลา่ววา่ การทดลองในการผลติ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ประสบผลสําเร็จเป็นที่

น่าพอใจ หลังจากนี้บริษัทจะเริ่มส่งผลิตภัณฑ์

ไปใหบ้รษิทัผลติรถยนต ์ซึง่เปน็ลูกคา้ของบรษิทั

ไดท้ดลองใชต้อ่ไป  และในอนาคต  TCRSS  ไดม้ี

การตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตจําหน่ายเชิง

พาณิชย์ในปี 2558 ซึ่งจากความสําเร็จนี้ จะ

ทําให้บริษัทสามารถขยายตลาดในอุตสาหกรรม

รถยนต์ได้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มยอดขายยัง

ช่วยประเทศในการลดการสูญเสียเงินตราใน

การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศอีกด้วย

ยํ้าความปลอดภัย  ต่อจากหน้า 1

และ 3. รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ  
ทํางานระดับวิชาชีพดีเด่น เพื่อยกระดับการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นระบบ
และได้มาตรฐานสากล และเสริมสร้างความร่วม
มือในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ใน
สถานประกอบกิจการให้เป็นเอกภาพ รวมทั้ง
เป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเจ้าของสถาน
ประกอบกิจการ/นายจ้าง/ลูกจ้างนั้น
 บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอได้เล็งเห็นถึงความ
สําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการดําเนิน
งาน ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน จึงได้เข้า
ร่วมรับคัดเลือกในประเภทรางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ 
ประจําปี 2557 โดยผลปรากฏว่า 3 บริษัทใน
กลุ่มSSI ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
โครงการให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลต่อเนื่อง
ติดต่อกันดังนี้
 บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 
(TCRSS) ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 8 ปี บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จํากัด (PPC) ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 4 ปี 
และ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 
หรือ SSI ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งแสดงให้     
เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดําเนินงานด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทํางานที่ดีของบริษัทในกลุ่ม SSI ด้วย  
ความเชือ่มัน่ในแนวคดิวา่ความปลอดภยัตอ้งมา
อันดับหนึ่ง
 นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ          
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต และประธานคณะ
กรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทีซีอาร์ กล่าวว่า “ปี 
2557 นี้ บริษัทได้เข้าร่วมประกวด สถานประกอบ
กิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่จัดขึ้นโดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน  และ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดี
เดน่ ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่ 8 นบัจากป ี2550  ซึง่เปน็การ
สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญในการ
ดาํเนนิกจิกรรมดา้นความปลอดภยัในการทํางาน
ของบรษิทั โดยมกีารดาํเนนิงานภายใตร้ะบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
กาํหนดนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
ซึ่งมีการกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย

อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดงานรณรงค์สัปดาห์
ความปลอดภัยประจําปี การรณรงค์เรื่องความ
ปลอดภยัทีบ่อรด์ในทกุสายการผลติ กจิกรรมการ
ตรวจสอบความปลอดภัยประจําเดือน (Safety 
Patrol) กจิกรรมเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในหนว่ย
งาน (Safety Man) กิจกรรม KY ที่ช่วยกันระดม
สมอง เพื่อออกความคิดเห็นในการป้องกันก่อน
ที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก่อนเริ่มทํางาน และการ
อบรมกระตุ้นจิตสํานึกด้านความปลอดภัย  ทั้งนี้
ความสําเร็จของบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หาก
ไม่ได้รับความร่วมมือและการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานทุกคน ผม
จงึขอขอบคณุพนกังานทีร่ว่มกนัเปน็สว่นหนึง่ของ
รางวัลนี้ครับ
 ดา้น นายถาวร คณานบั กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด กล่าวว่า บริษัทได้
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน จึงได้ยกเรื่องความ
ปลอดภัยเป็นหนึ่ง ในนโยบายสําคัญของบริษัท 
ซึง่พนกังานทกุคนตอ้งใหค้วามใสใ่จและตระหนกั
ถงึเรือ่งความปลอดภยั โดยทกุขัน้ตอนการทาํงาน
ตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่ง และพนกังานตอ้งได้
รับการฝึกฝนและอบรมให้มีจิตสํานึกด้านความ
ปลอดภัยในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดทั้งในที่ทํางานและในชีวิตประจําวัน
 “ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพนักงานชาวท่าเรือ
ประจวบทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั อาชวี-
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการ
ช่วยกันดําเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น การซ้อมดับเพลิงและซอ้ม
หนีไฟ การประเมินประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
และการตรวจสขุภาพ การเขา้รว่มนทิรรศการดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนทํากิจกรรมโครงการเพื่อรณรงค์ให้แก่
พนักงานในองค์กรและต่อบุคคลภายนอก โดย
บริษัทเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน

นั้นสามารถป้องกันได้ด้วยความร่วมมือของ
บริษัทและพนักงานทุกคน” นายถาวรกล่าว
 นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ              
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ กล่าวว่า 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานและมีส่วน
รว่มในการรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยถอืไดว้า่ระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจจึงได้
มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก
การทํางาน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
กฎหมายและขอ้กาํหนดอืน่ๆ ดา้นความปลอดภยั 
พร้อมทั้งได้กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายใน
การดําเนินการ และการปฏิบัติ ติดตาม ประเมิน 
ทบทวนการดําเนินการให้มีการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
พลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
สิ้นเปลือง รวมถึงการดําเนินการกําจัด บําบัด 
ป้องกันและควบคุมปริมาณของเสียให้กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังให้การ
สนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา 
งบประมาณ การฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อ
เสริมสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนังงานทุกคน
 นายทินกร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสริม
สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ให้กับพนักงาน บริษัทมองว่าหากคนในองค์กร
มีจิตสํานึกในด้านความปลอดภัยแล้ว  จะทําให้
ผลลัพธ์ในเรื่องของความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอุบัติเหตุ พฤติกรรม สภาพการณ์ต่างๆที่
ไม่ปลอดภัยจะไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัยที่เอสเอสไอได้จัดขึ้นมีมากมาย 
ทั้งการตรวจความปลอดภัย โดยจป. หัวหน้างาน  
จป.บริหาร จป.วิชาชีพ และทีมคปอ. ซึ่งล้วนแล้ว
มีบทบาทแถบทั้งสิ้น นอกจากนี้มีการส่งเสริม

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งสภาพการณ์ที่
ไม่ปลอดภัยในโรงงาน และจัดตั้งโครงการ BBS 
เข้ามาดําเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 
2556 ปัจจุบันดําเนินการมาถึงระยะที่ 3 แล้วโดย
กิจกรรมนี้เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแล
ตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และดูแลพื้นที่ในโรงงานให้
ปลอดภัย เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย
จากการทํางาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้อง
ร่วมมือกัน
 การรับรางวัลดังกล่าว จะจัดให้มีขึ้นใน
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2557 ในงานสัปดาห์ความ
ปลอดภยัในการทํางานแหง่ชาต ิครัง้ที ่28 ณ ศนูย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
 ทั้งนี้ ข้อกําหนดและคุณสมบัติทั่วไปของ       
ผูส้มคัร รางวลัสถานประกอบกจิการ ในชว่งเวลา 
2 ปขีองการพจิารณาผลงาน (1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 
2556) ตอ้งไมเ่คยถกูดาํเนนิคดดีา้นความปลอดภัย
ในการทํางานทุกกรณี หรืออยู่ในระหว่างการรวบรวม
หลักฐานเพื่อการดําเนินคดี และไม่มีลูกจ้าง
ประสบอันตรายจากการทํางาน ที่มีผลให้ลูกจ้าง
ถึงขั้นเสียชีวิตในปี 2555 - 2556 อัตราการประสบ
อันตรายจากการทํางานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน
ขึ้นไป ในช่วงเวลา 2 ปี ของการพิจารณาผลงาน 
(1 ม.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2556) เฉลี่ยแล้วต้องไม่
มากกว่า ร้อยละ 2
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ชิงกองทุน          ต่อจากหน้า 1

	 ผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	

รายงานว่า	 ตามที่เครือสหวิริยาได้ร่วม

กับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 (สพป.ปข1)	

และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 (สปฐ.)	 ในการดำาเนินโครงการ	

“กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาบางสะพาน	 2557”	 (รุ่น3)	 เพื่อคัด

เลือกสถานศึกษารับทุนสนับสนุนในการ

พฒันาตามแผนงานจากเครอืสหวริยิาเปน็

มูลค่ารวม	1.2	ล้านบาท	โดยในปีนี้ได้เน้น

การตัดสินความโดดเด่นของการพัฒนา

สถานศึกษา	เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ควบคู่

กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้น

องค์รวม	 3	 มิติ	 คือ	 พัฒนาสถานศึกษา	

พฒันาคร	ูและพฒันานกัเรยีน	ซึง่ใชว้ธิกีาร

คดัเลอืกจากแผนงานทีแ่ตล่ะโรงเรยีนเขยีน

เข้านำาเสนอส่งเข้าประกวดนั้น	

	 ดังนั้นเพื่อเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในเขียนแผนงานระยะ	3	ปีให้

ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการ

พัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน	สพป.

ปข1	โดยผอ.บุญเทียม		อังสวัสดิ์	ผู้อำานวย

การเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์เขต	 1	 จึงได้จัดกิจกรรม	

ติวเข้มประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	

แนะแนวทางการเขยีนแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษาบางสะพาน	 ภายใต้โครงการ

ขึ้น	 ร่วมกับเครือสหวิริยา	ด้วยการเปิดให้

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 ในโรงเรียนใน

อำาเภอบางสะพานเขา้รว่มทำากจิกรรมเรยีน

รู้ในครั้งนี้และนำาความรู้ที่ได้ไปจัดทำาแผน

งานระยะ	3	ปสีง่เขา้ประกวด	ซึง่บรรยากาศ

เป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีโรงเรียนเข้ารวม

ประมาณ	31	โรงเรียน

 นางหริญญา รุ่งแจ้ง	 ศึกษานิเทศก์

ชำานาญการพิเศษ	สพป.ปข1	ให้สัมภาษณ์

กับผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	ว่า	

“เนื่องจากการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาบางสะพาน		ระยะ		3		ปี		ภายใต้

“โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา

คณุภาพการศกึษาบางสะพาน”	เพือ่ชงิทนุ

สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษานั้น	จะต้องมี

ความครอบคลุม	ชัดเจน	ตรงประเด็น	จึง

เปน็โอกาสทีด่สีำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา

ในเขตอำาเภอบางสะพานที่ได้เข้าร่วม	 เพื่อ

สร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเขียนแผนงานฯ	 ให้มีคุณภาพและ

มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ	

การเขียนแผนพัฒนาฯ	 ได้แบ่งกลุ่มเป็น

ตำาบลให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน	 เกี่ยวกับปัญหาที่พบใน

สถานศึกษาแต่ละแห่ง	 โดยมีแนวคิดว่า	

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน	

อาจประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน	จึงเปิด

โอกาสใหค้ดิวเิคราะห	์ปรกึษาหารอื	หาทาง

แก้ไขปัญหาดังกล่าว	

	 นอกจากนี้ยังร่วมกันระดมความคิด

เห็น	 ในการจัดทำาโครงร่างแผนงานฯและ

ลำาดับขั้นตอนในการดำาเนินกิจกรรมตาม

แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน	

ระยะ	3	ป	ีเพือ่นำาเสนอใน	“โครงการกองทนุ

สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บางสะพาน”	 โดยเน้นความโดดเด่นของ

การพฒันาสถานศกึษา	มุง่สูค่วามเปน็เลศิ	

ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยเน้นองค์รวม	3	มิติ	

	 ทั้งนี้จากการสังเกตภาพรวมของ

กิจกรรม	 ถือว่าประสบความสำาเร็จโดย				

ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ	 70	สามารถ

เขียนโครงร่างแผนงานฯและรายละเอียด

ของกิจกรรมได้

	 อยา่งไรกต็าม	ทางสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

เขต	 1	หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้ง

นี้	 จะสามารถพัฒนาศักยภาพให้ผู้บริหาร

สถานศกึษา	สามารถดำาเนนิการจดัทำาแผน

พฒันาคณุภาพการศกึษา	ระยะ	3	ป	ีไดอ้อก

มาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด	โดยทางคณะศึกษานิเทศก์	จะคอย

ดูแล	ช่วยเหลือ	 ให้คำาปรึกษาแก่ผู้บริหาร

สถานศกึษาในสว่นของการเขยีนแผนงานฯ

เท่านั้น	แต่ในส่วนของการพิจารณาตัดสิน

นัน้	ตอ้งใหท้างคณะกรรมการกองทนุฯเปน็

ผู้พิจารณา

	 “ขอฝากไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา

ทั้ง	 35	 แห่งในเขตอำาเภอบางสะพาน	 ให้

ดำาเนินการจัดทำาและนำาเสนอแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน	ระยะ	3	ปี	

เพือ่ใชโ้อกาสทีไ่ดร้บั	ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

ต่อสถานศึกษาและส่งเสริมให้	 “โครงการ

กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาบางสะพาน”	อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

อย่างเข้มแข็ง	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพานได้อย่าง

ยั่งยืนต่อไป”

 นางสาวกชกร เทียมหมอก	ผู้อำานวย-

การโรงเรียนบ้านชะม่วง	 กล่าวเพิ่มเติม

ว่า	“ขอชื่นชมท่าน	ผอ.บุญเทียม	อังสวัสดิ์					

ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต	 1	 ที่เล็งเห็น

ความสำาคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนว

ทางการเขียนแผนงานฯขึ้น	 โดยมีคณะ

ทำางานหรือคณะศึกษานิเทศก์	 คอยให้

คำาแนะนำา	 ช่วยเหลือในการเขียนแผน

งานฯ	 เพื่อชิงทุนสนับสนุนพัฒนาสถาน

ศึกษา	ภายใต้	 “โครงการกองทุนสหวิริยา

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน	

ประจำาปี	2557	รุ่น	3”	ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วม

กิจกรรมในวันนี้	 ทำาให้เกิดความเข้าใจใน

รายละเอียดของการเขียนแผนงานฯ	 ใน

สว่นของโครงรา่งและลำาดบัขัน้ตอนในการ

จดัทำาแผนงานฯ	โดยปกตทิางโรงเรยีนจะมี

การเขียนแผนงานฯอยู่แล้ว	ทำาให้ได้ความ

รู้เพิ่มเติมและสามารถนำาไปใช้ได้	 ซึ่งทาง

โรงเรียนจะเข้าร่วมนำาเสนอแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน	 ระยะ	

3	 ปี	 ภายใต้	 “โครงการกองทุนสหวิริยา

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน	

ประจำาปี	2557	รุ่น	3”	เพื่อใช้โอกาสที่ได้รับ

นี้	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 พรอ้มกนันีข้อขอบคณุเครอืสหวริยิา	ที่

จดัทำาโครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันา

คุณภาพการศึกษาบางสะพานขึ้น	ซึ่งเป็น

รุ่นที่	3	แล้ว	ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี	

เนื่องจากช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในอำาเภอบางสะพาน	รวมไปถึงตอบสนอง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

การศึกษา	 ซึ่งทุนสนับสนุนพัฒนาที่แบ่ง

ตามขนาดของสถานศึกษานั้น	นับว่าเป็น

งบประมาณที่ค่อนข้างสูง	สามารถพัฒนา

สถานศึกษาได้ในหลายๆด้าน	และจะไม่

เสียไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน	

อย่างน้อยก็จะมีสถานศึกษาในเขตอำาเภอ

บางสะพานส่วนหนึ่ง	ที่ได้รับทุนไปพัฒนา

สถานศึกษาตามแผนพัฒนาฯระยะ	3	ปีที่

ไดจ้ดัทำาไว	้ถอืวา่เปน็การรว่มพฒันาชมุชน

ดา้นการศกึษา	ทีส่ามารถพฒันาไดท้ัง้	3	มติ	ิ

คือ	พัฒนาครู	พัฒนานักเรียน	และพัฒนา

สถาศกึษา	ซึง่เปน็การพฒันาทีย่ัง่ยนื	จงึขอ

ให้เครือสหวิริยา	ดำาเนินโครงการกองทุน

สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บางสะพานต่อไป	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ลูกหลานเราชาวอำาเภอบางสะพานตลอด

ไปค่ะ”	นางสาวกชกร	กล่าว

 นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ

ทั่วไป	 สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชน

สัมพันธ์	 สายกิจการสาธารณะและความ

รบัผดิชอบทางสงัคม		บรษิทั		สหวริยิาสตลี

อินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	หรือเอสเอสไอ

และเป็นผู้แทนเครือสหวิริยา	 เปิดเผยกับ

ผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	 ว่า	

“โครงการนี้	 ได้รับความอนุเคราะห์จาก

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ประจวบครีขีนัธ	์เขต1	ทีไ่ดเ้ลง็เหน็ถงึความ

สำาคัญในการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ	

การศึกษาบางสะพาน		ระยะ		3		ปี		ภายใต้

“โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน	 ประจำา

ปี	 2557	 (รุ่น3)”	 โดยการจัดกิจกรรม	ติว

เข้มประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	

แนะแนวทางการเขยีนแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษาบางสะพาน	ภายใต้	 “โครงการ

กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการ

ศกึษาบางสะพาน	2557	(รุน่	3)”		ซึง่กจิกรรม

ครั้งนี้	 นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการ

เขียนแผนพัฒนาฯ	 เพื่อนำาไปประกวดเพื่อ

ชิงกองทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาจากเครือสหวิริยา	 มูลค่ารวม	 1.2	

ล้านบาทแล้ว	 ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้

และทักษะความสามารถในการเขียนแผน

พัฒนาฯ	ซึ่งนำาไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วย	

และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆ

ท่าน	 ที่ให้ความสำาคัญ	 เข้าร่วมกิจกรรม

การเขียนแผนพัฒนาฯเป็นจำานวนมาก	

และผมหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่โครงการกองทนุ

สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บางสะพาน	จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด”

นายผดุงศักดิ์	กล่าว
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ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  25574 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนนิทร  อนิทรพรหม , นายณฏัตพงศ  จงสรุสทิธวิฒัน , นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอึง้ , นางสาวเคลอืวลัย  ชางเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

โครงการปุยหมักในโรงงาน
 เพื่อชุมชน

ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน

วา ตามธรรมดาในการตกแตงปรับปรุงทัศนีย

ภาพใหเกิดความสวยงามและความปลอดภัย 

จะทําใหมีเศษก่ิงไม ใบไม หรือวัชพืชถูกกอง

ท้ิงโดยเปลาประโยชน เพ่ือเปนการดูแลรักษา                     

ส่ิงแวดลอม โรงงานเอสเอสไอบางสะพานจึง

ไดคิดริเร่ิมทําปุยหมักจากเศษวัชพืชข้ึน เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงดินภายในโรงงานเอสเอสไอ

บางสะพาน แจกจายใหแกโรงเรียนตางๆ ใน

พื้นที่อําเภอบางสะพานที่มีโครงการอาหาร

กลางวัน และใหแกพนักงาน เปนตน โดยไดเสีย

สละเวลาชวงหลังเลิกงาน หรือวันเสาร ชวยกันทํา

สวนปุยหมักท่ีนํามาทําน้ันไดมาจากกรม

พัฒนาท่ีดิน (พด.1) ซ่ึงขณะน้ีไดทําการหมักเสร็จ

เรียบรอยแลวเปนจํานวน 3,000 กิโลกรัม และ

อยูในชวงนําปุยท่ีไดไปทดลอง โดยไดแจกจาย

ใหแกพนักงานหรือครอบครัวพนักงานท่ีสนใจ

ประสงคนําไปใชประโยชนรวมเปนจํานวน 100 

กระสอบ พรอมกับรวมทําแบบสอบถามถายรูป

การใชปุย การเจริญเติบโตของพืชผัก และสวน

หน่ึงทางโรงงานไดนําไปใชปรับปรุงคุณภาพดิน

ในโรงงาน หลังจากปุยสําเร็จแลวจะทําการหมัก

ปุยเพ่ิมอีกเปนจํานวน 2,000 กิโลกรัม เพ่ือนําไป

แจกจายแกโรงเรียนตางๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีสนใจ

ทําดีเพื่อสังคม     ตอจากหนา 1

พรอมกับเชิญชวนพนักงานเอสเอสไอและ
สมาชิกชมรมเอสเอสไอทูบีนัมเบอรวันสงทีม
รอง-เตน รวมประกวดรองเพลงประกอบการ
เตนภายใตกจิกรรม “เพลงนีเ้พือ่นอง” ซึง่เปน
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและชุมชน โดย
จัดจําหนายพวงมาลัยและดอกไมรวมเชียร
ผูเขาประกวด โดยรายไดจากการจําหนาย
ทัง้หมดจะนาํไปมอบชวยเหลอืและสรางสรรค
ความแข็งแกรงใหแกสังคมและชุมชน โดย
การประกวดรอง-เตนภายใตกิจกรรม “เพลง
นี้เพื่อนอง” มีพนักงานสนใจสมัครเขารวม
ประกวดรองเพลงประกอบการเตนทั้งหมด 
8 ทีม มีผูเขารวมกิจกรรมเพื่อชมและเชียร
มากกวา 300 คน  และมีรายไดจากการจัด
จําหนายพวงมาลัยและดอกไมทั้งสิ้น 24,668 
บาท นอกเหนอืจากนีย้งัมพีนกังานรวมสมทบ
ทุนเพิ่มเติมจากการระดมทุนหารายไดชวย
เหลือสังคมจากกิจกรรมดังกลาวอีก 10,000 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,668 บาท ซึ่งเงิน
จากการจดักจิกรรม “เพลงนีเ้พือ่นอง” ในครัง้
นี้จะนําไปรวมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณการ
เรียน อุปกรณกีฬา มอบใหแกโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานคีรีลอม อ.บางสะพาน
นอย จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกลและ
ขาดแคลนอุปกรณที่จําเปนทางการศึกษา 
 นายชลเทพ ตั้งเขาทอง ผูจัดการฝาย
พนักงานสัมพันธและสวัสดิการ ไดกลาวถึง
กิจกรรมครั้งนี้วา กิจกรรม “เพลงนี้เพื่อนอง” 
เปนกิจกรรมที่ฝายพนักงานสัมพันธและ
สวสัดกิารจดัขึน้เปนครัง้ที ่2 โดยครัง้แรก จดัขึน้
ทีโ่รงเรยีนบานดอนทอง มวีตัถปุระสงคเพือ่ยก
ระดับและสงเสริมใหพนักงานมีจิตสาธารณะ
เพือ่ชวยเหลอืสงัคม ซึง่โรงเรยีนตาํรวจตระเวน
ชายแดนบานคีรีลอม อ.บางสะพานนอย 
จ.ประจวบคีรีขันธ เปนโรงเรียนที่หางไกล
ความเจรญิ เดนิทางคอนขางลาํบาก ทางฝาย

พนกังานสมัพนัธและสวสัดกิารจงึจดักจิกรรม
ประกวดรองเพลงขึ้น เพื่อระดมทุนชวยเหลือ
โรงเรียนดังกลาว ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรม คือ 
พนักงานแตละหนวยงานจะจัดสงทีมงานเขา
มาประกวดรองเพลงและแดนเซอร ทั้งนี้ จะมี
การขายพวงมาลยัและดอกไม รายไดทีไ่ดจาก
การขายและจากพนักงานที่รวมสมทบทุน ก็
นํามาจัดซื้ออุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา 

นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน รวม
กิจกรรมนันทนาการ และแจกของขวัญใหแก
นองๆเยาวชนของโรงเรยีน ซึง่นอกเหนอืจากนี้
นางสาวนาคมัลลิกา นาคจันทร พนักงานของ
ฝายพนกังานสมัพนัธและสวสัดกิารยงัไดสอน
และฝกวิชาชีพเสริมการทํากระเปาเดคูพาจ
ใหแกนกัเรยีน คร ูและชาวบานครีลีอมทีส่นใจ

เพื่อนําไปตอยอดสูการประกอบอาชีพเสริม
อีกดวย ซึ่งทางฝายพนักงานสัมพันธและ
สวัสดิการจะเดินหนาจัดกิจกรรมชวยเหลือ
สังคมแบบนี้ตอไป โดยจะประชาสัมพันธให
พนักงานไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
 ดาน นางสาวจริยาพร  จันทรทวี  หัวหนา
แผนกจัดซื้องานโครงการ สํานักจัดซื้อกลุม 
เอสเอสไอ ซึง่ไดรวมประกวดรอง-เตน “เพลงนี้

เพื่อนอง” เปดเผยวา “ถือเปนโอกาสที่ดีที่เรา
จะไดรวมทําบุญและทํากิจกรรมดีๆรวมกับ
บริษัท และการสงทีมเขาประกวดรองเพลง
และแดนเซอรนั้น เปนการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับเพื่อนพนักงาน ทําใหเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ ไดรับความสนุกสนาน และที่
สาํคญั ไดทาํบญุรวมกนัโดยการซือ้พวงมาลยั 

ทัง้หมดนีถ้อืเปนการสรางสสีนัในวนัทาํงานให
เปนวนัพเิศษ อยากใหมโีครงการดีๆ แบบนีอ้กี 
จะเขารวมกิจกรรมทุกครั้งเลยคะ”
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา “หลังจากไดรวบรวมอุปกรณการ
เรียน อุปกรณกีฬาตางๆ รวมทั้งทุนสนับสนุน
ดังกลาวในการทํากิจกรรม“เพลงนี้เพื่อนอง” 
แลว และเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2557 ที่ผานมา 
พนักงานจิตอาสา พนักงานฝายพนักงาน
สมัพนัธและสวสัดกิาร และชมรมเอสเอสไอ ทู
บีนัมเบอรวัน ไดเดินทางไปยังโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานคีรีลอม อ.บางสะพาน
นอย จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อดําเนินกิจกรรม
ในโครงการ “มื้อนี้ เพื่อนอง” โดยการนํา
สิ่งของที่ไดรวบรวมไดนําไปมอบใหแกนองที่
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคีรีลอม 
และรวมทํากิจกรรมตางๆเปนที่เรียบรอยแลว 
บรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนานและ
รอยยิ้มจากนองๆ”
 นายบุญมา จุลสานะ หัวหนางาน
ควบคุมอะไหลการผลิต ฝายการผลิต หนึ่ง
ในผูรวมเดินทางนําอุปกรณการเรียน และ
อุปกรณกีฬาไปมอบใหแกโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานครีลีอม กลาวเพิม่เตมิถงึ
กิจกรรมนี้วา วันนี้ไดรวมเดินทางนําอุปกรณ
การเรียนและอุปกรณกีฬามามอบ และจัด
กิจกรรมนันทนาการใหแกนองๆ ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานคีรีลอมแหงนี้  
รูสึกยินดีมากครับที่ไดรวมกิจกรรมดีๆอยางนี้  
รูสึกดีใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ที่สงมอบความสุขและไดชวยเหลือนองๆ
เยาวชนซึง่ยงัไมพรอมในหลายดาน  เนือ่งจาก
พื้นที่หางไกล การเดินทางลําบาก ซึ่งหนวย
งานที่เขามาชวยเหลือยังมีอยูนอย ดังนั้นถือ
ไดวากิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดีมากครับได
แตงแตมความสุขใหแกนองๆ ไดเห็นรอยยิ้ม 
เสียงหัวเราะของนองๆแลว ก็รูสึกสุขใจแลว
ครับ หากมีกิจกรรมดีๆ อยางนี้ในครั้งตอไป
ผมก็จะเขารวมอยางแนนอนครับ
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ที่นี่...มีอะไร
กับ

ศูนยบริหารจัดการ
และสงเสริมสิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา
ม.ค. - มิ.ย. 57

ตอ น.4

●   ประมวลภาพ

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.แมรําพึง
โดยทีมมวลชนฯ

น.4

พลังของ “ฅ..ขนสง สงตอความดี”
โดยกลุมขนสงสหวริยิา ผานกจิกรรมสงมอบเครือ่งเลน

ให ร.ร.บานยางเขา ต.ชัยเกษม

ปที่  5   ฉบับที่  102   ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  2557

ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร?

: อานตอหนา 4

กับกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
ในชุมชนบางสะพาน

โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จ.ประจวบฯ

กลุมขนสงสหวิริยา มุงมั่นตั้งใจสรางสังคมแหงความสุข มอบรอยยิ้มให
เยาวชน ดวยความเชือ่มัน่วาเยาวชนวนันีจ้ะเปนผูใหญทีช่วยกนัขบัเคลือ่น
พัฒนาประเทศใหดียิ่งขึ้นในอนาคต 
  เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผานมา กลุม
ขนสงสหวิริยา ประกอบดวย บริษัท ทาเรือ-
ประจวบ จํากัด บริษัท ทาเรือบางปะกง จํากัด 
บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และบริษัท 
ไลน ทรานสปอรต จํากัด นําโดย นายชานันท   
ดวงจินดา รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ กลุม
ขนสงสหวิริยา พรอมผูบริหารและพนักงานกวา 60 คน
รวมกันจัดกิจกรรม “ฅ..ขนสง สงตอความดี” ตอน
สงมอบสนามแหงความสุข เพื่อสรางสัมพันธที่ดี
ระหวางชุมชนและอุตสาหกรรม      :อานตอหนา 2

สรปุผลงานเดนคณะทาํงานขับเคลือ่น
การจดัตัง้สภาผูนาํชมุชนและโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา ป 2557  :อานตอหนา 3

ชานันท  ดวงจินดา

 ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม  
ส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา เปนสวนหน่ึง
ของอําเภอบางสะพาน ที่ทําหนาที่
คอยเฝาระวัง / ตรวจสอบ คุณภาพ   
สิ่งแวดลอมในอําเภอบางสะพาน
อยางสมํ่าเสมอ  เพื่อใหทุกคนวางใจ
ไดวาส่ิงแวดลอมในอําเภอบางสะพาน
สะอาด ปลอดภยั โดยมคีวามรวมมอื
จากบริษัทในเครือสหวิริยา และพ่ีนอง
ชาวอําเภอบางสะพานเขารวมกิจกรรม
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตางๆ 
อยางสมํ่าเสมอ ดังนี้

สรุปการดําเนินงาน กิจกรรมเดน
ผลสะทอนจากชุมชน

ของทีมมวลชนสัมพันธ
ระหวางเดือน ม.ค.- มิ.ย. 57

สําหรับผลงานของทีมมวลชนสัมพันธ ในชวงตนปที่ผานมา ซึ่ง     
เปาหมายหลักของทมีมวลชนสมัพนัธคอื สรางความสมัพนัธอนัดี
กับพี่นองชาวอําเภอบางสะพาน  รวมเปนสื่อกลางลงพื้นที่พูดคุย
ใหขอมูลขาวสาร พรอมท้ังลงพื้นท่ีทํากิจกรรมรวมกับหนวยงาน 
ทองถิ่น สรางความสุขใหกับทุกคนในชุมชน และรวมเปนสวนหนึ่ง
ในกิจกรรมทุกๆ ดาน ท้ังดานสังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม  
ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้        :อานตอหนา 2
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นเพื่อน
บ้านที่ดีต่อกัน ผ่านกิจกรรมสร้างความสุข มอบรอย
ยิ้ม และประโยชน์ให้กับเยาวชน โดยระดมกำาลังทาสี
เครื่องเล่น อาทิ ม้าหมุน ชิงช้า เรือไวกิ้ง ฯลฯ และ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา
ให้นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้าน
ยางเขา อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  นายชานันท์  ดวงจินดา  รักษาการกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขนส่งสหวิริยา กล่าวว่า “กลุ่ม
ขนส่งสหวิริยา มีความตระหนักถึงความสำาคัญของ
ชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบโรงงาน เนือ่งจากเราอยูใ่กลช้ดิกนั
ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งการสร้างความสุขให้สังคม
ส่วนรวม ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจขององค์กรเรา จึงได้จัด
กิจกรรม “ฅ..ขนส่ง ส่งต่อความดี” ขึ้น เพื่อสร้างสรรค์
สิ่งดี ๆ  ให้สังคม พร้อมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับ
เยาวชน  ผ่านกิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ทาสี
เคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านยางเขา
ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยกลุ่มผู้บริหาร
และพนักงานทั้งจากกลุ่มธุรกิจท่าเรือ กลุ่มธุรกิจเรือ
ลำาเลียง และกลุ่มธุรกิจรถขนส่ง ได้ร่วมด้วยช่วยกัน
ลงแรงในกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ ทำาให้เห็นรอยยิ้มของ
ทั้งเด็กๆ และทีมงานเอง นอกเหนือจากนั้นได้มีการ
ส่งมอบอุปกรณ์การศึกษา อาทิ ดินสอ สมุดวาดภาพ
ไม้บรรทัด ตุ๊กตา อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล 
เป็นต้น” 

ฅ..ขนส่ง             ต่อจากหน้า 1

สรุป กิจกรรมเด่น  ต่อจากหน้า 1

• ทีมมวลชนสัมพันธ์ เติมความสุขให้เด็กๆ ส่ง
มอบชดุเครือ่งเขยีนใหเ้ดก็ๆ 7 ตำาบล 39 โรงเรยีน 
: ทมีมวลชนสมัพนัธ ์เครอืสหวริยิา นำาทมีโดยนางสาว
วันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกฯ พร้อมด้วยทีมงาน
กว่า 10 ชีวิตที่ดูแลแต่ละพื้นที่ เดินสายมอบชุดเครื่อง
เขยีนใหเ้ดก็แตล่ะโรงเรยีนในพืน้ที ่มทีัง้สิน้ 39 โรงเรยีน
ทั้ง 7 ตำาบล อาทิ โรงเรียนบ้านท่าขาม บ้านดอน
สำาราญ บ้านนาผักขวง บ้านทุ่งเชือก บ้านวังยาว ฯลฯ
ในอำาเภอบางสะพาน พรอ้มเชญิชวนใหเ้ดก็ๆ รว่มงาน
และเข้าชมกิจกรรมของท่าเรือประจวบ โดยมีเต๊นท์
กิจกรรมจากทีมงานมวลชนฯ และทีมท่าเรือฯ ได้เปิด
ให้เด็กๆ ไปสนุกสนานกันเต็มที่ จากเกมส์ การละเล่น 
พรอ้มของรางวลัอกีมากมายและม ีไฮไลทเ์พิม่เตมิคอื 
เด็กๆ ได้ขึ้นไปสัมผัส เรียนรู้ PPC Shore Crane เครน
ขนาด 100 ตัน โดยมีพี่ๆ ทีมงานท่าเรือประจวบ ดูแล 
และสาธิตวิธีการทำางานของเครนอย่างใกล้ชิด พร้อม
กันนั้นในพื้นที่อื่นๆ ยังมีกิจกรรมของบริษัทในเครือ
สหวริยิาไปรว่มกจิกรรมและสนบัสนนุอยา่งทัว่ถงึดว้ย

• กิจกรรม “ช่วยกันลดความเร็ว เพ่ือความ
ปลอดภัยของทุกคน” : ทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือ
สหวิริยา จับมือพี่น้องหมู่ 7 บ้านทุ่งลานควาย ต.แม่
รำาพึง รณรงค์กิจกรรม “ช่วยกันลดความเร็ว เพื่อ
ความปลอดภัยของทุกคน” โดยเป็นกิจกรรมรณรงค์
ขอความร่วมมือให้พนักงาน เครือสหวิริยา และชาว
บา้นทีข่บัขีร่ถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ชว่ยกนัลดการ
ใช้ความเร็วเมื่อขับขี่ผ่านบริเวณชุมชนและโรงเรียน 
ร่วมกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน และเพื่อ
เป็นการตอกยำ้าความมั่นใจให้กับชุมชน ทีมงานได้
ประชาสัมพันธ์ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ 
พร้อมกับดำาเนินการทำาป้ายประชาสัมพันธ์ติดตาม
จุดต่างๆ  “ร่วมด้วยช่วยกันดูแลสังคมให้น่าอยู่ เพื่อ
พี่น้องชาวบางสะพาน”

• ทีมคาราวานมอเตอร์ไซค์ สร้างความเข้าใจสู่ชุมชน
โดยทีมมวลชนสัมพันธ์...สะท้อนความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของพี่น้องชาวบางสะพาน สู่เครือ
สหวิริยา : ทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ปล่อย
คาราวานมอเตอรไ์ซค ์สรา้งความเขา้ใจสูช่มุชน ลงพืน้
ที่พบปะพูดคุย สื่อสารข้อมูลต่างๆ ของเครือสหวิริยา 
พรอ้มรบัฟงัขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ชมุชน เปน็
ประจำาทกุเดอืน โดยลงพืน้ทีพ่บพีน่อ้งชาวบางสะพาน 
ในพืน้ที ่37 หมูบ่า้น 4 ตำาบล ไดแ้ก ่ต.แมร่ำาพงึ ต.ธงชยั 

ต.กำาเนิดนพคุณ และต.พงศ์ประศาสน์ รวมถึงพี่น้อง
ในพื้นที่ 3 ตำาบล ได้แก่ ต.ร่อนทอง ต.ทองมงคล และ
ต.ชยัเกษม ซึง่ในทกุๆ เดอืนนัน้ พีน่อ้งชาวบางสะพาน
แต่ละพื้นที่ให้การต้อนรับ มีความยินดี และให้ความ
สนใจรับเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ร่วมพูดคุย
กับเจ้าหน้าท่ีมวลชนสัมพันธ์เป็นอย่างดี รวมถึงทีมงาน

• กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่ : โดยความร่วม
มือระหว่างคณะทำางานจัดซื้อจัดจ้าง เครือสหวิริยา 
กับทีมมวลชนสัมพันธ์ และพี่น้องชาวบางสะพาน ที่
จัดหาผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยชุมชน ออกคาราวาน
ขายสินค้าในบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และ บมจ.
เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย ซึง่เพิม่ความถีใ่นการจดักจิกรรม

ทั้งอุปโภค – บริโภค อาทิ ผักปลอดสารพิษ อาหาร
ทะเลแห้ง กลุ่มผลไม้ อาทิ ทุเรียนทอด หรือผลไม้ตาม
ฤดูกาล รวมทั้งสินค้า OTOP เสื้อผ้า แว่นตา ฯลฯ

• เครือสหวิริยา ร่วมส่งเสริมธุรกิจชุมชน จัดอบรม
การสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บา้น ต.พงศป์ระศาสน์ :
แผนกมวลชนสัมพันธ์ และแผนกพัฒนาชุมชน เครือ
สหวิริยา ร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอ
บางสะพาน และนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์ จัดฝึกอบรมโครงการส่ง
เสริมธุรกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน บ้านต้นทองหลาง หมู่ 
9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่ง
เสริมให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพเสริม พร้อมทั้งเป็นการ
พัฒนาฝีมือและยกระดับธุรกิจของกลุ่มแม่บ้าน ทั้งนี้ 
ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน โดยนายสุรเชษฐ์ ดิเรกบุษราคม 
เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้การประกอบอาหาร อาทิ 
การทำานำ้าพริกสวรรค์ปลากรอบ ปลากรอบสมุนไพร
กรอบ นำ้าพริกเสวยปลากรอบ ฯลฯ  รวมถึงเทคนิค
การใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ การชั่ง ตวง วัด การเตรียม
วัตถุดิบ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกิด
ความชำานาญและทำาได้จริง และนำาไปสร้างอาชีพ
อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มฯ และครอบครัวได้

• เป็นผู้แทนคณะทำางานต่างๆ ของเครือสหวิริยา
ส่งมอบสิ่งดีๆ สู่ชุมชน อาทิ เป็นผู้แทนมอบงบ
ประมาณสนับสนุนงานวันสตรีสากล อ.บางสะพาน 
งานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม งานบุญต่างๆ 

• กิจกรรมประชุมหมู่บ้าน และกิจกรรมสร้างสรรค์
งานดีๆ ความสัมพันธ์ท่ีดี และแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนในพื้นที่ : งานมวลชนสัมพันธ์ เครือ
สหวิริยา สานข้อมูลกิจกรรมและผลการลงพื้นที่  
อ.บางสะพาน ให้ผู้นำาชุมชน รวมถึงตัวแทนชุมชน
ทราบ เนน้การสรา้งความสมัพนัธ ์ความรว่มมอื สง่ตอ่
ข้อมูลต่อเนื่อง พร้อมรับข้อมูลจากผู้นำาฯ และชุมชน 
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ที่จะขับเคลื่อนในปีนี้ 

  แผนกมวลชนสมัพนัธ ์เครอืสหวริยิา มุง่มัน่ตัง้ใจ
ในการชว่ยเหลอืและพฒันาชมุชนอำาเภอบางสะพาน
ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องใน
ชมุชนฯ เพือ่ใหช้มุชนอยูร่ว่มกบัอตุสาหกรรมไดอ้ยา่ง
มีความสุข

ได้รับข้อเสนอแนะ และความเห็นต่างๆ ที่ชุมชนฝาก
มาถึงเครือสหวิริยาด้วย ทั้งนี้ จากการดำาเนินงานนั้น 
ส่วนหนึ่งของประเด็นคำาถาม อาทิ ธุรกิจของเครือ
สหวิริยาทำาให้ได้มีงานทำากัน สนใจเรื่องตำาแหน่งว่าง
งาน การเปิดรับสมัครพนักงาน ฯลฯ

เป็นเดือนละ 2 ครั้งจากเดิมแค่ครั้งเดียว เพื่อเป็น
อีกช่องทางหนึ่งให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ ณ 
ปัจจุบัน กิจกรรมนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 5 ซึ่งตั้งเป้าหมายของ
ปี 2557 อยู่ที่ 700,000 บาท โดย สินค้าและผลิตภัณฑ์
มีหลากหลาย สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ซ้ืออย่างตรงใจ 

  “สิ่งสำาคัญที่ทุกคนได้จากกิจกรรม ฅ..ขนส่ง     
สง่ตอ่ความด”ี ในครัง้นีค้อื การเปน็ผูใ้หใ้นอกีมติหินึง่
เน่ืองจากปกติแต่ละบริษัทในกลุ่มขนส่ง จะทำากิจกรรม
เพื่อสังคมของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งครั้งนี้เรียกว่าเป็นการ
ผนกึกำาลงักนัทำากจิกรรมเพือ่สงัคมครัง้แรก นอกเหนอื
จากนัน้ยงัเปน็โอกาสในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ความสามัคคีในกลุ่มขนส่งฯ เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญใน
การนำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจขนส่งสหวิริยา พัฒนา
บุคลากรในองค์กร จากจุดเริ่มต้นแห่งการให้เล็กๆ 
ครั้งนี้ จะสานต่อและขยายไปเรื่อยๆ ในอนาคตด้วย
ความรว่มมอืของทกุคน สดุทา้ยขอขอบคณุทกุๆ ทา่น
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้ 
รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมอีก
ทางหนึ่ง  และหวังว่าทุกท่านจะนำาประสบการณ์ที่ได้
รับจากกิจกรรมในคร้ังน้ีไปปรับใช้ในการทำางานร่วมกัน...
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 
พร้อมท้ังพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล และร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นผู้นำา
ประเทศ” นายชานันท์ กล่าว
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ประจำ�วันที่  1  กรกฎ�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

สรุป ผลงานเด่น                                                 ต่อจากหน้า 1

l ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
	 	 คณะทำ�ง�นขบัเคลือ่นก�รจดัตัง้สภ�ผูน้ำ�ชมุชนและโครงก�รสหวริยิ�รว่มพฒัน�	ไดร้ว่มกบัพีน่อ้งช�วบ�งสะพ�น
ก่อตั้ง	ธน�ค�รชุมชน	อ.บ�งสะพ�น	ม�กกว่�	5	ปีแล้ว	นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี	2552	จ�ก	1	ธน�ค�รชุมชน	ม�ถึงปี	2557	
ธน�ค�รชุมชนได้ก่อตั้งแล้วรวมทั้งสิ้น	16	ธน�ค�รชุมชน	มีสม�ชิกม�กถึง	2,608	คน	โดยมีกองทุนรวมของ	16	ธน�ค�รฯ	
รวมทั้งสิ้น	18,004,570	บ�ท	
	 	 นอกเหนือจ�กก�รก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องแล้ว	ธน�ค�รชุมชนยังได้สร้�งวินัย	สร้�งก�รมีส่วนร่วม
และคว�มส�มัคคี	พร้อมทั้งต่อยอดอ�ชีพดีๆ	ให้กับกลุ่มสม�ชิกอีกด้วย
	 	 ซึง่ตัง้แตต่น้ป	ี2557	แตล่ะธน�ค�รไดม้กี�รปรบัเปลีย่นกฎกตกิ�ต�่งๆ	เพือ่ใหเ้หม�ะสมกบัรปูแบบก�รบรหิ�รจดัก�ร
ของชมุชนตนเอง	พรอ้มทัง้คดิ/วเิคร�ะหจ์ดุออ่น/จดุแขง็ของตนเองแลว้นำ�ม�ปรบัปรงุแกไ้ข	เพือ่พรอ้มเปน็ตน้แบบธน�ค�ร
ให้กับชุมชนอื่นๆ	ต่อไป	

รายละเอียดธนาคารชุมชน ณ ปัจจุบัน
ธนาคารชุมชน รุ่นที่ 1 มี 4 ธนาคารชุมชน : ธ.บ้�นท่�ข�ม	ธ.บ้�นชะม่วง	ธ.บ้�นม้�ร้อง	และ	ธ.บ้�นสวนฉัตร
มียอดกองทุนรวม 5,209,230 บาท สมาชิก 652 คน
ธนาคารชุมชน รุ่นท่ี 2 มี 6 ธนาคารชมุชน :	ธ.บ�้นท�่มะน�ว	ธ.บ�้นปอแดง	กลุม่ออมทรพัยบ์�้นกล�งน�	ธ.บ�้นตล�ด	
ธ.บ้�นธงชัย	และกลุ่มออมทรัพย์หลักเมือง	มียอดกองทุนรวม 8,832,645 บาท สมาชิก 1,103 คน
ธนาคารชุมชน รุ่นที่ 3 มี 4 ธนาคารชุมชน :	ธ.บ้�นท�งส�ย	กลุ่มออมทรัพย์บ้�นฝ่�ยท่�	ธ.บ้�นดอนทอง	ธ.บ้�นทุ่ง
ล�นคว�ย	มียอดกองทุนรวม 3,209,785 บาท สมาชิก 627 คน
ธนาคารชุมชน รุ่นที่ 4 มี 2 ธนาคารชุมชน :	ธ.บ้�นหนองต�จ่�	ธ.บ้�นหนองระแวง
มียอดกองทุนรวม  752,910 บาท สมาชิก 226 คน
	 	 โดยเมือ่มนี�คม	2557	ทีผ่�่นม�	เครอืสหวริยิ�ไดม้อบเงนิสมทบหุน้ใหธ้น�ค�รชมุชนเพิม่เตมิ	ทีผ่�่นเกณฑฯ์	จำ�นวน	
7	ธน�ค�ร	ซึ่งดำ�เนินก�รต่อเนื่องม�แล้ว		5		ปี		ทั้งนี้มีทั้งธน�ค�รที่ได้รับหุ้นสมทบครั้งแรก		และธน�ค�รที่ได้รับหุ้นสมทบ
ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	โดยได้รับเกียรติจ�ก		นายณรงค์พงศ์  โพธิสมบัติ  ที่ปรึกษ�เครือสหวิริย�	เป็นประธ�นในพิธีมอบ
และธน�ค�รที่เข้�รับมอบฯ	ได้แก่
	 	 1.	ธน�ค�รชุมชนบ้�นหนองต�จ่�	ต.กำ�เนิดนพคุณ	 														สมทบปีที่	1	 จำ�นวน		100,000		บ�ท
	 	 2.	ธน�ค�รชุมชนบ้�นหนองระแวง	ต.ธงชัย				 														สมทบปีที่	1	 จำ�นวน		100,000		บ�ท
	 	 3.	ธน�ค�รชุมชนบ้�นท�งส�ย	ต.ธงชัย	 	 														สมทบปีที่	2						 จำ�นวน		100,000		บ�ท
	 	 4.	ธน�ค�รชุมชนบ้�นดอนทอง	ต.กำ�เนิดนพคุณ	 														สมทบปีที่	2						 จำ�นวน		100,000		บ�ท
	 	 5.	กลุ่มออมทรัพย์พัฒน�ชุมชนบ้�นฝ่�ยท่�	ต.พงศ์ประศ�สน์					 สมทบปีที่	2						 จำ�นวน		100,000		บ�ท
	 	 6.	ธน�ค�รชุมชนบ้�นทุ่งล�นคว�ย	ต.แม่รำ�พึง	 														สมทบปีที่	2						 จำ�นวน		100,000		บ�ท
	 	 7.	ธน�ค�รชุมชนบ้�นชัยมงคล	ต.ธงชัย	 	 														สมทบปีที่	2						 จำ�นวน		100,000		บ�ท
ในปัจจุบัน	เครือสหวิริย�ได้ร่วมสมทบหุ้นให้กับธน�ค�รชุมชนแล้ว	ทั้ง	16	ธน�ค�ร	รวมเป็นเงินหุ้นจำ�นวน	2,900,000	บ.

l สภาผู้นำาชุมชน
  สภาผู้นำาชุมชน ณ บางสะพาน วันนี้ มี 3 รุ่น 15 สภาฯ ซึ่งสภ�ผู้นำ�ชุมชนเป็นก�รร่วมกันจัดตั้งของพี่น้องช�ว
อำ�เภอบ�งสะพ�น	และทีมพัฒน�ชุมชน	เครือสหวิริย�	โดยสภ�ผู้นำ�ชุมชนในแต่ละพื้นที่จะทำ�หน้�ที่เชื่อมโยงชุมชนให้
เกิดคว�มเข้มแข็งแรง	มีส่วนร่วม	มีคว�มเชื่อมั่นในก�รจัดก�รตนเองพึ่งพ�ตนเอง	ซึ่งเรียกได้ว่�	“เวทีของก�รมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน”	 ในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อกำ�หนด	 	แนวท�งก�รพัฒน�ชุมชน	มีระเบียบว�ระก�รประชุมปรึกษ�
ห�รือ	ก�รติดต�มประเมินผลของแต่ละโครงก�รอย่�งเป็นรูปธรรม	เดือนละ	1	ครั้ง	

ปัจจุบันมีสภาผู้นำาชุมชนแล้ว 3 รุ่น 15 สภาฯ 

รุ่นที่ 1 มี 2 สภาฯ :	สภ�ผู้นำ�ชุมชนบ้�นชะม่วง	และบ้�นท่�ข�ม
รุ่นที่ 2 มี 5 สภาฯ :	สภ�ผู้นำ�ชุมชนบ้�นกล�งน�	บ้�นท่�มะน�ว	บ้�นปอแดง	บ้�นห้วยทร�ยข�ว	และบ้�นม้�ร้อง
รุ่นที่ 3 มี 4 สภาฯ :	สภ�ผู้นำ�ชุมชนบ้�นฝ่�ยท่�	บ้�นทุ่งล�นคว�ย	บ้�นดอนทอง	และบ้�นหลักเมือง
สภาผูน้ำาชมุชนทีเ่ตรยีมจดัตัง้ ม ี4 สภาฯ : สภ�ผูน้ำ�ชมุชนบ�้นท�งส�ย	บ�้นหนองต�จ�่	บ�้นระห�ร	และบ�้นชยัมงคล

	 	 นอกจ�กนี้สภ�ผู้นำ�ชุมชน	ยังได้ต่อยอดอีกหล�ยๆ	กิจกรรม	 โดยก�รประส�นคว�มร่วมมือจ�กทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกชุมชน	จนก่อให้เกิด	 “ภ�คีร่วมมือในก�รพัฒน�ชุมชนตนเอง”	และนำ�ไปสู่“ก�รพัฒน�ศักยภ�พแลกเปลี่ยน
เรียนรู้”	เช่น	
-	 สภ�ผู้นำ�ชุมชนบ้�นม้�ร้อง	 อ.บ�งสะพ�น	ภูมิใจเปิดบ้�นต้อนรับคณะดูง�นจ�กหมู่บ้�นต้นไทร	 ต.ประส�ทสิทธิ์
อ.ดำ�เนินสะดวก	จ.ร�ชบุรี	เข้�เยี่ยมชมศึกษ�ดูง�น	เป็นคณะที่สองต่อเนื่องหลังจ�กคณะผู้นำ�บ้�นคูห�สวรรค์	ต.สี่หมื่น	
อ.ดำ�เนินสะดวก	จ.ร�ชบุรี	ซ่ึงประธ�นสภ�ฯ	บ้�นม้�ร้อง	และสม�ชิกถ่�ยทอดประสบก�รณ์	คว�มรู้	แนวท�งก�รดำ�เนินง�น
โครงสร้�ง	และบทบ�ทหน้�ท่ีของคณะทำ�ง�นสภ�ผู้นำ�ชุมชนบ้�นม้�ร้อง	ท่ีประสบคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ง�น	ส่งผลถึงกิจกรรม
ชุมชนหล�ยๆ	กิจกรรมได้ก้�วหน้�	ขับเคลื่อน	อ�ทิ	ก�รบริห�รง�นของธน�ค�รชุมชนจนเกิดกองทุนกว่�ล้�นบ�ท	ฯลฯ
-	 พี่น้องบ้�นท่�มะน�ว	หมู่	 2	ต.แม่รำ�พึง	อ.บ�งสะพ�น	จ.ประจวบคีรีขันธ์	 จัดเวทีประช�คม	สรุปโครงก�ร	 “บ้�นท่�
มะน�วน่�อยู่	ดูแลสุขภ�พด้วยผักปลอดส�รพิษ”	ภ�ยใต้งบประม�ณของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุข
ภ�พ	(สสส.)	ซึ้งกิจกรรมประกอบไปด้วย	ก�รให้คว�มรู้เรื่องดูแลสุขภ�พ	ก�รปลูกผักปลอดส�ร	ก�รส่งเสริมสนับสนุนให้
ปลกูผกัปลอดส�รไวบ้รโิภคในครวัเรอืน	รวมไปถงึ	ก�รสง่เสรมิก�รออกกำ�ลงัก�ยใหเ้ปน็สว่นหนึง่ของวถิชีวีติ	เพือ่ตอ้งก�ร
ให้คนในชุมชนมีสุขภ�พดี	และกินผักปลอดส�รพิษ	
-	 บ้�นหนองต�จ่�	หมู่	7	ต.กำ�เนิดนพคุณ	อ.บ�งสะพ�น	จ.ประจวบคีรีขันธ์	จัด	โครงก�ร	“ส่งเสริมก�รดูแลสุขภ�พบ้�น
หนองต�จ�่ใหน้�่อยู”่	จ�กก�รสนบัสนนุของสำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ	(สสส.)	และไดแ้ผนกพฒัน�
ชุมชน	เครือสหวิริย�	ร่วมเป็นพ่ีเล้ียงให้คว�มรู้และให้คำ�ปรึกษ�ในโครงก�รต่�งๆ	พร้อมร่วมด้วยช่วยผลักดันให้ชุมชนหันม�
ใส่ใจและรักสุขภ�พ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชุมชน	คือ	ร่วมสร้�งชุมชนและท้องถิ่นให้น่�อยู่	ช�วบ้�นหนองต�จ่�	มี
สุขภ�พก�ยแข็งแรงด้วยก�รออกกำ�ลังก�ย	และได้รับคว�มรู้ก�รบริโภคอ�ห�รท่ีถูกสุขลักษณะ	ใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียงเรียบง่�ย

l การรับสมัครพนักงาน “ร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล..
 ตอบรับนโยบายทำางานในถิ่นเกิด”
	 	 กลุม่ง�นทรพัย�กรบคุคลกล�ง	เครอืสหวริยิ�	มนีโยบ�ยก�รรบัสมคัรง�น	กลุม่บรษิทัเครอืสหวริยิ�	อ.บ�งสะพ�น	
เนือ่งจ�กใหค้ว�มสำ�คญักบัคนในพืน้ทีเ่ปน็อนัดบัแรก	สอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของชมุชนทีอ่ย�กใหล้กูหล�นทำ�ง�น
ในท้องถิ่น	ซึ่งยังคงเปิดอย่�งต่อเนื่อง	โดยในปี	2557	ตั้งเป้ารับสมัครพนักงานจำานวน 270 อัตรา แบ่งเป็นพนักงาน
ประจำา 170 อัตรา และพนักงานเหมา 100 อัตรา ซึ่งปัจจุบันได้รับพนักงานเข้าทำางานแล้วทั้งสิ้น 183 อัตรา คิด
เป็นร้อยละ 67% ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 57 รับพนักงานประจำาแล้ว 77 อัตรา พนักงานเหมา 106 
อัตรา โดย เป็นคนในภูมิลำาเนา 106 อัตรา พื้นที่ข้างเคียง 31 อัตรา และพื้นที่อื่นๆ อีก 46 อัตรา	สอดคล้องกับ
คว�มต้องก�รของพี่น้องช�วอำ�เภอบ�งสะพ�นทีต้องก�รให้ลูกหล�นทำ�ง�นในบ้�นเกิด	 เข้�ทำ�ง�นในบริษัทของเครือ
สหวิริย�	อ�ทิ	บริษัท	สหวิริย�สตีลอินดัสตรี	จำ�กัด	(มห�ชน)	SSI		บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	TCRSS	
และบริษัท	เวสโคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำ�กัด	WCE	โดยผู้สนใจส�ม�รถสมัครด้วยตนเองได้ที่เบอร์ติดต่อในเอกส�รที่เผยแพร่
ผ่�นท�งทีมมวลชนสัมพันธ์	และอีกหนึ่งช่องท�งคือ	ฝ่�ยบุคคลของแต่ละบริษัทฯ

l “การจัดซ้ือ-จัดจ้าง สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ 
กระจายรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจในอำาเภอบางสะพาน
	 	 ก�รจดัซือ้-จดัจ�้ง	สนิค�้ผลติภณัฑข์องชมุชนเปน็อกีหนึง่นโยบ�ยหลกัของเครอืสหวริยิ�ทีเ่ลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คญั
ในก�รส่งเสริมให้ทุกคนมีร�ยได้เสริม	มีอ�ชีพที่ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้	พร้อมทั้งก่อให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้ในอำ�เภอ
บ�งสะพ�น	โดยปี	2557	นี้	ตั้งยอดจัดซื้อ-จัดจ้�ง	สินค้�และผลิตภัณฑ์ชุมชน	ไว้ที่	200	ล้�นบ�ท	แบ่งเป็นประเภทสินค้�
และบริก�ร	สินค้าท่ีผลิตได้ในท้องถ่ิน ต้ังเป้าท่ี 10.0 ล้านบาท	เช่น	เศษผ้�ทำ�คว�มสะอ�ด	เคร่ืองแบบพนักง�น	โครงการ
สง่เสริมและพฒันาสนิคา้ใหผ้ลติได้ในชมุชน ต้ังเปา้ที ่1.5 ลา้นบาท	เชน่	นำ�้ย�ล�้งจ�น	ไมก้ว�ด	ตะกร�้ส�น	และผ�้
รองเหลก็มว้น	สนิคา้ทีช่มุชนเปน็ตวัแทนจำาหนา่ย ตัง้เปา้ที ่64.0 ลา้นบาท	เชน่	นำ�้ดืม่	นำ�้ใช	้หนงัสอืพมิพ	์และอปุกรณ์
สำ�นักง�น	บริการท่ีจัดหาจากชุมชน ต้ังเป้าท่ี 124.5 ล้านบาท	อ�ทิ	เช่�รถ	ซ้ือรถ	และซ่อมแซมอุปกรณ์	เคร่ืองจักรท่ัวไป	ฯลฯ

l กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่ “เพื่อให้ชุมชนได้มีพื้นที่ในการขายสินค้า 
และพนักงานได้มีโอกาสซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูก”
	 	 เครอืสหวริยิ�เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของเศรษฐกจิในชมุชนบ�งสะพ�น	หวงัผลกัดนัใหท้กุคนมอี�ชพี	และร�ยไดเ้สรมิ	
สนบัสนนุสนิค�้ต�่งๆ	จ�กชมุชน	เพือ่ใหอ้ตุส�หกรรมและชมุชนอยูร่ว่มกนัไดอ้ย�่งยัง่ยนื	ดว้ยคว�มรว่มมอืระหว�่งคณะ
ทำ�ง�นจดัซือ้จดัจ�้ง	และทมีมวลชนสมัพนัธ	์เครอืสหวริยิ�	รว่มกนัจดักจิกรรม	“สนิค�้ชมุชนเคลือ่นที”่	ซึง่ในป	ี2557	ไดต้ัง้
เป�้หม�ยไวท้ี	่700,000	บ�ท	โดยกจิกรรมนีไ้ดม้กี�รปรบัเปลีย่นเวล�โครงก�รใหม้คีว�มถีม่�กขึน้เพือ่กระตุน้ก�รซือ้สนิค�้	
โดยกำ�หนดให้มีก�รจัดกิจกรรมเดือนละ	2	ครั้ง	จัดที่	บมจ.สหวิริย�สตีลอินดัสตรี	(SSI)	และ	บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	
(TCRSS)	ทัง้นี	้เพือ่ใหช้มุชนไดม้พีืน้ทีใ่นก�รข�ยสนิค�้	และพนกัง�นไดม้โีอก�สซือ้สนิค�้คณุภ�พดรี�ค�เปน็กนัเอง	ซึง่ทกุ
ปที�งเครอืสหวริยิ�จะมนีโยบ�ยในก�รกำ�หนดเป�้ก�รซือ้ในแตล่ะป	ีซึง่ยอดข�ยในป	ี57	ตัง้แตเ่ดอืนมกร�คม	–พฤษภ�คม	
2557	อยู่ที่	310,395	บ�ท	โดยคณะทำ�ง�นฯ	ค�ดว่�จะได้ผลก�รข�ยต�มที่ตั้งเป้�หม�ยไว้	และเกิดก�รกระจ�ยร�ยได้สู่
ชุมชนอย่�งเป็นรูปธรรม

l คณะทำางานปฎิบัติการรถขนส่งสินค้า เครือสหวิริยา
	 	 นอกเหนือจ�กก�รควบคุมก�รเดินรถ	กฎระเบียบต่�งๆ	ของรถขนส่งสินค้�แล้ว	กิจกรรมของคณะทำ�ง�นควบคุม
ปฏบิตักิ�รรถขนสง่สนิค�้	เครอืสหวริยิ�	ตลอดป	ี2557	ทีผ่�่นม�ไดด้ำ�เนนิก�รแบบ	360	องศ�	ทัง้ปอ้งกนั	เฝ�้ระวงัอบุตัเิหตุ
จ�กรถขนส่งสินค้�	ไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชนอำ�เภอบ�งสะพ�น	รวมทั้งคอยตอบสนองข้อกังวลใจ	และจัดกิจกรรมให้ชุมชน
เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติรถขนส่งสินค้�	หล�กหล�ยกิจกรรม	ได้แก่
- เข้มงวดตรวจสอบรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา 
ลงพืน้ทีต่รวจสอบรถขนส่งสินคา้เครอืสหวิรยิาในเขตชมุชน อ.บางสะพาน ตลอด 24 ชม.	เพือ่ควบคมุและตรวจ
สอบพฤตกิรรมของพนกัง�นขบัรถขนสง่ใหเ้ปน็ไปต�มกฎระเบยีบก�รเดนิรถ	นอกจ�กนีร้ถตรวจก�รณย์งัชว่ยเหลอืชมุชน
ในด้�นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
-  จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถ “การสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่”	 เพื่อให้
พนักง�นมีจิตสำ�นึกที่ดีในก�รขับขี่และก�รใช้รถใช้ถนนร่วมกับชุมชนอย่�งปลอดภัย	 จึงได้มีก�รจัดอบรมพนักง�น	ซึ่ง
เริ่มที่บจก.ไลน์	ทร�นสปอร์ต	เป็นต้นแบบ	และจะขย�ยผลก�รอบรมสู่บริษัทรถร่วมทุกบริษัท
- กจิกรรมตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิเพิม่เตมิ ปจัจบุนัคณะทำางานฯ ไดด้ำาเนนิการตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิในเขตชมุชน
บางสะพานไปแล้ว จำานวน 9 จุดด้วยกัน และล่าสุดกำาลังจะดำาเนินการติดเพิ่มอีก 1 จุด ในเขตชุมชนหมู่บ้าน
ดอนสำาราญ	บริเวณแยกท�งโค้งก่อนถึงแยกท�งเข้�วัดดอนสำ�ร�ญ	 เพื่อใช้สำ�หรับควบคุมตรวจสอบ	พฤติกรรมของ
พนักง�นขับรถขนส่งสินค้�เครือสหวิริย�	และคอยดูแลควบคุมก�รเกิดอุบัติเหตุนอกจ�กนั้นยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่
ช่วป้องกันปัญห�อื่นๆ	ภ�ยในหมู่บ้�นด้วย	เช่น	ภัยจ�กโจรผู้ร้�ยต่�งๆ	ก�รลักเล็กขโมยน้อย	เป็นต้น
- กิจกรรมตดิตัง้ปา้ยเตอืน ใหพ้นกังานขบัรถขนสง่สนิคา้ระมดัระวงั รวมถงึประชาชนในการใชร้ถใชถ้นนดว้ย
เช่นกัน เพื่อไม่ให้ทุกคนประมาท	เนื่องจ�กอุบัติหุตส�ม�รถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ	โดยทำ�ก�รติดตั้งป้�ยเตือน	บริเวณเส้น
ท�งก�รเดินรถหมู่บ้�นท่�มะน�ว	–	ดอนสำ�ร�ญ	ซึ่งมีข้อคว�มในป้�ย	คือ	“ด้วยคว�มห่วงใยชุมชน	คว�มเร็วรถบรรทุก
เหล็กไม่เกิน	30	กม./ชม.”
-  กิจกรรมสนับสนุนแผ่นเหล็กซ่อมแซมทางรถไฟ เขตชุมชนบางสะพาน	คณะทำ�ง�นฯ	ร่วมกับเจ้�หน้�ที่รถไฟ
บ�งสะพ�น	ซอ่มแซมท�งข�้มรถไฟทีช่ำ�รดุบรเิวณหมูบ่�้นม�้รอ้งและชมุชนตล�ดบ�งสะพ�น	เพือ่ปรบัปรงุซอ่มแซมท�ง
รถไฟให้ใช้ง�นได้สมบูรณ์	ทั้งนี้	ในส่วนของ	บมจ.สหวิริย�สตีลได้สนับสนุนเหล็กแผ่นในก�รซ่อมถนนตัดผ่�นดังกล่�ว
-  กิจกรรมสนับสนุนการติดตั้งป้ายงานจราจร สภ.อ.บางสะพาน	 เนื่องด้วยท�งสถ�นีตำ�รวจภูธร	อ.บ�งสะพ�น		
จะดำ�เนินก�รติดตั้งจุดตรวจรถเพิ่มเติม	ทั้งข�ขึ้นกรุงเทพฯ	และข�ล่องใต้	 จึงขอคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินก�รติดตั้ง
ป้�ยผ่�นท�งคณะทำ�ง�นฯ	และดำ�เนินก�รติดตั้งเสร็จแล้ว	เมื่อเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม�
	 	 เครือสหวริิย�	มุง่มั่นตั้งใจสร้�งสรรคส์ิง่ดีๆ 	ในทกุด้�นเพือ่ใหชุ้มชนส�ม�รถอยูร่ว่มกับอุตส�หกรรมไดอ้ย่�งยัง่ยนื
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ประจําวันที่  1  กรกฎาคม  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

ประมวลภาพ

“กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.แมรําพึง”
 แผนกมวลชนสมัพนัธ เครอืสหวริยิา รวมกบั
“โครงการหนวยบาํบดัทกุข บาํรงุสขุ สรางรอยยิม้
ใหประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)” ครั้งที่ 2
จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอบาง-
สะพาน ซึ่งจัดขึ้น ณ องคการบริหารสวนตําบล
แมราํพงึ โดยแผนกมวลชนฯ จดับรกิารตดัผมสตรี
และบุรุษ พรอมจัดบูธนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับ
บรษิทัในเครอืสหวริยิา รวมถงึงานดานสิง่แวดลอม 
กจิกรรมเลนเกมสมอบของรางวลัจาํนวนมาก และ

ปดทายดวยการแจกไอศครีมใหกับผูเขาเย่ียมชมบูธ 
นอกจากนี้ภายในงานมีหนวยงานราชการ คอย
อํานวยความสะดวกใหประชาชนที่เขารวมงาน 
อาท ิคอยรบัฟงขอคดิเหน็ของประชาชนและนาํมา
ปรับปรุงแกไข การใหความรูเร่ืองการเกษตร  บริการ
ทาํหมนัสนุขัและแมว การพฒันาสนิคาชมุชน ฯลฯ
เพื่อสรางความสุขมอบรอยยิ้ม สรางสังคมนาอยู
ตลอดไป ณ องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง  
ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร?
กับกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษในชุมชนบางสะพาน

โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จ.ประจวบฯ
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกับสภาผูนําชุมชน
บานมารอง จัดอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานขึ้น  โดยมีพี่นองชาวบางสะพาน เครือขายและผูนํา
ชุมชนอําเภอบางสะพาน พรอมดวยทีมงานแผนกพัฒนาชุมชน  และทีมงานจากศูนยฯ ส่ิงแวดลอม
เครือสหวิริยา เขารวมอบรมฯ ซ่ึงกรมพัฒนาฝมือแรงงานฯ และสภาผูนําชุมชนบานมารอง ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูเวทีประชาคม
อาเซียน (AEC) ภาษาอังกฤษจึงกลายเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทยเพื่อใหสามารถแขงขันกับ         
ตางชาติได  ทั้งนี้  หลังจากจบการอบรมจะทําการมอบใบประกาศษณียบัตรใหกับผูที่เขาอบรม
ณ หมู 4 บานมารอง ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

กจิกรรมตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอม โดยความ
รวมมือกับโรงงานในเครือสหวิริยา
● กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม น้ําผิวดิน
นํ้าทะเล และอากาศ ประจําป 2557 :
  นอกเหนือจากการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม
ตามแผนงาน EIA (รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม) ประจําทุกปแลว ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ได
เพิม่การตรวจวดัอืน่ๆ โดยเฉพาะการตรวจวดัคณุภาพ
อากาศ ทีม่กีารเขาตรวจเพิม่ในพืน้ทีจ่ดุตรวจเทศบาล
กําเนิดนพคุณ จุดตรวจองคการบริหารสวนตําบล
กําเนิดนพคุณ และที่โรงเรียนบานดอนสําราญ ซึ่ง
ไดมีการเชิญไดเชิญผูนําชุมชนหมู 1 หมู 2 และหมู 7 
ต.แมรําพึง เขารวมตรวจวัดฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่
ผานมา และเพิ่มในสวนของการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ทะเลเก็บตัวอยาง 2 จุด บริเวณ ทาเรือประจวบ และ
กลางอาวแมรําพึง และการตรวจวดคุณภาพนํ้าผิว
ดินเก็บตัวอยาง 5 จุด บริเวณ คลองทายายออน ตน
คลองแมราํพงึ กลางคลองแมราํพงึ ปากคลองแมราํพงึ 
ปากคลองบางสะพาน เพื่อตอกยํ้าใหเห็นวาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใน อ.บางสะพานสะอาด ปลอดภัย และ
เพื่อใหชุมชนอยูรวมกับอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน

●  นํ้าฝนบางสะพานตรวจทุกป ผลที่ไดไมมีฝน
กรด สวนหยดเหลืองเปนละอองเกสรดอกไม  
ยืนยันโดยกรมควบคุมมลพิษ :
  การตรวจวัดคุณภาพน้ําฝนในอําเภอบางสะพาน
ที่ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือ-
สหวิริยา ดําเนินการติดตามตรวจสอบทุกป และให
ความสําคัญพรอมทั้ง เฝาระวังมาโดยตลอด ซึ่งได
ดําเนินการตรวจท้ังหมด 9 จุด คือ บริเวณบานทาขาม
ทับมอญ ดอนสําราญ บอทองหลาง กลางอาว 
หลักเมือง เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ อบต.พงศ-
ประศาสน และอบต.กําเนิดนพคุณ ทั้งนี้ จากขอมูล
ยอนหลัง ตั้งแตป 2554 – ปจจุบัน พบวาคาความ
เปนกรด-ดาง ของนํ้าฝนในอําเภอบางสะพานอยูใน
เกณฑมาตรฐาน คือไมตํ่ากวา pH 5.6 หากตํากวานี้
คือมีคาความเปนกรดที่แรงขึ้น ซึ่งคาเฉลี่ยที่ตรวจวัด
ไดทุกปในอําเภอบางสะพาน จะอยูที่ pH 6 – 8 ถือวา
อยูในเกณฑดี เนื่องจากนํ้าบริสุทธิ์มีคา pH 7 และ
นํ้าฝนปกตินั้นมีความเปนกรดเล็กนอยเพราะวามี
คารบอนไดออกไซดละลายอยู
     นอกจากนี้การเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพ  

นํ้าฝนของศูนยฯ สิ่งแวดลอม ไดครอบคลุมไปถึง
การตรวจสอบเรื่องขอกังวลใจของชุมชน เชน ขอ
กังวลเรื่องหยดเหลือง ซึ่งผลจากการวิเคราะห 
“หยดสีเหลือง” นั้นไมใชสารเคมีที่เปนอันตราย 
ซึ่งลักษณะที่พบนั้นเปนหยดขนาดประมาณ 0.2 
มิลลิเมตร – 1 เซนติเมตร เมื่อปรากฎใหมจะมีสี

เหลืองสดแตเมื่อแหงจะซีดลงและเปนผงหลุดรอน
โดยไมกรอนและไมทําใหเกิดการระคายเคือง

กิจกรรมประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอม
● ทีมงานศูนยฯ สวล.ฯ รวมกิจกรรม “ประชา
อาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
และปลอยสัตวนํ้า” :
  ศนูยฯ สิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา รวมสนบัสนนุ
กิจกรรม “ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 
พรรษามหาราชินีและปลอยสัตวนํ้า” จัดโดยสถานี
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 8 รวมกับ ร.ร.ชัยเกษม 
และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และไดสงตอ
ความรูสูชุมชน เกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลน ความ
สําคัญของปาชายเลน พรอมดวยปลูกปา ปลอยพันธุ
สัตวนํ้าและกิจกรรมเก็บขยะ บริเวณปาชายเลน ม.4 
ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

● “5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอมโลก” กับกิจกรรม
สงเสริมสิ่งแวดลอม โดยศูนยบริหารจัดการและ
สงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา :
  ซ่ึง วันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 น้ี ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม
เครือสหวิริยา รวมกับบริษัทในเครือ และหลายหนวย
งานรวมจัด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง 
สถานีทรัพยากรปาชายเลนที่ 8 และชมรมตกปลา
บางสะพาน จัดโครงการรักษสิ่งแวดลอมขึ้นภายใต
ชือ่ “ปลกูปาชายเลนและปลอยพนัธุสตัวนํา้” ในพืน้ที่
ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ต้ังแตเวลา
08.30 - 12.30 น. โดยเริ่มปลอยพันธสัตวนํ้าวัยออน 

ที่นี่...มีอะไร : ตอจากหนา 1

อาทิ ปลานวลจันทร และหอยหวานทะเล จํานวน 
130,000 ตวั ณ บรเิวณบานปากคลอง หมู 5 ต.แมราํพงึ 
และมกีจิกรรมปลกูกลาไมปาชายเลน 1,000 กลา เพือ่
เพิ่มปริมาณปาชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

● ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม 
เครือสหวิริยา จัด “เสวนาสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย” :
  โดย มวีตัถปุระสงคเพือ่แลกเปลีย่นขอมลูความ
รูทางดานความปลอดภยัและสิง่แวดลอมกบับรษิทัใน
เครือสหวิรยา พรอมทั้งนําเสนอแผนงานการดําเนิน
งานในป 2557

งานดานฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม

● ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เปนหนวยงานประสานกลาง 
ที่เก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับ
บริษัทในเครือฯ อาทิ ขอมูลความหลากหลายทาง
ชวีภาพของสิง่มชีวีติ รวมทัง้ขอมลูการสาํรวจคณุภาพ
สิ่งแวดลอมตางๆ

งานดานรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน

●  อีกหนึ่งบทบาทหนึ่งของศูนยฯ สิ่งแวดลอม ผาน 
ศูนยรับขอรองเรียนชุมชนและขอเสนอแนะ ซึ่งเปน
ตัวกลางในการรับขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําไปปรับปรุง
การจดัการสิง่แวดลอมของเครอืสหวริยิา และนาํกลบั
ไปแจงใหชุมชนไดรับทราบถึงการดําเนินการตามขอ
เสนอแนะหรือไดแกไขขอกังวลใจเรียบรอยแลว
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