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ปที่  5   ฉบับที่  106   ประจําวันที่  1  กันยายน  2557

แรงงานสมัพนัธSSIสมัฤทธผล
ควารางวลัเกยีรตยิศสามปซอน

กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน 
โดยสาํนกัแรงงานสมัพนัธ ประกาศ
ผลและมอบรางวัลดีเดนดานแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจํา
ป 2557 ใหแกกลุมเอสเอสไอ โดย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน)หรือ SSI ไดรับรางวัล
เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการ
แรงงาน 10 ปตอเนื่อง (ติดตอกัน
สามปซอน) บริษัท เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
และ บรษิทั เวสทโคสท เอน็จเินยีริง่
จํากัด หรือ WCE  ไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรติ  5  ปติดตอกัน (TCRSS รับ
ตอเนื่อง ครั้งที่ 8, WCE รับตอเนื่อง
ครั้งที่ 9) ย้ําความตั้งใจและใสใจ
พนักงานดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน พรอมมุงพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน
อยางตอเนือ่ง  เพือ่พนกังานทกุคน
เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2557 ทีผ่านมา
         อานตอ น.2

ควารางวัล    กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  โดยสํานักแรงงานสัมพันธ  มอบรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
ประจาํป 2557 ใหแกบรษิทัในกลุมเอสเอสไอ ไดแก บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) (ภาพใหญ) ไดรบัรางวลัเกยีรตยิศ 10 ปตอเนือ่ง ตดิตอกนัสามปซอน บรษิทั เวสทโคสท
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  (ภาพเล็กลาง) และบริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (ภาพเล็กบน) ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปติดตอกัน โดย TCRSS รับตอเนื่อง ครั้งที่ 8, WCE รับตอ
เนื่องครั้งที่ 9 ยํ้าความมุงมั่นดานการดําเนินงานดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการที่ดีขององคกร เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

     เผยผลสํารวจความคิดเห็นหนังสือพิมพ “ขาวฅนเหล็ก”
ตามที่คณะทํางานหนังสือพิมพขาว
ฅนเหล็ก ไดทําการสํารวจความคิดเห็น
ผูอานหนังสือพิมพขาวฅนเหล็ก      
เอสเอสไอ และเครอืสหวริยิา โดยการ

ใหผูอานรวมตอบแบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการนําเสนอ
ขาวของหนังสือพิมพขาวฅนเหล็ก
เปนแนวทางในการพัฒนาหนังสือพิมพ

ใหมีคุณภาพเปนประโยชนตอผูอานน้ัน
ในหนังสือพิมพขาวฅนเหล็กฉบับที่ 
99 จากการรวบรวมพบวามีผูสนใจ    
ตอบแบบสอบถามมาทั้งสิ้นจํานวน 

580 ชุด โดยคําถามแบงออกเปน
สามสวน คือ ขอมูลทั่วไป การเปดรับ
หนังสือพิมพขาวฅนเหล็ก และความ
คิดเห็นตอ      อานตอ น.4

ร.ร.บางสะพานชูปนเด็กคณิต-อังกฤษ
ควากองทุนสหวิริยารวมพัฒนาฯสามป
สหวริยิารวมกบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ เขต1 (สพป.ปข.1) สาํนกังานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศผลตัดสินโครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพาน ป 2557 (รุนที่3) ร.ร.บางสะพาน ควากองทุนฯ สนับสนุนมูลคา 1.2 ลานบาท แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปเดน มุงยกระดับคณิต-วิทย-อังกฤษ เดินหนาติดตามผลกองทุนรุน 1 และ 2 
กาวหนา พรอมเปนกําลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอําเภอบางสะพานสูความเปนเลิศทางการศึกษา
ตามแนวทางการพัฒนาบนวิถีแหงความยั่งยืน

 โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาบางสะพาน ดาํเนนิการภายใตความรวมมอืระหวาง
เครือสหวิริยา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบ-
คีรีขันธ เขต 1 (สพป.ปข.1) รวมกันผลักดันและพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาในเขตอําเภอบางสะพานตาม
รูปแบบองครวม  3  มิติ (สถานศึกษา-ครู-นักเรียน)  ใหมุงสู
ความเปนเลิศ โดยในป 2557 นี้ เครือสหวิริยาไดขยาย
พืน้ทีก่ารเขารวมโครงการครอบคลมุ 7 ตาํบลในเขตอาํเภอ
บางสะพาน โดยดําเนินการประชาสัมพันธ      อานตอ น.2

ทุนการศึกษาเครือสหวิริยา
สรางโอกาสการศึกษา พัฒนาเยาวชนบางสะพาน
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อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่  1  กันย�ยน  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

คว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ต่อจากหน้า 1

	 ผู้สื่อข่าว	“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	รายงาน	
เมื่อวันที่	 20	ส.ค.	 57	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพค		เมืองทองธานี		ว่า		“กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน		กระทรวงแรงงาน		โดยสำานัก
แรงงานสัมพันธ์	 ได้จัดงาน	 “พิธีมอบรางวัลสถาน
ประกอบการดี เด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน	ประจำาปี	 2557”	 งานดังกล่าว
จัดขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อ
นายจ้างและลูกจ้างให้เห็นความสำาคัญของการ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี	 และการจัดสวัสดิการแรงงาน
ที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ	 ส่งเสริม
ให้นายจ้างได้พัฒนารูปแบบและระบบของการ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี	 และการจัดสวัสดิการแรงงาน
ท่ีได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ	ปลูกจิตสำานึก
ด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงานที่ดีในสถานประกอบกิจการให้แก่นายจ้าง
และลูกจ้าง	 รวมถึงสหภาพแรงงานและคณะ
กรรมการในระบบทวิภาคีรูปแบบต่าง	ๆ	 เป็นการ
ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มี
การสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบการจัด
สวัสดิการแรงงานที่ดีให้แก่นายจ้าง	 และองค์กร
ของลูกจ้างเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบ
กจิการอืน่	ๆ 	นัน้	ภายในงานไดร้บัเกยีรตจิาก	หมอ่ม
หลวงปณุฑรกิ	สมติ	ิรองปลดักระทรวงแรงงาน	เปน็
ประธานมอบรางวลัเกยีรตยิศสถานประกอบกจิการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	
ติดต่อกัน	 10	 ปีซ้อน	 และมี	 นายพานิช	 จิตร์แจ้ง	
อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	รว่มมอบ
รางวลัเชดิชเูกยีรตสิถานประกอบกจิการ	ดเีดน่ดา้น
แรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน	5	ปตีดิตอ่กนั
	 ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ	บริษัท	สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 SSI	 ได้รับ
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น	ด้าน
แรงงานสมัพนัธ	์และสวสัดกิารแรงงาน	10	ปตีอ่เนือ่ง	
(ติดต่อกันสามปีซ้อน)	 ในประเภทสถานประกอบ
กิจการที่มีขนาดใหญ่	 ไม่มีสหภาพแรงงาน	บริษัท	
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	TCRSS	
และ	บริษัท	 เวสท์โคสท์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จำากัด	 หรือ	
WCE	ไดร้บัรางวลัเชดิชเูกยีรต	ิ5	ปตีดิตอ่กนั	(TCRSS	
รับต่อเนื่อง	ครั้งที่	 8,	WCE	รับต่อเนื่องครั้งที่	 9)	 ใน
ประเภทสถานประกอบกิจการที่มีขนาดกลาง	 ไม่มี
สหภาพแรงงาน
 นายวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ	ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 สายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ	
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	
SSI	 ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ”	 ว่า	 “บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างที่
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้	 ซึ่งสะท้อนถึงความ
ตั้งใจจริงในการดำาเนินงานและใส่ใจพนักงาน
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	พร้อม
มุ่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพนักงานทุกคน	 เพราะบริษัทเล็งเห็น
ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรสำาคัญที่ทำาให้องค์กร
ดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ	 จึงได้กำาหนด
โครงสร้างการจ้างงาน	ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	
การพฒันาทกัษะความรูแ้ละกจิกรรมสง่เสรมิความ
สมัพนัธพ์นกังาน	และครอบครวัพนกังานใหม้คีวาม
เหมาะสม	พร้อมให้ความสำาคัญกับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ของพนักงาน	ตามที่กฎหมายกำาหนด	
ได้แก่	วันลาและวันหยุดต่างๆ	
	 “นอกจากนี้ยังได้จัดสวัสดิการตามความ
เหมาะสมของสภาพการทำางานในแต่ละพื้นที่	อาทิ	
จดัรถรบัสง่เพือ่อำานวยความสะดวกในการเดนิทาง
มาปฏิบัติงาน	 5	 เส้นทางรอบ	อ.บางสะพาน	จัด

ข้าวฟรีและอาหารราคาประหยัด	 โดยยังควบคุม
สุขอนามัยที่เหมาะสมให้กับพนักงาน	จัดสัปดาห์
ส่งเสริมสุขภาพ	ให้ความรู้แนะนำาเรื่องสุขภาพและ
การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค	เป็นต้น	รวม
ทัง้มนีโยบายสง่เสรมิใหพ้นกังานไดร้บัการพจิารณา
แต่งตั้ง	โอนย้าย	ไปดำารงตำาแหน่งใหม่โดยคัดเลือก
จากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ	คุณสมบัติ
เหมาะสมกับตำาแหน่ง”
	 ทัง้นีใ้นงานรบัรางวลับรษิทัไดเ้ชญิวา่ทีร่อ้ยตรี
สายชล	 เพชรดี	 หัวหน้างาน	 MAINTENANCE						
PLANING		ฝ่าย	MMD	และนายนิพนธ์	วงส์คำาหาร	
หัวหน้างานอาวุโส	 ฝ่าย	 HSM	 ซึ่งทั้งสองคนเป็น
ตัวแทนสวัสดิการคุ้มครองแรงงานของบริษัทฯ	 ไป
ร่วมงานรับมอบรางวัลนี้ด้วย
	 ด้านนายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง	 ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็น
จิเนียริ่ง	 จำากัด	 หรือ	WCE	กล่าวว่า	 บริษัทถือว่า
ด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักของการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล	 โดยบริษัทมุ่งหวังที่
จะให้สภาพหรือสภาวะของการติดต่อในสถาน
ประกอบการ	 ระหว่างบริษัทกับพนักงานความ
สมัพนัธท์ีพ่นกังานมตีอ่พนกังาน	ผูบ้งัคบับญัชาและ
ฝ่ายบริหาร	สามารถร่วมงานกันอย่างสันติ	 อาศัย
พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยทุกฝ่ายต้องมีทั้ง
ให้และรับอย่างเป็นธรรม	และยุติธรรม	โดยมุ่งเน้น
การสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างเพื่อนพนักงาน	
ในกิจกรรมต่างๆ	 ส่งเสริมให้พนักงานสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับชุมชน	 รวมถึงให้ความ
สำาคัญทางด้านการสื่อสารระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริหาร	พนักงาน	WCE	ทุกคนมีความสุขกับการ
ทำางาน	และมคีณุภาพชวีติความเปน็อยูท่ีด่	ีเพือ่เปน็
หัวใจที่ทำาให้องค์กรเจริญเติบโตขึ้นต่อไป
 นายทวีพงษ์  สุพพัตกุล		ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	สายบริหารทั่วไป	บริษัท	 เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย	จำากัด	 (มหาชน)	หรือ	 TCRSS	กล่าวว่า	
“บริษัทฯ	มีนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ตลอดจนปรับปรุง
การดำาเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงานอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน	อาทิ	 การจัดอมรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
ทำางานเป็นทีม	การจัดการแข่งขันกีฬาประจำาปี	รวมถึง
ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบทางสังคมร่วมมือกับ
หน่วยงานท้องถิ่น	ทั้งภาครัฐและเอกชน	 เช่น	การ
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียน	 การเข้าร่วม
กจิกรรมทางศาสนาทีท่างอำาเภอหรอืจงัหวดัจดัขึน้”
	 การไดร้บัรางวลัดงักลา่วแตล่ะสถานประกอบ
กิจการต้องสมัครเข้าร่วมประกวด	และปฏิบัติถูก
ต้องตามกฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์และ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 โดยต้อง
นำาเสนอผลงาน	ทั้งด้านแรงงานสัมพันธ์และด้าน
สวัสดิการแรงงานที่ปฏิบัติในปี	 พ.ศ.	 2556	 อย่าง
ชดัเจน	ซึง่การประกวดไดแ้บง่ขนาดสถานประกอบ
กิจการเป็น	3	ขนาด	คือ	ขนาดเล็ก	มีลูกจ้างปฏิบัติ
งานจำานวน	50-299	คน	ขนาดกลาง	มีลูกจ้างปฏิบัติ
งานจำานวน	300-999	คน	ขนาดใหญ	่มลีกูจา้งปฏบิตัิ
งานจำานวน	1,000	คน	ขึ้นไป	พร้อมได้จัดแบ่งสถาน
ประกอบกจิการเปน็	2	ประเภท	คอื	1.	สถานประกอบ
กจิการประเภทมสีหภาพแรงงาน	2.	สถานประกอบ
กิจการประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน	ทั้งนี้ผู้ได้รับ
รางวัลดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนประเมินจาก
คณะกรรมกรรมตัดสินดังนี้		รางวัลชมเชย		ร้อยละ
60	 แต่ไม่ถึงร้อยละ	 80	 รางวัลดีเด่น	 ร้อยละ	 80	
(ประกวดเปน็ปทีี	่1	-	4)	รางวลัเชดิชูเกยีรต	ิรอ้ยละ	85
(ประกวดเป็นปีที่	5	-	9)	และรางวัลเกียรติยศ	ร้อยละ	
90	(ประกวดเป็นปีที่	10)

คว้ากองทุน         ต่อจากหน้า 1

และจดัประชมุชีแ้จงรายละเอยีดโครงการใหแ้กส่ถาน
ศึกษาจาก	7	ตำาบลในเขตอำาเภอบางสะพาน	เพื่อรับ
ทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการ	 โดยสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต	1	
ได้ให้ความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
(Workshop)	 แนะแนวทางการเขียนแผนพัฒนาฯ	ให้
แกผู่บ้รหิารสถานศกึษา	เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะ
ความสามารถในการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระยะ	3	ปี	โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพและจุด
เด่นของสถานศึกษาเป็นเสาหลักในการพัฒนา	
	 	 ท้ังน้ีมีโรงเรียนส่งแผนพัฒนาฯเข้าร่วมโครงการฯ
จำานวน	19	 โรงเรียน	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้ร่วมกัน
พจิารณาคดัเลอืกแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของ	
19	โรงเรยีนในรอบแรกและคดัเลอืกให	้9	โรงเรยีนผา่น
การคัดเลือกเข้าสู่รอบนำาเสนอ	ซึ่งทั้ง	9	โรงเรียนได้นำา
เสนอจุดเด่นของโรงเรียน	 เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ได้น่าสนใจแตกต่างกันไป	โรงเรียนบางสะพาน	เสนอ
แผนฯยกระดบัผลสมัฤทธิค์ณติ-วทิย-์องักฤษ	โรงเรยีน
บา้นคลองลอย	เสนอแผนฯสวนครวัคณุธรรม	โรงเรยีน
บ้านหินกอง	 ใช้รูปแบบมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย	
เพิ่มผลสัมฤทธิ์	 คณิต-ไทย-อังกฤษ	 โรงเรียนท่าขาม	
เน้นแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 (Eco-school)	
โรงเรียนบ้านชะม่วง	 ชูแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษ	 โรงเรียนบ้านทองมงคลและโรงเรียน
บ้านวังนำ้าเขียว	เน้นส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา
อังกฤษ	ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	และโรงเรียนบ้าน
หนองจันทร์	ชูแผนพัฒนาฯเศรษฐกิจพอเพียง	
  หลังการนำาเสนอ	คณะกรรมการตัดสิน	ซ่ึงประกอบ
ด้วย	ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตาม	ตรวจสอบ	การดำาเนิน
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นักวิชาการ
ศึกษาชำานาญการ	จากสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)และผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธเ์ขต1	
พิจารณาลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ตัดสินให้โรงเรียน

บางสะพานจากตำาบลแม่รำาพึง	 เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือ
สหวริยิา	ภายใต	้โครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันา
คณุภาพการศกึษาบางสะพาน	2557	(รุน่3)	ซึง่นำาเสนอ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง	3	กลุ่มสาระ
การเรียนรู้	คือ	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และภาษา
อังกฤษ	มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ซึ่งโรงเรียนบางสะพานจะ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือสหวิริยาตลอด
โครงการฯระยะ3	ปีมูลค่ารวม	 1,200,000	บาท	 โดย
กำาหนดสัดส่วนการจ่ายเงินตามลำาดับดังนี้	 ปีแรก	

ร้อยละ	50	จำานวนเงิน	600,000	บาท		ปีที่สอง	ร้อยละ	
25	จำานวนเงิน	300,000	บาท	และปีที่สาม	ร้อยละ	25	
จำานวนเงนิ	300,000	บาท	โดยการจา่ยเงนิงบประมาณ
สนบัสนนุดงักลา่วเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข
ที่กองทุนฯได้ประกาศไว้
  นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการทัว่ไป
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์	สายกิจการ
สาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม	 เอสเอสไอ	
และผูบ้รหิารเครอืสหวริยิา	กลา่ววา่	นบัเปน็รุน่ที	่3แลว้	

ทีเ่ครอืสหวริยิาไดร้บัความรว่มมอืจากสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ์	เขต	1	ในการ
ร่วมกันกระตุ้นการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา	
ภายใต้	โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน	นับตั้งแต่ปี	2554	ซึ่งในปีนี้	เรา
ได้ขยายการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทั้ง	7	ตำาบลของ
อำาเภอบางสะพาน	ซึ่งก็มีโรงเรียนให้ความสนใจ	ส่ง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน	ระยะ	3	ปี	
เข้าร่วมประกวดในโครงการฯจำานวน	19	โรงเรียน	ซึ่ง

แสดงใหเ้หน็วา่สถานศกึษาในเขตอำาเภอบางสะพาน	
เหน็ความสำาคญัของการผลกัดนัคณุภาพการศกึษาสู่
ความเปน็เลศิ	ซึง่ตรงตามวตัถปุระสงคข์องโครงการที่
ไดต้ัง้ไว	้โดยหลงัจากเปดิตวัโครงการรุน่	3	และประชมุ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ	 รวมถึงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ	 (Workshop)	 แนะแนวทางการเขียนแผน
พัฒนาฯ	 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยได้รับความ
กรุณาในการให้ความรู้	 จากท่านผู้อำานวยการ	สพป.
ปข.1	 และคณะแล้ว	 จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาที่เข้า

รว่มโครงการฯมกีารขยีนแผนฯไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น	 โดยสามารถดึงจุดเด่นของโรงเรียนตนเอง
ออกมานำาเสนอในรูปแบบของแผนพัฒนาฯได้อย่าง
น่าสนใจ	
	 	 “ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกโรงเรียน	ที่
เล็งเห็นความสำาคัญของการร่วมพัฒนาการศึกษา
ของบางสะพานในครั้งนี้	 และผมขอเป็นกำาลังใจให้
ทุกโรงเรียนเดินหน้าพัฒนาสถานศึกษาต่อไป	 เพื่อ
ประโยชนข์องลกูหลานในชมุชนบางสะพาน	ทีส่ำาคญั
ผมขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
จากโครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการ
ศึกษาบางสะพานรุ่นที่	3	คือ	โรงเรียนบางสะพาน	ซึ่ง
เปน็โรงเรยีนขนาดใหญจ่ากตำาบลแมร่ำาพงึ	ทีน่ำาเสนอ	
แผนฯโดยเน้นจุดเด่นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์	 3	
กลุ่มสาระการเรียนรู้	 (วิทย์-คณิต-อังกฤษ)	ท้ายนี้ใน
นามของเครอืสหวริยิาตอ้งขอขอบคณุคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน	และขอบคุณสถานศึกษาที่เห็น
ความสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
การส่งแผนพัฒนาฯเข้าร่วมในโครงการฯในปีนี้”
  นางสาวอทุนิ จงึวเิศษพงศ ์นกัวชิาการศกึษา
ชำานาญการ		สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน	(สพฐ.)	กล่าวว่า	“ตามท่ีดิฉันได้เป็นคณะกรรมการ
โครงการกองทุนสหวิริยาฯ	จากรุ่นแรกจนถึงรุ่นน้ี	จะเห็น
ได้ว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่อำาเภอบางสะพานโชคดี
มาก	ที่มีเครือสหวิริยาให้การสนับสนุนงบประมาณ
ทางดา้นการศกึษา	นอกเหนอืจากงบประมาณของรฐั
ขอให้โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของโอกาส
ในครั้งนี้และสำาหรับในปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่โรงเรียนมี
พัฒนาการในด้านการเขียนแผนฯที่ดีขึ้น	 และดิฉัน
เชือ่วา่โรงเรยีนจะสามารถเขยีนแผนฯไดด้ยีิง่ขึน้กวา่นี	้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปโรงเรียนจะส่งแผน
พัฒนาฯเข้าร่วมโครงการฯมากขึ้น	สำาหรับโรงเรียนที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการกองทุนสหวิริยาฯใน
ปีนี้	 ขอให้นำางบประมาณที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบองค์รวม
ทั้ง	3	มิติ	(สถานศึกษา	บุคลากรและนักเรียน)”
           อ่านต่อ น.3
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 ดวยความเชือ่ม่ันวาการศกึษาเปนรากฐาน
ของการพฒันาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา
และพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ใหมีความ
เจริญรุงเรือง เครือสหวิริยาจึงไดมุงมั่นพัฒนา 
ขยายตอโอกาสและผดันดานการศึกษาใหเกิด
ความทัดเทียม โดยไดเร่ิมตนในอําเภอบางสะพาน
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ซึง่เปรียบเสมอืนเสาหลัก
บานของเรากอน หรือท่ีตั้งอุตสาหกรรมเหล็ก
ของเครือสหวิริยา เพื่อกระจายผลผลิตออกไป
พัฒนาสูชุมชน และสังคมภายนอกตอไป
 หน่ึงภารกิจท่ีสําคัญของเครือสหวิริยา
ท่ีไดกระทําอยางตอเน่ืองเปนเวลา 20 ป

ควากองทุน         ตอจากหนา 2

  ดาน นายชาญชัย สิทธิวิภัทร ผูอํานวยการ
โรงเรียนบางสะพาน กลาวถึงความรูสึกหลังทราบผล
การคัดเลือกวา “ผมในฐานะผูอํานวยการโรงเรียน
บางสะพาน ตองขอขอบคุณคณะกรรมการฯท่ีใหโอกาส
โรงเรียนบางสะพาน และขอขอบคุณเครือสหวิริยา 
ที่สนับสนุนและชวยเหลือชุมชนในหลายๆ ดาน โดย
เฉพาะอยางย่ิงดานการศึกษา ท่ีไดจัดทําโครงการกองทุน
สหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานขึ้น
ตอเนื่องเปนปที่ 3 โดยในปนี้ทางโรงเรียนบางสะพาน 
ไดนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป 
ซึ่งเนนจุดเดนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3 กลุมสาระการเรียนรู (คณิต-วิทย-อังกฤษ) เพื่อมุงสู
ความเปนเลศิ ซึง่ผมและคณะครโูรงเรยีน บางสะพาน 
ตางมีความตั้งใจที่จะดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯท่ี
ไดนําเสนอไวใหประสบความสําเร็จสูงสุด เพ่ือประโยชน
ตอนักเรียนและผูปกครองในชุมชนตอไป”
  ซึ่งนอกเหนือจากนี้เครือสหวิริยายังไดมอบ
ทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษามูลคาทุนละ 
4,000 บาท พรอมชุดหนังสือสงเสริมทักษะการอาน

ใหแกสถานศึกษาอีก 8 แหงที่ผานการพิจารณารอบ
คดัเลอืกจากคณะกรรมการกองทนุฯเขาสูรอบการนาํ
เสนอแผนพัฒนาฯในครั้งนี้ดวย
  พรอมกันน้ี คณะกรรมการโครงการกองทุนสหวิริยา
รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ไดรวมตรวจ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาระยะ 3 ป ของ 3 โรงเรยีนทีไ่ดรบังบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนฯ (ป 2554 และป 2556) คือ 
โรงเรียนบานสวนหลวง โรงเรียนบานดอนสงา และ
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ซึ่งตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ทั้ง 3 โรงเรียนมีผลงานที่โดดเดนดังนี้ 
  โรงเรียนบานดอนสงา มีความโดดเดนทาง
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยประมาณ 5% โดยนักเรียนชั้น ป.2 และ ม.2 
โรงเรียนบานดอนสงามีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในป 2556 ขยับจากลําดับที่ 12และ 6 ตามลําดับ 
เพิ่มขึ้นเปน ลําดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.
ปข.1) ซึ่งในการสอบ LAS กลุมสาระคณิตศาสตร ใน
ป 2556 มีนักเรียนชั้น ป.2 ไดคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
จํานวน 6 คน และได 29 คะแนน จํานวน 5 คน  จาก 18 
คน นอกจากนีช้มุชนยงัเขามามสีวนรวมในการพฒันา
สถานศึกษาในหลายๆ ดาน อาทิ การจัดกิจกรรมสง

เสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันสําคัญ
ตางๆ กิจกรรมวันวิชาการ ตลาดนัดวันพุธ เปนตน
  โรงเรยีนบานสวนหลวง มคีวามโดดเดนในดาน
โครงการความรวมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
สงเสรมิโอกาสทางการศกึษาตามศกัยภาพของผูเรยีน
โดยการจดัทาํหลกัสตูรการเรยีนการสอนรวม ระหวาง
โรงเรียนบานสวนหลวงกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
โดยนกัเรยีนสามารถเกบ็หนวยกติ เพือ่เขาศกึษาตอที่
วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน นอกจากนีโ้รงเรยีนได
ประสานความรวมมือกับชุมชุน ปราชญชาวบาน มีระบบ
ตดิตามนกัเรยีนอยางเขมแขง็และใกลชดิ โดยรวมกบั
ชมุชนและวทิยากรสวนทองถิน่ในชมุชนมสีวนรวมใน
การจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทักษะอาชีพใหแกนักเรียน อาทิ การจัดทําสวน
สมุนไพร การทําไมกวาด น้ํายาลางจาน รวมถึงการเรียนรู
ในการอยูรวมกนัระหวางชาวไทยพทุธและไทยมสุลมิ
  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  มีความโดดเดน
ในสวนของนักเรียนหองเรียนพิ เศษมีคะแนน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตรสูงขึ้น เปนตนแบบให
แกโรงเรียนที่ เนนจุดเดนทางดานวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร รวมถึงนักเรียนไดรับรางวัลการแขงขัน
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรของนักเรียน

ประถมศึกษาหองเรียนพิเศษระดับเขต จํานวน 7 
รางวัล ระดับภาค/ประเทศ จํานวน 2 รางวัล
  ดาน นางพชัรา ประวาลพทิย ผูเชีย่วชาญดาน
ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการบริหารจัดการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลาววา “จากการประเมินผลการ
ดําเนินงานในครั้งนี้ จะเห็นไดวาแตละโรงเรียนมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ทําใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ทางโรงเรียนตั้งไวเปนสวนใหญ
สําหรับโรงเรียนบานดอนสงาและโรงเรียนบานสวนหลวง
ซึ่งเปนโรงเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนพัฒนาในป 2554 
มกีารพฒันาขึน้มาก ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้และ
มีผลงานโดดเดนในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะดานการ
มีสวนรวมกับชุมชน ปราชญชาวบาน นับวาเปนการ
พฒันาชมุชนดานการศกึษาอยางยัง่ยนื สวนโรงเรยีน
อนุบาลบางสะพาน  ก็ยังคงโดดเดนในดานของการเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ของนักเรียนหองเรียนพิเศษ ซึ่งทําไดคอนขางดี แต
อาจมบีางสวนทีต่องแกไขใหมคีวามเปนรปูธรรมและ
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ ทายนี ้ขอสนบัสนนุใหเครอืสหวริยิา
ดาํเนนิโครงการนีต้อไปเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา
ในอําเภอบางสะพานตอไป”

ทุนการศึกษาเครือสหวิริยา
สรางโอกาสการศึกษา พัฒนาเยาวชนบางสะพาน

พัฒนาสูชุมชน และสังคมภายนอกตอไป
หน่ึงภารกิจท่ีสําคัญของเครือสหวิริยา

พัฒนาสูชุมชน และสังคมภายนอกตอไป
หน่ึงภารกิจท่ีสําคัญของเครือสหวิริยา

พัฒนาสูชุมชน และสังคมภายนอกตอไป

ท่ีไดกระทําอยางตอเน่ืองเปนเวลา 20 ป
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สรางโอกาสการศึกษา พัฒนาเยาวชนบางสะพานสรางโอกาสการศึกษา พัฒนาเยาวชนบางสะพาน

ทุนการศึกษาเครือสหวิริยา
สรางโอกาสการศึกษา พัฒนาเยาวชนบางสะพาน
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เต็มคือ โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อเติมเต็ม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนในทองถ่ิน
อาํเภอบางสะพาน ใหลกูหลานของเราเกดิการพฒันา
การเรียนรูอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหเยาวชนที่
เรียนดี ประพฤติดี รวมทั้งขาดแคลนทุนทรัพยไดรับ
การศึกษาอยางเทาเทียมกัน  ซึ่งถือเปนขวัญกําลังใจ
อยางหนึ่งใหแกเยาวชนที่ตั้งใจเรียน การมอบทุน     
การศึกษานี้ไดดําเนินไปเปนประจําทุกป พรอมๆ กับ
การใหทุนการศึกษาตอเนื่องในระดับอุดมศึกษา อัน
นํามาซึ่งการพัฒนาเยาวชนใหกลายเปนบุคลากร       
ทีม่คีวามรู ความสามารถ กลายเปนบคุลากรคณุภาพ
ของทองถิ่นและชุมชน เปนแรงขับเคลื่อนใหทองถิ่น 
ชมุชน และประเทศพฒันาตอไปไดอยางยัง่ยนื รวมถงึ
เปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนรุนตอไปไดดําเนินตาม
 เมือ่วนัที ่7 ส.ค.ทีผ่านมา เครอืสหวริยิา ไดมกีาร
เดินสายไปยังโรงเรียนตางๆ ในเขต 4 ตําบลบริเวณ
รอบที่ตั้งของโรงงานกลุมธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา 
อําเภอบางสะพาน คือ ตําบลแมรําพึง ตําบลกําเนิด
นพคุณ ตําบลพงศประศาสน และตําบลธงชัย เพื่อ
สงมอบความสุขโอกาสทางการศึกษา ดวยการมอบ
ทุนการศึกษาใหแกเยาวชน โดยไดทุมงบสนับสนุน
ระดับประถม-ปริญญาตรี จํานวน 199 ทุน รวมมูลคา 
496,000 บาท แบงเปนทุนการศึกษาระดับประถม
ศึกษา-มัธยมศึกษา จํานวน 191 ทุน ทุนการศึกษาตอ
เนื่องระดับปริญญาตรีจํานวน 4 ทุน ทุนการศึกษาตอ
เนื่องระดับปริญญาตรี ภายใต “โครงการครูสรางเด็ก 
เหล็กสรางครู” จํานวน 4 ทุน ใหแกเยาวชน นอกจาก
นี้ยังไดเปดโอกาสใหพนักงานในเครือสหวิริยา ไดยื่น
ความประสงคมอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชนเพิ่ม
เติมเปนปแรก ภายใตโครงการ “ทุนนี้...เพื่อนอง” 
พรอมกับรวมเดินทางไปมอบทุนการศึกษาใหนองๆ 
ดวยตนเอง ทั้งนี้มีพนักงานผูสนใจรวมมอบทุนเปน
จํานวน 35 ทุน มูลคา 39,000 บาท 
 นายสิริวุฒิ เหมทัต รองผูวาราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธกลาววา “ชื่นชมเครือสหวิริยา ที่เล็ง
เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชนดานการ

ศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดโครงการ
มอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยาที่ไดดําเนินมาเปน
ระยะเวลา 20 ปเต็ม การใหโอกาสทางการศึกษา
ถือเปนประตูบานแรกที่เยาวชนสามารถเดินออก
ไปสูสําเร็จในอนาคตได โดยผมมุงหวังใหเยาวชน
บางสะพานที่ไดรับทุนทุกทาน นําทุนการศึกษานี้ไป
ใชใหเกดิประโยชนสงูสดุ และพงึระลกึไวเสมอวาทาน
เปนคนเกง มคีวามรูความสามารถ ขอใหทานจงภมูใิจ
ในตนเองและตอบสนองโดยการตัง้ใจศกึษาเลาเรยีน 

ขอบคุณผูบริหารเครือสหวิริยา ตลอดจนพนักงาน
เครอืสหวริยิาทกุทาน ทีม่คีวามมุงมัน่ตัง้ใจทีจ่ะพฒันา
ชุมชนในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานการศึกษา เพื่อ
ประโยชนสุขของเยาวชน ครอบครัว ชุมชน ตลอดจน
ประเทศชาติและที่สําคัญขอขอบคุณสําหรับความ
รวมมือจากทุกหนวยงาน ที่รวมกันผลักดันใหเกิด
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาขึ้นในครั้งนี้  ซึ่งผมหวังวา
โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา จะดําเนินตอไป
เรือ่ยๆ เพือ่พฒันาเยาวชนในทองถิน่ใหเปนบคุลากรท่ี
มีคุณภาพ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน”
 เด็กหญิงศดานันท  ใจภักดี  นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 6 ตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบานชะมวง
ที่ไดรับทุนการศึกษาเครือสหวิริยา ไดบอกเลาใหเรา
ฟงวา “ทุนการศึกษาของเครือสหวิริยามีคาสําหรับ
หนูมาก เพราะครอบครัวของหนูทําอาชีพรับจางกรีด
ยาง รายไดไมแนนอน พอกับแมตองทํางานหนักมาก 
เพือ่เลีย้งดหูนูกบัพีส่าว ซึง่เมือ่หนูไดรบัทนุการศกึษานี ้
หนจูะนาํไปซือ้อปุกรณการเรยีน และสวนหนึง่จะเกบ็
ไวเพือ่เปนทนุในการศกึษาตอ หนขูอขอบคณุพี่ๆ เครอื
สหวิริยาทุกๆคนที่ใหทุนการศึกษานี้กับหนู ถึงแมวา
หนูจะเรียนไมเกง แตหนูสัญญาวาจะเปนเด็กดีและ
ตั้งใจศึกษาเลาเรียนใหพอแมภูมิใจใหไดคะ”
 ดาน เด็กหญิงเปรมยุดา  อุดมพันธ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตัวแทนของนักเรียนโรงเรียน
บานหวยแกว ไดเลาถงึความรูสกึทีไ่ดรบัทนุการศกึษา
วา “หนูขอขอบคุณเครือสหวิริยา ที่ไดมอบทุนการ
ศกึษานีแ้กหนู ฐานะครอบครวัของหนูมคีวามลาํบาก 
หนตูองหารายไดพเิศษทาํระหวางปดเทอม โดยการไป
เสิรฟอาหาร เงินที่ไดมาหนูใหแมเก็บไวเพื่อซื้อเสื้อผา
และอปุกรณการเรยีน แตกไ็มคอยเพยีงพอ หนสูญัญา
วาหนูจะนําทุนการศึกษานี้ ไปใชใหเกิดประโยชนตอ
การศกึษา หนจูะตัง้ใจเรยีนและเปนเดก็ดเีพือ่ชวยแบง
เบาภาระของแมคะ”
 และยังมีอีกความตั้งใจจริงของนองๆ ที่ไดรับ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี นางสาวสิริมณฑ 
พรหมสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร 

สาขาวิทยาศาสตร - ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ที่ไดบอกเลาใหเราฟงวา “รูสึกดีใจมากที่ไดรับทุน
ครสูรางเดก็ เหลก็สรางคร ูในปนี ้อาชพีครเูปนอาชพี
ที่หนูอยากจะเปนมากที่สุด เพราะเปนอาชีพที่ทุมเท
และเสยีสละความสขุสวนตวั อบรมสัง่สอนใหลกูศษิย
ทุกคนเปนคนดี โดยไมรูจักคําวาเหน็ดเหนื่อย ซึ่ง       
หนูเองก็คงมีความภาคภูมิใจไมนอยเลย ที่จะได
ประกอบอาชีพอันทรงเกียรตินี้ ตองขอขอบคุณเครือ
สหวิริยาที่พิจารณาใหหนูไดรับทุนครูสรางเด็ก เหล็ก
สรางครูในปนี้ หนูตั้งใจวาหากหนูเรียนจบ หนูจะ
กลับมาพัฒนาเยาวชนในทองถิ่นใหมีความรู ความ
สามารถ ตอบแทนสิ่งดีๆ ใหกับสังคม ซึ่งหนูจะตั้งใจ
เรียนใหดีที่สุด เพื่อจะไดมีความรูมาถายทอดใหกับ
เยาวชนรุนตอๆ ไปคะ”
  เชนเดียวกับ นางสาวศศิธร โรจนพวง 
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร สาขาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดรับทุนครูสรางเด็ก 
เหล็กสรางครูในปนี้วา “หนูรูสึกดีใจมาก เนื่องจากมี
ความใฝฝนทีจ่ะประกอบอาชพีครตูัง้แตเดก็ เนือ่งจาก
เปนอาชีพที่มีเกียรติ ครูคือผูถายทอดความรูความ
สามารถใหกับลูกศิษย เพื่อใหลูกศิษยสามารถดํารง
ชวีติอยูไดในสงัคมอยางมคีวามสขุ และนัน่กท็าํใหหนู
มคีวามสขุไปดวย หนขูอขอบคณุเครอืสหวริยิาทีม่อบ
ทุนครูสรางเด็ก เหล็กสรางครูใหกับหนู หนูสัญญาวา
หนูจะนาํทนุการศกึษาทีไ่ดรบันี ้ไปใชใหเกดิประโยชน
สงูสดุ เมือ่จบการศกึษาแลว หนจูะกลบัมาเปนคร ูเพือ่
อบรมและพฒันาศกัยภาพเยาวชนในสงัคมใหเปนคน
และคนเกงดีตอไปคะ”
 อีกดานความรูสึกของการเปนผูใหจากตัวแทน
พนักงาน นายยงยุทธ แหยมบาง ผูชวยผูจัดการ
ฝายงานประกอบโครงสรางโลหะ บริษัทเวสทโคสท 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE ที่สมัครเขารวมมอบทุน
การศึกษาใหนองภายใตโครงการ “ทุนนี้...เพื่อนอง” 
บอกวา “โครงการมอบทุนการศึกษาเปนโครงการที่ดี
เพราะเราไดสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ ทําใหเด็กมี
ความรูสกึวา พยายามเรยีนใหดเีพือ่ใหไดรบัทนุนี ้เปน

การกระตุนใหเด็กรักเรียนมากขึ้น สวนหนึ่งที่ผม
ตองการมอบทุนการศึกษาคือ ผมเคยเห็นภาพสังคม
ในเมืองกับสังคมตางจังหวัด สังคมในเมืองถึงจะเปน
สงัคมใหญมคีวามเจรญิกาวหนา แตกม็อีกีมากทีไ่มได
รบัการชวยเหลอื เชนมเีดก็อกีมากทีอ่ยากเรยีนแตไมมี
โอกาส ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมและปญหา
สังคมตามมา ผมก็มองกลับมายัง อ.บางสะพาน  ผม
ทาํงานทีน่ีม่า 7 ป สวนหนึง่ตอนเปนนกัเรยีนเคยไดรบั
ทนุการศกึษาและตัง้มัน่วาวนัหนึง่ถามโีอกาสกอ็ยาก
จะชวยเหลือเยาวชนที่ไดรับความเดือนรอนเชนกัน 
 “กิจกรรมทุนนี้เพื่อนอง เปนกิจกรรมที่ดีเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหพนักงานมีการรวมกลุมกัน เดิมทีใน
ทกุปเครอืสหวริยิากม็โีครงการมอบทนุการศกึษาทกุป
อยูแลว แตทั้งนี้ กิจกรรมทุนนี้เพื่อนองที่มีเพิ่มเติมขึ้น
ในปนีท้าํใหพนกังานไดมสีวนรวมในกจิกรรมดีๆ  และ
เปนประโยชนเพิม่เตมิขึน้มา  และในวนัมอบทนุผมได
เดนิทางไปมอบทนุดวยตนเอง จากภาพทีไ่ดเหน็ คอื มี
เดก็ทีย่ากจน อยางทีเ่ราคาดไมถงึเชน เดก็บางคนบาน
ไมมเีตารดีใช ใสเสือ้ผายบัๆมาโรงเรยีน เนือ่งจากทาง
ครอบครัวมีรายไดนอย ผมจึงไดนําเตารีดไปบริจาค
ให อีก 2ตัว ผมไมคิดวาในพื้นที่นี้จะมีเด็กไดรับความ
เดือดรอนขนาดนี้ และตอนที่เด็กนักเรียนที่ไดรับทุน
ออกมากลาวขอบคุณเขาก็มีความตองการบางสวน 
ละไดบอกจุดประสงควานําไปทําอะไร บางคน บอก
เอาไปใหผูปกครอง เอาไปซื้อชุดนักเรียน จึงเปนสิ่งที่
ผมประทับใจและไดตั้งใจวาจะเพิ่มจํานวนการมอบ
ทนุขึน้เรือ่ยๆ และกระจายเขาสูหลายๆ โรงเรยีน จงึถอื
เปนสิ่งที่ดีมากที่ทางเครือสหวิริยาไดมีโครงการมอบ
ทุนการศึกษา ในทุกๆ ป และผมอยากใหมีกิจกรรม
ทุนนี้ เพื่อนองในทุกๆ ปครับ”
 เครอืสหวริยิาหวงัเปนอยางยิง่วาโครงการมอบ
ทนุการศกึษาเครอืสหวริยิานีจ้ะชวยสนบัสนนุและเปด
โอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนในทองถิ่นไดรับ
การศึกษาที่ดี และตอบสนองเจตจํานงของเยาวชน
ที่ตองการทุนการศึกษาเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

ประพฤติตนอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม เปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาตติอไป ในการนีต้อง
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ประจำ�วันที่  1  กันย�ยน  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

เผยผลสำ�รวจ      ต่อจ�กหน้� 1

       ท่าเรือประจวบเปิดบ้านต้อนรับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน
นายมานพ เหลืองไพโรจน ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิารทา่เรอื บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย จำานวน 72 คน เยี่ยมชมและศึกษาการดำาเนินงานของท่าเรือประจวบ พร้อมฟังบรรยาย
สรปุเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิานภายในเขตทา่เทยีบเรอื รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นตา่งๆ     
ณ ทา่เทยีบเรอืประจวบ รวมทัง้ศกึษาดงูานของบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ
และชมกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อนอีกด้วย เมื่อวันก่อน

X  เอสเอสไอ-JFE-MISI ร่วมเล่นฟุตซอลกระชับมิตร
 นายวิน  วิริยประไพกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำาทีมคณะผู้บริหารกลุ่มเอสเอสไอร่วมเล่น
ฟุตซอลกับทีมผู้บริหารระดับสูงของ JFE Steel (Thailand) Ltd. และ Marubeni-Itochu Steel Inc. เพื่อ
กระชับเชื่อมความสัมพันธ์อันดี บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ 
สนามฟุตบอลอารีนาเท็น กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

X 

พฤติกรรมก�รอ่�นหนังสือพิมพ์ข่�วฅนเหล็ก

ช่องท�งก�รเปิดรับหนังสือพิมพ์ข่�วฅนเหล็ก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อหนังสือพิมพ์ข่�วฅนเหล็ก
ประเด็นข้อเสนอแนะ ตัวอย่างความคิดเห็น

1. ลดความถี่

2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน

3. การกระจายช่องทางของหนังสือพิมพ์
    ข่าวฅนเหล็ก

4. อยากให้มีคอลัมน์เกี่ยวกับพนักงาน

5. เพิ่มสัดส่วนของข่าวในบริษัทอื่นๆ

6. เพิ่มคอลัมน์อื่นๆ

7. ปรับปรุงการจัดรูปแบบของหนังสือพิมพ์

อยากให้มีเดือนละ 1 ฉบับ

อยากให้พนักงานมีส่วนร่วมในการส่งข่าว

อยากให้มีการแจกให้กับคนในพื้นที่มากขึ้น

อยากให้แนะนำาพนักงานลงในหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นการ
สร้างกำาลังใจให้กับพนักงาน

ข่าวของบริษัทในเครือน้อยเกินไป

อยากให้มีเนื้อหาอื่นๆ นอกจากข่าวของบริษัทบ้าง, อยากให้
มีคอลัมน์เกมหรือบันเทิง ในหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก

ตัวหนังสือเล็กไป,ไม่อยากให้แบ่งข่าว SSI และข่าวเครือ

หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้
ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็น การเข้ามามีส่วนร่วมกับ
หนงัสอืพมิพ ์และขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรงุ 
คณะทำางานหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กขอนำาผลที่ได้
จากแบบสำารวจมานำาเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบดังนี้
 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการนำาเสนอข่าว
ของหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก ได้จัดทำาขึ้นเพื่อสำารวจ
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) โดยกลุ่มเป้าหมายของการประเมินใน
ครั้งนี้ คือผู้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่แจกแบบสอบถามจำานวนทั้งสิ้น 580 ชุด

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
 พฤติกรรมการเปิดรับส่วนใหญ่ผู้อ่านได้
รับหนังสือพิมพ์จากเล่มที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
เสียงประจวบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา
เปน็การอา่นหนงัสอืพมิพข์า่วฅนเหลก็ทีจ่ดัวางไวต้าม
หน่วยงานราชการและผ่านทางช่องทางออนไลน์  คิด
เป็นร้อยละ 25 ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างได้รับหนังสือ
พมิพข์า่วฅนเหลก็นอ้ยทีส่ดุไดแ้กช่ัน้วางหนงัสอืพมิพ์
ภายในบริษัทและโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 24

 ระยะเวลาในการติดตามอ่านหนังสือพิมพ์
ขา่วฅนเหลก็ของกลุม่ตวัอยา่งมากทีส่ดุอยูท่ี ่3-4 ป ีคดิ
เป็นร้อยละ 30 รองลงมาเป็น 1-2 ปี ร้อยละ 25.9 ระยะ
เวลา 5 ปี ร้อยละ 18.8 น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 16.3 และ
ไมเ่คยตดิตามอา่นเลย อยูอ่นัดบันอ้ยทีส่ดุ รอ้ยละ 8.9 
ความถี่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กของ
กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ได้แก่ ระดับปานกลาง ( 11-15 
ฉบับต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาเป็น ระดับ
นอ้ยคอื (ตำา่กวา่ 5 ฉบบัตอ่ป)ี คดิเปน็รอ้ยละ 19.2 สว่น
ระดับมาก (16-20 ฉบับต่อปี) และ น้อยที่สุด (ต่ำากว่า 5 
ฉบับต่อปี) อยู่ในระดับเท่ากัน ร้อยละ 13 และ ระดับ
มากที่สุด(21-24 ฉบับต่อปี) อยู่ที่ร้อยละ 12.5

 สำาหรับพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ข่าว
ฅนเหล็กของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดได้แก่ การอ่าน
เฉพาะข่าวที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาเป็น 
การอ่านทั้งฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.4 อ่านเฉพาะพาด
หัวข่าว ร้อยละ 7.5 อ่านเฉพาะภาพและคำาบรรยาย 
ร้อยละ 5.4 ส่วนน้อยที่สุดอ่านเฉพาะหน้าหนึ่ง ร้อย
ละ 2.5 ตามลำาดับ

ความคิดเห็นต่อหนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็ก”

 สำาหรับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสำารวจต่อ
หนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” และ “ข่าว
ฅนเหล็กเครือสหวิริยา” ในประเด็นต่างๆ ประกอบ
ด้วย 1) คุณภาพของข่าว 2) ความน่าสนใจของข่าวที่
นำามาเสนอ  [ ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม  - ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  - ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน  - ด้านการดำาเนินธุรกิจ ]  3) ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 4) รูปแบบการจัดวาง [ หน้า 1 ข่าวฅน
เหลก็ -การจดัวางเนือ้ขา่วหนา้ 2 - 4  - คน้หาเนือ้เรือ่งใน
หน้าอื่นๆ ได้ง่าย - การอ่านง่าย และสะดุดตา  - ขนาด
ตัวอักษร - ภาพประกอบ - สีที่ใช้ ]  5) จำานวนหน้า 6) 
คุณภาพของกระดาษที่ใช้ 7) ความเหมาะสมของการ
เผยแพร่หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก (2ฉบับต่อ 1 เดือน) 
แสดงผลการสำารวจดังนี้
 หนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
มีระดับความพึงพอใจของผู้ตอบในระดับ “พึงพอใจ
มาก” ทั้งสิ้น 3 ประเด็น ได้แก่ ความน่าสนใจของข่าว 
“ดา้นการพฒันาชมุชนและสงัคม” ความนา่สนใจของ
ข่าว “ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน” ความถูกต้องของ
เนื้อหา และความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ อยู่ในระดับ 
“พึงพอใจปานกลาง”
 หนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็กเครือสหวิริยา”
มีระดับความพึงพอใจของผู้ตอบในระดับ “พึงพอใจ
มาก” ในประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพของข่าว 
และความคิดเห็นในประเด็นที่เหลืออื่นๆ อยู่ในระดับ 
“พึงพอใจปานกลาง”

 สำาหรับหนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็ก” โดยภาพรวม
นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 6.7 พึงพอใจมาก ร้อยละ 46.7 พึงพอใจปาน
กลาง ร้อยละ 44.3 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 2 และพึงพอใจ
น้อยที่สุดร้อยละ 0.2

ข้อเสนอแนะ
 จากแบบสำารวจทั้งหมดมีผู้ตอบแบบสำารวจได้
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของหนังสือ
พิมพ์ข่าวฅนเหล็กไว้ทั้งสิ้น 51 ความคิดเห็น สามารถ
สรุปความคิดเห็นและแบ่งกลุ่มความคิดเห็นออก
ได้เป็น 7 กลุ่ม ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ อยากให้มี
คอลัมน์อื่นๆ ในหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กเพิ่มมาก
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 25.5 ของผู้ให้ข้อเสนอแนะทั้งหมด 
รองลงมาเป็น การปรับปรุงในด้านการจัดรูปแบบ ทั้ง
ขนาดตัวอักษร และไม่อยากให้หนังสือพิมพ์มี 2 ส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ

 คณะผู้จัดทำาหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กขอขอบคุณ
ทุกท่าน ที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และ
จะนำารายงานการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาคณุภาพในดา้น
ต่างๆ ของหนังสือพิมพ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมี
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งและตอบ
สนองความพึงพอใจของผู้อ่านทุกท่าน 
 ทัง้นี ้ทางคณะผูจ้ดัทำาขอประกาศผลผูไ้ดร้บัของ
ที่ระลึก ดังรายชื่อต่อไปนี้ และจะดำาเนินการมอบของ
ที่ระลึกในลำาดับต่อไป

กระเป๋าเดินทางล้อลาก จำานวน 3 รางวัล
1. คุณบัวผัน  อุดม 2. คุณศิริพันธ์  ทองโปรง
3. คุณสุรชัย  สกุลปักษ์

กระเป๋าใส่เอกสาร จำานวน 5 รางวัล
1. คุณพรชัย อร่ามเรืองสกุล 2. คุณพรหมมินทร์  จันระอา
3. คุณจิตนิพนธ์  พุ่มไพร 4. คุณบุญตา  บัวชาวเกาะ
5. คุณสุสมดี งามพริ้ว

สมุดโน๊ต จำานวน 20 รางวัล
  1. คุณจิรวรรณ  ภู่ทอง
  2. คุณจงกล  มีแก้ว
  3. คุณประวิทย์  รัตนพงศ์
  4. คุณพีรศักดิ์  ศรีประพันธ์
  5. คุณปณิตตรา  พลมั่น
  6. คุณเรวดี  แสงเทียนทอง
  7. คุณอลงกรณ์  ยอศิลป์
  8. คุณกิ่งดาว  แย้มสำาราญ
  9. คุณพยนต์  ทองสุข
10. คุณสนั่น  เสียงชื่น
11. คุณกัญญ์วรา  คำาวาศร์
12. คุณชาติชาย  ภูพานใบ
13. คุณสุธญา  เจริญลาภ
14. คุณประพันธ์  อยู่ร่ม
15. คุณระพิณพร  ประชุมสงฆ์
16. คุณอรพรรณ  ปริพล
17. คุณสมยศ  เข็มทอง
18. คุณเฟื่องชนิต  คุ้มทรัพย์
19. คุณสิรธีร์  เทียนศิริ
20. คุณสมนึก  แก้วแกมคง
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ประมวลภาพ
ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา

ลงพื้นที่สานสัมพันธ ตามโครงการ

: อานตอหนา 4

ตรวจเยี่ยมสุขภาพ ตัดผมผูสูงอายุ และผูพิการ ป 4

สมาชิกธนาคารชุมชนบานทุงลานควาย ม.7 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน ลงมติในการประชุมประจําเดือน จัดต้ัง 
“คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการทํางานของธนาคารชุมชน” สง 8 สมาชิก                        : อานตอหนา 4

ธนาคารชมุชน ม.7 บานทุงลานควาย ตอยอดความคิด
จดัต้ัง “คณะกรรมการตรวจสอบการทํางานธนาคารฯ”
ปองกัน ดูแล ตรวจสอบ สมาชิกวางใจในความมั่นคง

เหล็กแผนเคลือบไทย
“5.6 ลานชัว่โมงการทํางาน
ท่ีไมมอีบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน” 
รบัรางวลัจากกระทรวงแรงงาน การนัตกีารใสใจคณุภาพคนและกระบวนการผลติ

เพิ่มพันธมิตรงานพัฒนา
อ.บางสะพาน ใหแข็งแกรง
ทีมมวลชนสัมพันธ รวมกับทาเรือประจวบ เดินหนาแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ผสานแนวทางใหสอดคลองความตองการชุมชน

รับพนักงานเขาทํางานเครือสหวิริยา
ตอเน่ืองทุกเดือน ลาสุดยอด พนง.จางเหมา ทะลุ 125%

:อานตอหนา 2

บี.เอส.เมทัล สาขาบางสะพาน ผลงานเย่ียม 4 ปซอน
กบัรางวลัดเีดน ดานแรงงานสมัพนัธและสวสัดกิาร 

  นายราเชนทร  มณีสวางวงศ  กรรมการผูจัดการ  และ
นายสุรินทร  กิตตะวงศ  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล  บริษัท
บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 1 (บางสะพาน)   :อานตอหนา 3

  จากที่คณะผูบริหารเล็งเห็นถึง
ความสาํคญัของความปลอดภยัของ
พนักงานเปนสิ่งสําคัญสูงสุด เพราะ
บุคลากร คือ บุคคลที่จะชวยกัน
ทําใหองคกรเกิดการพัฒนาและ
กาวหนา จึงไดมีการจัดทํากิจกรรม
และอบรมใหพนักงานตระหนักถึง

ความปลอดภัย จัดแผนการฝกอบรม
ประจําป ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ใหสอดคลองกบัขอกาํหนดกฎหมาย
ของโรงงาน พรอมทั้งประชาสัมพันธ
ใหเกิดความรูและตระหนักถึงอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงงาน เพื่อให
พนักงาน               :อานตอหนา 2

บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย รวมมือกันปฏิบัติตามกฎระเบียบระหวางทํางาน ทําใหไมมีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน
ติดตอกันสะสมชั่วโมงการทํางานครบ 5.6 ลานช่ัวโมง ที่ไมเกิดอุบัติเหตุ เขารับรางวัลแหงความภูมิใจ
ภายใตโครงการลดอุบัติเหตุเปนศูนย (Zero Accident campaign) ของกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน

หนึ่งในนโยบายสําคัญของบริษัท บี.เอส.เมทัล 
สาขา 1 (บางสะพาน) ที่การันตีรางวัลดีเดนดาน
แรงงานสัมพันธและสวัสดิการ คือการดูแลใสใจ 
ใหความสําคัญกับพนักงาน รวมกันสรางสุขใหกับ
พนักงาน เกิดความแข็งแรงทั้งกายและใจ เพราะ
พนักงานเปนเสมือนฟนเฟองท่ีสําคัญท่ีจะขับเคล่ือน
ใหองคกรเดินหนาตอไป

ทีมขาวฅนเหล็ก ไดไปเกาะติดเวที
การประชุมคณะทํางานขับเคล่ือน
การจัดตั้งสภาผูนําชุมชน และ
โครงการสหวิยารวมพัฒนา ประจํา
เดือนสิงหาคม ซ่ึงมีวาระการนําเสนอ
ที่นาสนใจและเปนประโยชนกับ
ทานผูอาน  โดยเฉพาะพี่นองชาว
บางสะพานอยางแนนอน คือวาระ

การรับพนักงานของเครือสหวิริยา
นําเสนอโดยนายวีรวัฒน วงษ-
ประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ที่มาดูแลงานทรัพยากรบุคคล
ของกลุมบริษัทเครือสหวิริยา 
อ.บางสะพาน

 เมือ่วนัที ่22 สงิหาคมทีผ่านมา
เกิดความรวมมือดีๆ ในงานพัฒนา
อ.บางสะพาน โดยทีมมวลชน-
สัมพันธ เครือสหวิริยา และ บริษัท
ทาเรือประจวบ จํากัด รวมลงนาม
ในบันทึกขอตกลงเก้ือกูลประโยชน
และส่ิงดีๆ ใหชาวบางสะพาน 

ผานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ชาวบางสะพานในพื้นที่ตางๆ 
ใหสอดคลองกับความตองการ
ชุมชน สรางแนวรวมผานกลุม
พนักงาน ชวยเสริมแรงขับเคล่ือน
พรอมเดินไปดวยกันกับชุมชน   
                :อานตอหนา 3
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มคีวามระมดัระวงัมากยิง่ขึน้ ซึง่จากความรว่มมอื
ของพนักงานทุกคน และจากหลายฝ่ายที่มีส่วน
รว่ม จนประสบความสำาเรจ็ทำาใหไ้ดร้บัรางวลั Zero 
Accident Award Gold Level ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนิน
กิจกรรมมาเป็นระยะเวลา 11 ปีแล้ว ในแต่ละปี
จะมีการวางเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในการลด
อุบัติเหตุ หรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยหลัง
จากครบ 5.6 ล้านชั่วโมงที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในการ
ทำางานแลว้ ไดม้กีารตัง้เปา้วา่ภายในเดอืนตลุาคม 
2557 นี้ จะต่อยอดให้ครบ 6 ล้านชั่วโมง ที่ไม่เกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานด้วย

  “สำาหรับนโยบายความปลอดภัยของ
บริษัทถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักซึ่งจะจัดการ

อบรมให้พนักงานรับทราบข้อควรปฏิบัติหรือเกิด
การตระหนักรู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
วางแผนงานการอบรมตลอดปีการทำางาน และ
มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดแทรกความ
รู้ด้านความปลอดภัยเข้าไปเพื่อให้พนักงานได้
เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งพนักงานทุกคนให้ความร่วม
มอืเปน็อยา่งดใีนทกุกจิกรรม รวมถงึหากพนกังาน
มีข้อกังวลใจ หรือข้อร้องเรียนถึงบริษัทฯ ในด้าน
ความปลอดภยั ทมีงานทีด่แูลดา้นความปลอดภยั
จะเข้าไปดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงทันทีพร้อมกับ
ชีแ้จงใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบ และเพือ่ใหท้กุ
คนปฏิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการ
สร้างความมั่นใจในสถานที่ทำางานว่ามีความ
ปลอดภัยบริษัทฯใส่ใจในชีวิตของพนักงานทุก
คน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ (Zeo Accident Campaign) รวมเป็นระยะ
เวลา 11 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Zero 
Accident Award Gold Level ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 นับ
ว่าเป็นความภูมิใจของพนักงานและผู้บริหาร ที่
บริษัทฯ สามารถพิสูจน์ผลงานเยี่ยมๆ ให้กับ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ซึ่งการที่จะ
ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองนัน้ตอ้งเขา้ตามกฎเกณฑ ์

แบ่งได้ 2 ส่วน คือ ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ ครบเวลา 
10 ล้านชั่วโมง หรือไม่เกิดอุบัติเหตุเลยเป็นระยะ
เวลา 8 ปีขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่ง 
TCS เข้าเกณฑ์ในข้อที่ 2 อย่างไรก็ขั้นต่อไปคือ 6 
ล้านชั่วโมงการทำางานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ  สุดท้าย
ก็อยากฝากให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวใน
การทำางานอยู่เสมอ ไม่ประมาท ระมัดระวังและ

ปฏบิตัติามทกุขัน้ตอนตามกฎขอ้บงัคบัดา้นความ
ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และ
บริษัทฯ เชื่อว่าที่ทำางานที่มีความปลอดภัย จะ
สรา้งความอุน่ใจใหก้บัพนกังาน สรา้งความสขุใน
การทำางานร่วมกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดทำาให้บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลอย่างต่อเนื่อง”

เหล็กแผ่นเคลือบไทย ต่อจากหน้า 1

สมเกียรติ  ตงสกุลรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย

  โดยมีการนำาเสนอยอดตัวเลขการรับพนักงาน
บริษัทในเครือสหวิริยา ตำาแหน่งงานที่ต้องการ      
ใหก้บัผูน้ำาชมุชนทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ 
ผู้แทนจากภาครัฐ และพี่น้องชาวบางสะพาน  
รับทราบว่า เป้าหมายปี 2557 
  บริษัทในเครือ ตั้งเป้ารับพนักงานทั้งสิ้น
จำานวน 270 อัตรา โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำา  
170 อตัรา พนกังานจา้งเหมา 100 อตัรา ซึง่ ณ เดอืน
ก.ค.-ส.ค. 57 ทีผ่า่นมา 4 บรษิทัในเครอื ไดแ้ก ่บมจ.
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
บจก.เวสท์โคทส์เอ็นจิเนียร่ิง และ บจก.ท่าเรือประจวบ
ได้รับพนักงานเข้าทำางานรวมกันทั้งสิ้น 35 อัตรา 
ซ่ึงมีต้ังแต่พนักงานบังคับบัญชา พนักงานปฏิบัติการ 
พนักงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น ซึ่ง 35 
คนนี ้18 คน เปน็คนในพืน้ที ่อ.บางสะพาน นอกนัน้
ก็จะเป็นอำาเภอข้างเคียงและภูมิลำาเนาอื่น
  ซึ่งตัวเลขการรับพนักงานตั้งแต่เดือน ม.ค.-
ปัจจุบัน รวมรับแล้วทั้งสิ้น 250 คน คิดเป็น 93% 
ของเป้า 270 ที่ตั้งไว้ ซึ่งหากเจาะลึกลงไปที่เป้า
หมายที่ตั้งไว้ คือ พนักงานประจำา บริษัทตั้งไว้ที่ 
170 อัตรา รับแล้ว 125 อัตรา ส่วนพนักงานจ้าง
เหมา ตั้งไว้ที่ 100 อัตรา แต่ถึงปัจจุบันนี้รับไปแล้ว
ถึง 125 อัตรา เกินเป้าหมายมา 25 อัตรา จะเห็น
ได้ว่าความต้องการพนักงานของบริษัทในเครือ
สหวิริยายังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมองในภาพ
รวมแล้วสถาบันการศึกษาใน อ.บางสะพาน ต่างก็
เตรยีมผลติบคุลากรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภาคธรุกจิ
ในพื้นที่ ทั้งภาคการศึกษาสายวิทย์ สายศิลป์ รวม
ถึงสายอาชีพ โดยที่บริษัทในเครือสหวิริยา และ
สถาบนัการศกึษาตา่งกเ็กือ้หนนุซึง่กนัและกนั เชน่ 
การมอบทุนการศึกษา โครงการพี่สอนน้อง - รุ่นพี่
ทีจ่บการศกึษาไปแลว้ และเขา้มาทำางานในเครอื ก็
จดักจิกรรมเขา้ไปแนะแนวสอนนอ้งเกีย่วกบัทกัษะ
การทำางาน เพือ่เพิม่พนูความรู ้ความชำานาญใหก้นั 
เป็นต้น และเรื่องสำาคัญที่ได้มีการเน้นยำ้าให้ผู้นำา

รับพนักงาน         ต่อจากหน้า 1

ชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนฯ ได้
รับทราบคือ ช่องทาง การแจ้งข่าวสารข้อมูลการ
รบัพนกังานทีต่อ้งสง่ตอ่ลงใหช้มุชนทราบ กจ็ะผา่น
ทั้งการติดประกาศภายในบริษัทฯ ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลแตล่ะบรษิทัมกีารประชาสมัพนัธผ์า่นสถานี
วิทยุ ผ่านผู้แทนฝ่าย นอกจากนั้นยังได้จัดทำาเป็น
เอกสารรายละเอียด เพ่ือให้ทีมมวลชนสัมพันธ์ ลงไป
แจกในพ้ืนท่ีให้พ่ีน้องชาวบางสะพานได้รับทราบด้วย

ซึง่ลา่สดุในเดอืนสงิหาคมนี ้มปีระกาศรบัพนกังาน
อีก 64 อัตรา เพื่อร่วมงานกับ บมจ. สหวิริยาสตีล  
อินดัสตรี บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บจก.เวสท์โคทส์
เอ็นจิเนียร่ิง และบจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ท้ังตำาแหน่ง
วิศวกร พนักงานด้าน IT ช่างจักรกลหนัก เลขา 
พนักงานด้าน IT (คอมพิวเตอร์) เป็นต้น โดยรับทั้ง
วฒุกิารศกึษา ม.3- ม.6 ปวช. ปวส. และปรญิญาตรี
สำาหรับท่านท่ีสนใจสามารถติดต่อได้ท่ี ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลของแต่ละบริษัท หรือบริษัทจ้างเหมาต่างๆ
  และทีมงานข่าวฅนเหล็ก จะนำาเรื่องราว
ที่เป็นประโยชน์ มีผลต่อการขับเคลื่อน พัฒนา 
อ.บางสะพาน มารายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
ในฉบับอื่นๆ ต่อไป...รายงานจากการประชุมคณะ
ทำางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชน และ
โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา ณ ห้องประชุมโรงแรม
เวสเทิร์น 26 ส.ค.2557
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เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ติดต่อกันเป็นปี
ที่ 4 มอบโดย นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
เนื่องในงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 14 
โดยจัดขึ้น  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติคุณ
ให้กับสถานประกอบกิจการที่เห็นความสำาคัญ
ของสวัสดิการและสุขภาพ คุณค่าในตัวพนักงาน
ในองค์กร 
  บ จ ก . บี เ อ ส . เ ม ทั ล  มี น โ ย บ า ย แ ล ะ มี
เจตนารมณท์ีจ่ะสง่เสรมิกจิกรรมทกุประเภท เพือ่
ความเขา้ใจอนัด ีรว่มกนั ระหวา่งฝา่ยจดัการ และ
ฝา่ยพนกังาน เพือ่สามารถขจดัขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้
ใหย้ตุลิงโดยรวดเรว็     และดว้ยความพอใจของทกุ
ฝ่ายมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของพนักงาน
โดยผ่านคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวัง
ที่จะให้พนักงานทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตส่วน
ตัว และหน้าที่การงาน ซึ่งในแต่ละปีมีแผนการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ และใน 1 ปีจะมีกิจกรรม
ที่ทำาร่วมกับพนักงาน เช่น กิจกรรมมอนิ่งทอล์ค 
กิจกรรมประเพณีต่างๆ กิจกรรมช่วยเหลือบุคคล
ในครอบครัวพนักงาน การแข่งขันกีฬาเพื่อความ
สามัคคี การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แผน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน ทั้งนี้ แต่ละ
กจิกรรมจะตอ้งผา่นคณะทำางานแตล่ะโครงการฯ 
เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจความ
ต้องการที่ตรงกัน เพื่อให้พนักงานมีความสุขใน
การทำางาน 
  นางระนอง ราชรองวัง ผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคล บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา1 
(บางสะพาน) กลา่ววา่ “บรษิทัฯ เขา้รว่มรบัรางวลั
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งที่

บี.เอส.เมทัล        ต่อจากหน้า 1

เพิ่มพันธมิตร       ต่อจากหน้า 1

  โดยนายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษา
เครือสหวิริยา พร้อมด้วยนายถาวร คณานับ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด และทีม
มวลชนสัมพันธ์ กลุ่มพนักงานท่าเรือประจวบ ได้
ประชมุหารอื พดูคยุแนวทางแผนพฒันาคณุภาพ
ชีวิตพี่น้องชาวบางสะพาน ทั้งในพื้นที่โดยรอบ
ท่าเรือประจวบ และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบัน
ทัง้ 2 หนว่ยงาน ไดท้ำากจิกรรมรว่มกบัชมุชนอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่กจิกรรมสงัคม สิง่แวดลอ้ม ศาสนา 
ประเพณวีฒันธรรม ฯลฯ โดยครัง้นีเ้ปน็การจบัมอื
กันเพื่อเพิ่มพันธมิตร และความแข็งแกร่งควบคู่
กันด้วย ผ่านทั้งทีมงานมวลชนสัมพันธ์และแรง
หนุนของพี่น้องพนักงานท่าเรือ
  “เป็นที่ทราบกันดีว่า แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพี่น้องชาวบางสะพาน ได้เริ่มจัดทำามาตั้งแต่
ปี 2551 เรื่อยมาจนปัจจุบันมี 16 หมู่บ้านที่ได้เข้า
รว่มทำาแผนฯ กบัเครอืสหวริยิา โดยมกีารหารอืขัน้
ตอนตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย ความ
เปน็ไปไดใ้นกจิกรรมงานพฒันาทีเ่หมาะกบัแตล่ะ
ชุมชน จนมาถึงปัจจุบันนี้ผลผลิตของงานพัฒนา 
อาทิ ธนาคารชุมชน สภาผู้นำาชุมชน และงาน
พัฒนาต่างๆ กำาเนิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้เข้าร่วม ซึ่ง
ก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่มีความต้องการพัฒนา
พื้นที่ของตนเองเช่นกัน ทีมมวลชนสัมพันธ์จึงได้
จดัตัง้เฟส 2 ขึน้มา และมกีารเชญิอกี 21 หมูบ่า้นที่
เหลอืมาพดูคยุสอบถาม และเกดิการระดมสมอง

งานพัฒนาฯ ในเบื้องต้น อาทิเช่น หมู่ 3 บ้านอ่าว
ยาง ต.แม่รำาพึง หมู่ 11 บ้านดอนสูง ต.ธงชัย และ
หมู่ 10 บ้านทุ่งนุ่น ต.พงศ์ประศาสน์ เป็นต้น และ
ครั้งนี้เองจึงเป็นที่มาของการเพิ่มเพื่อนที่จะมา
ช่วยกันพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพราะเรามีเพื่อน
บ้านอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.แม่รำาพึง คือ บจก.ท่าเรือ
ประจวบ ซ่ึงดำาเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง

อยู่แล้ว จึงเข้ามาร่วมด้วยช่วยลงแรง ลงคน และ
สามารถเป็นอีกหลายๆ ความคิดเห็น ที่จะช่วย
พัฒนาความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมได้ โดยร่วมกันทำาไปทีละลำาดับขั้น 
และในวันนี้ก็ถือเป็นการเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนร่วม
งานพัฒนาได้เข้าใจแนวทาง ความร่วมมือที่จะ

ลงไปสู่ชุมชนอย่างเป็นทางการ ต่อจากนี้ไปทีม
มวลชนสัมพันธ์ จะพยายามหาพันธมิตร หาแนว
รว่มอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ประโยชนง์านพฒันาสงูสดุ
สู่พี่น้องชาวบางสะพาน” นายณรงค์พงศ์ กล่าว
  ดา้นนายถาวร คณานบั กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก.ทา่เรอืประจวบ เผยวา่ “วนันีท้า่เรอืประจวบ 
ถือได้ว่าเป็นการเปิดบ้านต้อนรับพันธมิตรใหม่

เชน่กนั และมคีวามยนิดเีปน็อยา่งยิง่ ทีไ่ดร้ว่มดว้ย
ชว่ยพฒันา อ.บางสะพาน อยา่งเปน็รปูธรรม โดย
เฉพาะในหมูบ่า้นบรเิวณรอบๆ ทา่เรอื ซึง่ปกตกิจ็ะ
ช่วยกันดูแลกันอยู่แล้วกับพี่น้องหลายๆ กลุ่ม ทั้ง
กลุ่มประมง กลุ่มครูนักเรียน เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
ครั้งนี้จะเป็นเหมือนมีกำาลังเข้ามาช่วยกันเสริม

ให้การทำางานชุมชนด้านต่างๆ แข็งแกร่ง เป็น
ระบบ และใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น โดยท่าเรือ
ประจวบมีการตั้งทีมร่วมกับทีมมวลชนสัมพันธ์ 
เพื่อช่วยคิด ช่วยทำา ระดมสมอง และวันนี้ก็พูด
คุยให้พนักงานภายในของบริษัทได้รับทราบถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจในทุกๆ ภาพของท่าเรือ เพื่อจะ
ได้ร่วมกันตอกยำ้าให้ท่าเรือประจวบ เป็นองค์กรที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และเป็นท่าเรือที่มีมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจ
ระดบัสากล เราตอ้งการสรา้งทัง้องคก์รและชมุชน
ให้อยู่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย”
  ความคดิเหน็ของพนกังานทีเ่ขา้รว่มการพดู
คุยในครั้งนี้ 
  คุณเจริญศักดิ์  แก้วมา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการท่าเรือ แผนกบริการท่า   
  “ กิจกรรมเปิดบ้าน หรือ PPC Open House 
วันนี้ เป็นสิ่งที่ดี เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะ
ทำาให้เรารู้จักอะไรเพื่อสังคม  ซึ่งเราก็พร้อมที่
จะลงมือร่วมด้วยช่วยกันกับทางบริษัทฯ  ตามที่
ผูบ้รหิารจะวางแผน ซึง่ปกตพิวกเรากท็ำากจิกรรม
รว่มกบัหลายๆ  กลุม่อยูแ่ลว้  อยา่งเชน่  ตวัผมเอง
อาศัยอยู่ที่ หมู่ 5 ต.กำาเนิดนพคุณ ก็จะมีการรวม
กลุ่มกับเพื่อนๆ ที่มีใจรักในการเล่นกีฬา รวบรวม
เงินกันเพื่อนำาไปจัดหาอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การ
เรียน นำาไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ติดต่อมา
เป็นประจำาทุกเดือน หากเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่ง
แรงที่ช่วยพัฒนาเพื่อนบ้านรอบๆ บริษัทฯ เพื่อน
พนักงานจะเกิดความภาคภูมิใจอย่างแน่นอน”

ประสบความสำาเร็จได้น้ันมาจากความร่วมมือของ

พนักงานและนโยบายจากผู้บริหาร ที่มองเห็น

ความสำาคัญของพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน สร้างทักษะ

การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้พนักงานได้ม่ันใจและเช่ือม่ัน

ในการทำางานของตนเอง และนำามาปรับใช้ในองค์กร

ให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงการทำาเช่นน้ีจะทำาให้พนักงาน

มีความสุขในการทำางาน การอยู่ร่วมกันระหว่าง

พนักงานและผู้บริหาร  ท้ังน้ี  จุดมุ่งหมายคือต้องการ

ให้ทุกคนมีความสุขในการมาทำางาน ให้ทุกคนคิดว่า

ที่ทำางานคือบ้านหลังที่ 2 และพร้อมร่วมมือกัน   

ขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน”

  นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการ    

ผู้จัดการ บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา1 (บางสะพาน) 

กลา่ววา่ “รางวลัทีไ่ดร้บัเปน็เพยีงหนึง่เครือ่งมอืที่

ยืนยันผลสำาเร็จของงานที่ทำา ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ได้

รับมากกว่านั้น คือ ความร่วมมือร่วมใจและเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานและผู้บริหาร 

การเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่องค์กรกำาหนด

กฎระเบียบแบบแผนให้เหมาะสมกับบุคลากร

ในองค์กร โดยผ่านความคิดเห็นของทุกๆ ฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องสำาคัญมาก การที่บริษัทฯ เข้า

ร่วมโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน

แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  อย่างต่อ

เนื่องและได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4 นั้น ถือว่าบริษัทฯ

ได้ปฎิบัติโดยครบถ้วน ทั้งการกำาหนดแผนงาน 

กจิกรรม ผลทีไ่ดร้บั ฯลฯ ซึง่กจิกรรมตา่งๆ ภายใต้

โครงการประกวดสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้น

แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สามารถ

ช่วยเช่ือมความเข้าใจ ลดข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้าง

และลูกจ้างได้เป็นอย่างดีโดยพนักงานมีความ

พึงพอใจ ซึ่งแต่ละกิจกรรมส่งผลให้พนักงานเกิด

ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้เห็นความมีนำา้ใจ

การช่วยเหลือ ความทุ่มเทให้กิจกรรมนั้นๆ บรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความ

สำาเร็จด้านแรงงานสัมพันธ์ สุดท้ายอยากฝากพนักงาน

ทุก ๆ   ท่านหากบริษัทฯ มีกิจกรรมหรือบริษัทใน

เครือสหวิริยามีกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ สามารถ

แจ้งเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม และ

ตอ้งขอขอบคณุเพือ่นพนกังานทกุทา่นทีใ่หค้วาม

ร่วมมือที่ดีเสมอมา และบี.เอส.เมทัล จะยังคง

รักษาระดับคุณภาพที่ดีไว้อย่างแน่นอน” 
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ประจําวันที่  1 กันยายน  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

ธนาคารชุมชน       ตอจากหนา 1

ชวยกํากับ ดูแล การดําเนินงานของ

ธนาคารฯ อีกหนึ่งชั้น เพิ่มความมั่นใจให

สมาชิก

 หลงัจากระดมสมาชกิ และไดเปดทาํการ

ธนาคารชุมชนบานทุงลานควาย หมู 7 ต.แม

รําพึง ตั้งแตป 2556 ซึ่งเปนธนาคารฯ รุน 3 

ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 148 ราย มีกองทุน

สะสม ณ เดือนสิงหาคม 2557 เปนจํานวนเงิน 

786,130 บาท โดยเปดทําการธนาคารทุกวันที่ 

7 ของเดือน โดยในการประชุมลาสุดที่ปรึกษา

ธนาคาร ประธานฯ และคณะกรรมการ รวม

ถึงสมาชิกที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดเปา

หมายและความคืบหนาการดําเนินงานอยาง

ชัดเจนในแตละหัวขอ

 โดยผูใหญนิพนธ ปตเมฆ ที่ปรึกษา

ธนาคารฯ ไดกลาวเปดการประชุม พรอมดวย

นางมณี ภักดีเสมอ ประธานธนาคารฯ และ

สมาชิก ลงมติเรื่องสําคัญหลายๆ เรื่อง ไดแก

● ตัง้เปาหมายการเพิม่จาํนวนสมาชกิป 2557 

ตองเพิ่ม 16 ราย ปจจุบัน (ณ เดือน ก.ค.) ทําได 

15 รายแลว

●  การขยายสมาชิกใหครอบคลุมเปาหมาย 

31 ครัวเรือน จาก 62 ครัวเรือน

●  ความสามารถในการระดมกองทุน เปา

หมายป 57 ตองมีกองทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 30 

เปนเงิน 161,193 บาท ของกองทุนป 56 โดย 

ณ เดือน ก.ค.มีกองทุนเพิ่มขึ้น 119,470 บาท 

คิดเปนรอยละ 74.12

 แผนกมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา รวมกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมรําพึง และ
สมาชิกกลุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ปากคลอง หมู 5 และบานลาง หมู 8  ดําเนินกิจกรรม
สานสัมพันธ “โครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพ / ตัดผม   
ผูสูงอายุ และผูพิการ” ปที่ 4/2557

 โดยเขาพบกับผูสูงอายุ และผูพิการ บานปากคลอง 

หมู 5 และบานลาง หมู 8  เพือ่สานความสมัพนัธกบัชมุชน 

และเปนการชวยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ อสม.

ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังไดทําการตรวจสุขภาพเบื้องตน ดวยการ
วดัความดนัโลหติและใหคาํแนะนาํในการดแูลตนเอง ซึง่
หากผูสงูอายคุนไหนมคีวามเสีย่งทีจ่ะเปนโรคความดนัสงู
ใหรับเขาการรักษาที่รพ.สต.แมรําพึงไดทันที ทั้งนี้แผนก
มวลชนสัมพันธฯ จัดทีมงานบริการตัดผมผูสูงอายุและผู
พกิารฟร ีและไดนาํสิง่ของเครือ่งใชทีจ่าํเปน เชน ขาวสาร 
สบู ผงซักฟอก นม ฯลฯ ไปมอบให เพื่อลดตนทุนคาใช
จายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง...สงมอบความสุข เติมเต็ม
สิ่งดีๆ ใหกับสังคม

ประมวลภาพ

ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา ลงพื้นที่สานสัมพันธ ตามโครงการ
ตรวจเยี่ยมสุขภาพ ตัดผมผูสูงอายุ และผูพิการ ป 4

●  ความสามารถในการทํากําไร เปาหมายป 

57 ตองมีกําไรรอยละ 7 เปนเงิน 48,895 บาท 

ของกองทนุ โดย ณ ก.ค.57 มกีาํไร 25,154 บาท 

คิดเปนรอยละ 51.45

●  การบริหารความเสี่ยง เปาหมายป 57 ตอง

มีกองทุนสํารองอยางนอยรอยละ 20 เปนเงิน 

139,700 บาท ของกองทนุ โดย ณ ก.ค.57 มเีงนิ

ฝาก 390,452 บาท คิดเปนรอยละ 297.50

●  การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก...ธนาคาร

ชุมชนบานทุงลานควาย ไดจัดตั้งกองทุน

ฉุกเฉินเพื่องานพิธี โดยสมาชิกสามารถขอกู 

ไปใชเปนทุนในการจัดงาน อาทิ งานบวช  

งานแตง งานศพ ในวงเงินไมเกิน 20,000 

บาทโดยไมคิดดอกเบี้ย ซึ่งสมาชิกตองชําระ

คืนภายใน 5 วันหลังจัดงาน พรอมชําระคา

ธรรมเนียม 200 บาท

 และลาสุดในการประชุมดังกลาว ไดมี

การลงมติวาระสําคัญ เกี่ยวเนื่องกับความ

โปรงใสในการบริหารงานของธนาคารชุมชน

บานทุงลานควาย จึงไดมีการจั้ดตั้ง “คณะ

กรรมการเพื่อตรวจสอบการทํางานของ

ธนาคารชุมชน” โดยคัดเลือก 8 สมาชิก นํา

ทีมโดยนายสํารอง กอนเพชร ประธานฯ และ

นายจรนิทร พมิสอ เลขานกุาร พรอมพีน่องทุง

ลานควายอีก 6 ทาน  ทําหนาที่ตรวจสอบการ

ดาํเนนิงานของธนาคารอกีลาํดบัขัน้หนึง่ เรยีก

วาเปนดับเบิ้ลเช็ค เพื่อสรางความสบายใจ 

ใหสมาชิกมั่นใจ และรูสึกถึงความมั่นคงของ

ธนาคารฯ 

 “ธนาคารบานทุงลานควาย ไดจัดหา

ระบบการปองโดยทําการจัดตั้งคณะผูตรวจ

สอบบัญชีของธนาคารขึ้นมา คัดเลือก

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่   ซึ่งจากบทเรียนในการศึกษาดูงาน

ที่อื่น จึงนําปรับกับธนาคารหมูบานของเรา ก็

ดําเนินการเอง คิดเองทั้งหมด เพราะทีมเรา

เปนคนรุนใหม อยากนาํสิง่ใหมๆ  ทีค่ดิ-ทาํ และ

ยนืดวยตวัเอง เปรยีบเสมอืน ยนืดวยขาตนเอง

กอน ถาหากธนาคารของเราไปไมไดหรือมี

อะไรติดขัด วันนั้นเราก็ตองไปขอคําปรึกษา

จากผูอื่น แตถาเราทําได ก็จะเปนอีกหนึ่งบท

พิสูจนความสามารถของพวกเรา  และตอนนี้

มีแผนงานที่จะตั้งกฏระเบียบขึ้นมาใหม เพื่อ

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสมาชิกธนาคาร

ในชุมชน ทั้งหมดนั้นมองที่มุมเรื่องการคอยๆ 

เตบิโต แตมัน่คง และใหสมาชกิธนาคารภมูใิจ

ในธนาคารดวย สุดทายนี้ตองขอขอบคุณ

สมาชิกธนาคารและนองๆ เครือสหวิริยา ที่

หนุนนําและชวยเหลือทําใหธนาคารบานทุง

ลานควายเกิดขึ้นมา”

มณี  ภักดีเสมอ
ประธานฯ
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