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เอสเอสไอผ่านการประเมินผล
และได้รับใบรับรองการจัดประชุม
สเีขยีว (Green Meetings) ซึง่จดั
โดยองคก์รธรุกิจเพ่ือการพฒันา
อย่างย่ังยืน (TBCSD) และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ในโครงการ 
TBCSD  Green  Meetings  เพื่อ
รณรงค์ให้ภาคเอกชนนำาแนวทาง
การจัดประชุมสีเขียวในองค์กร
ไปประยุกต์ใช้ เน้นส่งเสริมใช้
ทรัพยากรคุ้มค่า ลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ผู้บริหารมั่นใจขยายผล
ปฏบิตัจิดัประชมุสเีขยีวสูบ่รษิทั
ในกลุ่มเอสเอสไอได้ครบทุกบริษัท

        นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน์
ผู้จัดการท่ัวไป สำานักประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ  อ่านต่อ น.4

SSIรบัใบรบัรอง
จดัประชมุสเีขยีว
เตรียมขยายผล
สู่บริษัทในกลุ่ม

• ร.ร.ดอนสง่า-สวนหลวงพัฒนาครบ3ปี
• ผลสัมฤทธิ์ขยับสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ

สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน : ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี หลังจากดำาเนินงานตามแผน
พฒันาฯ คณุภาพการศกึษา ภายใตโ้ครงการ “กองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน” ครบ 3 ป ีโรงเรยีนบา้นดอนสงา่
มีผลคะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 ดีขึ้นจากลำาดับที่ 29 เป็นที่ 20 ของเขตพื้นที่การศึกษา 
และผลคะแนนทดสอบการศึกษาขึ้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 มีคะแนนสูงเป็นลำาดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา 
โรงเรยีนบา้นสวนหลวงไดส้รา้งนกัเรยีนผา่นระบบมอนเตสเซอรีเ่ขา้ไปเรยีนในระดบัชัน้ประถมอา่นออกเขยีนไดร้อ้ยละ 100 และมรีะบบ
ดูแลติดตามนักเรียนที่ดี

กรมทรัพย์สินทางปัญญารับการ
ขึน้ทะเบยีนและออกอนสุทิธบิตัร
“เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิ้ล
ดว้ยแขนแบบโตะ๊หมนุอตัโนมตั”ิ 
(Automatic Turntable Machine 

With Loading Arm for Roll and 
Pay Cable) ผลงานการออกแบบ
และประดิษฐ์คิดค้นของบริษัท 
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
(WCE)

  ตามที่ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็น-
จิเนียริ่ง จำากัด (WCE) ได้นำาผลงาน
การออกแบบและประดิษฐ์คิดค้น 
คือ “เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิ้ล
ด้วยแขน     อ่านต่อ น.4

WCE รุกตลาดอุตฯเกษตร
คว้างานผลิตมีดสับปาล์ม

สหวิริยาพัฒนาศึกษาฯรุ่นแรกเห็นผล

WCE ลุยขยายตลาดลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมการเกษตร มีลูกค้า
ไว้วางใจดำาเนินการศึกษาและผลิต
หลายรายการ ล่าสุดผลิต-ส่งมอบ
ชิ้นส่วนเคร่ืองกล “ใบมีดสับทลาย
ปาล์ม” จำานวน 24 ชิ้น ของบริษัท 

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำากัด จังหวัด
ชุมพร ผลิตทดแทนการส่ังซื้อจาก
ต่างประเทศเป็นผลสำาเร็จ  สามารถ
ใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่า 1,200 
ช่ัวโมง มากกว่าใบมีดจากต่างประเทศ
             อ่านต่อ น.3

แท่นจ่ายเคเบิ้ลยักษ์ WCE สุดแจ๋ว
ทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียน

กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน
รุ่นแรกไปได้สวยหลังดำาเนิน
ตามแผนครบ 3 ปี “โรงเรียน
บ้านดอนสง่า และโรงเรียน
บ้านสวนหลวง” นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
ตอ่เนือ่ง โรงเรยีนบา้นดอนสงา่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-
NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ป.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับชั้น  ม.3
ก้าวขึ้นจากลำาดับที่ 29 เป็น
ลำาดับที่ 20 ในระดับจังหวัด 
ด้านโรงเรียนบ้านสวนหลวง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET)
ระดับชั้นป.6 มีคะแนนรวม
เฉลี่ยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิด
เป็นร้อยละ 3.33 นอกจากนี้
แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง เป็น
ที่พึงพอใจของผู้ปกครองและ
ชุมชนตอ่การจดัการศกึษาของ
โรงเรียน      อ่านต่อ น.2

     
วิสัยทัศน์ นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มเอสเอสไอ

     ถาม - ตอบ

อ่านต่อ น.3

คุณยงยุทธ  มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และสำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25592 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

พัฒนาศึกษาฯ    ต่อจากหน้า 1

ในขณะที่ดำ�เนินแนวท�งก�รพัฒน�ต่อเนื่อง 
คณะครูมีขวัญกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น พร้อมได้
รับก�รพัฒน�ส่งเสริมศักยภ�พ
	 	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 เครือสหวิริยา	 ได้ติดตามผลการ
ดำาเนินงานหลังรับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา	 “กองทุนสหวิริยาฯ”	 ครบ	 3	 ปีของโรงเรียน
บ้านดอนสง่าและโรงเรียนบ้านสวนหลวง	 ซึ่งเป็น
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจากโครงการกองทนุสหวริยิา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน	ประจำาปี	
2554	(รุน่ที1่)	โดยตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ
ตลอดระยะเวลา	3	ป	ีทัง้	2	โรงเรยีนสามารถปฏบิตัติาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	(3	ปี)	ที่ได้เสนอไว้กับ
คณะกรรมการโครงการฯ	บรรลตุามเปา้หมายทีว่างไว้
เป็นที่น่าพอใจ
  น�ยผดงุศกัดิ ์ ปร�ณอดุมรัตน์	ผูจ้ดัการทัว่ไป
สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์	 เปิดเผยกับ
ทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า	 โรงเรียนบ้านดอนสง่า
และโรงเรียนบ้านสวนหลวง	เป็นโรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกจากโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน	ประจำาปี	 2554	ซึ่งโรงเรียนทั้ง	
2	 แห่ง	 ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ	3	ป	ีแหง่ละ	800,000	บาท	โดยมสีดัสว่นแบง่ออก
เปน็	3	งวด	งวดแรกรอ้ยละ	50	เปน็จำานวนเงนิ	400,000	
บาท	 งวดที่สองร้อยละ	 25	 เป็นจำานวนเงิน	 200,000	
บาทและงวดทีส่ามรอ้ยละ	25	เปน็จำานวนเงนิ	200,000	
บาท	ซึ่งจากการนิเทศติดตามและประเมินผล	 โดย
คณะกรรมการโครงการกองทนุฯตลอดระยะเวลา	3	ปี
ที่ผ่านมา	ผู้บริหาร	คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
บา้นดอนสงา่และโรงเรยีนบา้นสวนหลวง	แสดงใหเ้หน็
ว่างบประมาณ	800,000	บาท	สามารถนำาไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางในการพัฒนาองค์
รวม	 3	มิติ	 คือ	พัฒนาครู	พัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
สถานศึกษา	ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	
	 	 และถึงแม้ว่าทางโรงเรียนบ้านดอนสง่าและ
โรงเรียนบ้านสวนหลวง	จะได้รับทุนสนับสนุนครบ	3	
ปแีลว้	แตเ่นือ่งจากระบบของการปฏบิตังิานตามแผน
พฒันาฯของคณะครแูละบคุลากรมคีวามเขม้แขง็เปน็
อยา่งมาก	ทำาใหท้างโรงเรยีนยงัคงสามารถดำาเนนิงาน
ต่อไปได้อย่างเป็นระบบ	แม้จะไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการกองทุนสหวิริยาฯแล้วก็ตาม	
ทั้งนี้เป็นผลมาจากคณะครูและบุคลากรของทั้ง	 2	
โรงเรียน	มีขวัญและกำาลังใจที่เข้มแข็งในการทำางาน	
สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ	ทำาใหก้ารดำาเนนิงานบรรลตุามเปา้หมายทีว่าง
ไว้ได้อย่างมีคุณภาพ	
	 	 ผมในนามของตวัแทนเครอืสหวริยิา	ขอขอบคณุ
ในความมุง่มัน่ตัง้ใจของคณะครแูละบคุลากรโรงเรยีน
บ้านดอนสง่าและโรงเรียนบ้านสวนหลวง	ที่เล็งเห็น
ความสำาคัญและร่วมผนึกกำาลังเป็นส่วนหนึ่งของ
กลไกในการขบัเคลือ่นพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม
แนวทางในการพัฒนาองค์รวม	 3	มิติ	 คือ	พัฒนาครู	
พฒันาผูเ้รยีนและพฒันาสถานศกึษา	และผมหวงัเปน็
อย่างยิ่งว่าโรงเรียนบ้านดอนสง่าและโรงเรียนบ้าน
สวนหลวง	จะเปน็สถานศกึษาตน้แบบของการพฒันา
คุณภาพการศึกษา	ภายใต้โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
  น�ยพิเศษ ม�กม�	ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
โรงเรียนบ้านดอนสง่า	กล่าวว่า	 “หลังจากที่โรงเรียน
บ้านดอนสง่าได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มลูคา่	800,000	บาท	ระยะ	3	ป	ีภายใตโ้ครงการกองทนุ
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน	
จากเครือสหวิริยา		คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
บ้านดอนสง่า	ต่างมีความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะนำางบประมาณ
ในสว่นนีม้าใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์ละมคีวามคุม้คา่มาก
ท่ีสุด	ซ่ึงทางโรงเรียนได้จัดทำา	แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา	 เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ระยะ	
3	ปีขึ้น	 โดยมีรูปแบบการดำาเนินงานแบ่งออกเป็น	9	
กจิกรรม	ประกอบดว้ย	1.	กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร	 2.	กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจแก่
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	3.	กจิกรรมการพฒันา
ศักยภาพทางด้านการอ่านการเขียนการคิดเลขและ
การคิดวิเคราะห์	 4.	กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	5	กลุ่มสาระการเรียนรู้	5.	กิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นเลิศตามศักยภาพ	 6.	 กิจกรรมติดตามผล
สานต่อความสำาเร็จนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาภาค
บังคับ	 7.	 กิจกรรมพัฒนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
และนอกสถานศกึษา	8.	กจิกรรมกำากบั	นเิทศ	ตดิตาม
และประเมินผลและ	 9.	กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
ระดับสถานศึกษา	
	 	 ทั้งนี้	 เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนสง่า	 ภายใต้โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน	คอื	การพฒันาตามแนวทางในการพฒันา
องค์รวม	 3	 มิติ	 คือ	พัฒนาครู	 พัฒนานักเรียนและ
พัฒนาสถานศึกษา	โดยมีรายละเอียดดังนี้
  พัฒน�ครแูละบคุล�กร		โดยการสง่เสรมิและ
สนบัสนนุใหบ้คุลากรเขา้รว่มการพฒันาใหต้รงกบังาน
ทีร่บัผดิชอบอยา่งสมำา่เสมอ	โดยการจดัอบรมเรือ่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด
วเิคราะหแ์ละการวจิยัในชัน้เรยีน	พรอ้มทัง้จดักจิกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบความสำาเร็จในการจัดการ
ศึกษา	รวมถึงเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ด้วยการจัดกิจกรรม
การมอบรางวลัเชดิชูเกยีรตใิหแ้กค่รทูีจ่ดัการเรยีนการ

สอนแล้วทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพิม่สงูขึน้มกีารมอบเกยีรตบิตัรยกยอ่งครทูีม่ผีลงานดี
เดน่ในระดบัอำาเภอ	จงัหวดั	ภมูภิาคและระดบัประเทศ	
  พัฒน�นักเรียน		โดยการจัดกิจกรรมพัฒนา
การอ่าน	การเขียน	การคิดเลขและการวิเคราะห์	รวมถึง
กิจกรรมติวเตอร์	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	5	กลุม่สาระหลกั	ไดแ้ก	่ภาษาไทย-คณติศาสตร-์
วทิยาศาสตร-์สงัคมศกึษาฯ	และภาษาตา่งประเทศ	ซึง่
ตลอดระยะเวลา	 3	ปีนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสง่า	
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ยก
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ในปี	2557	ที่ผ่านมา	
	 	 ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (LAS)	
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีคะแนนสูง
เปน็ลำาดบัที	่1	ของเขตพืน้ทีฯ่	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
(NT)	 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มี
คะแนนสูงเป็นลำาดับที่	 2	 ของเขตพื้นที่ฯ	ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 (O-NET)	 ของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6	มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ	
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (O-NET)	 ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	กา้วขึน้จากลำาดบัที	่29	เปน็
ลำาดับที่	20	นอกจากนี้	ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมส่ง
เสรมิความเปน็เลศิตามศกัยภาพ	เพือ่เสรมิสรา้งความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนและสร้างชื่อเสียง
ให้ชุมชนอำาเภอบางสะพาน	 โดยการนำานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ	เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับอำาเภอ	 จังหวัด	 ระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ	 เช่น	การประกวดเรียงความภาษาไทย	การ
ประกวดแต่งกลอนภาษาไทย	การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง	เป็นต้น	
  พัฒน�สถ�นศึกษ�	 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม	
การพัฒนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา	 เช่น	 จัดแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตชุด
เศรษฐกิจพอเพียง	 จัดทำาป้ายความรู้ทุกกลุ่มสาระ
ตามจุดต่างๆในบริเวณโรงเรียน	 รวมถึงขอความ
ร่วมมือแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาในเขตอำาเภอ
บางสะพาน	 เพื่อนำานักเรียนเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้	
โดยเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรพร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยรอบสถานศึกษาโดยการเชิญคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผูป้กครองและชมุชน	
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ	ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
ต่างๆ	ในโรงเรียนตั้งแต่การวางแผนงาน	รวมทั้งเสนอ
แนะขอ้คดิเหน็ตา่งๆ	โดยกจิกรรมของโรงเรยีนมหีลาก
หลายกิจกรรม	 เช่น	การประชุมผู้ปกครอง	กิจกรรม
วันแม่กิจกรรมวันพ่อ	 กิจกรรมวันปีใหม่	 การเวียน
เทียนในวันสำาคัญทางศาสนา	 งานประเพณีวันลอย
กระทง	เป็นต้น	ซึ่งผลจากการร่วมคิด	ร่วมทำา	ร่วมกัน
แก้ปัญหาและร่วมรับรู้ความสำาเร็จในทุกๆ	กิจกรรม	
ทำาให้นักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนต่างมีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนสง่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
	 	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหลังจากโรงเรียน
บา้นดอนสงา่ไดร้บัคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทนุสนบัสนนุจาก
เครือสหวิริยาแล้ว	 โรงเรียนของเรามีการพัฒนาการ
ศึกษาทั้ง	 3	ด้านขึ้นอย่างชัดเจน	และถึงแม้ว่าขณะ
นี้ทางโรงเรียนบ้านดอนสง่าจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการฯ	ต่อเนื่องครบตามกำาหนดใน
ระยะเวลา	3	ปแีลว้	แตท่างโรงเรยีนกย็งัคงรกัษาระบบ

และแนวทางการดำาเนนิงานตามแผนพฒันาฯเพือ่ยก
ระดบัคณุภาพการศกึษาตามทีไ่ดด้ำาเนนิการไวต้อ่ไป
ในนามของโรงเรยีนบา้นดอนสงา่	ผมตอ้งขอขอบคณุ
เครือสหวิริยา	ที่เล็งเห็นความสำาคัญของการศึกษา	
โดยการจัดโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานนี้ขึ้น	 พร้อมทั้งสนับสนุนงบ
ประมาณในการดำาเนินงานมาตลอดระยะเวลา	 3	ปี	
ทำาใหค้ณะครแูละบคุลากรโรงเรยีนบา้นดอนสงา่ไดม้ี
โอกาสแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบมากข้ึนและขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการฯ
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน	ท่ีให้คำาปรึกษาแนะนำาใน
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ		เพ่ือให้การดำาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	ขอบคุณครับ”
  น�งสุนทรี ศรีทัศน์	ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
โรงเรยีนบา้นสวนหลวง	กลา่ววา่	“เปน็ระยะเวลาครบ	
3	ปีแล้วที่โรงเรียนบ้านสวนหลวงได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา	ภายใต้โครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน	
ทางโรงเรียนรู้สึกดีใจที่เครือสหวิริยา	ซึ่งเป็นองค์กร
ภาคเอกชนในเขตอำาเภอบางสะพาน	ได้ให้ความสำาคัญ
และเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ในโรงเรียนบ้านสวนหลวงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งหลังจาก
ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 รวม
มูลค่า	 800,000	 บาท	 จากเครือสหวิริยาแล้ว	 ทาง
โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์รวม	 3	มิติ	 คือ	
พัฒนาครู	พัฒนานักเรียนและพัฒนาสถานศึกษามา
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา	3	ปี	โดยได้ดำาเนินงาน
ตาม	แผนการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการศกึษาเพือ่
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ซึง่เปน็แผนการพฒันา
คณุภาพการศกึษาทีท่างโรงเรยีนไดน้ำาเสนอไวก้บัทาง
คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ	 โดยมีรายละเอียด
การพัฒนาในด้านต่างๆ	ดังนี้
  พัฒน�ครูและบุคล�กร 	 หลั งได้ รับทุน											
สนับสนุนพัฒนาฯ		ทางโรงเรียนบ้านสวนหลวงได้มี
การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการตามกลุ่มสาระหรือ
โครงการที่รับผิดชอบให้แก่คณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	ไม่น้อยกว่า	20	ชม./	ปีตามเกณฑ์	เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	ให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา		โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการ
มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูดีใน
ดวงใจ	ครูต้นแบบและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะในวันครู	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
  พัฒน�นักเรียน	 โรงเรียนบ้านสวนหลวงมี
เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน	 โดยมีการจัดทำาสำาเนาเอกสารข้อสอบ	
O-NET,	NT,	LAS,	Pre	O-NET	เพื่อใช้ฝึกเรียนในชั่วโมง
ติวเตอร์	รวมถึงจัดทำาเอกสาร	เพื่อใช้ในการสอนซ่อม
เสริมนักเรียนในกิจกรรมเก่งเดิมเสริมต่อ		นอกจากนี้
นักเรียนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาความถนัด
และความสามารถ	โดยจดัใหอ้ยูใ่นรปูแบบของชมุนมุ
รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ด้าน
คอมพิวเตอร์	 ด้านการทำาอาหาร	ด้านวิทยาศาสตร์	
ด้านกีฬา	เป็นต้น	โดยในปีล่าสุด	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	(O-NET)	ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	6	ของนักเรียน
โรงเรยีนบา้นสวนหลวง	มคีะแนนรวมเฉลีย่สงูขึน้จาก
ปีที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ	3.33	โดยวิชาสังคมศึกษา
คะแนนเฉลีย่เพิม่สงูขึน้รอ้ยละ	14.49	วชิาวทิยาศาสตร	์
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	 12.65	 วิชาภาษา
อังกฤษคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	 7.6	 นับว่า
เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้นตามเป้าหมายการดำาเนินงานของ
โรงเรียนบ้านสวนหลวง	นอกจากนี้ยังส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน	 โดยการจัด
ทำาหลักสูตรการเรียนการสอน	ระหว่างโรงเรียนบ้าน
สวนหลวงกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	 โดย
นักเรียนสามารถเก็บหน่วยกิต	 เพื่อเข้าศึกษาต่อที่
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้อีกด้วย
  พัฒน�สถ�นศึกษ�	 โรงเรียนบ้านสวนหลวง				
มีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศกึษา	เพือ่สง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนการสอน
ทั้ง	 8	 กลุ่มสาระ	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	 เพื่อให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ของนักเรียนและการสอนของครู	 รวมถึง
ชุมชนโดยรอบ	นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุง
สวนพฤกษศาสตร์	 โดยให้ครูที่รับผิดชอบเข้ารับการ
อบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์	และดำาเนินการจัด
กิจกรรมพฤกษศาสตร์	ได้แก่	การแบ่งพื้นที่การศึกษา	
การสำารวจพรรณไม	้การจดัทำาปา้ยพรรณไม	้และการ
จัดทำาข้อมูลทะเบียนพรรณไม้เสนอโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช	นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังร่วมมือกับ
ชมุชนและปราชญช์าวบา้นหรอืวทิยากรสว่นทอ้งถิน่
จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน		อาทิ		การจัดทำาสวนสมุนไพร
ในโรงเรียน	การทำาไม้กวาด	นำา้ยาล้างจาน	เป็นต้น	รวมถึง
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและ
ไทยมุสลิม	 และให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบ
ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 เยี่ยมบ้านนักเรียน	
เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในด้านต่างๆ	
อาทิ	 ด้านการเรียน	 ด้านสุขภาพ	 เป็นต้น	 ส่งผลให้เกิด
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งครแูละผูป้กครองในชมุชน
	 	 ทั้งนี้	 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านสวนหลวงมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบองค์รวม
ทั้ง	 3	ด้าน	ถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางโรงเรียนจะประสบ
ปัญหาขาดผู้อำานวยการโรงเรียน	แต่ทางโรงเรียนก็ยัง
คงดำาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
ไปได	้เนือ่งจากคณะครโูรงเรยีนบา้นสวนหลวงทกุคน
ตา่งมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะพฒันาคณุภาพการศกึษา	
โดยมุง่เนน้พฒันากระบวนการบรหิาร	พฒันาบคุลากร	
เพือ่ใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลตอ่ผูเ้รยีน
ให้มีความรู้	ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร	ภายใต้บรรยากาศและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน	โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากชุมชนและผู้เก่ียวข้องอย่างสมำา่เสมอ
	 	 ในนามของโรงเรียนบ้านสวนหลวง	 ต้องขอ
ขอบคุณเครือสหวริิยาทีใ่หก้ารสนับสนนุงบประมาณ
ในการพัฒนาสถานศึกษามาโดยตลอด	ขอขอบคุณ
คณะกรรมการโครงการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่าน	ที่คอยให้คำาแนะนำาตลอดการดำาเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯระยะ	3	ปี	ขอบคุณค่ะ”
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WCE รุกตลาด     ต่อจากหน้า 1

       นายกิตติศักด์ิ  มาพะเนาว์  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE) ได้
เปดิเผยกบัผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา่
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้มีการเข้าเยี่ยมชมการผลิต
ของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการเกษตรโดย
เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตนำ้ามันปาล์มในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร พรอ้มกบันำาเสนอเกีย่วกบัการ
ให้บริการของ WCE แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว จาก
การเข้าเยี่ยมชมทำาให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
การเกษตรมีความสนใจด้านการให้บริการ ไม่ว่า
จะเป็นงานซ่อมบำารุง งานโครงสร้างโลหะ งาน
ด้านการผลิต และพัฒนาชิ้นส่วนเครื่องกลเชิง 
(R&D program)  เบื้องต้นได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้าดำาเนินการศึกษาและผลิตหลายรายการ
โดยรายการที่ได้ดำาเนินการเสร็จไปแล้วนั้นคือ 

การผลิตมีดสับทลายปาล์มให้กับบริษัท กลุ่ม
ปาล์มธรรมชาติ จำากัด จังหวัดชุมพร เพื่อทดแทน
การสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยใบมีดสับย่อย
ทลายปาล์มเป็นช้ินส่วนหน่ึงท่ีมีปริมาณการใช้งาน

และสั่งซื้อจากต่างประเทศต่อปีค่อนข้างสูง 
  โดยทาง WCE เองมีประสบการณ์การผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องกลจึงได้ดำาเนินการศึกษาและผลิต
คือเร่ิมจากการดำาเนินการตรวจสอบความเสียหาย

ของวัสดุชิ้นงานของต่างประเทศ เพื่อนำามาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการผลิตและดำาเนินการ
เลือกวัสดุ พร้อมกับศึกษากรรมวิธีการผลิตที่
เหมาะสมจนถึงการดำาเนินการผลิตและตรวจสอบ

คุณภาพก่อนส่งมอบลูกค้าซึ่งได้ดำาเนินการแล้ว
เสร็จ และทำาการส่งมอบลูกค้าเพื่อทำาการติดตั้ง
ใช้งาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
  นายกิตติศักด์ิ กล่าวอีกว่า ผลการดำาเนินการ

หลังจากทางบริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำากัด 
ไดท้ำาการตดิตัง้ใชง้านไปแลว้ใบมดีสบัยอ่ยทลาย
ปาล์มที่ WCE ผลิต สามารถใช้งานได้มากกว่า
ประมาณ 1,200 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าใบมีดสับย่อย
ทลายปาล์มของต่างประเทศและยังคงใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของ บริษัท
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่งในการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องกลเป็นการต่อยอดถึงการผลิตและการให้
บริการแก่ลูกค้ารายอื่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
การให้บริการงานประเภทผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล
ทางดา้นการเกษตรรวมถงึบรกิารดา้นอืน่ ๆ  ตอ่ไป
  WCE มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ในการใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม
กับกลุ่มการเกษตรได้มากขึ้น เนื่องจากเรามี
เครื่องมือและบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึง
ประสบการณ์ในการให้บริการด้านวิศวกรรมโดย
เฉพาะด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล

     
วิสัยทัศน์ นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มเอสเอสไอ

     ถาม - ตอบ ต่อจาก น.1

l วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกลุ่มเอสเอสไอ

  จากสถานการณ์ของบริษัทที่อยู่ระหว่างการ
ฟื้นฟูกิจการนั้น วิสัยทัศน์ของสายทรัพยากรบุคคล
และธุรการจึงแบ่งออกเป็นสองระยะ ระยะสั้น คือ 
การดูแลและรักษาพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมี
คา่ของบรษิทัใหอ้ยูก่บับรษิทั และคดัเลอืกพนกังาน
ที่ดีและเหมาะสมที่สุดตามความจำาเป็นของแต่ละ
ตำาแหน่งงาน และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่าง
พนักงานกับบริษัท รวมถึงสร้างสมดุลให้พนักงาน
ระหวา่งการทำางานและครอบครวั (Work life Balance) 
เพ่ือให้บรรลุแผนการดำาเนินงานระยะส้ันของ SSI ให้ได้ 
  ส่วนวิสัยทัศน์ระยะยาว น้ัน เม่ือบริษัทฯสามารถ
พลิกฟ้ืนกลับในสู่ภาวะปกติ เราจะพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รองรับการพัฒนา
บริษัท เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน 

l  แผนงานและการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  เนือ่งจากบรษิทัอยูใ่นกระบวนฟืน้ฟกูจิการ กอ่
ใหเ้กดิการขาดความเชือ่มัน่จากผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่
ตา่งๆ สิง่สำาคญัเรง่ดว่นของบรษิทัคอืการดำาเนนิการ
ตามแผนการดำาเนินงานระยะสั้น SSI ที่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ได้สื่อสารให้พนักงานทราบไปก่อน
หน้านี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการค้า ด้านการลด
ต้นทุน และ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (ที่ได้
ดำาเนินการไปแล้วคือการปรับโครงสร้างการบริหาร
และโครงสร้างอัตรากำาลัง โดยลดพนักงานจำานวน
หนึ่ง) เพื่อให้มีรายได้เพียงพอองค์กรสามารถอยู่
รอดได้ และดำาเนินการค้ากับคู่ค้า เพื่อให้สามารถ
จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทุกท่านได้
  จากสถานการณข์องบรษิทัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ขณะนี้เรากำาลังอยู่ในระยะแรกของการจัดทำาแผน
งานดา้นทรพัยากรบคุคล โดยไดท้บทวนปญัหาและ
ขอ้จำากดัเดมิทีม่อียู ่และกำาหนดแผนการสือ่สารผา่น
ชอ่งทางตา่งๆ  รวมทัง้การพบปะพนกังาน  ผูจ้ดัการ
และผูบ้รหิาร เพือ่รบัทราบปญัหาและขอ้จำากดัใหม่ๆ

ข้อเสนอแนะ สำาหรับนำามาจัดทำาแผนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและส่งเสริมให้แผน
การดำาเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

l  แนวทางในการสรรหาบุคลากรใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

  จากข้อจำากัดทางเศรษฐกิจที่ทำาให้เราไม่
สามารถรับพนักงานใหม่ได้จำานวนมาก เราจึงต้อง
เน้นการทำางานเชิงรุกและแม่นยำา หากเป็นการ
สรรหาพนกังานใหมน่ัน้ตอ้งไดค้นเกง่และเหมาะสม
ที่สุด  ส่วนอัตราทดแทนตำาแหน่งเดิมนั้น  เราต้อง
มองหาจากพนกังานภายในอยา่งจรงิจงัเพิม่มากขึน้
และขยายขอบข่ายงานให้คนที่เหมาะสมมีโอกาส
ทำาหนา้ทีน่ัน้ๆ รวมถงึสบัเปลีย่นหนา้ทีข่องพนกังาน
ต่างสายงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน จะได้
ทำางานทีท่า้ทายขึน้ในขณะทีส่ามารถรกัษาหรอืเพิม่
ประสิทธิภาพงานได้

l  แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

  แม้ว่าบริษัทอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการและ
มีข้อจำากัดด้านงบประมาณ เราเห็นเป็นโอกาสที่
พนักงานจะสามารถพัฒนาทั้งทักษะและความรู้
โดยคงไว้ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาใน
หลายรูปแบบ คำานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่า
ซึ่งจะเน้นเฉพาะเรื่องที่สำาคัญ มีความจำาเป็น โดย
มุ่งสร้างความสามารถให้พนักงานนำาความรู้ความ
สามารถไปใช้แก้ปัญหาที่สอดคล้องตามแผนการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจให้กับบริษัท ได้แก่
 1. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานได้หมุนเวียนตำาแหน่งงาน เพื่อ
ให้สามารถเรียนรู้งานอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
เติบโตในสายงานและสายงานข้างเคียง
 2. การฝึกอบรมภายใน (In house training) โดย
การทบทวนหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ และจัดหาหลัก
สูตรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
พัฒนาทักษะในการทำางาน

 3. การพัฒนาตนเอง (Self Development) โดย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระบบ KM หรือ Knowledge 
Management เพื่อเพิ่มโอกาสให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่แล้ว เช่น 
หนังสือที่มีอยู่ในคลังหนังสือ  ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของส่วนงานพัฒนาและฝึกอบรม โดยจะประชา-
สมัพนัธใ์หพ้นกังานไดท้ราบขอ้มลูของหนงัสือ และ
จะพฒันาระบบการพฒันาตนเอง เปน็สว่นหนึง่ของ
การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้กับพนักงานต่อไป
  ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นความ
จำาเป็นตามท่ีกฎหมายกำาหนด จะดำาเนินการตามปกติ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

l  มีการเปล่ียนแปลงองค์กรเพ่ือให้สอดรับ
สถานการณ์ทางธุรกิจและการฟ้ืนฟูกิจการ
อย่างไร

  ในภาพขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและแผนการ
ฟื้นฟูกิจการที่กำาลังจะเกิดขึ้น  บริษัทได้ดำาเนินการ
ปรบัโครงสรา้งการบรหิารและโครงสรา้งอตัรากำาลงั 
ซึ่งได้สื่อสารให้พนักงานทราบไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยมกีารโอนยา้ย สบัเปลีย่นงาน  การปรบัลดอตัรา
กำาลังโดยรวม และมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของฝ่ายธุรกิจการค้าและงานด้านการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม ทีเ่ปน็กญุแจสำาคญัสำาหรบัการ
อยู่รอดของบริษัทฯ 
  สำาหรับงานด้านทรัพยากรบุคคล ในปัจจุบันเรา
แยกโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ และสำานักบุคคลและธุรการกลุ่ม ดังนี้
 1.1 สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  มุ่งเน้น
ดำาเนินการที่รองรับและสนับสนุนธุรกิจเหล็กแผ่น
รดีรอ้น เพ่ือให้สำาเร็จตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยทำา
หน้าท่ีด้านการสรรหาและคัดเลือก การจัดทำาเงินเดือน
และคา่ตอบแทน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การ
ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมถึงงานด้าน
ธุรการเพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัท
 1.2 สำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม มุ่งเน้นการจัด
งานเชงิระบบดา้น HR เพือ่เปน็กำาหนดนโยบายและ
กรอบทีส่ามารถนำาไปใชร้ว่มกนัทัง้กลุม่ และการจดั
ทำางาน Shared Service เพื่อลดความซำ้าซ้อนและค่า
ใช้จ่ายของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ซึ่งดำาเนินการแล้ว 
ได้แก่ การฝึกอบรม งานด้านธุรการต่างๆ ซึ่งอาจจะ
แบ่งแยกเป็นอีก 2 ส่วน คือ การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย
โดยส่วนงานนี้เป็นหน้าที่ของสำานักจัดซื้อกลุ่ม และ
การใช้งานในฐานะ User จะเป็นหน้าที่ของสาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

l  ภารกิจเร่งด่วนในการบริหารทรัพยากร
บุคคลคืออะไร  

  การสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง โดยมุง่เนน้การ

สื่อสารในหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้พนักงานได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งจะนำาไปสู่ความเข้าใจ
สถานการณ์ที่แท้จริงของบริษัท เพราะการได้รับ
ข้อมูลจากข่าวลือ และแหล่งอื่นๆ ที่ไม่เป็นทางการ
อาจมีความคลาดเคลื่อน และส่งผลให้พนักงาน   
เสียขวัญและกำาลังใจในการทำางาน  ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ทางลบต่อองค์กรได้ ดังนั้นเราจะเร่งเพิ่มช่องทาง
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเปิดรับ
ข้อคำาถามและข้อเสนอแนะของพนักงาน  เพื่อจะ
ได้นำาไปสู่การตอบกลับด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง  และ
เหมาะสมต่อไป
  นอกจากนี้เราจะร่วมกันสร้างบรรยากาศ
การทำางานที่ดี  ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในหมู่
พนักงาน และหล่อหลอมทีมงาน เนื่องจากช่วงที่
ผา่นมาไดม้กีารปรบัเปลีย่น รวมหนว่ยงาน เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานจำานวนหนึ่งมีการ
โอนย้ายข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเป็นทีม
เดยีวกนั และไดม้สีว่นรว่มในการทำางานอยา่งเตม็ที่
รวมทั้งดูแลรักษาพนักงานให้แสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่และมีโอกาสก้าวหน้า

l  ความร่วมมือของพนักงานในการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง

  ภายใตส้ถานการณท์ีเ่ราเผชญิชว่งเวลาทีย่าก
ลำาบากและต้องดำาเนินการเพื่อความอยู่รอดนั้น 
บริษัทต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
ทุกคนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในการช่วยกันรักษา
ยอดขาย ลูกค้า และใส่ใจในการดูแลต้นทุนในการ
ดำาเนินงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและสอดคล้อง
กับกฎหมาย พยายามพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทำางานได้หลายหน้างานให้ความสนใจใน
การดแูลงบประมาณ คา่ใชจ้า่ยของหนว่ยงานอยา่ง
เคร่งครัด มุ่งเน้นการทำางานที่สำาคัญ จำาเป็น และ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ภายใต้บรรยากาศ
การให้กำาลังใจเพื่อนร่วมงาน และการสื่อสารเชิง
สร้างสรรค์
  ความรูค้วามสามารถของพนกังานจะชว่ยให้
เราผา่นวกิฤตนีไ้ปได ้งานทกุงาน ผลงานทกุชิน้ทีส่ง่
เสรมิความสำาเรจ็ใหแ้ผนการดำาเนนิงานขององคก์ร 
คือ เป้าหมายใหญ่ร่วมกันของพวกเรา ซึ่งจะทำาให้
เราอยู่รอดได้
  ผลจากความทุ่มเทของทุกคนตลอดระยะ
เวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทำาให้บริษัทสามารถทำาการ
ค้าได้ตามปกติ ลูกค้าและผู้ขายยังให้ความมั่นใจ
ค้าขายกับบริษัท แม้ว่าจะมียอดขายและยอดการ
ผลติทีไ่มม่าก  แตส่ามารถทำากำาไรได ้และลดปญัหา
ดา้นกระแสเงนิสดลง ซึง่หากบรษิทัมคีวามสามารถ
และความพรอ้ม เราจะเรง่กลบัไปดูแลพนกังานใหด้ี
ยิ่งขึ้นต่อไป

คุณยงยุทธ  มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และสำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
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แบบโตะหมุนอัตโนมัติ” (Automatic Turntable Machine
With Loading Arm for Roll and Pay Cable) เขายื่น
ทําการขอจดอนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 นั้น เพื่อคุมครองการ
ประดษิฐคดิคนและการออกแบบผลติภณัฑผลงาน
ของบรษิทั ขณะนีก้รมทรพัยสนิทางปญญาไดมกีาร
อนมุตัขิึน้ทะเบยีนและออกอนสุทิธบิตัรเลขที ่10421 
เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่
ผานมา โดยมีเงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร ไดแก 
1) ตองเปนการประดิษฐขึ้นใหมที่แตกตางไปจาก
เดมิ ยงัไมเคยมกีารใชหรอืแพรหลายกอนวนัยืน่ขอ
หรือยังไมเคยมีการเปดเผยสาระสําคัญของการ
ประดิษฐนั้นกอนวันยื่นขอทั้งในหรือตางประเทศ    
2) สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได
  ทัง้นี ้“เครือ่งมวนและจายสายเคเบิล้ดวยแขน
แบบโตะหมุนอัตโนมัติ” ใชสําหรับวางสายเคเบิ้ล 
สายไฟฟาแรงสูงในทะเลที่มีระยะทางไกลตอเนื่อง
มากกวา 54 กิโลเมตร ทํางานดวยระบบอัตโนมัติ 
ซึ่งถือไดวาเปนเครื่องจักรที่ใชวางสายเคเบิ้ลเพียง
เคร่ืองเดียวและใหญท่ีสุดและในอาเซียน รับน้ําหนัก
สายเคเบิ้ลได 3,000 - 5,000 ตัน”   
  สิง่ประดษิฐดงักลาวประกอบไปดวย ชดุสลกั
(Pin) ฐานเครือ่งจกัร (Base Support) โตะหมนุ (Table)
ชุดตะกรา (Wall) ชุดขับเคลื่อน (Transmission unit) 

ชุดแขนเครื่อง (Loading Arm)  หอ
ควบคุม (Tower) ชดุลกูกลิง้ (Roller
Unit) ชุดสงกําลัง (Hydraulic System) 
ชุดควบคุม (Control) และชุดจาย
สารหลอลื่น (Lubricant System) ซึง่
การออกแบบชิ้นสวนและอุปกรณ
ทั้งหมดจะถูกออกแบบใหเปน
ลักษณะแบบ Modula เพ่ือใหงาย
ตอการผลิตและติดต้ัง และกาวขาม
ขอจํากัดทางดานอุปกรณและเคร่ือง
จักรที่ใชในการผลิตในประเทศไทย 
โดยส่ิงประดิษฐชิ้นนี้ถูกติดตั้งและ
ใชงานบนเรือ Barge ของ บมจ.
อิตาเลียนไทย ท่ีใชสําหรับวางสาย
เคเบ้ิลใน  “โครงการวางสายเคเบ้ิล
วงจร 3 จากโรงไฟฟาขนอมสูเกาะ
สมุย” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 
  ดาน นายกิตติศักด์ิ มา-   

พะเนาว กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสท     
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) กลาวกับผูสื่อขาว “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา นับวาเปนความสําเร็จ
อีกครั้งหนึ่งของเราหลังจากผลงานนี้  ไดควา
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนระดับดีเยี่ยม ดาน
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประจําป 
2557 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) บริษัทมีความภาคภูมิใจใน
ความสาํเรจ็ แสดงถงึศกัยภาพทาง
ดานวิศวกรรม ในการบริการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
จึงเปนการยืนยันไดถึงการพัฒนาและสรางสรรค
นวัตกรรมเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเหล็กและการ
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เปดเผยวา ตามที่บริษัทไดสมัครเขารวมโครงการ
การประชุมสีเขียว (Green Meetings) ซึ่งจัดขึ้นโดย
องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (TBCSD) นั้น เปนที่นายินดีวา บริษัท
ไดผานการประเมนิผลการจดัประชมุสเีขยีวตามหลกั 
Green Meetings ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเปนที่
เรียบรอยแลว โครงการดังกลาวสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยดําเนินการขับเคลื่อน และผลักดันใหองคกร
สมาชกิของ TBCSD เขารวม พรอมขยายผลโครงการฯ 
ออกสูสังคมในวงกวางตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนเพื่อรวมเปนสวน
หนึง่ในการสงเสรมิใหเกดิการพฒันาอยางยัง่ยนื และ

สรางจิตสํานึกที่ดีของทุกคนในองคกร
  การประเมินดังกลาวประเมินในหัวขอตางๆ 
ไดแก การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธเขารวมประชุม 
การจดัเตรยีมเอกสารการประชมุ การจดัเตรยีมสถาน
ที่/อุปกรณ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และ
การจัดเตรียมอื่นๆ โดยองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อยางย่ังยืน และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย ไดสงเจาหนาท่ี
เขามาประเมินที่บริษัทเพื่อตรวจการเตรียมการกอน
การประชมุ 2 ชัว่โมง โดยผลการประเมนิพบวา เอสเอส
ไอไดดาํเนนิการประชมุตามแนวทาง Green Meetings 
โดยไดมกีารประกาศเปนนโยบายอยางชดัเจน เพือ่ให
พนักงานไดรวมมือกันนําแนวทางการประชุมสีเขียว
มาใชภายในองคกร พรอมสงเสรมิใหบรษิทัในเครอืนาํ
แนวทางมาใชดวย โดยบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทาง
การประชุมสีเขียว ดังนี้
 1) บริษัทเรียนเชิญและประชาสัมพันธขาวการ

 เอสเอสไอ  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  2559
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน ) หรือ เอสเอสไอ รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2559 โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและ
ชมุชนสมัพนัธ สายกจิการสาธารณะและความรบัผดิชอบทางสงัคม เปนผูแทนบรษิทัสงมอบของขวญั
ใหกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ (สวท.ประจวบคีรีขันธ) องคการบริหาร
สวนตาํบลกาํเนดินพคณุ และ 3 โรงเรยีนในเขตอาํเภอบางสะพาน เพือ่สงเสรมิใหเดก็และเยาวชนได
ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของตนเอง และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

X 

บริการดานวิศวกรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของอยาง    
ตอเนือ่งและยัง่ยนืภายใตแนวคดิ “We Engineering 
Your Success”

ประชุมผานทางจดหมายขาว อิเล็กทรอนิกส หรือ
อีเมล และมีการแนบไฟลเอกสารการประชุมเชื่อม
โยงกับระบบปฏิทิน ซึ่งสามารถตอบกลับการเขา
รวมประชุมผานทางอีเมลไดทันที พรอมทั้งระบุใน
จดหมายเชิญใหผูเขารวมประชุมรับทราบวาเปนการ
จัดประชุมตามหลักการ Green Meetings เพื่อใหผูเขา
รวมการประชุมเตรียมความพรอมกอนเขารวมการ
ประชุม เชน การงดสวมเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวาง
การประชุม
 2) บริษัทมีการลดและหลีกเลี่ยงการพิมพเอกสาร
โดยเอกสารขอมลูการประชมุจะใชวธิกีารแนบเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการประชุมผานทางจดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส หรือฉายขอมูลการประชุมผานทาง
จอ LCD และใหผูเขาประชุมจดบันทึกลงสมุดบันทึก
ของตนเอง ซึ่งเปนการชวยลดการใชกระดาษไดเปน
จํานวนมาก แตในกรณีที่มีความจําเปนจะตองพิมพ
เอกสาร ทางบรษิทัจะจดัพมิพเอกสารทัง้สองหนาเปน
สีขาว-ดําเทานั้น 
 3) บริษัทเลือกใชหองประชุมตามจํานวนผูเขารวม
การประชมุ โดยมกีารจองหองผานทางระบบ Intranet 
สําหรับอุปกรณไฟฟามีการเลือกใชอุปกรณแบบ
ประหยัดพลังงาน มีฉลากเบอร 5 สําหรับการกําหนด
อุณหภูมิภายในหอง บริษัทใชระบบปรับอากาศแบบ
รวม ไดปรับตั้งอุณหภูมิไวที่ 25 องศาเซลเซียส พรอม
ทั้งมีการติดปายรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงานที่
สวิตทเปดปดไฟ การตกแตงสถานที่ของหองประชุม 
บริษัทเลือกตกแตงโดยใชไมกระถาง วางตามบริเวณ
ตางๆ ทําใหหองประชุมสวยงาม และลดการประดับ
ตกแตงหองจากวัสดุสิ้นเปลืองได 4) บริษัทมีการ
เสิรฟนํ้าดื่ม และเครื่องดื่มชา/กาแฟแบบชงสําเร็จรูป
พรอมรับประทาน โดยจะมีแมบานสอบถามความ
ตองการของผูเขารวมประชุมวาตองการรับเครื่องดื่ม
หรือไม หากไมรับก็จะไมเสิรฟให ชวยลดการเกิดของ
เสียเหลือทิ้งได และมีการวางเหยือกนํ้าไวสําหรับ
เติมเองเมื่อเริ่มการประชุม 5) บริษัทจะปดเครื่องฉาย 
LCD หรอืเลอืกใชเปน stand-by mode หากไมไดใชงาน
เปนเวลานาน และเลอืกใชรางวลัหรอืของทีร่ะลกึจาก
ผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เชน 
โคมไฟจากกะลามะพราว เปนตน
  นอกจากนี้เจาหนาที่จากองคกรธุรกิจเพื่อการ
พฒันาอยางยัง่ยนื และสถาบนัสิง่แวดลอมไทย ยงัได

ใหคําแนะนําแกเอสเอสไอวาควรจัดเตรียมถังขยะ
ประเภทตางๆ ใหเพียงพอและระบุประเภทขยะให
ชัดเจน  เชน  ขยะรีไซเคิล  เศษอาหาร  เปนตน  เพื่อให
การคัดแยกและการนําขยะไปท้ิง หรือกําจัดมีประสิทธิภาพ
และควรจดัภาชนะทีค่งทนถาวรและสามารถนาํกลบั
มาใชใหมไดมาใชในการรบัอาหารจากรานตางๆ แทน
การใชวัสดุจําพวกโฟม หรือพลาสติก
  นายผดุงศักดิ์ กลาววา “นับเปนเรื่องนายินดี
เปนอยางย่ิงท่ีเอสเอสไอผานการประเมินการจัดประชุม
สเีขยีว เพราะเปนการสะทอนถงึความมุงมัน่ตัง้ใจของ
พนกังานทกุคนของเอสเอสไอทีไ่ดใหความสาํคญักบั
การใชทรัพยากรอยางคุมคา และรวมใจกันลดผล 
กระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตอไป ผมมองวาการรักษาสิ่งแวดลอมนั้น ทุก
คนสามารถเริ่มตนไดจากตัวเอง และลงมือทําจาก
สิ่งเล็กๆ ใกลตัว ดังเชนที่เอสเอสไอไดสงเสริมให
พนักงานจัดการประชุมสีเขียว เพราะถาทุกคนรวม
แรงรวมใจกัน เราจะสามารถรักษาทรัพยากรและมี
สิ่งแวดลอมที่สะอาดและสวยงามไวใหลูกหลานได
ตอไปในอนาคต” 
  นอกจากนี้เอสเอสไอไดสนับสนุนใหบริษัทใน
กลุมเอสเอสไอเขารวมการประเมินดังกลาวเพื่อรับ
ใบรบัรอง Green Meetings โดยไดขยายผลไปยงับรษิทั 
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) เปน
บรษิทัตอไป โดยเปาหมายถดัไปของบรษิทัคอืการรบั
การรบัรอง Green Meetings Plus ซึง่เปนการรบัรองเมือ่
บริษัทในเครือหรือองคกรคูคาไดรับการรับรอง Green 
Meetings จากการสนับสนุนของบริษัท และจะขยายผล
ใหครอบคลมุทกุบรษิทัในกลุมเอสเอสไอ โดยพธิรีบัใบ
รับรอง Green Meetings ทาง TBCSD จะแจงใหทราบตอไป
  ทั้งนี้โครงการการประชุมสีเขียว (Green Meet-
ings) เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2554 โดยมีองคกรที่
เขารวมโครงการมากกวา 80 องคกร แบงเปนองคกร
สมาชิก TBCSD จํานวนกวา 12 องคกร และองคกร
ภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 68 องคกร โดยองคกรที่ไดรับ
ใบรับรอง Green Meetings แลว ไดนําแนวทางการจัด
ประชุมสีเขียวในองคกรไปประยุกตใชในการสงเสริม
สนับสนุนใหองคกรคูคา หนวยงานที่เกี่ยวของใหนํา
แนวทางการจดัประชมุสเีขยีวไปประยกุตใชในองคกร
อยางเปนรูปธรรมจนไดรับใบรับรอง Green Meetings 
Plus จํานวน 3 องคกร
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เปดบานตอนรบัคณะ
ดูงานอยางตอเนื่อง
คณะ ททท. ประจวบฯ
เยี่ยมชมบานมารอง

บริษัทในเครือสหวิริยา
มอบหุนสมทบธนาคารชุมชนบางสะพาน
ตามเง่ือนไข 3 ป งานคณุภาพ
เครอืสหวริยิา  สานตองานพฒันา
ชุมชนตอเนื่อง คณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม  ตัวแทนจาก  9
บริษัท รวมมอบเงินสมทบหุนใหกับ
10 ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน 
หลังผานเกณฑการประเมินความ
เขมแข็ง ตอเนื่องปท่ี 3 ภายใต
โครงการสหวิริยารวมพัฒนา  รวม
เปนเงิน 692,000 บาท ดวยงบ-

ประมาณจากบริษัทตางๆ ใน
เครอืฯ เพือ่เพิม่เงนิทนุหมนุเวยีน
ใหกับธนาคารชุมชน และเปน
หน่ึงในกําลังใจและแรงขับเคล่ือน
ใหธนาคารชุมชนมีการพัฒนา
ต อ ย อ ด ไ ป สู ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง 
เ ชื่ อ ม โ ย ง ง า น พั ฒ น า ทุ ก มิ ติ  
กาวไปดวยกันอยางยั่งยืน ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
บางสะพาน        : อานตอหนา 4

●  บริจาคโลหิต

น.2

พนักงานชาวเครือสหวิริยาใจบุญ
รวมบริจาคโลหิตใหสภากาชาด
ประจวบฯ

●  อบรม

น.2

4 บริษัท กลุมสหวิริยาโลจิสติกส
ตวิเขมอบรมการบรหิารคณุภาพ
(QMS) ISO 9001:2015

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ในกลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส
เลง็เหน็ถึงความสาํคัญในเรือ่ง
การลดอุบัติเหตุบนทองถนน 
ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน 
จ.ประจวบฯ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  และ
เม่ือวนัที ่15 มกราคม ทีผ่านมา 
ผูบริหาร พรอมพนักงาน จัด
กิจกรรม “รณรงคลดอุบัติเหตุ
เปน 0” (Zero Accident) เพื่อ
รวมมือกันลดจํานวนอุบัติเหตุ
บนทองถนน ทัง้ในพืน้ทีอ่าํเภอ
บางสะพาน และพื้นที่อื่นๆ
   :อานตอหนา 2

บางสะพานสัมพันธ เปดตัว “รานพอดี” 
ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกจิเพือ่นพนกังานเครอืสหวริยิา
“รานพอดี”เปดตัวหนึ่งในสาย
ธุรกิจ โครงการรานคาสวัสดิการ
ทีส่งตอไปยงัเพือ่นพนกังานใน
เครือสหวิริยา เพ่ือรวมสราง
การพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม กระตุน
สังคมการบริโภคอยางพอดี 
สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
          โดยบริษัท  บางสะพานสัมพันธ
จํากัด เปดตัว “รานพอดี” ราน
จําหนาย          : อานตอหนา 3

ไลน ทรานสปอรต จัดกิจกรรม
“รณรงคลดอบุตเิหตเุปน 0”
ประสานความรวมมือทุกหนวยงาน ปฎิบัติงานเขมขน จริงจัง วัดผลตอเน่ือง

  ั

เมื่อชวงกลางเดือนมกราคมที่ผานมา 
“ชุมชนตนแบบบานมารอง” ต.พงศ-
ประศาสน อ.บางสะพาน เปดบาน
ตอนรับหนวยงานภาครัฐ คณะจาก
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ       : อานตอหนา 4

ตอ น.3

ยินดีกับฅนเหล็ก
จากเหล็กแผนเคลือบไทย เครือสหวิริยา

ภูมใจควารางวัล
“การแขงขันกีฬาแหงชาติ” ครั้งที่ 44

“นครสวรรคเกมส”
สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดประจวบฯ

ในฐานะตัวแทนนักกีฬาเปตอง

ประมวลภาพ
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ไลน์ ทรานสปอร์ต  ต่อจากหน้า 1

  ภายในงานได้รับเกียรติจากนายถวิล  ฉัน-
ทาวรานรุกัษ ์นายอำาเภอบางสะพาน เปน็ประธาน
เปิดงานฯ พร้อมด้วยผู้นำาชุมชน อาทิ กำานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ธุรกิจรถร่วมบริการ ฯลฯ มาร่วมงาน 
และไฮไลท์สำาคัญ คือมีกิจกรรมสาธิตมาตรฐาน
การดำาเนินงาน ด้านการตรวจความพร้อมของ
พนักงานขับรถ รถขนส่งสินค้า และกฎระเบียบ
การใช้รถใช้ถนนตามกฏจราจร ความเข้มงวด
ของคณะทำางานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของ พขร. รวมถงึสรา้งสญัลกัษณข์องการรว่มดว้ย 
ช่วยกันลดจำานวนอุบัติเหตุ โดยแจกสติกเกอร์
รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 0 เพื่อนำาร่องโครงการ
ความปลอดภัยฯ ตลอดปี 2559 นำาไปสู่เป้าหมาย 
Zero Accident  ณ บริเวณลานขนส่งสินค้า บจก.
ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
  โดยนายถวลิ ฉันทาวรานรุกัษ ์นายอำาเภอ
บางสะพาน กลา่วถงึกจิกรรมครัง้นีว้า่ “ทราบวา่ที่
ผ่านมา บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือสหวิริยา มีพื้นที่ดำาเนินงานหลักตั้ง
อยู่ในพื้นที่บางสะพาน ได้มีการรณรงค์เรื่องลด
อุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านคณะทำางาน
ควบคุมการปฏิบัติการรถขนส่งสินค้าของเครือ
สหวิริยา ถือเป็นเรื่องที่ดี และการทำางานรณรงค์
ลดอุบัติเหตุต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจาก
หลายฝ่าย ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง และทำาให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่จะต้องใช้ความ
ระมัดระวังทุกครั้งในการใช้รถใช้ถนน การสร้าง
วัฒนธรรมความไม่ประมาท ต้องเริ่มกันตั้งแต่
ครอบครัวก่อน พ่อ แม่ พี่น้อง และคนใกล้ชิดที่อยู่
ในครอบครัว ต้องช่วยกันสร้างหรือปลูกฝังนิสัย
ความไม่ประมาท ต้องช่วยกันเน้นยำ้า เพื่อให้เกิด
ความตระหนกัและเหน็ถงึความสำาคญัไปทศิทาง
เดยีวกนั คอื อบุตัเิหตเุปน็ศนูย ์เพือ่จะไดไ้มเ่กดิผล
กระทบและเกดิความเสยีหายตามมา ซึง่การสรา้ง
วัฒนธรรมความไม่ประมาทนั้น ต้องไม่เฉพาะใน
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเท่านั้น แต่ต้องหมาย
รวมไปถงึการใชช้วีติโดยไมป่ระมาทในทกุ ๆ  เรือ่ง
ดว้ย เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและความปลอดภยั
เพิ่มมากขึ้น และขอบคุณทุกท่านที่มีเจตนารมณ์
ที่ดี ต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ถือเป็นหัวใจสำาคัญในทุก

วินาทีของการปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน และขอ
ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผล
ให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเป็นลำาดับ”
  “ขอให้บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด และ
รถร่วมบริการขนส่งสินค้า เข้มงวดในกฎระเบียบของ
การเดนิรถขนสง่สนิคา้อยา่งจรงิจงัและมกีำาลงัใจ
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป  พนักงานขับรถขนส่ง
ขอใหม้คีวามพงึระวงัในการขบัรถโดยไมป่ระมาท
จึงเป็นผลนำามาซ่ึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ทั้งนี้ และขอฝากถึงผู้นำาชุมชน
พี่น้องชาวบางสะพาน รวมถึงพนักงานในเครือ
สหวิริยา ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแล
การเดินรถขนส่ง ร่วมกับชุมชน เพื่อการอยู่ร่วม
กันกับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน”
  ด้านความเห็นจากหน่วยงานราชการท่ีเข้าร่วม
กจิกรรม นายอานสั กองเจ หวัหนา้ขนสง่อำาเภอ
บางสะพาน กลา่ววา่ “ผมคดิวา่เปน็สิง่ทีด่ทีีบ่รษิทั
เอกชนหรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และได้จัดกิจกรรมน้ีข้ึน เพราะเป็นกิจกรรม
ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือกันมาก  ส่ิงท่ีคิดทำาค่อนข้าง
ยาก เพราะอุบัติเป็นศูนย์ ทำายากจริงๆ แต่อย่าง
น้อยๆ ก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง ซึ่งเราต้องทำาให้ได้ 

ช่วยกันสร้างจิตสำานึก ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ร่วมกันในสังคมทั้งบริษัทและชุมชนในอำาเภอ
บางสะพาน ถ้ากิจกรรมนี้ได้ผล จะเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพการ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยากฝากกับผู้ขับรถทุกท่าน
ว่าหากเรามีทักษะการขับรถดีอยู่แล้วก็อยากให้
เพิ่มในเรื่องของจิตสำานึกและการตระหนักเรื่อง
ความปลอดภยัใหม้ากขึน้ เพือ่ความปลอดภยักบั
ตัวเองและเพื่อนร่วมถนน”

  ปิดท้ายด้วยรายละเอียดจากนายอุดม  สดใส
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไลน ์ทรานสปอรต์ จำากดั 
ประธานจดักจิกรรม  “รณรงคล์ดอบุตัเิหตเุปน็ 0”
Zero Accident กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย
เข้มงวดกฎระเบียบการเดินรถขนส่งสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมาย คือ อุบัติเหตุต้องไม่เกิดขึ้น
บนท้องถนน ทั้งในอำาเภอบางสะพาน และถนน
เส้นอื่นๆ จึงได้จัดงาน “รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 
0” (Zero Accident)” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตระหนกัถงึความปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนนร่วมกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ความร่วมมือ
กับพันธมิตรในธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

คณุภาพในการบรหิารงานทัง้ดา้นจรยิธรรม  ขนสง่
ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการ
ตรวจสอบหลายช่องทาง ได้แก่ กฎระเบียบข้อ
บงัคบัทีเ่ขม้งวด คณะทำางานตรวจสอบการปฏบิตัิ
งานฯ  รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า
(Operation Control Center) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุม 
การทำางานรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา ด้วยระบบ
GPS เพ่ือติดตามตำาแหน่งของรถ สามารถตรวจสอบ
ความเร็วอันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและ

รายงานลกูคา้ไดว้า่ชว่งเวลาดงักลา่ว สนิคา้อยู ่ณ
จุดใด ใช้เวลาก่ีช่ัวโมงในการส่งสินค้า อีกหน่ึงเคร่ืองมือ
ประกอบการดำาเนนิการงานขนสง่สนิคา้แบบ 360
องศา ท้ังหมดเพ่ือให้การส่งสินค้าถึงมือลูกค้าในเวลา
ท่ีกำาหนด ด้วยความปลอดภัยพร้อมกับใส่ใจชุมชน
ให้งานขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดอุบัติเหตุ 
และให้ชุมชนวางใจในกระบวนการทำางานควบคุม
การปฏิบัติรถขนส่งสินค้าของเครือสหวิริยา เพ่ือลด
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ท่ีสำาคัญคือ บริษัทฯ มีบทลงโทษ
ท่ีชัดเจน สำาหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีกำาหนดไว้
รวมถึงมีการวัดผลตามระยะเวลา เช่น  3 เดือน  6
เดือนเป็นต้น เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลสำาเร็จสูงสุดที่วางไว้”

“การรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 0 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับชุมชน”

l  บริจาคโลหิต

	 				เปน็ประจำ�ตอ่เนือ่งทกุป	ีสภ�ก�ช�ดจงัหวดัประจวบ-
คีรีขันธ์		และโรงพย�บ�ลบ�งสะพ�น		อ.บ�งสะพ�น		จัด
“โครงก�รรับบริจ�คโลหิต”	 โดยมีทีมหน่วยก�ช�ด	อ.บ�ง-
สะพ�น	ออกหน่วยเคลื่อนที่ตั้งศูนย์ขอรับบริจ�คโลหิต	 โดย
ในครั้งที่	 1	ประจำ�ปี	2559	นี้	 บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย	
เครือสหวิริย�	อ�ส�เปิดบ้�นอำ�นวยคว�มสะดวกบริก�ร
ด้�นสถ�นท่ี	ณ	ห้องประชุมชั้น	 2	 ของ	 TCS	ต.แม่รำ�พึง	
อ.บ�งสะพ�น	จ.ประจวบฯ	เมื่อวันที่	20	มกร�คมที่ผ่�นม�

	 ซ่ึงไดรั้บคว�มร่วมมือจ�กพนกัง�นใจอ�ส�จ�ก	4	บริษทั
ในเครือสหวิริย�		อ�ทิ		บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย		บมจ.
สหวิริย�สตีลอินดัสตรี	 บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย	 และ					
บจก.บี.เอส.เมทัล	(ส�ข�	1)	พร้อมใจร่วมบริจ�คโลหิต	กว่�	
40	คน	เพื่อสำ�รองในคลังภ�คบริก�รโลหิต	ช่วยเหลือผู้ป่วย
ในก�รรกัษ�พย�บ�ล	และไดร้บัเกยีรตจิ�กน�ยถวลิ	ฉนัท�-	
วร�นรุกัษ	์น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น	เข�้รว่มกจิกรรมดงักล�่ว

 ด้วยใจอาสา...ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  พนักงานชาวเครือสหวิริยาใจบุญ
ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดประจวบฯ 

l  อบรม

	 	 	 	 	 กลุ่มสหวิริย�โลจิสติกส์	 ติวเข้มจัดอบรมก�รบริห�ร	
คุณภ�พ	 (QMS)	 ISO	9001:2015	 โดยมีผู้บริห�รและพนักง�น		
4	บริษัท	ในเครือสหวิริย�	ประกอบด้วย	บจก.สหวิริย�โลจิสติกส์
บจก.ไลน์	 ทร�นสปอร์ต	บจก.ท่�เรือบ�งปะกง	และบจก.เรือ
ลำ�เลียงบ�งปะกง	 เข้�ร่วมอบรม	 เพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รบริห�ร
ง�น	ภ�ยในองค์กร	 โดยมีผู้เชี่ยวช�ญจ�กสถ�บัน	บีเอสไอ	กรุ๊ป	
(ประเทศไทย)	จำ�กัด	ม�ให้คว�มรู้	ณ	ห้องประชุมธร�ดล	ท่�เรือ
ประจวบ	ต.แม่รำ�พึง	อ.บ�งสะพ�น	จ.ประจวบฯ

 4 บริษัท กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ ติวเข้มอบรม
การบริหารคุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015
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ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  2559 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

รานพอดี             ตอจากหนา 1

สนิคาอปุโภค-บรโิภค Online ใหกบัเพือ่นพนกังาน
ในเครือสหวิริยา ในราคาคุณภาพ เพ่ือชวยแบงเบา
ภาระดานเศรษฐกิจ สูอนาคตการลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนรวมกัน ตอยอดไปถึงการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการ นํากําไรสวนหนึ่งปนผลใหกับ
สมาชิก และกลับคืนสูสังคมในรูปแบบกิจกรรม
การพัฒนาตางๆ
  นางศศิธร พิริยกิจ ผูจัดการทั่วไป บริษัท 
บางสะพานสัมพันธ จํากัด ในเครือสหวิริยา 
กลาวในนามหนวยงานที่ไดรับนโยบายการขับ
เคลือ่นงานพฒันาชมุชนในดานตางๆ วา “ทมีงาน
บางสะพานสัมพันธ ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการคณะนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา ในการพฒันาและ
ดาํเนนิงานดานกจิกรรมเพือ่สงัคม โดยเฉพาะการ
ดูแลพ่ีนองชุมชนบางสะพาน  ซ่ึงพนักงานสวนใหญ
70% ก็เปนคนในพ้ืนท่ี อ.บางสะพาน จึงมีความมุงม่ัน
และคาดหวังใหภาคชุมชน และเพื่อนพนักงาน
มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นเกิดการ
พัฒนาในมิติเชิงเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงทั้งระบบ”
  “จึงริเริ่มโครงการรานคาสวัสดิการ “ราน
พอดี” ขึ้น เปาหมาย คือ สรางการมีสวนรวม
ระหวางพนักงานในองคกรเครือสหวิริยา สราง
ความเขมแข็ง และพัฒนาตอยอดเปนกองทุน
สวสัดกิารรานคาคนืกาํไรสูสมาชกิเพือ่นพนกังาน 
ภายใตการดําเนินงาน โดยทีมพัฒนาโครงการ
และการมีสวนรวม ทีมสงเสริมและพัฒนา ซึ่งจะ
มทีมีออกไปพบปะใหความรูและรบัสมคัรสมาชกิ
ถึงที่ ณ บริษัทในเครือฯ ตางๆ พื้นที่บางสะพาน 
และในชวงนี้ เริ่มดําเนินการเปดรับสมัครไปแลว 
และไดรับความรวมมือ จากเพื่อนพนักงาน บจก.
ไลน ทรานสปอรต บจก.สหวริยิา    โลจสิตกิส และ 
บจก. เวสเทรินเซฟการด สมคัรเขารวมเปนสมาชกิ 
และขอฝากเชญิชวนพีน่องชาวเครอืสหวริยิาและ
ชุมชนที่สนใจ สามารถติดตอสอบถามสมัครขึ้น
บญัชเีปนผูขายเพือ่สงสนิคาคณุภาพขยายตลาด
สูกรุงเทพฯ และหัวเมืองชั้นนํา และบริษัทที่สนใจ
อยากพัฒนาสวัสดิการใหพนักงาน สามารถ
ติดตอสอบถาม ไดที่ นายสายทอง งาวบุงคลา 

032-548600 ตอ 119 และนางสาววันวิสาข หุนจิ้น 

032-548600 ตอ 115 พรอมทั้งสามารถติดตาม

ความเคลือ่นไหว และขาวสารโปรโมชัน่ดีๆ  ไดทาง 

www.facebook.com/ราน-พอดี เพื่อรวมสรางการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 
ใหพัฒนาไปพรอมกันทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชนบางสะพาน”
  วตัถปุระสงคของ “รานพอด”ี ในโครงการ
รานคาสวัสดิการ สําหรับพนักงานในเครือสหวิริยา
● เพ่ืออํานวยความสะดวก และรวมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานในเครือสหวิริยา และครอบครัว
ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีพ ในการซ้ือสินคา
อปุโภคและบรโิภค ทีม่มีาตรฐาน ทีเ่หมาะสมและ
ราคายุติธรรม

●   เพื่อรวมพัฒนากองทุนสวัสดิการสําหรับ

พนักงานในเครือสหวิริยา สรางการมีสวนรวม

พึ่งพากันและกันในองคกร พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของพนักงานและครอบครัวที่บางสะพาน เพื่อ

พฒันาศกัยภาพพนักงาน

เกิดความรวมมือ สราง

ทัศนคติที่ดีของพนักงาน

ตอองคกร ในการอยูรวม

กนัแบบเกือ้กลูหนนุเสรมิ 

ดวยการใหพนักงานรวม

เปนหุนสวนของรานคา

สวสัดกิาร “รานพอด”ี ใน

รูปแบบของสมาชิก

  
  
  
  
  
รู ป
แบบ

  การดําเนินงาน “รานพอดี”
● ประกอบธุรกิจผูแทนจําหนายสินคาอุปโภค 
- บริโภค ใหกับพนักงานบริษัทตางๆ ในเครือ
สหวิริยาที่เปนสมาชิก โดยใหบริการอยางเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสมาชิกผูมารับบริการอยาง
เสมอภาคและยุติธรรม
● เปดบริการสั่งสินคาลวงหนา (Pre-Order) และ
จัดสงสินคาใหถึงมือลูกคา  เพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว
ตรงเวลา ดวยวงเงินเครดิต (2,000บาท/เดือน)
● คัดสรรสินคาเพื่อใหครอบคลุมความตองการ

ของสมาชิก

● ผลกาํไรทีไ่ดไหลเวยีนคนืสูสมาชกิ มกีารปนผล

ประจําป ผลกําไรที่ไดจะถูกแบงออกเปน 4 สวน

สวนที่ 1  รอยละ 20 - กองทุนสํารองรานคา

สวนที่ 2  รอยละ 20 - กิจกรรมเพื่อสังคม

สวนที่ 3  รอยละ 20 - คืนสูสมาชิกผูถือหุนตาม

   จํานวนหุนหรือยอดซื้อ

สวนที่ 4 รอยละ 40 - คาธรรมเนียมและคาใชจาย

   ในการบริหารจัดการ (Management Fee)

● รับสมัครสมาชิก โดยตองเปนพนักงานบริษัท

ในเครือสหวิริยา ที่เขาโครงการ MOU (มีคา

ธรรมเนียมตลอดชีพ 50 บาท)

  ดานความคิดเห็น

ของเพื่ อนพนักงาน

ที่สมัครเขารวมเปน

สมาชกิกบั “รานพอด”ี

นางสาวอุสาห  จันทร-

วัฒนกิจ  เจาหนาที่

อาวุโสฝายบัญชี จาก 

บจก.สหวิริยาโลจิสติกส

หรอื SVL ใหความเหน็วา รูสกึดใีจทีม่โีครงการด ีๆ

สําหรับพนักงานเกิดขึ้น เปนการอํานวยความ

สะดวก และยังไดซื้อสินคาในราคาไมแพง คิดวา

พนกังานจะไดรบัประโยชนในการเปนสมาชกิ การ

มีบริการสงสินคาก็เปนเร่ืองท่ีดี  ทําใหประหยัดเวลา

และขอเชญิชวนเพือ่นพนกังานมารวมสมคัรเปน

สมาชิกกันมากๆ เพื่อประโยชนตอพนักงานเอง 

เพราะ “รานพอดี” เสมือนเปนสวัสดิการท่ีจัดต้ังข้ึน

เพื่อเพื่อนพนักงานในเครือสหวิริยาทุกคน

อุสาห  จันทรวัฒนกิจ

กําไรขั้นตน รานพอดี”

สํารอง
20%

Mgt fee
40%

สมาชิก
20%

กิจกรรม
เพื่อสังคม

20%

ยินดีกับฅนเหล็ก จากเหล็กแผนเคลือบไทย เครือสหวิริยา ภูมิใจควารางวัล

“การแขงขันกีฬาแหงชาติ” ครั้งที่ 44  “ นครสวรรคเกมส ”
สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดประจวบฯ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาเปตอง

ประมวลภาพ

  เมือ่ชวงปลายเดอืนธนัวาคม 2558 ทีผ่านมา ผูบรหิารและเพือ่นพนกังาน ไดรวมแสดงความ
ยินดีกับนายปรีชา เพชรใส พนักงาน บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย หรือ TCS ในเครือสหวิริยา ท่ีไป
รวมสรางช่ือเสียงใหกับจังหวัดฯ ในฐานะเปนตัวแทนนักกีฬาประจําภาคของจังหวัดประจวบฯ เขต 2
โดยไดเดนิทางไปเขารวมแขงขนักฬีาแหงชาต ิครัง้ที ่44 “นครสวรรคเกมส” และสามารถควารางวลั
เหรียญทองแดง จากการแขงขันกีฬาเปตอง ประเภท Shooting ชาย ถือเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจ
ที่ชาวเครือสหวิริยา ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดประจวบฯ ในครั้งนี้
  โดยการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรคเกมส” ไดจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ และมี
การชิงชัยกันกวา 40 ประเภทกีฬา ภายใตสโลแกน “มิตรภาพยิ่งใหญกวาชัยชนะ” Friendship 
greater than victory โดยมี นองเสี่ยวหลง (มังกร) เปนมาสคอตประจําการแขงขัน และมีตัวแทน
นักกีฬาประจําภาคของจังหวัดตางๆ จาก 77 จังหวัด เดินทางมารวมการแขงขัน โดยสรุปเหรียญ
แลวจังหวัดประจวบฯ ความาไดถึง 15 เหรียญ
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ประจำ�วันที่  1 กุมภ�พันธ์ 25594 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทำางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ,
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด , บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด และ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผู้จัดทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ต่อ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะทำางาน
ในเครอืสหวริยิา หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

เปิดบ้านต้อนรับ   ต่อจากหน้า 1

เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาชุมชนรูปแบบต่างๆ ที่เกิด
จากความร่วมมือของชุมชนและเครือสหวิริยา ณ 
ศาลาประชาคม หมู ่4 บา้นมา้รอ้ง ต.พงศป์ระศาสน ์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
  โดยการต้อนรับจากทั้งผู้นำาฯ และชุมชนบ้าน
ม้าร้อง นายมานพ ทองมา และนายจรัญ  เหลือหลาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์
ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  กว่า  40  คน  จาก
สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว : อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 12-16 
ม.ค. ประจำาปี 2559 ในโอกาสศึกษาดูงานพัฒนา 
“ชุมชนต้นแบบบ้านม้าร้อง” พร้อมด้วยทีมส่งเสริม
และพฒันา เครอืสหวริยิา รว่มตอ้นรบัและใหข้อ้มลู

ถึงความร่วมมือในงานด้านพัฒนาระหว่างชุมชนที่
ร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งงานด้านก่อตั้งธนาคารชุมชน 
สภาผูน้ำาชมุชน ภายใตโ้ครงการสหวริยิารว่มพฒันา 
ทีด่ำาเนนิมากวา่ 7 ป ีรวมถงึงานพฒันาตา่งๆ ทีส่ง่ผล
ใหช้มุชนบา้นมา้รอ้ง เกดิความเขม้แขง็และสามารถ
เป็นชุมชนต้นแบบที่ดี ณ อำาเภอบางสะพาน 
  นางสาวจุฑาภรณ์  สุภัทรพาหิรผล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จาก
สำานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์ เป็นตัวแทนให้
ความคิดเห็นและกล่าว
ใ น ฐ า น ะ ผู้ รั บ ผิดชอบ       
โครงการฯ นำาคณะมา
ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ว่า
“การท่ีสำานักงานการท่อง-
เที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน
อบรมให้ประชาชน ผู้นำาชุมชน ส่วนราชการ ฝึก
ในการเป็นวิทยากรนำาเที่ยวประจำาพื้นที่ เป็นการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดประจวบฯ 
และเตรยีมความพรอ้มเปน็เจา้บา้นทีด่ ีและอกีหนึง่
พืน้ที ่อ.บางสะพาน มสีถานทีท่อ่งเทีย่วหลายแหง่ที่
นา่สนใจและสามารถเปน็แหลง่เรยีนรูไ้ดห้ลายดา้น
และชุมชนท่ีเข้มแข็ง อย่างชุมชนบ้านม้าร้อง ก็สามารถ

เป็นหน่ึงในการท่องเท่ียวและศึกษาดูงานด้านพัฒนา
ชุมชน เพราะที่นี้มีผู้นำาที่ดี และผู้ตามที่แข็งแกร่ง 
มีแหล่งเรียนรู้เรื่อง ธนาคารชุมชน สภาผู้นำาชุมชน 
ธนาคารต้นไม้ เศรษฐกิจพอเพียง การคัดแยกขยะ 
และถำ้าเขาม้าร้องที่น่าสนใจ จึงได้พาคณะผู้เข้า
อบรมมาศกึษาดงูาน เพือ่เปน็ความรูแ้กผู่เ้ขา้อบรม” 
  อกีหนึง่ความรูส้กึจากคณะเยีย่มชม นายเพิม่
พล จบัใจ ประธานกลุม่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ “วนันีเ้ปน็
วันที่ได้รับความรู้ของการบริหารจัดการชุมชนให้
เปน็ชมุชนทีเ่ขม้แขง็ ชมุชนนา่อยู ่และตอ้งขอชืน่ชม
ผูน้ำา ทีม่คีวามอดทนอยา่งมากทีจ่ะทำาใหช้มุชนของ
ตนเองได้ก้าวมาจนประสบผลสำาเร็จ เป็นตัวอย่าง
ในเรื่องการพัฒนาการร่วมมือกันทำาเพื่อชุมชน     
ของตน รู้สึกปล้ืมใจมากท่ีได้มาดูงานในคร้ังน้ี ไม่เสีย
เวลาเลยท่ีได้มาเรียนรู้ในคร้ังน้ี ถ้ามีโอกาสจะกลับมา
อีกครั้ง”

มอบหุ้นสมทบ      ต่อจากหน้า 1

  โดยพิธี “มอบเงินสมทบหุ้นธนาคารชุมชน
บางสะพาน” ภายใต้โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา 
จัดข้ึน ณ ศาลาประชาคมบ้านชะม่วง ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ได้รับเกียรติจากนาย
ณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ รองประธานกิตติมศักดิ์   
คณะกรรมการนโยบายพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม เครอืสหวริยิา รวมถงึผูบ้รหิารจาก บมจ.
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย บจก.ท่าเรือประจวบ 
และ บจก.ไลน ์ทรานสปอร์ต ในนามคณะกรรมการ 
นโยบายฯ มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ภายใน
งานนายชุมพร คำาสระ ผู้ใหญ่บ้านชะม่วง ได้กล่าว
ตอ้นรบัผูร้ว่มงาน ตามดว้ยพธิมิอบเงนิสมทบหุน้ให้
กับธนาคารชุมชน 
  ทั้งนี้ ได้มีผู้นำาและชุมชนจาก 10 ธนาคาร 4 
ตำาบล ประกอบด้วย ต.แม่รำาพึง ต.กำาเนิดนพคุณ 
ต.พงศ์ประศาสน์ และ ต.ธงชัย มาร่วมแลกเปลี่ยน
แนวคิดในการบริหารจัดการ “ธนาคารชุมชน” พร้อม
รับมอบเงินดังกล่าวฯ ภายหลังผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความเข้มแข็งของธนาคาร โดยทีมพี่เลี้ยง
ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และพิจารณาจากศักยภาพ
ของคณะกรรมการฯ ความเข้มแข็งและขีดความ
สามารถ จุดเด่น จุดด้อยของธนาคาร การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ความร่วมมือของสมาชิก และ
การสมทบหุ้นในคร้ังน้ี เป็นไปตามกรอบการพิจารณา
อย่างเข้มข้น คือ สมทบต่อเนื่องปีที่ 3 เพื่อเพิ่มเงิน
ทุนหมุนเวียนให้กับธนาคารชุมชน สู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบางสะพานในด้านต่างๆ 
เกิดการต่อยอด สร้างอาชีพ รายได้ ทุนการศึกษา
บตุรหลาน ฯลฯ กจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื
โดยชุมชน เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง และเครือสหวิริยา
คอยหนุนเสริมเติมเต็มร่วมกับชุมชนต่อไป 
  นางศศิธร พิริยกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 
บางสะพานสัมพันธ์ จำากัด ในเครือสหวิริยา กล่าว
ในนามหน่วยงานที่ได้รับนโยบายในการขับเคลื่อน
งานด้านพัฒนาชุมชนบางสะพาน “ยินดีกับ 10 
ธนาคารชุนชน ที่ได้รับเงินสมทบหุ้น เครือสหวิริยา 
มุ่งหวังให้ภาคชุมชนใน อ.บางสะพาน จ.ประ
จวบฯ เดินหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปกับภาค
อตุสาหกรรม จากการทำากจิกรรมรว่มกบัชมุชน ดา้น

งาน “ธนาคารชมุชน” ทำาใหร้บัทราบความตอ้งการ
ของชุมชน  ซึ่งจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งธนาคารฯ มี
วัตถุประสงค์สำาคัญ คือ มุ่งเน้นสร้างนิสัยการออม
ให้สมาชิกในชุมชน  รวมถึงนำาทุนจากธนาคารฯ ไป
ต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น ทุนสร้างอาชีพ  
ทุนการศึกษาบุตรหลาน เงินทุนสำาหรับการพัฒนา
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมฯลฯ เป็นต้น รวมระยะเวลา
กวา่ 7 ป ีในการดำาเนนิงานธนาคารชมุชน ปจัจบุนันี ้

ทั้ง 18 ธนาคาร ใน 4 ตำาบล ของอำาเภอบางสะพาน 
มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท ความสำาเร็จ
ของ “ธนาคารชมุชน อ.บางสะพาน” ไดเ้กดิขึน้อยา่ง
เปน็ระบบ รวมถงึการม ี“ชมุชนตน้แบบบา้นมา้รอ้ง” 
ต.พงศป์ระศาสน ์ทีม่ทีมีงานจากเครอืสหวริยิาคอย
เปน็พีเ่ลีย้งหนนุเสรมิ ทำาใหบ้า้นมา้รอ้ง ไดก้ลายเปน็
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านธนาคาร สภาผู้นำา
ชุมชน และโครงการอื่นๆ ภายใต้โครงการสหวิริยา
รว่มพฒันา ทีห่ลายพืน้ทีต่า่งใหค้วามสนใจเดนิทาง
มาศึกษาดูงาน ทั้งหมดถือเป็นความร่วมมือร่วมใจ
จากทกุภาคสว่น ทัง้ชมุชนทีม่คีวามตัง้ใจ ผูน้ำาชมุชน
ทีส่นบัสนนุ ภาครฐัในทอ้งถิน่ทีใ่หค้วามสำาคญั และ
ภาคอตุสาหกรรม ทีม่องเหน็ถงึการพฒันาอยา่งตอ่
เนื่อง นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างชาว

บางสะพานและเครือสหวิริยา ที่วันนี้ ชุมชนได้ยืน
อยู่บนแนวทางพัฒนาตนเองอย่างมีแบบแผนและ
กำาลังขยายเครือข่ายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
  ด้านตัวแทนธนาคารชุมชนพ้ืนท่ีต่างๆ ได้แสดง
ความคดิเหน็ถงึความเขม้แขง็ของชมุชนจากการมี
“ธนาคารชุมชน”  ในวันนี้  นางสาววารุณี  สุขศรี
เหรัญญิกธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง ต.พงศ์ประศาสน์
เผยว่า “การมีธนาคาร ทำาให้เกิดสวัสดิการด้าน
ต่างๆ สำาหรับสมาชิก ทั้ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกคน
ได้รับสิทธิประโยชน์ และเยาวชนที่เป็นลูกหลาน
ของสมาชิกสามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ชุมชนได้ร่วมกันทำากิจกรรมดีๆ ร่วมกัน 
ชมุชนมคีวามสามคัค ีเสยีสละเพือ่สว่นรว่มมากขึน้
  นายจารัน  เหลือหลาย  ผู้จัดการธนาคารชุมชน

บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ การมีธนาคารทำาให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน
มากข้ึน ม้าร้องมีสมุดบันทึกความดีท่ีสมาชิกสามารถ
เอามาลดดอกเบี้ยในการกู้ยืมได้ สมาชิกได้รับผล
ประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีสภา
ผู้นำาชุมชน คอยขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชน 
ทำาให้มีเงินทุนหมุนเวียนเกิดขึ้น และได้รู้จักเพื่อน
เครอืขา่ยธนาคาร มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นชมุชน
บางสะพาน และคดิวา่ 18 ธนาคาร เราสามารถแลก
เปลี่ยนแนวคิดการทำางานร่วมกันได้ อาจไม่ต้อง
เดินทางไปศึกษาดูงานที่อื่น เพราะเชื่อว่าธนาคาร
แต่ละพื้นที่มีดีต่างกัน ที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงาน
ไหนเขา้มาสนใจชมุชนของเรา นอกจากพีเ่ลีย้งจาก
เครอืสหวริยิา ขอขอบคณุพี่ๆ  นอ้งๆ ทมีพีเ่ลีย้งทกุคน
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