ปที่ 5 ฉบับที่ 90 ประจําวันที่ 1 มกราคม 2557

ส วั ส ดี ป ใ ห ม

2557

เนื่องดิถี วาระดี ขึ้นปใหม
อวยพรให ใจผองแผว ดังแกวกลา
ใหสิ่งดี ศิริศรี เยือนทุกครา
ชื่นชีวา ประสบสุข ทุกคืนวัน
คิดหวังหวาน ใหแชมชื่น ระรื่นสุข
ครั้งเคยทุกข จงมลาย กลายสดชื่น
เริ่มการใหม ใหสําเร็จ อยางยั่งยืน
งานราบรื่น เปนที่รัก จักทั่วกัน
คําเคยทอ ในปนี้ ไมมีแลว
คํากลาแกลว มอบให ไวยึดมั่น
ทําสิ่งดี ไดดีตอบ รับชอบพลัน
ทั้งแผซาน ถึงวงศวาน และวานเครือ
ใหสุขลํ้า ลนเผื่อแผ ผูยากไร
ใหสดใส มีนํ้าใจ รูชวยเหลือ
ใหสมหวัง สําเร็จดี มีจุนเจือ
ใหมีเหลือ ไวแบงเบา คราวลําเค็ญ

คณะผูบริหาร
และพนักงาน
กลุมบริษัทเอสเอสไอ

มอบความสุข

คนบางสะพาน

23 ปกลุมเอสเอสไอที่บางสะพาน

“เอสเอสไออาสา” ทําครบ

100
ความดี

เวลาผานไปเร็วรี่ เอสเอสไออาสา ภายใต
โครงการ “รอยความดี พันดวงใจ เอสเอสไอ
อาสา” ไดรวมพัฒนาบางสะพานและสง
มอบความสุขใหกบั พีน่ อ งชาวบางสะพาน
และพื้นที่ใกลเคียงครบ 100 ความดีแลว
ในหลายๆ ดานที่เกี่ยวของทั้งการพัฒนา
สิ่งปลูกสรางสาธารณประโยชน ดาน
สิ่งแวดลอมที่ดีของชุมชนศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขภาพและการกีฬา ตลอดจน
ความปลอดภัยของคนในชุมชน ไมนบั รวม

โครงการเอสเอสไออาสาสองโครงการ
ใหญที่สําเร็จลุลวงภายใตการมีสวนรวม
อันดีระหวางเอสเอสไอ ผูน าํ ชุมชน พีน่ อ ง
ในชุมชนบางสะพาน องคกรปกครอง
ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปาหมายหลักรวมกันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของคนบางสะพาน “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ฉบับตอนรับปใหมนี้ จะยอนภาพ
ความร ว มมื อ นี้ ใ ห ทุ ก ท า นได รั บ ทราบ
โดยทั่วกัน

เปนเวลา 23 ปนบั จากกอตัง้ ทีบ่ ริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”
ผูป ระกอบธุรกิจเหล็กแผนครบวงจรรายใหญทสี่ ดุ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดดําเนินธุรกิจตาม
แนวทางการสรางสมดุลและสรางคุณคาทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา
สูค วามยัง่ ยืน ดวยเล็งเห็นความสําคัญและความ
คาดหวังของประชาชนทัว่ ไปและกลุม ผูม สี ว นไดเสีย
ตอองคกรธุรกิจทีจ่ ะชวยหนุนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งการมีสวนรวม ดูแลสังคม พัฒนา
ชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เอสเอสไอ
ไดสอ่ื สารแนวคิดหลักของบริษทั “สรางสรรค • ความ
แข็งแกรง” โดยแตละสายงานไดกําหนดแผนงาน
วัตถุประสงคและการปฏิบตั ใิ หเห็นผลตามแนวทาง
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดังกลาว
จากการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ทําให
ปจจุบันกลุมเอสเอสไอมีทั้งธุรกิจตางประเทศ
และธุรกิจในประเทศไทย อยางไรก็ตาม แนวทาง
ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ทั้ ง ใน
กระบวนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และกิ จ กรรมความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล อ ม
ยังคงดําเนินการตอเนื่องคูขนานและพยายาม
ครอบคลุมสวนที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นตามไปดวย

อานตอ น.4

เสียงจากผูมีสวนรวม
อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
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สรุป 100 กิจกรรมรอยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา

ความดีที่ 1 โครงการยุวเกษตรอินทรียป ลูกพืชไรดนิ ความดีที่ 25 ซอมแซมสนามเด็กเลนโรงเรียนบาน ความดีที่ 49 ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ า นไทรคู ม.5 ความดีที่ 72 สรางหอกระโดดสูง คายตํารวจตระเวน
ระบบไฮโดรโปนิกส โรงเรียนบานทาขาม ม.4 ต.แมราํ พึง ชะมวง ต.พงศประศาสน

ต.รอนทอง

ชายแดน 147 ม.5 ต.รอนทอง
ความดีที่ 73 ซอมแซมพื้นถนนจากอุบัติเหตุมวน
เหล็กตก ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ
ความดีที่ 74 ซอมเรือเข็นศพที่เมรุวัดหนองระแวง
ม.5 ต.ธงชัย
ความดีที่ 75 สอนทักษะการสกรีนโครงการเยาวชน
อาสา ปนนํ้าใจสูสังคม โรงเรียนบางสะพานวิทยา
ต.กําเนิดนพคุณ
ความดีที่ 76 สร า งหลั ง คาพื้ น ที่ อ อกกํ า ลั ง กาย
ประจําหมูบาน ม.7 ต.แมรําพึง

ความดีที่ 2 รวมสรางถังเก็บนํ้ามัสยิดนูรุลอิมาน ความดีที่ 26 ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ เ สาธงค า ยลู ก เสื อ ความดีที่ 50 โครงการยุวเกษตรอินทรียป ลูกพืชไรดนิ
ม.9 ต.พงศประศาสน
วนอุทยานปากลางอาว ต.แมรําพึง
ระบบไฮโดรโปนิกส โรงเรียนบานมรสวบ ม.4 ต.ชัยเกษม
ความดีที่ 3 สรางสนามตะกรอบานกลางนา ม. 6 ความดีที่ 27 ทําเวทีลานแอโรบิคชุมชนรัตนโกสินทร ความดีที่ 51 ทาสีโรงเรียนบานชะมวง ม.3 ต.พงศ
ต.แมรําพึง
ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ
ประศาสน
ความดีที่ 4 สรางตาขายกัน้ สนามฟุตบอลโรงเรียน ความดีที่ 28 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถ และรอบศาลา ความดีที่ 52 จัดทําปายทางเขาโรงเรียนบานลาง
บานถํ้าเขานอย ม. 3 ต.กําเนิดนพคุณ
สํานักสงฆวังยาว ต.รอนทอง
ม.8 ต.แมรําพึง
ความดีที่ 5 โครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนา ความดีที่ 29 ปรับปรุงซอมแซมหองควบคุมผูต อ งหา
ความดีที่ 53 เวทีแอโรบิคเทศบาลตําบลกําเนิด
ชุมชนและสิ่งแวดลอม ม. 2 วัดทามะนาว
สภ.บางสะพาน(สาขายอยนพคุณ) ม.1 กําเนิดนพคุณ นพคุณ ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ
ความดีที่ 77 โครงหลังคาสนามเด็กเลน โรงเรียน
ความดีที่ 6 ซ อ มแซมอุ ป กรณ ส นามเด็ ก เล น ความดีที่ 30 ปรับปรุงขยายปอมตํารวจจราจรสาม
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บานหวยทรายขาว ม.5 ต.กําเนิดนพคุณ
ปรับปรุงหองนํา้ และถังเก็บนํา้ ณ โรงเรียนบานหินเทิน แยกตลาดบางสะพาน ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ
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ความดีที่ 31 สอนทักษะการสกรีนโครงการเยาวชน
ความดีที่ 7 รือ้ ถอนโบสถหลังเกา ยายพระประธาน อาสา ปนนํ้าใจสูสังคม 2555 โรงเรียนบางสะพาน ความดีที่ 55 ซอมแซมเมรุ ณ ทีพ่ กั สงฆบา น คลอง
ลอย ม.8 ต.รอนทอง
วัดหนองระแวง ม. 4 ต.ธงชัย
ต.แมรําพึง
ความดีที่ 8 ทาสีกําแพงโบสถ วัดหินกอง ม.2 ความดีที่ 32 อาสาสือ่ มวลชน ทําดีดว ยกันทําดีดว ยใจ ความดีที่ 56 ตอเติมหลังคาหอฉันและโรงครัววัด
ถํ้าคีรีวงศ ต.ธงชัย
ต. พงศประศาสน
เอสเอสไอพบสือ่ มวลชน ครัง้ ที่ 1 ต.หวยยาง อ.ทับสะแก
ความดีที่ 9 ซอมเตาเผาศพและปรับภูมิทัศน ณ ความดีที่ 33 ขุดลอกทอนํ้าเกาและวางทอนํ้าใหม ความดีที่ 57 ปรั บ พื้ น ที่ แ ละเทพื้ น ศาลาวั ด ดอน
วัดทุงมะพราว ม.7 ต.พงศประศาสน
บริเวณหนาโรงเรียนบานสวนหลวง ม.9 ต.พงศประศาสน ตะเคียน ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอย
ความดีที่ 10 สรางปอม รปภ.โรงเรียนบางสะพาน ความดีที่ 34 ซอมแซมปรับปรุงประตูทางเขาวัด ความดีที่ 58 เยาวชนอาสาบานในล็อครวมกิจกรรม
ต.แมรําพึง
“Big Cleaning Day” ม.8 อางเก็บนํ้าบานในล็อค
หวยทรายขาว ต.กําเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน
ความดีที่ 11 ติดตัง้ เสาและอุปกรณสนามวอลเลย ความดีที่ 35 โครงการยุวเกษตรอินทรียป ลูกพืชไรดนิ
บอล ต.พงศประศาสน
ระบบไฮโดรโปนิกส โรงเรียนบานมรสวบ ต.ชัยเกษม ความดีที่ 59 พนักงานอาสาชมรมวิทยุสมัครเลน
รวมโครงการเอสเอสไอ คิดส ม.7 ต.แมรําพึง
ความดีที่ 12 ซอมบํารุงเรือเผา วัดหินกอง ต.พงศ ความดีที่ 36 ปรับปรุงแท็งคนาํ้ และฝาปด โรงเรียน
ประศาสน
ความดีที่ 60 โครงการรักในหลวง รักษบางสะพาน
บานหวยแกว ต.พงศประศาสน
ความดีที่ 13 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบานหินกอง ความดีที่ 37 ซอมแซมศาลาหกเหลี่ยมโรงเรียน 2555 ม.4 ต.ทองมงคล
ต.พงศประศาสน
ความดีที่ 61 สร า งห อ งนํ้ า และต อ เติ ม ห อ งนํ้ า
บานหวยแกว ต.พงศประศาสน
ความดีที่ 14 ปรับปรุงสนาม และจัดซือ้ อุปกรณกฬี า ความดีที่ 38 Beach clean up 2555 ม.5 ต.แมรําพึง สํานักสงฆบานหวยทรายขาว ม.5 ต.กําเนิดนพคุณ
โรงเรียนบานวังนํ้าเขียว ต.รอนทอง
ความดีที่ 62 สรางหองนํา้ และตอเติมหองนํา้ ศาลา
ความดีที่ 39 ตอเติมอาคาเรียนมะเดือ่ ทอง ต.เขาลาน ประชาคมบานทุงขี้ตาย ม.8 ต.พงศประศาสน
ความดีที่ 15 ปรับปรุงภูมทิ ศั น วัดถํา้ คีรวี งศ ต.ธงชัย อ.ทับสะแก
ความดีที่ 16 ปรับปรุงอาคารกุฎิ และซอมแซมเมรุ ความดีที่ 40 ทาสี อ าคารเรี ย นบ า นปากคลอง ความดีที่ 63 ตอเติมศาลาหมูบาน บานหลักเมือง
ม.5 ต.พงศประศาสน
เผาศพ ต.รอนทอง
ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอย
ความดีที่ 17 สรางซุมเฉลิมพระเกียรติ บานสาย ความดีที่ 41 ซ อ มเตาเผาศพวั ด คลองนํ้ า เค็ ม ความดีที่ 64 สรางโรงเรือนเลีย้ งไกและโรงแยกขยะ
โรงเรียนบานหนองจันทร ต.ชัยเกษม
เพชร ต.ทองมงคล
ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอย

ความดีที่ 18 ติดตัง้ แสงสวางสนามกีฬาบานมารอง ความดีที่ 42 ติดตัง้ โครงสรางเหล็กทีส่ นามโรงเรียน ความดีที่ 65 สรางบลอคกั้นนํ้าอางเก็บนํ้าวังยาว
บางสะพาน (บานลาง) ม.8 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน ม.4 ต.รอนทอง

ต.พงศประศาสน

ความดีที่ 19 ซอมแซมศาลารวมใจวัดทุงมะพราว ความดีที่ 43 ซอมเมรุวดั ถํา้ คีรวี งค ต.ธงชัย อ.บางสะพาน
ต.พงศประศาสน
ความดีที่ 44 ปรับปรุงภูมทิ ศั นทวี่ า การอําเภอบางความดีที่ 20 สรางลานกีฬาชุมชน ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ สะพานและวัดเขาโบสถ ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ
ความดีที่ 21 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียน ความดีที่ 45 ครูอาสา 2555 โรงเรียนบานทาขาม

ความดีที่ 66 ปรับพื้นสนามโรงเรียนบานยางเขา ความดีที่ 78 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรอาคาร
ม.5 ต.ชัยเกษม

ใหม สถานีตํารวจบางสะพาน ม.5 ต.รอนทอง

ความดีที่ 67 ทาสีกาํ แพงรัว้ วัดชะมวง ต.พงศประศาสน ความดีที่ 79 เปลีย่ นตูส ายโทรศัพท และระบบแสง
สวาง สถานีตํารวจบางสะพาน ม.5 ต.รอนทอง
ความดีที่ 68 68 อาสาเปนผูฝ ก สอนทักษะไตรกีฬา
โครงการสานฝนเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน รุน 2 ความดีที่ 80 ซอมเมรุวดั ถํา้ มารอง ต.พงศประศาสน
บานสีดางาม ต.อางทอง อําเภอทับสะแก
ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน
ต.แมรําพึง
ความดีที่ 81 Beach clean up 2556 ม.5 ต.แมรําพึง
ความดีที่ 22 ขยายปอมตํารวจ บริการประชาชน ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง ม.1 ต.กําเนิด
ความดีที่ 69 ซอมเรือเผาศพ วัดเขาดิน ต.รอนทอง ตรวจเช็คสายLanและเขา Box Lan ทั้งอาคาร สถานี
คลองเพลิน ต.รอนทอง
นพคุณ
ตํารวจบางสะพาน ม.5 ต.รอนทอง

ความดีที่ 23 ทาสี กํ า แพงแก ว รอบอุ โ บสถ ม.5 ความดีที่ 47 สรางศาลารอรถ ริมถนนเพชรเกษม ความดีที่ 70 ปรับภูมิทัศนทางเขาโรงเรียนบางความดีที่ 82 ซอมเมรุ สํานักสงฆวงั ยาว ม.1 ต.รอนทอง
ต.ทองมงคล
บานเกาะยายฉิม ม.5 ต.รอนทอง
สะพาน ต.แมรําพึง
ความดีที่ 24 สรางศาลาบังแดดอาคารเรียน โรงเรียน ความดีที่ 48 พนักงานอาสารวมโครงการ 2 ลอรักษ ความดีที่ 71 โครงการแตมขันปนนอง ต.เดิมบาง- ความดีที่ 83 ซอมเมรุวัดถํ้ามารอง ม.4 ต.พงศบานทุงกระโตน ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนอย

บางสะพาน 2555 ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ

นางบวช จ.สุพรรณบุรี

ประศาสน

รอยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา ( ครบ 100 ความดี )
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2557

ความดีที่ 84		ซ่อมเมรุวัดถํ้าม้าร้อง ม.4 ต.พงศ์ประศาสน์

ความดีที่ 85 ซ่อมแซมเรือเผาศพ วัดดงไม้งาม ม.2
ต.ชัยเกษม

ความดีที่ 86 ครูอาสา 2556 โรงเรียนบ้านท่าขาม

เสียงจากผู้มีส่วนร่วม

ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา

ม.4 ต.แม่รำ�พึง

ความดีที่ 87 ครูอาสา 2556 โรงเรียนดอนสำ�ราญ
ม.1 ต.แม่รำ�พึง

ความดีที่ 88 เอสเอสไอ มอบพจนานุกรมอังกฤษ

อิหม่ามอับดุลเลาะ
อดุลฮีม

ความดีที่ 89		ต่อเติมอาคารหมูบ่ า้ นอเนกประสงค์
บ้านยางเขา ม.5 ต.ชัยเกษม

มัสยิสนูรุ้ลอีมาน

โรงเรียนในอำ�เภอบางสะพาน

และซ่อมเมรุที่ชำ�รุดจากการใช้งานมานาน
ให้กบั ทางวัดทุง่ มะพร้าว ทัง้ นีต้ อ้ งขอขอบคุณ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ทีไ่ ด้อนุเคราะห์จดั ทำ�โครงการนีข้ นึ้ มาเพือ่ ให้
ชาวบ้าน บ้านทุง่ มะพร้าวได้มคี วามสุข ความ
เจริญ และถ้าทางบริษัทต้องการให้ทางเรา
ร่วมมือ หรือช่วยเหลืออะไรก็สามารถบอก
กล่าว กันได้เพราะเราเชื่อว่าบริษัทอยู่ร่วม
กับชุมชนได้”

พระวิฑูลย์ อภิญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหินกอง

		 “เจริ ญ พร อาตมาก็ รู้ สึ ก ดี ใ จที่ มี
ญาติโยมจากทางบริษัทได้มาร่วมกันทำ�
กิจกรรมอาสา ทางวัดหินกองได้มีโอกาส
ทำ�กิจกรรมอาสามาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่
ทาสีรอบพระอุโบสถ ซ่อมเรือเผาศพ ซึ่ง
เป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ทางชุ ม ชนได้ เ ป็ น
อย่างยิง่ เป็นทีน่ า่ ยินดีและขอขอบใจทีท่ าง
บริ ษั ท ได้ ม าร่ ว มกั น พั ฒ นาวั ด ผ่ า นทาง
กิจกรรมอาสา”
นายสมชาย พรมแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านปอแด
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ

ความดีที่ 90		ทาสีอาคาร และปรับปรุงภูมทิ ศั น์ศาล
กรมหลวงชุมพร ม.6 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย
ความดีที่ 91		ซ่อมแซมเรือเผาศพ วัดดอนสำ�ราญ

ต.แม่รำ�พึง

ความดีที่ 92		ซ่อมสร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียน
บ้านถํ้าเขาน้อย ต.กำ�เนิดนพคุณ
ความดีที่ 93		ติดตัง้ คอมพิวเตอร์ จำ�นวน 10 เครือ่ ง
โรงเรียนมัธยมกำ�เนิดนพคุณ ม.1 ต.กำ�เนิดนพคุณ
ความดีที่ 94		ซ่อมเมรุวดั นาผักขวง และทำ�ทางเดิน
พร้อมมุงหลังคาระหว่างศาลาถึงเมรุ ม.2 ต.กำ�เนิดนพคุณ

ความดีที่ 95		ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน บ้านระหาร ม.
4 ต.กำ�เนิดนพคุณ
ความดีที่ 96		สร้างห้องสุขา บริเวณตูพ้ กั สายตรวจ
อบต.แม่รำ�พึง ม.3 ต.แม่รำ�พึง
ความดีที่ 97		สร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ ศูนย์
บริการทางหลวงบางสะพาน ม.5 ต.ร่อนทอง
ความดีที่ 98		ปลูกป่าชายเลน กรมอูท่ หารเรือป้อม
พระจุลฯ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ความดีที่ 99		ชมรมวิทยุสมัครเล่น ทำ�โต๊ะญีป่ นุ่ ให้
นักเรียน โรงเรียนบ้านหินกอง ม.2 ต.พงศ์ประศาสน์
ความดีท่ี 100		ชมรมวิทยุสมัครเล่น อาสาเป็นพีเ่ ลีย้ ง
โครงการเอสเอสไอ คิดส์ ต.แม่รำ�พึง
SSI p.2.indd 1

		 “รู้ สึ ก ดี ใ จมากที่ ท างเอสเอสไอ มา
ร่วมพัฒนาชุมชน เพือ่ สร้างสนามกีฬาให้กบั
หมู่บ้าน ยินดีที่ทางบริษัทให้ความร่วมมือ
กั บ ชุ ม ชน สร้ า งสนามกี ฬ า สร้ า งความ
สามั ค คี ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด เพื่ อ ให้ เ ด็ ก
เยาวชนและผู้สูงอายุได้มีสนามกีฬาออก
		 “ดีใจเป็นอย่างยิง่ ทีท่ างบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด(มหาชน) ได้มาช่วย กำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ ต้องขอขอบคุณครับ”
สร้ า งถั ง เก็ บ นํ้ า ให้ กั บ ทางมั ส ยิ ด ซึ่ ง ทาง
มั ส ยิ ด นั้ น มี ค วามต้ อ งการเป็ น อย่ า งมาก
โดยเรามีการประชุมร่วมกันวางแผนในการ นางธนิดา กลั่นศรี
จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆในมั ส ยิ ด และถั ง เก็ บ นํ้ า รองผู้อำ�นวยการ
นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนของเรา พอดีกับที่ โรงเรียนบางสะพาน
พนักงานทีอ่ ยูใ่ นชุมชนแห่งนีไ้ ด้เสนอรูปแบบ
ของโครงการนี้มาให้ทางมัสยิดได้พิจารณา 		 “ดีใจที่องค์กรภาคเอกชนอย่างบริษัท
และเห็นสมควรให้จัดการดำ�เนินงานโดยมี สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) เข้า
ชุมชนเข้าร่วมด้วย ผมในฐานะอิหม่ามรู้สึก มาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่โรงเรียนขาด ในสิ่ง
ดีใจและภาคภูมิใจกับบริษัทที่ได้ตอบแทน ที่โรงเรียนต้องการ เพราะว่าศักยภาพของ
สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับชุมชนแห่งนี้ ต้องขอ โรงเรียนจริงๆแล้วก็มีแต่ครูที่สามารถสอน
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าโครงการ หนังสือเท่านั้น ส่วนเรื่องการปรับปรุงสภาพ
อย่างนี้จะได้รับการสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆ” แวดล้อมต่างๆ เช่น อาคารเรียน โครงหลังคา
เหล็ก ป้อมยาม ป้ายชือ่ โรงเรียน ต่างๆ เหล่า
นางสาวอาทิตยา ไชยเดช
นี้ เราต้องอาศัยภาคเอกชน และชุมชนเข้า
ชาวบ้านทุ่งมะพร้าว
มาช่วยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอ
		 “ชาวบ้านทุง่ มะพร้าวพร้อมด้วยผูใ้ หญ่ มา ส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน
บ้าน กรรมการหมู่ บ้ า น อบต. ได้ ร่ ว มกั น ทำ�ให้โรงเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
จั ด กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ศาลาอเนกประสงค์ เช่นทุกวันนี้”

นายฐนโรจน์ ชัยสิรธิ รานนท์
ประธานเครือข่าย
จิตอาสาประจวบคีรีขันธ์

		 “เอสเอสไออาสา เข้ า มาร่ ว มกั บ เรา
ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน ร.ร.บ้านอ่าว
น้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมมือกับชมรม
รถโบราณที่ผมเข้าร่วม พร้อมกับพี่ ๆ น้อง ๆ
ทีร่ จู้ กั ทีไ่ ด้ชกั ชวนกันมา ซึง่ เราก็ได้ท�ำ กิจกรรม
แบบนี้มาหลายที่แล้ว การทำ�กิจกรรมแต่ละ
ครั้งเราก็จะทำ�ตามกำ�ลังทุนทรัพย์ที่เราจะ
พอรวบรวมได้ แต่ถ้าเราได้รับการสนับสนุน
จากภาคเอกชนก็จะสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ
ได้มากยิ่งขึ้น การที่บริษัทฯ เข้ามาสนับสนุน
กิ จ กรรมจิ ต อาสานั บ เป็ น เรื่ อ งที่ ดี เ พราะ
นอกจากการทำ�ธุรกิจ มีกำ�ไรแล้วแบ่งกลับ
คืนสู่สังคม พวกเราก็มีแรงทำ� มีใจทำ� โอกาส
ต่อไปก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรา
อีกครับ”

นายจิรกร จิตอุทัศน์
ผู้จัดการ
โรงเรียนมัธยมนพคุณ

		 “เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาฯ ที่โรงเรียน
มัธยมนพคุณ ได้รับการสนับสนุนจาก SSI
ในส่วนต่างๆ ได้แก่ 1) บริเวณอาคารอนุบาล:
การซ่ อ มปรั บ ปรุ ง พื้ น อาคารที่ ชำ � รุ ด บาง
ส่วน การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องเล่นสำ�หรับ
เด็กเล็กรวมถึงการติดตั้งรั้วชั้นในด้านหน้า
อาคาร ทัง้ หมดล้วนก่อประโยชน์อย่างมากแก่
โรงเรียน ทัง้ ในแง่ภมู ทิ ศั น์และความปลอดภัย
ซึง่ นับเป็นสิง่ สาคัญตามหลักมาตรฐานสถาน
ศึกษาเบื้องต้นโดยเฉพาะในระดับการศึกษา
ปฐมวัย การปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กอย่างชัดเจน ทั้งในการสำ�รวจ
และการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ 2) การสนั บ สนุ น
อุ ป กรณ์ ด้ า น ICT : ส่ ง ผลให้ ท างโรงเรี ย น
สามารถพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมพิเศษโดย
ครูชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้สื่อใน
ปัจจุบันในลักษณะของ Social Network ทั้งนี้
ด้วยประสิทธิภาพของ Hardwere ทีส่ งู ขึน้ ทาง
โรงเรียนสามารถติดตั้ง เชื่อมโยง Solfwere
ที่เหมาะสมกับระบบ Network ในปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิผลก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ทัดเทียมเท่าทันอารยประเทศ ซึ่งต้อง
ขอขอบคุณทาง SSI ที่ได้มาช่วยเหลือ ทาง
โรงเรียนทำ�ให้สามารถดำ�เนินการได้สำ�เร็จ
รวดเร็วได้กว่าทีท่ างโรงเรียนจะดำ�เนินการเอง”
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4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

มอบความสุข

ประจำ�วันที่ 16 ธันวาคม 2556

ต่อจากหน้า 1

สำ�หรับพื้นที่บางสะพานซึ่งโรงงานเหล็ก
แผ่นรีดร้อน ธุรกิจเหล็ก และธุรกิจต่อเนื่องเรา
ตั้งอยู่ เราสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนมากมายหลายโครงการครอบคลุมทั้งด้าน
พัฒนาการคุณภาพการศึกษา การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและรายได้ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสังคม ศาสนา และ
สุขภาพ ไม่นับรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย

พัฒนาวัฒนธรรมอาสา

นอกจากการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความ
สำ � เร็ จภายใต้ ก รอบของกฎหมาย กติก า หรือ
หลั ก แห่ ง จริ ย ธรรมอั น ดี เอสเอสไอยั ง ได้ ป ลู ก
ฝั ง วั ฒ นธรรมจิ ต อาสาพนั ก งานในการดำ � เนิ น
กิ จ กรรมพั ฒ นาต่ า งๆ เพื่ อ ชุ ม ชนในรู ป แบบ
กิจกรรมอาสาพนักงานภายใต้ชื่อ “เอสเอสไอ
อาสา” เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัทร่วมดำ�เนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ชุมชนภายในเขตอำ�เภอบางสะพานเพื่อสร้าง
ความภูมใิ จในตนเองให้กบั พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
มาตั้งแต่ปี 2551
อย่างไรก็ตามด้วยแนวคิดการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ในเดื อ น
มิถุนายน ปี 2554 เอสเอสไอจึงได้พัฒนาจิตอาสา
พนั ก งานในรู ป แบบใหม่ ขึ้ น พั ฒ นาต่ อ ยอด
โครงการเป็น โครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ
เอสเอสไออาสา” เป็นรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา
พนักงานที่ปรับปรุงใหม่ขยายแนวคิดจิตอาสา
ในรูปแบบเดิมต่อยอดสู่ชุมชนบางสะพานได้ร่วม
คิด ร่วมทำ�กิจกรรมพัฒนาโดยมีแนวคิด ให้กลุ่ม
พนักงานซึ่งมีภูมิลำ�เนาอยู่ในชุมชนบางสะพาน
สามารถนำ�เสนอโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกับ
ชาวบ้าน โดยบริษัทสนับสนุนเครื่องมือและงบ
ประมาณโครงการละประมาณ 20,000 - 30,000
บาท เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ของ
พนักงานชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นบางสะพาน
ร่วมคิดพัฒนากิจกรรมเพื่อชุมชนได้เติบโตอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน

พัฒนาการมีส่วนร่วม

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เอสเอสไอ บอกกับทีมข่าว
ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า วัตถุประสงค์สำ�คัญ
ของโครงการร้อยความดีพันดวงใจ เอสเอสไอ
อาสา หรือ อาสาย่อย เพื่อให้พนักงานและชาว
บ้านได้มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยสามารถร่วมนำ�
เสนอสถานที่ที่ต้องการให้พนักงานจิตอาสาไป
ร่วมพัฒนาในชุมชนของตนและเสนอโครงการ
ผ่านคณะอนุท�ำ งานโครงการเอสเอสไออาสา เพือ่
พิจารณาความเหมาะสมในด้านระยะเวลา งบ
ประมาณ การกระจายไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมถึงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีเหลือจากการใช้งานหรือ
ใช้งานมาแล้วภายในโรงงานแต่ยังมีสภาพดีและ
สามารถใช้งานได้เพื่อการลดงบประมาณในการ
ดำ�เนินการ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ของงานนั้นๆ โดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงาน กลุ่มแม่บ้านมา
ร่วมประกอบอาหาร และการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่

ความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านต่างๆ ในการ
ร่วมกันดำ�เนินโครงการแต่ละครั้ง
ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี 6 เดือน โครงการ
“ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา” ได้
ดำ�เนินการครบ 100 ความดี ซึ่งนับว่าสำ�เร็จก่อน
กำ�หนดจากเป้าหมาย 5 ปี มีพนักงานและชาว
บ้านเข้าร่วมทั้งสิ้น 7,439 คน แบ่งเป็นพนักงาน
อาสาจำ�นวน 2,197 คน คิดเป็น 17,576 ชั่วโมง
งาน และชาวบ้านจำ�นวน 5,242 คน คิดเป็น 41,936
ชั่วโมงงาน ใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ซึ่ง
นอกจากเอสเอสไอจะได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนา
ชุมชนแล้ว ยังมุ่งหวังในการสร้างเครือข่ายจิต
อาสาให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว อำ � เภอบางสะพานอี ก ด้ ว ย
(อ่านต่อหน้า 2 กิจกรรม ร้อยความดี พันดวงใจ
เอสเอสไออาสา)
นายถนอม แซ่ แ ห ที่ ป รึ ก ษาคณะอนุ
ทำ�งานโครงการเอสเอสไออาสา เล่าว่าตั้งแต่
มี โ ครงการจิ ต อาสาผมก็ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ คณะ
ทำ�งาน และมีโอกาสได้ออกไปกิจกรรมในหลายๆ
พื้ น ที่ ก็ มี ค วามรู้ สึ ก ดี ใ จที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเจริญ สร้างสิ่งที่เป็น
สาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน ซึ่งก็ได้ใช้ร่วมกับ
ชุมชน และในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งรู้สึก
ดีใจที่มีส่วนร่วมทำ�ให้ชาวบ้านหันกลับมามอง
ภาพของบริษัทฯ ในทางที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน คือ
ไม่สนใจแต่จะทำ�ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ก็ได้
ทำ�เพื่อชาวบ้าน ชุมชนและสังคมด้วย

ขยายผลต่ อ ยอดจนประสบผลสำ � เร็ จ เป็ น งาน
พัฒนาตามพื้นที่ต่าง ๆ ของบางสะพาน โดย
เอสเอสไอยั ง คงเดิ น หน้ า ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทำ � งาน
พัฒนาภายใต้โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยพนั ก งานของเราและคนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
นับเป็นเจ้าของโครงการและทำ�งานร่วมกันตั้งแต่
การคิดค้นกิจกรรม การวางแนวคิด และการลงมือ
ทำ � ” นายนาวา จั น ทนสุ ร คน ผู้ ช่ ว ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เอสเอสไอ เล่าให้ทีมข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอฟัง
ทั้งนี้กิจกรรมภายใต้โครงการร้อยความดี
พันดวงใจ เอสเอสไออาสา ที่ดำ�เนินการไปแล้ว
แบ่งออกเป็น กิจการรมสาธารณประโยชน์ ร้อย
ละ 24 กิจกรรมด้านศาสนาร้อยละ 26 กิจกรรม
ด้านสุขภาพและกีฬา ร้อยละ 6 กิจกรรมด้าน
พัฒนาการศึกษาร้อยละ 36 กิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยชุมชนร้อยละ 8
หากพิจารณาการกระจายตัวของกิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมพัฒนาในพืน้ ทีบ่ างสะพาน
แบ่งออกเป็น จำ�นวนกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่
ตำ�บลแม่รำ�พึงร้อยละ 21 ตำ�บลพงศ์ประศาสน์
ร้อยละ 18 ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณร้อยละ 18 ตำ�บล
ร่อนทองร้อยละ 15 ตำ�บลธงชัยร้อยละ 5 ตำ�บล
ทองมงคลร้อยละ 4 และที่เหลืออีกร้อยละ 13
เป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นาในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งอำ � เภอ
บางสะพาน

พัฒนาบางสะพาน

เพื่อความสุขของชาวบางสะพาน

“การขยายแนวคิดจิตอาสาพนักงานมาเป็น
กิจกรรมอาสาย่อย ร้อยความดีพนั ดวงใจ เอสเอสไอ
อาสา นับว่าได้รับการตอบรับจากพนักงานและ
ชุมชนเป็นอย่างดีถอื ว่าประสบความสำ�เร็จในการ
พัฒนาขยายแนวคิดจิตอาสาได้กว้างขวางและ
เข้มข้นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผลลัพธ์ของโครงการนี้สะท้อนผ่านความ
รู้สึกของผู้นำ�ชุมชน เช่น นายประกอบ คงทัพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลพงศ์ประศาสน์
และ นายสุรศักดิ์ สิงคิวบิ ลู ย์ กำ�นันตำ�บลแม่ร�ำ พึง
ได้เป็นอย่างดี
“โครงการจิตอาสาของบริษัทฯ ที่ได้มาจัด
กิจกรรมขึน้ ในพืน้ ทีต่ �ำ บลพงศ์ประศาสน์นน้ั ความ

รู้สึกของผมดีใจที่บริษัทฯ เล็งเห็นในความสำ�คัญ
ของชุมชน เพื่อที่จะทำ�ให้บริษัทฯ กับชุมชน ได้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคี
บางครัง้ อาจมีการแตกต่างกันทางความคิดไปบ้าง
แต่สดุ ท้ายแล้วก็มคี วามสามัคคีไม่แตกแยก ในการ
ดำ�เนินการเพื่อการพัฒนาในครั้งนี้ก็มีชาวบ้าน
มาร่วมกับพนักงานในการพัฒนา ก็ขอแสดงความ
ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้
สำ�หรับตำ�บลพงศ์ประศาสน์ของเราก็ได้รับความ
อนุ เ คราะห์ จ ากบริ ษั ท ฯ มาโดยตลอด ทั้ ง วั ด
โรงเรียน หมู่บ้าน ในนามตัวแทนของชาวตำ�บล
พงศ์ประศาสน์ ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ยครับ”
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลพงศ์ประศาสน์ บอก
กำ�นันตำ�บลแม่รำ�พึง เสริมอีกว่า “โครงการ
จิตอาสาที่เคยทำ�ร่วมกับเอสเอสไอเกิดขึ้นจาก
ความต้องการของคณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ชาวบ้านที่อยากจะพัฒนาหมู่บ้าน และเมื่อได้มา
พูดคุยกับคณะอนุทำ�งานโครงการจิตอาสาของ
บริษัทฯ ซึ่งก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันในการอยาก
ช่วยพัฒนาหมูบ่ า้ นและชุมชนต่างๆ เมือ่ ทัง้ 2 ฝ่าย
ได้มาประสานกันก็นบั เป็นนิมติ รหมายอันดีทเี่ กิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการร่วมมือกัน
พัฒนาชุมชนต่อไป ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่
ได้จัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นมา ขอบคุณท่านผู้บริหาร
ทุกท่านทีช่ ว่ ยลงมาดูแลหมูบ่ า้ น มามีสว่ นร่วมกับ
ทางชุมชน และอยากให้เกิดกิจกรรมดีๆ แบบนีข้ นึ้
ในชุมชนของเราต่อไป”
การเดินทางของโครงการร้อยความดี พัน
ดวงใจ เอสเอสไออาสา แม้จะดำ�เนินการได้ครบ
100 ความดีแล้ว แต่ความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนบางสะพานของกลุม่ เอสเอสไอ
หาได้หยุดเพียงเท่านี้ เรายังคงคิดค้นการพัฒนา
ใหม่ๆ เพือ่ สร้างความเจริญให้กบั พืน้ ทีท่ เี่ ราดำ�เนิน
ธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลรักษาแวดล้อม และเพื่อ
สร้างคุณค่าร่วมกัน ระหว่างองค์กร และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกคนบนแนวทางสู่ความยั่งยืน
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ปที่ 5 ฉบับที่ 90 ประจําวันที่ 1 มกราคม 2557

สรุปผลงานเดน

สรุปผลงานเดน

คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชน
และโครงการสหวิริยารวมพัฒนา ป 2556
:อานตอหนา 2

สรุปผลงานเดน

ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา ป 2556
สําหรับป 2556 ที่ผานมาผลงานของทีมมวลชนสัมพันธ ซึ่งมี
เป า หมายหลั ก คื อ งานสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ พี่ น อ งชาว
บางสะพาน รวมทัง้ เปนสือ่ กลางในการใหขอ มูลขาวสารตางๆ ของ
เครือสหวิรยิ าสูช มุ ชน และหนาทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่ ทีข่ าดไมได
คือ รวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนากิจกรรมดานสังคม ศาสนา
: อานตอหนา 3
ประเพณีและวัฒนธรรมผานกิจกรรมดังนี้

ผลงานดานการดูแลสิง่ แวดลอม อ.บางสะพาน
โดย ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยารวมพัฒนา
ป 2556
ป 2556 ที่ผานมา ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม
เครือสหวิรยิ า มีการดําเนินงานดานการดูแลสิง่ แวดลอม รวมกับ
บริษทั ในเครือสหวิรยิ า ซึง่ เปนสมาชิกของศูนยฯ สิง่ แวดลอม ออกทํา
กิจกรรมกับชุมชนหลากหลาย สรุปไดดังนี้คือ :อานตอหนา 3

สรุปผลงานเดน

คณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ
และผลงานของบริษัทในเครือสหวิริยา ป 2556
คณะกรรมการสหวิรยิ าสัมพันธ ไดดาํ เนินงานสรางสรรคสงั คมผานคณะทํางานตางๆ ดวยรูปแบบกิจกรรม
ที่แตกตางกันไป อาทิ การใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนผานผูนําชุมชน หรือผานทีมงานมวลชน
: อานตอหนา 4
สัมพันธ เครือสหวิริยา เปนตน

สรุปผลงานเดน

คณะทํางานปฎิบัติการรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา ป 2556
การติดตัง้ กลองวงจรปดเพิม่ เติมตามจุดตางๆ เพือ่ ตรวจสอบการขับรถให
ถูกกฎ จากเดิม 5 จุด เพิ่มขึ้นอีก 4 จุด รวมทั้งหมด ณ ปจจุบันนี้ มีกลองวงจรปด
ทั้งหมด 9 จุด คือ บริเวณบานทาขาม แยกปากลางอาว หนาวัดหวยทรายขาว
ชุมชนสวนฉัตร บริเวณโคงสาคู บานดอนทอง บริเวณเขากะจิ สามแยกดอน
สําราญ และบริเวณสี่แยกหนองตาเมือง
● การปรับเปลีย
่ นเวลาวิง่ รถขนสงสินคาใหม เพือ่ อํานวยความสะดวกใหกบั
ผูใ ชรถใชถนน คือ ชวงที่ 1 รถสงสินคาสามารถวิง่ ไดในเวลา 09.00-15.00 น. ชวงที่ 2
จะวิง่ ไดตง้ั แต 21.00 - 05.00 น. ซึง่ ในชวงที่ 2 นีแ้ ตเดิมรถจะวิง่ ในเวลา 18.00 - 06.30 น.
ไดปรับขยายเพื่อใหชุมชนไดสัญจรไปมาไดสะดวกมากขึ้น : อานตอหนา 4
●
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2 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2557

สรุปผลงานเดน
คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชนและโครงการสหวิริยารวมพัฒนา ป 2556

● ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
ในป 2556 ที่ผานมา คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชนและโครงการสหวิริยา
รวมพัฒนา ไดดําเนินงานพัฒนาการกอตั้งธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน รวมกับพี่นองชาว
บางสะพานมากวา 4 ปแลว นับตั้งแตจุดเริ่มตนในป 2552 จาก 1 ธนาคารชุมชน ภายใตการ
ขับเคลื่อนของคณะทํางานฯ และพี่นองชาวบางสะพาน มาถึงป 2556 ธนาคารชุมชนไดกอตั้ง
แลวรวมทั้งสิ้น 16 ธนาคารชุมชน กระจายอยูในหลายๆ ตําบลของอําเภอบางสะพาน โดยมี
กองทุนรวมของ 16 ธนาคารฯ รวมทั้งสิ้น 14,805,915 บาท
นอกเหนือจากการกอใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนใหกบั พีน่ อ งแลว ธนาคารชุมชนยังไดสราง
วินยั สรางการมีสว นรวมและความสามัคคี พรอมทัง้ ตอยอดอาชีพดีๆ ใหกบั กลุม สมาชิกอีกดวย
ซึ่งปลายป 2556 ที่ผานมา แตละธนาคารฯ มีการวิเคราะหขอดี จุดแข็ง ของธนาคาร
ตนเอง เพื่อนํามาปรับปรุง และแลกเปลี่ยน ศึกษาขอูลของแตละธนาคารเพื่อเติมเต็มซึ่งกัน
และกัน

ตารางรายละเอียดธนาคารชุมชน ณ ปจจุบัน

ธนาคารชุมชนรุนที่ 1
ชื่อธนาคาร/พื้นที่

วันที่กอตั้ง
29 ส.ค.52

1,024,010 บาท /138

วรรณา ทองแดง

ธ.ชุมชนบานชะมวง หมู 3 ต.พงศประศาสน

6 ส.ค.52

1,019,360 บาท / 159

อุบล สืบพันธ

ธ.ชุมชนบานมารอง หมู 4 ต.พงศประศาสน

4 พ.ย.52

1,038,530 บาท /166

จารัน เหลือหลาย

ธ.ชุมชนบานสวนฉัตร หมู 5 ต.กําเนิดนพคุณ

5 ก.ค.53

1,427,330 บาท /159

สมสกุล ทองอราม

ธนาคารชุมชนรุนที่ 3

วันทีก่ อ ตัง้ จํานวนกองทุน (บาท)/สมาชิก

ผูบ ริหารธนาคาร

ธ.ชุมชนบานทามะนาว
หมู 2 ต.แมรําพึง

6 พ.ย.53

2,667,530 บาท / 209

ปราโมทย เทียนสงรัศมี

ธ.ชุมชนบานปอแดง
หมู 3 ต.กําเนิดนพคุณ

8 ส.ค.53

1,344,650 บาท /210

ชิน กําบัง

กลุมออมทรัพยบานกลางนา
หมู 6 ต.แมรําพึง

6 มี.ค.54

1,503,720 บาท / 180

สมบูรณ สิงคิวบิ ลู ย

ธ.ชุมชนบานตลาด
หมู 1 ต.กําเนิดนพคุณ

3 พ.ค.54

676,090 บาท /143

ธ.ชุมชนบานชัยมงคล
หมู 10 ต.ธงชัย

10 มิ.ย.54

กลุม ออมทรัพยบา นหลักเมือง
หมู 5 ต.พงศประศาสน

1 ก.ค.54

●

ชื่อธนาคาร/พื้นที่
ธ.ชุมชนบานทางสาย
หมู 9 ต.ธงชัย

ผูบ ริหารธนาคาร

428,090 บาท /117

นิติ สกุณา

กลุมออมทรัพยบานฝายทา 17 ธ.ค.54
หมู 1 ต.พงศประศาสน
ธ.ชุมชนบานดอนทอง
4 ก.พ.55
หมู 6 ต.กําเนิดนพคุณ

844,130 บาท /204

ณัฐกานต หมายเมฆ

431,700 บาท /138

สมควร ทองกลม

ปราณี บุญรังษี

ธ.ชุมชนบานทุงลานควาย
หมู 7 ต.แมรําพึง

14 ก.ค.55

517,160 บาท /150

มณี ภักดีเสมอ

447,180 บาท / 181

เฉลิม พิกุลทอง

ธ.ชุมชนบานหนองตาจา
หมู 7 ต.กําเนิดนพคุณ

5 ส.ค.55

264,550 บาท /100

ประชุม ธรรมเนียม

1,026,080 บาท /142

นิวฒ
ั น เต็มพรอม

ธ.ชุมชนบานหนองระแวง
หมู 4 ต.ธงชัย

8 ก.ค. 56

127,890 บาท /101

ประเสริฐ จักรแกว

สภาผูนําชุมชน

ภาคีรวมพัฒนาชุมชนตนเอง : พัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู

เปนอีกหนึ่งภาคสวนของงานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ที่เปน
เวทีเปดโลกทัศนการเรียนรูใหชุมชน ผานหลากหลายกิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในชุมชนตนเอง รวมดวยกับการไปศึกษางานภายนอก
เพื่อนํากลับมาเปนตัวอยางที่ดีใหกับชุมชน อาทิ
- การศึกษาดูงานเชิงลึกเพื่อการพัฒนาศักยภาพธนาคาร
ชุมชนและสภาผูน าํ ชุมชน โดยนํากลุม สมาชิกธนาคารฯ และสมาชิก
สภาฯ พื้นที่ตางๆ ไปเรียนรูศึกษาดูงานนอกสถานที่ พรอมถอด
บทเรียนเพื่อนํามาปฏิบัติใหเขากับพื้นที่ของตนเอง
สิ่งที่ชุมชนสะทอนจากการดูงาน : เชน การจัดทําแผนชีวิต
การทําบันทึกขอมูลคาใชจายครัวเรือน ธนาคารขยะ แผนแมบท
ชุมชน การทําปุยชีวภาพ การทําโรงนํ้าดื่ม ฯลฯ เปนตน
SVG p.2.indd 1

วันทีก่ อ ตัง้ จํานวนกองทุน (บาท)/สมาชิก
5 มิ.ย.54

“ 3 รุน 11 สภาฯ และเตรียมจัดตั้งอีก 4 “เปนตัวเลขของจํานวนสภาพผูนําชุมชนที่พี่นอง
ชาวบางสะพาน และทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา ไดรวมกันจัดตั้งขึ้น โดยสภาผูนําชุมชน ของ
แตละพื้นที่ จะทําหนาที่หลักๆ คือ เวทีแหงการพัฒนาตอยอด และแสดงความคิดเห็นดานงาน
พัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการดูแลชุมชน เรียกไดวา เปนศูนยรวมแหงการระดมความ
คิดเห็น เพื่องานพัฒนาทุกๆ ดานในชุมชนตนเอง ไมวาจะเปนงานพัฒนาเยาวชน กลุมอาชีพสตรี
กิจกรรมเพื่อสังคม เชน รวมกันปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดในชุนชน เปนตน โดยมีทั้งผูนําอยางเปน
ทางการและผูนําทางธรรมชาติและพี่นองในชุมชนรวมหารือเรื่องตางๆ ดวยกัน มีระเบียบวาระ
การทํางาน การติดตามผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีวาระการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ตัวอยางเชน
เรื่องเพื่อพิจารณาของสภาผูนําชุม บานกลางนา เชน กิจกรรมผูสูงอายุ : เห็นชอบใหมีการจัด
กิจกรรมผูสูงอายุ ในวันที่ 20 พ.ย. โดยใชรูปแบบกิจกรรม คือ เนนเรื่องการออกกําลังกาย พบปะ
ทานอาหารรวมกัน โดยใชงบประมาณจากกองทุนสภาผูนําชุมชน เปนตน
●

จํานวนกองทุน (บาท) / สมาชิก ผูบ ริหารธนาคาร

ธ.ชุมชนบานทาขาม หมู 4 ต.แมราํ พึง

ธนาคารชุมชนรุนที่ 2
ชื่อธนาคาร/พื้นที่

คามาตรฐาน

สภาผูนําชุมชน
สภาผูนําชุมชน รุนที่ 1

1. สภาผูนําชุมชนบานชะมวง

สภาผูนําชุมชน รุนที่ 2

1. สภาผูนําชุมชนบานกลางนา 4. สภาผูน าํ ชุมชนหวยทรายขาว
2. สภาผูนําชุมชนบานทามะนาว 5. สภาผูนําชุมชนบานมารอง
3. สภาผูนําชุมชนบานปอแดง

สภาผูนําชุมชนรุน 3

1. สภาผูนําชุมชนบานฝายทา 3. สภาผูนําชุมชนบานดอนทอง
2. สภาผูน าํ ชุมชนบานทุง ลานควาย 4. สภาผูน าํ ชุมชนบานหลักเมือง

เตรียมจัดตั้ง

2. สภาผูนําชุมชนบานทาขาม

1. สภาผูนําชุมชนบานทางสาย 3. ระหาร
2. หนองตาจา
4. ชัยมงคล

- เวที เ ยาวชนห อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ของกลุ ม เยาวชนบ า น
กลางนา : รณรงคใหเยาวชนในพื้นที่สนใจและรักการอานมากขึ้น
โดยไดรบั ความรวมมือจากกลุม นักเรียนชัน้ ม.5 จาก ร.ร.บางสะพาน
วิทยา มาใหความรูกับเยาวชนในหมูบาน
- กิจกรรมแบงปนสานสัมพันธ ตามโครงการ สสส. ของบาน
ทามะนาว : แบงปน จัดสรรสิง่ ดีๆ ในชุมชน ทานอาหาร สรางสัมพันธ
แชรประสบการณหรือขอคิดการดําเนินชีวติ เพือ่ เปนตัวอยางทีด่ ใี ห
กับผูรวมกิจกรรม
- กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ กาย-ใจ ผูสูงอายุ ของบาน
กลางนา : ตรวจคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ การออกกําลังกายขั้น

พื้นฐาน การใหความรูเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
จะเห็นไดวางานทั้ง 3 สวนของการขับเคลื่อนงานพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ผานแรงกําลังสําคัญของพี่นองชาว
บางสะพานและคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชน
และโครงการสหวิริยารวมพัฒนา ไดเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ระหวางทางอาจมีปญหาและอุปสรรคบาง แตพี่นองไมเคยยอทอ
พิสูจนไดจากผลงานที่เห็นเดนชัดของแตละหมูบาน ภาพแหงรอย
ยิม้ ความประทับใจ รวมถึงภาพของการมีชวี ติ ความเปนอยู มีสงั คม
อุดมสุข คงจะเปนผลสะทอนทีม่ ติ อ งมีคาํ พูดใดๆ มาอธิบาย และใน
ป 2557 นี้ “เรา” ก็จะรวมกันสรรสรางสิ่งดีๆ รวมกันตอไป
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ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2557

สรุปผลงานเดน
ผลงานดานการดูแลสิ่งแวดลอม อ.บางสะพาน โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ป 2556
ป 2556 ที่ผานมา ศูนยบริหารจัดการและ ใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไปเมื่อเดือน ก.ค.56
สงเสริมสิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า มีการดําเนินงาน ● กิจกรรมสํารวจปะการัง บริเวณทาเรือประจวบ
ดานการดูแลสิ่งแวดลอม รวมกับบริษัทในเครือ ประจําป 2556 เพื่อบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลง
สหวิริยา ซึ่งเปนสมาชิกของศูนยฯ สิ่งแวดลอม ของจํานวนปะการัง และสัตวนํ้าประเภทตางๆ
ออกทํากิจกรรมกับชุมชนหลากหลาย สรุปไดดงั นีค้ อื ● กิจกรรมสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
วมกับทีมงานที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตร
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย โดยร
ศาสตร ทําการสํารวจจํานวนสิ่งมีชีวิต อาทิ นกพันธุ
ความรวมมือกับโรงงานในเครือสหวิริยา
ตางๆ สัตวเลื้อยคลาน เปนตน ซึ่งเริ่มมีการสํารวจ
● กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศ นํ้าทะเล นํ้า ตั้งแตป 2550 และไดเก็บบันทึกเพื่อตรวจสอบดูถึง
ผิวดิน และนํ้าฝน ประจําป 2556 ตามรายงานผล ชนิดของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงในลักษณะ
กระทบสิ่งแวดลอม โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม ไดดําเนิน เพิ่มขึ้น/ลดลง เชน นกมีจํานวนลดลง เนื่องจากอยูใน
การเพิ่มเติมจากที่โรงงานในเครือสหวิริยาตรวจสอบ ฤดูอพยพเปนตน
เปนประจําอยูแ ลว เพือ่ ตอกยํา้ ความมัน่ ใจในคุณภาพ
กิจกรรมประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
● กิจกรรมตรวจวัดโลหะหนัก ชวงเดือน มิ.ย. 56 ● งานสัปดาหความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
โดยกําหนดจุดตรวจวัดในคลองแมรําพึง ทั้งตนนํ้า โดยศูนยฯ สิง่ แวดลอม และบริษทั ในเครือสหวิรยิ า
กลางนํ้า และทายนํ้า โดยตัวอยางผลการวิเคราะห จัดขึ้นเมื่อกลางเดือนพ.ย.56 ที่ผานมา ณ ลานหนาที่
คุณภาพนํ้า จากบริษัทฯ ที่ปรึกษา คือ คาที่ตรวจวัด วาการอําเภอบางสะพาน
ไดไมเกินกวาคามาตรฐานที่ราชการกําหนด ซึ่งมีการ
โดยเนนเรือ่ งการใหความรูด า นความปลอดภัย
เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ และจัดทําเปนเลมรายงานสง ของ 8 บริษัทฯ ที่เขารวมงาน ไดแก SSI TCRSS WCE

BSM BSBM PPC TCS Line และศูนยฯ สิ่งแวดลอม
โดยผาน 3 กิจกรรม
หลัก ไดแก มหิงสาสายสืบปาชายเลน มหิงสาสาย
สืบหาดหิน และนักสืบสายนํ้า รักษลุมนํ้าบางสะพาน
ซึ่งเนนการใหกลุมเยาวชนตาม ร.ร.ตางๆ เขามารวม
กิจกรรม สังเกต สํารวจ บันทึก เรียนรู และแบงปน
● กิจกรรมสํารวจไลเคน ดัชนีชว
ี้ ดั คุณภาพอากาศ
“มองคุณภาพอากาศบางสะพานผานไลเคน” โดยให
กลุมนักเรียนไดรวมสํารวจ และมีการกําหนดสถานี
ตรวจวัดไลเคน ไดแก บริเวณวนอุทยานปากลาง
อาว ร.ร.บานทาขาม และบริเวณเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติปาชายเลน พบวาพบไลเคนกลุมอากาศ
ดี และไลเคนกลุมทนทานมากกวา แสดงผลไดวา
คุณภาพอากาศในบริเวณดังกลาวอยูในเกณฑดี
● กิจกรรมสรางซั้งกอ (บานปะการัง) เริ่มดําเนิน
งานมาตั้งแตป 2555 โดยรวมกับพี่นองชาวประมง
บานฝายทา และบานสวนหลวง ต.พงศประศาสน
และพนักงานจากบริษัทในเครือฯ อาทิ SSI PPC เพื่อ
ชวยกันเพิ่มแหลงที่อยูอาศัยสัตวนํ้า และเปนการ
● กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา

เพิ่มจํานวนสัตวนํ้าดวย เกิดประโยชนโดยตรงกับพี่
นองชาวประมง
● กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า พื้นที่ ต.ทองมงคล
จํานวน 4 จุดเพื่อชวยกักเก็บนํ้าใหกับชุมชนไดใชใน
ชีวิตประจําวัน
● กิจกรรมปลูกปาชายเลน ต.ธงชัย (คลองชายธง)
● งานดานฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม ศูนยฯ
สิง่ แวดลอม เปนหนวยงานประสานกลาง ทีเ่ ก็บขอมูล
ดานสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับบริษัทใน
เครือฯ อาทิ ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิง่ มีชวี ติ รวมทัง้ ขอมูลการสํารวจคุณภาพสิง่ แวดลอม
ตางๆ
● งานดานรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน
อีกหนึ่งบทบาทหนึ่งของศูนยฯ สิ่งแวดลอม ผาน ศูนย
รับขอรองเรียนชุมชนและขอเสนอแนะ ซึง่ เปนตัวกลาง
ในการรับขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงการ
จัดการสิ่งแวดลอมของเครือสหวิริยา และนํากลับไป
แจงใหชุมชนไดรับทราบถึงการดําเนินการตามขอ
เสนอแนะหรือไดแกไขขอกังวลใจเรียบรอยแลว

สรุปผลงานเดน
ทีมมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา ป 2556
กิจกรรม “ประชาเสวนาเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กอยางยั่งยืน” : โดยไดรับความรวมมือจาก
บริษทั ในเครือสหวิรยิ า ทัง้ บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย
บมจ.สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี และบจก.ท า เรื อ
ประจวบ สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรม โดย
เชิญผูแทนสภาผูนําชุมชน ธนาคารชุมชน และกลุม
ผูส งู อายุ หรือกลุม อืน่ ๆ ทีม่ คี วามสนใจในกระบวนการ
ผลิตของบริษัทฯ เพื่อ“รูจักเครือสหวิริยากับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม” โดยจะกลาวในมิติดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่เครือสหวิริยา
รวมทํากิจกรรมกับชุมชนบางสะพานมาโดยตลอด
ซึ่งหลังจากการฟงบรรยายไดมีการถอดบทเรียน
ร ว มกั น เพื่ อ ฟ ง ข อ แนะนํ า จากพี่ น อ งชาวอํ า เภอ
บางสะพานมาปรับปรุงแกไข ใหชุมชนอยูรวมกับ
อุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน
● กิจกรรม “คาราวานมอเตอรไซค สื่อความ
เขาใจสูชุมชน” : จัดขึ้นเปนประจําทุกเดือน เพื่อ
เปนการนําขาวสาร รายละเอียดตางๆ แจงใหพี่นอง
ชาวบางสะพานไดรับทราบ และเปนกิจกรรมที่พี่
นองสามารถสงผานขอแนะนํา ของกังวลใจกับทีม
งานไดโดยตรงอีกชองทางหนึ่ง ซึ่งในปนี้ คาราวาน
มอเตอรไซคฯ ไดกาวเขาสูปที่ 4 แลว ซึ่งเสียงการ
ตอบรับของชุมชน ตลอดที่ผานมาทั้งป ขอมูลที่
ชุมชนไดใหความสนใจมากที่สุด เปนอันดับตนๆ
ไดแก ประกาศตําแหนงงานวางที่เครือสหวิริยาเปด
รับซึ่งเปนนโยบายของเครือสหวิริยา คือ ตองการ
สนับสนุนคนในพื้นที่ใหมีงานทํา
●
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กิจกรรมสินคาชุมชนเคลือ่ นที่ : โดยความรวม
มือระหวางคณะทํางานจัดซื้อจัดจาง เครือสหวิริยา
กับทีมมวลชนสัมพันธ และพีน่ อ งชาวบางสะพาน ที่
จัดหาผลิตภัณฑของชุมชน โดยชุมชน ออกคาราวาน
ขายสินคาในบริษทั ตางๆ ของเครือสวหิรยิ า เพือ่ เปน
อีกชองทางหนึ่งใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ ณ
ปจจุบัน กิจกรรมนี้ไดกาวสูปที่ 4 ซึ่งเปาหมายของ
ป 2556 คือ 600,000 บาท
ซึ่ ง รายได ห มุ น เวี ย นสู ชุ ม ชนที่ เ ข า มาร ว ม
กิจกรรม ตัง้ แตเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2556 คือ 636,750 บาท
โดยสินคาและผลิตภัณฑมีหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองกลุม ผูซ อื้ อยางตรงใจ ทัง้ อุปโภค - บริโภค
อาทิ ผักปลอดสารพิษ อาหารทะเลแหง กลุม ผลไม
อาทิ ทุเรียนทอด หรือผลไมตามฤดูกาล รวมทั้ง
สินคา OTOP เสื้อผา แวนตา ฯลฯ
● กิจกรรมเยีย
่ มผูพ
 กิ าร และผูส งู อายุในชุมชน :
รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เยี่ยมเยียน
ผูสูงอายุ และผูพิการ มอบของใชประจําวัน และ
มอบกํา ลั ง ใจให บุ ค คลเหล า นั้ น ผ า นหลากหลาย
กิจกรรม อาทิ
- โครงการหวงใยปนนํา้ ใจ ใหผพู กิ ารชุมชน ป 3
ทํางานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น
หรือ อสม. ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพงศประศาสน
- โครงการจิตอาสาเยี่ยมผูพิการ และผูสูงอายุ
ในชุมชน ป 2

●

- โครงการจิตอาสา เพือ่ นเยีย่ มเพือ่ น รวมกับทีม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลธงชัย ลงพื้นที่
เยี่ยมผูพิการ และผูสูงอายุตามบานตางๆ พรอม
ตรวจรางกาย และแนะนําวิธีการดูแลตนเอง และ
มอบสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน
- โครงการสงเสริมสุขภาพผูสงู อายุและผูพิการ
แบบมีสว นรวม โดยรวมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบลชัยเกษม
● การมีสว
 นรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน :
ทีมมวลชนสัมพันธ เปนตัวแทนเครือสหวิรยิ าในการ
รวมกิจกรรมดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ของพีน่ อ ง
ชาวบางสะพาน อาทิ

- เขารวมในเวทีประชุมหมูบาน เปนประจําทุก
เดือน เพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางชุมชนกับเครือ
สหวิริยาอยางใกลชิดที่สุด เนนสิ่งที่ชุมชนอยากรู
กิจกรรมขับเคลื่อนที่เปนประโยนตอชุมชน
- รวมขับเคลื่อนโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใสใจ
กฎจราจร” ทั้งนี้ วัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการทําใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต และ
รถยนตนอกสถานที่ใหกับประชาชนทั่วไปและพนัก
งานเคือสหวิริยา
- ตอนรับคณะกลุมผูสูงอายุ จังหวัดนครปฐม
ในโครงการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ”
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สรุปผลงานเดน
คณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ และผลงานของบริษัทในเครือสหวิริยา ป 2556
คณะกรรมการสหวิรยิ าสัมพันธ ไดดาํ เนินงานสรางสรรคสงั คมผานคณะทํางานตางๆ ดวยรูปแบบกิจกรรม
ที่แตกตางกันไป อาทิ การใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนผานผูนําชุมชน หรือผานทีมงานมวลชนสัมพันธ เครือ
สหวิริยา เปนตน
สนับสนุนงบประมาณกลุม ประมงบางสะพาน รวมกิจกรรมปดอาวที่ จ.ชุมพร คณะกรรมการสหวิรยิ าสัมพันธ
รวมสนับสนุนงบประมาณสวนหนึง่ ใหกบั ผูแ ทนกลุม ประมง ต.แมราํ พึง อ.บางสะพาน เพือ่ รวมพิธปี ระกาศใชมาตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า ในฤดูปลาที่มีไข การวางไข และเลี้ยงสัตวในวัยออน ประจําป 2556

●

สนับสนุนกลุมสตรี อําเภอบางสะพาน เนื่องในวันสตรีสากล มอบเงินสนับสนุนงานสตรีสายสัมพันธ เนื่องใน
วันสตรีสากล
●

●

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันกํานันผูใหญบาน อําเภอบางสะพาน

รวมงานการกุศล “รวมนํ้าใจสูนูรุลอีมาน” ป 56 โดยนายราเชนทร มณีสวางวงศ เปนผูแทนคณะอนุกรรมการ
สหวิรยิ าสัมพันธ เครือสหวิรยิ า รวมสนับสนุนการจัดงานการกุศล “รวมนํา้ ใจสูน รู ลุ อีมาน” ประจําป 2556 เพือ่ รวมสืบสาน
งานประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ณ บานตนทองหลาง ม.9 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
●

รวมกับสํานักงานขนสง จ.ประจวบฯ สาขาบางสะพาน จัดอบรมใบขับขีน่ อกสถานทีอ่ าํ นวยความสะดวก
ใหประชาชนและพนักงาน จัดโครงการ “ขับขีป่ ลอดภัย ใสใจกฎจราจร” เพือ่ อํานวยความสะดวกในการทําใบอนุญาต
ขับขี่จักรยานยนต และรถยนตนอกสถานที่ใหกับประชาชนทั่วไปและพนักงานเครื่อสหวิริยา ขับเคลื่อนกิจกรรมโดย
ทีมงานมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา
●

และอีกหลายๆ ผลงานเดนของบริษัทในเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน ที่ไดจัดสรรกิจกรรมดีๆ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางงานดีๆ ใหกับพนักงานในเครือ และพี่นองชาวบางสะพาน

เครือสหวิริยา

เครือสหวิรยิ า รวมกิจกรรม “วันงานแรงงานแหงชาติ” จ.ประจวบคีรขี นั ธ พนักงานและผูบ ริหารในเครือสหวิรยิ า เขา
รวมกิจกรรมวันแรงงานแหงชาติ ประจําป 56 จัดขึ้น ณ จังหวัดประจวบฯ โดยบริษัทในเครือสหวิริยาที่เขารวม อาทิ SSI
TCRSS BSM PPD PPC TCS กวา 120 คน เขารวมกิจกรรม
■ เครือสหวิริยา รวมถวายพวงมาลาราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเขาอยูหัวรัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปยมหาราช ณ บริเวณหนาที่ทําการอําเภอบางสะพาน
■ รวมบริจาคโลหิตใหกาชาด จ.ประจวบฯ และรพ.บางสะพาน ผาน “โครงการรับบริจาคโลหิต” ซึ่งจัดขึ้นปละ 3 ครั้ง
โดยมีหนวยกาชาด อ.บางสะพาน ตั้งศูนยขอรับบริจาคจากบริษัทในเครือสหวิริยา อาทิ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย และบจก.บี.เอส.เมทัล
■

บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย [TCS]

จัดอบรม “Internal Quality Audit” (IQA) ประจําป 2556 ใหกับบุคคลากรในองคกร เพื่อนํามาใชในการประเมินระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ ISO 3001 : 2008
■ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับ
จังหวัด ในวันแรงงานแหงชาติ ประจําป 56
■ จัดงานสัปดาหความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ครั้งที่ 10 โดยมุงสะทอนมาตรฐาน
ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ตอกยํ้าความไววางใจใหกับชุมชน
สรางความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
■ รับรางวัลระดับโลทอง จากกระทรวงแรงงาน ในโครงการรณรงคลดสถิตอ
ิ บุ ตั เิ หตุจากการทํางานใหเปนศูนย ประจํา
ป 56 Zero Accident Campaign
■

บจก. บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 1 (บางสะพาน) และ 2 (บางปะกง)

รับรางวัลความปลอดภัยปที่ 3 จากกระทรวงแรงงานฯ : เขารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศในงาน “ความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ ครัง้ ที่ 27”
ประจําป 56
■ รับรางวัลดาน CSR ตอเนื่องเปนปที่ 2 CSR –DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนรางวัลจาก
การสรางสรรคกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางตอเนื่องจากป 54
■ เปนตัวแทนของสถานประกอบกิจการใน จ.ประจวบฯ เพื่อเขาคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภาคกลาง เขารวมการ
ประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
■

รับรางวัล “สตรีทํางานดีเดน” จากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.ประจวบฯ
ลงนามขอตกลงกิจกรรม CSR-DIW โดยรวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงในโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม
■ BSM สาขา 1 และ 2 ผนึกกําลังสรางชื่อเสียงทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคม รับรางวัล 3 ดาน CSR-DIW Continuous
Award /แรงงานสัมพันธ และงานสานตอการปองกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
■ รับรางวัล CSR – DIW Continuous Award ภาคอุตสาหกรรมที่ดําเนินธุรกิจอยางมีความรัผิดชอบตอสังคม จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนปที่ 2 โดยสงผลงาน “การทํากิจกรรมสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน ใน
กลุมแมบาน จัดสอนกลุมแมบานจัดดอกไม”
■ รับรางวัล “ใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)
■ BSM สาขา 2 ตอนรับทีมถายทําจากรัฐบาลเกาหลี เก็บผลงานเปนแบบอยางใหรุน 2 ในโครงการ Eco Innovation
■ BSM สาขา 2 จับมือกับ บมจ.สหวิรย
ิ าเพลทมิล สนับสนุนใหชมุ ชนพืน้ ทีใ่ กลเคียงกับบริษทั ฯ สรางอาชีพใหสามารถ
พึง่ พาตนเอง และมีอาชีพเสริม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน ภายใตโครงการ CSR – DIW Supply Chain ของทัง้ 2 บริษทั
■ BSM สาขา 1 ฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภย
ั เพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจางตามหลักการดําเนิน
งานดานความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
■
■

บจก.ไลน ทรานสปอรต [LINE]

รวมกับ อบต.แมรําพึง จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2556
นํามาตรฐานสากล OHSAS 18001 จัดอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health
and Safety management System OHSAS 18001 หรือ มอก. 18001
■ อบรมความปลอดภัยในการใชปนจั่นและผูใหสัญญาณในการสื่อสาร
■ ไดรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 จาก Lloyd’s Register International (Thailand) Ltd., ซึ่งเปนมาตรฐานรับรอง
ระบบบริหาร สุขภาพและความปลอดภัย
■ จัดอบรม “หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ” โดย ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จ.ประจวบฯ กระทรวงแรงงาน ในหัวขอ
“พื้นฐานเชื่อมอารกโลหะดวยมือ”และบรรยายเกี่ยวกับ อุปกรณการคุมครองความปลอดภัยในการปฏิบัติตน
■
■

บจก.เรือลําเลียงบางปะกง BPL

มอบเงินเกษียณอายุใหสรั่งเรือ โดยมอบเงินจํานวน 72,000 บาท ใหกับพนักงานสรั่งเรือที่ทําหนาที่ควบคุมดูแล
ขนสงสินคาประจําอยูที่เรือ BPL 60
■ บจก.เรือลําเลียงบางปะกง รับงานขนสงทอขนาดใหญ เดินหนาเพิ่มศักยภาพการขนสง และบริการเต็มที่ เพิ่มฐาน
ลูกคากลุมพิเศษจับมือบริษัทสงออกทอขนาดใหญไปตางประเทศ
■

บจก.ทาเรือบางปะกง BPP

เปดบริการพื้นที่ลานกองเก็บรองรับสินคาเหล็ก ไดสูงสุด 80,000 ตัน พรอมบริการสินคาผานทา และการขนสงครบ
วงจร
■

บมจ.สหวิริยาเพลทมิล SPM

รวม “โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษแมนํ้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ไดเชิญชวนตัวแทนจากผูป ระกอบ
กิจการอุตสาหกรรม ตัวแทนผูน าํ ชุมชนและประชาชนในพืน้ ทีล่ มุ แมนาํ้ บางปะกง เพือ่ กระตุน และสงเสริมใหผปู ระกอบ
การโรงงานปฏิบัติตาม ขอกําหนดกฎหมาย และเปนการสรางเครือขายชุชนในการเฝาระวังมลพิษโรงงาน
■

บจก.ประจวบสตีล PSC

อบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต หลักสูตร “เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย ระดับหัวหนางาน” พัฒนา
ความรู ใหพนักงานอยางเขมขนเพื่อสามารถดูแล รับผิดชอบ และเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ที่ไดการ
รับรองมาตรฐานสากล
■

กลุมขนสงสหวิริยา SVTG

กลุมขนสงสหวิริยา เปดตัวในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 ครั้งที่ 10 หรือ TILOG 2013 เวทีแสดง
ธุรกิจโลจิสติกสในและตางประเทศ โชวศักยภาพการขนสงที่ครบวงจร พรอมเดินหนาขยายฐานลูกคาไดมากขึ้น
■

สรุปผลงานเดน
คณะทํางานปฎิบัติการรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา ป 2556
● การออกมาตรการควบคุมรถขนสงอื่นๆ ที่เขามาในพื้นที่บางสะพาน เชน รถขนสงนํ้ามัน เปนตน โดย ● การจัดตั้งชมรมรถขนสงสินคา ประกอบไปดวยบริษัทรถขนสงสินคาตางๆ ที่รับงานขนสงฯ ของเครือ
ใหรถเหลานั้นยึดกฎระเบียบการเดินรถบรรทุกเหล็ก เปนฉบับตนแบบ
สหวิริยา มีประธานฯ กรรมการ คณะทํางาน ทํางาน 3 สวนไปพรอมๆ กัน ไดแก ชมรมรถขนสงสินคา เครือ
● ตัง้ ปอมตรวจการณรถขนสง สําหรับใหเจาหนาทีข
่ นสง ชุมชน และผูเ กีย่ วของไดเขามาชวยกันตรวจสอบ สหวิริยา ชุมชน/ภาครัฐ และคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงสินคา เครือสหวิริยา
กอนที่รถสินคาจะออกวิ่ง พรอมกับเพิ่มเจาหนาที่ออกตรวจการณเต็มเวลา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของรถ ● การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากรถขนสงสินคา เพื่อชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบไดอยางทันทวงที โดยมีคณะกรรมการฯ พิจารณาการชวยเหลือเปนผูรวมกันตัดสินใจ
ขนสงสินคาอยางเขมขน รวมทั้งดูแลเรื่องมาตรฐานการรัดตรึงสินคาใหไดคุณภาพ
● จัดโครงการสงเหล็กปลอดภัย ใสใจชุมชน ประจําป 2556 รณรงคตอกยํา
้ ใหพนักงานขับรถขนสงสินคา
เครือสหวิรยิ า ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอยางเครงครัด ผานการดําเนินงาน “รวมมือ รวมใจ พัฒนา ปรับปรุง” โดย
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเปนกิจกรรมทีต่ อกยํา้ กระตุน ใหพนักงานขับรถขนสงสินคา เครือสหวิรยิ า ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานใหดี ไมสงผลกระทบใดๆ ตอพี่นองชาวบางสะพาน
● จัดอบรมเพิม
่ ประสิทธิภาพพนักงานขับรถ และกิจกรรมสุม ตรวจการปฏิบตั งิ านรถขนสงสินคา
โดยพนักงานขับรถขนสงสินคา เครือสหวิริยาทุกคนตองผานอบรมมาตรฐานการขนสงสินคาจากเจาหนาที่
ขนสงเครือสหวิริยากอนขึ้นสินคาทุกครั้ง พรอมกับการสุมตรวจการทํางานของ พขร.อยางตอเนื่อง

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครือสหวิรยิ า หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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