
‘กลุมบริษัทเอสเอสไอ’ รวม
ช ว ย แ ก ภ า ว ะ ข า ด แ ค ล น
โลหิต จัดสงเสริมกระตุนให
พนักงานรวมบริจาคอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกสาม
เดือน ทั้งการบริการบริจาค
ภายในสถานประกอบการ 
และพาพนักงานไปบริจาค
ยังสภากาชาดไทย จากสถิติ
ป 2557 ถึงปจจุบันรวมกัน
ทั้งสิ้นแลว 16 ครั้ง มีจํานวน
พนักงานที่เขารวม 169 คน 
คดิเปนประมาณโลหติ 70,100 
CC ขอเชิญชวนทุกทานรวม
บรจิาคอยางตอเนือ่งเพือ่ชวย
เหลือชีวิตเพื่อนมนุษย
         ตามท่ีศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

กําลังประสบปญหาการจัดหาโลหิต

ไมไดตามเปาหมายท้ังภายในสถานท่ี

และหนวยเคลื่อนที่ อานตอ น.4

รวมแกวกิฤตโลหติ
ป57พนง.กลุมSSI
บริจาค7หมื่นซีซี

ปที่  6   ฉบับที่  119   ประจําวันที่  16  มีนาคม  2558

กองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน เขมติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปของ 4 โรงเรียน
ที่ไดรับกองทุน สองโรงเรียนรุนแรก 
โรงเรียนบานดอนสงามีผลคะแนน
ทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาปที่  3 และปที่  6 ที่ดี
ขึ้นจากลําดับที่ 23 และ 72 ของเขต
การศึกษาในป 2553 มาอยูลําดับ
ท่ี 17 และ 39 ตามลําดับ ในป 2556 
สวนโรงเรียนบานสวนหลวงไดสราง
นักเรียนผานระบบมอนเตสเซอรี่
เขาไปเรียนในระดับชั้นประถมอาน

ออกเขียนไดรอยละ 100 และมีระบบ
ดูแลติดตามนักเรียนที่ดี ไดรับรางวัล
จากการแขงขันศักยภาพรายการ
ตางๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ โรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน และ โรงเรียน
บางสะพาน ดําเนินงานไดตามแผน
พัฒนา            อานตอ น.3

     

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

โรงงานเอสเอสไอ บางสะพาน 
ยํ้ามาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม Lloyd’s Register 
Quality Assurance Limited 
(LRQA) ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีผาน
การรับรองจาก  International
Accreditation Forum: IAF 
องคกรสากลที่ทําหนาที่ เปน
หนวยงานรับจดทะเบียนหนวยงาน
มาตรฐานที่ เปนตัวแทนของ
แตละประเทศท่ัวโลก ใหการ

รับรองระบบมาตรฐาน 
ISO 14001 ตอเน่ือง รวม

แลว 15 ป เผยมกีารตรวจ
สอบการปฏิบัติตามขอ

กําหนดปละ 2 ครั้ง พบมี
การดําเนินงานตามมาตรฐาน 

ISO 14001 และการจัดการ
สิ่งแวดลอมพัฒนาใหดีขึ้น

ตอเนื่อง ชวยลดของเสีย 
ประหยัดพลังงาน และลด

ความเสี่ยงที่ดานสิ่งแวดลอม
อาจจะเกิดขึ้น       อานตอ น.2

SSI UKคลอดแคมเปญระวังอบุตัเิหตุ
เนนความปลอดภยั-ปรบัปรงุภมูทิศัน
เอสเอสไอ ยเูค จดัรณรงคความปลอดภยัภายในโรงงานเอสเอสไอทไีซด จดัระเบยีบอปุกรณเครือ่งจกัรภายใน
ที่อาจเปนอันตรายตอพนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน  พรอมทําความสะอาดโรงงาน

SSIจดัการส่ิงแวดลอมเปนเลศิ
ไดรบัรอง ISO14001ตอเนือ่ง

มาตรฐานที่ เปนตัวแทนของ
แตละประเทศท่ัวโลก ใหการ

แลว 15 ป เผยมกีารตรวจ
สอบการปฏิบัติตามขอ

กําหนดปละ 2 ครั้ง พบ
การดําเนินงานตามมาตรฐาน 

ISO
สิ่งแวดลอมพัฒนาใหดีขึ้น

ตอเนื่อง ชวยลดของเสีย
ประหยัดพลังงาน และลด

ความเสี่ยงที่ดานสิ่งแวดลอม
อาจจะเกิดขึ้น       

SSI UKคลอดแคมเปญระวังอบุตัเิหตุ

  ผูสื่อขาว  “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”  รายงานวา
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (เอสเอสไอ 
ยูเค) บริษัทยอยของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 

(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดจัดการรณรงคเรื่องความ
ปลอดภยัภายในโรงงานเอสเอสไอทไีซด เนือ่งจากเลง็เหน็
วาอุบัติเหตุตางๆ ภายในโรงงาน    อานตอ น.3

  

เหลก็แผนรดีเยน็
สรางนวัตกรรม
แกวาลวไฮดรอลิค
เซฟ 3.5 แสน / ป
เหลก็แผนรดีเยน็ไทยรวมใจลยุกจิกรรม
เสริมประสิทธิภาพการทํางาน สราง
นวัตกรรมใหมในองคกร ลาสุดพนักงาน
ชวยปรับปรุงโซลินอยดวาลว (Solenoid
Valve) ทีใ่ชควบคมุระบบไฮดรอลคิทีเ่สยี
จากการซอตเซอรกิตของแผนพริ้นท
การดบอยเปนผลสาํเรจ็ สามารถลดคา
ใชจายในการสั่งซื้อโซลินอยดวาลวได
ปละ 350,000 บาท ใชเงินลงทุนในการ
ออกแบบ และซอมพริ้นทการดเพียง 
5,320 บาท       อานตอ น.4

เอสเอสไอใสใจสิ่งแวดลอม
ดวยเห็นความสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอม 
โดยมีการทบทวน และกําหนดนโยบายสิ่ง-
แวดลอมที่มีความใสใจและมุงมั่นที่จะลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากข้ึนประจําทุกๆ ป
และยังใหความสําคัญในการสรางความตระหนัก
ดานการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมให
พนักงานทุกระดับ ในป 2557 ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมมาตรฐาน ISO 14001:2004 ของ
เอสเอสไอไดรับการรับรองตอเนื่องจาก
LRQA เปนการรับรองตอเนื่องถึง 15 ป

กองทุนสหวิริยาฯรวมพัฒนาการศึกษาเห็นผล สองร.ร.บางสะพานรุนแรกคุณภาพเรียนเพ่ิม
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ส่ิงแวดล้อมเป็นเลิศ  ต่อจากหน้า 1

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ

สินค้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนและ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

  นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการสำานัก

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 

กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า 

“เอสเอสไอใหค้วามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่การพฒันา

อยา่งยัง่ยนื ไมว่า่จะเปน็ดา้นเศรษฐกจิ การศกึษา

คณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน และดา้นทรพัยากร

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นเอสเอสไอ

จึงได้นำามาตรฐานต่างๆ มาใช้ในการควบคุม

คุณภาพการดำาเนินงานให้เกิดการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มี

ความน่าเชื่อถือ พร้อมกับพัฒนางานให้ก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถอยู่ร่วมชุมชน สังคม ได้

อย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งส่งผล 

กระทบใดๆ ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็น

หัวใจหลักของการดำาเนินงาน โดยเอสเอสไอได้

นำาเอา ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ขอ้กำาหนดระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มมาใชง้าน 

ส่งผลให้ภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพานมี

การจัดการสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยลดของเสียและ

พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำาหรับ

การนำาไปใช้ในการผลิตสามารถลดความเสี่ยง  

ที่เกิดจากความผิดพลาดในการกำาจัดขยะกาก

ของเสีย สนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจาก

ในปัจจุบันลูกค้าต้องการสินค้าที่ช่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ตรงตามข้อบังคับทาง

กฎหมายเพื่อความโปร่งใสในการทำางานและ

เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า  พร้อมมีภาพลักษณ์ที่ดี

ในสายตาลูกค้า ผู้บริโภค และภาครัฐ เป็นต้น 

  ทัง้นีเ้อสเอสไอไดน้ำา ISO 14001 มาใชป้ฏบิตัิ

ในการทำางานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็น
ระยะเวลา 15 ปี  และเอสเอสไอต้องผ่านการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนด ISO 14001 
โดยจะตรวจสอบทุกๆ หน่วยงานที่มีกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง 
จากหน่วยงานอิสระ คือ Lloyd’s Register Quality 
Assurance Limited (LRQA) ที่ได้ผ่านการรับรอง
จากองค์กรสากลที่ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานรับจด
ทะเบียนหน่วยงานมาตรฐานที่เป็นตัวแทนของ
แต่ละประเทศทั่วโลก (International Accreditation 
Forum :IAF)  ซึง่เปน็ผูท้ำาหนา้ทีเ่ฝา้ระวงัการรบัรอง
มาตรฐานเพือ่ใหก้ารรบัรองนีท้รงคณุคา่เปน็ทีน่า่
เชือ่ถอื และการรบัรองจะตอ้งมกีารตอ่อายกุารรบั
รองทุกๆ 3 ปี และเป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2558 เมื่อ
วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาระบบมาตรฐาน ISO 
14001 ของเอสเอสไอได้รับการรับรองมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง  

  “การได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องนี้ เป็น
ผลมาจากผู้บริหารให้ความสำาคัญในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวนและกำาหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อมที่มีความใส่ใจและมุ่งมั่นที่
จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประจำา
ทุกๆ ปี และยังให้ความสำาคัญในการสร้างความ
ตระหนักด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้พนักงานทุกระดับ โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สปัดาหค์วามปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม ฝกึอบรม
ให้ความรู้ เป็นต้น 

  พร้อมกันนี้เอสเอสไอส่งเสริมและประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสะอาดและทันสมัยมาใช้กับการ
ดำาเนินงานกิจการ มุ่งมั่นในการลดของเสียที่
แหล่งกำาหนด ให้ของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด และ
ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการทบทวนการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำาทุกปี ดำาเนินงาน
อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
อยา่งตอ่เนือ่ง และจดัใหม้กีารตรวจสอบคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจำาตลอดทั้งปี”

  การนำา ISO 14001 มาประยุกต์ใช้งาน
ของเอสเอสไอ เริ่มตั้งแต่ 1) กำาหนดนโยบายสิ่ง
แวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยจะถูกกำาหนด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง
ขององคก์ร ซึง่เปน็เสมอืการใหค้ำามัน่สญัญา หรอื
คำาปฏิญาณขององค์กรที่จะดำาเนินงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาและปรบัปรงุ
ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มขององคก์รอยา่งตอ่
เนื่อง  2) การวางแผนการจัดการ เป็นอีกขั้นตอน
หนึ่งที่มีความสำาคัญในการดำาเนินงาน เนื่องจาก
ลักษณะขององค์กรแต่ละประเภทที่นำาเอาระบบ
มาตรฐาน ISO 14001 ไปใช้นั้นมีความแตกต่าง
กันทั้งรูปแบบโครงสร้างขององค์กร การบริหาร
จัดการ กระบวนการผลิต กระบวนการทำางาน วิธี
การปฏิบัติงาน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งนี้ 

การวางแผนการจัดการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับ

นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร  3) การนำาไป

ใช้และการปฏิบัติ โดยให้ทุกคนปฏิบัติในทุกๆ 

กระบวนการทำางาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมน้อยที่สุด  4) การตรวจสอบและแก้ไข 

เปน็ขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้ตอ่เนือ่งมาจากการนำาระบบ

มาตรฐาน ISO 14001 ไปใช้หรือปฏิบัติในองค์กร

ไปแลว้เปน็ระยะหนึง่อยา่งเหมาะสม การตดิตาม

ตรวจสอบที่สำาคัญคือ การติดตามตรวจสอบ

ภายในองค์กร (environmental internal audit) ต่อ

เนือ่งเปน็ประจำา โดยผลทีไ่ดจ้ากการตดิตามตรวจ

สอบจะถกูนำามาวเิคราะหแ์ละนำาเสนอใหผู้บ้รหิาร

ระดับสูงขององค์กรรับทราบ ตัดสินใจในการ

กำาหนดวธิกีารปอ้งกนัและแกไ้ขในดา้นตา่งๆ เพือ่

ให้การดำาเนินงานขององค์กรไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม  5) การทบทวนการจัดการ เป็น
ขั้นตอนที่นำาผลจากการติดตามตรวจสอบและ

ตรวจพบในขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการทำางาน

มาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับองค์กรและ

เป็นไปตามข้อกำาหนดของระบบมาตรฐาน ISO 

14001 ที่กำาหนดไว้ 

  ส่วนการนำามาใช้มีหลากหลายด้านได้แก่  

1) การปอ้งกนั ควบคมุ มลพษิจากการปฎบิตังิาน 

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนด

ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่

เหมาะสมกับการทำางาน 4) เป็นผู้นำาในการใช้

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 5) ปรบัปรงุ

และพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ

เนือ่ง และมปีระสทิธภิาพ 6) ประชาสมัพนัธข์อ้มลู

ขา่วสาร และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการจดัการ

สิ่งแวดล้อม  

  เอสเอสไอยังคมมุ่งมั่นดำาเนินตาม ISO 

14001อย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานอื่นๆ ในการ

ทำางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อไม่

ใหม้ีผลกระทบจากการดำาเนนิงานของเอสเอสไอ

พร้อมกับใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีว-

อนามัยในการทำางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สังคม ควบคู่กัน

  ทั้งนี้ ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management 

System) ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของมาตรฐานการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม ISO 14000 ทีใ่ชเ้ปน็แนวทางใหอ้งคก์ร

หรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการ

ของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่

กำาหนดไว้ ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึง

เป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการ และทรัพยากร   

อย่างเพียงพอในการดำาเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์

คือ การวางแผน (Planning) การนำาแผนไปปฏิบัติ 

(Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการทบทวน 

(Action)

          TCRSS จัดกิจกรรม
“อ่ิมบุญ อ่ิมท้อง ทำาบุญ
เลี้ยงน้องเดือนเกิด”

 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น

ไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 

TCRSS ไดจ้ดักจิกรรม “อิม่บญุ 

อิ่มท้อง ทำาบุญเลี้ยงน้องเดือน

เกิด” ภายใต้โครงการ Happy 

Work Place โดยพาพนักงาน

ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ร่วม

ทำาบุญถวายสังฆทานและ

เลี้ยงอาหารกลางวนัให้กบัเด็ก

นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวยาง

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ซึง่เปน็กจิกรรมแบง่ปนัรอยยิม้-

ความสขุ สง่ผลใหพ้นกังานของ

เรามจีติใจโอบออ้มอาร ีมนีำา้ใจ 

ทั้งนี้มีพนักงานเข้าร่วมจำานวน 

20 คน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2558 ที่ผ่านมา

X
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ประจำ�วันที่  16  มีน�คม  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

  นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  ในฐานะผู้แทน
เครือสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ
ว่าตามที่เครือสหวิริยาได้ริเริ่ม “โครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเครือสหวิริยา
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) และอำาเภอ
บางสะพาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา ครอบคลุมองค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาสถาน
ศึกษา พัฒนาครูและพัฒนานักเรียน มุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามแนวการพัฒนาบนวิถีแห่งความยั่งยืน โดย
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขต
พืน้ที ่7 ตำาบลในอำาเภอบางสะพาน คอื ตำาบลแมร่ำาพงึ 
ตำาบลกำาเนิดนพคุณ ตำาบลพงศ์ประศาสน์ ตำาบล
ธงชัย ตำาบลร่อนทอง ตำาบลทองมงคล และตำาบล
ชัยเกษม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการและนำาเสนอแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ชิงทุนสนับสนุน
พัฒนาสถานศึกษามูลค่า 1.2 ล้านบาท ตามเงื่อนไข
ของโครงการนั้น
  ทั้งนี้ จากการดำาเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2554-
2557 มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาสถาน
ศึกษา ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน แล้วทั้งสิ้น 4 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านดอนสง่า 
โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน และโรงเรยีนบางสะพาน 
และจากการนิเทศติดตามผลการดำาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีของแต่ละ
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านสวนหลวงและโรงเรียน
บ้านดอนสง่า (รุ่นที่ 1) มีผลการดำาเนินงานตามแผน
พัฒนาฯที่โรงเรียนได้เสนอไว้ต่อคณะกรรมการโค
รงการฯอย่างครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการทุกประการ โดยโรงเรียนบ้านดอนสง่ามีผล
คะแนนทดสอบคณุภาพการศกึษาระดบัประถมศกึษา
ปีที่ 3 และปีที่ 6 ดีขึ้นจากลำาดับที่ 23 และ 72 ของเขต
การศึกษาในปี 2553 มาอยู่ลำาดับที่ 17 และ 39 ตาม
ลำาดับ ในปี 2556 ส่วนโรงเรียนบ้านสวนหลวงได้สร้าง
นักเรียนผ่านระบบมอนเตสเซอรี่เข้าไปเรียนในระดับ
ชั้นประถมอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100 และมีระบบ
ดูแลติดตามนักเรียนที่ดี โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
(รุ่นที่ 2) มีผลการดำาเนินงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ 
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจน
ในด้านเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำาเนินงาน รวมถึง
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ ทำาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ และโรงเรียน
บางสะพาน (รุน่ที ่3) เปน็โรงเรยีนทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุ
พัฒนาเป็นปีแรก สามารถดำาเนินงานตามที่ได้ระบุไว้
ในแผนพัฒนาฯ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งการนิเทศติดตาม
ผลการดำาเนนิงานในครัง้นี ้ทำาใหผ้มทราบถงึศกัยภาพ
และขวัญกำาลังใจของคณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่พัฒนา
และยกระดบัคณุภาพการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เพือ่มุง่สูค่วามเปน็เลศิตามแนวการพฒันาบนวถิแีหง่
ความยัง่ยนื โดยโรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน จะไดร้บั
การประเมนิผลการดำาเนนิงานกอ่นการรบัทนุงวดที ่3 
และโรงเรียนบางสะพานจะได้รับการประเมินผลการ
ดำาเนินงานก่อนการรับทุนงวดที่ 2  หลังเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558”

กองทุนสหวิริยา   ต่อจากหน้า 1

SSI UK ระวังอุบัติเหตุ ต่อจากหน้า 1

สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดขึ้นได้ ถ้าพนักงาน
ทุกคนช่วยกันทำาความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ 
ข้าวของเครื่องใช้อย่างเป็นที่เป็นทาง  หากยังใช้งาน
อุปกรณ์นั้นๆ อยู่  ต้องมีการนำาภาชนะมาใส่ให้
เรียบร้อย ไม่เกะกะขวางทางผู้อื่น
  การรณรงคใ์นครัง้นีเ้ปน็การเนน้ยำา้ใหพ้นกังาน
เหน็ความสำาคญัของการยดึมัน่ในนโยบายดา้นความ
ปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะเมือ่ทำางานในทีส่งู 
และอุปกรณ์ต่างๆ อาจตกไปใส่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างได้

คนละมือ เพื่อทำาความ
สะอาด ง่ายๆ เท่านี้ก็จะ
สามารถชว่ยรกัษาความ
ปลอดภัยภายในโรงงาน
ได้”
  “ ทั้ ง นี้ อุ ป ก ร ณ์
เครื่องใช้ต่างๆ อาจตก
หล่นจากที่สูงได้ ดังนั้น
การทำางานในโรงงานควร

โดยเมื่อทำางานเสร็จเรียบร้อยควรจัดเก็บอุปกรณ์ 
รวมถึงเตือนเพื่อนร่วมงานให้จัดเก็บอุปกรณ์เมื่อไม่
ได้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่วางบริเวณทางเดินซึ่ง
อาจเป็นเหตุให้ลื่น สะดุด หรือตกหล่นเป็นอันตราย 
นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงงาน 
ทำาให้ผู้เยี่ยมชมมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทอีกด้วย
  มร. เจสัน วิลมอท (Mr. Jason Wilmot) 
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เอสเอสไอ ยูเค กล่าวว่า “การรณรงค์
ในครั้งนี้จะสำาเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือจาก
พนกังานทกุคน โดยเริม่ตน้จากจดุเลก็ๆ ดว้ยการดแูล 
และจัดการบริเวณที่เราทำางาน และช่วยกันคนละไม้

มร.เจสัน  วิลมอท

  นางสุนทรี ศรีทัศน์ รักษาการผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านสวนหลวง กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 
3 ปีที่ทางโรงเรียนบ้านสวนหลวงได้รับทุนสนับสนุน
จากเครือสหวิริยาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนตามโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ถือได้ว่าเป็นโชคดี
ของโรงเรียนบ้านสวนหลวงที่ได้รับงบประมาณเพิ่ม
เติมจากเครือสหวิริยามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาครอบคลมุทัง้การ พฒันานกัเรยีน พฒันาคร ู
และพัฒนาโรงเรียน นอกเหนือจากงบประมาณของ
ภาครัฐซึ่งในบางครั้งอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนให้ทั่วถึงได้ ในระยะ 3 
ปีที่ทางโรงเรียนบ้านสวนหลวงได้รับทุนจากเครือ
สหวิริยานี้ ทำาให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างเห็นได้
ชัด คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติทั้ง NT และ 
O-net นกัเรยีนของเราขยบัสงูขึน้  ไดร้บัรางวลัจากการ
แขง่ขนัศกัยภาพรายการตา่งๆเพิม่ขึน้ ในขณะทีค่รใูน
โรงเรยีนของเรากไ็ดพ้ฒันาศกัยภาพและมขีวญักำาลงั
ใจในการทำางานทีด่ ีและสง่ผลสูภ่าพรวมของโรงเรยีน
ของเราที่พัฒนาขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนรอบด้านทำาให้โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ของเราไดย้กระดบัคณุภาพการศกึษาขึน้อยา่งชดัเจน 
ต้องขอขอบคุณเครือสหวิริยาที่ได้สนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านสวนหลวงของเรา 
ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนบ้านสวนหลวงจะ
ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะ”
  นายวิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านดอนสง่า กล่าวว่า “โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน เป็น
โครงการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในอำาเภอบางสะพานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่ง
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ทางโรงเรียนบ้านดอนสง่าได้
รับทุนสนับสนุนจากเครือสหวิริยา ทางโรงเรียนก็นำา
มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้งขวญักำาลงัใจใหแ้ก่
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
นับได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งสามมิติ 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีของ
โรงเรียนบ้านดอนสง่า ต้องขอขอบคุณเครือสหวิริยา
ที่ได้สนับสนุนทุนพัฒนาสถานศึกษาให้แก่โรงเรียน
บ้านดอนสง่า ซึ่งทางโรงเรียนบ้านดอนสง่าจะดำาเนิน
การตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ต่อไป เพื่อ
ผลประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืนครับ”
  นางชลธิชา จันทร์แก้ว  ครูชำานาญการ
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กล่าวว่า “หลังจาก
ที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพานได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาสถานศึกษา ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ทาง
โรงเรียนได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในหลายๆด้าน 
ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เราได้นำาเงิน
กองทนุมาใชใ้นการปรบัปรงุภมูทิศันข์องโรงเรยีนและ
ใชใ้นการพฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนใหเ้อือ้ตอ่
การจดัการเรยีนการสอน ดา้นการพฒันาบคุลากร  ได้
สง่เสรมิใหค้ณะครเูขา้รบัการอบรมสมัมนาและศกึษา
ดูงาน เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
พัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพและส่งผล
ถึงตัวนักเรียน ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ  ที่มี
การประสานความร่วมมือและร่วมกิจกรรมระหว่าง
โรงเรียน บ้าน วัด ผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรใน
ท้องถิ่น ทำาให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนประสบ
ความสำาเร็จตามเป้าหมาย 
  และโดยเฉพาะด้านการพัฒนาด้านวิชาการ
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของโรงเรียน โรงเรียนได้
นำางบประมาณจากกองทุนมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน ทัง้ทีเ่ปน็กจิกรรมตามหลกัสตูรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมให้โรงเรียนมีความ
โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
อังกฤษ ซึ่งประเมินได้จากคุณภาพของนักเรียนเมื่อ
มีการทดสอบในระดับต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
แขง่ขนัทีไ่ดร้บัรางวลัมากมาย รวมถงึการเขา้ศกึษาตอ่
ในระดับมัธยมศึกษา จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และคนในชุมชน 
  นอกจากนี้ โครงการกองทุนสหวิริยาฯ ยังมี
ส่วนช่วยให้ คณะครูและบุคลากรมีขวัญกำาลังใจใน
การทำางาน เนื่องจากจำานวนนักเรียนของโรงเรียน

อนบุาลบางสะพานเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้ในการ
จดักจิกรรมตา่งๆตอ้งใชง้บประมาณคอ่นขา้งมาก งบ
ประมาณทีม่อียูอ่าจไมเ่พยีงพอตอ่การพฒันา เมือ่ทาง
โรงเรยีนไดร้บัการสนบัสนนุเพิม่เตมิจากภาครฐั ทำาให้
สามารถจดักจิกรรมตา่งๆทีเ่ปน็ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเตม็
ทีไ่มต่ดิขดัและประสบผลสำาเรจ็ ตอ้งขอขอบคณุเครอื
สหวิริยา ที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้ เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อ
หนุนสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอำาเภอบางสะพานต่อไปค่ะ”
  นางธนิดา กลั่นศรี รองผู้อำานวยการโรงเรียน
บางสะพาน กล่าวว่า “หลังจากที่ทางโรงเรียน
บางสะพานได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา
จากเครือสหวิริยา ทางโรงเรียนได้มีอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่ประสบความสำาเร็จอย่างมาก คือ กิจกรรม Math 
Day เปน็การเปดิตลาดนดัใหน้กัเรยีน เพือ่บรูณาการ 8 
กลุม่สาระ เสรมิทกัษะ 5 สมรรถนะ และ 8 คณุลกัษณะ 
ซึ่งได้รับการชื่นชมจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 วา่เปน็โรงเรยีนตน้แบบศกึษาดู
งานของผูบ้รหิาร โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานที ่ไดร้บั
การชมเชยวา่มกีารจดัไดอ้ยา่งดเียีย่ม สะอาดสวยงาม
เป็นต้นแบบได้ นอกจากนี้ โรงเรียนบางสะพานยังได้
รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นสถานศึกษาที่มีรูป
แบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมารตฐานการ
ศึกษาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในรอบหนึ่งทศวรรษ 
และมีโอกาสได้ไปนำาเสนอผลงานที่จังหวัดเชียงใหม่
  และความภูมิใจสูงสุด คือ ทางโรงเรียน
บางสะพาน ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเราได้น้อมนำาเศรษฐกิจพอ
เพยีง โรงเรยีนสขีาว และวถิพีทุธ โดยการนำาวฒันธรรม
ท้องถิ่น คือ ระบำาร่อนทอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
อำาเภอบางสะพานมาใช้ ซึ่งสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้และ
เป็นที่ปลาบปลื้มใจจนถึงทุกวันนี้ สำาหรับการนิเทศ
ติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเครือ
สหวริยิาและคณะกรรมการโครงการฯทกุทา่นทีใ่หข้อ้
เสนอแนะต่างๆ ซึ่งในโอกาสต่อไปทางโรงเรียนจะนำา
เสนอผลการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการโครงการฯทุกท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ”

ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง ควรคำานึงถึงข้อควร
ระวังและกฏระเบียบเร่ืองความปลอดภัย และใส่หมวก
นิรภัยทุกครั้งที่ทำางานในโรงงาน” มร.วิลมอท กล่าว

  ข้อควรระวังสำาคัญที่พนักงานควรให้ความ
สนใจ ได้แก่

1. ระมดัระวงั เกบ็อปุกรณท์ีเ่ปน็อนัตราย และรายงาน
 เรื่องความปลอดภัยทันที

2. หมัน่ทำาความสะอาด เกบ็อปุกรณเ์ขา้ทีห่ลงัใชง้าน

3. เก็บรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้แน่นหนา 

4. กั้นเขต หรือติดป้าย เมื่อมีการทำางานในที่สูง

5. ใช้ภาชนะเม่ือต้องการเคล่ือนย้ายของท่ีเป็นช้ินเล็กๆ
 เช่น เศษเหล็ก หรือขยะ

6. ตรวจสอบประเมนิความเสีย่ง เพือ่ใหแ้นใ่จวา่มกีาร
 ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดของตกหล่น
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เหล็กแผนรีดเย็น   ตอจากหนา 1

  นายเฉลมิ บญุเทยีบ ผูชวยกรรมการผูจดัการ
ใหญ สายการผลติ บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั 
(มหาชน) หรอื TCRSS กลาวกบัผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็
เอสเอสไอ” วา โรงงานเหล็กแผนรีดเย็นไทย อําเภอ
บางสะพาน ไดดําเนินกิจกรรม T1 หรือ QCC อยางตอเน่ือง
เพื่อสงเสริมการดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริม
การทํางานเปนทีม พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
และสรางนวัตกรรมใหมในองคกร พรอมกับทําให 
TCRSS เปนหน่ึงอยูเสมอ โดยลาสุดพนักงานไดชวยกัน
ดาํเนนิการปรบัปรงุโซลนิอยดวาลว (Solenoid Valve) ที่
ใชควบคุมระบบไฮดรอลิค ซึ่งมีการเสียจาก การซอต
เซอรกติของแผนพริน้ทการด (Print card) คอนขางบอย 
โดยเฉพาะป 2012 - 2013 มเีสยีสะสมถงึ 38 ตวั คดิเปน
เงิน 703,000 บาท (ราคา Solenoid ชุดละ 18,500 บาท) 
แผน Print card ไมมีแยกขาย ตองซื้อ Solenoid ทั้งชุด
  นายเฉลิม เลาวา “พนักงานในชื่อทีม MC มอง
วาเปนการเสียเปลาโดยไมจําเปน ถาสามารถซอม 
Print card ได จึงพิจารณาหาทางซอม Print card โดย

บริจาคโลหิต       ตอจากหนา 1

เกิดการขาดแคลนสะสมตอเนื่องสาเหตุเนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญมกับรจิาคในชวงทีม่กีจิกรรม และ
เทศกาล วนัสาํคญัตางๆ ทาํใหเกดิการบรจิาคโลหติไม
สมํ่าเสมอ จนกระทั่งเกิดภาวะวิกฤต  สงผลกระทบ
กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่เบิกโลหิตนําไปรักษาผู
ปวยมากถึง 8,000 ยูนิต แตจายโลหิตไดเพียง 2,000 
ยูนิต ซึ่งตามมาตรฐานงานบริการโลหิตตองมีโลหิต
สํารอง 3,000 ยูนิตตอวัน สําหรับใชในกรณีฉุกเฉิน 
ทาํใหผูปวยไมสามารถรบัการรกัษาได และตองเลือ่น
การรักษาหรือผาตัดออกไป สําหรับประเทศไทยตอง
จัดหาใหไดปละ 1,950,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอตอ
ความตองการของผูปวยทั้งประเทศ
  นายสุชาติ พลายศิริ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายทรพัยากรบคุคลและธรุการ บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ ไดกลาว
วา ดวยเลง็เหน็ปญหาดงักลาว กลุมบรษิทั เอสเอสไอ 
ไดแก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรอืเอสเอสไอ และบรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั 
(มหาชน) หรือทีซีอารเอสเอส ไดชวยกันกระตุนและ
รณรงคใหพนักงาน เขารวมดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนโดยการบรจิาคโลหติอยางตอเนือ่ง 
ดวยการจัดบริการบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงงาน
บางสะพาน ใหแกพนกังานในพืน้ทีอ่าํเภอบางสะพาน 
โดยมีหนวยกาชาดอําเภอบางสะพานมาใหบริการ 
และการบริการพาพนักงานไปบริจาคยังศูนยโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย สําหรับพนักงานกรุงเทพ 
ซึง่ไดรบัการตอบรบัจากพนกังานเขารวมบรจิาคโลหติ
เปนจํานวนมาก 
  โดยกิจกรรมการบริจาคโลหิตที่ไดจัดขึ้นเปน

ประจาํทกุ 3 เดอืน  กลุมบรษิทัเอสเอสไอไดดาํเนนิการ
ทั้งสิ้น 16 ครั้ง มีจํานวนพนักงานที่เขารวม 169 คน
คิดเปนประมาณเลือด 70,100 CC แบงไดเปน บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มีกิจกรรม
บริจาคเลือดทั้งหมด 5 ครั้ง จํานวนผูเขารวม 50 คน 
คิดเปนประมาณเลือด 22,500 CC บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) มีกิจกรรมบริจาคเลือด
ทั้งหมด 11 ครั้ง จํานวนผูเขารวม 119 คน คิดเปน
ประมาณเลือด 47,600 CC
   ลาสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 พนักงาน

บรษิทัในกลุมเอสเอสไอ ประกอบดวย บรษิทั สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  SSI   บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) TCRSS   บริษัท เหล็กแผน
เคลือบไทย จํากัด TCS บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด WCE โครงการ “รับบริจาคโลหิต” ของสภา
กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป 2558 เพื่อ
จัดหาโลหิตสํารอง โดยมีเจาหนาที่จากโรงพยาบาล
บางสะพาน และหนวยกาชาดอําเภอบางสะพาน 
สัญจรออกหนวยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ซึ่งไดรับ
ความรวมมือจากพนักงานเขารวมบริจาคเลือดเปน

จํานวนมาก การบริจาคโลหิตในครั้งนี้จัดรับบริจาค
โลหิต ณ บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด TCS 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  นายรัฐกฤษณ ออนปรีดา หัวหนาแผนก
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ เอสเอสไอ กลาวถึงการ
บริจาคโลหิตวา “หลายคนอาจจะไมรูวาสุขภาพ
โดยรวมของผูบริจาคเลือดดีกวาคนที่ไมเคยบริจาค
เลือด เลือดที่เสียไปจะไมเปนผลเสียตอรางกายของ
เราเลย ซํ้ายังทําใหระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น 
ทําใหรางกายแข็งแรง นอกจากนี้ยังชวยใหผิวพรรณ

เปลงปลั่ง มีนํ้ามีนวล และยังชวยใหหนาใส มีสวนลด
ความเสี่ยงจากมะเร็งรายที่สําคัญ ทําใหมีความรูสึก
วาเปนผูให ไดทําทาน ไดชวยชีวิตคน ทําใหเรารูสึก
สุขใจเพราะไดชวยชีวิตผูอื่นดวย เรียกไดวาเปนการ
ทําบุญอีกอยางหนึ่ง เปนการตอชีวิตที่สงผลใหใคร
หลายๆ คน มีชีวิตรอดปลอดภัย จึงอยากเชิญชวน
ใหเพื่อนพนักงานทุกทานเขารวมกับกิจกรรมบริจาค
โลหิตนี้ในครั้งตอๆ ไป ที่บริษัทไดจัดกิจกรรม”
  นางสาวอัญรัตน  ลูกอินทร  ผูจัดการสวน
ควบคุมงบประมาณ บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย 

จํากัด (มหาชน) กลาววา “การบริจาคโลหิต เปน
กิจกรรมที่ดีมากคะ บริจาคเปนครั้งที่ 21 แลวคะ  ครั้ง
แรกก็ตื่นเตน กลัวนิดๆ เจ็บนิดหนอย ทุกครั้งที่เขา
รับการรับบริจาคโลหิต เต็มใจเขารวมเปนอยางมาก 
เพราะเปนการทําบุญคะ ที่แตกตางจากการทําบุญ
ตามวัด หรือที่อื่นๆ ก็คือ เราใหโดยตรงกับผูรับ คนที่
กาํลงัเดอืดรอนตองการเลอืด เราไดชวยชวีติเขา ทาํให
เขามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง รูสึกดีมากๆ” 
  ทั้งนี้ คุณสมบัติผูบริจาคเลือด ไดแก เปนผูที่
มีนํ้าหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุระหวาง 17 ป ถึง 60 
ปบริบูรณ (ถาเปนผูบริจาคครั้งแรก ตองอายุไมเกิน 
55 ป) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 
ไมอยูระหวางไมสบายหรือรับประทานยาใดๆ ไมมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด สุภาพ
สตรีไมอยูในระหวางมีประจําเดือน ตั้งครรภ หรือให
นมบุตร และไมมีการคลอดบุตรหรือแทงบุตรภายใน 
6 เดือนที่ผานมา
  การเตรียมตัวกอนบริจาคเลือด คือควรนอน
หลบัพกัผอนใหเพยีงพออยางนอย 6 ชัว่โมง ในคนืกอน
วนัทีจ่ะมาบรจิาคเลอืด ไมเปนไข ปวย หรอือยูระหวาง
รับประทานยาแกอักเสบใดๆ รับประทานอาหารมื้อ
หลักกอนมาบริจาคเลือด หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน
สูง เนื่องจากจะทําใหสีของพลาสมาผิดปกติเปนสี
ขาวขุน ไมสามารถนําไปใชได  ดื่มนํ้า 3 - 4 แกว และ
เครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เชน นํ้าผลไม นม นํ้าหวาน เพื่อ
เพิ่มปริมาณเลือดในรางกาย จะชวยปองกันอาการ
แทรกซอน เชน มึนงง ออนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะ
ภายหลังบริจาคเลือด งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
กอนมาบริจาคเลือดอยางนอย 24 ชั่วโมง และงดสูบ
บุหรี่กอนและหลังบริจาคเลือด 1 ชั่วโมง เพื่อใหปอด
ฟอกเลือดไดดี

ตั้งเปาหมายที่คาใชจายไมเกิน 500 บาทตอชิ้น และ
สามารถใชงานไดเกนิ  12  เดอืน  พนกังานในทมีจงึได
รวมกันวิเคราะหสาเหตุ และหาทางแกปญหา โดย
พบวา Print card ไหมมาจาก 3 สาเหตุ คือ 1.ขาหลวม
2. เนือ้บดักรแีตก ทัง้สองสาเหตนุีเ้กดิจากการบดักรทีี่
ไมดีจากผูผลิต มีปริมาณตะกั่วบัดกรีนอย และเกิด
จากความรอนสะสม พนกังานไดแกไขปญหาโดยการ
บัดกรีเพิ่มเติมใหแข็งแรงมากขึ้น รวมทั้งตรวจสอบ
อุณหภูมิขณะ
ใชงาน และ 3. 
จากการเสื่อม
สภาพ พนักงาน
แก ไขโดยการ
ออกแบบ Print 
card ใหม โดย
เปลีย่นวสัดจุาก 
Megalith เปน
อีพอกซี (Epoxy) 
ซึ่งสามารถทน
ค ว า ม ร อ น ไ ด
สูงกวา รวมทั้ง

ออกแบบรูปแผน Print card ใหสามารถบัดกรีได 2 

ฝง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

  จากการแกปญหา นายเฉลิม กลาววา เบื้อง

ตนพนักงานไดนําแผน Print card ใหมมาทดลอง

ใชพบวาสามารถใชงานไดดี ตั้งแตเดือนมกราคม 

2014 จนถึงปจจุบันยังไมพบปญหา ทําใหสามารถ

ซอม Solenoid valve ทีแ่ผน Print card เสยีหายมาเปน 

Spare part ไดทั้งหมด สามารถลดคาใชจายในการ

สั่งซื้อไดปละ 350,000 บาท โดยใชเงินลงทุน ในการ

ออกแบบ และซอม Print card เพยีง 5,320 บาท ความ

สําเร็จนี้มาจากความรวมมือรวมใจของ ทีม MC ที่

มีคุณวิริยะ และ คุณสุทัศน เปนหัวหนาและเลขา    

รวมทั้งทีมงานทั้งหมดที่ตองการพัฒนา TCRSS ให

เปนหนึ่งอยูเสมอ ผมตองขอขอบคุณครับ
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คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฯ เครือสหวิริยา
มอบหมายทีมงาน บจก.บางสะพานสัมพันธ 
เดนิงานพัฒนา อ.บางสะพาน ทกุมติิ

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

แนะนําบริษัท
ในเครือสหวิริยา

บริษัท บางสะพาน
สัมพันธ จํากัด
“ศูนยกลาง

งานพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและส่ิงแวดลอม”
พรอมสัมภาษณ
ผูบริหาร

:อานตอหนา 3

สหโลจิสติกส โฮลดิ้งส
รวมคนกลุมขนสงสหวิริยาเสริมความรู
“การวางแผนและกําหนดเปาหมาย”
มุงสูความเปนเลิศในการทํางาน

กลุมบริษัทในเครือสหวิริยา ภายใตคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เครือสหวิริยา มอบ
หมายแนวทางและการรวมพัฒนาอําเภอบางสะพาน ทั้ง 3 มิติ 
ใหทีมงานบริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด เปนผูขับเคลื่อน      
เนนใหคณะกรรมการฯ เปนศูนยรวม รวมพัฒนา อ.บางสะพาน 
ไปกับทุกภาคสวนใน อ.บางสะพาน

: อานตอหนา 2

 โดยนายนาวา  จันทนสุรคน  ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ สายกิจการ
สาธารณะและความรับผิดชอบตอ

สังคม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
ใหรายละเอยีดในฐานะประธานคณะ
กรรมการ                :อานตอหนา 2

 

กลุมธรุกจิสหโลจสิตกิส  โฮลดิง้ส
รวมผูบริหารและพนักงานกลุม
ขนสง ไดแก ทีมจากกลุมทาเรือ
ประจวบ ทาเรือบางปะกง เรือ
ลําเลียงบางปะกง และกลุมงาน
รถขนสงขนาดใหญ เขาอบรมและ

ระดมสมองในหลักสูตร “การ
วางแผนและกําหนดเปาหมาย”
มุงสูความเปนเลศิในการทาํงาน
หรือ OKRs ภายใตนโยบายการ
ขับเคล่ือนองคกรป 2015 : Sahaviriya
Academy          :อานตอหนา 4

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผานมา นายราเชนทร    
มณีสวางวงศ กรรมการผูจัดการ บริษัท 
บ.ีเอส.เมทลั จาํกดั บรษิทัผูผลติเหลก็แปรรปู 
ในเครือสหวิริยา เขารวมพิธีลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในโครงการ
สงเสริมศักยภาพโรงงานมุงสูการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอ
สังคมอยางยั่งยืน (ภายใตคาใชจายในการ

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีระบบผลิต
สเีขยีวใหเปนมิตรกบัสิง่แวดลอมและชมุชน) 
จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม      :อานตอหนา 2

บี.เอส.เมทัล บริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
ไดรบัคดัเลอืกรวมบนัทึกลงนามฯ อตุสาหกรรมทีม่คีวามรบัผดิชอบตอสงัคม (CSR-DIW)

ภาครัฐ สปป.ลาว ชื่นชมงาน
ดานสิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา 
เย่ียมชมเหล็กแผนรีดเย็นไทย ตัวอยางกระบวนการจัดการท่ีดี

ทีมงานเครือสหวิริยา โดย
บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย 
(TCRSS) และทีมงานดาน
สิ่งแวดลอม ทีมงานสงเสริม
และพัฒนา และทีมพัฒนา
โครงการและการมีสวนรวม 
ไดตอนรับคณะจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-

แวดลอม/กระทรวงพลังงาน
และบอแร สาธารณรฐัประชา-
ธิปไตยประชาชนลาว โดย
เปนคณะรับเชิญจากคณะ
ว น ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เกษตรศาสตร  เขาเยี่ยมชม
ระบบการตรวจติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรมปนผลธนาคารชุมชน
กลุมออมทรัพยบานกลางนา

น.3

●  ปนผลธนาคารชุมชน

ไลน ทรานสปอรต รวมกับ มยส.
ตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน

น.2

●  ตรวจสารเสพติด
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ให้รายละเอียดในฐานะประธานคณะกรรมการ

นโยบายพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เครือสหวิริยาว่า “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรม

การนโยบายฯ นี้คือ เป็นศูนย์กลางการกำาหนด

นโยบายงานพัฒนา อ.บางสะพาน ในส่วน

ของภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่

บางสะพาน โดยแบ่งงานพัฒนาเป็น 3 ด้านคือ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา

การดำาเนนิธรุกจิของเครอืสหวริยิา คอืการพฒันา

เศรษฐกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ชมุชน รวมถงึการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่”

  “และอีกหน่ึงบทบาทสำาคัญของคณะกรรมการ

นโยบายฯ คือ การกำากับดูแล บูรณาการงาน

พัฒนางานทั้ง 3 ด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยผา่นทมีงานบรษิทั บางสะพานสมัพนัธ ์จำากดั 
และคณะทำางานย่อยอื่นๆ ซึ่งเราเรียกทั้งหมดว่า 
เป็นทีมขับเคลื่อนงานพัฒนาฯ แบ่งงานได้ดังนี้
 - การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
อาทิ แผนงานก่อตั้งและพัฒนาธนาคารชุมชน 
อ.บางสะพาน สภาผู้นำาชุมชน พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มต่างๆ ของชุมชน เป็นต้น
 - การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
ได้แก่  โครงการมอบทุนการศึกษาประจำาปี  
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ผ่าน
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เป็นต้น
 - การสง่เสรมิงานดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทัง้
ในโรงงานและชุมชนผ่านกิจกรรมสนับสนุนเช่น 
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานฐานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู่การทำาแผนงานด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ดี ฯลฯ
 - การพฒันาสงัคม ชมุชน  สรา้งสมัพนัธท์ีด่ผีา่น
กิจกรรมเพื่อสาธารณะต่างๆ อาทิ สนับสนุนงาน
ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ 
  “สำาหรบัการจดัสรรงบประมาณการพฒันา
นั้น มาจากบริษัทในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน 
ทั้งหมด 10 บริษัท ได้แก่ บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บจก.ท่าเรือ
ประจวบ บจก.เวสท์โคทส์ เอ็นจิเนียริ่ง บมจ.
บางสะพานบาร์มิล บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต บจก.ประจวบพัฒนา 
ดีเวลลอปเมนท์ บจก.เรือลำาเลียงบางปะกง และ
บจก.บี.เอส.เมทัล เรียกได้ว่าทุกบริษัทรวมใจ
กันเป็นหนึ่งเพื่อร่วมพัฒนา อ.บางสะพาน อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีบจก.บางสะพานสัมพันธ์ รับ
นโยบายและหลักการไปดำาเนินงานต่อให้เกิด
ผลสำาเร็จ”

  โดยนายนาวา กล่าวปิดท้ายว่า “ที่สำาคัญ
คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เครือสหวิริยาได้จัดทำาขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา อ.บางสะพานนั้น เกิดจากการเรียนรู้ พูด
คุยกับชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชมุชนในพืน้ทีเ่ปน็หลกั นำาไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ
รว่มกนั โดยมแีผนงานระยะยาวรองรบั พรอ้มการ
วัดผลชัดเจน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในอำาเภอบางสะพาน”

พัฒนาบางสะพาน ต่อจากหน้า 1

l  ข้อมูลประกอบ
CSR-DIW คือโครงการส่งเสริมสถาน-
ประกอบการรวมพลงัสรา้งความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมเป็นสุขอย่างย่ังยืน (Corporate Social
Responsibility, Department of Industrial
Works : CSR-DIW) ซึง่โครงการนีก้รมโรงงาน
อุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สง่เสรมิการดำาเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคมแกผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรม และ
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Develop-
ment) รว่มทัง้เพือ่สนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมสามารถดำาเนินกิจการร่วมกับ
ชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบ
ขา้ง อนัจะเปน็การเพิม่พนูขดีความสามารถ
ในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ ทั้งภายใน
ประเทศและระดับสากล

นาวา  จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายกจิการสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

 
	 ไลน	์ทรานสปอรต์	รว่มกบั	มยส.	ตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน 

 อีกหนึ่งภาพกิจกรรมดีๆของ บริษัทไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด บริษัทในกลุ่มขนส่ง

เครอืสหวริยิา ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกบัภาครฐัและชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง ในครัง้นีไ้ดเ้ขา้รว่ม

โครงการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีการตรวจหาสารเสพติด

ในพนักงาน เพื่อสร้างมาตรฐานสถานประกอบการไร้สารเสพติด ดำาเนินงานร่วมกับ

คณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ

กิจการ (มยส.) เมื่อวันก่อน

X

บี.เอส.เมทัล        ต่อจากหน้า 1

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นในการร่วมดำาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้สำาเร็จลุล่วง นำาไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน (Sustainable 
Development)
  โดยปนีีน้บัเปน็ปทีี ่8 แลว้ทีบ่จก.บ.ีเอส.เมทลั
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามโครงการ
ของภาครัฐในการคัดเลือกบริษัทเอกชนที่มี
คุณสมบัติตรงกับวัตถุประสงค์โครงการเข้าร่วม
อย่างต่อเนื่อง(CSR-DIW) โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานใน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
  นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการ       
ผูจ้ดัการ บรษิทั บ.ีเอส.เมทลั จำากดั(สาขา1) กลา่ว
ว่า “ในฐานะผู้บริหาร ขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน
ทุกคนที่ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับ
บริษัท ทั้งการรับผิดชอบในธุรกิจ การทำาดี ดูแล
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีความ
ชัดเจนในนโยบายเรื่องการส่งเสริมและผลักดัน
ให้องค์กรดำาเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเดินทางมาได้ถึง

วันนี้เนื่องจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานใน
องค์กร ขอมอบความภูมิใจที่ได้รับให้กับผู้บริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่มีส่วนร่วมสร้าง
สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ อ.บางสะพาน และ
ประเทศของเรา”
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และกระบวนการบำาบัดนำ้าเสียของ บมจ.

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

	 	 โดยมีนายเฉลิม บุญเทียบ	 ผู้จัดการ

ทั่วไป	 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ทีม

บริหาร	 TCRSS	 ได้กล่าวต้อนรับ	 และผู้แทน

เครือสหวิริยาร่วมบรรยายสรุปภาพรวมการ

ดำาเนินธุรกิจของเครือสหวิริยากับการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อม	 จากนั้นนำาคณะฯ	 จาก	สปป.ลาว	

และคณะทำางานจากประเทศไทยเขา้เยีย่มชม

ระบบการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และกระบวนการบำาบัดนำ้าเสีย	 เริ่มจากเข้า

ชมระบบจัดการควบคุมของเสียในส่วนต่างๆ	

ภายในกระบวนการผลิต	พร้อมมีเจ้าหน้าที่

ของโรงงานร่วมบรรยายในการเดินชม	พร้อม

บรรยายเกี่ยวกับระบบการจัดการนำ้าเสียใน

กระบวนการผลิตเหล็กของโรงงาน	 และชม

กระบวนการบำาบัดนำ้าเสียที่ได้มาตรฐาน	 ISO	

14001	รวมถงึพดูคยุ		แลกเปลีย่นความคดิเหน็

เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

ชุมชน	 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

อย่างยั่งยืน

	 	 ในโอกาสนี้นายอ้ายเพชร ลาพัน 

ตัวแทนคณะดูงานจาก	 สปป.ลาว	 ได้แสดง

ความชื่นชมและขอบคุณที่ได้เข้าชมบริษัท

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	ตัวอย่างกระบวนการ

จัดการที่ดีของไทย

	 	 “เรารู้สึกดีใจ	 และขอขอบคุณที่คณะ

ของพวกเราได้เข้าเยี่ยมชมขบวนการผลิต	

การกำาจัดนำ้าเสีย	 รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ	 ของ

โรงงาน	และแนวนโยบายการบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืนของเครือสหวิริยา	 สามารถเป็น

โรงงานต้นแบบของประเทศไทยในด้านการ

สปป.ลาว             ต่อจากหน้า 1

จัดการสิ่งแวดล้อม	ยืนยันได้จากรางวัลที่ได้

รับมา	เหมาะสมท่ีจะให้หลายๆ	ประเทศท่ีสนใจ

ที่จะมาศึกษาดูงาน	 นับได้ว่าเครือสหวิริยา

เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานที่ได้มาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับในระดับสากลที่ช่วยในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม	อย่างยั่งยืน”

X
    กิจกรรมปันผล
กลุ่มออมทรัพย์
บ้านกลางนา 

นับเป็นลำาดับที่	 11	แล้ว

กับความสุขในกิจกรรม

ปันผลกำาไรคืนสู่สมาชิก

ของกลุ่มออมทรพัยบ์้าน

กลางนา	 ต.แม่รำ าพึง	

อ.บางสะพาน	 กับยอด

เงินปันผล	 41,461	บาท	

จากจำานวนสมาชิก	 187	

ราย	 ปันผลคืนความ

สุ ข ใ ห้ กั บพี่ น้ อ ง ช า ว

บางสะพานกันอย่าง

ต่อเนื่อง
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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

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

“แนะนําบริษัทในเครือสหวิริยา” :  บริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด

วันนี้คอลัมน “แนะนําบริษัทในเครือ

สหวิริยา” จะพาทานผูอานไปทําความ

รูจักกับ บริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด 

บริษัทซึ่งจะมีบทบาทหลักในการขับ

เคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม อ.บางสะพาน โดยมี 

นางศศิธร พิริยกิจ ในฐานะผูจัดการทั่วไป 

บจก.บางสะพานสัมพันธ รับนโยบายการ

บริหารงานจากคณะกรรมการนโยบาย

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

เครือสหวิริยา

 ซึ่งผานการขับเคลื่อนโดย 4 ทีมงานคือ 

ทีมสงเสริมและพัฒนา ทีมพัฒนาโครงการ

และการมีสวนรวม ทีมชํานาญการดาน            

สิ่งแวดลอม และทีมวางแผนยุทธศาสตร      

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นางศศิธร พิริยกิจ กลาววา “บจก.

บางสะพานสัมพันธ ในฐานะที่ไดรับมอบ

หมายใหเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางงาน

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ของเครือสหวิริยา ที่จะไปรวมมือกับชุมชน 

ภาครัฐ และภาคีรวมพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่ 

อ.บางสะพาน ซึ่งกํากับดูแลการดําเนินงาน

โดยคณะกรรมการนโยบายฯ โดยเปาประสงค

สําคัญที่สุดคือ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม   

ทีเ่ตบิโตเคยีงคูการพฒันาพืน้ที ่อ.บางสะพาน 

อยางสมดุล รวมไปกับชุมชน ซึ่งมีทีมงาน

พี่เลี้ยงที่ใกลชิด และทํางานรวมกับชุมชน 

ทราบถึงปญหา ความตองการชุมชน และ

เนนกระบวนการมสีวนรวมคดิ รวมทาํ รวมรบั

ประโยชน ตั้งแตตน”

 “งานพัฒนาหลักๆ ในความรับผิดชอบ

ของทีมงาน บจก.บางสะพานสัมพันธ เชิง

เศรษฐกิจ ไดแก งานพัฒนาธนาคารชุมชน 

อ.บางสะพาน งานพัฒนากลุมอาชีพ งาน

สินคาชุมชนเคลื่อนที่ในโรงงาน เชิงสังคม 

เชน การสงเสริมตนแบบสภาผูนําชุมชน งาน

พัฒนาเครือขายชุมชน รวมถึงการสนับสนุน

และรวมสงเสริม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 

ตางๆ ในพื้นที่ และงานดานสิ่งแวดลอม เชน 

รวมบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม 

ทั้งในโรงงานและในชุมชน การเปนตัวแทน

โรงงานและชุมชนในการทําหนาที่ติดตาม

ตรวจสอบ รายงานผลใหแตละฝายไดทราบ 

เปนตน”

“ศูนยกลางงานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม” อ.บางสะพาน

สหโลจิสติกส โฮลดิ้งส ตอจากหนา 1

  โดยในวันดังกลาว ไดรับเกียรติจาก

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือ

สหวิริยา รวมใหแนวนโยบายและวิสัย

ทัศนการดําเนินงาน การขับเคลื่อนกลุม

ธุรกิจขนสงไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ผานทีม

งานที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมตางๆ 

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงสุด 

และในการอบรมดังกลาว นายสุรเดช 

มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พรอม

ดวยวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการ

วางแผนและการกําหนดเปาหมาย มารวม

ใหความรูและจัดกิจกรรมเวิรคชอปใหกับ

พนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน และเตรียมความ

พรอมในการทํางานเปนทีมที่มีมาตรฐาน

เดียวกัน ในการขับเคลื่อนองคกร พรอม

กบัผูมสีวนรวมจากกลุมธรุกจิอืน่ๆ ในเครอื

สหวิริยาท่ีเขารวมอบรม อาทิ กลุม สหแลนด-

พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้งส รวมถึงผูแทนจาก 

บจก.บางสะพานสัมพันธ เปนตน 

ความคดิเหน็สวนหนึง่จากผูเขารวมอบรม

นางสาวสุวรรณา ญาณชโลทร
ผูจัดการฝายการคา
บจก.เรือลําเลียงบางปะกง 

  “สําหรับการเขารวมในครั้งนี้ ไดเห็น
แนวทาง หลักการคิดและเปาหมาย ของ
บริษัทในภาพเดียวกัน ทําใหเราสามารถ

นําแผนงานนั้นมากําหนดเปาหมายในการ
ทํางานของทีมเราไดอยางเห็นผลและมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเรากาวไปพรอมๆ กัน
กับบริษัทไดอยางมั่นคง”

นายพุทธพงษ ฉัตรเฉลิมพันธุ
หัวหนาแผนกอาวุโส
บจก.สหโลจิสติกส โฮลดิ้งส

    “การอบรมครั้ งนี้ ช วยตอยอด

ความคิด และจัดระบบการทํางานให

มีประสิทธิภาพบรรลุ เปาหมายและ

ตอบสนองนโยบายของบริษัทไดอยางดี 

นอกจากนี้ยังชวยใหเรารูจักวางแผนทั้ง

ในชวีติการทาํงานและประยกุตใชกบัชวีติ

สวนตัวไดอีกดวย”

 “4  ทีมงาน

หลักภายใตการ

บ ริ ห า ร ง า น โ ด ย

บริษัท บางสะพาน

สัมพันธ จํากัด นั้น 

ขอทําหนาที่ เปน

ศู น ย ก ล า ง ห รื อ

ตัวแทนของเครือ

สหวิริยา อ.บางสะพาน ทํางานพัฒนา 3 ดาน

หลักๆ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

เครือสหวิริยาในฐานะที่เปนสมาชิกของพื้นที่

บางสะพาน ขอรวมมือกับชุมชน รวมพัฒนา 

สงเสริมพื้นที่ใหเกิดความอยางยั่งยืน สงตอ

สิ่งดีๆ สูพี่นอง ลูกหลานชาวบางสะพานไป

ดวยกัน” นางศศิธร กลาว

ศศิธร  พิริยกิจ
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