
เอสเอสไอมุงสงเสริมการ
สรางขวัญและกําลังใจใหกับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานและมี
ความประพฤติดี พิจารณา
มอบรางวัล พนักงานดีเดน 
พนักงานตัวอยางที่ดีและ
พนักงานตัวอยางที่ดีชมเชย 
ประจําป 2557 จํานวน 189 
ราย ตามแนวทางการสราง
ค น เ ก ง แ ล ะ ค น ดี ต า ม วิ ถี
เอสเอสไอ
 นายสุชาติ  พลายศิริ  
รั ก ษ า ก า ร ผู ช ว ย ก ร ร ม ก า ร              
ผูจัดการใหญ สายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรอืเอสเอสไอ เปดเผยกบั ”ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา ดวย
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากร
สําคัญที่ทําใหองคกรดําเนิน
ธุรกิจไดประสบความสําเร็จ จึง
ไดกําหนดโครงสราง  การจางงาน
คาตอบแทน            อานตอ น.3

ชูคนเกงคนดี
วิถีเอสเอสไอ
จัดมอบรางวัล
พนักงานดเีดน

ปที่  6   ฉบับที่  118   ประจําวันที่  1  มีนาคม  2558

เอสเอสไอมุงอุตฯ เชงินเิวศน
ขยายพืน้ที-่แนวกนัชนสเีขยีว

เอสเอสไอผลักดันร.ร.พอเพียงเห็นผล พระเทพฯมอบทุนตอยอดดานสุขภาพ
โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ความรวมมือเอสเอสไอ-โรงเรียนบานหนองจันทร
กาวหนา สํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มอบงบประมาณสนบัสนนุผานโครงการ “เดก็

ไทยแกมใส” (Healthy Kids Healthy Food) ตอยอด
และขับเคล่ือนกิจกรรมไดอยางตอเน่ืองเพ่ือสราง
ความแข็งแกรงใหแกชุมชน บุคลากร และนักเรียน
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อความยั่งยืน โรงเรียนบานหนองจันทร 
อ.บางสะพาน วา เปนเวลา 3 ป จากความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนบานหนองจันทร และบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ที่ได
ผนึกกําลังในการดําเนินโครงการ      อานตอ น.3

     

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เอสเอสไอมุงมัน่พฒันาดานสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนืตามแนวทาง

อตุสาหกรรมเชงินเิวศน เดนิหนาปฏิบตักิารโรงงานสเีขยีว ขยาย

พื้นที่ปลูกตนไมในเขตโรงงานเกือบเต็มพื้นที่ และปลูกตนไมที่

เปนแนวกันชนแบบสองชั้น เพื่อลดแรงลมและผลกระทบดาน

ฝุน ตั้งเปาเพิ่มความพึงพอใจเรื่องการจัดการฝุนในโรงงาน

เพิม่ขึน้รอยละ 10 ป 2558 ปลกูครบพืน้ทีเ่ปาหมายรวม 148,042 

ตารางเมตร

  นายทินกร ผดุงวงศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ สายการ
ผลิตบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปด
เผยกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก” วา 
“ตามที่บริษัทไดมีนโยบายดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ที่ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
เปนระบบ ปญหาเรื่องฝุนนับวา
เปนอีกหนึ่งปญหาที่มีผลตอสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ทําให
ตองมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพ

แวดลอมในการทํางานอยางยั่งยืน 

จึงมีมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จัดทํา

แผนงานในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวตาม

แนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ซึ่ง

นอกจากจะไดผลดใีนการลดปญหา

เรื่องฝุนแลวยังสงผลดีในดานอื่นๆ 

ตามมาอีกดวย             อานตอ น.2

สหกรณออมทรัพยSSIแกรง
ป2557ปนผล-เฉล่ียคืน4.75%
สหกรณออมทรพัย สหวริยิาสตลี
อนิดสัตร ีจาํกดั เดนิหนาสงเสรมิ
การออม เผยยอดเงินฝาก ณ 31   
ธนัวาคม 2557 จาํนวน 89.14 ลาน
บาท จากยอดสมาชกิทัง้สิน้ 1,221

ราย ในขณะท่ีสามารถบรหิารเงนิ
สรางผลกําไรได  7.25  ลานบาท
ปนผลและเฉล่ียคืนใหแกสมาชิก
อัตรารอยละ 4.75 ประธาน
สหกรณชี้  มุงเนนธรรมาภิบาล

และสงเสริมการสรางการออม
เพื่อความมั่นคงใหกับพนักงาน 
พรอมเตรียมของที่ระลึกประจําป
แจกใหกับสมาชิกตอไป  
        อานตอ น.3

เอสเอสไอเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
โครงการปลูกตนไม เปนแนว
กันชน (Green belt) ในโรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน นอกจากจะ
ไดผลดีในการลดปญหาเรื่องฝุน
แลวยังสงผลดีในดานอื่นๆ  ตามมา
อีกดวย เชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหกับโรงงาน การลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซด ชวยลดผล 
กระทบจากเสียง และกลิ่น
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แนวกันชนสีเขียว  ต่อจากหน้า 1

เช่นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงงาน การลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดผลกระทบ
จากเสียง และกลิ่นอีกด้วย”
  นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการฝ่าย
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม เอสเอสไอ กล่าวกับ
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ในประเด็น
ดังกล่าวว่า “จากปัญหาเร่ืองฝุ่นท่ีมีการฟุ้งกระจาย
จากดินที่อยู่รอบอาคารโรงงานและมีลมพาเข้า
ภายในอาคารและที่ทำางานของพนักงานทำาให้
พนักงานมีความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและ
ความสะอาดของทีท่ำางาน ทีผ่า่นมาการแกป้ญัหา
สภาพอากาศและฝุ่นในโรงงานมีการใช้หลายๆ 
วิธี เช่น การใช้กากนำ้าตาลมาราดถนนเพื่อลดฝุ่น 
หรือการใช้ยางมะตอยราดถนนทดลอง แต่มีการ
ศกึษาแลว้พบวา่ไมเ่หมาะสม จงึพบกวา่ การปลกู
ตน้ไมเ้พือ่เปน็แนวกนัฝุน่ Green belt นบัวา่ไดผ้ลที่
น่าพอใจและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าวิธีอื่นๆ 
  ทั้งนี้ต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวป้องกันนั้นมีการ
คัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับการจัดการปัญหา 
โดยบริษัทคัดเลือกต้นสน และอโศกอินเดีย ซึ่ง
เปน็ไมไ้มผ่ลดัใบ เหมาะสมกบัทอ้งถิน่ มคีวามสงู
และทรงพุ่มเหมาะสม ที่สำาคัญคือเป็นพันธุ์ไม้
ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับมลพิษ และสามารถ
เจริญเติบโตหรือปรับตัวได้ดีในสภาพภูมิอากาศ
และสภาพดนิในพืน้ ทีเ่หมะสมกบัขนาดพืน้ทีข่อง
บริเวณท่ีปลูก ไม่มีกล่ินเหม็นรบกวน ทนทานต่อโรค 
  นายบุญทวีกล่าวว่าเอสเอสไอเริ่มปลูก
ปี 2556 จนถึงปัจจุบันปลูกไปแล้ว 7,736 ต้น ใน
พื้นที่ตลอดแนวด้านหน้า SLAB YARD -ตลอด

เรื่อง การจัดการฝุ่นในโรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
  “ภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน มี
พืน้ทีส่ามารถปลกูตน้ไมไ้ดจ้ำานวน 150,888 ตาราง
เมตร (ตรม.) ปัจจุบันปลูกต้นไม้ไปแล้วคิดเป็น
พืน้ที ่143,898 ตรม. หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 95.37 ของ
พืน้ทีท่ีป่ลกูได ้และจะปลกูเพิม่เปน็ 148,042 ตรม. 
ทำาให้มีพื้นที่เป็นแนวกันชนสีเขียวรวมถึงร้อยละ 
98.11 อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่จำานวนหนึ่งซึ่งไม่
สามารถปลกูไดเ้ชน่ บรเิวณขอบพืน้ทีล่ายกองเกบ็
วัตถุดิบ และพื้นที่ที่สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน”
  อนึ่ง การปลูกต้นไม้ 1 ต้นยังสามารถช่วย
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และถ้าเฉลี่ยตลอดช่วง
ที่ดำาเนินกิจกรรม กับจำานวนที่ได้ปลูกสำาเร็จแล้ว 
7,736 ตน้ จะสามารถลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
ได้ถึง 139,302 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

พื้นที่ปลูกต้นไม้ภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

พื้นที่ปลูกเดิม

พ้ืนท่ีปลูกใหม่
(ดำาเนินการ
แล้ว)

พื้นที่ที่
ยังไม่ปลูก

 กิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นแนวกันฝุ่นโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
ที่

1

2

4

ต้นไม้ (ต้น)

5,337

2,399

        0

7,736

พื้นที่ (ตร.ม.)

138,760

    5,138

    4,144

148,042

พื้นที่ปลูกต้นไม้

  พื้นที่ปลูกเดิม

  พื้นที่ปลูกใหม่(ดำาเนินการแล้ว)

  พื้นที่ที่ยังไม่ปลูก

  รวม

แนวขอบ COIL YARD ดินข้าง PO FINISH GOODS 
YARD -ตลอดแนวด้านข้าง SLAB YARD 1 ฝั่ง 
RAW WATER-ตลอดแนวขอบCOIL YARD ดิน
หน้าHSMและแนวบ่อฝังกลบ-ตลอดแนวหน้า
ทางเข้า WORK SHOP ไฟฟ้าและทางเข้าW/
H-ตลอดแนวหน้า SKP#2 และตลอดแนวด้าน
ข้าง SLAB YARD 1 ฝั่ง SUBSTATION โดยแนว
เหลา่นีป้จัจบุนัตน้ไมไ้ดโ้ตขึน้อยา่งตอ่เนือ่งและจะ
เป็นแนวสำาคัญที่ช่วยลดฝุ่นที่จะมีผลกระทบต่อ

พนกังานและความสะอาดไดเ้ปน็อยา่งด ี  สำาหรบั
ในปี 2558 ได้ดำาเนินการปลูกเพิ่มเติมอีก 2 พื้นที่
คือ ด้านหลังบ่อบำาบัด ถึงจุดรวมพล SKINPASS3 
และแนวรัว้ดา้นใน WHO สง่ผลใหจ้ำานวนรวมของ
ต้นไม้ที่ได้ปลูกเป็น 7,736 ต้น หรือคิดเป็นพื้นที่ 
143,898 ตารางเมตร จากพื้นที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
148,042 ตารางเมตร และคาดว่าจะขยายการ
ปลูกต้นไม้รอบโรงงานนี้ให้ได้เกินกว่าเป้าหมาย
ทีก่ำาหนดไว ้เพือ่ใหผ้ลการประเมนิความพงึพอใจ
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และสวัสดิการ การพัฒนาทักษะความรู้ และ
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงานและ
ครอบครัวพนักงานให้มีความเหมาะสม และ
ได้ริเริ่มต่างๆในการสร้างบรรยากาศการ
ทำางานรว่มกนัทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุ 
ระหว่างพนักงานกับพนักงาน การสร้างความ
สัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงานกับบริษัท 
การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางาน
และชีวิตส่วนตัวและครอบครัว (Work Life 
Balance) และส่งเสริมพนักงานท่ีเป็นคนดี คนเกง่ 
ให้เป็นที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงาน
ทั่วไปทราบ  
  “พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำาคัญ
กลุ่มหนึ่ง ที่มีผลต่อการนำาพาไปสู่การเป็น

องค์การที่มีศักยภาพและเสริมหนุนความ
ยัง่ยนืใหส้งัคมไทย การดแูลเอาใจใสพ่นกังาน
ที่ดีทั้งด้านคุณภาพชีวิตการให้ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์การให้การสนับสนุนจาก
องค์การ  ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบ
ต่อความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน
ที่มีต่อองค์การ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และกำาลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานและ
มคีวามประพฤตดิจีงึพจิารณารางวลัพนกังาน  
ดีเด่น พนักงานตัวอย่างท่ี  และพนักงานตัวอย่าง
ที่ดี (ชมเชย) ประจำาปี 2557 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล
ดังกล่าวเป็นจำานวน 189 ราย โดยแบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
พนกังานดเีดน่  ประกาศเกยีรตคิณุและรางวลั
พนักงานตัวอย่างที่ดี ประกาศเกียรติคุณและ
รางวัลพนักงานตัวอย่างที่ดี (ชมเชย)

ชูคนเก่งคนดี       ต่อจากหน้า 1

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยได้น้อมนำา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ 
เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้กช่มุชน บคุลากร 
และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม เกดิความรู ้ความเขา้ใจ
ในหลักปรัชญา สามารถนำามาปฏิบัติ บริหาร
จัดการ หรือสามารถพึ่งพึงตนเองได้มากที่สุด 
พร้อมกับเป็นการสืบสานงานตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของเอสเอสไอในการตอบแทน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
  จากการจัดตั้งกองทุนตั้งต้น ด้วยเงิน
สมทบร่วมกันระหว่างเอสเอสไอกับโรงเรียน
บา้นหนองจนัทร ์เปน็เงนิจำานวนทัง้สิน้ 60,000 
บาท พร้อมจัดตั้งชุมนุมต่างๆ ขึ้นภายใน
โรงเรียน เช่น ชุมชนเลี้ยงหมูหลุม ชุมนุมเลี้ยง
เป็ดไข่ ชุมนุมเลี้ยงปลาดุก ชุมนุมแปรรูป
อาหาร ชุมนุมเลี้ยงแพะ เพื่อให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติได้จริง และฝึกทักษะอาชีพ 
ธุรกิจอย่างครบวงจร
  นายมงคล บุญมาก ครูชำานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ เผยกับผู้สื่อข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอถึงผลจากการดำาเนิน
โครงการดังกล่าวว่า “มีผลสัมฤทธิ์ดีมาก 
สามารถดำาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดย
มีเด็กนักเรียนจำานวน 121 คน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 
ผา่นโครงการอาหารกลางวนัของทางโรงเรยีน 
ทำาให้นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น
กว่าเดิมมาก ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองจันทร์
สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
วัตถุดิบเพื่อมาทำาอาหารในโครงการอาหาร
กลางวนัจากภายนอกไดป้ลีะกวา่ 50,000 บาท 
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน โรงเรียนรอบข้าง 
ได้นำาไปเป็นแบบอย่าง”
  “นอกจากนี้ยังเกิดประสิทธิผลโดย
สามารถผลิดอกออกผลทั้ งในส่วนของ
สินทรัพย์ และเงินสดรวมเป็นเงินเป็นจำานวน 
289,707 บาทจากทนุตัง้ตน้เดมิจำานวน 60,000 
บาท นักเรียนมีรายได้จากการจำาหน่าย
สินค้าในแต่ละชุมนุมที่นักเรียนได้ช่วยกัน

ดูแล สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน 
นักเรียนสามารถคิดได้อย่างครบวงจรพร้อม
กับสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเป็นระบบ รู้จักการวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียงและเป็นพื้นฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพได้”
  “เป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2558 นี้โรงเรียน
บ้านหนองจันทร์ยั งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณผ่านโครงการเด็กไทยแก้มใส 

(Healthy Kids Healthy Food) ของสำานักงาน
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วย
งานอื่นอีก 9 หน่วยงาน ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณในการดำาเนินโครงการจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) อีกจำานวน 60,000 บาท เพื่อ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยัง่ยนื  โดยมแีนวทางดำาเนนิงาน ประกอบดว้ย 
การเกษตรในโรงเรยีน สหกรณน์กัเรยีน การจดั
บริการอาหารของโรงเรียน การติดตามภาวะ
โภชนาการ การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ให้ถูกสุขลักษณะ การจัดการบริการสุขภาพ 
และการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องเกษตร

โภชนาการและสุขภาพอนามัยซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการขับเคลื่อน
ต่อยอดกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
ของโรงเรียน ร่วมกับบริษัทฯ เพื่อให้มีการขับ
เคลือ่นกจิกรรมไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งพรอ้มกบัเสรมิ
เติมเต็มในทุกมิติ
  ด้านนายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการ
ส่วนชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้ส่ือข่าว
ฅนเหล็กว่า “ผลสำาเร็จของโครงการโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียงฯ  ท่ีโรงเรียนบ้านหนองจันทร์
เกิดจากความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ชุมชน  โรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนท่ี และเอสเอสไอ ท่ีเห็นร่วมกันว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์  และมีคุณค่าต่อตัว
นักเรียน และโรงเรียน เช่นผลประโยชน์ทางตรง
ที่เกิดขึ้นในเรื่องอาหารกลางวัน นักเรียนได้
เรียนรู้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ยังมีผลประโยชน์อื่นๆ ที่ตามมา 
ไดแ้ก ่โรงเรยีนประหยดังบประมาณในการซือ้
วตัถดุบิโครงการอาหารกลางวนับางสว่นจาก
ภายนอก นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจาก
การจำาหนา่ยผลผลติของโครงการทีเ่หลอืจาก
การบริโภค รู้จักการทำางานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และงานที่รับมอบหมาย 

  นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

คนในชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง

ได้ศึกษา เรียนรู้ และนำาไปขยายผลต่อไป   

เอสเอสไอ ในฐานนะภาคเอกชนที่มีความ

ตระหนักในภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม 

พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับ

เคลื่อนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม อย่าง

ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำาเนินการอยู่

ในปัจจุบัน”

  ด.ญ.กนกวรรณ โกยปฐม ประธาน

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ กล่าวว่า 

“โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ได้ให้ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์กับหนู และเพื่อนๆ เป็นอย่างมาก

เลยค่ะ เพราะพวกเราได้นำาความรู้ที่ได้รับ

จากการลงมือปฎิบัติจริงไปปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในชีวิตด้วยค่ะซึ่งหนูมีหน้าที่รับผิด

ชอบในการดแูลชมุนมุปลาดกุ และชมุนมุเลีย้ง

ไก่ ซึ่งก่อนหน้านี้หนู และเพื่อนๆ หลายคนไม่

เคยเลีย้งสตัวพ์วกนีม้ากอ่นเลยคะ่ แตห่ลงัจาก

ที่ได้เข้ามาทำากิจกรรมเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แล้ว 

พวกเรามีความสุข และได้รับความรู้ในภาค

วิชาทางการเกษตรด้วยค่ะ อีกทั้งยังได้เข้าใจ

คำาว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วยตรงที่ว่า

ทำากนิเหลอื แลว้นำาไปขาย แบง่ปนัอกีดว้ยคะ่”
  ด.ช.เมธี จันทร์เดช รองประธาน
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจันทร์  กล่าวว่า 
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ นี้ทำาให้
ผมได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำาจริง ซึ่งผมได้รับ
ผิดชอบในการเลี้ยงไก่มาประมาณ 3 ปีแล้ว
ครบั ซึง่ตอนแรกๆ คณุครไูดห้าไกบ่า้นมาเลีย้ง
เพียงไม่กี่ตัว แต่ปัจจุบันนี้ไก่ได้เพิ่มจำานวน
ขึ้นมากเป็นร้อยกว่าตัวแล้วครับ หน้าที่หลัก
ของผมคือให้อาหารไก่ ดูแลเล้าไก่ให้มีความ
สะอาดเพราะจะได้ไม่มีเชื้อโรค และก็คอยนำา
ไขท่ีม่เีชือ้นำาไปเขา้ตูฟ้กัไขเ่พือ่ใหไ้ขฟ่กัออกมา
เปน็ลกูไกข่ายใหก้บัผูป้กครอง และผูส้นใจนำา
ไปเลี้ยงต่อครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่มีความรู้ 
ไม่มีความสามารถด้านเลี้ยงไก่เลย แต่ตอน
นี้ผมเลี้ยงไก่เป็นแล้วครับผ่านการสอนของ
คุณครู และได้ลงมือปฎิบัติจริงที่โรงเรียนครับ

ร.ร.พอเพียง        ต่อจากหน้า 1

ประเภทรางวัล

ประกาศเกียรติคุณและรางวัลพนักงานดีเด่น

ประกาศเกียรติคุณและรางวัลพนักงานตัวอย่างที่ดี

ประกาศเกียรติคุณและรางวัลพนักงานตัวอย่างที่ดี (ชมเชย)

จำานวน

24 ราย

65 ราย

100 ราย

  นายนฤพนธ์  ทั่งสุวรรณ  หัวหน้า
แผนกสำานักกฎหมายกลุ่ม กล่าวว่า “รู้สึก
ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล รางวัล
ดงักลา่วนบัวา่เปน็ขวญักำาลงัใจในการทำางาน 
จะทำาให้พนักงานทุกคนสามารถเสริมสร้าง
วฒันธรรมองคก์รทีมุ่ง่สูค่วามเปน็เลศิ และเชือ่
ว่าพนักงานทุกคนสามารถได้รางวัลนี้ เพียง
เพื่อนพนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
และมีความเข้าใจในแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ เพื่อตอบแทนบริษัท

อย่างเต็มความสามารถ”

  วิถีเอสเอสไอ ได้รวบรวมปรัชญาในการ

ดำาเนินธุรกิจ จริยธรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และค่านิยมของบริษัท ตลอดจนจริยธรรม

ของพนักงาน โดยเป็นหลักการความเชื่อ 

และแนวทางทีบ่รษิทัและบคุลากรทกุคนมอียู ่    

ร่วมกันและปฏิบัติจริงอย่างสมำา่เสมอเพ่ือนำามา

ซึ่งความสำาเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของ

บริษัทและพนักงานทุกคน
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ประจําวันที่  1  มีนาคม  25584 : 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

เฟนบัณฑิตคุณภาพรวมพัฒนาอุตฯเหล็ก  กลุมSSIจัดเดินสายโรดโชวมหาวิทยาลัย
กลุมเอสเอสไอ (SSI, TCRSS, WCE, 

PPC) รวมขบวนบรรยายพิเศษ ใน

หัวขอ “บัณฑิตที่พึงประสงคของ

สถานประกอบการ” ภายใตกจิกรรม 

SSI Group Campus Tour รวมทั้งได

รวมใหคําปรึกษาทางวิชาการ และ

แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามแผน 

การใหขอมลูสถานประกอบการ และ

เชิญชวนบณัฑติทีม่คีณุภาพรวมงาน

พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก

 นายสุชาติ พลายศิริ (รักษาการ) 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

เปดเผยกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-

เอสไอ” วา ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญ

ที่ทําใหองคกรดําเนินธุรกิจไดประสบ

ความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

การสรรหาบุคลากรรวมงานกับบริษัท

นั้น บริษัทจึงมุงเนนคัดเลือกพนักงาน

ที่มีความรู ความสามารถ คุณสมบัติที่

เหมาะสมกับตําแหนง โดยเปดโอกาส 

สําหรับคุณสมบัติผูสมัคร บริษัทเปดรับ

ผูสมัครทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ที่มีอายุ

ไมตํ่ากวา 18 ป และมีคุณวุฒิและความ

สามารถปฏิบัติงาน 

 เพื่อใหการสรรหาคัดเลือกผูสมัคร

ที่มีความรู ความสามารถ เขาปฏิบัติ

งานในตําแหนงไดอยางเปนธรรมและมี

ประสิทธิภาพ กลุมบริษัทเอสเอสไอซึ่ง

ประกอบดวย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

จาํกดั (มหาชน) หรอื SSI  บรษิทั เหลก็แผน

รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS  

บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

หรือ WCE และบริษัท ทาเรือประจวบ 

จาํกดั หรอื PPC ไดจดักจิกรรม SSI Group 

Campus Tour ไปยังสถานศึกษาและ

มหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อแนะนํากิจการ

และวิชาชีพในอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อที่

นักศึกษาจะไดทําความเขาใจและเปน

แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

 โดยเมือ่เรว็ๆ นีก้ลุมบรษิทัเอสเอสไอ

ไดจัดกิจกรรมดังกลาวข้ึนท่ีหองประชุมใหญ

อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีนายวรรณชัย คานทองดี ผูจัดการ

ฝายทรพัยากรบคุคลและธรุการ 2 บรษิทั

เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 

(TCRSS)  เปนตัวแทนแนะนํากลุมบริษัท

สหวิริยาสตีล บรรยายพิเศษในหัวขอ “บัณฑิต

ที่พึงประสงคของสถานประกอบการ”   

โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก

โดยศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 วัตถุประสงคของกิจกรรมดังกลาว

เพื่อจะพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ
แกนกัศกึษา การจดับรกิารใหคาํปรกึษา
ทางวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา ยังมีบริการใหคําปรึกษา
แกเจาหนาที่เพื่อใหสามารถเขาใจ เขา
รวมคลี่คลายปญหาของนักศึกษาได
ตรงจุด ภายในงานไดรับการตอบรับ
จากนักศึกษาและเจาหนาที่ใหความ
สนใจเขารวมทํากิจกรรม และรับฟงการ
บรรยายพิเศษเปนจํานวนมาก 
 “เปาหมายตอไปของ เอสเอสไอ ยงั
มีการจัดกิจกรรมดีๆ และเปนประโยชน 
อกีหลายสถาบนัชัน้นาํ ทัง้ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร  มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ เปนตน เพื่อเปนชองทางใน
การสรรหาบคุลากรทีม่คีณุคาเขามาเปน
สวนหนึ่งขององคกร ตอไป” 

สหกรณออมทรัพย ตอจากหนา 1

  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา ตามทีส่หกรณออมทรพัย สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี จํากัด ไดจัดใหมีการประชุม
ใหญสามัญประจําป เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 
2558 ทีผ่านมา มติทิีป่ระชมุเหน็สมควรใหจาย
เงินปนผลตามหุนทีช่ําระแลวใหแกสมาชิกใน
อัตรารอยละ 4.75 โดยคิดตามสวนแหงระยะ
เวลาที่สมาชิกไดชําระคาหุนตอสหกรณ 
  นายยงยุทธ มลิทอง  ประธานสหกรณ 
ออมทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด เปด
เผยกบัผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็”วา  “ในป 2557 
ทีผ่านมาผลดาํเนนิการของสหกรณออมทรพัย
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั มยีอดเงนิฝาก ณ
31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนท้ังส้ิน 89.14 ลานบาท 
จากยอดสมาชิกจํานวน 1,221 ราย ผานการ
การบรหิารงานทางดานการเงนิอยางแข็งแกรง 
รัดกุม มีศักยภาพ โปรงใส และสามารถตรวจ
สอบได สามารถบริหารเงินสรางผลกําไร 7.25 
ลานบาท และไดจายเงินปนผลใหแกสมาชิก
สหกรณทุกๆ ทานในอัตรารอยละ 4.75บาท”
  “การบริหารงานสหกรณออมทรัพย      
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด น้ันใชหลักธรรมา-
ภิบาล ซึ่งเราจะมุงมั่นรักษาดําเนินงานอยาง
มั่นคง เขมแข็งอยางมีประสิทธิภาพ ตลอด
ระยะเวลา 11 ป สงเสริมการมีสวนรวม
กระจายโอกาสใหสมาชิกสหกรณไดมีสวน
รวมทางการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจใน
เรื่องตางๆ ผานคณะกรรมการดําเนินการ
ที่มาจากพนักงานของบริษัท SSI  WCE และ 

PPC  ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกในการ
ประชุมใหญสามัญประจําป รวมถึงมีการจาง
ผูตรวจสอบบญัชกีจิการสหกรณจากภายนอก  
และหากสมาชิกประสบความเดือดรอนเกี่ยว
กับการเงินก็สามารถชวยเหลือไดโดยการให
กูยืม ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะตํ่ากวาสถาบัน
การเงินอื่น รวมถึงมีคณะกรรมการในการ
พิจารณาการปลอยกูเงินของสหกรณ”

  “สหกรณออมทรัพย สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด” จัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2546 เปนองคกรที่
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่ง
กันและกันในหมูสมาชิก โดยสมาชิกสามารถ
ออมรายไดและฝากไวกับสหกรณเปนประจํา 
ระบุจํานวนหุนที่ตองการฝาก ซึ่งมูลคาหุน
สหกรณมีมูลคาหุนละ 10 บาท ทางสหกรณ
จะมีการหักจากเงินเดือนประจําทุกๆเดือน 
โดยเมื่อครบ 1 ปจะมีการปนผลตอบแทนให
แกสมาชิกทุกๆ ทานตามมูลคาหุนที่ชําระไว  

  โดยสหกรณเปดใหพนักงานผูที่สนใจ
สมัครเขารวมเปนสมาชิกในสหกรณออม
ทรพัย ตามเกณฑการฝากขัน้ตํา่ของพนกังาน
ในแตละระดับดังนี้   

- พนักงานระดับปฏิบัติการ ขั้นตํ่า 10 หุน
 (ขั้นตํ่า 100 บาท) 

- พนักงานระดับบังคับบัญชา ขั้นตํ่า 30 หุน 
 (ขั้นตํ่า 300 บาท) 

- พนักงานระดับจัดการ ขั้นตํ่า 60 หุน
 (ขั้นตํ่า 600 บาท) 

- พนักงานระดับบริหาร ขั้นขั้นตํ่า 120 หุน
 (ขั้นตํ่า 1,200 บาท)”

           ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จเยี่ยมชมบูธ
         TO BE NUMBER ONE ของเอสเอสไอ

   ทลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีเสดจ็เยีย่มชม

บูธของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เนื่องในโอกาส

เสด็จเปนองคประธานเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ นอกจากน้ี ทรงพระราชทานเข็มทอง

แกนายสุชาติ พลายศิริ รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ เอสเอสไอ ในฐานะที่เปนองคกรที่ขับเคลื่อนปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดดวยการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันซึ่งมีพนักงานรวมเปนสมาชิก 200 คน 

พรอมกนันี้เอสเอสไอไดทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทนุโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อ

เร็วๆ นี้

X 
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เครือสหวิริยา ชุมชน รวมประสาน
การพัฒนา 3 แผนหลัก 
เพือ่ขับเคลือ่นชุมชน  มเีปาหมายชดัเจน  ตอบโจทยทกุฝาย

รับฟงขอเสนอแนะ ตอบปญหาขอรองเรียน
อีกหน่ึงบทบาทท่ีสําคัญของคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา

 

บทบาทหนาที่และผลงานของ “คณะทํางาน
ควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือ
สหวิริยา” ไดดําเนินงานมาตอเนื่อง ทั้ง
บทบาทหลักไดแก ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถขนสงสินคาใหทําตาม
กฎระเบยีบ การสอดสองการปฏบิตังิานของ 
พขร. ผานทีมงานและเครื่องมือตรวจสอบ 

อาทิ รถตรวจการณ กลองวงจรปด กิจกรรม
เสริมเพ่ือเตือนสติ พขร. ไดแก การติดตั้ง
ปายเตอืนสตเิรือ่งจาํกดัความเรว็ เขตชมุชน
ลดความเร็ว เปนตน รวมถึงหนาที่อื่นๆ ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทํางานฯ 
ใหสูเปาหมายสูงสุดระหวางชุมชนและคณะ
ทํางานฯ                 :อานตอหนา 3

ปนผล
ธนาคารชุมชน
บานชัยมงคล 
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

ตอเนื่องความสําเร็จของ
โครงการธนาคารชมุชน เปน
อันดับที่ 10 แลวกับธนาคาร
ชุมชนบานชัยมงคล ต.ธงชัย 
อ.บางสะพาน กับกิจกรรม
ปนผลกําไรใหสมาชิกของ
ธนาคารชุมชน

ทมีงานดานสิง่แวดลอม ความปลอดภยั และงานกจิกรรมดานสงัคม เครอืสหวริยิา 
และบจก.ทาเรือประจวบ เขาอบรม หลักสูตร “การจัดทํามาตรฐานเพื่อความรับ
ผิดชอบตอสังคม (CSR) ISO 26000” โดยเนนใหผูเขาอบรมไดรูและเขาใจความ
หมายของความรบัผดิชอบตอสงัคม และเขาใจถงึแนวทางปฏบิตั ิและการดาํเนนิ
งานดานความรับผิดชอบตอสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อเปนจุดเริ่ม
ตนในการหาแนวทางที่เหมาะสมใหกับองคกรไดเปนอยางดี และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรของเครือสหวิริยา
ท่ีรับผิดชอบงานดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

  โดยมีทีมวิทยากรผู เชี่ ยวชาญ
จาก บริษัท คิด เพื่อความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม จํากัด เปนวิทยากรบรรยาย
ในครั้งนี้ ซึ่งหัวขอการอบรม นอกเหนือ

จากขอมูลพื้นฐานสําคัญของการจัดทํา
มาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม 
ISO 26000 แลว การยกตัวอยางของ
แนวทาง       :อานตอหนา 3

●  รวมภาพประทับใจ น.4

ประมวลภาพ
กิจกรรม

SV Organic
Natural & Market

ครั้งที่ 2

:อานตอหนา 4

ทมีงานคณะทาํงานขบัเคลือ่นการจดัตัง้สภาผูนาํชมุชนและโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา ไดจัดประชุมและระดมความคิดเห็นพี่นองชาว
บางสะพานมาอยางตอเนื่อง ทั้งเวทีที่เปนทางการและเวทียอยตาม
หมูบานตางๆ เพื่อพัฒนาโครงการธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน 
โครงการสภาผูนําชุมชน และกิจกรรมตางๆ ของเครือขายความ

รวมมือ  สาระของการประชุม  คือ  เพื่อหากระบวนการพัฒนางาน
ในป 2558 นี้ โดยสวนหนึ่งยึดจากแนวทางความสําเร็จที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนเอง และตัวอยางงานพัฒนาจากพื้นที่อื่นๆ ซึ่งที่สุดไดตกผลึก
แผนงานพัฒนาฯ ในป 2558 เปน 3 แผนหลักใหญๆ ที่เขมขน เนนยํ้า
และมุงเปางานพัฒนาอยางจริงจัง                :อานตอหนา 2

: อานตอหนา 2

ชมรม TO BE NUMBER ONE บจก. บี.เอส.เมทัล
รวมตอนรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ ณ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย
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ประจําวันที่  1  มีนาคม  25582 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

  โดยนายรงัสรร พทุธวงศ ในฐานะหวัหนา

ทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา เปดเผยวา “จาก

การทํางานพัฒนาโครงการธนาคารฯ สภาผูนํา

ชุมชนฯ และงานเครือขายความรวมมือ มา

ตลอดระยะเวลา 5 ปกวาๆ ที่ผานมา ถือไดวา

เปนชวงตั้งไขงานทั้งหมด เนื่องจากวาจุดเริ่ม
ตนของแตละงาน ลักษณะคอยเปนไป ซึ่งแตละ
โครงการฯ นั้น บางหมูบานยังไมเคยดําเนินการ 
ดังนั้นการเรียนบทเรียนระหวางการปฏิบัติ เปน
เรื่องสําคัญ ซึ่งเมื่อผานชวงระยะเวลาหนึ่งแลว 
ชุมชนเกิดประสบการณ ตอยอดถึงการรวม
เรียนรูแบงปน ก็ทําใหการพัฒนา 3 โครงการ
หลักๆ เริ่มเขมแข็ง ดังนั้นในปนี้ทีมเครือสหวิริยา

ที่รวมพัฒนากับพี่นอง จึงรวมกันสูเปาหมายที่

เรียกวา “การเล็งผลเลิศ” ของแตละโครงการฯ”

  “ซึ่งหลังจากที่มีการคุยแผนและแนวทาง

การพฒันามาอยางตอเนือ่ง ทัง้งานธนาคารชมุชน 

งานสภาผูนําชุมชน และงานของเครือขายความ

รวมมอื ทาํใหไดบทสรปุการพฒันาในป 2558 ของ

ทั้ง 3 โครงการ คือ

3 แผนหลัก          ตอจากหนา 1 ●  ขอมูลประกอบ
-  ปจจุบันมีธนาคารชุมชน ของพี่นองชาว
บางสะพาน ทีร่วมกอตัง้กบัเครอืสหวริยิา ทัง้
สิ้น 18 ธนาคาร กองทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 
20,238,500 บาท

- 16 สภาผูนําชุมชน ที่ตอยอดมาจาก
ธนาคารฯ เพื่อเปนเวทีขับเคลื่อนกิจกรรม
พัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน งานทํานุบํารุง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
ดูแลกลุมตางๆ ในชุมชนของตนเอง เชน 
กิจกรรมปลูกปา กิจกรรมขี่จักรยานสราง
สุขภาพ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
เปนตน

-  เครือขายความรวมมือ ที่มีการพัฒนาองค
ความรูจากการศกึษาดงูานในพืน้ทีอ่ืน่ๆ เพือ่
นาํมาพฒันา ปรบัปรงุกจิกรรมและโครงการ
ตางๆ ในพื้นที่ตนเอง โดยการหนุนเสริมจาก
เครือสหวิริยาและภาคีความรวมมือจากทุก
ภาคสวน

ธนาคารชุมชน

สภาผูนําชุมชน

  โดยนายรังสรร กลาวเพิ่มเติมวา “โดย

ทั้งหมดเปนเปาหมายของป 2558 ที่ตองไปถึง

รวมกนั ซึง่คาดวาหากทกุฝายรวมมอืกนัเราจะ

ทําไดอยางแนนอน และจะเห็นภาพสเต็ปการ

พัฒนาอําเภอบางสะพาน ที่เปนขั้นตอน โดย

ตอจากนีไ้ป จะมกีารเตรยีมความพรอม เรยีนรู

งานที่ทําอยู พรอมกับวางแผนงานพัฒนา

ควบคูไปดวยกัน เพื่อนําไปสูการเล็งผลเลิศ

อยางแทจริง”

ธนาคารชุมชน     ตอจากหนา 1

โดยจัดมอบเงินปนผลประจําปใหกับสมาชิก
จํานวน 175 ราย ยอดเงินปนผล 55,169.94 บาท 
โดยปจจุบันธนาคารฯ มียอดเงินรวมกองทุนของ
ธนาคารฯสูงถึง 653,470 บาท (ยอด ณ ปลาย
เดือนมกราคม) นับไดวาเปนการกาวเขาสูปที่ 4 
อยางยั่งยืนของธนาคารชุมชนบานชัยมงคล ซี่ง
ความสําเร็จเกิดจากความรวมมือรวมใจของพี่
นองชาว อ.บางสะพาน  โดยมีเครือสหวิริยารวม
สงเสรมิเศรษฐกจิ  และสานตออาชพี ใหกบัพีน่อง 
โดยครัง้นีไ้ดรบัเกยีรตจิากนายสมหมาย ปานทอง 
กํานัน ต.ธงชัย มารวมแสดงความยินดีและมอบ
เงินปนผลใหกับสมาชิก

เสยีงสวนหนึง่ของสมาชกิฯ ทีไ่ดรบัเงนิปนผล

นางบุญยืน ชมภูวรณ
สมาชิกธนาคารชุมชนบานชัยมงคล

  “รูสกึดใีจทีไ่ดรบัเงนิปนผล ซึง่สามารถสราง
ประโยชนกับครอบครัวได โดยปกติแลวก็จะออม
เงนิฝากธนาคารไปเรือ่ยๆ   หากเราตองการใชจาย
ในยามทีจ่าํเปน ยงัสามารถกูมาใชได ในดอกเบีย้
ท่ีไมแพง ก็นําไปลงทุนอาชีพ และกิจกรรมอ่ืนๆ ได”

นางอนิสา เชื้อแถว
ประธานธนาคารชุมชนบานชัยมงคล

  “รูสึกดีใจมากที่ธนาคารชุมชนของเรา มี
เงินปนผลดอกเบี้ยกลับคืนสูสมาชิก และปน
แหลงเงินทุนใหกับชาวบานในการตอยอดเพื่อ
นํามาประกอบอาชีพใหกับสมาชิกทุกคน ทําให
เศรษฐกิจในชุมชนมีความคลองตัวมากขึ้น  
ธนาคารชุมชนยังไดพูดคุย ชักชวนชาวบานให
รูจักการออม และเนนเรื่องการใหกูเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า พรอมกับมีสวัสดิการดานอื่นๆ ให
กับสมาชิกอีกดวย อยากใหสมาชิกในชุมชนมอง
เห็นความสําคัญเรื่องการออม การใชจาย เพราะ
จะเปนพื้นฐานที่ดีกับครอบครัว”

สภาผูนําชุมชน

ธนาคารชุมชน

เครือขายความรวมมือ

● ขยายการสื่อสารสรางความเขาใจ

 รายสมาชิก

● จดทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน

● ขยายพื้นที่ใหม 2 แหง

สื่อสารขอมูล

ถึงสมาชิก

มากขึ้น

● พัฒนาแผนงานสภาฯ ตัวชี้วัดความสุข

●  พัฒนาศักยภาพสภาฯ อบรมการพูดในที่สาธารณะ

● พัฒนาแหลงเรียนรู และวิทยากรกระบวนการ

● ขยายพื้นที่ดําเนินการ 2 แหง

เปาหมายชัด

วัดผลไดจริง

● สรางการมีสวนรวมและพัฒนา
 เครือขายเขมแข็ง
●  จดทะเบียนองคกรสาธารณ-
 ประโยชน
● รวมทุนพัฒนาวิสาหกิจ
 เพื่อสังคม

เกิดหุนสวน

พื้นที่รวมทุน

ธุรกิจยั่งยืน

[ [

[ [

[ [
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ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  2558 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

  ซ่ึงอีกหน่ึงหน้าท่ีสำาคัญ และเกิดปรากฎการณ์
สร้างการมีส่วนร่วมและพลังแรงขับเคลื่อนจาก
ชมุชน คอื การลงพืน้ทีเ่พือ่รบัฟงัขอ้เสนอแนะ ตอบ
ปญัหาขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ โดยนายอดุม สดใส เลขา
คณะทำางานฯ กลา่ววา่ “คณะทำางานควบคมุการ
ปฏบิตัริถขนสง่สนิคา้ เครอืสหวริยิา มกีารประชมุ
เพื่อสรุปผลงานเป็นประจำา ทั้งการดูแล ควบคุม
ให้ พขร.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดูแล
พนกังานขบัรถ รวมถงึกจิกรรมอืน่ๆ ทัง้นีส้ิง่สำาคญั
ที่คณะทำางานฯ ตระหนักอีกเรื่องหนึ่งคือ การ
ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจาก
ชมุชน ซึง่เปน็ความตัง้ใจในการทำางานใหค้รบขัน้
ตอน โดยจากการลงพืน้ทีท่ำาใหไ้ดข้อ้สรปุหลกัๆ ที่
คณะทำางานฯ หารือกับชุมชน และมีการปรับปรุง 
ดำาเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้”

ประเด็นที่ 1 ชุมชน ม.1 ต.กำาเนิดนพคุณ 
ต้องการให้คณะทำางานฯ ช่วยประสานไปยัง
กลุ่มรถขนส่งนำ้ามันปาล์มที่เข้ามาในเขตชุมชน
บางสะพาน เรื่องการควบคุมความเร็ว และเวลา
ในการวิ่งรถ ซึ่งมีการวิ่งอย่างหนาแน่น ทำาให้การ
จราจรในชุมชนติดขัด ต้องการให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับรถขนส่งสินค้า
เหล็ก โดยเน้นไปที่การควบคุมความเร็ว การเว้น
ระยะห่างต่อคัน ฯลฯ

 การแก้ไข คณะทำางานฯ ได้ทำาการประสาน
งาน พรอ้มรณรงคเ์รือ่งการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ที่มี โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และขอ
ความร่วมมือกับ พขร.ขนส่งนำ้ามันปาล์ม ในการ

รับฟังข้อเสนอแนะ ต่อจากหน้า 1 ใชก้ฎระเบยีบดงักลา่ว 
โดยเน้นไปที่การใช้
ความเรว็ การเวน้ระยะ
หา่ง และเวลาเขา้-ออก 
เพื่อส่งสินค้า ซึ่งได้รับ
การตอบรับและการ
ปฏิบัติตามที่ดี  เพื่อ
สร้างการอยู่ร่วมกับ
ชุมชนที่ดี

ประเด็นที่ 2  
ลงพืน้ทีป่ระชมุรว่มกบั
นายก อบต.ชัยเกษม 
และคณะฯ โดยหารือ
ถึงข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการปฏิบัติ
งานเพื่อสร้างความ
ปลอดภัย และเกิด
ความพึงพอใจร่วมกัน
ทุกฝ่าย คือ
1. รณรงคก์ารควบคมุ
ความเร็วของรถบรรทุก

การนำาไปปฏิบัติในองค์กร ก็เป็นเร่ืองสำาคัญท่ีทำาให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นภาพชัดเจน และสามารถนำา
เป็นสิ่งที่นำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดความรู้ที่ส่งต่อถึงผู้อ่าน
มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
ISO 26000
  ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ
ที่กำาหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardi-
zation: ISO) เพื่อให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับความรับผิด
ชอบต่อสังคม (social responsibility) แก่องค์กรทุก
ประเภททัง้ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้และในประเทศ
กำาลังพัฒนา ในการสนองตอบความต้องการของ
สงัคมทีใ่หค้วามสำาคญัเพิม่ขึน้กบัการประกอบการ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม
  ในมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วยข้อ
แนะนำาที่ให้หน่วยงานนำาไปปฏิบัติโดยสมัครใจ 
มิใช่ข้อกำาหนด (requirements) ดังเช่นที่ปรากฏใน
มาตรฐานการรบัรอง อาท ิISO 9001 หรอื ISO 14001 
ดว้ยเหตนุี ้ISO 26000 จงึมใิชม่าตรฐานสำาหรบันำาไป
ใช้ หรือนำามาพัฒนาเป็นข้อกำาหนดอ้างอิงเพื่อการ
รับรอง (certification)

ในมาตรฐาน ISO 26000 กล่าวถงึเรือ่งใดบา้ง
  มาตรฐาน ISO 26000 มจีดุประสงคท์ีต่อ้งการ
เกื้อหนุนองค์กรเข้ามีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ต้องการส่งเสริมให้องค์กรดำาเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มากกว่าข้อกำาหนดทางกฎหมาย ด้วย
ตระหนักว่า การปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นหน้าที่
ขั้นพื้นฐานของกิจการ และเป็นส่วนที่จำาเป็นของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว
  นอกจากนีย้งัมคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่เสรมิให้
เกิดความเข้าใจเดียวกันในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และใช้เป็นส่วนเติมเต็ม มิใช่เพื่อนำาไปใช้
ทดแทนเครือ่งมอืและความรเิริม่อืน่ๆ ในดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาองค์ความรู้   ต่อจากหน้า 1

ในเขตชุมชน ไม่เกิน 30 กม./ชม.
2. ขอให้มีการหยุดวิ่งรถขนส่งสินค้าใน 2 ช่วง ใน
เวลาเร่งด่วน โดยแบ่งเป็น
 - ช่วงเช้า 06.00 - 08.00 น.
 - ช่วงเย็น 15.00 - 17.00 น.
3. ขอใหม้กีารจดัทำาปา้ยเตอืน พขร. จำานวน 2 จดุ 
คือ บริเวณ ร.ร.บ้านยางเขา และ ร.ร.บ้านดอนสูง
4. ขอใหม้กีารอบรมพนกังาน พรอ้มทัง้กำาชบัเรือ่ง
บทลงโทษอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตือนสติ พขร. รวม
ทั้งกำาชับให้ พขร.ปฏิบัติตามกฏระเบียบ เช่นการ

ไม่ถอดส่วนหัว - ส่วนหาง บริเวณไหล่ทาง เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ประเด็นที่ 3  ร่วมพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะ
จากชุมชน และนำาไปปฏิบัติในภาพรวม พร้อม
เชิญชวนให้ชุมชนร่วมกันตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของ พขร. อาทิ การวิ่งรถขนส่งให้มีระยะห่าง
ระหว่างคันไม่ตำ่ากว่า 50 ม. กิจกรรมติดตั้งป้าย
เตือนสติ พขร. การเพิ่มรถตรวจการณ์ออกตรวจ
สอบในชว่งกลางคนื รวมถงึการนำารถตรวจการณ์
พร้อมกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ ออกสุ่มตรวจ และ

ที่สำาคัญคือการอบรม พขร.ให้ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด

  “สิง่สำาคญัทีค่ณะทำางานฯ แจง้กบัพนกังาน
ขับรถ และทีมงานอยู่เสมอ คือ พวกเราส่วนหนึ่ง
เป็นคนในพื้นที่ อ.บางสะพาน ดังนั้นการสร้าง
ให้ชุมชนของเรามีความสุข เป็นหน้าที่สำาคัญ จึง
อยากใหท้กุคนตระหนกั และทำาหนา้ทีข่องตนเอง
ให้ดีที่สุด” นายอุดม สรุปปิดท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถส่งข้อแนะนำา ข้อ
เสนอแนะ ไดท้ี ่Call Center โทร. 032-548718

  เนือ้หาในมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบดว้ย 
7 เรื่องหลัก (core subjects) ได้แก่
•  การกำากับดูแลองค์กร
•  สิทธิมนุษยชน
•  การปฏิบัติด้านแรงงาน
•  สิ่งแวดล้อม
•  การปฏิบัติดำาเนินงานอย่างเป็นธรรม
•  ประเด็นด้านผู้บริโภค
•  การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

ทำาไม จึงต้องสนใจ ISO 26000
  เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่
องค์กรทั่วโลก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
เหลา่นัน้ รบัรูว้า่มคีวามจำาเปน็และมปีระโยชน ์จาก
การที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ผลกระทบจากการดำาเนินงานขององค์กรที่
มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบ ได้กลาย

เปน็ตวัแปรสำาคญัทีบ่ง่ชีถ้งึสมรรถนะและขดีความ
สามารถที่องค์กรจะดำาเนินงานได้ต่อเนื่องอย่างมี
ประสทิธผิล ความตระหนกัทีเ่พิม่ขึน้เหลา่นีส้ะทอ้น
ถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องธำารงไว้ซ่ึงสุขภาวะของระบบ
นเิวศ ความเสมอภาคทางสงัคม และการกำากบัดแูล
องค์กรท่ีดี ซ่ึงจากน้ี ไปทุกๆ กิจกรรมขององค์กรจำาต้อง
คำานึงถึงสิ่งเหล่านี้ ไปพร้อมๆ กับการถูกตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  ISO 26000 ได้ประมวลข้อแนะนำาเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มาจากคณะทำางาน
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจากภาคี
ต่างๆ มากที่สุดและกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมา 
(จาก 99 ประเทศสมาชกิและ 42 องคก์รรว่มทำางาน) 
พัฒนาเป็นนิยาม ประเด็น และแนวปฏิบัติที่ดี
สำาหรบัองคก์ร ในการใชเ้ปน็เครือ่งมอืสนบัสนนุการ

ขบัเคลือ่นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมจากเจตนาทีด่ ี
(good intentions) ไปสู่การกระทำาที่ดี (good actions)

มาตรฐาน ISO 26000 ประกาศใชต้ัง้แตเ่มือ่ใด
  นับตั้งแต่ความริเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยคณะ
กรรมการด้านนโยบายผู้บริโภค มาถึงการประชุม
ภาคีผู้มีส่วนได้เสียในปี พ.ศ. 2547 จนนำาไปสู่การ
จัดตั้งคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ISO/WG SR) ในปลายปีเดียวกัน เพื่อพัฒนาเป็น
มาตรฐาน ISO 26000 และใช้เวลาร่างเกือบ 10 
ปี ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นมาตรฐานระหว่าง
ประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จะมีวิธีการนำา ISO 26000 ไปใช้ได้อย่างไร
  ในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 26000 องค์กร
ควรคำานึงถึงความหลากหลายที่มีผลมาจาก
โครงสร้างองค์กร ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมาย รวมทั้งความ
แตกต่างของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับความ
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานสากล
  โปรดระลึกว่า การเข้าสู่วิถีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมน้ัน
มีเป้าหมายยอดสุดอยู่ท่ีการสร้างผลได้สูงสุดในความ
ทุ่มเทขององค์กร อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  โดยนางสาวธนัยธร  ชยัศริ ิ หวัหนา้ทมีงาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม เครอืสหวริยิา ไดก้ลา่วถงึประโยชน์
จากการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ว่า “การอบรมใน
แต่ละหลักสูตร ทำาให้มุมมองการทำางานของเรา
เปิดกว้างมากขึ้น เกิดนวัตกรรมและแนวคิดการ
สรา้งงานใหม่ๆ   รวมถงึไดร้บัและแบง่ปนัสิง่ดีๆ   คอื
การระดมสมอง พูดคุยกับกลุ่มพ่ีๆ ผู้บริหารและเพ่ือนๆ
จากบริษัทในเครือสหวิริยา สำาหรับวัตถุประสงค์
การอบรมหลักสูตร ISO 26000 ครั้งนี้ เป็นการรวม
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสังคม ชุมชน และ  
สิง่แวดลอ้ม มาพดูคยุ รบัฟงัขอ้มลูในสิง่ทีเ่ราจะทำา
ร่วมกันในวันข้างหน้า และเป็นการตอกยำ้าเรื่อง
สำาคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของพนักงาน องค์กร 
และชุมชน ซ่ึงการร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง
จะทำาใหบ้รรลวุตัถปุระสงคร์ว่มกนั และเปน็การจดุ
ประกายการทำางานดีๆ ด้วยกัน ซึ่งหลังจากอบรม
แล้วก็จะมีการนำาไปใช้ให้เกิดผลอย่างแน่นอน”
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ประจําวันที่  1  มีนาคม  25584 : 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

●  รวมภาพประทับใจ

ชมรม TO BE NUMBER ONE บจก. บี.เอส.เมทัล
รวมตอนรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ ณ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรม
SV Organic Natural & Market ครั้งที่ 2

  โดยนําผลิตภัณฑออรแกนิค สดจากไร ตัดใหม
จากสวน หลากหลายรายการมาออกรานจาํหนาย 
ใหผูบริโภคไดพบปะและเลือกซื้อสินคากับ
เกษตรกรโดยตรง อาทิ ฝรั่ง มะเฟอง สมโอ กลวย 
นํ้าพริกอินทรียสูตรเด็ด ขนมไทยโบราณ อีกทั้ง
ขาวอินทรียชนิดตางๆ เชน ขาวหอมปทุม ขาว
ไรซเบอรรี่ และยังมีผลิตภัณฑแปรรูปออรแกนิค 
เชน โลชั่น สบู ฯลฯ ซึ่งลวนเปนสินคาที่คัดสรร  
มาแลวจากเกษตรกร โดยกิจกรรมดีๆ แบบนี้จะ
จัดขึ้นทุกสัปดาหสุดทายของเดือน

  ความคดิเหน็สวนหนึง่จากผูเขารวมออก
รานจัดจําหนาย และผูซื้อสินคา

นางจิระนันทน  พุมเรือง
รานจําหนายผลไม และเห็ดชนิดตางๆ 

  “รูสึกขอบคุณบริษัทฯ เปนอยางมากที่ให
ความสําคัญ ใสใจ และสนับสนุนในเรื่องเกษตร
อินทรีย  ตั้งแตครั้งแรกที่มารวมงานก็รูสึกประทับ
ใจทีมผูจัดงาน ที่ชวยอํานวยความสะดวกเรื่อง
ตางๆ ใหกับเหลารานคาทั้งรานเล็กรานใหญ 

สําหรับสิ่งที่อยากใหชวยเพิ่มเติมคือ ขอฝากให
เพิ่มจํานวนปายจัดงาน เพื่อเพิ่มสีสันบรรยากาศ
การจัดงานใหดูครึกครื้นคะ” 

นายปริญญา พรมเพ็ชร

  “เปนเรื่องที่ดี กับการจัดงานเกษตรอินทรียฯ 
คือ ดีทั้งผูบริโภคที่ไดเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพ 
สินคาบางอยางไมมีใหเห็นทั่วไปในทองตลาด 
อยางลกูมะเดือ่ ชมพูนํา้นมดอกไม และผลไมอืน่ๆ
ที่ดีตอสุขภาพ สําหรับในมุมของเกษตรกรก็ดี คือ
มีสถานที่จําหนายสินคาใหถึงมือผูบริโภค แถม
ยังไดชวยเสริมรายไดใหเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกดวย 
ซึ่งหากมีรานคาเพิ่มมากขึ้น มีสินคาหลากหลาย 
ก็จะดีมากขึ้นอีก”

  ติดตามขาวสารและสามารถอุดหนุนสินคา
เกษตรอินทรีย เพื่อสุขภาพที่ดีได ที่ชั้นใตดิน 
อาคารเอสวี ซิตี้ ถ.พระราม 3 บริหารงานโดย 
บจก.สไปซี ่ในเครอืสหวริยิา โดยจดัขึน้ทกุสปัดาห
สุดทายของทุกเดือน

จากความสําเร็จของงานตลาดนัด เอสวี เกษตรอินทรีย และธรรมชาติ เมื่อปลายเดือน ม.ค. 
ที่ผานมา สงผลให บริษัท สไปซี่ จํากัด บริษัทในกลุมอสังหาริมทรัพย เครือสหวิริยา จับมือ
รวมกนัอกีครัง้กบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จดังานเทศกาลของคนรกัสขุภาพ รวมผลติผล
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย จากผูผลิตสงตรงถึงมือคนเมือง  ใจกลางพระราม 3 กวา 
40 รานคา

  ทางชมรม TO BE NUMBER ONE บ.บีเอส.เมทัล จํากัด สาขา 1
อ.บางสะพาน นําโดยนายสาคร ศรีวิชัย รองผูจัดการโรงงาน ในฐานะ
ประธานชมรมฯ ไดกลาวถงึความปลาบปลืม้ทีไ่ดรวมรบัเสดจ็และรวม
จัดบูธแสดงผลงานของชมรมฯ ผาน นสพ.ขาวฅนเหล็กวา “นับวา
เปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ชมรมฯ ไดนําเสนอผลงานรวมแสดงตอหนา
พระพกัตร ซึง่ทมีงานทัง้หมดมคีวามภาคภมูใิจเปนอยางมาก โดยเปน
โอกาสดทีีท่มีงานไดจดัแสดงผลงาน พรอมทลูรายงานกจิกรรมชมรม
ใหทานทราบในเบ้ืองตน ซ่ึงพวกเราในฐานะหน่ึงในสมาชิกของโครงการ
TO BE NUMBER ONE ก็จะขอทําหนาที่ใหดีที่สุด เพื่อสนับสนุนงาน

ขององคกร และเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมฯ”
  โดยประธานชมรมฯ กลาวเพิม่เตมิถงึแผนงานกจิกรรมทีว่างไว
หลังจากนี้ วา “ในสวนของชมรม TO BE NUMBER ONE บี.เอส.เมทัล 
มกีารจดักจิกรรมอยางตอเนือ่งมาโดยตลอด ทัง้กจิกรรมการสงเสรมิ
ใหสมาชิกเขารับการอบรมเรื่องการปองกันและแกไขปญหาเรื่อง
ยาเสพติด การสรางเครือขายสมาชิกชมรมฯ การเปดใหผูสนใจเขา
มาศกึษาดงูานของชมรมฯ และยงัจดัใหมกีฬีาตานยาเสพตดิ เพือ่ให
สมาชกิชมรมฯ  มกีจิกรรมดานกฬีาสรางความสามคัค ีสรางสงัคมทีด่ี
ใหกับองคกรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ”

ในวโรกาสทีท่ลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีองคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสดจ็เปดศนูย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ฯ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดย
ชมรม TO BE NUMBER ONE บรษิทั บ.ีเอส.เมทลั จาํกดั บรษัิทเครือสหวิริยา ในฐานะท่ีไดรับรางวัลผลงานดีเดนสถานประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง จากการประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไดรับเชิญใหรวมจัดบูธแสดงผลงานชมรมฯ เพื่อ
ตอนรับเสด็จ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ
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