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• SSI-WCE-TCRSS ควารางวัลเกียรติยศ
• ดานแรงงานสัมพันธดีเดน10ปตอเนื่อง

กลุมเอสเอสไอใสใจบุคลากร
กระทรวงแรงงานมอบรางวัล

เกียรติยศสถานประกอบกิจการ

ดีเดนดานแรงงานสัมพันธ และ

สวัสดิการแรงงาน 10 ปติดตอกัน

(พ.ศ.2550 - พ.ศ.2559) ประเภท

ไมมีสหภาพแรงงาน ใหแก 

สามบริษัทในกลุมเอสเอสไอ

ประกอบดวย SSI  WCE  TCRSS 

ซึ่งเปนสถานประกอบกิจการ

ขนาดกลาง เพือ่สรางแรงจงูใจ

ตอนายจางและลูกจางใหเห็น

ความสําคัญของการแรงงาน

สัมพันธท่ีดีและการจัดสวัสดิการ

แรงงานท่ีไดมาตรฐานในสถาน

ประกอบกิจการ ณ ศูนยแสดง

สนิคาและการประชมุ อิมแพค

เมืองทองธานี เมื่อวันที่  17 

สิงหาคม 2559 ที่ผานมา

    ผูส่ือขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ 

รายงานวา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 

2559 ท่ีผานมา บริษัทในกลุมเอส-

เอสไอ ไดแก บริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI 

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด (WCE)    อานตอ น.2

เครอืสหวริยิาจดักจิกรรมมอบทนุการ
ศึกษาตอเนื่องปที่ 22 ขยายโอกาส
การศึกษาอยางทั่วถึงให เยาวชน
บางสะพานจํานวน 22 โรงเรียนท่ี  
เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย
ชวยแบงเบาภาระครอบครัว ดวยการ

มอบทุนการศึกษาระดับชั้นป.1 - ม.6
รวมจํานวน 247 ทุน ทุนการศึกษา
ตอเน่ืองระดับปริญญาตรี 1 ทุน ทุน
ครูสรางเด็กเหล็กสรางครู 8 ทุน และ
พนกังานในเครอืสหวริยิาไดรวมมอบ
ทุนนี้เพื่อนองจํานวน 92 ทุน

  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่
ผานมา  เครือสหวิริยาไดจัดภายใตโครงการ
มอบทนุการศกึษาเครอืสหวริยิา ประจาํป
2559  โดยคณะผูบริหารพนักงานบริษัท
ในเครือสหวิริยา           อานตอ น.3

           

ฅนเหลก็เอสเอสไอ
จดั“แรลลีก่ารกุศล”
นาํรายไดเลีย้งขาว
นองร.ร.โสตศึกษา
เอสเอสไอจดักจิกรรมแรลลี่

การกุศล เพ่ือสรางสายสัมพันธ

ที่ดีระหวางพนักงาน รวมถึง

ครอบครัวพนักงาน  และชุมชน

โรงเรียน โดยทํากิจกรรมแรลล่ี

เก็บ RC เสนทางชายทะเล

บางเบิด วัดแกวประเสริฐ 

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน 

เช็คอินบนเฟสบุกเรียกไลค 

ฐานเกม พรอมนําเงินรายได

จากการจัดงานเลี้ยงอาหาร

กลางวนันกัเรยีน  อานตอ น.4

กลุมเอสเอสไอ SSI PPC TCRSS 

จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ

กับพนักงาน ดวยการเขาเยี่ยม

เยือนพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อ

รวมพบปะพูดคุย ตอบขอซักถาม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

ชวยแกไขปญหา พรอมเปนชอง

การสื่อสารทางตรงท่ีถูกตองให

กบัพนกังาน พรอมนาํขอคดิเหน็

พนกังานไปปรบัปรงุพฒันาตาม

แนวทางองคกรแหงความสุข

 ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-

เอสไอ” รายงานวา ดวยตระหนัก

ดีวาบุคลากรถือเปนทรัพยากรที่มี

คณุคามคีวามสาํคญัทีท่าํใหองคกร

ดําเนินธุรกิจไดประสบความสําเร็จ 

กลุมเอสเอสไอจึงใหความสําคัญ

ในการจดัการและพฒันาทรพัยากร

บคุคล ไมวาจะเปนดานการจางงาน 

คาตอบแทน สวัสดิการ และการ

พฒันาทกัษะความรูใหกบัพนกังาน 

ทั้งนี้บริษัทยังได   อานตอ น.2

เขาใจ-เขาถงึ-กระชบัสมัพันธ
กลุมSSIจัดผูบริหารพบพนง.

X  3 บรษิทัในกลุมเอสเอสไอรบัรางวัลเกียรตยิศสถานประกอบ
กิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน 10 ป
ติดตอกัน     พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มอบ
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการ
แรงงาน 10 ปตดิตอกนั (พ.ศ.2550 - 2559) ใหแก บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั 
(มหาชน) (SSI) บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)  และ บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค 
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

เอสเอสไอจดัครูอาสาสอนหลกัสตูรทองถิน่
เสรมิความรูเรือ่งเหลก็5ร.ร.เขตบางสะพาน
เอสเอสไอลยุสอนหลกัสตูรทองถิน่
โดยการจัดทีมครูอาสาจากพนักงาน
เอสเอสไอ จํานวน 9 คน เขาสอน
ใหความรู และประสบการณ ใน
หัวขอ “เหล็กกับชีวิตประจําวัน” 

สอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางป 2551 ใหแกนักเรียน
ระดับชั้น ป.4-ป.6 ไดแกโรงเรียน
บานดอนสงา  โรงเรยีนวดันาผกัขวง
โรงเรียนบานชะมวง  โรงเรียนบาน

ดอนสําราญ และโรงเรียนบานทาขาม
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 
รวมจํานวน 214 คน ชวงเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม ที่ผานมา
          อานตอ น.4

สรางโอกาสการศกึษาบางสะพาน เครอืสหวริยิามอบ 256 ทนุปที ่22
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ประจำ�วันที่  1  กันย�ยน  25592 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

กลุ่มเอสเอสไอ     ต่อจากหน้า 1
 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือ 
TCRSS เดินหน้�เข้�รับร�งวัลเกียรติยศสถ�น
ประกอบกิจก�รดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์ และ
สวัสดิก�รแรงง�น 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2550 - พ.ศ.
2559) ประเภทไม่มีสหภ�พแรงง�น สถ�นประกอบ
กจิก�รขน�ดกล�ง จ�กกรมสวสัดกิ�รและคุม้ครอง
แรง กระทรวงแรงง�น โดยมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 
รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงแรงง�นเปน็ผูม้อบและให้
เกียรติเป็นประธ�นในพิธี 
   โดยง�นน้ีจัดข้ึนเพ่ือเสริมสร้�งแรงง�นสัมพันธ์
ที่ดีในสถ�นประกอบกิจก�รโดยน�ยจ้�งลูกจ้�ง 
ร่วมกันสร้�งคว�มร่วมมือ
ด้�นแรงง�นสัมพันธ์
และแก้ไขปัญห�ที่อ�จ
จะเกิดขึ้นให้ยุติลงด้วย
ระบบทวิภ�คี และส่ง
เ ส ริ ม ใ ห้ น � ย จ้ � ง ไ ด้
ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญั
ใ น ก � ร พั ฒ น � ร ะ บ บ
แรงง�นสัมพันธ์และรูป
แบบก�รจัดสวัสดิก�ร
ในสถ�นประกอบกจิก�ร
ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้�งมี
คณุภ�พชวีติกิ�รทำ�ง�น
ที่ดี  กระบวนก�รผลิต
ของน�ยจ้�งเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ  รวมทั้ง
เป็นก�รประก�ศเกียรติคุณให้กับน�ยจ้�งและ
ลกูจ�้งทีส่�ม�รถรว่มกนับรหิ�รจดัก�รด�้นแรงง�น
สัมพันธ์ และสวัสดิก�รแรงง�นที่ดี
  นายยงยทุธ มลทิอง ผูช้ว่ยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่ส�ยทรัพย�กรบุคคลกลุ่ม บริษัท สหวิริย�สตีล
อนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน)  หรอื  SSI  กล�่วว�่ บรษิทั
เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรบุคคลที่เป็น
กำ�ลังในก�รขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบคว�มเร็จ 
บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิ�รต�่งๆ ม�กม�ยสำ�หรบั

ตั้งใจในก�รดูแลใส่ใจพนักง�นของบริษัท ผมต้อง
ขอบคุณฝ่�ยทรัพย�บุคคลและหน่วยง�นต่�งๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักง�นผู้มีส่วนได้เสีย ร�งวัล
นี้ถือเป็นร�งวัลสำ�หรับทุกคนและบริษัทสัญญ�ว่�
จะดูแลคุณภ�พสวัสดิก�ร คว�มสัมพันธ์อันดีที่มี
ให้พนักง�นอย่�งต่อเนื่องสมำ่�เสมอ 
  Mr. Mitsuo Yasuhisa กรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
หรอื TCRSS กล�่วว�่บรษิทัรูส้กึยนิดแีละเปน็เกยีรติ
อย่�งยิ่งที่ได้รับร�งวัลสถ�นประกอบก�รดีเด่น
ด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�นประจำ�
ปี 2559 ประเภทร�งวัลที่ได้รับ เชิดชูเกียรติ 10 ปี 

เข้าใจ-เข้าถึง       ต่อจากหน้า 1

ดำ�เนนิโครงก�ร Care Organization เพือ่ส่งเสริมคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งพนักง�นและครอบครัวก�รสร้�ง
บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นรว่มกนัอย�่งมปีระสทิธภิ�พ
และมีคว�มสุข และก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่�งพนักง�นกับบริษัท  ก�รสร้�งคว�มสมดุล
ระหว�่งชวีติก�รทำ�ง�น ชวีติสว่นตวัและครอบครวั 
(Work Life Balance) และส่งเสริมพนักง�นที่เป็น  
คนดี คนเก่ง
  ทั้งนี้ กิจกรรมสำ�คัญที่ส�มบริษัทในกลุ่มเอส
เอสไอ ประกอบด้วย บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี 
จำ�กัด (มห�ชน) (SSI) บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด 
(PPC) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
(TCRSS) ได้ดำ�เนินก�ร คือ จัดกิจกรรมผู้บริห�รพบ
พนักง�นข้ึนในแต่ละบริษัท เพ่ือกระชับคว�มสัมพันธ์

อันดีกับพนักง�น ดูแล ช่วยเหลือ

แกไ้ขปญัห� แลกเปลีย่นคว�ม

คิดเห็นและตอบข้อซักถ�ม 

สร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง

ระหว�่งบรษิทักบัพนกัง�น เพือ่
นำ�พ�องค์กรเป็นองค์กรแห่ง

คว�มสุข (Happy Workplace)

  นายชลเทพ  ต้ังเขาทอง

ผู้จัดก�รฝ่�ยพนักง�นสัมพันธ์

และสวัสดิก�ร บริษัท สหวิริย�

สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือเอสเอสไอ กล่�วกับผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็ก  
เอสเอสไอ” ว�่ ก�รจดักจิกรรมผูบ้รหิ�รพบพนกัง�น

นัน้ ถอืเปน็กลไกสำ�คญัในก�รชว่ยสร�้งคว�มเข�้ใจ

พนักง�นเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รทำ�ง�น 
และก�รดำ�รงชีวิต เช่น ก�รจัดสวัสดิก�รค่�เช่�
บ้�นสำ�หรับพนักง�นที่อยู่ต่�งถิ่น  บริก�รรถรับส่ง
พนักง�น ข้�วเปล่�สำ�หรับกล�งวัน กองทุนสำ�รอง
เลีย้งชพี กจิกรรมสร�้งบรรย�ก�ศทีด่ใีนก�รทำ�ง�น 
กิจกรรมพัฒน�คว�มรู้หรือก�รฝึกอบรม กิจกรรม
ร่วมกับครอบครัวพนักง�น ก�รเยี่ยมบ้�น หรือ
เยี่ยมไข้ในเวล�ไม่สบ�ย เป็นต้น บริษัทมุ่งหวัง
ให้พนักง�นของเร�ทุกคนได้มีคว�มสุขทั้งท�ง
ด้�นร่�งก�ย และจิตใจ ทำ�ให้ประสิทธิภ�พใน
ก�รทำ�ง�นมีม�กขึ้น มีพลังในก�รคิดสร้�งสรรค์
นวัตกรรมกระบวนก�รใหม่ให้แก่องค์กร (อ่�น
ร�ยง�นประกอบ)

  ผมต้องขอขอบคุณทีมง�นทุกคนที่ได้ช่วย
พัฒน�ง�นด้�นแรงง�นสัมพันธ์ คอยเป็นกำ�ลังใน
ก�รช่วยองค์กรดูแลพนักง�นอย่�งต่อเน่ืองสมำ�่เสมอ
ทำ�ใหบ้รษิทัไดร้บัร�งวลันีอ้ย�่งตอ่เนือ่งทกุ ๆ  ป ีปนีี้
ถือเป็น 10 ปีต่อเนื่องครั้งที่ 5 แล้ว
  นายมงคล  สุขไพบูลย์  รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
ส�ยง�นวิศวกรรมโครงก�รและง�นโครงสร้�ง 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (WCE) กล่�ว
ว่� บริษัทมีคว�มยินดีเป็นอย่�งยิ่งที่ได้รับร�งวัล
ต่อเนื่องติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่น

ตดิตอ่กนั ซึง่ร�งวลัดงักล�่วกดิขึน้จ�กคว�มรว่มมอื
ทัง้ในสว่นของบรษิทั คณะผูบ้รหิ�รและพนกัง�นทกุ
คน และเร�มุ่งหวังที่จะดูแลพนักง�นผ่�นง�นด้�น
แรงง�นสมัพนัธแ์ละสวสัดกิ�ร โดยก�รพฒัน�ใหด้ี
ยิ่งขึ้นต่อไป
  ด�้นนายเชาวรตัน ์จัน่ประดบั รองกรรมก�ร
ผูจ้ดัก�รใหญส่�ยบรหิ�รทัว่ไป บรษิทั เหลก็แผน่รดี
เย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วว่� ก่อนอื่นผมใคร่
ขอขอบคุณคณะกรรมก�รสวัสดิก�รที่ได้มุ่งมั่น
พัฒน�ด้�นสวัสดิก�รและแรงง�นสัมพันธ์ อย่�ง

ต่อเนื่องทุกๆ ปี ได้รับคว�มร่วมมือที่ดีเยี่ยมจ�ก
พนักง�นในบริษัททุกท่�น บริษัทได้ตระหนักถึง
คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�รูปแบบและระบบก�ร
จัดสวัสดิก�รแรงง�นที่นอกเหนือจ�กที่กฎหม�ย
กำ�หนดในสถ�นประกอบกิจก�รให้แก่ลูกจ้�ง
อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกจ้�งได้มีคุณภ�พชีวิตที่ดี
ขึ้น มีคว�มมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตก�รทำ�ง�น 
และในหล�ยๆเรื่องก็ยังครอบคลุมถึงนอกเวล�
ง�น และคว�มมั่นคงหลังเกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น 
อันนำ�ไปสู่ขวัญกำ�ลังใจก�รทำ�ง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ อยู่ร่วมกันด้วยคว�มสัมพันธ์อันดี
ต่อกันและมองผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็น

ที่ตั้ง ผมหวังว่�เร�จะ
รักษ�ม�ตรฐ�นที่ยอด
เยีย่มเชน่นีแ้ละปรบัปรงุ
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปด้วย
คว�มเข้�อกเข้�ใจ และ
เป็นนำ้�หนึ่งใจเดียวกัน 
เพร�ะเร�ตระหนักดีว่� 
แรงง�นสัมพันธ์ที่ดี คือ
พื้นฐ�นในก�รเติบโต
ขององค์กรในทุกๆ ด้�น
     ทั้งนี้ก�รพิจ�รณ�
ให้เป็นสถ�นประกอบ
กิจก�รดีเด่นด้�นแรงง�น
สัมพันธ์และสวัสดิก�ร

แรงง�นมีขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขัน้ตอนที ่1 ก�รพจิ�รณ�ประเมนิตนเองของสถ�น
ประกอบกิจก�ร (ทวิภ�คี) ขั้นตอนที่ 2 พิจ�รณ�
ก�รให้คะแนนแก่สถ�ประกอบกิจก�รของคณะ
ทำ�ง�นก�รประกวดสถ�นประกอบกิจก�รดีเด่น
แรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น ประจำ�
ปี 2558 ขั้นตอนที่ 3 คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�
หลักเกณฑ์และตัดสินก�รประกวดสถ�นประกอบ
กิจก�รดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�ร
แรงง�น ประจำ�ปี 2559

ท่ีดีให้กับพนักง�นซึ่งแสดงให้เห็นว่�บริษัทมีคว�ม

จริงใจใส่ใจดูแลพนักง�นอย่�งท่ัวถึง เป็นขวัญ
กำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถสร้�ง
ก�รสื่อส�รที่ถูกต้องให้กับพนักง�น นอกจ�กนี้ยัง
ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ� รับฟังปัญห� นำ�ม�แก้ไข
ได้ถูกต้องตรงจุด แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น ทำ�ให้
องค์กรของเร�เกิดคว�มรักผูกพันกนั ส�ม�รถพฒัน�
ก�รทำ�ง�นไปได้อย่�งรวดเร็ว 

  ทั้งนี้เอสเอสไอ ได้จัดให้ผู้บริห�รเข้�พบปะ
พนักง�นประจำ�ทุกเดือน โดยจะมีกรรมก�รผู้จัดก�ร

ใหญ่  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่แต่ละส�ย

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเข้�พบปะพนักง�น และยังมี
กิจกรรมโครงก�ร “Night Workplace Visit” ซึ่งมี
ลักษณะคล้�ยคลึงกันโดยโครงก�รนี้จะเป็นก�ร
เข้�เยี่ยมพูดคุยกับพนักง�นที่ทำ�ง�นกะบ่�ย และ
กะกล�งคืนด้วยก�รนำ�อ�ห�รว่�งท่ีท�นกับก�แฟ
ไปมอบให้ พร้อมประช�สัมพันธ์ข่�วส�รท่ัวไปให้แก่
พนักง�นได้รับทร�บโดยพนักง�นฝ่�ยพนักง�น
สัมพันธ์และสวัสดิก�ร 

  ด้�น บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

หรอื TCRSS Mr. Mitsuo Yasuhisa กรรมก�รผูจ้ดัก�ร

ใหญ่ กล่�วว่� บริษัทได้จัดให้มีโครงก�ร “ผู้บริห�ร

พบพนกัง�น”  ขึน้เพือ่เปดิโอก�สใหพ้นกัง�นแตล่ะ
ส�ยง�นได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นก�รดำ�เนินง�น
ด�้นต�่งๆ ของบรษิทั ระหว�่งผูบ้รหิ�รและพนกัง�น
ทุกส�ยง�น อันจะเป็นประโยชน์ต่อภ�พลักษณ์
ของบรษิทั เสรมิสร�้งคว�มส�มคัค ีและสร�้งคว�ม
สัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันระหว่�งผู้บริห�รและ
พนักง�นทุกคน พนักง�นมีขวัญกำ�ลังใจในก�ร
ปฏิบัติง�นม�กขึ้น โดยมีผู้บริห�รจ�กสำ�นักง�น
กรุงเทพฯ ได้แก่ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ หรือ รอง
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ส�ยบริห�รท่ัวไป ทำ�ก�รพบปะ
พนักง�นในพื้นที่ทำ�ง�น และจัด Dinner talk โดย
ร่วมประท�นอ�ห�รระหว่�งผู้บริห�รและพนักง�น
โดยหมุนเวียนกันไปในทุกส�ยง�น เดือนละ 1 ครั้ง
  นายถาวร คณานบั กรรมก�รผูจ้ดัก�ร บรษิทั 
ท่�เรือประจวบ จำ�กัด  กล่�วว่�  เมื่อเร็ว ๆ  นี้ บริษัท
ไดม้กี�รจดัเปดิตวักจิกรรมผูบ้รหิ�รพบพนกัง�นขึน้
ซึ่งเป็นช่องท�งในก�รสื่อส�รระหว่�งผู้บริห�ร   
ระดับสูงและพนักง�น เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์อัน
ดีระหว่�งผู้บริห�รและพนักง�น เน้นก�รสื่อส�ร
นโยบ�ย  สถ�นก�รณต์่�ง ๆ   ของบริษัทฯ  รวมทั้ง

เป็นก�รแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต�่งๆ นำ�ขอ้มลู
ไปปรับเปล่ียนแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังน้ี
ได้ช้ีแจงเร่ืองบทบ�ทพนักง�นรุ่น
ใหม่ ก�รทำ�ง�นให้อยู่กันแบบพี่
นอ้ง ปรบัเปลีย่นกระบวนทำ�ง�น
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่� ฝึกคิดอย่�งเป็น
ระบบ คอื มคีว�มคดิในเชงิสร�้ง
สรรค์ คิดให้เกิดคว�มย่ังยืน  มีก�ร
พัฒน�ไปสู่คว�มยั่งยืน ช่วยกัน

ร่วมมือก้�วข้�มผ่�นและผลักดันองค์กรให้ไปสู่คว�ม

สำ�เร็จ “เพื่อคุณ...เพื่อ PPC” ณ ห้องประชุมธร�ดล 

โดยไดต้ัง้เป�้หม�ยในก�รเข�้พบไตรม�สละ 1 ครัง้
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ประจําวันที่  1  กันยายน  2559 ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

นํ้าใจชาวสหวิริยา
มอบทุนสวนตัว “ทุนนี้เพื่อนอง”

สานฝนเยาวชนบางสะพาน 92 คน

มอบทุน               ตอจากหนา 1
      
ไดจัดคณะเดินทางไปมอบทุนใหแกเยาวชนบางสะพาน
ในสถานศกึษา 22 แหงในเขต 4 ตาํบลรอบบรเิวณทีต่ัง้
บรษิทัในเครอืสหวริยิา คอื ต.แมราํพงึ ต.กาํเนดินพคณุ 
ต.พงศประศาสน และต.ธงชัย จํานวน 256 ทุน มูลคา
รวม 590,000 บาท ประกอบดวยทุนการศึกษาระดับ
ชัน้ประถมศกึษา - มธัยมศกึษา จาํนวน 247 ทนุ มลูคา 
275,000 บาท ทนุการศกึษาตอเนือ่งระดบัปรญิญาตรี
จํานวน 1 ทุน มูลคา 35,000 บาทและทุนการศึกษา    
ตอเนือ่งระดบัปรญิญาตร ี   ภายใต “โครงการครสูราง
เดก็ เหลก็สรางคร”ู จาํนวน 8 ทนุ มลูคา 280,000 บาท
โดยไดรับเกียรติจาก นายบุญเทียม อังสวัสดิ์   
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหเกียรติเปน
ประธานในพิธีเปดโครงการ พรอมดวยคณะผูบริหาร
และพนักงานเครือสหวิริยาเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ 
กิจกรรมดังกลาวเครือสหวิริยาไดจัดขึ้นตอเนื่องเปน
ปที่ 22 แลว
  นายบุญเทียม อังสวัสด์ิ ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ เปดเผยกบัทมีขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ
วา “ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมี
โอกาสมาเปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเครือ
สหวิริยา ประจําป 2559 ในวันนี้ ซึ่งนับเปนโอกาส
ดีที่เครือสหวิริยาซึ่งเปนองคกรเอกชนที่ตั้งอยูใน
พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
ในทองถิ่น 
  การศกึษาถอืเปนรากฐานสาํคญัในการพฒันา
ประเทศ เพราะเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ ซึ่งทรัพยากรที่มี
คุณภาพจะเปนแรงขับเคลื่อนใหทองถิ่น ชุมชน และ
ประเทศพัฒนาตอไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน
ซึง่ถอืไดวาเปนอนาคตของชาต ิเปนกาํลงัหลกัสาํคญั
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาจึงเปนสิ่ง
สาํคญัในการพฒันาเยาวชน แตปญหาสาํคญัประการ
หนึง่ทีพ่บคอื โอกาสทางการศกึษาของแตละบคุคลไม
เทาเทยีมกนั ดงัจะเหน็ไดวาเยาวชนในทองถิน่จาํนวน
หนึง่เรยีนด ีประพฤตดิ ีแตขาดแคลนทนุทรพัย  ดงันัน้
การมอบทุนการศึกษาของเครือสหวิริยาซึ่งมอบทุน
การศึกษาใหแกเยาวชนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา
ถงึระดบัอดุมศกึษา จงึถอืไดวาเปนการสนบัสนนุและ
เปดโอกาสใหเยาวชนในทองถิ่นไดรับโอกาสทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาตน
ใหกลายเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและ
กลายเปนบุคลากรคุณภาพของทองถิ่นและชุมชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งทราบวาเครือสหวิริยาไดดําเนิน
การเรื่องการมอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชนในทอง
ถิ่นมายาวนานถึง 22 ปแลว 
  จึงเปนเรื่องที่นายินดีแทนเยาวชนบางสะพาน
ที่มีองคกรเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ศึกษาอยางเครือสหวิริยาใหการสนับสนุนมาเปน
ระยะเวลาทีย่าวนาน และเปนสิง่ทีน่าชืม่ชมเปนอยาง
ยิง่ และขอฝากเยาวชนทีไ่ดรบัทนุการศกึษาจากเครอื
สหวิริยาไป ขอใหนําทุนการศึกษาที่ไดรับนั้นไปใชให
เกิดประโยชนทางการการศึกษาสูงสุดเพื่อพัฒนาตน
และพัฒนาประเทศของเราตอไปในอนาคต”
  นายณรงคพงศ  โพธิสมบัติ  ที่ปรึกษา
เครือสหวิริยา กลาววา “เครือสหวิริยาในฐานะ
อ ง ค ก ร เ อ ก ช น ที่ ตั้ ง อ ยู ใ น พื้ น ที่ อ . บ า ง ส ะ พ า น 
จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดดําเนินธุรกิจควบคูกับการ
รวมเปนสวนหนึง่ในการพฒันาชมุชนและทองถิน่โดย
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดานตางๆ มาอยางตอเนื่อง 
โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยานับเปนอีก
หนึ่งโครงการที่พัฒนาชุมชนดานการศึกษาที่เครือ
สหวิริยาไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องถึง 22 ป นับ
ตั้งแตป พ.ศ.2537 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสง
เสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี 
แตขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง 
อนัจะนาํมาซึง่การพฒันาตนใหกลายเปนบคุลากรทีม่ี
ความรู ความสามารถและกลายเปนบคุลากรคณุภาพ
ของทองถิ่นและชุมชน เปนแรงขับเคลื่อนใหทองถิ่น 

ไมเพียงแตการมอบทุนการศึกษาจากเครือสหวิริยาประจําทุกป ซึ่ง
เปนงบประมาณที่บริษัทตางๆ ในเครือรวมสมทบเพื่อรวมสรางโอกาส
ทางการศึกษาใหกับนองๆเยาวชนในเขตบางสะพานเทานั้น แตเปน
เวลาสามปมาแลวที่เครือสหวิริยาไดรับนํ้าใจจากพนักงาน ผูบริหาร   
ในเครือสหวิริยามอบทุนสวนตัวเพิ่มเติมสมทบผานโครงการ “ทุนนี้
เพื่อนอง” ควบคูกันดวย 
  ในแตละปโครงการนีส้ามารถขยายจาํนวนนองๆทีไ่ดรบัโอกาสมากมาย 
เชนเดียวกับปนี้ที่ทุนดังกลาวไดแบงเบาภาระใหกับพี่นองในบางสะพานถึง      

ชุมชน และประเทศพัฒนาตอไปไดอยางยั่งยืน รวม
ถึงเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนรุนตอไป 
  สําหรับโครงการมอบทุนการศึกษาเครือ
สหวริยิาประจาํป 2559 นีเ้ครอืสหวริยิาไดมอบทนุการ
ศึกษาใหแกเยาวชนจากสถานศึกษาในเขต 4 ตําบล
บริเวณรอบที่ตั้งของโรงงานกลุมธุรกิจเหล็กเครือ
สหวิริยาบางสะพาน คือ ตําบลแมรําพึง ตําบลกําเนิด
นพคณุ ตาํบลพงศประศาสน และตาํบลธงชยัจาํนวน 
256 ทนุ มลูคารวม 590,000 บาท โดยแบงประเภทการ
มอบทุนดังนี้ ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา-
มัธยมศึกษาจากสถานศึกษา 22 แหงในเขต 4 ตําบล 
จํานวน  247 ทุน มูลคา 275,000 บาท ทุนการศึกษา
ตอเนื่องระดับปริญญาตรีจํานวน 1 ทุน มูลคา 35,000 
บาท ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรี ภายใต 

“โครงการครูสรางเด็ก เหล็กสรางครู” จํานวน 8 ทุน  
มูลคา  280,000 บาท  
  นางสาวกนกวรรณ มีชัยผาสุข นักศึกษา
ชั้นปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา กลาววา “ตองขอบคุณเครือ
สหวิริยาที่ไดมอบทุนครูสรางเด็ก เหล็กสรางครูให
กับหนู ซึ่งปนี้เปนปที่ 4 แลวที่หนูไดรับทุนนี้ตอเนื่อง 
ทุนนี้เปนเสมือนกําลังใจใหหนูตั้งใจเรียนและเก็บ
เกี่ยวความรูเพื่อจะไดเปนครูที่ดีสมกับที่หนูตั้งใจ ขอ
ขอบคุณเครือสหวิริยาอีกครั้งคะ ขอบคุณคะ”
  ด.ช.ณรงคชัย โพธิ์เดช นักเรียนโรงเรียน     
บานดอนสาํราญชัน้มธัยมศกึษาที ่1 กลาววา “สาเหตุ
ทีเ่ขยีนขอทนุ ผมอยูกบัยายซึง่แกมากแลว ยายของผม
มีอาชีพลอกใบจาก ยายผมมีรายไดไมถึง 3,000 บาท

ตอเดือน และมีคาใชจายมากทั้งคานํ้า คาไฟ รวมถึง
ตองจายคาขนมใหผมไปเรียนทุกๆ วัน ผมรักยาย
ผมมากเปรียบเสมือนแมคนหนึ่ง ผมจะดูแลยายให
เหมือนกับยายดูแลผม  ผมสัญญาวาผมจะนําเงินที่
ไดรับเปนทุนการศึกษาไปใชใหไดเกิดประโยชนมาก
ทีส่ดุ ผมจะตัง้ใจเรยีน ไมยุงเกีย่วกบัยาเสพตดิจะเปน
คนดีของสังคม ผมรักยายมากครับ
  โดยเครือสหวิริยาหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการ
มอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยานี้จะชวยสนับสนุน
และเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนใน         
ทองถิ่นไดรับการศึกษาที่ดี และตอบสนองเจตจํานง
ของเยาวชนที่ตองการทุนการศึกษาเพื่อนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน”

92 ครอบครวั คดิเปนมลูคาถงึ 118,000 บาท  

  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน      
ผูจัดการทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและ
ชุมชนสัมพันธ  เปดเผยกับทีมขาวฅน
เหล็กเอสเอสไอวา “ปนี้เปนปที่ 3 แลว
สําหรับกิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อนอง โดยเปด
โอกาสใหผูบริหารและพนักงานบริษัทใน
เครือสหวิริยา ไดรวมเปนสวนหนึ่งของ
การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยสามารถ
แสดงความจํานงในการรวมบริจาคทุน
การศึกษาใหแกเยาวชนจากสถานศึกษา
ในเขต 4 ตําบลรอบที่ตั้งบริษัทในเครือ
สหวิริยา (ต.แมรําพึง ต.กําเนิดนพคุณ 
ต.พงศประศาสน และ ต.ธงชัย) ซึ่งในป 
2559 นี้ มีพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา
รวมสนับสนุนทุนการศึกษาจํานวน 38 คน 
รวมทัง้สิน้จาํนวน 92 ทนุ มลูคา 118,000 บาท  นบัเปนเรือ่งทีน่ายนิดทีีม่พีนกังาน
บริษัทในเครือสหวิริยา เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชนดานการ
ศึกษาและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนบางสะพาน 
“ผมหวังเปนอยางยิ่งวา จะมีจํานวนพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา รวม
สนับสนุนทุนการศึกษาอยางตอเนื่องเพิ่มมากขึ้นทุกๆป เพื่อรวมเปนสวนหนึ่ง
ของการสนับสนุนและเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนบางสะพาน
และตอบสนองเจตจํานงของเยาวชนที่ตองการทุนการศึกษา เพื่อนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุด อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทองถิ่น
อยางยั่งยืนตอไป”
  นายทนงศักด์ิ  แขงขัน  ประธานคณะอนุทํางานโครงการเอสเอสไออาสา 
ไดกลาวกับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา “สําหรับโครงการมอบทุนการศึกษา
เครอืสหวริยิา ประจาํป 2559 ในปนี ้นบัเปนเรือ่งทีน่ายนิดทีีค่ณะอนทุาํงานโครง

การเอสเอสไออาสา ไดเขามามสีวนรวมในการสนบัสนนุโอกาสทางการศกึษา
ใหแกเยาวชนบางสะพาน จากสถานศึกษา 22 แหง ในเขต 4 ตําบลรอบบริเวณ
ที่ตั้งโรงงาน ไดแก ต.แมรําพึง ต.กําเนิดนพคุณ ต.พงศประศาสน และต.ธงชัย 
โดยทางคณะอนุทํางานโครงการเอสเอสไอไดรวมกันจัดทําเสื้อยืดอาสา เพื่อ
จาํหนายใหกบัพนกังานในกลุมบรษิทัเอสเอสไอ ซึง่เงนิรายไดจากการจาํหนาย
เสือ้ในครัง้นีห้ลงัหกัคาใชจายแลว ทางคณะอนทุาํงานโครงการเอสเอสไออาสา
ไดตัดสินใจนําไปสมทบทุนการศึกษาในโครงการมอบทุนการศึกษาเครือ
สหวิริยา ประจําป 2559 ภายใตกิจกรรม “ทุนการศึกษา เอสเอสไอ..เพื่อนอง” 

ในโครงการ “25 ปเอสเอสไอ 250 ความ
ดีพันดวงใจอาสา ซึ่งทางคณะอนุทํางาน
โครงการเอสเอสไออาสา มีความเต็มใจที่
จะเขารวมทุกกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนในทุกๆดานอยางตอเนื่อง เพื่อมุงสู
การพัฒนาที่ยังยืนตอไป” 

  นางสาวนฤมล นวลวงศ ผูจัดการ
สวนชุมชนสัมพันธ 2 สํานักประชาสัมพันธ
และชุมชนสัมพันธ และผูมอบทุนการ
ศึกษาในกิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อนอง” กลาว
วา “รูสึกดีใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของ
การเติมเต็มความสุขและสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาใหแกนองๆ ถึงแมอาจเปน
เพียงสวนเล็กนอยๆแตนองๆก็สามารถนํา
ไปเปนคาใชจายดานการศึกษา เชน ซื้อ
ชุดนักเรียน ซื้ออุปกรณการเรียน และเก็บ

สะสมเปนสวนหนึ่งของทุนการศึกษาในอนาคต ทั้งยังชวยแบงเบาภาระของ
ครอบครวัไปไดบาง และมคีวามตัง้ใจวาจะรวมสนบัสนนุทนุการศกึษาใหนองๆ
ในทกุๆ ปและขอเชญิชวนใหทกุทานรวมกนัสนบัสนนุทนุการศกึษาใหกบันองๆ
ในเขตอาํเภอบางสะพานในโอกาสตอไป เพราะยงัมนีองๆ ทีย่งัตองการทนุการ
ศึกษาอีกจํานวนมาก”
  เด็กชายภูริพัฒน สกุณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตัวแทนของ
นกัเรยีนโรงเรยีนบานดอนทอง กลาววา “ผมรูสกึดใีจมากทีไ่ดรบัทนุการศกึษา 
“ทุนนี้...เพื่อนอง” จากพี่ๆ เครือสหวิริยาครับ เพราะวาผมจะไดชวยแบงเบา
ภาระทางบานของผม ซึ่งมีคาใชจายแตละเดือนคอนขางสูง ผมจะนําทุนการ
ศึกษานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และจะตั้งใจเรียนเพื่อใหพอกับแมภาค
ภมูใิจในตวัผม ผมขอขอบคณุพี่ๆ เครอืสหวริยิาทีห่ยบิยืน่โอกาสทางการศกึษา
นี้ใหกับผมครับ ขอบคุณครับ”
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ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนินทร  อินทรพรหม  ,  นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
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ครูอาสาเอสเอสไอ

แรลลี่การกุศล     ตอจากหนา 1

  นายวีระชัย ฟุงเฟอง ผูจัดการทั่วไป สาย
ทรพัยากรบคุคลและธรุการ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิ
ดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ กลาววา เมือ่ๆ 
เรว็นี ้บรษิทัไดจดักจิกรรม “แรลลีก่ารกศุล” ขึน้ เพือ่
สรางสายสัมพันธที่ดีระหวางพนักงาน ครอบครัว
พนกังาน ชมุชน และโรงเรยีน โดยการเปดรบัสมคัร
พนักงานและครอบครัวพนักงานเขารวม เพื่อนํา
รายไดจากการสมัครไปดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
โดยเลีย้งอาหารกลางวนัใหแกเดก็นกัเรยีน โรงเรยีน
โสตศึกษาเทพรัตน รวมกัน
  สําหรับรายละเอียดในการทํากิจกรรมแรลลี่
นั้น มีจํานวนผูเขารวมที่สมัคร จํานวน 16 คัน ซึ่งใน
แตละคันจะมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 4 คน ประกอบ
ไปดวย พอแมลกู หรอืเพือ่นพนกังาน เพือ่รวมตวักนั
ทํากิจกรรมตางๆ ที่ทางเอสเอสไอจัดขึ้น อาทิ การ
เก็บ RC เช็คอินบนเฟสบุกเรียกไลค เกมแตละฐาน 
และสุดทายเปนการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

ครูอาสา             ตอจากหนา 1

  นายสมบตั ิ แกวบดุดา  ผูจดัการสวนชมุชน
สัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ กลาววา เปนเวลากวาสิบปแลวที่
การบมเพาะวัฒนธรรมจิตอาสาใหเกิดขึ้นทั่วทั้ง
องคกรของเอสเอสไอ เปนรูปธรรมใหเห็นเดนชัด 
และไดขยายผลไปสูผูมีสวนไดเสียใหมีสวนรวม
ในการทําประโยชนเพื่อสังคมและชุมชนใหมาก
ยิ่งขึ้น ในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ที่ผานมา 
บริษัทฯ ไดสงพนักงานอาสาเขาใหความรู และ
ประสบการณสอนนองๆ ในหัวขอ “เหล็กกับชีวิต
ประจําวัน” เพื่อเขาเสริมในหลักสูตรทองถิ่นของ
โรงเรยีน ใหเดก็ๆ ไดมอีงคความรูเพิม่ขึน้ที ่โรงเรยีน
บานดอนสงา โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบาน 
ชะมวง โรงเรียนบานดอนสําราญ และโรงเรียน  
บานทาขาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 
  “เนื้อหาของหลักสูตรเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ดานอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งปนสวนหนึ่งในสภาพ
แวดลอมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  ในครั้งนี้
บริษัทฯ ไดจัดครูอาสาจํานวน 9 ทาน พรอมทั้ง
ทีมงานเขาทําการเรียนการสอนรวมไปถึงแบงปน
ประสบการณ ซึ่งเปน “คลังความรู” ที่ไมสามารถ 
หาไดจากที่อื่นใดแตเปน“คลังความรู”ที่มีอยูใน
ทองถิ่นของตนใหกับนองๆ ในระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 - 6 รวมจํานวนทั้งสิ้น 26 ชั่วโมง ซึ่งแบง
เน้ือหาตามความเหมาะสมของผูเรียน และสอดคลอง
กับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางป 2551 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ
ที่ไดจากการจัดทําพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในครั้ง
นี้จะนําไปบรรจุอยูในการเรียนการสอนหลักสูตร
ทองถิน่ของโรงเรยีนในปการศกึษาตอๆ ไปอกีดวย”
  เด็กชายจุลพงษ เสนาะวาท นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดอนสงา กลาววา 
วันนี้ไดมีพี่ๆ จากโรงงานเหล็กรีดรอนมาใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องเหล็ก ผมมีความรูสึกชอบ และสนุก
กับการเรียนมากครับ รวมไปถึงยังมีของรางวัลมา
แจกใหกับพวกเราดวย ผมยังอยากใหพี่ๆ เหลานี้
เขามาสอนใหกับพวกเราอีก เพราะวาไดรับความ
รูวาเหล็กนั้นมีที่มาไดอยางไร เรื่องของแรตางๆ วา
มาจากไหน และเอาไปทําอะไรไดบางผานการดู
วีดีโอที่พี่เขาไดเตรียมมา
  เด็กหญิงอรนงค  โพธ์ิยะ  นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานชะมวง กลาววา “หนูขอ

ขอบคุณพี่ๆ จากบริษัทสหวิรยาฯ ที่ไดเขามาสอน
ใหความรูกบัพวกเราในวนันีรู้สกึสนกุไปกบัการเลน
เกมกิจกรรมชิงของรางวัลมากมายอยากใหพ่ีๆ มา
สอนทุกวันเลย ทําใหเราไดความรูมากมายที่เกี่ยว
กับเหล็ก เชน ความสําคัญของเหล็กกับชีวิตประจําวัน
ลกัษณะของเหลก็ การแบงประเภทของเหลก็ ตวัยอ
ทางวทิยาศาสตรของเหลก็ คอื Fe  จงัหวดัประจวบฯ 
ของเรากม็แีรธาตเุหลก็ อกีทัง้ยงัรูอกีวาประเทศไทย
เราตองมีการนําเขาเหล็กจากตางประเทศไมวาจะ
เปนจากออสเตเรีย จีน อังกฤษ เปนตน ทําใหไดรู
ดวยวาการทาํเหมอืงเหลก็ในประเทศไทยนัน้ไมคุม
คาตอการลงทุนในการตั้งโรงงาน อีกทั้งเหล็กก็ยัง
จําเปนตอการใชชีวิตประจําวันอีกดวย”

นางสาวจริยาพร  จันทรทวี    พนักงาน SSI สํานักจัดซื้อกลุม
  ปนี้เปนปที่สองที่ไดกลับมาทําหนาที่ครูอาสา รูสึกยินดีและภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งในทีมครูอาสาเพื่อถายทอดความรูเรื่องเหล็กใหกับเด็กๆ ซึ่งปนี้
บรรยากาศสนกุสนานมาก สมกบัคาํวา Edutainment ความรูคูกจิกรรม สดุยอด! 
ขอบคณุประสบการณดีๆ ทีห่าซือ้ไมไดคะ  ขอเชญิชวนเพือ่นๆพนกังานมาเปน
ครูอาสาดวยกันนะคะ แลวพบกันใหมปหนาคะ

นายสายชล  เพชรดี    พนักงาน SSI ฝายซอมบํารุงเครื่องกล
  ปน้ีก็เปนปท่ีหาแลวสําหรับการทําหนาท่ีครูอาสา ซ่ึงในแตละปก็จะมีครูอาสา
หนาใหมๆ เขามาทําหนาที่ซึ่งแตละคนก็จะไดรับประสบการณตางๆ  ซึ่งหาซื้อ
ไมได และไดไปพบปะกับส่ิงใหมๆ  ไดไปในสถานท่ีใหมๆ  ซ่ึงบางคนไมเคยไป และ
ความถนดัของแตละคนกไ็มเหมอืนกนั บางคนถนดัดานวชิาการกส็อนวชิาการ 
บางคนถนดัดานความบนัเทงิกท็าํกจิกรรม เกมตางๆ มาเลนกบัเดก็ๆ ซึง่แฝงไป
ดวยสาระความรู  และความสนุกสนาน  ซ่ึงไมใชเร่ืองยากท่ีจะมาสมัครเปนครูอาสา
บรรยากาศความเปนกันเองระหวางครูอาสา  กับนักเรียน  บางคนบอกวายาก
บางคนบอกวางาย ดังน้ันขอเชิญเพ่ือนพนักงานทุกทานท่ีตองการหาประสบการณ
ใหมๆ มาเรียนรูการเปนครูอาสา แลวจะรูวา การเปนครู การเสียสละเวลาสวน
หนึ่งไปเปนครูอาสา การทํากิจกรรมตางๆ กับเด็กๆ มีคุณคาอยางไร

นางสาวธมนตวรรณ  ปานทน
พนักงาน SSI ฝายวางแผนและควบคุมการผลิต  

  ปนีเ้ปนปแรกทีไ่ดเขามาทาํหนาครอูาสา รูสกึยนิดแีละภมูใิจทีไ่ดเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้  บรรยากาศสนุกสนานมากคะ ตอนแรกคิดวายาก
มากที่จะสอนใหเด็กเขาใจ แตพอเขาไปแลว ไมยากอยางที่คิดไว ขอบคุณ
กิจกรรมดี ๆ ที่ใหประสบการณดี ๆ  เชิญเพื่อน ๆ มาเปนครูอาสาดวยกันคะ

นายนวังกูล  สัมฤทธิ์    พนักงาน SSI ฝายเทคโนโลยีอัตโนมัติ
  กิจกรรมแบบนี้ เปนครั้งแรกของผมเลยครับ ซึ่งถือวาเปนการทําอะไรที่
ขดักบับคุคลกิของตวัเองพอสมควร แตพอไดรวมสอนกบัพี่ๆ  ครอูาสา กไ็ดเปด
ประสบการณใหมๆ  ไดเหน็นองๆ ครอูาสากย็งัสอนไดดทีัง้ทีม่าพรอมๆ กนัทาํให

เพ่ิมความม่ันใจใหผมไดลองทําอะไรท่ีไมคิดวาจะทําได แลวก็รูสึกดีเม่ือทําใหนองๆ
ไดรบัความรูและไดสนกุกบัการเรยีนการสอนของพวกเราครอูาสา รอยยิม้ของ
เหลาครูอาสา และนองๆ ทุกๆ โรงเรียน จะอยูในความทรงจําท่ีดีของผมตลอดไปครับ

นายกิตติศักดิ์  ปานเล็ก    พนักงาน SSI ฝายเทคโนโลยีอัตโนมัติ  
       รูสึกดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งในการใหความรูแกนองๆ ใน
บางสะพานซึ่งเปนถิ่นบานเกิด ถึงแมจะเปนเพียงเวลาสั้นๆแตการไดทํา
กิจกรรมในครั้งนี้ก็ไดใหประสบการณที่ดีมากมาย ทั้งนี้ก็ตองขอบคุณพี่ๆทุก
ทานเปนอยางสูง ถาหากไมมีกิจกรรมนี้ตัวผมเองก็คงไมไดรูจัก สนิท คุนเคย 
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ๆเลย ผมดีใจมากๆครับที่ไดเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมนี้ 

นายอภิวัฒน  ตั้งทวีมงคล    พนักงาน SSI สํานักกิจการภายนอก  

  ขอขอบคณุโครงการนีม้ากๆครบั เพราะมนัไมใชแคการไดสอนนองๆ แต
มันไดสอนใหตัวเรารูจักการให ใหในสิ่งที่เรามี ใหแบบไมหวังผลตอบแทน ดี
ที่สุดคือการใหไมสิ้นสุด

นายกนกชาติ  มีแกว    พนักงาน SSI ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  สี่ปแลวครับ และจะยังมุงมั่นตอไปครับ

นางสาวสุภาพร  ย้ิมหนองโพธ์ิ    พนักงาน SSI ฝายเทคโนโลยีอัตโนมัติ
  มีความประทับใจในการเปนครูอาสาครั้งนี้ รูสึกดีคะที่ได มีสวนรวมใน
การใหความรูนองๆ โรงเรียนตางๆ รวมถึงทํากิจกรรมสนุกๆ รวมกับพี่ๆ นองๆ
ครูอาสา และเปนประสบการณดีๆ ที่รูสึกภูมิใจคะ 

นางสาวพรชื่น  ทัดแกว    พนักงาน SSI ฝายบริหารการผลิต  

  ยอนไปสามปที่แลว ที่ตัดสินใจสมัครเปนครูอาสา จําไดวาสมัครไปงั้น ๆ  
เพื่อจะไดมีกิจกรรมลง Goalแตพอไดเขาไปรวมกิจกรรมแลว ยอมรับติดใจกับ
การเปนครูอาสา ขอบใจทีมงานสํานักประชาสัมพันธที่ใหกําลังใจเสมอและ       
มีความสุขที่เวลาไปไหนในบางสะพาน แลวมีนักเรียนมาเรียกวา “คุณครู         
ปาแมว” นึกหนาปาออกมั้ย ปายิ้มกวางมาก

ตารางการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นโดยครูอาสา เอสเอสไอ

โรงเรียน

บานดอนสงา

บานทาขาม

บานดอนสําราญ

วัดนาผักขวง

บานชะมวง

รวม

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

ป.4 - 6

15 หองเรียน

ชั้นที่สอน

56  คน

65  คน

31  คน

25  คน

37  คน

214  คน

จํานวนนักเรียน

6  ชั่วโมง

6  ชั่วโมง

4  ชั่วโมง

4  ชั่วโมง

6  ชั่วโมง

26  ชั่วโมง

จํานวนช่ัวโมง หมายเหตุ

1. ใหพนักงาน SSI
    สมัครเปนครูอาสา
    จํานวน 9 คน

2. สอนเฉลี่ย 2 ชม. /
    หอง / ครั้ง

โรงเรียนโสตศึกษา โดยใชเสนทางการแขงขันเริ่ม
ตั้งแตโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ชายทะเลบาง
เบิด อําเภอบางสะพานนอย วัดแกวประเสริฐ จบ
ลงที่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน
  นายวีระชัย กลาววา “จากการทํากิจกรรม
ตางๆ ทาํใหทกุคนทีไ่ดเขารวมมคีวามสขุสนกุสนาน 
และสามคัคกีนัมากขึน้ สาํหรบัการแขงขนัแรลลีก่าร
กุศลในคร้ังน้ี ทีมชนะเลิศไดแก ทีมนายจรัญ งามพร้ิง
/ นางสาวกัญญาภัทร ปานมาศ / นางสาวปรี
ญาณี ซุนสกุล / นางสาวศรีสุดา ธนูศิลป จากรถ
หมายเลข 2 ที่ทําคะแนนไดดีที่สุด กิจกรรมวันนี้ผม

ตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดสมัครเขามารวมกับ
กิจกรรมของบริษัทถึงแมจะเปนวันหยุดของทุกคน  
ก็ตาม ทุกคนก็เต็มใจมารวมกิจกรรมกันอยางเต็มท่ี 
ขอบคณุในการสละเวลาและกาํลงัทรพัยในการทาํ
เพื่อสังคมและความเปนหนึ่งเดียวกัน”

  นายนันทพันธ  ศิศิราธนากุญช  พนักงาน
เอสเอสไอที่ไดเขารวมกิจกรรม กลาววา รูสึก
ประทับใจในกิจกรรมแรลลี่การกุศลของบริษัท
เปนอยางมากทําใหเราไดทํางานเปนทีมเดียวกัน 
ไดรูจักสังเกตสิ่งรอบขาง เสนทางที่สวยงาม และ

ทาํใหทกุคนรูจกักนัมาขึน้จากทาํกจิกรรม เกดิความ
สามัคคีในการทํางานในทีม
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●  ภาพขาวกิจกรรม

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เลาเรื่อง
คุณภาพสิ่งแวดลอมบางสะพาน
ในเวทีประชุมสภาผูนําชุมชน น.2

ประสานระหวางชุมชนและอุตสาหกรรม 
ผานกิจกรรม “นักสืบสายน้ํา” ศูนยฯ ส่ิงแวดลอม
จบัมอืเหลก็แผนรดีเยน็ไทย สรางเยาวชนคนส่ิงแวดลอม
ทมีพ่ีเล้ียงจากศนูยบรหิารจดัการ
และสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือ
สหวิริยา รวมกับ บมจ.เหล็กแผน
รดีเยน็ไทย คณะคร ูและนกัเรยีน
จาก ร.ร.บานทาขาม ต.แมรําพึง 
อ.บางสะพาน จัดกิจกรรม “นักสืบ
สายน้ํา” สรางเยาวชนใหรูจักคุณคา
ของแหลงนํ้า และสิ่งแวดลอม
ดีๆ ผานกิจกรรมการเรียนรู การ
ทดสอบคุณภาพนํ้า เห็นผลจริง

 โดยเมื่อวันที่ 17 และ 24 
สิงหาคมที่ผานมา ทีมพี่เลี้ยงจาก
ศนูยฯ สิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา 
พรอมดวยทีมสิ่งแวดลอมของ
เหล็กแผนรีดเย็นไทย ไดนํา
ตวัแทนนองๆ ชัน้ ป.4 - 6 ในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย  กวา  20
คน ท่ีเขารวม “โครงการส่ิงแวดลอม
ศึกษา ปที่ 4” ปฏิบัติภารกิจดวย
การลงพืน้ทีจ่รงิ   : อานตอหนา 3

ไลน ทรานสปอรต เปดตัว “new LINE 4.0
ระบบใหม ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ”

บริการลูกคาผานงานคุณภาพที่เปนเลิศ

ประมวลภาพ
1. บจก.เรือลําเลียงบางปะกง 
เสริมศักยภาพสรั่งเรือ  สราง
พนักงานคุณภาพ

2. เครือสหวิริยา  ชุมชน 
อ.บางสะพาน  รวมตอนรับ
พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ

น.4

ประเมนิผล พดูคยุงาน “ธนาคารชุมชน” ตอเนือ่ง
ทีมบางสะพานสัมพันธ ลงพื้นที่
รวมสรางความยั่งยืนใหธนาคารฯ
ในฐานะทีมพ่ีเล้ียงใหคําปรึกษา ทีมงาน
จาก บรษิทั บางสะพานสมัพนัธ จาํกดั
เครือสหวิริยา ผูดูแลงานดานพัฒนา

ชุมชน “ธนาคารชุมชน” ภายใตโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา จัดกิจกรรมลงพ้ืนท่ี
รวมประเมินผลงาน    : อานตอหนา 4

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด 
ในกลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส
ผูใหบริการขนสงสินคาดวยรถ
บรรทกุขนาดใหญ เปดตวักจิกรรม 
new  LINE  4.0  ภายใตนโยบาย
ระบบใหม ทันสมัย ปลอดภัย 
ใส ใจคุณภาพ เพื่ อยกระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีเหนือช้ัน
สําหรับการบริการ  สรางความคุมคา
ใหกับลูกคา พรอมการดูแลสังคม
และชุมชน
  เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม ท่ีผานมา
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด 
กลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส นําโดย
นายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบรหิาร    : อานตอหนา 2

บี.เอส.เมทัล รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธ 6 ปตอเนื่อง
บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด (สาขา 1 
บางสะพาน) เครือสหวิริยา เขารับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน  ตอเน่ืองเปน
ปที่ 6 โดยในปนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ใหเกียรติ
เปนประธาน ณ หองแกรนดไดมอนด  
บอลรูม อาคาร 9 ศูนยการแสดงสินคา
และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี
  กระทรวงแรงงาน จัดประกวด   
สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน โดยมี
วตัถปุระสงคเพือ่เปนการสงเสรมิแรงงาน
สัมพันธในสถานประกอบกิจการ ให
นายจาง ลูกจางตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเสริมสรางแรงงาน รางวัลนี้แสดง
ใหเห็นวา          : อานตอหนา 3

ทีมพนักงานบางสะพานสัมพันธ
จัดขบวนคาราวานมอเตอรไซค
สื่อความเขาใจสูชุมชน น.3

บางสะพานสัมพันธ รวมปน
จักรยานเพ่ือสุขภาพ กับกลุมพ่ีนอง
ต.พงศประศาสน น.4

ไลน  ทรานสปอรต  ย้ําความปลอดภัย
ใสใจชุมชนและสังคม ตรวจหา
สารเสพติดในพนักงาน น.4

น.4

น.2
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ประจําวันที่  1  กันยายน  25592 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

 ในชวงเดือนสิงหาคม
ที่ผานมา ทีมงานจากศูนย
บริหารจัดการและสงเสริมสิ่ง
แวดลอม เครือสหวิริยา ลงพ้ืนท่ี

X

ไลน ทรานสปอรต ตอจากหนา 1

เปดตัวกิจกรรม new LINE 4.0 ระบบใหม        
ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ ซึ่งภายใน
งานไดรับเกียรติจาก ผูบริหารกลุมบริษัท           
อีซูซุอึ้งงวนไต บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จํากัด บริษัท สามมิตร
มอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) ชมรม
ผูประกอบการรถขนสงสินคา อ.บางสะพาน  
รวมทัง้หนวยงานภาครฐั ทานปลดัอาวโุส ผูนาํ
ชุมชน อาทิ กํานัน ผูใหญบาน กลุม ชรบ. ฯลฯ
ใหเกียรติรวมงานดังกลาว  ณ  หองประชุมธราดล
ทาเรือประจวบ  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ 
  โดยภายใต new LINE 4.0 ระบบใหม 
ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ บริษัทฯ 
ไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
  new LINE 4.0 ระบบใหม: ผานกจิกรรม
รวมลงนามสัญญาคูคาธุรกิจ 3 บริษัทผูนํา
อุตสาหกรรมยานยนต และพิธีรับมอบหัวรถ
ลากประสิทธิภาพสูง มีระบบการจัดการใหม 
ทันสมัย  จํานวน  10  คัน  รวมสงมอบโดยนาย
ธีรยุทธ  พิทักษสิทธ์ิ  กรรมการผูจัดการ  กลุมบริษัท
อีซูซุอึ้งงวนไต บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากดั
และรบัมอบหางรถพวง จากบรษิทั พนสั แอส-
เซมบลยี จาํกดั และบรษิทั สามมติรมอเตอรส
แมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
งานบริการขนสงใหมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น
พรอมท้ังรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ยํ้าการเปนผูนําดานขนสงสินคาดวย
รถบรรทุกขนาดใหญ ท่ีไดมาตรฐานระดับสากล

  new LINE 4.0 ทันสมัย: ดวยการเปดตัว 
Smart Mobile Offi ce ที่ออกแบบโครงสรางโดย 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท เวสทโคทสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเปน
ออฟฟศ (Smart Offi ce) และที่พักระหวางปฏิบัติ
งาน (Sleep Station) ของพนักงานขับรถ ที่ผสม
ผสานความลงตัวของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความเปนมติรกบัสิง่แวดลอม คอืนวตักรรม Solar 
Rooftop ทั้งหมดก็เพื่อสรางคุณภาพชีวิตใหทีม

ประมวลภาพ

บจก.เรือลําเลียงบางปะกง หนึ่งในธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส 
เสริมศักยภาพสรั่งเรือ สรางพนักงานคุณภาพ

  เมื่อตนเดือนสิงหาคมที่ผานมา  บริษัท  เรือลําเลียงบางปะกง  จํากัด  ผูใหบริการขนสงสินคาทางนํ้า
กลุมสหวิริยาโลจิสติกส สงพนักงานสรั่งเรือเขารวมอบรบหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพสรั่งเรือ ใน
โครงการฝกอบรมฝมอืแรงงานรองรบัระบบขนสงบรกิารโลจสิตกิสและการกอสราง เพือ่เพิม่ศกัยภาพให
กับสรั่งเรือไดเพิ่มทักษะความชํานาญในวิชาชีพทุกกระบวนการอยางเต็มรูปแบบ อาทิ ความรูเกี่ยวกับการ
เดินเรือเบื้องตน ความรูเกี่ยวกับกฏหมายการเดินเรือเบื้องตน ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม เทคนิคการ

“หลักสูตรพนักงานควบคุมรถบรรทุกพวง” 
ซึ่งเปนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่บริษัทฯ 
รวมกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัด
ทําหลักสูตรเพื่อสรางพนักงานขับรถขนสง
คุณภาพ ดวยการฝกอบรมเพิ่มทักษะความรู
และความชาํนาญเตรยีมความพรอมพนกังาน
ในการปฎิบัติงานอยางมืออาชีพ
  นายอุดม สดใส กรรมการผูจัดการ 
บรษิทั ไลน ทรานสปอรต จาํกดั กลาววา“ไลน 
ทรานสปอรต ไดมกีารพฒันาปรบัปรงุคณุภาพ
การใหบริการใหมทั้งระบบ ดวยวิสัยทัศนใน
การบริหารธุรกิจขนสงสินคาอยางมืออาชีพ
ภายใตนิยามใหม “new LINE 4.0 ระบบใหม 
ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ” กิจกรรม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในงาน new LINE 4.0 นี้ เปน
ปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
เพื่อตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคา
ควบคูไปกับการใสใจความปลอดภัยในการ
ทํางาน ความปลอดภัยบนทองถนน  และการ
ใสใจคุณภาพพนักงาน นอกจากนี้ไลน ทราน-
สปอรต ยังไดรับความรวมมือจากพันธมิตร
ทางการคา ลูกคา สถาบันการเงินรวมถึง
หนวยงานราชการ ผูนําชุมชน และพี่นองชาว
บางสะพานทําใหไลนทรานสปอรต มีการ
ดําเนินงานที่แข็งแกรง พรอมที่จะเปนองคกร
ที่เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ       
ของประเทศและตอยอดในการสรางระบบ
เศรษฐกิจที่มั่นคงใหกับชุมชนและรวมสราง
สังคมที่ดีตอไป”

พนักงานขับรถของบริษัทฯ 
  new LINE 4.0 ปลอดภัย: ผาน
กจิกรรมมอบกลองวงจรปดใหกบัชมุชนใน
พื้นที่ รวมสงเสริมความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน โดยการติดตั้งกลอง
วงจรปดเพิ่มเติมอีก 4 จุด (จากเดิม 9 จุด) 
ในเขตชุมชน อ.บางสะพาน และในงาน
ไดรับเกียรติจากนายสมหมาย ปานทอง 
ประธานชมรมกํานันผูใหญบานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนผูแทนรับมอบ พรอม
กจิกรรมโดยชมรมผูประกอบการรถขนสงฯ
อ.บางสะพาน มอบทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหกับชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน (ชรบ.) ภายใตโครงการ “ชรบ.
รวมใจ สงความปลอดภัยใหบางสะพาน” 
เพื่อรวมสงมอบความอุนใจใหกับชุมชน
ในพื้นที่ 7 ตําบล อ.บางสะพาน และสราง
มาตรฐานปลอดภัยบนทองถนนใหเกิดขึ้น
แบบ 360 องศา
  new LINE 4.0 ใสใจคุณภาพ: 
โดยกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรใหกับ
พนักงานจํานวน 20 คน ที่ผานการอบรม 

บํารุงรักษาเรือและอุปกรณ  ท้ังภาค
ทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และภายหลัง
จบการอบรมไดรับใบประกาศ
เกียรติคุณและเส้ือสามารถ การันตี
ความมีประสิทธิภาพและเตรียม
พรอมในการปฏิบัติงานไดจริง 
สอดคลองกับนโยบายคุณภาพ
ทัง้ดานจรยิธรรม ขนสงปลอดภยั 
ใสใจชุมชนและส่ิงแวดลอม ของกลุม
สหวริยิาโลจสิตกิส จดัโดยสมาคม
ขนสงทางนํ้า รวมกับสํานักงาน
พฒันาฝมอืแรงงาน จงัหวดัพระ-
นครศรีอยุธยา ณ หองประชุมช้ัน 1
อาคาร  3  ชั้น  ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พบปะกับพี่นองชาวบางสะพาน ผานกิจกรรม “รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม” 
ประจําป 2558 พรอมมอบเลมรายงานในเวทีประชุมสภาผูนําชุมชน 7 ตําบล ประกอบดวย สภาฯ 
บานทางสาย บานทุงลานควาย บานมารอง บานฝายทา บานทุงนุน บานหนองระแวง บานชะมวง 
บานหนองตาจา และสภาผูนําชุมชนบานระหาร เพื่อรวมพูดคุยเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม ใหความรู
เรื่องการตวรจวัดคุณภาพอากาศ นํ้าทะเล นํ้าบอตื้น และนํ้าฝนในเบื้องตน ที่มีทีมศูนยฯ สิ่งแวดลอม 
รวมถงึบรษิทัในเครอืฯ ตางๆ คอยเฝาระวงัและตดิตามตรวจสอบคณุภาพดานสิง่แวดลอมในพืน้ทีร่อบ
โรงงานเครือสหวิริยามาอยางตอเนื่อง เพื่อใหชุมชนวางใจในสิ่งแวดลอมที่ดี ณ อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบฯ

 ศนูยฯ สิง่แวดลอม 
เลาเรื่องคุณภาพสิ่ง
แวดลอมบางสะพาน 
ในเวทีประชุมสภา
ผูนําชุมชน
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ประจำ�วันที่  1  กันย�ยน  2559 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

 X

        ทีมพนักงานบางสะพานสัมพันธ์ จัดขบวนคาราวานมอเตอร์ไซค์สื่อความเข้าใจสู่ชุมชน 
       ทีมพนักงานของ บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำากัด ในเครือสหวิริยา จัดกิจกรรม “คาราวานมอเตอร์ไซค์ สื่อความเข้าใจ
สู่ชุมชน” ประจำาเดือนสิงหาคม ด้วยการลงพื้นที่ หมู่ 7  บ้านหนองมงคล, หมู่ 10 บ้านชัยมงคล  ต.ธงชัย  และหมู่ 5 บ้านยางเขา

นักสืบสายนํ้า       ต่อจากหน้า 1

ปฏิบัติภารกิจด้วยการลงพื้นที่จริงหลังจาก
ผ่านการเรียนในห้องเรียนมาแล้ว ในหมวดของ
กจิกรรม “นกัสบืสายนำา้” รุน่ปทีี ่3 เปดิโอกาสให้
เยาวชนไดเ้ขา้มาใกลช้ดิกบัโรงงานอตุสาหกรรม
เหลก็เครอืสหวริยิา เพือ่ศกึษาเรยีนรูก้ารบรหิาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
พลงังาน ของบรษิทัในเครอืฯ อกีทัง้สง่เสรมิงาน
อนรุกัษน์เิวศวทิยา และแหลง่เรยีนรูท้ีส่ำาคญัใน
ครั้งนี้ คือ การสวมบทบาทเป็นนักสืบ เพื่อตรวจ
สอบคุณภาพนำ้าในบ่อพักนำ้าที่ผ่านการบำาบัด
แลว้ของ บมจ.เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย หรอื TCRSS 
  รูปแบบของกิจกรรม คือ แบ่งกลุ่มน้องๆ 
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีทีมพี่เลี้ยงกลุ่มคอย       
ชว่ยเหลอืและใหค้ำาปรกึษาในการปฎบิตัภิารกจิ 
ร่วมกันวัดคุณภาพนำา้ในเบ้ืองต้นความเป็นกรด - 
เบส (pH) คน้หาและสำารวจสิง่มชีวีติในบอ่นำา้เพือ่
หาตวัอยา่งของแมลงและสตัวน์ำา้ชนดิตา่งๆ ทีใ่ช้
วัดระดับคุณภาพของนำ้าในบ่อ และสิ่งที่น้องๆ 
พบส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ตัวอ่อนแมลงปอ
เข็ม หอยเจดีย์ หอยหมวกเจ๊กนำ้าจืด ตัวอ่อน
แมลงชีปะขาว จิงโจ้นำ้า เป็นต้น และจากการ
สำารวจในเบือ้งตน้พบวา่คณุภาพนำา้ในบอ่บำาบดั
ของเหลก็แผน่รดีเยน็ไทย ทีม่าจากกระบวนการ
ผลิต มาสู่บ่อนำ้าแห่งนี้ ยังมีคุณภาพดี ซึ่งน้องๆ 
ต้องทำาการจดบันทึกก่อนนำาข้อมูลไปวิเคราะห์ 
และสรุป สุดท้ายต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยนความ
รูซ้ึง่กนัและกนั รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยการอนรุกัษ ์

บี.เอส.เมทัล         ต่อจากหน้า 1

นายจ้างและลูกจ้างมีส่วนร่วมกันเสริมสร้าง
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ทำาให้สถานประกอบกิจการดำาเนินธุรกิจเจริญ
กา้วหนา้ สง่ผลใหค้ณุภาพชวีติแรงงาน มคีวาม
มั่นคง โดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ผ่าน
เกณฑต์ดัสนิและไดร้บัรางวลัดเีดน่ จำานวน 860 
แหง่ ประกอบดว้ยสถานประกอบกจิการทีไ่ดร้บั
รางวัลเกียรติยศ 10 ปีติดต่อกัน 137 แห่ง รางวัล
เชิดชูเกียรติ 5 ปีติดต่อกัน 282 แห่ง และรางวัล
ระดับประเทศจำานวน 441 แห่ง
  บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด (สาขา 1 
บางสะพาน) เปน็หนึง่ในบรษิทัทีไ่ดเ้ขา้รบัรางวลั
เชิดชูเกียรติ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำา
ป ี2559 ประเภทรางวลัเชดิชเูกยีรต ิ6 ปตีดิตอ่กนั
(พ.ศ. 2554 - 2559) นำาโดยนายราเชนทร์ มณี-
สว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล
จำากัด พร้อมด้วย นายสุรินทร์ กิตตะวงศ์            
ผู้จัดการส่วน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน

รับมอบ จาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัด
กระทรวงแรงงาน 
  บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด ได้รับพิจารณา
การมอบรางวลัจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะ “บริษัทเอกชน
ที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานดีเด่น” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 6
จากความพยายามในการสร้างเสริมระบบแรงงาน

สัมพันธ์  หรือระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง ให้เกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการ  ซ่ึง
เป็นสิ่งที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการป้องกัน
และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านแรงงาน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากการบริหาร
จัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและมีสวัสดิการที่
เหมาะสม จะทำาให้พนักงานได้รับความสะดวก
สบาย มคีวามมัน่คง มสีวสัดภิาพในการทำางาน

และมคีณุภาพชวีติทีด่ ีสง่ผลใหพ้นกังานมคีวาม
รักและผูกพันต่อองค์กร นำาไปสู่ความร่วมมือ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน เพื่อเพิ่ม
ผลผลติใหก้บัองคก์รและรว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหา
ตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ บจก.บ.ีเอส.เมทลั นบัเปน็อกี
หนึง่บรษิทัในเครอืสหวริยิาทีไ่ดร้บัการพจิารณา
ให้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ 
การันตีความมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายสำาคัญของกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อ
ฝึกให้เยาวชนได้ร่วมกันทำางานเป็นทีม ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการสำารวจ ดูแลรักษา
พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ

ตนเอง และวัตถุประสงค์ของทีมพี่เลี้ยงจาก
ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
เครือสหวิริยา คือ ร่วมสร้างคน สร้างกำาลังเสริม
ด้วยการค้นหาทีมเยาวชนบางสะพานรักษ์
สิ่งแวดล้อม จากการสร้างประสบการณ์จริง

ให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติและรู้ผลลัพธ์จริง ใน
ภารกจิของการสบืคน้ ชวนเยาวชนคนรุน่ใหมม่า
ชว่ยกนัดแูล และรว่มปลกูใจรกัษส์ิง่แวดลอ้มใน
ชุมชน ณ อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ 

ถือเป็นนโยบายหลักของเครือสหวิริยา 
  ความรู้สึกของน้องๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติภารกิจ
สำารวจสิ่งมีชีวิตในบ่อนำ้าของเหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย ภายใต้กิจกรรม “นักสืบสายนำ้า” รุ่นปีที่ 3 
เด็กหญิงนรารัตน์ เรือนจันทร์ นักเรียนชั้น 

ป.6 จากโรงเรียนบ้านท่าขาม กล่าวว่า “รู้สึก
ดีใจที่ได้มาศึกษาสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน 
และทำาให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นตัวชี้วัดถึง
คุณภาพนำ้าได้ การที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนักสืบ
สายนำ้า ทำาให้มีความรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น 
และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในวิชา
เรียนวิทยาศาสตร์ และต้องขอขอบคุณพี่ๆ จาก
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ที่จัดกิจกรรม
ดีๆ  ทำาใหก้ารเรยีนรู ้ไมน่า่เบือ่ และเชือ่วา่เพือ่นๆ 
ทุกคน ได้รับความรู้และความสนุกมากค่ะ”
  ดา้นเดก็ชายปฏพัิทธ ์ทรงเดช  นกัเรยีน
ชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านท่าขาม เล่าว่า “ผม
เลือกอยู่กลุ่มนักสืบสายนำ้า เพราะอยากเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องนำ้า และจากที่ได้มาค้นหา
สิ่งมีชิวิตในบ่อนำ้าของโรงงาน ทำาให้รู้ว่านำ้าใน
โรงงานมีคุณภาพดีเหมือนเดิม และการที่เรา
มาศึกษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานทำาให้รู้ถึงสิ่ง
แวดล้อมยังสดชื่นอยู่ และความรู้ที่ได้รับผม
จะนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน อย่างเช่น ถ้า
ผมอยากรู้ว่านำ้าแถวบ้านมีคุณภาพอย่างไร ก็
สามารถสำารวจดจูากสิง่มชีวีติในนำา้เปน็ตวัชีว้ดั
เป็นวิธีง่ายๆ ท่ีเราทุกคนสามารถทำาได้ ขอขอบคุณ
พี่ๆ ที่มาให้ความรู้ดีๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับโรงเรียนของเราครับ”
  โครงการดีๆ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์
บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือ
สหวริยิา และบรษิทัตา่งๆ ในเครอืสหวริยิา ไดจ้ดั
ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยความรว่มมอืทีด่ยีิง่จากพี่
นอ้งชาวบางสะพาน ทีจ่ะชว่ยกนัรกัษาและดแูล
สิ่งแวดล้อมของ อ.บางสะพาน ต่อไป

ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำาสื่อ นสพ.
ข่าวฅนเหล็ก และสารจากเครือ
สหวิริยา ไปแจกในชุมชน เพื่อ
สร้างความเข้าใจถึงการดำาเนิน
งานของเครือฯ และการพัฒนา
ชุมชนไปด้วยกัน
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ประจําวันที่  1  กันยายน  25594 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

X

บริษัท ไลน ทราน-
สปอรต จาํกดั กลุม
สหวิริยาโลจิสติกส  
“ จดักจิกรรมตรวจ
สารเสพติดในพนัก-
งานปฎิบัติการ” 
ตอเนื่อง เปนครั้งที่ 
2/2559 และไดรับ

ธนาคารชุมชน      ตอจากหนา 1

ความเขมแข็งของธนาคารชุมชน 18 แหง จาก 4 
ตําบล  ประกอบดวย  ตําบลแมรําพึง  กําเนิดนพคุณ 
พงศประศาสน และตําบลธงชัย อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ เพ่ือนํามาสูการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
ของแตละธนาคารฯ ใหเกิดความยั่งยืน และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อการ
พฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขีองพีน่องชาวบางสะพาน
  กิจกรรม “การประเมินความเขมแข็งและ
ขีดความสามารถเพื่อความยั่งยืน” ดําเนินขึ้นใน
ชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมา นําทีมโดยนางสาว
วันวิสาข หุนจิ้น ผูจัดการสวน บจก.บางสะพาน
สัมพันธ พรอมทีมพ่ีเล้ียงธนาคารชุมชน โดยรูปแบบ
ของการประเมิน คือ 
- รวมหารือถึงแนวทางพัฒนาโครงสรางคณะ
กรรมการ วิเคราะหบทบาทหนาที่และการปฎิบัติ
งานของคณะกรรมการ 
- ทบทวนขอเสนอแนะเรื่องกฎระเบียบตางๆ 
และสวัสดิการ กําไร การกูยืม การปนผล 
- ตรวจสอบเอกสาร แนะนําการจัดเก็บเอกสาร 
- ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีธนาคาร 
วตัถปุระสงคเพือ่ใหคณะกรรมการธนาคารฯ และ
ผูรวมประเมิน ไดรวมกันพัฒนาศักยภาพ รวมถึง
ขีดความสามารถ เพื่อหาจุดเดน จุดดอย จุดที่
ตองปรบัปรงุในดานตางๆ อกีทัง้เพือ่เปนแนวทาง
ในการพัฒนาดานตางๆ ใหกับธนาคารชุมชน
บางสะพานกาวไปสูความเขมแข็งและยั่งยืน 
  ซ่ึงการลงพ้ืนท่ีในคร้ังน้ี ถือเปนการตรวจเย่ียม
และประเมนิความเขมแขง็ถงึสถานะโดยรวมของ
ธนาคารและเพื่อรวมพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการธนาคารชมุชนใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ซึ่งธนาคารชุมชนที่ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ตวรจเยี่ยม
ไปแลว ทั้งสิ้น 5 แหง ไดแก ธนาคารชุมชนบาน
ฝายทา บานทุงลานควาย บานดอนทอง บานทาง
สาย และธนาคารชุมชนบานชัยมงคล ซึ่งผลสรุป
ของการประเมินความเขมแข็งของธนาคารถือวา
อยูในเกณฑดีมาก และยังเหลืออีก 13 ธนาคาร
ชมุชน อ.บางสะพาน ทีท่มีพีเ่ลีย้งจะตองเขาไปให
คําปรึกษาตอไป จนถึงเดืนตุลาคม 2559 นี้ 
  ถือเปนอีกหนึ่งความรวมมือในงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนในดานตางๆ ระหวางเครือ
สหวิริยาและชุมชน ที่รวมกันขับเคลื่อนและยก
ระดบัความเขมแขง็ใหธนาคารชมุชนบางสะพาน
เปนแหลงกองทุนออมทรัพยที่แข็งแกรง เปน

สหวริยิา เปนกาํลงัหลกัเรือ่งการสงตอความรูหลกั
การทาํงานใหมๆ  รวมหนนุเสรมิภายใต “โครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา”  
  ซึ่งนางมณี ภัคดีเสมอ ผูจัดการธนาคาร
ชุมชนบานทุงลานควาย หมู  7 ต.แมรําพึง 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ กลาววา “จุดแข็ง
ของธนาคารชุมชนบานทุงลานควาย คือคณะ
กรรมการธนาคาร มีความเขมแข็ง เสียสละ 

ซื่อสัตย และชวยกันทํางานเพื่อสวนรวมใหกับ
ชุมชน ธนาคารชุมชนของเราเปนแหลงเงินออม
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือชุมชน และผลกําไรยังสามารถ
นําไปตอยอดสรางสวัสดิการดีๆ ใหกับสมาชิก
ไดอีกดวย ดีใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของธนาคารฯ 
ขอบคุณคณะกรรมการทุกทาน ที่ทํางานรวมกัน
มาตลอด รวมถงึพีเ่ลีย้งจากเครอืสหวริยิา ทีเ่ขามา
ชวยเหลือรวมเปนที่ปรึกษาในดานตางๆ คะ”

ประมวลภาพ

เครือสหวิริยา ชุมชน อ.บางสะพาน
รวมตอนรับพัฒนาการจังหวัดประจวบฯ

นางศศิธร พิริยกิจ ผูจัดการทั่วไป บริษัท 
บางสะพานสัมพันธ จํากัด และทีมพ่ีเลี้ยงที่ดูแล
งานดานการพัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน พรอม
ดวยตวัแทนชมุชนจากสภาผูนาํชมุชนบานมารอง 
บานทางสาย และบานชะมวง รวมตอนรับทาน
หัวหนาพัฒนาการจังหวัดประจวบฯ นางสุนีย 
บุตรเนียร และคณะจากสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดประจวบฯ ในโอกาสเย่ียมชมงานพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ และสังคม โดยผูแทนชุมชนนําเสนอผลงาน
พัฒนาท่ีรวมดําเนินงานกับเครือฯ พรอมท้ังมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานพัฒนากิจกรรมตางๆ
ใหเกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีเครือสหวิริยา รวมนําเสนอ
แนวทางการดําเนินงานกวา 20 ป ที่รวมพัฒนา
ชุมชน ณ ศาลาหมูบานมารอง ต.พงศประศาสน 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อชวงปลายเดือน
สิงหาคมที่ผานมา

       ไลน ทรานสปอรต ย้ําความปลอดภัย ใสใจชุมชนและสังคม
จัดกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน คร้ังท่ี 2/2559

ความรวมมอืจากหนวยงานภาครฐั นาํทมีโดยนายธน ูมณฑาทอง ปลดัอาํเภอ
ฝายความมั่นคงอําเภอบางสะพาน พรอมดวยสมาชิกอาสา อ.บางสะพาน 
หนวยทหารหมวดรักษาความสงบที่ 2 ชุดปฎิบัติการที่ 3 (ศร.พัน 1 คาย             
ธนะรัชต) ในการจัดกิจกรรมดังกลาวฯ ชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมา และไดรับ
ความรวมมือจากเพื่อนพนักงานทุกหนวยงานเปนอยางดี และผลสรุปในการ
ตรวจครั้งนี้ คือไรสารเสพติด 100%

          บางสะพานสัมพันธ รวมกิจกรรมปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ 
กับกลุมพ่ีนอง ต.พงศประศาสน     ทีมบริษัท บางสะพานสัมพันธ 
จาํกดั รวมกจิกรรม “รณรงคสงเสรมิการสรางสขุภาพและการออกกาํลงักาย”
เมื่อชวงปลายสิงหาคมที่ผานมา จัดโดยกลุม อสม.รพ.สต.บานทุงขี้ตาย               
รวมกับ รพ.สต.พงศประศาสน พรอมมีกลุม อสม.ในพื้นที่ และพี่นองชาว       
พงศประศาสน รวมถึงทีมพนักงานบางสะพานสัมพันธ รวมปนจักรยานเพื่อ
สุขภาพ จุดสตารทปลอยตัวบริเวณดานหนา อบต.พงศประศาสน จนถึง       
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงขี้ตาย ซึ่งนับเปนปที่ 3 ที่ทีมบางสะพาน
สมัพนัธ ไดรวมกจิกรรมดีๆ  กบัพีน่อง อสม.ตาํบลพงศประศาสน และนอกจากนี้
ยังไดรวมเสิรฟนํ้าชานมเย็นแจกฟรี สําหรับผูที่มารวมงาน ณ รพ.สต.บาน       
ทุงขี้ตาย ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

พื้นที่แหงการเรียน
รูสูชุมชนอื่น โดยมี
พี่เลี้ยงจากทีมบาง-
สะพานสัมพันธ เครือ
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