ปีที่ 5 ฉบับที่ 101 ประจำ�วันที่ 16 มิถุนายน 2557

WCEทุบสถิตสิ ง่ มอบ93ล./เดือน
ลุยขยายลูกค้า-เป้าปีนี้1,300ล.
เอสเอสไอ-ชุมชน
แสดงพลังรักษ์โลก
520คนร่วมเก็บขยะ

ชายหาดแม่รำ�พึง
เอสเอสไอร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแม่ร�ำ พึง ผูป้ ระกอบการ
โรงแรม ร้านค้า และประชาชน
ในพื้นที่ตำ�บลแม่รำ�พึง จำ�นวน
กว่า 520 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ
“เอสเอสไอ…รั ก ษ์ ช ายหาด”
(SSI Beach Clean-Up) โดย
ร่ ว มกั น เก็ บ ขยะและปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำ�พึงเป็น
ระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร
เนือ่ งในวันสิง่ แวดล้อมโลก 2557
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
รั ก ษาธรรมชาติ แ ละแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วของพี่ น้ อ งอำ � เภอ
บางสะพานให้สวยงามสืบต่อไป
ณ ชายหาดแม่ร�ำ พึง อ.บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบ
ประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มี
คุ ณ ประโยชน์ ใ นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมชุมชน
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่ า เมื่ อ วั น ที่ 5
มิถุนายน 2557 ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด (มหาชน) หรื อ
เอสเอสไอ จึงได้ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลแม่ร�ำ พึง หน่วยงาน
ราชการในพื้ น ที่ ผู้ ป ระกอบการ
อ่านต่อ น.3
ร้านค้า โรงแรม
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สหวิรยิ าพัฒนาการศึกษาบางสะพาน
หนุน ร.ร.ส่งแผนชิงทุนกองทุนรุน่ สาม
เครือสหวิริยาเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน จัดประชุม
ชี้แจงรายละเอียด “โครงการกองทุนสหวิริยาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ประจำ�ปี 2557 (รุน่ ที3่ )” ให้แก่ คณะผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขต
อำ�เภอบางสะพาน ก่อนเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยการนำ�เสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับทุน
สนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษาจากเครือสหวิรยิ ามูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท
มุง่ หวังพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิน่ 3 มิติ ทัง้ สถานศึกษา
ครู และนักเรียน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ และความรับผิดชอบทางสังคม บริษัท
ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์ สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
และชุมชนสัมพันธ์ สายกิจการสาธารณะ หรือเอสเอสไอ
อ่านต่อ น.2
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WCE สร้างสถิติใหม่
ยอดส่งมอบงานต่อเดือน
สูงสุด

เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ ธุรกิจวิศวกรรม
ในกลุ่ ม เอสเอสไอเติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง
ล่าสุดเดือนเมษายน 2557 ทำ�สถิติ
ยอดส่ ง มอบลู ก ค้ า สู ง สุ ด ต่ อ เดื อ น
93.15 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยาย
ฐานลู ก ค้ า ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ตั ง้ เป้ า ยอดขายให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
วิศวกรรมต่อปี 1,300 ล้านบาท

เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งเจ๋ง ทำ�สถิติ
ยอดส่งมอบลูกค้าสูงสุดต่อเดือน
ในเดือนเมษายนมูลค่า 93.15 ล้าน
บาท จากสถิตสิ งู สุดเดิมทีเ่ คยทำ�ได้
89.41 ล้านบาท เมื่อกันยายน 2556
โดยเป็นรายได้กลุ่มลูกค้าภายใน
ประเทศ (Domestic) 66.24 ล้าน
บาท ผู้บริหารเผยปี 2557 ตั้งเป้า
ยอดขายให้บริการธุรกิจวิศวกรรม
ต่อปี 1,300 ล้านบาท พร้อมขยาย
ฐานลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ
นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินชุ ติ ตระกูล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ WCE ผูด้ �ำ เนินธุรกิจ
วิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ เปิดเผย
กับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ว่า เดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา WCE
ได้ประสบความสำ�เร็จสามารถทำ�สถิติ
ยอดทีม่ กี ารส่งมอบลูกค้าสูงสุดต่อเดือน
เป็นมูลค่า 93.15 ล้านบาท จากสถิตสิ งู สุด
เดิ ม ที่ เ คยทำ � ได้ 89.41 ล้ า นบาท ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2556 โดยภาพรวม
ของสัดส่วนรายได้ของการส่งมอบงาน
ในเดื อ นเมษายนประกอบด้ ว ย (1)
กลุ่มลูกค้าภายในประเทศนอกเครือ
สหวิริยา (Domestic) มีมูลค่าส่งมอบ
รวม 66.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 71.10 (2) เป็นบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI
อ่านต่อ น.2
มีมูลค่าส่งมอบ

TCRSSส่งเสริมชุมชนสุขภาพดี
จัดจิตอาสาพัฒนาสวนสุขภาพ

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชาวบางสะพาน รวมจำ�นวน
60 คน ร่วมใจจัดกิจกรรม “ทีซีอาร์ จิตอาสา ร่วมพัฒนาสวนสุขภาพ”
หน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพให้
กับชุมชนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
สร้างบรรยากาศความปลอดภัย เพิม่ ความสวยงามให้กบั พืน้ ที่ เพือ่ ความสุข
สุขภาพกาย สุขภาพใจของคนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
รายงานจากพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน ประชาชนบางสะพาน จัดกิจกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า เมื่อวันที่ 31 จิตอาสาภายใต้ชื่อโครงการ “ทีซีอาร์
พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทเหล็กแผ่น จิตอาสา ร่วมพัฒนาสวนสุขภาพ” โดย
อ่านต่อ น.4
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้ร่วมกัน		
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รวม 21.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
22.66 (3) เป็นกลุม่ บริษทั ในเครือสหวิรยิ า (SVG)
มีมูลค่าส่งมอบรวม 3.92 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.20 และสุดท้าย (4) เป็นลูกค้า
ในกลุ่มต่างประเทศ (Export) มีมูลค่าส่งมอบ
รวม 1.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.03
สำ�หรับผลงานทีโ่ ดดเด่นในเดือนเมษายน
ได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อสาธารณูปโภค
(Fabrication and Erection for Utility work) ของ
บริษทั ทีพไี อ โพลีน จำ�กัด (มหาชน) หรือ TPIPL
มูลค่าส่งมอบ 15.64 ล้านบาท, งานระบบ
สาธารณูปโภคที่ต่อเนื่องจากสายการผลิต
(PM#16 BOP Utility Tie-in work : LP-Steam,
Condensate, Deep well water ,Mill & Effluent
Water and Fire Fighting pipe) ของบริษทั สยาม

พัฒนาการศึกษา

คราฟท์อตุ สาหกรรม จำ�กัด หรือ SKIC มูลค่าส่ง
มอบ 13.50 ล้านบาท และงานจ้างเหมาสร้าง
โรงเก็บถ่านหิน และระบบลำ�เลียง (PB#2) ของ
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCP มูลค่าส่งมอบ 6.42 ล้านบาท เป็นต้น
นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า บริษทั ได้ตงั้ เป้า
หมายในปี 2557 ด้วยการเพิ่มยอดขายของ
บริษทั เป็นมูลค่า 1,300 ล้านบาท ซึง่ สูงขึน้ กว่า
ปี 2556 ทีส่ ามารถทำ�ได้อยูท่ ี่ 913 ล้านบาท โดย
ขณะนี้ตัวเลขธุรกิจวิศวกรรมในไตรมาสที่ 1
บริษทั มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม
214 ล้านบาท เป็นรายได้นอกกลุ่มร้อยละ 56
และมีก�ำ ไรสุทธิ 1.71 ล้านบาท ซึง่ ถือเป็นความ
ท้าทายอย่างมากในการดำ�เนินงาน นอกจาก
นีย้ งั ได้ตงั้ เป้าหมายในการขยายการให้บริการ
ไปสู่ลูกค้าภายนอก ทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เพิ่ ม

เติมมากขึ้น เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ
กลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
“จุดแข็งของเรา คือ ที่ตั้งของบริษัทอยู่
ใกล้ แ หล่ ง อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ประกอบกั บ
ประสบการณ์ความชำ�นาญความสามารถใน
งานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่บริษัทได้สั่งสม
ประสบการณ์มาตลอดระยะเวลา 15 ปี และ
ความสามารถที่ ร องรั บ การให้ บ ริ ก ารงาน
วิศวกรรมในธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างครบวงจร
รวมถึงการมีแรงงานฝีมือที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนมาตรฐาน
สากลระบบ ISO 9001, ISO14001, TIS18001,
IEC17025, U S R Stamp พร้อมทั้งการได้รับ
ใบรับรองการออกแบบ และติดตั้งระบบก๊าซ
ธรรมชาติ จากกรมธุรกิจพลังงาน เป็นเครื่อง

การันตีความสามารถดำ�เนินงานของบริษัท
อีกด้วย” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท เวสท์ โ คสท์ เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จำ�กัด หรือ WCE ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ด้วยทุน
จดทะเบียน 75 ล้านบาท เป็นผู้ให้บริการด้าน
วิศวกรรม การจัดการงานซ่อมบำ�รุงโรงงาน
อุตสาหกรรม งานออกแบบ ผลิตเครื่องจักร
ชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกล งานขึน้ รูป และประกอบ
โครงสร้ า งโลหะ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า น
การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร
อุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร ด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท ตัง้ ใจใน
การทำ�งาน ควบคูก่ บั การพัฒนาฝีมอื คุณภาพ
งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และพั ฒ นาต่ อ ไปอย่ า ง
ไม่หยุดยั้ง ดังสโลแกน “We Engineer Your
Success”

หรื อ สำ � นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) โทร.
032 - 691403 - 5 ต่อ 5316
ทั้งนี้ เครือสหวิริยาต้องขอขอบคุณความ
ร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ภาคการศึกษาจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ในการดำ�เนินกิจกรรมด้านการศึกษาในครั้งนี้
ด้ ว ยครั บ และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน จะสามารถดำ�เนินไปได้อย่างเข้มแข็ง
พร้อมๆ กับการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบควบคู่
ไปกับอำ�เภอบางสะพาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อภาคการศึกษาของอำ�เภอบางสะพาน
อย่างยั่งยืนต่อไปครับ” นายผดุงศักดิ์ กล่าว
นางสาวอุทิน จึงวิเศษพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นติ ด ตามตรวจสอบการดำ � เนิ น การบริ ห าร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการ
ที่ได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่คณะกรรมการใน
โครงการกองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาบางสะพานนี้ นับตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งใน
ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้พัฒนาไป
มาก จากการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาของอำ�เภอ
บางสะพาน ซึ่งถือว่าสถานศึกษาในเขตอำ�เภอ
บางสะพานโชคดีมากที่มีเครือสหวิริยาตั้งอยู่ซึ่ง
คอยดูแล ช่วยเหลือร่วมพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา สำ�หรับโอกาส
ที่จะได้รับงบประมาณ 1.2 ล้านบาทตรงนี้ เพื่อนำ�
ไปพัฒนานักเรียน พัฒนาบุคลากร และพัฒนา
สถานศึกษา ซึง่ เป็นจำ�นวนเงินทีค่ อ่ นข้างสูง และใน
ปีนที้ างสำ�นักงานเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรขี นั ธ์เขต 1 ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทำ�งาน
ที่ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ คอยดู แ ลและช่ ว ยเหลื อ สถาน
ศึกษาให้สามารถจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาฯได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดิฉันจึงขอเป็นกำ�ลัง
ใจให้ ส ถานศึ ก ษาส่ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาฯเข้ามาแข่งขัน ใช้โอกาสที่ได้รับนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
นายบุ ญ เที ย ม อั ง สวั ส ดิ์ ผู้ อำ � นวยการ
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1 กล่ า วว่ า โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เป็ น โครงการที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาบางสะพานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ เดิมนัน้ เปิดโอกาสให้สถานศึกษา
ในเขต 4 ตำ�บลรอบที่ตั้งเครือสหวิริยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรม แต่ในปีนี้ทางสำ�นักงานเขตฯได้ให้
คำ�แนะนำ�ว่าควรจะเปิดโอกาสให้ครบทัง้ 7 ตำ�บล
ในอำ�เภอบางสะพาน ซึ่งทางเครือสหวิริยาก็มี
ความยินดีที่จะขยายโอกาสให้สถานศึกษาทั้ง
7 ตำ�บลได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ก็ต้อง
ขอขอบคุณเครือสหวิริยาที่ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีและเมื่อสถานศึกษาได้รับการขยาย
โอกาสแล้ว ก็ควรจะรับโอกาสนี้ไว้แล้วทำ�ให้ดี
ที่สุด เพราะเนื่องจากงบประมาณ 1.2 ล้านบาท
อาจเป็นจำ�นวนเงินไม่มากนัก แต่เป็นงบประมาณ
มหาศาลสำ�หรับหน่วยงานภาคการศึกษาในตอน
นี้ โดยเฉพาะสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งในปีนี้ทางสำ�นัก
งานเขตฯได้มีการแต่งตั้งคณะทำ�งาน สำ�หรับ
โครงการกองทุนสหวิริยาฯนี้ เพื่อดูแลและช่วย
เหลือสถานศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ช่วยตอบข้อ
ซักถามต่างๆ ช่วยติวเข้มการเขียนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ระยะ 3 ปี ให้เข้า
เกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการโครงการกองทุนฯได้
กำ�หนดไว้ เป็นต้น

“โอกาสนี้ผมจึงขอความร่วมมือผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกท่านจงช่วยสานต่อโครงการดีๆ
อย่างนี้ ขอให้เข้าร่วมเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯกันเข้ามา ถ้าไม่ส่งก็ไม่มีโอกาสแต่ถ้า
ส่งเข้ามาก็พอมีโอกาส โครงการกองทุนสหวิรยิ าฯ
นี้จะยั่งยืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการ
ดำ�เนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆ ท่านที่
จะช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการนี้
ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนใน
ชุมชนของเราต่อไป”
ด้านนายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำ�เภอ
บางสะพาน กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดี สำ�หรับ
ชาวบางสะพาน ทีเ่ ครือสหวิรยิ าได้เข้ามาช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา โดยการจัดตั้ง
โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาบางสะพานขึ้น ซึ่งดำ�เนินการต่อเนื่องมา
เป็นรุน่ ที่ 3แล้ว ทำ�ให้เกิดการพัฒนาทัง้ 3 มิติ ได้แก่
พัฒนานักเรียน พัฒนาบุคลากรและพัฒนาสถาน
ศึกษา ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของการ
ศึกษาที่จะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงขอแสดง
ความยินดีกบั สถานศึกษาทัง้ 35 แห่งจาก 7 ตำ�บล
ในเขตอำ�เภอบางสะพาน ที่ได้รับโอกาสในการ
เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดีลว่ งหน้ากับ
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
“ขอเป็นกำ�ลังใจให้กบั บุคลากรทางการศึกษา
ทุกท่าน จงใช้โอกาสนีใ้ ห้เกิดประโยชน์และประสบ
ความสำ�เร็จสูงสุด ท้ายนี้ขอขอบคุณในความ
ตั้ ง ใจจริ ง ของเครื อ สหวิ ริ ย า หน่ ว ยงานภาค
การศึกษาส่วนกลางและท้องถิ่น ที่ช่วยให้เกิด
โครงการนี้ขึ้นมาและขอให้โครงการดีๆ แบบนี้
อยู่ คู่ กั บ ชุ ม ชนชาวบางสะพานตลอดไปครั บ ”
นายอำ�เภอบางสะพานกล่าว
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และเป็นผู้แทนเครือสหวิริยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
“ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ” ว่ า “โครงการ
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2554 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน
โดยมี รู ป แบบเป็ น กองทุ น การศึ ก ษาให้ ก าร
สนับสนุนงบประมาณต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลา 3 ปี
แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการดำ�เนินงานมาแล้ว
2 รุน่ โดยในรุน่ ที่ 1 โรงเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน คือ
โรงเรียนบ้านดอนสง่า และโรงเรียนบ้านสวนหลวง
และในรุน่ ที่ 2 คือ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ในปี
2557 นีถ้ อื เป็นรุน่ ที่ 3 ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการ โดยได้เปิดตัว
โครงการกองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาบางสะพานอย่างเป็นทางการไปแล้ว
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดเวที
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้แก่ตัวแทน
จากสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วม และพิเศษไป
กว่านั้นทางเครือสหวิริยาได้มีการขยายพื้นที่ให้
ครอบคลุม 7 ตำ�บลในเขตอำ�เภอบางสะพานได้แก่
ต.แม่รำ�พึง ต.พงศ์ประศาสน์ ต.กำ�เนิดนพคุณ
ต.ธงชัย ต.ร่อนทอง ต.ชัยเกษม และต.ทองมงคล
เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมดได้โอกาสเข้าร่วม
ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เพื่อ
ชิงเงินกองทุนสำ�หรับพัฒนาการศึกษาดังกล่าว
ซึ่งเกณฑ์ในปีนี้ นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า ได้
เน้นความโดดเด่นการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศเป็นประเด็นหลัก ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นองค์รวม ทั้ง 3
มิติ คือ พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู และพัฒนา
นักเรียน ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาทั้ง 35 แห่ง ดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เพื่อร่วมนำ�เสนอ
ในโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนา
จากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท โดย
สามารถส่งใบสมัครและส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปีได้ทสี่ �ำ นักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่างวัน
ที่ 9-30 มิถุนายน 2557 และสามารถสอบถามราย
ละเอียดของโครงการเพิม่ เติมได้ที่ สำ�นักเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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และโรงเรียนในอำ�เภอบางสะพาน จัดกิจกรรม
“เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach CleanUp) ขึน้ โดยร่วมกันเก็บขยะบนชายหาดแม่ร�ำ พึง
พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยระยะทางกว่า 3
กิโลเมตร โดยในปีนไี้ ด้รบั เกียรติจากนายอำ�เภอ
บางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อม
กับมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างใน
การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ า นการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ประจำ�ปี 2557 ใน 3 สาขา 1) สาขา
ผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ นายสมศักดิ์
ทองถึก ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์
ต.ชัยเกษม 2) สาขาผู้นำ�ชุมชน ให้แก่ นาย
ไชยา ทรหด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านดอนสง่า
ต.กำ�เนิดนพคุณ 3) สาขาผูน้ �ำ ภาคประชาสังคม
ให้แก่ นายจิตร ทองแดง ประธานกลุม่ อนุรกั ษ์
ธรรมชาติ ต.กำ�เนิดนพคุณ และทำ�กิจกรรมเก็บ
ขยะบนชายหาดแม่รำ�พึงร่วมกับประชาชนใน
ท้องที่ หน่วยงานราชการ พนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ เยาวชนจากโรงเรียนจำ�นวนกว่า 520 คน
นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความ
รั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ กล่าว
ว่า กิจกรรมดังกล่าวเอสเอสไอได้ร่วมกับชุมชน
ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน
ซึง่ ถือเป็นวันสิง่ แวดล้อมโลกในทุกปี ด้วยความ
ตระหนักเห็นถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมที่
เป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�เนินชีวติ เช่น อากาศ
นํ้า ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ปัจจุบัน
นี้ได้ถูกทำ�ลายลงเป็นอย่างมากจากฝีมือของ
มนุษย์ และทำ�ให้เกิดปัญหาสำ�คัญต่างๆ ตาม
มา เช่น มลพิษทางขยะ อากาศ นํ้า ดิน เกิด
ภาวะโลกร้อน หรือภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้นเพื่อ
เป็นการรณรงค์ กระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เล็ง
เห็นความสำ�คัญ และช่วยกันส่งเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในชุมชน และนอกชุมชน
รวมถึงพัฒนาแหล่งที่ท่องเที่ยวสำ�คัญต่างๆให้
มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสืบไป
ทั้งนี้ นายนาวา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จาก
การทำ�กิจกรรมเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์บน
ชายหาดแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน ด้วยระยะ
ทางกว่า 3 กิโลเมตร ทำ�ให้สามารถเก็บขยะใน
ปีนี้ได้ปริมาณกว่า 600 กิโลกรัม ซึ่งลดลงจาก
ปี 2556 ที่มีปริมาณอยู่ที่ 1,004 กิโลกรัม แสดง
ให้เห็นถึงความใส่ใจของประชาชนในชุมชนทีม่ ี
การดูแลสิง่ แวดล้อมรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น จึงทำ�ให้ปริมาณขยะต่างๆ ลดลง
ทัง้ นีข้ ยะดังกล่าวได้ถกู นำ�ไปคัดแยกเพือ่ รีไซเคิล
และส่วนทีร่ ไี ซเคิลไม่ได้กน็ �ำ ไปกำ�จัดอย่างถูกวิธี
นายเวรั ช ช์ ธาราสมบั ติ นายอำ � เภอ
บางสะพาน กล่ า วว่ า “ตามที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติได้กำ�หนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของ
ทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อที่ทุกคนทั่ว
โลกได้ให้ความสำ�คัญและตระหนักในปัญหาสิง่
แวดล้อมทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ วันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดี
ทีป่ ระชาชนในอำ�เภอบางสะพานของเราจะได้มี
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ส่วนร่วมในการแสดงพลังทีจ่ ะช่วยปกป้องความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ โลก
และในชุมชนของเราให้คงอยู่ต่อไป โครงการ
“เอสเอสไอ Beach Clean-up” ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ทาง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด(มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมของอำ�เภอบางสะพาน ซึง่ ได้ด�ำ เนินงาน
ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นปีที่ 6
แล้ว ณ บริเวณชายหาดแม่รำ�พึง ซึ่งใช้เป็น
สถานที่ในการดำ�เนินกิจกรรม ทั้งนี้ชายหาด
แม่รำ�พึง เป็นสถานที่ที่สำ�คัญในการประกอบ
อาชีพ และมีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับชาว
แม่ร�ำ พึงและชาวบ้านตำ�บลใกล้เคียง ดังนัน้ การ
ทำ�กิจกรรมในวันนี้ จะส่งผลดีทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวกล่าวคือ นอกจากจะทำ�ให้ชายหาด
สะอาดสวยงามแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำ�นึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกฝังเรื่องการ
คัดแยกขยะให้กับเยาวชน ชุมชน รวมไปถึงนัก
ท่องเที่ยวด้วย”

“โครงการฯในวันนี้ นับเป็นโครงการที่ดี
ทำ�ให้ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชน
ในภาคส่วนต่างๆในอำ�เภอบางสะพาน ไม่วา่ จะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้าน
ในชุมชน กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มา
ร่วมงานในวันนี้ ซึง่ ต้องขอขอบคุณ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) และ องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ที่ทำ�ให้เกิดการรวม
พลังในการสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้กบั ชุมชนของเรา
ขอขอบคุณครับ” นายเวรัชช์ กล่าว
นายเสนีย์ ประดิษฐพงษ์ ผูจ้ ดั การแผนก
ไอที เอสเอสไอ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นพี่น้อง
อำ �เภอบางสะพาน และพนั ก งานเอสเอสไอ
จำ�นวนมากได้มาช่วยกันเก็บขยะในวันนี้ ขยะ
ส่วนมากทีพ่ บจะเป็น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว และ
ขวดพลาสติก การมาช่วยกันคนละไม้คนละ
มือในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยทำ�ให้ระบบ
นิเวศทางธรรมชาติไม่ถูกทำ�ลายลง และอยาก
ให้ทกุ คนได้มสี ว่ ยช่วยกันเมือ่ พบเห็นขยะทีไ่ หน

ช่วยกันเก็บทิง้ ลงถังขยะ เพือ่ คืนระบบนิเวศและ
ธรรมชาติอันสวยงามของพื้นที่นั้นๆ
นางสาวปวีณา อยู่ร่วง ผู้ประกอบการ
บางสะพานรีสอร์ท กล่าวว่า “การมาทำ�กิจกรรม
ครั้งนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้มี
ส่วนช่วยทำ�ให้บางสะพานซึ่งเป็นบ้านของเรา
น่าอยู่ สวยงาม มีระบบนิเวศ และธรรมชาติทคี่ ง
ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ลูกหลานของเราสืบไป
ซึ่งการที่ทุกคนได้มาช่ว ยกันเก็บ ขยะในวันนี้
ขยะที่เก็บได้ก็จะไม่ไปก่อมลพิษทางทะเล หรือ
ริมฝัง่ ให้กระทบต่อธรรมชาติของท้องถิน่ ของเรา
แน่นอน ถ้าไม่มีการเก็บขยะเลยก็จะสะสมและ
อาจกลายเป็นมลพิษส่งผลกระทบต่อชุมชนที่
เราอยู่ รวมทั้งระบบนิเวศ ธรรมชาติริมฝั่ง การ
ท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ และสถานทีพ่ กั ผ่อนของคนใน
ชุมชนในอนาคต สุดท้ายต้องขอขอบคุณเอสเอสไอ
ทีไ่ ด้มกี ารจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนีข้ นึ้ ประจำ�ทุกปี
ในการช่วยดูแลรักษาความสะอาด และสิง่ แวดล้อม
ในชุมชนของเรา ขอบคุณค่ะ” อ่านต่อ น.4
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ทำ�ความสะอาดปรับปรุงปรุงภูมทิ ศั น์ ณ บริเวณ
สวนสุขภาพ หน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน
ซึ่ ง ภายในงานได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายอำ � เภอ
บางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน
และมีผู้บริหาร พนักงาน TCRSS ข้าราชการ
ประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 60 คน
		 นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต ให้สัมภาษณ์กับ
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “นับเป็น
อีกครั้งหนึ่งที่ชาวทีซีอาร์ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพานในการทำ�กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรม
“ทีซีอาร์ จิตอาสา ร่วมพัฒนาสวนสุขภาพ”
ถือเป็นการทำ�กิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 10 ของ
บริ ษั ท ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
สำ�คัญของการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อ
ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่ท้องถิ่นที่ตนอยู่ และตอบ
สนองความต้องการของชุมชนด้วยการพัฒนา
รูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริม
ให้พนักงานได้ใส่ใจในภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
ของชุมชน ซึ่งได้รับร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่าง
เพื่อ นพนั กงานของบริ ษัท ข้ าราชการอำ �เภอ
บางสะพานทุกหน่วยงาน และอาสาสมัคร ร่วม
กันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่ว่าการ
อำ�เภอบางสะพาน และสวนสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนโดยรอบและใกล้เคียงได้
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพในสถานที่
การออกกำ�ลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเป็น
การสร้ า งบรรยากาศของพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วาม
สวยงามและปลอดภัย อันนำ�มาซึ่งความสุข
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพใจแข็งแรงของ
ทุกคนในพื้นที่”
		 “ทัง้ นี้ บริษทั ต้องขอขอบคุณความร่วมมือ
จากพนักงานทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีน่ ัน้ ๆ เสนอแนะ

กิจกรรม ส่งผลให้บริษัท ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากพนักงาน ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตลอดมา และขอให้คำ�มั่นสัญญาว่า
เราจะมุ่งมั่น พัฒนา บางสะพานอย่างจริงจัง
ด้วยความตั้งใจตลอดไปครับ”
ด้านนายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำ�เภอ
บางสะพาน ได้กล่าวว่า “ผมในฐานะของตัวแทน
ชุมชนชาวบางสะพาน ขอขอบคุณ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ที่สนับสนุน
การดำ � เนิ น กิ จ กรรมจิ ต อาสาของบริ ษั ท และ
รู้สึกชื่นชมยินดีกับบริษัท รวมถึงประชาชนใน
ชุ ม ชนที่ ไ ด้ ม าร่ ว มแรงร่ ว มใจทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่วนรวมในการพัฒนาสวนสุขภาพของอำ�เภอ
บางสะพาน ทำ � ให้ เ กิ ด ความสวยงาม ร่ ม รื่ น
เหมาะสำ�หรับการพักผ่อนและออกกำ�ลังกาย”
		 นางสาวนงลักษณ์ บุญยศ ฝ่ายวางแผน
ผลิตและจัดการขนส่ง TCRSS กล่าวว่า “แม้ว่า
จะเข้ามาเป็นพนักงานของทีซอี าร์เพียงแค่ปกี ว่า
แต่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการพั ฒ นาชุ ม ชนของ
บริษัท ฯ เกือบทุกครั้ง โดยวันนี้ได้ร่วมตัดแต่ง
ต้นไม้ เก็บขยะ และช่วยด้านสวัสดิการให้กบั เพือ่ น
พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำ�ให้สัมผัสได้ถึง
ความตั้งใจของเพื่อนพนักงานได้เป็นอย่างดี
ในส่ ว นของดิ ฉั น ในฐานะที่ เ ป็ น คนในพื้ น ที่
บางสะพานและเป็นพนักงานของบริษัทฯ รู้สึก
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ภูมิทัศน์สวน
สุขภาพของบางสะพานน่าอยูม่ ากขึน้ และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากสวนฯ นีไ้ ด้อย่างเต็มที่ แม้จะเป็น
เพียงจุดเล็ก ๆ การร่วมกิจกรรมอาจรู้สึกเหนื่อย
บ้ า ง แต่ เ มื่ อ งานเสร็ จ สิ้ น ก็ ป ระทั บ ใจกั บ การ
ทำ�งานของทุกคนและความสำ�เร็จของกิจกรรม”
		 กิจกรรม “ทีซีอาร์ จิตอาสา ร่วมพัฒนา
สวนสุขภาพ” ถือเป็นกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 1
ประจำ�ปี 2557 ของบริษัท ฯ โดยเป็นกิจกรรม
ที่บริษัท ฯ จัดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางสะพาน โดยมีแผน
จะดำ�เนินโครงการต่อเนื่องตลอดปี 2557 รวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เอสเอสไอ-ชุมชน
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บุคคลตัวอย่างในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

สมศักดิ์ ทองถึก

ไชยา ทรหด

จิตร ทองแดง

สาขาที่
ได้รบั รางวัล

รายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัล

ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
ภาครัฐ

นายสมศักดิ์ ทองถึก
ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บ้านหนองจันทร์
ต.ชัยเกษม

• เป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนทีผ่ ลักดันให้โรงเรียนเข้าร่วม
แข่งขันการลดใช้พลังงานในสถานศึกษา ประจำ�ปี 2557
ของสำ�นักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ซึง่ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้จริงกว่า 10%
• ได้รบั รางวัลที่ 1 ในการประกวดโรงเรียนจัดอุทยาน
การศึกษาดีเด่นของสำ�นักงานการประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
• ได้รับรางวัลการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาดีเด่นระดับเขตการศึกษา 5
• ผลักดัน และปลูกฝังการแยกขยะให้กบั นักเรียน
ภายในโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ขึน้ ภายในโรงเรียน

ผู้นำ�ชุมชน

นายไชยา ทรหด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
บ้านดอนสง่า
ต.กำ�เนิดนพคุณ

• เป็นผูน้ �ำ ในการอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นา้ํ สัตว์ปา่ และ
ฟืน้ ฟูสภาพป่าบริเวณอ่างเก็บนํา้ เขาวงศ์
• ร่วมรักษาสภาพป่าพรุซง่ึ อยูใ่ นทีส่ าธารณะเพือ่ ให้
อยูค่ กู่ บั ชุมชนภายในหมูบ่ า้ น
• สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้าน และเยาวชนในชุมชน
ช่วยกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมํา่ เสมอ
• สนับสนุน และนำ�มวลชนจัดกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
ในหมูบ่ า้ นอย่างต่อเนือ่ ง

ผู้นำ�ภาค
ประชา
สังคม

นายจิตร ทองแดง
ประธานกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติ
ต.กำ�เนิดนพคุณ

• เป็นประธานจัดตัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์ธรรมชาติในชุมชน
ทำ�กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
• สนับสนุนและเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ชาวบ้านในพืน้ ที่
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพือ่ ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่นการทำ�ไม้กวาดจากทางมะพร้าว การ
ทำ�ปุย๋ อินทรีย์
• เป็นผูน้ �ำ ร่วมกับชุมชนในการปลูกพืชยืนต้น
• เป็นผูน้ �ำ กลุม่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรแหล่งนํา้ ภายในชุมชน

เอสเอสไออาสาร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

X

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”
โดยผูบ้ ริหารและพนักงานร่วมใจ
บริจาคโลหิตให้กบั สภากาชาด
ไทย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยที่
ต้องการโลหิตในโรงพยาบาล
และผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบตั ติ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ ท่ามกลาง
ภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต
เนือ่ งจากจำ�นวนผูบ้ ริจาคโลหิต
น้อยลง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่ง
ชาติ สภากาชาดไทย เมือ่ เร็วๆ นี้

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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กลุม งานทรัพยากรบุคคล เครือสหวิรยิ า

ศูนยฯ สิง่ แวดลอม จับมือทีมมวลชนฯ
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ประสานทีมมวลชนฯ กระจายขอมูล สรางความเขาใจ เพิม่ องคความรูใ หชมุ ชน

รับสมัครงานสูช มุ ชน
คนพืน้ ทีต่ อบรับเขาทํางานตอเนือ่ ง ตัง้ เปาทัง้ ปรบั 270 คน

นโยบายการรับสมัครงาน กลุมบริษัทเครือสหวิริยา อ.บางสะพาน ยังคงเปดรับตอเนื่อง และใหความสําคัญกับ
คนในพืน้ ทีเ่ ปนอันดับแรก สอดคลองกับความตองการของชุมชนทีอ่ ยากใหลกู หลานทํางานในทองถิน่ ประสาน
ขอมูลตําแหนงงานวางรวมกันระหวางกลุม ทรัพยากรบุคคล บริษทั ในเครือสหวิรยิ า และทีมมวลชนสัมพันธ เพือ่
กระจายขาวสารใหถึงชุมชนมากที่สุด
นายยงยุ ท ธ มลิ ท อง ผูบ ริ ห าร พนักงาน เพือ่ เขาทํางานกับกลุม บริษทั ด า นต า งๆ หั ว หน า งานสิ่ ง แวดล อ ม
กลุม งานทรัพยากรบุคคล เครือสหวิริยา ในเครื อ สหวิ ริ ย า อ.บางสะพาน ว า พนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร พนั ก งานด า น
กล า วถึ ง ความคื บ หน า การรั บ สมั ค ร “คณะทํ า งานฯ กลุ ม งานทรั พ ยากร ไอที ชางจักรกล พนักงานขับรถ ฯลฯ
บุ ค คล เครื อ สหวิ ริ ย า ในส ว นของ เป น ต น และจากเดื อ นมกราคม ถึ ง
อ.บางสะพาน ได มี ก ารประชุ ม สรุ ป เดือนพฤษภาคมที่ผานมา บริษัทใน
ตัวเลขความตองการจํานวนพนักงาน เครื อ สหวิ ริ ย า อ.บางสะพาน ได รั บ
เปนวาระประจํา เพื่อใหเห็นภาพรวม ผูสนใจเขารวมเปนทีมงานของเครือ
โดย
และตั้ ง เป า หมายร ว มกั น อย า งที่ รวมแลว 131 ตําแหนง เปนคนในพื้นที่
ทราบวา ปนี้กํา หนดรั บพนั กงานไว ที่ ถึง 76 คน หรือ 58% เปนการตอกยํ้าวา
รวมโครงการ
270 อัตรา โดยมีทั้งตําแหนงวิศวกร เราใหความสําคัญ :อานตอหนา 2

เครือสหวิริยา
ทีมมวลชนสัมพันธ

หนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข
สรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
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●

รับรางวัล

●

บี.เอส.เมทัล (บางสะพาน)
รับโลประกาศเกียรติคุณจาก
ผวจ.ประจวบฯ ในโครงการ

To be number one
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ทีมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา ลงพื้นที่สื่อสารขอมูลสิ่งแวดลอม
สรางความรูความเขาใจ ใหชุมชนอยูรวมกับอุตสาหกรรมไดอยาง
มีความสุขในฐานะเพื่อนบาน พรอมรับทราบการทํางานของศูนยฯ
สิ่งแวดลอม ซึ่งคอยเฝาระวัง ตรวจสอบและติดตาม สิ่งแวดลอม
อ.บางสะพาน
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม
สิ่ ง แวดล อ ม และแผนกมวลชน
สั ม พั น ธ เครื อ สหวิ ริ ย า เข า ร ว ม
ประชุมหมูบาน หมู 7 บานทุงลาน
ควาย ต.แม รํ า พึ ง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคี รี ขั น ธ เพื่ อ รั บ ฟ ง ข อ
คิดเห็น ขอเสนอแนะจากชุมชน ใน
ฐานะเพื่อนบานที่อยูใกลเคียงกัน ถึงสอบถามขอมูลเรื่องการตรวจวัด
และเพื่อสรางความเขาใจอันดีให คุณภาพอากาศ และอื่นๆ
ซึ่งในปนี้ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ได
กับชุมชน รวมถึงแจงขอมูลกิจกรรม
การดําเนินงานตาง ๆ ของศูนยฯ กําหนดเปาหมายงานสื่อสารขอมูล
สิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า โดยชุมชน สิ่งแวดอมสูชุมชนอยางตอเนื่อง ทั้ง
: อานตอหนา 3
ไดพดู คุยเรือ่ งสิง่ แวดลอมทัว่ ไป รวม กิจกรรม

เพิม่ คุณภาพใหชวี ติ กับโครงการ
ปลูกผักปลอดสารฯ บานหนองตาจา อ.บางสะพาน

ปลูก-แลกกันบริโภคในชุมชน

ลดรายจาย สรางรายได สงเสริมใหสุขภาพแข็งแรง พรอมทั้ง
สรางความสามัคคีในชุมชน ใหทกุ คนแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ
ในการปลูกผัก
:อานตอหนา 2

●

คอลัมนพิเศษ

ศึกษาดูงาน

เครือสหวิริยาศึกษาดูงาน
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา
ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก
5 มิถุนายน 2557

น.4

: อานตอหนา 4
6/14/2557 BE 22:24

2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจำ�วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ส่งเสริมให้เรียนจบและหางานทำ�ได้ในพื้นที่ ไม่
ต้องไปอยู่ไกลบ้าน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
และสามารถต่อยอดไปถึงวางแผนการออม และ
แผนการใช้ชีวิตในอนาคตของลูกหลานท่านได้
หรือหากต้องคำ�ปรึกษาหรือข้อคิดเห็นทางด้าน
นี้ก็สามารถสอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
ทุกบริษัทฯ ยินดีให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�เป็น
อย่างยิ่ง”
		 “สำ�หรับข้อมูลตำ�แหน่งงานทีป่ ระชาสัมพันธ์
ออกไป ก็จะผ่านหลายช่องทาง เช่น รายงานใน
การประชุมคณะทำ�งานขับเคลื่อนฯ เป็นประจำ�
ทุกเดือน ท่านสามารถสอบถามได้ทผี่ นู้ �ำ ชุมชนใน
พืน้ ที่ รวมทัง้ ในรายการวิทยุ บอร์ดประกาศภายใน
โรงงาน หรือทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยาที่
ลงพื้นที่เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยจะมีเอกสารไป
แจกให้ทราบ หากมีความสนใจก็ติดต่อสอบถาม
ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กำ�กับไว้”
		 ด้านนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการ
แผนกมวลชนสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้าทีมงาน
ที่ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ
เครือสหวิริยา รวมถึงความคืบหน้าเรื่องการรับ
สมัครงาน กล่าวว่า “เรื่องการรับสมัครพนักงาน

เป็นข้อมูลแรกๆ ทีท่ มี งานพูดคุยกับพีน่ อ้ งในชุมชน
เพราะมีคำ�ถามเป็นประจำ�ทุกครั้งว่า รับสมัคร
ตำ�แหน่งใดบ้าง ดูต�ำ แหน่งงานว่างให้ดว้ ย มาบอก
ข่าวเรือ่ งรับสมัครงานด้วย เป็นต้น ซึง่ ถ้ามีขา่ วเรือ่ ง

รับสมัครงานทีมงานเรายินดีแจ้งข่าวให้ทราบทุกๆ
เดือนอยูแ่ ล้ว และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การทำ�หน้าที่
ของเรานั้นจะมีส่วนช่วยให้ทุกฝ่ายเดินหน้าไป
ด้วยกัน สนับสนุนกัน เพือ่ การพัฒนา อ.บางสะพาน”

บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดโครงการ “ส่งเสริมการดูแลสุขภาพบ้าน
หนองตาจ่าให้น่าอยู่” จากการสนับสนุนของ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) และได้แผนกพัฒนาชุมชน เครือ
สหวิรยิ า ร่วมเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ความรู้ และให้ค�ำ
ปรึกษาในโครงการต่างๆ พร้อมร่วมด้วยช่วย

เรียบง่าย ล่าสุดเกิด “กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ” ทำ�ให้มผี กั สวนครัวไว้บริโภคในครัว
เรือนที่ปลูกเอง ลดค่าใช้จ่าย คุณภาพชีวิตที่
อยู่ดี กินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และลด
การใช้ปยุ๋ /ยาปราบศัตรูพชื อยูแ่ บบเศรษฐกิจ
พอเพียง มีผกั ปลอดสารพิษบริโภค ไม่มหี นีส้ นิ
รวมทั้ ง มี แ หล่ ง นํ้ า สะอาดเพี ย งพอในการ
ทำ�การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทางอ้อม
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ เกิดความสามัคคีกนั ช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันทำ�ให้ทกุ คนในชุมชนอยูร่ ว่ มกัน

ต้นจากการพูดคุยหารือทิศทางเกี่ยวกับการมีสุข
ภาวะที่ดีในชีวิตประจำ�วันของพวกเรา ซึ่งมีการ
พูดคุยผ่านเวทีสภาผูน้ �ำ ชุมชน และเห็นพ้องกันว่า
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นสิ่งที่สามารถ
ทำ�ได้ทนั ทีและเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนแน่นอน
ก็เริ่มต้น ณ วันนั้น ทำ�ให้ทุกวันนี้พวกเรามีความ
สุขและได้รับประโยชน์อย่างสูงมาก ร่างกายแข็ง
แรง มีผักสะอาด ปลอดสารไว้บริโภคแลกเปลี่ยน
กันในหมู่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆโครงการ
ปลูกผักฯ ให้ประโยชน์กับชุมชน คือ สร้างความ

ผลักดันให้ชุมชนหันมาใส่ใจและรักสุขภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชุมชน คือ ร่วม
สร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชาวบ้าน
หนองตาจ่า มีสุขภาพกายแข็งแรงด้วยการ
ออกกำ�ลังกาย และได้รับความรู้การบริโภค
อาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ ใช้ชวี ติ อยูแ่ บบพอเพียง

ได้อย่างมีความสุข เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ สี ง่ิ แวดล้อม
ที่ดีน่าอยู่
		 นายจั ก รพงษ์ ไม้ แ ก้ ว คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองตาจ่า กล่าวว่า “โครงการปลูกผัก
ผลอดสารพิษเริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายน 2556 ซึ่ง
โครงการจะไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปีนี้ จุดเริ่ม

สามัคคีกันในชุมชน ซึ่งหลังจากที่ได้ลงมือเริ่มต้น
ทำ�โครงการปลูกผักฯ อย่างจริงจังแล้วพบว่าได้รบั
เสียงตอบรับทีด่ มี ากจากพีน่ อ้ งในชุมชนทุกคนหัน
หน้าเข้าหากัน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การปลูกผักของกันและกันเกิดเป็นเวทีประชา
คมเล็ ก ๆ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง เวที และประโยชน์ ที่

ตามมาอีกข้อคือ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้าง
เสริมความรู้ด้านการเกษตร สร้างเสริมสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเนื่องจากได้บริโภคผักปลอดสาร
พิษ แม้ว่าการปลูกฯ แต่ละครั้งจะใช้เวลาในการ
รอผลผลิตค่อนข้างนานแต่ผลผลิตที่ได้ ส่งผลใน
แง่ดี คือ ชุมชนไม่ตอ้ งใช้สารพิษในการปลูกผัก อีก
ทั้งปลอดการปนเปื้อนสารพิษในดินและไหลลงสู่
แหล่งนํ้า ซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณสสส. และเครือ
สหวิริยาที่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงผลักดันโครงการนี้
และให้ความรูก้ บั ชุมชน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ชุ ม ชนมาโดยตลอด พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็นการ
กระตุ้ น ให้ ชุ ม ชนลงมื อ ทำ � อย่ า งจริ ง จั ง มากขึ้ น
เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สุดท้ายอยาก
ขอบคุณพีน่ อ้ งทุกคนทีเ่ ห็นประโยชน์ของโครงการ
นี้ และเข้าร่วมโครงการช่วยผลักดันให้โครงการ
เข้ ม แข็ ง ทุ ก คนสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน สำ�หรับการต่อยอดและปรับปรุงโครงการ
เช่นขยายพื้นที่ปลูก หรือเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ก็จะ
ใช้เวทีการประชุมผ่านเวทีสภาผู้นำ�ชุมชน เพื่อ
นำ�ไปสู่การพัฒนาโครงการฯ เป็นโอกาสให้ทุก
คนได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและนำ�
ปรับปรุงเพือ่ ให้โครงการปลูกผักนีส้ ามารถพัฒนา
เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง”
		 นายรั ง สรร พุ ท ธวงค์ ผู้ จั ด การแผนก
พัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา กล่าวว่า “เมื่อเรามี
จุดเริ่มต้นที่ดี สิ่งดีๆ ต่างๆ ก็จะตามมา บางครั้ง
อาจพบเจอปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ดว้ ยความ
สามัคคีของคนในชุมชน จะทำ�ให้ผ่านพ้นไปได้
และตัวอย่างที่ดีของพี่น้องชาวบางสะพาน ใน
การพัฒนาตนเองและชุมชนไปสู่ความยั่งยืนนั้น
กำ�ลังก่อร่างสร้างตัวไปทีละขั้นตอน บางหมู่บ้าน
พัฒนาไปถึงระดับที่จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างได้ บาง
หมู่บ้านกำ�ลังอยู่ระหว่างเตรียมตัว ซึ่งทั้งหมด
นั้นเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชนกับเครือ
สหวิริยา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดหมู่บ้าน
ต้นแบบในหลายๆ พืน้ ที่ สำ�หรับหมูบ่ า้ นใดทีอ่ ยาก
ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ แบบยัง่ ยืนไป
ด้วยกัน ก็สามารถมาพูดคุยหารือกันได้ เพราะ
เป้าหมายสูงสุดคือ การร่วมกันสร้างสังคมทีน่ า่ อยู่
ให้เกิดขึ้นในอำ�เภอบางสะพาน”

รับสมัครงาน

ต่อจากหน้า 1

ยงยุทธ มลิทอง
ผู้บริหารกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล
เครือสหวิริยา

กับคนในพืน้ ทีก่ อ่ นเป็นอันดับแรก และตามข้อมูล
ที่ ค ณะทำ � งานฯ ได้ รั บ จากที ม มวลชนสั ม พั น ธ์
ที่ ล งพื้น ที่ ทำ � ให้ท ราบว่าพี่น้องเราต้อ งการให้
ลูกหลานเข้าทำ�งานในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก
เครือสหวิริยา อย่างต่อเนื่องจริงๆ มีคำ�ถามทุกๆ
เดือน ซึ่งอยากจะฝากพี่น้องในชุมชนว่า ภาค
อุตสาหกรรมในพื้นที่มีส่วนช่วยให้ท่านวางแผน
ทางการศึกษาของบุตรหลานท่านได้ เช่น หากเล็ง
เห็นว่า ต้องการให้ลูกทำ�งานใกล้บ้าน ตำ�แหน่ง
งานดี ๆ และเป็ น สิ่ ง ที่ ลู ก หลานท่ า นชอบเรี ย น
สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทต้องการรับ เช่น วิศวกร
หรือช่างจักรกล ช่างเครือ่ งมือหนักอืน่ ๆ ก็สามารถ

ปลูกผักปลอดสาร ต่อจากหน้า 1
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ศูนยฯ สิ่งแวดลอม ตอจากหนา 1
สิ่งแวดลอม ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ ฯลฯ โดย
ลาสุดไดทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศไป
เมื่อกลางเดือน พ.ค. ที่ผานมา และตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ เชน นํ้าผิวดิน
นํ้าทะเล ก็นํามาเลาสูชุมชนฟง ซึ่งทีมงานจะ
ลงพูดคุยรายงานใหชุมชนไดทราบถึงวิธีการ
ผลการตรวจวัด โดยเนนการกระจายขอมูลให
ถึงแตละชุมชน หากบางหมูบานมีขอซักถาม
ก็จะสามารถพูดคุยกับทีมงานสิ่งแวดลอมได
โดยตรง
ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ เปนหลักทางวิทยาศาสตรไปพูด
คุยตอบคําถาม รวมทัง้ หากมีขอ มูลทีเ่ กีย่ วของ
กับโรงงานในเครือ ก็จะนําไปหารือและมาพูด
คุยใหชมุ ชนเขาใจ ซึง่ นับวาเวทีประชุมหมูบ า น
และเวทียอ ยตางๆ เชน สภาผูน าํ ชุมชน เปนตน
ทําใหทีมงานสิ่งแวดลอม ไดใกลชิดกับพี่นอง
ชาวบางสะพานมากขึน้ ซึง่ สวนมากครัง้ ขอมูล
ดานสิ่งแวดลอม จะมีความเปนวิชาการและ
ลงรายละเอียดมาก การสื่อสารผานเอกสาร
อาจทําใหเขาใจยาก ดังนัน้ จึงจําเปนตองลงไป
พูดคุย อธิบายที่มาที่ไป เชน บางทานตองการ

ประโพธ จูประชากรณ

ผูอ าํ นวยการศูนย
บริหารจัดการและ
สงเสริมสิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา

“ลาสุดที่ทีมงานลงพื้นที่หมู 7 บานทุง
ลานควาย ต.แมรําพึง ก็ไดรับคําถามเกี่ยวกับ
คุณภาพอากาศ ฝุนควันตางๆ ที่ชุมชนมีขอ
สงสัย นองๆ ทีมงานก็ไดพูดคุยและนําขอมูล
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สอบถามเรื่ อ งสี ข องควั น ที่
ปล อ ยออกจากปล อ งควั น
ของการผลิต หรือปริมาณฝุน
ตามทองถนน ทีมงานฯ ไดให
คําตอบในเบื้องตนดวยหลัก
การที่เกิดทางวิทยาศาสตร รวมถึงนําขอมูล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ นํา้ ไปรายงานให
พี่นองทราบ และเกิดความสบายใจ อยางไร
ก็ตามขอใหพี่นองชาวบางสะพานมั่นใจได
วา มาตรฐานตางๆ ทั้งคุณภาพอากาศ นํ้าฝน
นํ้าทะเล สภาพแวดลอม รอบ ๆ บางสะพาน

มีการตรวจวัดโดยผูเชี่ยวชาญทุกป และหาก
พี่นองชาวบางสะพานมีขอซักถาม ขอสงสัย
หรื อ ต อ งการแจ ง ข อ มู ล ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ก็
สามารถประสานงานกับผูนําชุมชนของทาน
หรือทีมมวลชนสัมพันธ รวมทั้งติดตอมาที่
ศูนยฯสิ่งแวดลอมฯ ไดทันที”

เครือสหวิริยา โดย ทีมมวลชนสัมพันธ รวมโครงการ

หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน

(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ณ อบต.แมรําพึง จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ

25 มิถนุ ายนนี้ เตรียมพบกับ

ทีมคาราวานสรางความสุขเคลื่อนที่ของเครือสหวิริยา
โดยทีมมวลชนสัมพันธ กับ “โครงการหนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิม้ ใหประชาชน (โครงการจังหวัด
เคลือ่ นที)่ ” ครัง้ ที่ 2 จัดโดยจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ และ
อําเภอบางสะพาน ซึ่งจัดขึ้น ณ องคการบริหารสวน
ตําบลแมรําพึง ตั้งแตเวลา 09.00 - 14.00 น. คาราวาน
ความสุขจากเครือสหวิริยา จะรวมสนับสนุนกิจกรรม
บริการตัดผมสตรี และบุรุษ พรอมจัดบูธนิทรรศการ
ขอมูลบริษัทในเครือ รวมถึงงานดานสิ่งแวดลอม และ
กิจกรรมเลมเกมสแจกของรางวัล.....รวมสรางรอยยิ้ม
สดใสใหพี่นองชาวบางสะพาน จากเครือสหวิริยา
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คอลัมพิเนศษ

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิ.ย. 2557
โดยความรวมมือของ อบต.แมรําพึง ศูนยฯ สิ่งแวดลอม พี่นองชาวบางสะพาน บริษัทในเครือสหวิริยา

องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง พี่นองชาวอําเภอบางสะพาน บริษัทในเครือ
สหวิริยา โรงเรียนบานอาวยาง และโรงเรียนบานทาขาม สถานีทรัพยากรปาชายเลนที่ 8 ชมรม
ตกปลา อ.บางสะพาน และศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า จัดกิจกรรม
“รักษสงิ่ แวดลอม 57” เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน ซึง่ เปนวันสิง่ แวดลอมโลก โดยมีการปลูกตนโกงกาง

ใบใหญและโกงกางใบเล็ก จํานวน 1,000 ตน บริเวณหนาโรงงานบมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย และ
ปลอยสัตวนํ้า หลายชนิด เชน ปลานวลจันทรทะเล และหอยหวาน รวม 130,000 ตัว บริเวณ
ศาลาหมูบ า น บานปากคลอง ม.5 ต.แมราํ พึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ...รวมกันอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณเพื่อบางสะพานนาอยูของทุกคน

เครือสหวิริยาศึกษาดูงานกลุม True

เครือสหวิริยา โดยบจก. กลุมเหล็กสหวิริยา บจก.บี.เอส.เมทัล
บจก.เรือลําเลียงบางปะกง บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท และสายงานบุคคล สายงานพัฒนาชุมชน/มวลชนสัมพันธ
เขาศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ งานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม ชุมชน ณ อาคารทรู ถนนพระราม 9

X
X บี.เอส.เมทัล (บางสะพาน) รับโลประกาศเกียรติคุณ

จาก ผวจ.ประจวบฯ ในโครงการ To be number one

นายวีระ ศรีวฒ
ั นตระกูล ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธาน
ในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแก นายสาคร ศรีวิชัย รองผูจัดการ
โรงงาน บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด สาขา 1 บางสะพาน ในฐานะประธาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เนื่องจากชมรม
TO BE NUMBER ONE ของ บจก.บี.เอส.เมทัล ไดสรางชือ่ เสียงโดย เปนตัวแทน
ไปแขงขันในระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก พรอมไดรบั เลือกใหเปนตัวแทน
ไปแขงขันในระดับประเทศตอไป ณ หองประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัด
จ.ประจวบคีรีขันธ
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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