
ปที่  5   ฉบับที่  112   ประจําวันที่  1  ธันวาคม  2557

     ทาเรอืประจวบเนนปองกนัยาเสพตดิเชงิรกุ
จับมือ5พันธมิตรจัดกีฬาสีเสริมสุขภาพแกรง

ฯพณฯ พลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีมอบรางวลัอตุสาหกรรมดเีดนประเภทการเพิม่ผลผลติ แกบมจ. สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี หรือ SSI โดยมีนายทินกร ผดุงวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต เปนผูรับมอบ (ภาพซาย) และ
มอบรางวลัอตุสาหกรรมดเีดนประเภทรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม แก บมจ.เหลก็แผนรดีเยน็ไทย หรอื TCRSS โดยม ีMr. Mitsuo
Yusuhisa กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรับมอบ (ภาพขวา) รางวัลดังกลาวกระทรวงอุตสาหกรรมจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมผูประกอบการ
อุตสาหกรรมท่ีมีความคิดริเร่ิม มีความอุตสาหะวิริยะในการสรางสรรคส่ิงท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

SSI  และ TCRSS ควารางวัล
อุตสาหกรรมดีเดนประเภทการ
เพิม่ผลผลติ และประเภทการรกัษา
คณุภาพสิง่แวดลอมตามลาํดบัจาก
กระทรวงอตุสาหกรรม นบัเปนการ
รบัรางวลัทรงเกยีรตอิกีครัง้สําหรบั
ทัง้สองบรษิทั นายกฯ ยกยองบรษิทั
ที่ไดรางวัลทําใหไทยมีศักดิ์ศรี เปน
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผูบริหาร
ทั้ง 2 บริษัทมั่นใจ มุงมั่นสรางความ
กาวหนา พัฒนาบริษัทตอเน่ือง เตรียม
พรอมเขาคัดเลือกรางวัลปหนา
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
ที่ผานมา ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
มอบรางวลัอตุสาหกรรมดเีดนประเภท
การเพิม่ผลผลติ และประเภทการรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม แกนายทินกร  
ผดุงวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) (SSI)       อานตอ น.2

SSI-TCRพฒันาเหน็ผล
ควาอตุสาหกรรมดเีดน
ประเภทเพิม่ผลผลติ-สิง่แวดลอม
เผยผลสาํเรจ็จากความเปนเลศิ

โรงงานเอสเอสไอบางสะพานจับมือพนักงาน ลุยโครงการ Cost Reduction & Cost Killer เพื่อ
ลดตนทุนที่ไมจําเปนในกระบวนการผลิต และการดําเนินงาน ดวยการรณรงคกิจกรรม เนน
ใหพนักงานมีสวนรวมโดยสงโครงการเขารวมดําเนินการตนทุน พรอมรายงานผลการปฏิบัติ
ลดตนทุนได ตั้งเปาประหยัดงบประมาณไมตํ่ากวาเดือนละ 12 ลานบาท มีโครงการใหมสงเขา
รวมดําเนินการแลว 65 โครงการ

••

เอสเอสไอบางสะพานมุงลดตนทนุ
ลุยโครงการประหยัด12ลาน/เดือน

เทิดทูนในหลวง
รักษบางสะพาน
สหวริยิาจัดเดนิวิง่
ปลอยพนัธุสตัวนํา้
เครือสหวิริยารวมเทิดทูนสถาบัน

จบัมือองคการบรหิารสวนตาํบล

แมราํพงึ และอาํเภอบางสะพาน 

เชิญชวนชาวบางสะพาน รวม

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 

“ในหลวง” ระยะทาง 3 กโิลเมตร 

เสนทางจากศาลาอเนกประสงค

หมู 5 ต.แมรําพึง ไปยัง อบต.    

แมรําพึง  เพื่อรวมพิธีเปดและ

รวมปลอยพันธุสัตวนํ้าวัยออน

คืนความสมบูรณสูธรรมชาติ 

จาํนวน 9 ลานตวั เนือ่งในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

5  ธันวามหาราช  ในวันพุธที่  3

ธันวาคม 2557 ต้ังแตเวลา 8.30 น.

เปนตนไป อานตอ น.4

 นายมนินทร อินทรพรหม ผูจัดการทั่วไป 
สายการผลิต บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “สืบเนื่องจากชวง
ครึ่งปหลังของป 2557 สถานการณทางการตลาด

ยังทรงๆ ตัว และมีแนวโนมความตองการเหล็ก
ในตลาดอาจจะลดลงในชวงเดือนทายๆ ของป 
จากสถานการณดังกลาวทีมผูบริหารโรงงานจึงมี
แนวคิดที่ชวยกันลดคาใชจาย และควบคุมตนทุน
ที่ไมจําเปน ซึ่งจะสงผลให        อานตอ น.3

ทาเรอืประจวบจบัมอืมุงมัน่ปองกนัและแกขปญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ จบั
มือ 5 พันธมิตร ในพื้นที่ รวมจัดงานกิจกรรมกีฬาสีตานยาเสพติด สงเสริมการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนกับสุขภาพและสรางความเปนมิตร            อานตอ น.3

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา

คณะผูบริหาร และพนักงาน
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ทรงพระเจริญ
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

อุตสาหกรรมดีเด่น ต่อจากหน้า 1

และ Mr. Mitsuo Yasuhisa กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 

(มหาชน) (TCRSS) บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ

ตามลำาดับ

  โดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิด

รับสมัครเพื่อเข้าประกวดคัดเลือกรางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำาปี 2557 ใน 7 

ประเภท ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต  

ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ประเภทการบริหารความปลอดภัย ประเภท

การบรหิารงานคณุภาพ ประเภทการจดัการ

พลังงาน ประเภทการบริหารอุตสาหกรรม

ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม และประเภทการ   

จดัการโลจสิตกิส ์โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็

กำาลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการ

ธรุกจิ อตุสาหกรรมทีม่คีวามคดิรเิริม่ มคีวาม

อุตสาหะวิริยะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  ตลอดจน

เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

กระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ 

ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาค

ภมูใิจสงูสดุในความมุง่มัน่ ตัง้ใจ และพฒันา

ธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล

  โดยตอนหนึ่ง ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์      

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดก้ลา่วภายหลงั

เป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ว่า ผู้ประกอบการไทยควรเร่งพัฒนาศักยภาพ

นวัตกรรม การวิจัยใหม่ ๆ เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการแข่งขัน

ในอนาคต โดยเฉพาะการลดตน้ทนุการผลติ

การพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย สามารถตอบสนอง

ความต้องการของตลาด พร้อมเน้นให้ผู้

ประกอบการ นำาสินค้าเกษตรที่ประสบ

ปัญหาราคาตกตำ่า เช่น ข้าว และยางพารา 

มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงวัชพืช

บางชนิด เช่น ผักตบชวา มาผลิตสินค้า เพื่อ

ช่วยแก้ปัญหาด้านราคา และกำาจัดส่ิงท่ีไม่เป็น

ประโยชน์ 

  นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าว

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลว่า “ท่าน

ทำาให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเป็นพลัง                

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดแูลในสว่นทีเ่ปน็รายได้

ของประเทศ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

มิตรประเทศอื่น แต่ทั้งนี้ในปีหน้าอยากให้มี

รางวัล “เดอะเบสออฟเดอะเบส” แบ่งเป็น

ระดับ ใหญ่ กลาง เล็ก และการจัดระดับใน

การให้รางวัลด้วย”

  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ              

ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ เปิด

เผยกบัผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา่ 

“ในฐานะผู้แทนเอสเอสไอในการรับรางวัล

ครั้งนี้  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ เป็น

ตัวแทน SSI ในการรับรางวัลอุตสาหกรรม     

ดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต ประจำาปี 

2557 SSI มีนโยบายในการเพิ่มผลผลิต โดย

จะทำาอย่างไรที่ได้ Out Put ของผลผลิตมาก

ขึ้นโดยที่ In Put ลดลงกว่าเดิม ในการเพิ่ม

ผลผลิตอย่างมีประสิทธิผล และเกิดการ

พัฒนาอย่างชัดเจนในแต่ละปีที่ผ่านมา

  นอกจากนี้บริษัทไม่ได้เน้นแค่ในส่วน

ของกระบวนการวางแผนการเพิ่มผลผลิต 

และการนำาแผนการไปปฏิบัติเท่านั้น แต่ยัง

คำานึงถึงการดำาเนินงานด้วยความยึดมั่นใน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วม

กับชุมชนอย่างยั่งยืน และยังคำานึงถึงความ

สำาคัญและใส่ใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย 

สง่ผลใหก้ารดำาเนนิงานของ SSI เรากา้วหนา้

อย่างต่อเนื่อง” 

  “นอกจากนี้ผมขอขอบคุณ Great Spirit 

of Great Team Work จากพนกังานทกุคนรวม

ถึง Fighting spirit และ aim for excellence ใน

การสร้างผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่อง

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาทำาให้บริษัทของ SSI เรา

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการ

เพิม่ผลผลติ ทีเ่ปน็รางวลัระดบัประเทศอยา่ง

ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 นับเป็นความสำาเร็จที่

เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน 

SSI ของเราทุกๆ คน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ 

และทุ่มเทในการดำาเนินงานอย่างเต็มความ

สามารถ ถือว่า “สุดยอดมากๆ ครับ” และ

พวกเราจะมุ่งมั่นพัฒนาSSI ของเราต่อ เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระดบั ASEAN & Global Market อยา่งตอ่เนือ่ง

และเน้นความยั่งยืนในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ

กบัการตอบสนองตอ่ความตอ้งการลกูคา้ใน

ทุกๆ กลุ่มครับ” นายทินกรกล่าวเพิ่มเติม

  สำาหรบัหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกอตุสาห-

กรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต แบ่ง

เป็น 6 หมวด ได้แก่ 1. ความเป็นผู้นำา ซึ่ง

ประกอบไปด้วยปรัชญา และนโยบายใน

การเพิ่มผลผลิต รวมถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคม 2. การวางแผนการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ 

กระบวนการวางแผนการเพิ่มผลผลิต และ

การนำาแผนการไปปฏิบัติ 3. การตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงความ

สัมพันธ์กับลูกค้า และความพึงพอใจของ

ลูกค้า 4. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5. การ

จัดการกระบวนการ ทั้งกระบวนการหลักที่

เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์และบรหิาร และการ

วัดผลการดำาเนินการ และ 6. ผลลัพธ์ทาง

ธุรกิจ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านทรัพยากร

บคุคล ดา้นประสทิธผิลขององคก์ร และดา้น

การนำาองค์กร

  Mr. Mitsuo Yasuhisa กรรมการ         

ผู้จัดการใหญ่ TCRSS กล่าวว่า “ผมรู้สึก

เป็นเกียรติ และภูมิใจอย่างมากในฐานะ                   

ผูแ้ทนของบรษิทัเหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ที่ 

ไดร้บัคดัเลอืกใหร้บัรางวลัอตุสาหกรรมดเีดน่

ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก

นายกรฐัมนตรใีนวนันี ้นบัเปน็ความกา้วหนา้

อกีขัน้หนึง่ของบรษิทั อยา่งไรกต็ามแมว้า่เรา

จะได้รับรางวัลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 เรา

จะมุง่มัน่พฒันาบรษิทัตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้

ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาคุณภาพสิ่ง-

แวดลอ้มใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป หรอืดา้นการพฒันา

ด้านความปลอดภัย บริหารงานคุณภาพ  

การจัดการพลังงาน  และการจัดการโลจิสติกส์

ซึง่เปน็ประเภทตา่งๆ ของรางวลัอตุสาหกรรม

ดีเด่น เพื่อเตรียมตัวสำาหรับการเข้าร่วมการ

คัดเลือกรางวัลในปีต่อไป”

  สำาหรบัหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกอตุสาห-

กรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่ง-

แวดล้อมแบ่งเป็น 5หมวดได้แก่ 1. นโยบาย

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีนโยบาย

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

กับขนาด ลักษณะ และปัญหามลพิษของ

โรงงาน พรอ้มทัง้ครอบคลมุการแกไ้ขปญัหา

มลพษิและการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 2. การ

จดัการสภาพแวดลอ้มในบรเิวณโรงงาน การ

ควบคมุสภาวะแวดลอ้มและความปลอดภยั

ในการทำางาน เปน็ไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด 

3. การควบคมุมลพษิและกากของเสยีเปน็ไป

ตามหลักวิชาการ  4. การประยุกต์ใช้หลัก

การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) 

เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือการลดปริมาณมลพิษ/ของเสีย และ 5. 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน (ด้าน

ส่ิงแวดล้อม) มีการดำาเนินงานเก่ียวกับธรรมา-

ภบิาลสิง่แวดลอ้มตามแนวทางของกระทรวง

อุตสาหกรรม  หรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคมตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาห-

กรรม หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า

  ทัง้นีบ้รษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั 

(มหาชน) (SSI) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม

ดีเด่นมาแล้วตั้งแต่ปี 2543 จำานวนทั้งสิ้น 

6 ประเภท จากทั้งหมด 7 ประเภท ส่วน

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 

(TCRSS) ไดร้บัรางวลัดงักลา่วมาแลว้ตัง้แตป่ ี

2544 จำานวนทั้งสิ้น 6 ประเภท จากทั้งหมด 7 

ประเภท
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ลดต้นทุน            ต่อจากหน้า 1

ท่าเรือประจวบ    ต่อจากหน้า 1

  นายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิารทา่เรอื 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด เปิดเผยว่า 

บริษัทได้จับมือกับพันธมิตรซึ่งผู้ประกอบ

การในพืน้ทีบ่รเิวณ ทา่เรอืประจวบ ประกอบ

ด้วย บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำากัด บริษัท 

เอกพัฒนสิริ จำากัด บริษัท โฟสตาร์มารีน 

จำากัด และ SGS (Thailand) Limited ร่วมจัดงาน

กจิกรรมกฬีาสตีา้นยาเสพตดิ ประจำาป ี2557 

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 ทีผ่า่นมา โดย

มวีตัถปุระสงคจ์ดัขึน้เพือ่ผลกัดนัใหผู้บ้รหิาร 

พนักงาน และเจ้าหน้าที่เล็งเห็นคุณค่าของ

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยง

การใช้สารเสพติด และโทษของยาเสพติด 

“กจิกรรมดงักลา่วประกอบดว้ยการจดับอรด์

ความรู้ ขบวนพาเหรด และการแข่งขันกีฬา

ประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการออกกำาลัง

กาย การกระชับความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีใน

การทำางานรว่มกนัภายในองคก์ร เพือ่ใหเ้กดิ

ความสมัพนัธอ์นัดแีละกอ่ความสามคัค ีรูแ้พ ้

รู้ชนะ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน”

  นายมานพ กล่าวว่า “อยากให้ทุก 

บริษัทส่งเสริมเรื่องกีฬาให้มาก เพราะการ

จัดกีฬาสีนั้นจะเป็นการรวมกันเป็นหนึ่ง 

และมคีวามสามคัค ีทกุเกมของการแขง่ขนั    

ล้วนแล้วแต่สร้างความใกล้ชิด ช่วยเหลือ

กัน สิ่งนี้คือ สิ่งจำาเป็นอย่างมากที่จะทำาให้

พนักงานของแต่ละบริษัทได้ใกล้ชิดและ

รูจ้กักนั ซึง่จะนำามาซึง่ความใกลช้ดิฉนัมติร

พี่น้องตลอดไป”

ตัวอย่างผลงานเด่นๆ ของพนักงานในการลดต้นทุน

X
         เอสเอสไอรับรางวัล CSRI Recognition 2557     ดร. สถิตย์  ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 

ประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย(ทีส่องจากขวา) พรอ้มดว้ยนางเกศรา 

มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ขวาสุด) ดร.ชัยวัฒน ์

วบิลูยส์วสัดิ ์ประธานคณะทำางานผูท้รงคณุวฒุพิจิารณารางวลั (ทีส่องจากซา้ย) และ นาง

ภัทรียา เบญจพลชัย คณะทำางานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลฯ (ซ้ายสุด) ร่วมแสดง

ความยินดีกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในโอกาส

ที่ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำาปี 2557 โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์             

ผู้จัดการทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สายกิจการสาธารณะและความ

รบัผดิชอบทางสงัคม เปน็ผูแ้ทนบรษิทัรบัมอบ ณ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รางวลั

ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

ต้นทุนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในภาพ

รวมตำ่าลง ด้วยการดำาเนินโครงการ Cost 

Reduction & Cost Killer พร้อมกับได้ประกาศ

โครงการนี้ขึ้นมาใช้อีกครั้ง เมื่อต้นเดือน

พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา” 

  นายมนินทร์ ให้ข้อมูลว่า “โครงการน้ีได้

ทำามาอย่างต่อเนื่องเมื่อ 3 ปีมาแล้ว แต่ใน

ครั้งนี้ได้นำามากระตุ้นทีมงานและพนักงาน

โรงงานทุกคนให้ช่วยกันคิดกิจกรรมใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้นอีกนอกเหนือจากกิจกรรมเดิมที่

ทำากัน ซึ่งกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมนี้

คือส่วนของ Cost Killer Program ส่วน Cost      

Reduction Program เป็นการควบคุมตัวช้ีวัดผล

การดำาเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Perfor-

mance Indicator) หลักของโรงงานท่ีส่งผล 

กระทบต่อต้นทุนตัวใหญ่ๆ ซึ่งตามปกติทาง

โรงงานก็ควบคุม KPI ตัวหลักๆ อยู่แล้ว อีก

ทั้งยังมีการกำาหนดเป้าหมาย KPI ภายในท่ี

เข้มข้นมากกว่าเป้าหมายขององค์กร”

  “การรณรงค์ (Campaign) ในครั้งนี้จึง   

มุง่เนน้ไปที ่Cost Killer Program ซึง่เปน็สว่นที่

ใหพ้นกังานทกุคนไดม้สีว่นรว่มกนัคดิเพือ่ลด

ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานตนเอง ซ่ึงการคิดก็มี

ต้ังแต่คิดง่ายทำาง่าย เช่น การลดการใช้วัสดุ

ส้ินเปลืองในการทำางาน จนถึงแบบยากท่ีต้อง

อาศัยความรู้ทางเทคนิคเข้ามาช่วยด้วย” 

  “จากการที่พนักงานทุกคนร่วมกัน

กำาหนดกจิกรรมเขา้มาทำาใหเ้ราไดเ้ปา้หมาย

ในการทำา Cost Killer ในเบื้องต้นเดือนละ

ประมาณ 12 ลา้นบาท และอาจจะมกีารเพิม่

เปา้ขึน้อกีหลงัจากทีม่กีจิกรรมทีพ่นกังานสง่

เข้ามาอีกในแต่ละเดือน โดยกิจกรรม Cost 

Killer นี้มีทั้งแบบประหยัดครั้งเดียว และการ

ประหยัดต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากที่ได้รณรงค์

และสื่อสารกิจกรรมนี้ออกไป พนักงานได้

ให้ความร่วมมือและช่วยกันคิดกิจกรรม

มากมายเป็นจำานวน 65 โครงการใหม่  โดย

มีโครงการเก่าที่ดำาเนินงานอยู่ 189 โครงการ 

และทาง SSI ได้จัดทำาฐานข้อมูลกลางให้

ทุกท่านไป update ข้อมูลซึ่งเหมือนกระปุก

ออมสินที่สะสมสิ่งที่ตนเองประหยัดมาได้ 

และมีการสรุปยอดทุกสัปดาห์ให้พนักงาน

ทราบยอดรวมที่ประหยัดได้ “

  นายมนินทร์กล่าวอีกว่าจะมีการนำา

เสนอโครงการเด่นๆ ที่พนักงานคิดมา

ประชาสัมพันธ์เพื่อชื่นชม และกระตุ้นให้

พนักงานท่านอื่นที่ยังคิดไม่ออกได้เห็นแนว 

ทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย นับเป็นการ

ร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคนใน

องค์กรท่ีช่วยกันลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็นลงได้

และต้องขอชื่นชมและขอบคุณพนักงานมา 

ณ ที่นี้ ส่วนผลความคืบหน้าการดำาเนินงาน

เปน็อยา่งไรจะนำามารายงานใหท้ราบอกีครัง้

หนึ่งครับ” นายมนินทร์กล่าว
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25574 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

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

 เอสเอสไอ รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานดีเด่น 2557
 ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานมอบรางวลั Thailand Energy Awards ประจำาป ี2557 ดา้นอนรุกัษ์

พลงังาน ประเภทโรงงานควบคมุดเีดน่ แก ่บรษิทัสหวริยิาสตลีอนิดสัตรี

จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยมีนายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เป็นผู้แทนบริษัทในการรับมอบ 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 การ
ประกวดดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่
องคก์รและผูท้ีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน และการพฒันา
พลังงานทดแทน

X

เทิดทูนในหลวง    ต่อจากหน้า 1

  เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบ 87 พรรษา 

5 ธันวาคม 2557 น้ี เครือสหวิริยาร่วมมือ              

กับองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึงและ

อำาเภอบางสะพานเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ภายใต้โครงการ เทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย์ รักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2557 

ซึง่เปน็กจิกรรมพฒันาชมุชนทีเ่ครอืสหวริยิา

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน       

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของ

ทุกปี

  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์  ผู้จัดการ

ทั่ วไปสำานักประชาสัมพันธ์และชุมชน

สัมพันธ์ สายกิจการสาธารณะและความ 

รบัผดิชอบทางสงัคม เอสเอสไอ และผูบ้รหิาร

เครือสหวิริยา เปิดเผยว่า เครือสหวิริยา

ในฐานะองค์กรเอกชนซึ่งได้จัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

ทุกคร้ังท่ีจัดเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากทุกภาคส่วนของอำาเภอบางสะพานใน

การเข้าร่วมกิจกรรม โดยในปี 2557 นี้ เครือ

สหวิริยาได้ร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วน

ตำาบลแม่รำาพึงและอำาเภอบางสะพาน จัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบูรณาการ

ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “โครงการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ รักในหลวง รักษ์

บางสะพาน 2557” เพื่อแสดงออกถึงพลัง

สามัคคีและความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน

พระมหากษัติย์  รวมถึงรณรงค์ให้ชาว

บางสะพานรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  นายผดุงศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง       

รายละเอียดของกิจกรรมว่า “งานในวันที่ 3 

ธนัวาคมนี ้ไดม้กีจิกรรมทีแ่สดงออกถงึความ

จงรกัภกัดมีากมาย ทัง้กจิกรรมเดนิเทดิพระ-

เกียรติเส้นทางจากศาลาอเนกประสงค์หมู่ 

5 ตำาบลแม่รำาพึง (บริเวณร้านอาหารหาด

สมบูรณ์) - องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่

รำาพงึ เปน็ระยะทาง 3 กโิลเมตร  และกจิกรรม

ปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ำา้วยัออ่น คนืความสมบรูณ ์

สู่ธรรมชาติ  อาทิ พันธุ์เต่า พันธุ์กุ้ง และพันธุ์

ปลา จำานวน 9 ล้านตัว  กิจกรรมจะจัดขึ้น ณ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง เพื่อเพิ่ม

ความอดุมสมบรูณ ์แหลง่อาหารและจำานวน

สตัว ์ซึง่เอือ้ตอ่การสง่เสรมิรายไดใ้หแ้กอ่าชพี

ประมง” 

  “ในโอกาสนีผ้มขอเรยีนเชญิพีน่อ้งชาว

บางสะพานและทา่นทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรม

ดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ  และร่วมกันทำาความดี

ถวายองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

พร้อมร่วมพัฒนาท้องถิ่นด้วยการคืน   

ความสมบรูณก์ลบัสูท่อ้งทะเลบางสะพาน 

ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยเริ่มลง

ทะเบียนกิจกรรมเดินเทิดพระพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ตั้งแต่ 

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลา

อเนกประสงค์หมู่ที่  5 ตำาบลแม่รำาพึง 

(บริเวณร้านอาหารหาดสมบูรณ์) สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำานัก

ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บมจ.

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โทรศัพท์หมายเลข 

032 - 691412 - 5 และ 691403 - 5 ต่อ 5340 

ครับ” นายผดุงศักดิ์กล่าว 
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ปที่  5   ฉบับที่  112   ประจําวันที่  1  ธันวาคม  2557

เครือสหวิริยาพาชุมชนศึกษาดูงาน
รวมกนัสรางทกัษะ หนนุฐานการพฒันา อ.บางสะพาน ใหแขง็แกรง
เครือสหวิริยา พัฒนาพี่นองอําเภอ
บางสะพาน ใหเขมแข็งเกิดการ
เรียนรูพัฒนาอยางตอเน่ือง นําชุมชน
ศกึษาดงูาน และชวยตอยอดความรู
จากการดูงานมาถอดบทเรียน ระดม
สมองพัฒนาชุมชนใหสามารถพึง่พา
ตนเองไดอยางย่ังยืนและมคีวามสขุ

  เครือสหวิริยา นําโดยแผนกพัฒนา
ชมุชน และแผนกมวลชนสมัพนัธ เครอื
สหวิริยา นําพี่นองชุมชนชาวอําเภอ
บางสะพาน ศกึษาดงูานเพือ่เสรมิสราง
ศกัยภาพคณะกรรมการธนาคารชมุชน
และสภาผูนําชุมชน รุน 3 ม.1 บาน
ฝายทา ม.5 บานหลักเมือง ต.พงศ-
ประศาสน ม.7 บานทุงลานควาย ต.   
แมรําพึง ม.9 บานทางสาย ต.ธงชัย 
และม.6 บานดอนทอง ต.กาํเนดินพคณุ 
และตัวแทน             : อานตอหนา 2

ศนูยฯ สิง่แวดลอม สรางความรู ประสบการณใหเดก็ๆ 
ลงพื้นที่จริง สํารวจไลเคน ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

การประชมุคณะทาํงานขบัเคลือ่น
การจัดตั้งสภาผูนําชุมชน

●  ประชุมคณะทํางาน
โครงการจติอาสาเยีย่มผูพกิาร
และผูสูงอายุ ในพื้นที่ตางๆ
รวมลกูหลานใหกาํลังใจผูสงูอายแุละผูพิการ รวมกนัสรางสขุใหพืน้ที่
ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา ลงพ้ืนท่ีตางๆ ในอําเภอบางสะพาน เพ่ือสาน
สัมพันธและมอบส่ิงดีๆ และสงตอความเก้ือกูลกัน ผานโครงการจิตอาสาเย่ียม
ผูพิการและผูสูงอายุ โครงการจิตอาสาเพ่ือนเย่ียมเพ่ือน ฯลฯ ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจํา
ทุกเดือน โดยลงพ้ืนท่ีหมูบานตางๆ ในอําเภอบางสะพาน    : อานตอหนา 3

●  ประมวลภาพ น.4

SHE WEEK 2014
กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม และ 10 บริษัทในเครือ

กิจกรรม
CSR School
Module 2

น.2

●  จัดกิจกรรม

จากที่  นสพ.ขาวฅนเหล็ก  ไดนํา
เสนอขาวของศนูยฯ สิง่แวดลอม
เครือสหวิริยา ไดใหความรูเรื่อง
ทฤษฎีการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศดวยตัวช้ีวัดทางธรรมชาติ
คอื ไลเคน ใหกบันองๆ โรงเรยีน
บานทาขามไดเขาใจ และเรยีนรู
ขอมูลพ้ืนฐานอยางงายในการ 
สํารวจไลเคนไปแลวนั้น  เมื่อ
วันที่  26  พฤศจิกายนที่ผานมา
ที ม ง า น ศู น ย บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
และสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือ
สหวิริยา ไดพานองๆ เด็กนักเรียน
ชั้นป.4  และ  ป.5  โรงเรียนบาน
ทาขาม ม.4 ต.แมรําพึง อ.บาง-
สะพาน ลงพืน้ทีส่าํรวจ “ไลเคน”

ใน 3 พ้ืนที่บริเวณ ต. แมรําพึง 
ไดแกคายลูกเสือวนอุทยานฯ 
ทางเดินศึกษาธรรมชาติปา     
ชายเลนวนอุทยานแมรําพึง  
และบริเวณพื้นที่โรงเรียนบาน
ทาขาม           : อานตอหนา 3

รวมภาพ
สัมมนาประจําป

บจก.ไลน ทรานสปอรต

น.4

น.4
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

สภาผู้นำาชุมชนรุ่น 4 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
บ้านนอก บ้านจำารุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 
ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้านการดำาเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยบ้านจำารุงได้บรรยาย
แนวคดิ และวธิกีารจดัตัง้ระบบ ระดมคนระดมทนุ
ในการทำาโครงการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น นำาของดี
ในชมุชนมาปรบัใช ้สรา้งรายไดส้รา้งอาชพีเสรมิให้
ตนเอง อาทิ กลุ่มเลี้ยงตะพาบ นำาไข่ไปขาย กลุ่ม
บ้านพักโฮมสเตย์เปิดบ้านตัวเองเป็นที่พักสำาหรับ
คนที่มาศึกษาดูงาน หรือการแปรรูปผลไม้ เช่น 
ทุเรียนทอด และกล้วยอบแห้ง นำาความรู้ชาวบ้าน
มาปรบัใชใ้นบางกลุม่ เชน่ กลุม่ธนาคารตน้ไม ้ปลกู
ต้นไม้ที่นำามารับประทานได้ อย่างพริก ต้นตำาลึง 
หรือต้นมะฮอกานีนำาไปขายทำาเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
ซึ่งเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลาย
เป็นชุมชนแห่งความสุข อีกทั้งเปิดเป็นแหล่งเรียน
รู้ให้คนภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานเอาความรู้ไป
พัฒนาชุมชนตนเองได้ 
  ซึ่งหลังจากศึกษาดูงานแล้วพี่น้องชาว
บางสะพาน ได้ทำากิจกรรมถอดบทเรียนจากการ
ดูงานเพื่อนำามาประยุกต์ใช้กับชุมชนตนเอง...โดย
ทัง้ 4 ตำาบลวางเปา้หมายการพฒันาหมูบ่า้นอยา่ง
ตอ่เนือ่งในระยะเวลา 10 ป ีคาดวา่จะเสรจ็สมบรูณ์
ตามระบบที่ตั้งใจไว้ 

บ้านฝายท่า ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ :
	 	 “ฝายท่าเป็นสุข	สิ่งแวดล้อมดี	 มีความ
สามัคคี	ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

  มองความสำาคญัพืน้ฐาน คอื ทกุคนตอ้งรว่ม
มือกันมองเป้าหมายการทำางาน และเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างเวทีพูดคุยอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายทางสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง พัฒนาชุมชนเป็นที่เรียนรู้เปิด
ให้คนภายนอกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำาเนิน
งาน ซึ่งผลจากการเปิดพื้นที่ให้คนภายนอกเข้า
มาจะทำาใหท้กุคนมรีายไดม้อีาชพีเสรมิจากการนำา
สิ่งของพื้นบ้านมาขาย หนี้สินลดลงคุณภาพชีวิต
และวิถีชีวิตมั่นคง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตใิหก้ลายเปน็ทีเ่รยีนรูท้างธรรมชาต ิพรอ้ม
ทั้งจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จำาแนกเป็นกลุ่ม
ต่างๆ อาทิ ธนาคารชุมชนดูแลในกรณี เกิด - เสีย
ชีวิต กลุ่มธนาคารขยะเพื่อทำาให้ขยะในชุมชนลด
ลง หมู่บ้านสะอาด และมีรายได้เข้าชุมชน   

บ้านดอนทอง ม.6 ต.กำาเนิดนพคุณ :
  “เขากะจิ	เขียวขจี	ดอนทองน้ันดี	ชีวีมีสุข”

  สร้างคนสร้างชุมชน ค้นหาแกนนำาร่วมทีม 
และเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมทำาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน ก่อเกิดชุมชนเข้มแข็ง แบ่งหน้าที่การ
ทำางานอย่างชัดเจนเพื่อการทำางานที่เป็นระบบ 
เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ก่อตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนนำาเงินจากผลกำาไรการออมทรัพย์ของกลุ่ม
ธนาคารชุมชนเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตตั้งแต่
เกดิ - เสยีชวีติ และนำาเงนิมาพฒันาชมุชนใหพ้ึง่พา
ตนเองได ้อยูบ่นพืน้ฐานความเอือ้อาทรตอ่กนัและ
นำาเงินกองทุนไปส่งเสริมกลุ่มกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้
มีรายได้เสริม ซึ่งนอกจากการพัฒนาสังคมและ

ดูงาน                ต่อจากหน้า 1

X
 กิจกรรม CSR School Module 2 โดย
ฝ่ายโครงการพิเศษ เครือสหวิริยา
ฝ่ายโครงการพิเศษ เครือสหวิริยา จัดกิจกรรม CSR School 
: Module 2 ให้กับพนักงานในเครือสหวิริยาในหัวข้อ “ร่วม
คิดเดินหน้า พัฒนาเหล็กสหวิริยา สู่ธุรกิจยั่งยืน” เน้นการ
วางแผนพัฒนางานธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบรรยายโดย 
อ.วิกรม วัชระคุปต์ ที่ปรึกษาเครือสหวิริยา และมี Workshop 
“บทเรยีนสรา้งบทบาท สูส่หวริยิา SD” โดยทมีพฒันาชมุชน 
และทีมมวลชนสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม โรงแรมเวสทิร์น 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

เศรษฐกิจแล้วอีกสิ่งหนึ่ง
ที่จะพัฒนาร่วมกันคือสิ่ง
แวดล้อม ด้วยการพัฒนา
เขากะจิให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เนื่องจากชุมชนได้ทำาการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและ
มีพันธุ์ ไม้นานาชนิดให้
คนภายนอกเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ได้ ...ทั้งนี้ ในอีก 10 
ปี บ้านดอนทองหวังจะให้
ทุกคนมีความสามัคคีกัน 
ร่วมมือกันพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งต่อไป

บ้านทุ่งลานควาย  
ม.7 ต.แม่รำาพึง :
     “ชุมชนสามัคคี	
สวัสดิการดี	ชีวีมั่นคง”
  ในปีแรกจะมีการรวมกลุ่มคนทำางานมาร่วมกัน
ทำากิจกรรม จัดสรรสวัสดิการชุมชนให้เป็นระบบ 
สำารวจกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อดูแผนการทำางาน
ของกลุม่นัน้ๆ และเขา้ชว่ยเหลอืพฒันาระบบตอ่ไป
ให้กลายเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและสร้างเวทีพูดคุย
อย่างต่อเนื่องทำาให้คนในชุมชน 50% หันมาสนใจ
ให้ความร่วมมือทำางานพัฒนาชุมชน ผลักดัน
ให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ๆ พร้อมๆ กับพัฒนากลุ่ม
อาชีพเดิม ระดมทุนนำามาแจกจ่ายตามกลุ่มต่างๆ 
และพัฒนาทรัพยากรชุมชน เช่น ป่าไม้ แหล่งนำ้า 
จัดสรรสวัสดิการพื้นฐาน อาทิ กิจกรรมผู้สูงอายุ 
การให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วย มอบสวัสดิการให้คนใน
ชุมชนกรณีเจ็บป่วย ทั้งนี้ ในปีที่ 5 ของแผน พี่น้อง
ในชุมชน 80% ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
ทำากจิกรรม และกลุม่อาชพีตา่งๆ ตอ้งนำาเงนิปนัผล
มาสู่กองทุนสวัสดิการ 5% เพื่อนำาไปต่อยอด
สรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ใหช้มุชนบา้นทุง่ลานควายตอ่ไป
และท้ายที่สุดบ้านทุ่งลานควาย หวังให้กลายเป็น
ชุมชนแห่งความสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บ้านหลักเมือง ม.5 ต.พงศ์ประศาสน์ : 
  “บ้านหลักเมือง	รุ่งเรืองแต่พอดี	สามัคคี	
อยู่ดีมีสุข” 

  บ้านหลักเมืองแบ่งงานออกเป็น 3 ประเภท 
คอื สรา้งคน ดแูลสิง่แวดลอ้มชมุชน และเศรษฐกจิ
พอเพียง ในส่วนของสร้างคน คือ พื้นฐานของการ
ทำางานที่สามัคคีกันเข้าใจการทำางานร่วมกัน มี
เป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเหมือนกัน และ
ทุกคนต้องมีจิตสำานึกในการร่วมกันพัฒนาชุมชน 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้มเปน็สิง่ทีค่นตอ้งพึง่พา
อาศัยกับธรรมชาติ ดังนั้นต้องดูแลรักษาความ
สะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลแหล่งนำ้าสาธารณะ 
ดูแลการจัดการด้านขยะในครัวเรือน พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้ชุมชนปลูกต้นไม้ที่มีประโยชน์ อาทิ 
ต้นยางสามารถกรีดยางนำาไปขายได้ ต้นมะฮอกานี
นำาไม้มาทำาเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ด้านเศรษฐกิจบ้าน
หลักเมืองนำาวถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากบ้าน
จำารุงมาปรับใช้ รวยไม่มาก  แต่มั่นคง  ด้วยการทำา
กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ อาทิ ทำาบัญชีครัวเรือน
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้มีการออมผ่าน
ธนาคารชมุชน ปลกูผกัพชืสวนครวั เพือ่ลดรายจา่ย
ฯลฯ บ้านหลักเมืองวางเป้าในอีก 10 ปี จะกลาย
เป็นหมู่บ้านแห่งความสุข

บ้านทางสาย ม.9 ต.ธงชัย : 
  “ทางสายเป็นสุข	อยู่อย่างพอเพียง	คู่เคียง
สิ่งแวดล้อม” 

  บ้านทางสายมองว่าทุกคนต้องเข้าใจหลัก
การทำางานร่วมกัน กลุ่มกิจกรรมเก่าๆ ต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับตั้งกลุ่มใหม่เพื่อ
รองรับการทำากิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นของ
ชุมชน ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เป็นป่าเศรษฐกิจของ
ชุมชน เช่น ปลูกต้นยางพารา ต้นมะฮอกกานี เอา
ไม้ไปทำาเฟอร์นิเจอร์ ปลูกต้นทุเรียน มังคุด กล้วย 
นำามาเป็นผลไม้แปรรูปสร้างรายได้เสริมช่วยลด
การเปน็หนี ้คนทีเ่ปน็หนีน้อกระบบหนักลบัมากูย้มื
เงนิของธนาคารชมุชน และจดัตัง้กองทนุสวสัดกิาร
จัดสรรอย่างเป็นระบบโดยมีเครือสหวิริยาเป็น
พี่เลี้ยงคอยให้คำาแนะนำา หากมีกองทุนสวสัดิการ
เข้มแข็งจะสามารถนำาไปพัฒนาส่วนต่างๆ ของ
ชมุชน นอกจากเรือ่งสงัคมและเศรษฐกจิแลว้ บา้น
ทางสายมองเห็นถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม 
รอบๆ ชุมชน เช่น จัดกิจกรรมเก็บขยะ คัดแยกไป
ขายสรา้งรายได ้หรอืปรบัปรงุสวนสาธารณะเปน็ที่
ออกกำาลังกายของทุกคนในชุมชน โดยเป้าหมาย
ที่สำาคัญ คือ มีผู้นำาดีชุมชนก็จะเข้มแข็ง ใส่ใจสิ่ง-
แวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง...

  ร่วมกันคิด	 ร่วมกันทำา	สร้างสรรค์สังคม
ต้นแบบทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ต่อจากหน้า 1

	 	 โดยมีการแบ่งกลุ่มและร่วมเดินสำารวจไป
ตามบริวณที่กำาหนดไว้	 พร้อมสอนให้น้องๆ	 จด
บันทึกข้อมูลไลเคนที่สำารวจพบ	ซึ่งจากผลการ
สำารวจทั้งสามสถานที่นั้น	 พบไลเคนมากมาย
หลายชนิด	 กว่า	 10	 สายพันธุ์	 อาทิ	 ริ้วแพร	 สิว								
หัวช้าง	ร้อยเหรียญ	ธิดามะกอกดำา	ไหทองโรยขม้ิน
เป็นต้น	 โดยจะพบอยู่ตามโคนต้นไม้หรือกิ่งก้าน
ของต้นไม้ชนิดต่างๆ	ทั้งต้นยางนา	ต้นข่อย	ต้น
โกงกาง		ตน้มะมว่งหมิพานต	์	ฯลฯ		สำาหรบัไลเคน
ที่พบนั้น	 แบ่งออกได้เป็น	 3	 จำาพวก	 คือ	 กลุ่ม
ทนทานสูง	 กลุ่มทนทาน	 และกลุ่มอากาศดี	 ซึ่ง
น้องๆ	ได้สำารวจพบทั้ง	3	จำาพวกที่กลา่วมา	และ
สามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า	 ไลเคนที่พบนั้น
นำามาเป็นดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งที่สามารถบอกถึง
คุณภาพอากาศใน		อ.บางสะพาน		ได้เป็นอย่างดี
นอกจากที่น้องๆ	 ได้รับความรู้ในเรื่องของไลเคน
แล้ว	 กิจกรรมครั้งนี้ยังสร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินได้อีกด้วย

  ความรู้สึกจาก กลุ่มน้องๆ ชั้นป.4 และ 
ป.5 โรงเรียนบ้านท่าขาม
	 	 จากการที่ เราเคยศึกษา	 “ไลเคน”	 ใน
ห้องเรียนและในวันนี้มีโอกาสที่พี่ๆได้พาเราและ

เพื่อนๆ	 ไปลงสำารวจไลเคนในพื้นที่จริง	 รู้สึกสนุก

มาก	และทำาให้พวกเราได้รู้จักไลเคนมากขึ้น	รู้ว่า

ไลเคนจะขึน้ทีไ่หนบา้ง	และมหีลากหลายชนดิ	ซึง่

พวกเราพบไลเคนหลายชนดิมากเลย	ตามทีพ่ี่ๆ 	ได้

เคยให้ดูภาพตัวอย่างจากในห้อง	เช่น	ไหทองโรย

ขมิน้	โดรยิาก	ิแปง้มณโฑ	ผกักาดหนอ่แทง่	เปน็ตน้				

โดยพบไลเคนตามตน้ไมต้า่งๆ	เชน่	ตน้ยางนา	ตน้

มะม่วงป่า	ต้นข่อย	ต้นโกงกาง	และต้นไม้ที่อยู่ใน

โรงเรียนของเรา	 เช่น	ต้นมะม่วงหิมพานต์	 และรู้

แลว้วา่ไลเคนเปน็ตวัชีว้ดัคณุภาพอากาศได	้การที่

เราไดพ้บมากหลายชนดิแสดงวา่อากาศในชมุชน

เรายังดีอยู่	 เมื่อก่อนพวกหนูเห็นไลเคน	ก็ไม่รู้ว่า

คืออะไร	มีประโยชน์อย่างไร	 แต่กิจกรรมนี้สอน

ให้พวกหนูได้รู้จัก	 เรียนรู้	 สิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ	

และเหน็ความสำาคญั	และขอขอบคณุพี่ๆ 	ทกุคนที่

ไดพ้าเราไปสำารวจกนัในวนันี้	ครั้งหนา้เรากอ็ยาก

ให้พี่ๆ	พาไปสำารวจในที่อื่นๆ	กันอีก”

	 	 ซึ่งศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่ง -

แวดล้อม	 เครือสหวิริยา	 จะจัดกิจกรรมดีๆ	 มี

ประโยชน์เช่นนี้ 	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อช่วยกัน

สร้างสรรค์งานด้านรักษา		ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในอำาเภอบางสะพาน....ชุมชนสุขสันต์	ส่ิงแวดล้อม

สดใส	ธรรมชาติปลอดภัย	วางใจศูนย์ฯ	ส่ิงแวดล้อม

	 	 ลา่สดุเมือ่เดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมาไดเ้ยีย่มผูส้งูอาย	ุ
และผู้พิการทั้งหมด	5	พื้นที่	ได้แก่	พื้นที่	ต.ทองมงคล	-	หมู่	4
และ	หมู	่10	พืน้ที	่ต.ธงชยั	-	หมู	่1	พืน้ที	่ต.แมร่ำาพงึ	-	หมู	่1	และ
หมู่	2	พื้นที่	ต.ร่อนทอง	-	หมู่	8	และหมู่	9	พื้นที่	ต.ชัยเกษม	
-	หมู่	1	และหมู่	7	โดยทีมมวลชนสัมพันธ์เข้าไปมอบของใช้	
พูดคุย	ให้กับผู้สูงอายุ	และผู้พิการในแต่ละพื้นที่	เพื่อสร้าง
ความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน	วันนี้	นสพ.ข่าวฅนเหล็ก	
เก็บภาพความประทับใจในโครงการฯ	มาฝาก

โครงการจิตอาสา       ต่อจากหน้า 1
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ประจําวันที่  1  ธันวาคม  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

X          การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภา
ผูนําชุมชน และโครงการสหวิริยารวมพัฒนา ครั้งที่ 
11/57 ประจําเดือน พ.ย.
 นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ ปลัดอาวุโสอําเภอบางสะพาน ใหเกียรติเปน
ประธานเปดการประชุม “คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชนและ
โครงการสหวริยิารวมพฒันา” ครัง้ที ่11/2557 โดยม ี นายณรงคพงศ  โพธสิมบตั ิ
ที่ปรึกษาเครือสหวิริยา นําทีมผูบริหารจากบริษัทตางๆ ในเครือสหวิริยา รวม
ประชมุและรายงานผลความคบืหนาแผนงานพฒันาคณุภาพชวีติชาวบางสะพาน 
อาทิ ธนาคารชุมชน การรับสมัครงาน การดําเนินการเฝาระวังดูแลสิ่งแวดลอม  
พรอมดวยคณะผูนาํและตวัแทนชมุชนในอาํเภอบางสะพาน รวมเขาประชมุแสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทาง เดินหนางานพัฒนาบางสะพานรวมกัน ณ 
หองประชุมโรงแรมเวสเทิรน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

●   ประมวลภาพ

 ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา รวมกับ บมจ. 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย 
บจก.เวสโคสทเอ็นจิเนียร่ิง บจก.บี.เอส.เมทัล บมจ.บางสะพานบารมิล บจก.ทาเรือ
ประจวบ บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท บจก.ไลน ทรานสปอรต และ บจก.
ซี.เอ.อาร.เซอรวิส จัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม คร้ังท่ี 5 
(SHE WEEK 2014) เพ่ือแสดงผลงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ผานบูธ
นิทรรศการท่ีแตละบริษัทไดจัดข้ึน ท้ังรายละเอียด รูปแบบของวิธีการดําเนินงาน
ในแตละโรงงาน รวมถึงขอมูลท่ีเปนประโยชนอ่ืนๆ เชน บูธแสดงผลการตรวจ
สุขภาพพนักงาน กิจกรรมสันทนาการตางๆ เปนตน และกิจกรรมท่ีสรางการ
มีสวนรวมในการกระตุนเตือนเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานและชีวิต        
ประจําวันของพนักงานในพ่ีนองชาวบางสะพาน ไดแก การประกวดคําขวัญ    
และวาดภาพ ในหัวขอ “งานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” โดยมีนองๆ เยาวชน
สนใจเขารวมประกวด พรอมกิจกรรมท่ีเขามาสรางสีสันเพ่ิมเติม เชน กิจกรรม
ทอลกโชว ความปลอดภัยกับชีวิตประจําวัน โดยพระอาจารยวรวัฒน วรวฺฑฒโน 
(ทีมงานพระมหาสมปอง) ตอดวยแขงขัน ตําสมตําเพ่ือสุขภาพ และการสาธิต
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและบริการตรวจวัดสุขภาพเบ้ืองตนฟรี ณ เทศบาล
ตําบลกําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
 สําหรับกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา   
ท่ีจัดโดยศูนยฯ ส่ิงแวดลอมน้ีมีการจัดข้ึนเปนประจําทุกป และบริษัทในเครือก็
ดาํเนนิการจดัขึน้ในพืน้ทีโ่รงงานของตนเองเชนกนั  เพื่อตองการใหพีน่องชาว
บางสะพาน ไดรับทราบวา การดําเนินงานตางๆ ของโรงงานในเครือสหวิริยา        
มีมาตรฐานดานความปลอดภัย การปองกันตางๆ รองรับ ท้ังหมดก็เพ่ือสรางความ
ม่ันใจ ความโปรงใสในการทํางานใหทุกกลุมเปาหมายไดรับทราบ
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โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม และ 10 บริษัทในเครือ
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