ปที่ 5 ฉบับที่ 100 ประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2557

เอสเอสไอ ยูเค
เนนมีสว นรวม
ผูมีสวนไดเสีย
จัดเสวนาชุมชน

เอสเอสไอ ยูเค จัดเวทีพบปะ
ผู แ ทนชุ ม ชนที ไ ซด รายงาน
ความคืบหนาการประกอบธุรกิจ
ยํา้ ความสําคัญของชุมชน และผูม ี
สวนไดเสียทีม่ ตี อ บริษทั และความ
มุง มัน่ ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง แวดลอมใหดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ กระชับ
ความสัมพันธระหวางบริษทั และ
ชุมชน
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา บริษัท สหวิริยา
สตี ล อิ น ดั ส ตรี ยู เ ค จํ า กั ด หรื อ
“เอสเอสไอ ยูเค” บริษัทยอยของ

วัฒนธรรมปลอดภัยSSIคืบ
เฟส3เนนสวนรวมพนักงาน

อานตอ น.3

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

X เอสเอสไอใสใจความปลอดภัย ดวยความมุงมั่นและเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และความรวมมือของพนักงาน โครงการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกรดวย Behavior Based Safety
(BBS) ไดกาวสูระยะที่สามที่เนนการมีสวรวมของพนักงานเพื่อเปาหมายหลักคือความปลอดภัยของทุกคน และสรางใหเปน
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร

โครงการสร า งวั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยในองคกร โรงงานเอสเอสไอ อํ า เภอบางสะพาน โดย
นําหลัก BBS (Behavior Based
Safety) มาประยุกตใชกาวหนา
หลังประสบความสําเร็จรณรงค
สวมใส อุ ป กรณ ค วามปลอดภั ย
พื้น ฐาน และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบในการทํางาน พรอมกาวสู
ระยะที่สามที่มุงเนนกิจกรรมดาน
การมีสวนรวมของพนักงานรวม
รายงานพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย
โดยการตรวจสอบตนเองและสิง่ ที่
พบเห็นในขณะปฏิบัติงานเพื่อนํา
สภาพที่ไมปลอดภัยมาปรับปรุง
แกไข หวังกระตุนพนักงานสราง
พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน ลดความเสีย่ งจากการเกิด
อุบัติเหตุ เพื่อเปาหมายการสราง
วัฒนธรรมดานความปลอดภัย ใน
องคกร
อานตอ น.2

WCEจิตอาสาลุยพัฒนา SSIเสริมความรูเ ด็กบางสะพาน

โรงเรียนบานดอนทอง สนับสนุนหลักสูตรทองถิน่ 4ร.ร.
WCE จัดกิจกรรมจิตอาสาประจําป 2557 พัฒนาโรงเรียนบานดอนทอง
ผนึกกําลัง ผูบ ริหาร พนักงาน โรงเรียน ผูน าํ ชุมชน และประชาชนในตําบล
กําเนิดนพคุณ ทํากิจกรรมซอมแซมอุปกรณสนามเด็กเลน เตาเผาขยะ
สรางเรือนเพาะชํา ซอมแซมหอประชุมโรงเรียน ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
ในหองสมุด และปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีระหวาง ชุมชน และองคกร สงเสริมระบบการศึกษาของเยาวชน
สรางจิตสํานึกที่ดีในการรวมพัฒนาชุมชน โดยมีผูเขารวมกวา 250 คน
อานตอ น.3
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผานมา

SSI p.1.indd 1

เอสเอสไอ เดินหนาพัฒนาหลักสูตร
ทองถิน่ รวมกับโรงเรียน ชุมชน โดย
จั ด การเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ
บริบทสังคม นําความรูท ม่ี ใี นทองถิน่
มาจัดการสอน เพือ่ ปลูกฝงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ สิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน
หลังประสบผลสําเร็จจากโรงเรียน
บานทาขาม และโรงเรียนบานดอน
สําราญ ดวยการจัดสอนเรือ่ งเหล็กใน
ชีวติ ประจําวัน และอืน่ ๆ ผลประเมิน
ในป 56 ออกมาทิศทางดี เยาวชนมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเหล็กและสิง่ ตางๆ ทีอ่ ยูภ ายในชุมชนเพิม่ มากขึน้
สวนผูปกครองมีความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก ในปการศึกษา 2557
ยังคงมุง มัน่ ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ ของทัง้ 2 โรงเรียนทีผ่ า นมา และเดินหนาขยายพืน้ ที่
เพิม่ เติมอีก 2 โรงเรียน
นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจ ดั การสวนชุมชนสัมพันธ กลาวกับผูส อื่ ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา จากแนวคิด
บริษทั สหวิรยิ า สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรวมกับ
อานตอ น.4
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2 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ความปลอดภัย

ประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2557

ตอจากหนา 1

นายทินกร ผดุงวงศ ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ สาย
การผลิต และประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับผูสื่อขาว
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา ตามที่บริษัทไดดําเนินโครงการ
สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกรดวย Behavior Based
Safety (BBS) ขึน้ โดยมุง เนนลดอุบตั เิ หตุ และความไมปลอดภัย
ในการทํางานทีเ่ กิดจากพฤติกรรมเสีย่ งของผูป ฏิบตั งิ านทีป่ ฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบไมสมํ่าเสมอ เชน การทํางานลัดขั้นตอนการ
ไมปฏิบัติตามวิธีการทํางานที่กําหนด รวมทั้งการละเลยการ
สวมใสอปุ กรณความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Protective
Equipment: PPE) จนเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น
ขณะนีก้ ารดําเนินงานในโครงการมีความคืบหนาไปมาก
โดยผลการปฏิบัติในแตละขั้นตอนเปนที่นาพึงพอใจ ซึ่งจาก
การดําเนินงานตัง้ แตระยะที่ 1 ทีเ่ ริม่ ตนดวยการอบรมพนักงาน
เอสเอสไอทุกคน และผูเ ขามาปฏิบตั งิ านในพืน้ โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน ใหเขาใจความสําคัญของความปลอดภัยการดําเนิน
โครงการ BBS และประโยชนที่ไดรับ มีผูใหความสนใจเขารวม
อบรมอยูที่รอยละ 97.03 โดยมีจํานวนคนที่เขาอบรมทั้งหมด
1,502 คน รวมทั้งหมด 24 รุน
สวนการเริ่มรณรงคพฤติกรรมที่ 1 PPE คือการสวมใส
อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลพืน้ ฐานในขณะปฏิบตั งิ าน
หรืออยูใ นเขตโรงงาน เชน หมวกนิรภัย สายรัดคาง และรองเทา
นิรภัย ที่ไดมีการรณรงคสรางความตระหนักและใหพนักงาน
เห็นถึงความสําคัญกับการสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย

เขตโรงงาน
ตองสวมใสอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล

ตลอดระยะ 14 สัปดาห พรอมกับไดมีการตรวจสอบทุกพื้นที่
พนักงานไดปฏิบัติงานดวยการใชสายลับตรวจสอบในแตละ
พื้นที่ พบวาพนักงานใหความรวมมือเปนอยางดีมากและมี
การสวมใส PPE มากกวารอยละ 90
นายทินกร กลาวตอวา ดานการดําเนินงานในระยะที่
2 ที่เปนการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ทํางานที่กําหนด โดยแตละพื้นที่เปนผูกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานและการตรวจสอบเอง พื้นที่ละ 3 กิจกรรม มีทั้งหมด
20 พื้นที่นั้น ไดเริ่มตนเมื่อวันที่ 18 พ.ย.56 รวมระยะเวลาการ
รณรงคและตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัยนี้ 14 สัปดาห
และใชสายลับประจําพื้นที่ตรวจสอบเหมือนชวงการรณรงค
โดยบันทึกพฤติกรรมทัง้ ทีป่ ฏิบตั ไิ ดถกู ตอง และไมถกู ตองแลว
นํามาหาคาเฉลีย่ พบวาพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอน
ที่กําหนดมีมากกวารอยละ 80 ทุกพื้นที่ ซึ่งถือวาบรรลุตาม
แผนที่กําหนดไวในระยะที่ 2
“ปจจุบนั โครงการนีเ้ ราไดเดินทางมาถึงระยะที่ 3 โดยเมือ่
วันที่ 14 พ.ค. 2557 ทีผ่ า นมา ไดมกี ารเปดตัวอยางเปนทางการ
แลว ซึ่งระยะนี้ใชเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเนนใหพนักงาน
ทุกคนไดมีสวนรวมในความปลอดภัย ดวยการชวยกันตรวจ
สอบพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย 29 รายการที่ยังพบเห็นในพื้นที่
โรงงานตามใบตรวจสอบ (BBS Card) เชน สวมใสรองเทา
นิรภัย สวมแวนตานิรภัย หรือกระบังหนาเมื่อปฏิบัติงานที่มี
ประกายไฟ สัญญาณเสียงเตือนเมือ่ มีเครนเคลือ่ นที่ ขับรถดวย
ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง ภายในโรงงาน เปนตน
เปนการตรวจสอบตนเอง สิง่ ทีพ่ บเห็นในขณะปฏิบตั งิ าน พืน้ ที่
การปฏิบัติงาน และใหพนักงานทุกคนชวยกันสงผลการตรวจ
สอบคนละ 1 ใบตอสัปดาห เพื่อนําสภาพที่ไมปลอดภัยมา
ปรับปรุงแกไข ใหเกิดความปลอดภัยทุกพืน้ ทีใ่ นองคกรรวมถึง
ตนเองดวย เมื่อพนักงานทุกคนรับรู ตรวจสอบทั้งตนเองและ
ผูที่อยูรอบขางวามีการปฏิบัติดวยพฤติกรรมที่ถูกตองแลวใน
ใบ BBS CARD ทุกขอ อุบัติเหตุจากการทํางานอาจจะไมเกิด
ขึ้น” นายทินกร กลาว
นายทินกร กลาวเพิม่ เติมวา “ขณะนีเ้ รายังเหลือแผนการ
ดําเนินงานในระยะที่ 4 เพื่อเนนประสิทธิภาพของการตรวจ
สอบมากขึ้น ซึ่งยังคงใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม

อยูเ หมือนเดิม และตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา ผมตองขอขอบคุณพนักงานทุก
ทานที่ใหความสําคัญ ความรวมมือในการสรางพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางาน ลดความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุ เพือ่ ความปลอดภัยของพวกเรา
ทุกคน และเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมดานความปลอดภัยทัว่ ทัง้ องคกรครับ”

X

“ทาเรือประจวบ” จัดกิจการเยี่ยมชมโรงงานเครือสหวิริยา
เพิ่มเติมความรูภายนอกสถานประกอบการใหพนักงาน

คณะผูบริหาร เจาหนาที่ พนักงาน บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ PPC ประจํา
สํานักงานกรุงเทพฯ และสํานักงานบางสะพาน จํานวนกวา 50 คน เขารวมโครงการ
เพิ่มเติมความรูภายนอกสถานประกอบกิจการ ดวยการเขาเยี่ยมชม 3 โรงงานในเครือ
สหวิริยา ประกอบดวย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผนรีดรอน (HRC) บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) กระบวนการ
ผลิตเหล็กแผนรีดเย็น (CRC) และบริษทั บางสะพานบารมลิ จํากัด (มหาชน) กระบวนการ
ผลิตเหล็กเสนกลมและเหล็กเสนขอออยเพือ่ การกอสราง พรอมกับรวมฟงบรรยายสรุป
ในเรื่องของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ปจจัยสูความสําเร็จของการเปนโรงงาน
สีเขียว เทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การควบคุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม เพื่อใหพนักงานไดมีความรูเพิ่มเติม และไดรับขอมูลที่เปน
ประโยชน รวมถึงรูข นั้ ตอนของการแปรรูปวัตถุดบิ กลับมาปรับปรุงการทํางานของตนเอง
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3
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WCE จิตอาสา

ต่อจากหน้า 1

นายณรงค์ ฤ ทธิ์ โชติ นุ ชิ ต ตระกู ล
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่
จำ�กัด หรือ WCE เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 17 พ.ค.
2557 ทีผ่ า่ นมา ว่า บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่
จำ�กัด หรือ WCE โดยความร่วมมือของคณะ
ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ผู้ นำ � ชุ ม ชน และชาว
ตำ � บลกำ � เนิ ด นพคุ ณ จำ � นวนกว่ า 250 คน
ร่วมใจทำ�ความดีโดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน
บ้านดอนทอง อาทิ ซ่อมแซมอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น ปรับปรุงเตาเผาขยะ สร้างเรือนเพาะ
ชำ� ซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตในห้องสมุด และปรับปรุงภูมทิ ศั น์
เป็นต้น
“บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ได้ท�ำ กิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนือ่ งปีนถี้ อื

เอสเอสไอ ยูเค

ต่อจากหน้า 1

บริษัทย่อยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ � กั ด (มหาชน) หรื อ “เอสเอสไอ” ได้ จั ด
กิจกรรมสานเสวนากับชุมชนโดยมี Mr.John
Baker-Communication Director รายงานความ
ก้าวหน้าของการประกอบธุรกิจของเอสเอสไอ
ยูเค พร้อมกับกล่าวยํ้าถึงความสำ�คัญของ
ชุ ม ชน และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ต่ อ บริ ษั ท ว่ า
ธุรกิจจะอยู่ไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุน
ของชุมชน เวทีในการพบปะพูดคุยกับชุมชนนี้
ประกอบไปด้วยตัวแทนของบริษัทจากฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม คือ
ผูจ้ ดั การฝ่ายสิง่ แวดล้อม ผูจ้ ดั การฝ่ายควบคุม
การปฏิบัติงาน, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวัตถุดิบ
SSI p.3.indd 1

เป็นปีที่ 4 ประจำ�ปี 2557 ที่ได้ดำ�เนินการ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่าง ชุมชน และองค์กร ส่งเสริมระบบการ
ศึกษาของเยาวชน สร้างจิตสำ�นึกที่ดีในการ
ร่วมกันพัฒนาชุมชน และเป็นการทำ�ความดี
เพื่อสังคมของผู้บริหาร พนักงานของบริษัท”
ทั้งนี้ ในการทำ�งานนั้น ทีมงานได้ทำ�การ
สำ�รวจพื้นที่ โดยรอบของโรงเรียนบ้านดอน
ทองก่อนพบว่า เตาเผาขยะของโรงเรียนมี
การชำ�รุดแตก รั้วหอประชุมโรงเรียนมีการ
ผุ พั ง นั ก เรี ย นยั ง ไม่ มี พื้ น ที่ ส นามเด็ ก เล่ น ที่
เป็นสัดส่วน ห้องสมุดโรงเรียนยังไม่มีระบบ
อินเตอร์เน็ต และยังไม่มีเรือนเพาะชำ�สำ�หรับ
ใช้ในการเรียน ตลอดจนระบบสายไฟฟ้ามี
สภาพชำ� รุ ด และมีพื้ น ที่ บางจุ ดเป็ น พื้น ที่มี
วัชพืชรก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “WCE

จิตอาสา” ขึ้นในครั้งนี้ โดยได้ผนึกกำ�ลังกัน
ระหว่าง WCE โรงเรียนบ้านดอนทอง ผู้นำ�
ชุมชน และประชาชนในตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
มาช่วยกันปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และมาเติม
เต็ ม ในส่ ว นที่ ยั ง ขาดหายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า น
การเรียนรู้ของลูกหลานในพื้นที่ของเรา และ
ศักยภาพ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมในทุกด้านในการเรียนรู้
“ผมต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านทีไ่ ด้
เสียสละเวลาแรงกายแรงใจมาช่วยกันวันนี้
งานในวันนีจ้ ะสำ�เร็จไม่ได้ถา้ พวกเราทุกคนไม่ได้
มาช่วยกัน ขอบคุณครับ” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว
นายศักดินันท์ ขำ�จิตร พนักงานบริษัท
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด กล่าวว่า “เป็น
ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม WCE
จิตอาสา รูส้ กึ ดีใจและภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ท�ำ ความดี
เพื่อชุมชน สำ�หรับกิจกรรมในวันนี้ ผมก็ได้มี

ส่วนร่วมในการซ่อมเตาเผาขยะ สร้างเรือน
เพาะชำ� ปรับปรุงหอประชุม สร้างสนามเด็ก
เล่น ซ่อมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริ เ วณโรงเรี ย นครั บ ถึ ง แม้ อ ากาศจะร้ อ น
มากๆ แต่ทุกคนก็มีความตั้งใจในการทำ�จิต
อาสาเพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านดอนทอง ซึ่งถ้า
มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งต่อไป ผมจะมา
เข้าร่วมอีกแน่นอนครับ”
นางเดือนแรม พัฒนเจริญ ครูโรงเรียน
บ้านดอนทอง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ในนามของคณะครู
ขอขอบคุณ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
พนั ก งานทุ ก ท่ า น ท่ า นนายก ท่ า นกำ � นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนหมู่ 6 ซึ่งมีจิตอาสามา
พั ฒ นาโรงเรี ย นบ้ า นดอนทอง ซึ่ ง คำ � ว่ า จิ ต
อาสาเป็ น สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ในสั ง คมปั จ จุ บั น ทาง
โรงเรี ย นมี ค วามซาบซึ้ ง ใจในพนั ก งานทุ ก
คนที่มีจิตอาสา เราไม่มีอะไรนอกจากคำ�ว่า
ขอบคุณ ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะ”
นายอมร บุ ญ เหลื อ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่
6 ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้นำ�มวลชน
ผู้บริหารและพนักงานมาทำ�จิตอาสาโรงเรียน
บ้านดอนทอง ม.6 ต.กำ�เนิด ในนามของผู้นำ�
ชุ ม ชน รู้ สึ ก ดี ใ จที่ เ ครื อ สหวิ ริ ย าไม่ ท อดทิ้ ง
ชุมชน นำ�กิจกรรมดีๆมาทำ�ให้ชุมชนอยู่เสมอ
รู้สึกภูมิใจ เพราะเป็นแนวคิดที่ดี เพื่อความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน ดีใจมาก
วันนี้ ต้องขอขอบคุนเป็นอย่างยิ่ง”
เด็กชายพงศธร จันทะทิน นักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนทอง กล่าวว่า “ผมได้มาช่วย
กับพี่ๆ ขนไม้และขัดสนามเด็กเล่น รู้สึกภูมิใจ
ที่โรงเรียนสะอาดขึ้นและมีสนามเด็กเล่นใหม่
ถ้ามีกิจกรรมอีกก็จะมาช่วยอีกแน่นอนครับ”

ได้มาพูดคุยแลกเปลีย่ นให้ความรูก้ บั ชาวบ้าน
ในเรือ่ งการดำ�เนินงานส่วนทีแ่ ต่ละคนรับผิดชอบ
กระบวนการผลิตทีเ่ กีย่ วข้องและรายงานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละฝ่าย
ระหว่างการพบปะพูดคุย ตัวแทนของ
บริษัทจากฝ่ายต่างๆ ได้แบ่งปันประสบการณ์
โดยยกตัวอย่างกรณีทต่ี า่ งๆ การจัดการเพือ่ ลด
การเกิดฝุน่ จากโรงงาน การตรวจสอบเสียงทัง้
กลางวันและกลางคืนทั้งในชุมชนต่างๆ เช่น
ชุมชน Warrenby Dormanstown Grangetown และ
ชุมชน South Bank เพือ่ ควบคุมและรักษาระดับ
เสียงจากโรงงานไม่ให้รบกวนชุมชนใกล้เคียง
นอกจากนี้ยังได้มีการให้รายละเอียดถึง
ความมุ่งมั่น และการลงทุนในความพยายาม
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำ�เนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
ความท้าทายในอนาคตและมาตรการการรับมือ
กับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกด้วย โดยคาดว่า
จะจัดการพบปะพูดคุยเช่นนี้อีกในอนาคต
มิสโจแอนน์ แคนน์ (Ms. Joan Cann)
หนึง่ ในชาวบ้านในชุมชนทีไซด์ กล่าวว่า “ดิฉนั
รูส้ กึ เบาใจขึน้ มากจากการได้เห็นการดำ�เนินงาน
ต่าง ๆ จากการพบปะพูดคุยกับบริษัทในวันนี้
และยังได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ดิฉันเป็นคนใน
ชุมชนและได้เห็นความพยายามหลายอย่าง
ของบริษทั ในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม และ
ไม่อยากวิพากษ์วจิ ารณ์การทำ�งานของบริษทั
ที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ว โดยส่วนตัว
ดิฉันรู้สึกขอบคุณเอสเอสไอ ยูเค ที่ได้แสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความจริงจังในการ
ดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณมากค่ะ”
มร. ไบรอัน บริกกส์ (Mr. Brian Briggs)
สมาชิกสภาท้องถิ่น กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ
ทุกคนจากชุมชนที่ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกัน
ในวันนี้ หลังจาก 16 ปีในการทำ�งานของผม
ในวงการอุ ต สาหกรรม ผมเรี ย นรู้ ว่ า ความ
ตั้งใจทำ�งานของคนหนุ่มสาวซึ่งแสดงออก
ถึงการทำ�งานอย่างมืออาชีพ และสามารถ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ ผมขอ
ขอบคุณเอสเอสไอ ยูเค ที่ได้เชิญพวกเรามา
ในวันนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และทำ�ให้
เราได้ เ ห็ น ภาพการทำ � งานอย่ า งเป็ น ระบบ
ระเบียบของบริษัท และเห็นถึงความมุ่งมั่น
ของทุกคน”
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สถานศึกษา และชุมชนในพืน้ ที่ ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในท้องถิ่น
เพือ่ เป็นการปลูกฝังเรียนรูใ้ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในส่วนของชุมชน โรงเรียน และเอสเอสไอ จึงได้
ดำ�เนินโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2555 โดยได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียน
บ้านท่าขามผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ถึงแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ร่วมกับทาง
โรงเรียน ซึง่ ทางคณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบในการผนวกความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “เหล็กใน
ชีวิตประจำ�วัน” เข้าเป็นส่วนหนึง่ ในหลักสูตรท้องถิน่
ของโรงเรียน
		 หลังจากผ่านการร่างหลักสูตรร่วมกับโรงเรียน
แล้ว เอสเอสไอได้บูรณาการด้านวัฒนธรรมจิตอาสา
เข้ามาโดยการเปิดรับสมัครพนักงานในองค์กร เข้ามา
เป็น “ครูอาสา” ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำ�การเรียน
การสอนรวมไปถึงแบ่งปันประสบการณ์จริงให้กับ
น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้ศึกษา

ศึกษา 2556 ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนจาก
ทั้ง 2 โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น
ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก
		 นายสมบัติ ได้กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2557
เอสเอสไอ ยังคงมุ่งมั่นในการดำ�เนินกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นของทั้ง 2 โรงเรียนที่ผ่านมาอย่างต่อ
เนือ่ ง และยังได้ขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมอีก 2 โรงเรียนได้แก่
โรงเรียนวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 ต.กำ�เนิดนพคุณ และ
โรงเรียนบ้านชะม่วง หมู่ที่ 3 ต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งทั้ง
2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความเห็นพ้องกันว่า
ยังคงให้พนักงานเอสเอสไอ “ครูอาสา” และปราชญ์ชมุ ชน
ในพื้นที่เป็นวิทยากรร่วมทำ�การเรียนการสอนเพื่อให้
ความรู้กับนักเรียนในหลายๆ มิติทางด้านวิชาการทั้ง
ในภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โรงเรียนละ 20 ชั่วโมง
โดยเอสเอสไอ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการให้ความรูค้ วาม
เข้าใจทีถ่ กู ต้องอย่างเป็นระบบจะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้
อุตสาหกรรมเหล็กอยู่ร่วมกับชุมชนบางสะพานได้
อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป
		 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

		 นายสมบัติ เล่าต่อว่า “หลังจากได้รบั ผลสะท้อน
กลับไปในทิศทางที่ดี ในปีการศึกษา 2556 เอสเอสไอ
ได้ขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกหนึง่ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน
ดอนสำ�ราญ โดยร่างหลักสูตรท้องถิน่ ร่วมกับโรงเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนได้กำ�หนดเนื้อหาให้ทางบริษัทฯ เข้า
ทำ�การสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ช่วง
ชั้นละ 20 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาสองเรื่องคือ “เหล็กใน
ชีวิตประจำ�วัน” จำ�นวน 6 ชั่วโมง และ “อุตสาหกรรม
กับการพัฒนาชุมชน” จำ�นวน 14 ชั่วโมง โดยคงให้
พนักงานที่เป็นครูอาสาเข้าทำ�การสอนนักเรียน และ
เสริมด้วยปราชญ์ชุมชนในพื้นที่เป็นวิทยากรเข้าร่วม
ทำ�การสอนด้วย ช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องเพิม่ ขึน้ ด้วย ซึง่ ผลสัมฤทธิท์ ไี่ ด้จากการ
จัดทำ�พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้จะนำ�ไปบรรจุ
อยู่ในการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
ในปีการศึกษาต่อๆ ไปด้วย ทั้งนี้ได้มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูป้ กครองในปี การ

ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปญ
ั ญา มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ดี และได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการกระจายอำ�นาจทางการ
ศึ ก ษาให้ ท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาหลักสูตร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น จึงทำ�ให้มี “หลักสูตรท้องถิ่น”
ในสถานศึกษาเกิดขึ้น และเอสเอสไอ เป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ดำ�เนินอุตสาหกรรมเหล็ก อยู่คู่พื้นกับ
อำ�เภอบางสะพาน พร้อมกับมีคลังความรู้วิทยาการ
ด้านเหล็กที่สำ�คัญ และมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ไม่ว่า
จะเป็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านคอมพิวเตอร์ไอที เป็นต้น จึงสนับสนุน
การส่งเสริมความรู้ท้องถิ่นในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน และเอสเอสไอ

ต่อจากหน้า 1

X

SSI เสริมความรู้

TCRSS ร่วมถ่ายทอดความรู้จัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

นายโกศล พรหมชุติมา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายควบคุมคุณภาพ วางแผนผลิตและจัดการขนส่ง
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Best
Practices ของสถานประกอบการที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์ปี 2556”
ของงานสัมมนา Logistic Showcase’57 ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทีส่ นใจกว่า 200 คน ซึง่ งานนีจ้ ดั โดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์อุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทำ� : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์ อินทร์พรหม , นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวฒ
ั น์ , นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน , นางสาวดิสยากุล แซ่องึ้ , นางสาวเคลือวัลย์ ช้างเผือก , นางสาวรวิสรา เดชนาค , นางพรชืน่ ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซ้�ำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 100 ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2557

บี.เอส.เมทัล สาขาบางปะกง

ยกระดัผลงานผ่
บโรงงานสี
เ
ขี
ย
ว
านเกณฑ์กา้ วสูข่ นั้ 3 - ระบบสีเขียว
อยูใ่ นกระแสโรงงานคุณภาพมาโดย
ตลอด กับ บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา
2 บางปะกง อีกหนึ่งบริษัทในเครือ
สหวิริยา ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งงานการผลิต การดูแล
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และงาน CSR
ในองค์ ก รเป็ น ต้ น ล่ า สุ ด การั น ตี
ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดย
เข้ า รั บ ใบรั บ รอง “ระบบสี เ ขี ย ว”
ใบรับรองคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตอกยํา้
เรือ่ งความแข็งแกร่ง พร้อมเป็นหนึง่
ในองค์กรที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจ
สีเขียวให้กับประเทศไทย
เมือ่ ต้นเดือนพฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา
บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด สาขา 2
บางปะกง บริษัทผลิตเหล็กท่อ ในเครือ
สหวิริยา โดยนายธีระ สีดี ผู้จัดการ
โรงงานฯ                  :อ่านต่อหน้า 2

การจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
เครือสหวิริยา
นำ�เสนอเรื่อง

5 มิถุนายน

วันสิง่ แวดล้อมโลก
กับกิจกรรม
ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
โดย

ศูนย์บริหารจัดการ
และส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
เครือสหวิริยา

คอลัพมิเน์ศษ
: อ่านต่อหน้า 3

ทีมงานคุณภาพ ชุมชนบ้านสวนฉัตร

จากหนึง่ สูร่ อ้ ย สานสามัคคี
สร้างศาลาประชาคมฯ โดยชุมชน เพือ่ ชุมชน
ย้อนอดีดถึงปัจจุบนั 100ประเด็นน่าสนใจ

กับข่าวฅนเหล็ก ฉบับที่ 100

ได้ฤกษ์ดที หี่ นังสือพิมพ์ขา่ วฅนเหล็ก เครือสหวิรยิ า ผลิตให้ทา่ นผูอ้ า่ น
ได้รบั ทราบข้อมูลมาถึงฉบับที่ 100 แล้ว โดยทำ�การผลิตครัง้ แรกเมือ่ ปี
2553 วันเวลาผ่านไปกว่า 5 ปี กิจกรรมและเรือ่ งราวดีๆ ของพีน่ อ้ งชาว
บางสะพานและเครือสหวิริยา ถูกถ่ายทอดผ่านพื้นที่นี้มา ทั้งในส่วน
ของกิจกรรม คณะทำ�งานต่างๆ ที่เจริญเติบโตผ่านเวลามาอย่างเห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่ นวัตกรรมความก้าวหน้าของแต่ละบริษัท
ในเครือสหวิรยิ า งานพัฒนาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของพีน่ อ้ งชาวบางสะพาน
งานดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันระหว่างเครือ
สหวิริยากับพี่น้องชาวบางสะพาน ฯลฯ
ซึง่ ฉบับนีไ้ ด้ยกประเด็นการนำ�เสนอ เป็นการเรียงลำ�ดับเรือ่ งราวการพัฒนา
ข่าวส่วนหนึ่งใน 99 ฉบับของ นสพ. ให้ชัดเจนขึ้นผ่านประเด็นข่าวตั้งแต่
ข่าวฅนเหล็ก เครือสหวิรยิ า เรียกได้วา่ ฉบับแรกๆ
:อ่านต่อหน้า 4
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ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นสร้างการพัฒนาให้ชุมชน พี่น้องชุมชนบ้านสวนฉัตรจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลา
ประชาคมฯ เพือ่ เป็นศูนย์รวมใจให้เกิดการทำ�กิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี พร้อมพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
ชุมชนบ้านสวนฉัตร หมู่ 5 ต.กำ�เนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาประชาคมฯ
เพื่อเป็นศูนย์รวมการทำ�กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน พร้อมทั้งเป็นที่ทำ�การ
ธนาคารชุมชนฯ                 : อ่านต่อหน้า 2

บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ พืน้ ทีน่ �ำ ร่องตัวอย่าง
ต้อนรับเพือ่ นต่างพืน้ ที่ ศึกษาดูงานสภาผูน้ �ำ ชุมชน
พี่น้องชุมชนบ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน ภูมิใจเปิดบ้าน
ต้อนรับคณะดูงาน จาก จ.ราชบุรี ต่อเนือ่ ง 2 คณะ เข้าศึกษา
โครงสร้างการทำ�งาน บทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำ�ชุมชน
และธนาคารชุมชน ต่อยอดถึงความร่วมมือสามัคคีงาน
พัฒนาชุมชนตัง้ แต่แรกเริม่ จนถึงปัจจุบนั : อ่านต่อหน้า 3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
บี.เอส.เมทัล

ต่อจากหน้า 1

เข้ารับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)” ภายใต้โครงการ
อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว (Green Industry)” จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายวิฑรู ย์ สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบฯ ซึ่ง บจก.
บี.เอส.เมทัล สาขา 2 ได้รับการรับรองความเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา
มีการผ่านเกณฑ์ 2 ระดับ เรียบร้อย นั่นคือ ระดับ
ที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ
ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และมีการสือ่ สารภายในองค์กรให้ทราบโดยทัว่ กัน
และระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity)
คือ การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้สำ�เร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
		 ซึง่ ใบรับรอง ระดับ 3 ระบบสีเขียว ที่ บริษทั ฯ
เข้ารับนั้น สะท้อนถึงความเป็น “ระบบสีเขียว”
คือ การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ
มีการติดตามประเมินผลและทบทวน เพือ่ การพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการได้รบั รางวัลสิง่ แวดล้อม
ที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ และพร้อมจะก้าวไปสู่ระดับที่ 4
และ 5 ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อย่างแน่นอน
		 นายธีระ สีดี กล่าวว่า “แนวทางการดำ�เนิน
งานทั้ ง ระบบของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น
อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวง

ทีมงานคุณภาพ

ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2557

อุตสาหกรรมนั้น ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ได้รับ
ใบรับรองระดับที่ 3 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ปี 2555 แรกเริ่มโครงการฯ ก็ได้ใบรับรอง
ระดับที่ 2 และมีอายุการรับรอง 2 ปี ซึง่ ในปี 2557 นี้
บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องเพื่อเข้าสู่ใบรับรองระดับที่ 3
ตามขัน้ ตอน เมือ่ ช่วงเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา โดย
ต้องเข้าเกณฑ์การปฎิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อม คือ
1.นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม 2.วางแผนด้ า น
สิง่ แวดล้อม 3.นำ�ไปปฏิบตั ิ 4.ติดตามประเมินผล
5.ทบทวน และรักษาระบบ หรือหากได้รบั การรับรอง
ISO 14001 :2004 ก็สามารถได้รบั การรับรองระดับ
ที่ 3 ซึง่ จากระดับ 2 ไป ระดับ 3 เราใช้ระยะเวลา 2 ปี
จึงทำ�การยืน่ เรือ่ งขอรับรองลำ�ดับที่ 3 ส่วนการก้าว

เข้าสู่ ระดับที่ 4 บริษัทจะต้องจัดทำ�รายงานการ
ดำ�เนินการต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านสิง่ แวดล้อม รายงานผลการดำ�เนินกิจกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อม ทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณะ (ISO 26000)
ซึ่งการเข้าร่วมระดับ 4 ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานในขัน้ ต่อไป ณ ปัจจุบนั ในระดับ
ที่ 5 มีบริษัทที่ได้รับรองอยู่บริษัทเดียวคือ SCG”
		 “สำ�หรับแนวทางการดำ�เนินงาน รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคนั้น จะเป็นเรื่องของการคัด
เลือกโครงการสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องมีทีมงาน
ที่ มี ค วามตั้ ง ใจในการดำ � เนิ น งานอย่ า งจริ ง จั ง
เนือ่ งจากเราต้องทำ�การผลิตควบคูก่ บั การดำ�เนิน
การโครงการที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่สำ�คัญงานด้าน

การสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกัน ให้ไปถึง
จุดหมายที่มองไว้ด้วยกัน สุดท้ายคืออยากฝาก
ถึงทุกๆ ท่าน ในบริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด สาขา
บางปะกงว่า การทำ�งานด้วยความสามัคคี ทำ�งาน
เป็นทีม จะทำ�ให้ผา่ นอุปสรรคไปได้ดว้ ยดี ทุกคนมี
ความแตกต่าง มาจากคนละแผนก แต่หากเรามี
เป้าหมายเดียวกัน ก็สามารถทำ�ให้เป็นหนึ่งเดียว
ได้ และอยากฝากถึงบริษัทในเครือสหวิริยาว่า
การทำ�งานต่างๆ ต้องมีการกระตุน้ ทีมงาน กิจกรรม
ปรับปรุงการทำ�งาน เป็นอีกองค์ประกอบหนึง่ ของ
การพัฒนาทีมงาน ทำ�ให้องค์กรมีความตื่นตัว
ตลอด” นายธีระ กล่าวสรุป

สิ่งสำ�คัญของงานนี้คือ ความคิดเห็นตรงกันนำ�ไปสู่
ความร่วมมือทีด่ ี มีทศิ ทางเดียวกัน งานสร้างศาลาฯ นี้
จะสำ�เร็จได้ดว้ ยแรงกาย แรงใจของพวกเรา จากจุดเริม่ ต้น
ทีย่ งั ไม่มโี ครงสร้างใดๆ ศาลาประชาคมของบ้านสวนฉัตร
ก็จะค่อยๆ เป็นรูปร่างและแข็งแรงขึน้ จากความสามัคคี
ของพวกเรา เวลาทำ�งานแล้วมองเข้าไปในดวงตาของ
แต่ละคน จะเห็นได้วา่ บ้านสวนฉัตรมีการพัฒนามาถึง
วันนี้ได้เพราะเราร่วมกันสร้างนั่นเอง มุมพัฒนาเล็กๆ

แต่สะสม และสร้างให้เป็นแรงขับเคลือ่ นทีย่ งิ่ ใหญ่ได้”
		 นายรังสรร พุทธวงศ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนา
ชุมชน เครือสหวิริยา กล่าวว่า “การรวมลงแรงสร้าง
ศาลาประชาคม ของชุมชนสวนฉัตร แสดงให้เห็นถึง
การร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชน ซึ่งมาจากการพูด
คุยหารือของชุมชน และเห็นพ้องต้องกันว่า ศาลาประ
ชาคมฯ คือ ศูนย์รวมของชุมชนในการกิจกรรมร่วม
กัน รวมถึงใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ

ชุมชนด้วย และนั้นก็คือความภาคภูมิใจของชุมชน
ที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ วันนี้กิจกรรมต่างๆ ที่
ผู้นำ�และชุมชนสวนฉัตรร่วมกันดำ�เนินการถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อชุนชนตนเองดีอยู่แล้ว ขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้ชุมชนได้ร่วมกันสร้างสุข เพื่อพี่น้องของชุมชนเรา
ต่อไป โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา ยังคงเป็นส่วน
หนึง่ ในการร่วมเดินเคียงข้างไปกับพีน่ อ้ งสวนฉัตร เพือ่
ร่วมพัฒนาบางสะพานให้น่าอยู่ต่อไป”
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และสภาผู้นำ�ชุมชนบ้านสวนฉัตร เป็นจุดเริ่มต้นของ
การจัดทำ�ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปแบบ และ
ร่วมใจกันอย่างแท้จริง เนื่ องจากเป็ น ความสมั ค ร
ใจของทุ ก คนในชุ ม ชน สำ � หรั บ ทุ น ในการก่ อ สร้ า ง
เป็นการกูย้ มื จากธนาคารชุมชนฯ ของตนเอง ซึง่ ชุมชน
พร้อมใจกันให้หักเงินในส่วนของสวัสดิการพัฒนา
ชุมชนที่ได้มาจากการปันผลประจำ�ปี 10% แล้วหัก
ออกครึ่งหนึ่งเพื่อนำ�ไปจ่ายในส่วนที่กู้ยืนธนาคารฯ
ทำ � ให้ พี่ น้ อ งในชุ ม ชนบ้ า นสวนฉั ต รไม่ ต้ อ งเป็ น หนี้
สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการทีม่ ธี นาคารชุมชน
ต่อเนื่องให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการมีธนาคารชุมชนฯ เกิดการกระตุน้ ยอดฝากเงิน
เปิดบัญชีเป็นสมาชิกของธนาคารชุมชนฯ มากยิ่งขึ้น
และเห็นถึงการทำ�งานที่เป็นระบบ เกิดกระบวนการ
คิดที่เป็นขั้นเป็นตอนที่มาจากการร่วมกันคิดอย่าง
สร้างสรรค์ของทุกคนในชุมชน ซึ่งทุกๆ คนทำ�เพื่อ
ชุมชนของตนเอง
		 นางสมสกุล ทองอร่าม ประธานธนาคารชุมชน
บ้านสวนฉัตร หมู่ 5 บ้านสวนฉัตร ต.กำ�เนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ กล่าวว่า “รูส้ กึ ภูมใิ จ
และดีใจทีห่ ลายๆ ฝ่ายในชุมชนมาช่วยเหลือกันมุง่ มัน่
ที่จะสร้างศาลาฯ ขึ้นมา ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ส่วน
รวม เนื่องจากชุมชนต้องการสร้างศาลานี้เพื่อให้มี
สถานที่ทำ�กิจกรรมในชุมชน เช่น เป็นสถานที่ทำ�การ
ธนาคารบ้านสวนฉัตรและที่ประชุมสภาผู้นำ�ชุมชน

X

เครือสหวิริยา โดย บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย เป็นเจ้าภาพ
เชิญพนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้สำ�นักงานกาชาด จ. ประจวบฯ

พนักงานในเครือสหวิรยิ าประกอบด้วย บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย (TCS) บมจ.สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี (SSI) บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย (TCRSS) บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1
บางสะพาน (BSM) และ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต (LINE) พร้อมใจเข้าร่วมโครงการ
“รับบริจาคโลหิต” ของ สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำ�ปี 2557
เพือ่ จัดหาโลหิตสำ�รอง และนำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามต้องการโลหิต โดยมีเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลบางสะพาน และหน่วยกาชาด อำ�เภอบางสะพาน สัญจรออกหน่วย
เคลือ่ นทีต่ งั้ ศูนย์ขอรับบริจาคโลหิต ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมบริจาค
เลือดเป็นจำ�นวนมาก ล่าสุดจัดขึ้น ณ บริเวณ ชั้น 2 สำ�นักงาน บริษัท เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จำ�กัด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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บานมารอง
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ดึงศักยภาพของพี่นองทุกคนในชุมชนออก
มาชวยกันจัดสรร แกปญหา คิด วิเคราะห
ความตองการของคนในชุมชนทําใหชุมชน
พัฒนากลายเปนสังคมแหงความสุข สามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
สภาผูน าํ ชุมชนบานมารอง ต.พงศประศาสน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ ตอนรับคณะผูน าํ
หมูบานตนไทร ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เปนคณะที่
สองตอเนื่องหลังจากคณะผูนําบานคูหาสวรรค
ต.สี่หมื่น อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาเยื่อน
เมื่อสัปดาหกอน กวา 40 คน โดยมีนายประวิทย
รัตนพงศ ผูใหญบานมารอง นายมานพ ทองมา
นายจารัน เหลือหลาย และ นายพินิจ ศรีจันทร
พรอมพี่นองบานมารอง รวมกันบอกตอความรู
แนวทางการดําเนินงาน โครงสราง และบทบาท
หนาทีข่ องคณะทํางานสภาผูน าํ ชุมชนบานมารอง
ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน ส ง ผลถึ ง
กิจกรรมชุมชนหลายๆ กิจกรรมไดกาวหนา ขับ
เคลื่อน อาทิ การบริหารงานของธนาคารชุมชน
จนเกิดกองทุนกวาลานบาท กิจกรรมธนาคารตนไม
กิจกรรมของกลุม ผูเ ลีย้ งโค งานของกลุม สตรี และ
งานดานการศึกษาภายในชุมชน ฯลฯ ซึ่งผาน
การกลั่นกรองจากคณะทํางานในสวนตางๆ ดังนี้
- ฝายอํานวยการและกองเลขา
- ฝายเศรษฐกิจ
- ฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ฝายสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
นอกเหนือจากการนําเสนอความสําเร็จภายใต
ความรวมมือกันในชุมชนบานมารองแลว เหลา
ผูนําทั้งสองหมูบานยังไดรวมพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณความคิดเห็นกัน เพือ่ นํามาปรับปรุง
พัฒนาชุมชนของตนเองใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
●

“รูส กึ ประทับใจ ในการทํางานของสภาผูน าํ
ชุมชนบานมารอง และมีพี่เลี้ยงชวยใหคําปรึกษา
อยางเครือสหวิรยิ า ซึง่ มีการอธิบายใหความรูก าร
จัดตั้งโครงสรางสภาผูนําชุมชน และไดมีการแบง
การเลาเรื่องของสภาผูนํา ในแตละดานในการ
กระจายงานถึงกระบวนการวิธกี ารทํางานของสภาฯ
ของบานมารองวาเปนอยางไร หลักการดําเนิน
งานที่สําคัญ ซึ่งความรูที่ไดคาดวาจะนํามาปรับ
ใชกับชุมชนบานตนไทร เพื่อใหชุมชนเติบโตและ
กลายเปนชุมชนนํารองตัวอยางแบบบานมารอง
ใหชุมชนอื่นเขาศึกษาดูงานของตนเองได พรอม

วิเคราะห แกไข และความตองการรวมกันของ
ทุ ก คน ทํ า ให เ กิ ด กิ จ กรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
ประโยชนตรงกับความตองการของทุกคนในชุมชน
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีความเขมแข็ง
พรอมเปนชุมชนนํารองเปดบานใหชุมชนในพื้นที่
อื่นๆ เขาเยี่ยมชม ทั้งนี้คิดวาผูที่มาดูงานจะได
ประโยชน และเขาใจกับการมีสภาผูน าํ ชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น พรอมทั้งสามารถนําไปปรับใชกับหมูบาน
ของตนเองใหเหมาะสมตรงกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนของตนเองได รวมกันพัฒนาสังคมของทาน
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน”

ทั้งพี่นองในชุมชนเกิดความสามัคคีกัน เกิดการ
ทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนใหอยูรวม
กั น อย า งมี ค วามสุ ข กลายเป น ชุ ม ชนแห ง การ
ประวิทย รัตนพงศ
พัฒนา พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนเหมือนกันกับ
ผูใหญบานมารอง ม.4
สภาผูนําชุมชนบานมารอง ทั้งนี้ อยากฝากกับ
ต.พงศประศาสน
สภาบานมารองวา อยากใหดาํ เนินกิจกรรมแบบนี้
อ.บางสะพาน
ตอไปและตอยอดกิจกรรม ใหมนั่ คงอยูแ ละยัง่ ยืน
จ.ประจวบคีรีขันธ
ตอไป ซึง่ ทางชุมชนตนไทรก็จะนําตนแบบ ไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และอยากฝากบอกกับ
“ชุมชนบานมารองเริ่มจากการรวมตัวกัน
เครือสหวิริยาวาสิ่งที่ทําอยูนั้นดีแลว ที่ชวยใหคํา พูดคุยถึงปญหาที่เกิดขึ้น และตองการแกไข หา
ปรึกษากับชุมชน ชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆ
ใหเครือสหวิริยาสนับสนุนชุมชนอยางนี้ตอไป” ทางออกให กั บ ชุ ม ชน แต ทั้ ง นี้ ต อ งจั ด การให
เปนระบบจึงไดจัดตั้งสภาผูนําชุมชนขึ้น ซึ่งการ
ทําสภาผูนําชุมชนตองทําอยางเปนระบบ ตอง
วางแผนรวมกันวาจะทําอยางไรใหสภาเดินหนา
มานพ ทองมา
ไปได โดยมีตําแหนงผูใหญบานเปนประธาน การ
ผูชวยผูใหญบานมารอง
เสียงจากผูมาเยือน
ม.4 ต.พงศประศาสน
มีโครงสรางของสภาผูนําชุมชนที่ชัดเจนจะทําให
อ.บางสะพาน
สะดวกตอการทํางานและทุกคนรูบทบาทหนาที่
จ.ประจวบคีรีขันธ
ของตนเองวาตองทําอะไรบาง ซึ่งแตละหมูบาน
พิพฒ
ั น รุง กานตววิ ฒ
ั น
“ ณ ปจจุบันมีหลายกลุมขอเขามาศึกษา มีวธิ กี ารกําหนดโครงสรางตางกันขึน้ อยูก บั ความ
ผูใหญบานตนไทร
ดูงานในพื้นที่ เนื่องจากเห็นความสําเร็จ และ เหมาะสม และความพรอมของพี่นองในชุมชน
ต.ประสาทสิทธิ์
เนื่องจากเวลาของแตละคนที่เขารวมอาจจะไม
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี การรวมตัวที่เหนียวแนนของพี่นองบานเรา ทั้ง
จากระบบจัดการที่ดี ผานกระบวนการความคิด เหมือนกัน การทํางานอาชีพ สิ่งแวดลอมตางๆ
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ไมเหมือนกัน แตที่สําคัญตองมีการกําหนดหลัก
และนโยบายการทํางานที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางแทจริง และในโครงสรางสภาฯอาจ
จะมีตัวแทนของคุมหมูบาน ตัวแทนภาครัฐและ
เอกชนมารวมไดดวย เพื่อเปนอีกหนึ่งแรงชวยขับ
เคลื่อนชุมชน และที่สําคัญอีกขอคือ ตองมีผูนําที่
ดี มีความรอบคอบเปนกลาง สามารถดึงใหพนี่ อ ง
ในชุมชนเขารวมกิจกรรมของชุมชนได และตอง
มีนักปฏิบัติที่ดี เพื่อสงเสริมใหกิจกรรมตางๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมไปถึงเคารพกฎระเบียบ
ซึ่งหัวใจหลักการทํางานนั้นตองมีเปาหมายเพื่อ
ขับเคลื่อนสภาฯ ใหถึงเปาหมายสูงสุดของการ
ทํางาน เหมือนกับคําขวัญของบานมารองที่วา
“มารองสามัคคี สิ่งแวดลอมดี ชีวีเปนสุข”
“วันนี้สภาผูนําชุมชนบานมารองมีกิจกรรม
ที่พัฒนาชุมชนมากมาย อาทิ การจัดตั้งธนาคาร
ชุมชนบานมารอง กลุม ธนาคารตนไม กลุม กองทุน
เงินลาน กลุมผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือและสงเสริม
ความเปนอยูและวิถีชีวิตของชุมชน ใหทุกคน
สามารถพึงพาตนเองไดและอยูรวมกันในสังคม
แหงนี้อยางมีความสุข” นายประวิทย กลาว

รังสรร พุทธวงค

ผูจัดการแผนกพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยา

“สภาผูนําชุมชนบานมารองมีการพัฒนา
มาตลอดในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ซึ่งทําให
เกิดความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้งสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และสามารถประเมิน
ผลการมีสว นรวมของทุกคนในชุมชนทีม่ มี ากกวา
90% ซึ่งขอเปรียบเทียบ “งานพัฒนาเปนเหมือน
การขี่จักรยาน ถาหยุดปนเมื่อไหรก็ลม” ดังนั้น
จึงตองพัฒนาตอไปเรื่อยๆ ดวยความมุงมั่นของ
ผูนําและพี่นองในชุมชนจะทําใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนือ่ ง เครือสหวิรยิ าเปนผูช ว ย เปนเหมือน
ลูกหลานทีค่ อยชวยหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชนใหบรรลุตามเปาหมายปลายทาง”

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
“5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอมโลก”

กับกิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม โดยศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน ของทุ ก ๆ ป ถู ก กํ า หนดให เ ป น “วั น สิ่ ง แวดล อ มโลก” โดย
สหประชาชาติ ร ว มกับ รัฐบาลประเทศสวีเดน ไดจัดการประชุมที่เรีย กวา “การประชุม
สหประชาชาติเรือ่ งสิง่ แวดลอมของมนุษย” (UN Conference on The Humen Environment)
ที่กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน และในเวลาตอมาจึงไดมีการกําหนดใหวันแรกของการ
ประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เปน “ วันสิ่งแวดลอมโลก ” (World Environment Day)
หากยอนไปหลายปทผ่ี า นมา ในวันที่ 5 มิถนุ ายน ของทุกป ศูนยฯ สิง่ แวดลอม ไดตระหนักถึง
วันสําคัญดังกลาว โดยตัง้ แตป 2547 เปนตนมาไดจดั กิจกรรม ปลูกตนมะฮอกกานี เกด ในวันสิง่ แวดลอมโลก
โครงการสรางฝายชะลอนํา้ ปลูกปาชายเลน รวมถึงโครงการฟน ฟูปา ชายเลน วนอุทยานแมราํ พึง เนือ่ งใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูกปา
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ชายเลน วนอุทยานแมรําพึงและปลอยปูมาเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสครองราชครบ 60 ป ฯลฯ เปนตน
และวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 นี้ ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ในฐานะหนวยงานที่
รวมดูแลสิ่งแวดลอม อ.บางสะพาน รวมกับบริษัทในเครือ และหลายหนวยงานรวมจัด ไดแก สถานี
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 8 และชมรมตกปลาบางสะพาน ไดจัดโครงการรักษสิ่งแวดลอมขึ้นภายใตชื่อ
“ปลูกปาชายเลนและปลอยพันธุสัตวนํ้า” ในพื้นที่ ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ตั้งแต
เวลา 08.30-12.30 น. โดยจะเริ่มปลอยพันธสัตวนํ้าวัยออน อาทิ ปลานวลจันทะเล และหอยหวานทะเล
จํานวน 130,000 ตัว ณ บริเวณบานปากคลอง หมู 5 ต.แมรําพึง และมีกิจกรรมปลูกกลาไมปาชายเลน
1,000 กลา เพื่อเพิ่มปริมาณปาชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยทีมงาน นสพ.ขาวฅนเหล็ก จะเก็บ
ภาพประทับใจในวันงาน มาใหทานผูอานไดติดตามกันตอไป...
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4 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
100 ประเด็น
l

ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2557

ต่อจากหน้า 1

เกีย่ วกับธนาคารชุมชน/สภาผูน้ �ำ ชุมชน

- ต่อยอดสมาชิกธนาคารชุมชน ทีมสหวิรยิ าร่วมพัฒนา
จับมือ ธนาคารชุมชนบ้านท่าขาม สร้างนิสยั การออมใน
โรงเรียน ปูพื้นฐานชุมชนให้เข้มแข็ง
- ชุมชนท่ามะนาวและเครือข่ายธนาคารชุมชนบางสะพาน ภูมใิ จได้รบั การยอมรับเป็น “ธนาคารชุมชนต้นแบบ”
ร่วมต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์ คณะกองทุนหมูบ่ า้ น
บางนาบุญ จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
- กรรมการธนาคารชุมชนบ้านปอแดงภูมิใจต้อนรับ
คณะกลุม่ ผูส้ งู อายุและกองทุนสวัสดิการ อสม.บ้านห้วย
ไก่ต่อ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน ขอศึกษาดูงานต้นแบบ
ธนาคารชุมชน จากสหวิริยาร่วมพัฒนา ยินดีปันความรู้
และประสบการณ์เพื่อนบ้านต่างตำ�บล
- ตัวแทนชุมชน เครือข่ายธนาคารชุมชน สภาผูน้ �ำ และทีม
พัฒนาสังคม เครือสหวิรยิ า เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เสริมสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งเต็มสองวัน เพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการทำ�งานเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
- สัมมนาภาคชุมชน เครือข่าย 14 ธนาคาร จับมือสร้าง
ความเข้มแข็ง ยํ้าจุดยืนและผลงานเด่นธนาคารชุมชน
ของพี่น้องบางสะพาน
- ธนาคารชุมชน บางสะพาน รวมพลังสร้างโครงการดีๆ
ภายใต้ “กองทุนเพือ่ นช่วยเพือ่ น” เกือ้ กูลเงินทุนระหว่างกัน
เสริมความแข็งแกร่ง ช่วยเหลือกันเพื่อความยั่งยืน
- พี่น้องชาวบางสะพานฝากความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คณะทำ�งานขับเคลื่อการจัดตั้งสภาผู้นำ�ชุมชน และ
โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
- ธนาคารชุมชน 8 แห่ง รับมอบหุ้นสมทบจากเครือ
สหวิริยาร่วมพัฒนาศักยภาพ เดินหน้าสู่ความสำ�เร็จ
- ร่วมสร้างความสำ�เร็จด้วยกัน เครือสหวิริยาร่วมนำ�
โครงการของ สสส.ลงพื้นที่บางสะพาน 2 รุ่น 9 โครงการ
ต่อยอดให้ชุมชนพัฒนา คิด ทำ� อย่างลงตัว
- ธนาคารชุมชนบ้านท่าขาม ผุดไอเดียเก๋ ตั้งเงื่อนไข
“ทำ�ความดี ลดดอกเบี้ยเงินกู้” ร่วมกันสร้างจิตสำ�นึก
วินัย ความรับผิดชอบสู่ชุมชนตนเอง
- เครือข่ายผู้ประสานงานผู้นำ�ชุมชน 4 ตำ�บล 21
หมู่บ้าน สานงานร่างระเบียบ ธ.ชุมชน สำ�เร็จลุล่วง
เตรียมนำ�ใช้แบบแผนเดียวกันอย่างเป็นทางการ
- ธนาคารชุมชนและสภาผู้นำ�ชุมชนฯ ร่วมกิจกรรม
ประชาเสวนาเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน
- เครือสหวิริยามอบคอมพิวเตอร์ให้ธนาคารชุมชน
- พีน่ อ้ งบ้านทางสายและเครือสหวิรยิ า ร่วมแรงลงมือ
ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่
- ทีมพัฒนาชุมชน เพิม่ บัญชีมตี า ใช้ในธนาคารชุมชน
สร้างระบบบัญชีแบบเปิดเผยตรวจสอบได้ชัดเจน
ทีมพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารชุม รุ่น
ที่ 1 วิเคราะห์ข้อดี และจุดแข็งของธนาคารฯ เพื่อนำ�มา
พัฒนาและปิดจุดอ่อนของรุ่นต่อๆ ไป
- ผลสรุปจุดดี จุดแข็ง ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
รุ่น 2 ถ่ายทอด กระจายความรู้ มุ่งพัฒนาร่วมกัน
- ทีมงานธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง ก้าวสูเ่ วทีภายนอก
แบ่งปันประสบการณ์ให้พี่น้อง จ.ลพบุรี
- 15 สภาผู้นำ�ชุมชน เวทีสนับสนุนงานพัฒนา 360
องศา ของพี่น้องชาวบางสะพาน
- พีน่ อ้ งหมู่ 2 บ้านท่ามะนาว เตรียมขยายผลโครงการ
ท่ามะนาวน่าอยู่ ดูแลสุขภาพด้วยผักปลอดสารพิษสรุป
ผล เดินหน้าโครงการให้เกิดประโยชน์ชัดเจน
- เครือสหวิรยิ า สมทบหุน้ 7 ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
รวมกำ�ลัง ร่วมใจสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
- 15 ล้านบาท กับกองทุนธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
พร้อมด้วยยอดสมาชิกกว่า 2,500 คน สร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้ชุมชน
- ชุมชนโครงการ สสส. ดำ�เนินสะดวก จ.ราชบุรี 50 คน
ดูงาน ที่ สภาผู้นำ�ชุมชนบ้านม้าร้อง
- ทีมงานคุณภาพ ธ.ชุมชนบ้านสวนฉัตร จากหนึง่ สูร่ อ้ ย
สานสามัคคี สร้างศาลาประชาคมฯ โดยชุมชน เพือ่ ชุมชน
- บ้านถํา้ ม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ พืน้ ทีน่ �ำ ร่องตัวอย่าง
ต้อนรับเพื่อนต่างพื้นที่ศึกษาดูงานสภาผู้นำ�ชุมชน
l

เกี่ยวกับบริษัทในเครือสหวิริยา

- ธนาคารโรงงาน เพือ่ อนาคตทีม่ น่ั คงของพนักงาน BSM
- พนักงาน บี.เอส.เมทัล 2 คิดนวัตกรรมใหม่เครื่อง
แยกกากเหล็ก นํ้ามัน นํ้า ออกจากกันถ่ายทอดความ
รู้ และความร่วมมือจากบีเอสเมทัล 2 สู่สาขา 1 สร้าง
ประสิทธิภาพและความสำ�เร็จไปด้วยกัน
- ยกระดับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่
มาตรฐานขั้นสูง รัฐและเครือสหวิริยาร่วมก่อตั้งศูนย์
ความปลอดภัยในการทำ�งาน

- บริษัทในเครือสหวิริยาจับมือร่วมรับรางวัลอาชีว
อนามัยความปลอดภัย ตั้งเป้ารับรางวัลต่อเนื่องทุกปี
เพื่อรักษามาตรฐาน ชูความปลอดภัยในสถานทำ�งาน
เพื่อพนักงานเป็นหลักสำ�คัญ
- LINE ห่วงใยพนักงานจัดอบรมการขับรถเครน เพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ ลดอุบัติเหตุเพิ่มความ
ปลอดภัย
- TCS แจ่ม รับรางวัลระดับเงิน “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”
ในโครงการรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุฯ จากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน รณรงค์ใส่ใจความปลอดภัยพนักงาน
ต่อเนื่อง ตั้งเป้าต้องไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้
ครบ 4.5 ล้าน ชม. เดือนกันยายนนี้
- สหวิริยาเพลทมิล บีเอสเอ็ม 1 บางสะพาน และบี
เอสเอ็ม 2 บางปะกง จับมือร่วมรับโล่และเกียรติบัตร
CSR-DIW ปี 54 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยตั้งแต่ต้นปี
ไลน์ ทราสปอร์ต คุมเข้ม ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงาน
ขับรถ ตอกยํา้ ความมัน่ ใจในคุณภาพการบริการงานขนส่ง
- เรือลำ�เลียงมอบของขวัญสรั่ง
- เหล็กแผ่นเคลือบไทย ต้อนรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เข้าตรวจสอบประจำ�ปี ผลประเมินทัง้ หมดผ่านเกณฑ์ มุง่
มั่นสร้างมาตรฐานที่ดีเพื่อพนักงานและชุมชน
- เรือลำ�เลียงบางปะกง เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมที่เกาะสีชัง
- รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เครือสหวิริยา แจ้ง
ข่าวผ่านผู้นำ�ชุมชน และช่องทางที่เข้าถึงพี่น้องชาว
บางสะพาน
- เหล็ ก แผ่ น เคลื อ บไทย บั น ทึ ก สถิ ติ ใ หม่ 500,000
ชั่วโมงการทำ�งานที่ปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ด้วย
ความร่วมมือจากพนักงานและผู้บริหาร
- บี.เอส.เมทัล รับรางวัล Best Practice ในโครงการ
Eco-Innovation จากรัฐบาลเกาหลี ฝึกประสบการณ์ สร้าง

ไลน์ ทรานสปอร์ต จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยใน
องค์กร ดูแลแก้ไขให้ตรงจุด
- อาชีวอนามัย ความปลอดภัยเป็นที่หนึ่ง เหล็กแผ่น
เคลือบไทยถ่ายทอดสาระผ่านกิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัยฯ ประจำ�ปี
- ไลน์ ทรานปอสร์ต จัดอบรมทัง้ ระบบต่อเนือ่ ง รองรับ
ธุ ร กิ จ ขยายตั ว ดึ ง คู่ ค้ า ร่ ว มถ่ า ยทอดความรู้ ความ
ต้องการ ผนึกกำ�ลังธุรกิจให้เข้มแข็ง
- เปิดตัวกลุ่มขนส่งสหวิริยาในงานโลจิสติกส์ระดับ
ชาติได้ผลตอบรับดี มั่นใจศักยภาพกลุ่มธุรกิจ สามารถ
ขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น
- พนักงานขับรถไลน์ ทรานสปอร์ ต พร้ อ มรถร่ ว ม
รับรางวัลพนักงานขับรถดีเ ด่น ในโครงการส่ งเหล็ ก
ปลอดภัยใส่ใจชุมชน
- บีเอสเมทัล สาขา 2 บางปะกง ต้อนรับทีมถ่ายทำ�จาก
เกาหลี เก็บภาพผลงานเป็นแบบอย่างให้รนุ่ 2 ในโครงการ
Eco Innovation สนับสนุนและคัดเลือกโดยรัฐบาลเกาหลี
- บี.เอส.เมทัล สาขา 2 คิดสร้างสรรค์ ทำ�งานเป็นทีม
ปรับระบบเครื่องมือการทำ�งาน เพิ่มมูลค่าให้องค์กร
- เหล็กแผ่นเคลือบไทย และบี.เอส.เมทัล จับมือเข้ารับ
ใบรับรองฯ ป้องกันยาเสพติด จ.ประจวบฯ
- ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
จัดโดย อบต.แม่รำ�พึง
- บี.เอส.เมทัล สาขา 2 ลงนาม MOU โครงการลดโลก
ร้อนระดับชาติ ร่วมกับอีก 34 บริษัทชั้นนำ�เข้าโครงการ
จัดทำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์
- เหล็กแผ่นเคลือบไทย ทำ�สำ�เร็จ 5 ล้านชั่วโมงการ
ทำ�งาน อุบัติเหตุเป็นศูนย์ วางแผนการลดอุบัติเหตุ
ต่อเนื่องถึง 6 ล้านชั่วโมง
- จากดีเด่นระดับจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE
บี.เอส.เมทัล ก้าวสู่การประกวดระดับภาค

ความรู้พัฒนากระบวนการผลิต
- คว้ารางวัลด้าน CSR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บี.เอส.เมทัล
สาขา 1 บางสะพาน รับรางวัล CSR-DIW Continuous
Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เรือลำ�เลียงบางปะกง รับงานขนส่งท่อขนาดใหญ่
เดินหน้าเพิ่มศักยภาพการขนส่ง-บริการเต็มที่ รองรับ
การเติบโตธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มเหล็กสหวิริยารณรงค์เ รื่อ งการดูแลสุขภาพ
ร่างกายพนักงาน เชิญชวนออกกำ�ลังกายสม่�ำ เสมอ ชีผ้ ล
การตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ภาพรวมดีขึ้น สะท้อน
ความใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน
- ขึ้นชั้นประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับกลาง
บี.เอส.เมทัล เป็นตัวแทนจังหวัดประจวบฯ สู่เวทีการคัด
เลือกตัวแทนระดับภาคกลาง
- ท่าเรือบางปะกง เจาะกลุม่ ลูกค้าใกล้เคียง เปิดบริการ
พื้นที่ลานกองเก็บ รองรับสินค้าเหล็กได้กว่า 80,000
ตัน พร้อมบริการสินค้าผ่านท่า และการขนส่งครบวงจร
- คอลั ม น์ พิ เ ศษ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล กลุ่ ม เหล็ ก
สหวิริยารณรงค์ประหยัดพลังงาน “เพื่อเรา เพื่อโลก”
- ประจวบสตีล ส่งพนักงานอบรมเข้มข้นด้านความ
ปลอดภัย ปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อเกิดศักยภาพสูงสุด
- ไลน์ทรานสปอร์ต นำ�มาตรฐานสากล OHSAS 18001
การันตี คุณภาพการดำ�เนินงาน เติมขีดความสามารถให้
พนักงานและองค์กร
- TCS รับรางวัลโรงงานต่อต้านยาเสพติดดีเด่น
- การผลิตยอดเยี่ยม ความปลอดภัยเป็นที่หนึ่ง ผล
งานแห่งความภูมิใจของ บี.เอส.เมทัล รับรางวัลดีเด่น
ด้านความปลอดภัยฯ 3 ปีซ้อน
- สร้างความปลอดภัยในการทำ�งานอย่างเป็นระบบ

- การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เครื อ สหวิ ริ ย า นํ้ า ฝน
บางสะพาน ตรวจทุกปี ผลทีไ่ ด้ไม่มฝี นกรด ส่วนหยดเหลือง
เป็นละอองเกสรดอกไม้ ยีนยันโดยกรมควมคุมมลพิษ
- BSM สาขา 1 ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริม
ศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
- งานทรัพยากรบุคคลกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดแผน
อบรมประจำ�ปี 2557 เพิม่ ศักยภาพผูบ้ ริหารและพนักงาน
- ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมกับคณะกรรมการอำ�เภอ
บางสะพาน ตรวจสารเสพติดพนักงาน 100 %
- การจัดการสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาการจัดการ
ของเสีย ของ บจก.บี.เอส.เมทัล และความรู้เรื่องบ่อ
ฝังกลบขยะอย่างถูกวิธี
- ไลน์ ทรานสปอร์ต อบรมหลักสูตร สร้างจิตสำ�นึก
ด้านความปลอดภัยในการขับขี่
l

เกีย่ วกับกิจกรรมสินค้าชุมชนเคลือ่ นที่

- สินค้าชุมชนเคลื่อนที่ปี 2 เตรียมกลยุทธ์เรียกลูกค้า
เน้นให้ผู้ซื้อผู้ขายพอใจ
- ช่วยกระจายรายได้เพิ่ม เครือสหวิริยาตั้งเป้าจัดซื้อ
สินค้าชุมชนเพิม่ เป็น 147-160 ล้านบาทสำ�หรับปี 55 จาก
ตอนเริ่ม 63.5 ล้านบาทในปี 53
- ยอดจัดซื้อสินค้าจากชุมชนครึ่งปี 55 สูงถึง 86 ล้าน
บาทเชื่อมโยงอาชีพ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ต่อยอด
ความเจริญสู่ท้องถิ่น
- คณะทำ�งานจัดซื้อ – จัดจ้าง เครือสหวิริยา ลงพื้นที่
รับฟังความคิดเห็นตัวแทนผู้ขาย ประสานให้เหมาะสม
เพื่อเดินหน้าไปด้วยกัน
- ผู้ขายพบผู้ซื้อสิน ค้า ถึง ที่ “กิจกรรมสิ น ค้ า ชุ ม ชน
เคลือ่ นที”่ ประเดิมเปิดปี 2556 ยอดรายได้สงู เกิน 6 หมืน่

แรงหนุนเสริมจากพนักงานเครือสหวิริยา
- เครือสหวิริยาอุดหนุนสินค้าและบริการในท้องถิ่น
ตั้งเป้าปีนี้ที่ 190 ล้านบาท เน้นชุมชนเพิ่มปริมาณและ
พัฒนาคุณภาพ
- ยอดจัดซื้อสินค้าจัดชุมชนสูงเกินเป้า ตั้งไว้ 190
ล้านบาท ซื้อจริงที่ 276 ล้านบาท ช่วยสร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในบางสะพาน
l

เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

- สรุปผลการสำ�รวจระบบนิเวศ อ.บางสะพาน
- ทีมงานศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม พัฒนาแผนกิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อม รองรับความต้องการชุมชนเน้นกิจกรรมติด
อาวุธทางปัญญา
- ศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อมเชิญชุมชนร่วมวัดคุณภาพนํา้ ฝน
7 – 21 กันยายน นี้ พร้อมให้ความรูเ้ รือ่ งฝนกรดหวังชุมชน
เข้าใจ สบายใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เชิญผู้เชี่ยวชาญ ม. เกษตรฯ
สำ�รวจระบบนิเวศและความหลากหลายของชีวภาพใน
ป่ากลางอ่าวปี 54 พร้อมแสดงผลสำ�รวจปี 53 เพื่อวัด
ความอุดมสมบูรณ์ บันทึกและเก็บสถิตจิ �ำ นวนสิง่ มีชวี ติ
เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
- ศูนย์ฯ เสิรมความรู้และประสบการณ์ทีมงาน และ
พนักงานเครือสหวิริยา พาศึกษาโรงงานไฟฟ้าราชบุรี
เติมความรู้ด้านระบบบ่อหมักไบโอแก๊ส อีกทางเลือก
พลังงานทดแทนไม่ทำ�โลกร้อน
- ศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ เครือสหวิริยา จัดสัมมนาการทำ�
EIA เพิ่มศักยภาพทีมศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทุกโรงงาน
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ร่วมกับโรงงาน
เหล็กแผ่นรีดเย็น เปิดโรงงาน ชวนชุมชน ร่วมตรวจสอบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและพิสูจน์หาสาเหตุ
ของกลิ่นที่ชุมชนร้องเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม
- ศูนย์ประสานงานฯ และรับเรื่องร้องเรียน นำ�ผล
สะท้อนจากชุมชน เดินหน้าแก้ปัญหาการร้องเรียนให้
ตรงจุด ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายให้เกิดผลสำ�เร็จ
- กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมปิดท้ายปี 2555
ศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม ประสานหน่วยงานภายนอกตรวจวัด
คุณภาพนํ้า อากาศ อ.บางสะพาน
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมเพิ่มพูนความรู้ จัดวิทยากร
เสริมทัพ ร.ร.บ้านท่าขาม ผลิตกระดาษจากใบมะพร้าว
ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ประสานคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
นกและสัวต์ป่า ลงสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่ อ เนื่ อ งปี ที่ 6 ร่ ว มดู แ ลทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
บางสะพาน
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม จับมือท่าเรือประจวบ ตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทะเลบางสะพาน บริษัทที่ปรึกษาการันตี
คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม เตรียมประสาน 3 ภาคส่วน สร้าง
“ซั้งกอ” บ้านปลาจากวัสดุธรรมชาติ ร่วมเพิ่มจำ�นวน
สัตว์นํ้าในทะเลบางสะพาน
- ความสำ�เร็จของซัง้ กอ ระยะที่ 1 สู่ ระยะที่ 2 เพิม่ ดีกรี
ทั้งจำ�นวนและความร่วมมือ
- ศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม รุกงานด้านนิเวศวิทยาในพืน้ ทีป่ ระสาน
ทุกกลุ่มร่วมกิจกรรม การันตีสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน
- รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม รวม
พลังฅน สร้างฝาย ต.ทองมงคล ยึดหลักการทำ�งาน
“เพราะเข้าถึงจึงสำ�เร็จ”
- ศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม ร่วมแตกหน่อ ต่อยอด ทีมมหิงสา
สายสืบจากหาดหินสู่ป่าชายเลน เด็กๆ ร.ร.บ้านท่าขาม
เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ 360 องศา
- กลุ่มเด็กๆ “นักสืบสายนํ้า รักษ์ลุ่มนํ้าบางสะพาน”
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าบ่อบำ�บัด เครือสหวิริยาคุณภาพ
นํา้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี สะอาด พบสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั อาศัยอยู่
เตรียมพร้อมแผนปีหน้า ขยายกิจกรรม ส่งนักสืบฯ ตรวจ
ทุกโรงงาน
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ส่งต่อข้อมูลการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า อากาศ ให้ชุมชนแจ้งผล พร้อม
ชวนชุ ม ชนร่ ว มเสนอแนะ ดู แ ลงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
บางสะพานไปด้วยกัน
- ชุมชนฝากถึงเครือสหวิริยา ผลสำ�เร็จร่วมในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม วางแผนแม่บทการดำ�เนินงานปี
57 เน้นบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
และชุมชนไปด้วยกัน
- บรรยากาศผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน ของปี 2556
- ศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม ลงพืน้ ทีป่ ระสานชุมชน แลกเปลีย่ นรับฟัง ข้อมูลจากชุมชน ดูสง่ิ แวดล้อมบางสะพานไปด้วยกัน
- การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เครื อ สหวิ ริ ย า การดู แ ล
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและกระบวนการ
ผลิต ของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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