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• ร.ร.ดอนสง่า-สวนหลวงพัฒนาครบ3ปี
SSIรับใบรับรอง

จัดประชุมสีเขียว
เตรียมขยายผล
สู่บริษัทในกลุ่ม
เอสเอสไอผ่านการประเมินผล
และได้รบั ใบรับรองการจัดประชุม
สีเขียว (Green Meetings) ซึง่ จัด
โดยองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (TBCSD) และสถาบัน
สิ่ ง แวดล้ อ มไทย ในโครงการ
TBCSD Green Meetings เพื่อ
รณรงค์ให้ภาคเอกชนนำ�แนวทาง
การจัดประชุมสีเขียวในองค์กร
ไปประยุกต์ใช้ เน้นส่งเสริมใช้
ทรัพยากรคุ้มค่า ลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ผู้บริหารมั่นใจขยายผล
ปฏิบตั จิ ดั ประชุมสีเขียวสูบ่ ริษทั
ในกลุม่ เอสเอสไอได้ครบทุกบริษทั
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สำ�นักประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
อ่านต่อ น.4
เอสเอสไอ		

• ผลสัมฤทธิ์ขยับสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ

สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน : ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี หลังจากดำ�เนินงานตามแผน

พัฒนาฯ คุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ “กองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน” ครบ 3 ปี โรงเรียนบ้านดอนสง่า
มีผลคะแนนทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 ดีขึ้นจากลำ�ดับที่ 29 เป็นที่ 20 ของเขตพื้นที่การศึกษา
และผลคะแนนทดสอบการศึกษาขึ้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 มีคะแนนสูงเป็นลำ�ดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนหลวงได้สร้างนักเรียนผ่านระบบมอนเตสเซอรีเ่ ข้าไปเรียนในระดับชัน้ ประถมอ่านออกเขียนได้รอ้ ยละ 100 และมีระบบ
ดูแลติดตามนักเรียนที่ดี

WCE รุกตลาดอุตฯเกษตร
คว้างานผลิตมีดสับปาล์ม
WCE ลุ ย ขยายตลาดลู ก ค้ า กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมการเกษตร มี ลู ก ค้ า
ไว้วางใจดำ�เนินการศึกษาและผลิต
หลายรายการ ล่ า สุ ด ผลิ ต -ส่ ง มอบ
ชิ้นส่วนเครื่องกล “ใบมีดสับทลาย
ปาล์ม” จำ�นวน 24 ชิ้น ของบริษัท

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำ�กัด จังหวัด
ชุม พร ผลิตทดแทนการสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศเป็นผลสำ�เร็จ สามารถ
ใช้ ง านได้ ต่ อ เนื่ อ งมากกว่ า 1,200
ชัว่ โมง มากกว่าใบมีดจากต่างประเทศ
อ่านต่อ น.3
				

กองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน
รุ่นแรกไปได้สวยหลังดำ�เนิน
ตามแผนครบ 3 ปี “โรงเรียน
บ้ า นดอนสง่ า และโรงเรี ย น
บ้านสวนหลวง” นักเรียนมีผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาสู ง ขึ้ น
ต่อเนือ่ ง โรงเรียนบ้านดอนสง่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET) ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ป.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับชั้น ม.3
ก้ า วขึ้ น จากลำ � ดั บ ที่ 29 เป็ น
ลำ � ดั บ ที่ 20 ในระดั บ จั ง หวั ด
ด้ า นโรงเรี ย นบ้ า นสวนหลวง
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (O-NET)
ระดั บ ชั้ น ป.6 มี ค ะแนนรวม
เฉลี่ยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิด
เป็นร้อยละ 3.33 นอกจากนี้
แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง เป็น
ที่พึงพอใจของผู้ปกครองและ
ชุมชนต่อการจัดการศึกษาของ
อ่านต่อ น.2
โรงเรียน

ถาม - ตอบ

วิสัยทัศน์ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มเอสเอสไอ
คุณยงยุทธ มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และสำ�นักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

อ่านต่อ น.3

แท่นจ่ายเคเบิ้ลยักษ์ WCE สุดแจ๋ว
ทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญารับการ
ขึน้ ทะเบียนและออกอนุสทิ ธิบตั ร
“เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิ้ล
ด้วยแขนแบบโต๊ะหมุนอัตโนมัต”ิ
(Automatic Turntable Machine
SSI p.1.indd 1

With Loading Arm for Roll and
Pay Cable) ผลงานการออกแบบ
และประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ของบริ ษั ท
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(WCE)

		 ตามที่ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (WCE) ได้นำ�ผลงาน
การออกแบบและประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
คือ “เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิ้ล
อ่านต่อ น.4
ด้วยแขน		
1/30/2559 BE 21:40

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
พัฒนาศึกษาฯ

ต่อจากหน้า 1

ในขณะที่ ดำ � เนิ น แนวทางการพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ ง
คณะครูมีขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน พร้อมได้
รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
เมื่อเร็วๆ นี้ เครือสหวิริยา ได้ติดตามผลการ
ดำ�เนินงานหลังรับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา “กองทุนสหวิริยาฯ” ครบ 3 ปีของโรงเรียน
บ้านดอนสง่าและโรงเรียนบ้านสวนหลวง ซึ่งเป็น
โรงเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจากโครงการกองทุนสหวิรยิ า
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำ�ปี
2554 (รุน่ ที1่ ) โดยตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทัง้ 2 โรงเรียนสามารถปฏิบตั ติ าม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3 ปี) ที่ได้เสนอไว้กับ
คณะกรรมการโครงการฯ บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้
เป็นที่น่าพอใจ
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เปิดเผยกับ
ทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า โรงเรียนบ้านดอนสง่า
และโรงเรียนบ้านสวนหลวง เป็นโรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกจากโครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ประจำ�ปี 2554 ซึ่งโรงเรียนทั้ง
2 แห่ง ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี แห่งละ 800,000 บาท โดยมีสดั ส่วนแบ่งออก
เป็น 3 งวด งวดแรกร้อยละ 50 เป็นจำ�นวนเงิน 400,000
บาท งวดที่สองร้อยละ 25 เป็นจำ�นวนเงิน 200,000
บาทและงวดทีส่ ามร้อยละ 25 เป็นจำ�นวนเงิน 200,000
บาท ซึ่งจากการนิเทศติดตามและประเมินผล โดย
คณะกรรมการโครงการกองทุนฯตลอดระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
บ้านดอนสง่าและโรงเรียนบ้านสวนหลวง แสดงให้เห็น
ว่างบประมาณ 800,000 บาท สามารถนำ�ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางในการพัฒนาองค์
รวม 3 มิติ คือ พัฒนาครู พัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
สถานศึกษา ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
และถึงแม้ว่าทางโรงเรียนบ้านดอนสง่าและ
โรงเรียนบ้านสวนหลวง จะได้รับทุนสนับสนุนครบ 3
ปีแล้ว แต่เนือ่ งจากระบบของการปฏิบตั งิ านตามแผน
พัฒนาฯของคณะครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งเป็น
อย่างมาก ทำ�ให้ทางโรงเรียนยังคงสามารถดำ�เนินงาน
ต่อไปได้อย่างเป็นระบบ แม้จะไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการกองทุนสหวิริยาฯแล้วก็ตาม
ทั้งนี้เป็นผลมาจากคณะครูและบุคลากรของทั้ง 2
โรงเรียน มีขวัญและกำ�ลังใจที่เข้มแข็งในการทำ�งาน
สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทำ�ให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ได้อย่างมีคุณภาพ
ผมในนามของตัวแทนเครือสหวิรยิ า ขอขอบคุณ
ในความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของคณะครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านดอนสง่าและโรงเรียนบ้านสวนหลวง ที่เล็งเห็น
ความสำ � คั ญ และร่ ว มผนึ ก กำ � ลั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กลไกในการขับเคลือ่ นพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางในการพัฒนาองค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาครู
พัฒนาผูเ้ รียนและพัฒนาสถานศึกษา และผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าโรงเรียนบ้านดอนสง่าและโรงเรียนบ้าน
สวนหลวง จะเป็นสถานศึกษาต้นแบบของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
		นายพิเศษ มากมา ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
โรงเรียนบ้านดอนสง่า กล่าวว่า “หลังจากที่โรงเรียน
บ้านดอนสง่าได้รบั ทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มูลค่า 800,000 บาท ระยะ 3 ปี ภายใต้โครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
จากเครือสหวิริยา  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
บ้านดอนสง่า ต่างมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะนำ�งบประมาณ
ในส่วนนีม้ าใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความคุม้ ค่ามาก
ทีส่ ดุ ซึง่ ทางโรงเรียนได้จดั ทำ� แผนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
3 ปีขึ้น โดยมีรูปแบบการดำ�เนินงานแบ่งออกเป็น 9
กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 2. กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการอ่านการเขียนการคิดเลขและ
การคิดวิเคราะห์ 4. กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุม่ สาระการเรียนรู้ 5. กิจกรรมส่งเสริม
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ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 6. กิจกรรมติดตามผล
สานต่อความสำ�เร็จนักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาภาค
บังคับ 7. กิจกรรมพัฒนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
และนอกสถานศึกษา 8. กิจกรรมกำ�กับ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลและ 9. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
ระดับสถานศึกษา
ทั้งนี้ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนสง่า ภายใต้โครงการ
กองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน คือ การพัฒนาตามแนวทางในการพัฒนา
องค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาครู พัฒนานักเรียนและ
พัฒนาสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
		พัฒนาครูและบุคลากร  โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บคุ ลากรเข้าร่วมการพัฒนาให้ตรงกับงาน
ทีร่ บั ผิดชอบอย่างสมํา่ เสมอ โดยการจัดอบรมเรือ่ งการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์และการวิจยั ในชัน้ เรียน พร้อมทัง้ จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการจัดการ
ศึกษา รวมถึงเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรม
การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ครูทจี่ ดั การเรียนการ

หลักสูตรพร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยรอบสถานศึกษาโดยการเชิญคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียนตั้งแต่การวางแผนงาน รวมทั้งเสนอ
แนะข้อคิดเห็นต่างๆ โดยกิจกรรมของโรงเรียนมีหลาก
หลายกิจกรรม เช่น การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม
วันแม่กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันปีใหม่ การเวียน
เทียนในวันสำ�คัญทางศาสนา งานประเพณีวันลอย
กระทง เป็นต้น ซึ่งผลจากการร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมกัน
แก้ปัญหาและร่วมรับรู้ความสำ�เร็จในทุกๆ กิจกรรม
ทำ�ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่างมีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนสง่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหลังจากโรงเรียน
บ้านดอนสง่าได้รบั คัดเลือกให้ได้รบั ทุนสนับสนุนจาก
เครือสหวิริยาแล้ว โรงเรียนของเรามีการพัฒนาการ
ศึกษาทั้ง 3 ด้านขึ้นอย่างชัดเจน และถึงแม้ว่าขณะ
นี้ ท างโรงเรี ย นบ้ า นดอนสง่ า จะได้ รั บ งบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการฯ ต่อเนื่องครบตามกำ�หนดใน
ระยะเวลา 3 ปีแล้ว แต่ทางโรงเรียนก็ยงั คงรักษาระบบ

สอนแล้วทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพิม่ สูงขึน้ มีการมอบเกียรติบตั รยกย่องครูทมี่ ผี ลงานดี
เด่นในระดับอำ�เภอ จังหวัด ภูมภิ าคและระดับประเทศ
		พัฒนานักเรียน  โดยการจัดกิจกรรมพัฒนา
การอ่าน การเขียน การคิดเลขและการวิเคราะห์ รวมถึง
กิจกรรมติวเตอร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุม่ สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย-คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ ซึง่
ตลอดระยะเวลา 3 ปีนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสง่า
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยก
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ในปี 2557 ที่ผ่านมา
ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (LAS)
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนสูง
เป็นลำ�ดับที่ 1 ของเขตพืน้ ทีฯ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
(NT) ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี
คะแนนสูงเป็นลำ�ดับที่ 2 ของเขตพื้นที่ฯ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก้าวขึน้ จากลำ�ดับที่ 29 เป็น
ลำ�ดับที่ 20 นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมส่ง
เสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพ เพือ่ เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนและสร้างชื่อเสียง
ให้ชุมชนอำ�เภอบางสะพาน โดยการนำ�นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดั บ อำ � เภอ จั ง หวั ด ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ
ประเทศ เช่น การประกวดเรียงความภาษาไทย การ
ประกวดแต่งกลอนภาษาไทย การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง เป็นต้น
		พัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
การพั ฒ นาและศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ในและนอก
สถานศึ ก ษา เช่ น จั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ปลงสาธิ ต ชุ ด
เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำ�ป้ายความรู้ทุกกลุ่มสาระ
ตามจุ ด ต่ า งๆในบริ เ วณโรงเรี ย น รวมถึ ง ขอความ
ร่วมมือแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาในเขตอำ �เภอ
บางสะพาน เพื่ อ นำ � นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาเรี ย นรู้
โดยเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมเสริม

และแนวทางการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาฯเพือ่ ยก
ระดับคุณภาพการศึกษาตามที่ได้ดำ�เนินการไว้ต่อไป
ในนามของโรงเรียนบ้านดอนสง่า ผมต้องขอขอบคุณ
เครือสหวิริยา ที่เล็งเห็นความสำ�คัญของการศึกษา
โดยการจัดโครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานนี้ขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนงบ
ประมาณในการดำ�เนินงานมาตลอดระยะเวลา 3 ปี
ทำ�ให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนสง่าได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบมากขึน้ และขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการฯ
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่าน ทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ใน
การปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาฯ  เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ขอบคุณครับ”
		นางสุนทรี ศรีทัศน์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
โรงเรียนบ้านสวนหลวง กล่าวว่า “เป็นระยะเวลาครบ
3 ปีแล้วที่โรงเรียนบ้านสวนหลวงได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ทางโรงเรียนรู้สึกดีใจที่เครือสหวิริยา ซึ่งเป็นองค์กร
ภาคเอกชนในเขตอำ�เภอบางสะพาน ได้ให้ความสำ�คัญ
และเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนบ้านสวนหลวงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจาก
ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวม
มูลค่า 800,000 บาท จากเครือสหวิริยาแล้ว ทาง
โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์รวม 3 มิติ คือ
พัฒนาครู พัฒนานักเรียนและพัฒนาสถานศึกษามา
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยได้ดำ�เนินงาน
ตาม แผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ซึง่ เป็นแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทีท่ างโรงเรียนได้น�ำ เสนอไว้กบั ทาง
คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ โดยมีรายละเอียด
การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
		พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร หลั ง ได้ รั บ ทุ น           
สนับสนุนพัฒนาฯ  ทางโรงเรียนบ้านสวนหลวงได้มี
การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการตามกลุ่มสาระหรือ
โครงการที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ค ณะครู แ ละบุ ค ลากร

ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม./ ปีตามเกณฑ์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการ
มอบเกี ย รติ บั ต รยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ แ ก่ ค รู ดี ใ น
ดวงใจ ครูต้นแบบและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะในวันครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำ�ลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
		พั ฒ นานั ก เรี ย น โรงเรี ย นบ้ า นสวนหลวงมี
เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยมีการจัดทำ�สำ�เนาเอกสารข้อสอบ
O-NET, NT, LAS, Pre O-NET เพื่อใช้ฝึกเรียนในชั่วโมง
ติวเตอร์ รวมถึงจัดทำ�เอกสาร เพื่อใช้ในการสอนซ่อม
เสริมนักเรียนในกิจกรรมเก่งเดิมเสริมต่อ  นอกจากนี้
นักเรียนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาความถนัด
และความสามารถ โดยจัดให้อยูใ่ นรูปแบบของชุมนุม
รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการ
ประกวดทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านการทำ�อาหาร ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านกีฬา เป็นต้น โดยในปีล่าสุด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนหลวง มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยวิชาสังคมศึกษา
คะแนนเฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 14.49 วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 12.65 วิ ช าภาษา
อังกฤษคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 7.6 นับว่า
เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า ยิ น ดี ที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้นตามเป้าหมายการดำ�เนินงานของ
โรงเรียนบ้านสวนหลวง นอกจากนี้ยังส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน โดยการจัด
ทำ�หลักสูตรการเรียนการสอน ระหว่างโรงเรียนบ้าน
สวนหลวงกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดย
นักเรียนสามารถเก็บหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อที่
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้อีกด้วย
		พัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสวนหลวง    
มี เ ป้ า หมายในการพั ฒนาปรั บ ปรุ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ น
สถานศึกษา เพือ่ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ การพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ของนักเรียนและการสอนของครู รวมถึง
ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุง
สวนพฤกษศาสตร์ โดยให้ครูที่รับผิดชอบเข้ารับการ
อบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ และดำ�เนินการจัด
กิจกรรมพฤกษศาสตร์ ได้แก่ การแบ่งพื้นที่การศึกษา
การสำ�รวจพรรณไม้ การจัดทำ�ป้ายพรรณไม้ และการ
จัดทำ�ข้อมูลทะเบียนพรรณไม้เสนอโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังร่วมมือกับ
ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านหรือวิทยากรส่วนท้องถิ่น
จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะอาชีพให้แก่นกั เรียน  อาทิ  การจัดทำ�สวนสมุนไพร
ในโรงเรียน การทำ�ไม้กวาด นํา้ ยาล้างจาน เป็นต้น รวมถึง
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและ
ไทยมุสลิม และให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระบบ
ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในด้านต่างๆ
อาทิ ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ เป็นต้น ส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครูและผูป้ กครองในชุมชน
ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า โรงเรี ย นบ้ า นสวนหลวงมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบองค์รวม
ทั้ง 3 ด้าน ถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางโรงเรียนจะประสบ
ปัญหาขาดผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน แต่ทางโรงเรียนก็ยงั
คงดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
ไปได้ เนือ่ งจากคณะครูโรงเรียนบ้านสวนหลวงทุกคน
ต่างมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยมุง่ เน้นพัฒนากระบวนการบริหาร พัฒนาบุคลากร
เพือ่ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ ผลต่อผูเ้ รียน
ให้มคี วามรู้ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ภายใต้บรรยากาศและแหล่ง
เรียนรูภ้ ายในโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอน โดยเน้น
การมีสว่ นร่วมจากชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้องอย่างสมํา่ เสมอ
ในนามของโรงเรียนบ้านสวนหลวง ต้องขอ
ขอบคุณเครือสหวิริยาที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาสถานศึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณ
คณะกรรมการโครงการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่าน ที่คอยให้คำ�แนะนำ�ตลอดการดำ�เนินงานตาม
แผนพัฒนาฯระยะ 3 ปี ขอบคุณค่ะ”
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
การผลิตมีดสับทลายปาล์มให้กับบริษัท กลุ่ม
ปาล์มธรรมชาติ จำ�กัด จังหวัดชุมพร เพื่อทดแทน
นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผูจ้ ดั การ การสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยใบมีดสับย่อย
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (WCE) ได้ ทลายปาล์มเป็นชิน้ ส่วนหนึง่ ทีม่ ปี ริมาณการใช้งาน
เปิดเผยกับผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้มีการเข้าเยี่ยมชมการผลิต
ของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการเกษตรโดย
เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันปาล์มในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร พร้อมกับนำ�เสนอเกีย่ วกับการ
ให้บริการของ WCE แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว จาก
การเข้าเยี่ยมชมทำ�ให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
การเกษตรมีความสนใจด้านการให้บริการ ไม่ว่า
จะเป็นงานซ่อมบำ�รุง งานโครงสร้างโลหะ งาน
ด้านการผลิต และพัฒนาชิ้นส่วนเครื่องกลเชิง และสั่งซื้อจากต่างประเทศต่อปีค่อนข้างสูง
(R&D program) เบื้องต้นได้รับความไว้วางใจจาก 		 โดยทาง WCE เองมีประสบการณ์การผลิต
ลูกค้าดำ�เนินการศึกษาและผลิตหลายรายการ ชิ้นส่วนเครื่องกลจึงได้ดำ�เนินการศึกษาและผลิต
โดยรายการที่ได้ดำ�เนินการเสร็จไปแล้วนั้นคือ คือเริม่ จากการดำ�เนินการตรวจสอบความเสียหาย

WCE รุกตลาด

ต่อจากหน้า 1

ถาม - ตอบ

ต่อจาก น.1

วิสัยทัศน์ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มเอสเอสไอ
คุณยงยุทธ มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และสำ�นักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

วิสยั ทัศน์ นโยบายการบริหารทรัพยากร ข้ อ เสนอแนะ สำ � หรั บ นำ � มาจั ด ทำ � แผนงานด้ า น
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและส่งเสริมให้แผน
บุคคลของกลุ่มเอสเอสไอ
l

ของวัสดุชิ้นงานของต่างประเทศ เพื่อนำ�มาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการผลิตและดำ�เนินการ
เลื อ กวั ส ดุ พร้ อ มกั บ ศึ ก ษากรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่
เหมาะสมจนถึงการดำ�เนินการผลิตและตรวจสอบ

หลังจากทางบริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำ�กัด
ได้ท�ำ การติดตัง้ ใช้งานไปแล้วใบมีดสับย่อยทลาย
ปาล์มที่ WCE ผลิต สามารถใช้งานได้มากกว่า
ประมาณ 1,200 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าใบมีดสับย่อย
ทลายปาล์มของต่างประเทศและยังคงใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของ บริษัท
เวสท์ โ คสท์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง ในการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
เครื่องกลเป็นการต่อยอดถึงการผลิตและการให้
บริการแก่ลูกค้ารายอื่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
การให้บริการงานประเภทผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล
ทางด้านการเกษตรรวมถึงบริการด้านอืน่ ๆ ต่อไป
		 WCE มั่ น ใจว่ า สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในการให้บริการด้านวิศวกรรม
คุณภาพก่อนส่งมอบลูกค้าซึ่งได้ดำ�เนินการแล้ว กั บ กลุ่ ม การเกษตรได้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากเรามี
เสร็จ และทำ�การส่งมอบลูกค้าเพื่อทำ�การติดตั้ง เครื่องมือและบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึง
ประสบการณ์ในการให้บริการด้านวิศวกรรมโดย
ใช้งาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
		 นายกิตติศกั ดิ์ กล่าวอีกว่า ผลการดำ�เนินการ เฉพาะด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล
3. การพัฒนาตนเอง (Self Development) โดย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระบบ KM หรือ Knowledge
Management เพื่อเพิ่มโอกาสให้พนักงานสามารถ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท มี อ ยู่ แ ล้ ว เช่ น
หนังสือที่มีอยู่ในคลังหนังสือ ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของส่วนงานพัฒนาและฝึกอบรม โดยจะประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบข้อมูลของหนังสือ และ
จะพัฒนาระบบการพัฒนาตนเอง เป็นส่วนหนึง่ ของ
การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้กับพนักงานต่อไป
		 ในส่ ว นของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ เ ป็ น ความ
จำ�เป็นตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด จะดำ�เนินการตามปกติ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

มีการเปลีย่ นแปลงองค์กรเพือ่ ให้สอดรับ
สถานการณ์
ทางธุรกิจและการฟืน้ ฟูกจิ การ
		 จากสถานการณ์ของบริษัทที่อยู่ระหว่างการ
ฟื้นฟูกิจการนั้น วิสัยทัศน์ของสายทรัพยากรบุคคล l แนวทางในการสรรหาบุคลากรใน อย่างไร
		 ในภาพขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เหมาะสม
และธุรการจึงแบ่งออกเป็นสองระยะ ระยะสั้น คือ สถานการณ์ปัจจุบัน
การดำ�เนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

การดูแลและรักษาพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมี
ค่าของบริษทั ให้อยูก่ บั บริษทั และคัดเลือกพนักงาน
ที่ดีและเหมาะสมที่สุดตามความจำ�เป็นของแต่ละ
ตำ�แหน่งงาน และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่าง
พนักงานกับบริษัท รวมถึงสร้างสมดุลให้พนักงาน
ระหว่างการทำ�งานและครอบครัว (Work life Balance)
เพือ่ ให้บรรลุแผนการดำ�เนินงานระยะสัน้ ของ SSI ให้ได้
		ส่วนวิสยั ทัศน์ระยะยาว นัน้ เมือ่ บริษทั ฯสามารถ
พลิกฟืน้ กลับในสูภ่ าวะปกติ เราจะพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เพือ่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รองรับการพัฒนา
บริษัท เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

		 จากข้ อ จำ � กั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ทำ � ให้ เ ราไม่
สามารถรับพนักงานใหม่ได้จำ�นวนมาก เราจึงต้อง
เน้ น การทำ � งานเชิ ง รุ ก และแม่ น ยำ � หากเป็ น การ
สรรหาพนักงานใหม่นนั้ ต้องได้คนเก่งและเหมาะสม
ที่สุด ส่วนอัตราทดแทนตำ�แหน่งเดิมนั้น เราต้อง
มองหาจากพนักงานภายในอย่างจริงจังเพิม่ มากขึน้
และขยายขอบข่ายงานให้คนที่เหมาะสมมีโอกาส
ทำ�หน้าทีน่ นั้ ๆ รวมถึงสับเปลีย่ นหน้าทีข่ องพนักงาน
ต่างสายงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน จะได้
ทำ�งานทีท่ า้ ทายขึน้ ในขณะทีส่ ามารถรักษาหรือเพิม่
ประสิทธิภาพงานได้

l แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
แผนงานและการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

l

		 เนือ่ งจากบริษทั อยูใ่ นกระบวนฟืน้ ฟูกจิ การ ก่อ
ให้เกิดการขาดความเชือ่ มัน่ จากผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่างๆ สิง่ สำ�คัญเร่งด่วนของบริษทั คือการดำ�เนินการ
ตามแผนการดำ�เนินงานระยะสั้น SSI ที่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ได้สื่อสารให้พนักงานทราบไปก่อน
หน้านี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการค้า ด้านการลด
ต้นทุน และ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (ที่ได้
ดำ�เนินการไปแล้วคือการปรับโครงสร้างการบริหาร
และโครงสร้างอัตรากำ�ลัง โดยลดพนักงานจำ�นวน
หนึ่ง) เพื่อให้มีรายได้เพียงพอองค์กรสามารถอยู่
รอดได้ และดำ�เนินการค้ากับคู่ค้า เพื่อให้สามารถ
จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทุกท่านได้
		 จากสถานการณ์ของบริษทั ที่เปลี่ยนแปลงไป
ขณะนี้เรากำ�ลังอยู่ในระยะแรกของการจัดทำ�แผน
งานด้านทรัพยากรบุคคล โดยได้ทบทวนปัญหาและ
ข้อจำ�กัดเดิมทีม่ อี ยู่ และกำ�หนดแผนการสือ่ สารผ่าน
ช่องทางต่างๆ รวมทั้งการพบปะพนักงาน ผู้จัดการ
และผูบ้ ริหาร เพือ่ รับทราบปัญหาและข้อจำ�กัดใหม่ๆ
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		 แม้ว่าบริษัทอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการและ
มีข้อจำ�กัดด้านงบประมาณ เราเห็นเป็นโอกาสที่
พนักงานจะสามารถพัฒนาทั้งทักษะและความรู้
โดยคงไว้ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาใน
หลายรูปแบบ คำ�นึงถึงความประหยัดและความคุม้ ค่า
ซึ่งจะเน้นเฉพาะเรื่องที่สำ�คัญ มีความจำ�เป็น โดย
มุ่งสร้างความสามารถให้พนักงานนำ�ความรู้ความ
สามารถไปใช้แก้ปัญหาที่สอดคล้องตามแผนการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจให้กับบริษัท ได้แก่
1. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานได้หมุนเวียนตำ�แหน่งงาน เพื่อ
ให้สามารถเรียนรู้งานอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
เติบโตในสายงานและสายงานข้างเคียง
2. การฝึกอบรมภายใน (In house training) โดย
การทบทวนหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ และจัดหาหลัก
สูตรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
พัฒนาทักษะในการทำ�งาน

l

กับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและแผนการ
ฟื้นฟูกิจการที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น บริษัทได้ดำ�เนินการ
ปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างอัตรากำ�ลัง
ซึ่งได้สื่อสารให้พนักงานทราบไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยมีการโอนย้าย สับเปลีย่ นงาน การปรับลดอัตรา
กำ�ลังโดยรวม และมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของฝ่ายธุรกิจการค้าและงานด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทีเ่ ป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับการ
อยู่รอดของบริษัทฯ
		สำ�หรับงานด้านทรัพยากรบุคคล ในปัจจุบนั เรา
แยกโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ และสำ�นักบุคคลและธุรการกลุ่ม ดังนี้
1.1 สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มุ่งเน้น
ดำ�เนินการที่รองรับและสนับสนุนธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อน เพือ่ ให้ส�ำ เร็จตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ โดยทำ�
หน้าทีด่ า้ นการสรรหาและคัดเลือก การจัดทำ�เงินเดือน
และค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การ
ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมถึงงานด้าน
ธุรการเพื่อรองรับการดำ�เนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัท
1.2 สำ�นักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม มุ่งเน้นการจัด
งานเชิงระบบด้าน HR เพือ่ เป็นกำ�หนดนโยบายและ
กรอบทีส่ ามารถนำ�ไปใช้รว่ มกันทัง้ กลุม่ และการจัด
ทำ�งาน Shared Service เพื่อลดความซํ้าซ้อนและค่า
ใช้จ่ายของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ซึ่งดำ�เนินการแล้ว
ได้แก่ การฝึกอบรม งานด้านธุรการต่างๆ ซึ่งอาจจะ
แบ่งแยกเป็นอีก 2 ส่วน คือ การเจรจาต่อรองกับผูข้ าย
โดยส่วนงานนี้เป็นหน้าที่ของสำ�นักจัดซื้อกลุ่ม และ
การใช้งานในฐานะ User จะเป็นหน้าที่ของสาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สื่อสารในหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้พนักงานได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความเข้าใจ
สถานการณ์ที่แท้จริงของบริษัท เพราะการได้รับ
ข้อมูลจากข่าวลือ และแหล่งอื่นๆ ที่ไม่เป็นทางการ
อาจมีความคลาดเคลื่อน และส่งผลให้พนักงาน
เสียขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ทางลบต่อองค์กรได้ ดังนั้นเราจะเร่งเพิ่มช่องทาง
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเปิดรับ
ข้อคำ�ถามและข้อเสนอแนะของพนักงาน เพื่อจะ
ได้นำ�ไปสู่การตอบกลับด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมต่อไป
		 นอกจากนี้ เ ราจะร่ ว มกั น สร้ า งบรรยากาศ
การทำ � งานที่ ดี ให้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นหมู่
พนักงาน และหล่อหลอมทีมงาน เนื่องจากช่วงที่
ผ่านมาได้มกี ารปรับเปลีย่ น รวมหน่วยงาน เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานจำ�นวนหนึ่งมีการ
โอนย้ายข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเป็นทีม
เดียวกัน และได้มสี ว่ นร่วมในการทำ�งานอย่างเต็มที่
รวมทั้งดูแลรักษาพนักงานให้แสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่และมีโอกาสก้าวหน้า

ความร่วมมือของพนักงานในการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง
l

		 ภายใต้สถานการณ์ทเี่ ราเผชิญช่วงเวลาทีย่ าก
ลำ�บากและต้องดำ�เนินการเพื่อความอยู่รอดนั้น
บริษัทต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
ทุกคนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในการช่วยกันรักษา
ยอดขาย ลูกค้า และใส่ใจในการดูแลต้นทุนในการ
ดำ�เนินงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและสอดคล้อง
กั บ กฎหมาย พยายามพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วาม
รอบรู้ ทำ�งานได้หลายหน้างานให้ความสนใจใน
การดูแลงบประมาณ ค่าใช้จา่ ยของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด มุ่งเน้นการทำ�งานที่สำ�คัญ จำ�เป็น และ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ภายใต้บรรยากาศ
การให้กำ�ลังใจเพื่อนร่วมงาน และการสื่อสารเชิง
สร้างสรรค์
		 ความรู้ความสามารถของพนักงานจะช่วยให้
เราผ่านวิกฤตนีไ้ ปได้ งานทุกงาน ผลงานทุกชิน้ ทีส่ ง่
เสริมความสำ�เร็จให้แผนการดำ�เนินงานขององค์กร
คือ เป้าหมายใหญ่ร่วมกันของพวกเรา ซึ่งจะทำ�ให้
เราอยู่รอดได้
		 ผลจากความทุ่ ม เทของทุ ก คนตลอดระยะ
เวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทำ�ให้บริษัทสามารถทำ�การ
ค้าได้ตามปกติ ลูกค้าและผู้ขายยังให้ความมั่นใจ
ค้าขายกับบริษัท แม้ว่าจะมียอดขายและยอดการ
ผลิตทีไ่ ม่มาก แต่สามารถทำ�กำ�ไรได้ และลดปัญหา
l ภารกิจเร่งด่วนในการบริหารทรัพยากร ด้านกระแสเงินสดลง ซึง่ หากบริษท
ั มีความสามารถ
บุคคลคืออะไร
และความพร้อม เราจะเร่งกลับไปดูแลพนักงานให้ดี
		 การสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง โดยมุง่ เน้นการ ยิ่งขึ้นต่อไป

1/30/2559 BE 21:26

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559

แทนจายเคเบิ้ลยักษ ตอจากหนา 1
แบบโตะหมุนอัตโนมัต”ิ (Automatic Turntable Machine
With Loading Arm for Roll and Pay Cable) เขายื่น
ทําการขอจดอนุสทิ ธิบตั รตอกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 นั้น เพื่อคุมครองการ
ประดิษฐคดิ คนและการออกแบบผลิตภัณฑผลงาน
ของบริษทั ขณะนีก้ รมทรัพยสนิ ทางปญญาไดมกี าร
อนุมตั ขิ นึ้ ทะเบียนและออกอนุสทิ ธิบตั รเลขที่ 10421
เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่
ผานมา โดยมีเงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร ไดแก
1) ตองเปนการประดิษฐขึ้นใหมที่แตกตางไปจาก
เดิม ยังไมเคยมีการใชหรือแพรหลายกอนวันยืน่ ขอ
หรือยังไมเคยมีการเปดเผยสาระสําคัญของการ
ประดิษฐนั้นกอนวันยื่นขอทั้งในหรือตางประเทศ
2) สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได
ทัง้ นี้ “เครือ่ งมวนและจายสายเคเบิล้ ดวยแขน
แบบโตะหมุนอัตโนมัติ” ใชสําหรับวางสายเคเบิ้ล
สายไฟฟาแรงสูงในทะเลที่มีระยะทางไกลตอเนื่อง
มากกวา 54 กิโลเมตร ทํางานดวยระบบอัตโนมัติ
ซึ่งถือไดวาเปนเครื่องจักรที่ใชวางสายเคเบิ้ลเพียง
เครือ่ งเดียวและใหญทส่ี ดุ และในอาเซียน รับนํา้ หนัก
สายเคเบิ้ลได 3,000 - 5,000 ตัน”
สิง่ ประดิษฐดงั กลาวประกอบไปดวย ชุดสลัก
(Pin) ฐานเครือ่ งจักร (Base Support) โตะหมุน (Table)
ชุดตะกรา (Wall) ชุดขับเคลื่อน (Transmission unit)

SSI รับใบรับรอง

ตอจากหนา 1

เปดเผยวา ตามที่บริษัทไดสมัครเขารวมโครงการ
การประชุมสีเขียว (Green Meetings) ซึ่งจัดขึ้นโดย
องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (TBCSD) นั้น เปนที่นายินดีวา บริษัท
ไดผา นการประเมินผลการจัดประชุมสีเขียวตามหลัก
Green Meetings ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเปนที่
เรียบรอยแลว โครงการดังกลาวสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ น และผลั ก ดั น ให อ งค ก ร
สมาชิกของ TBCSD เขารวม พรอมขยายผลโครงการฯ
ออกสูสังคมในวงกวางตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนเพื่อรวมเปนสวน
หนึง่ ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน และ

ชุดแขนเครื่อง (Loading Arm) หอ
ควบคุม (Tower) ชุดลูกกลิง้ (Roller
Unit) ชุดสงกําลัง (Hydraulic System)
ชุดควบคุม (Control) และชุดจาย
สารหลอลื่น (Lubricant System) ซึง่
การออกแบบชิ้นสวนและอุปกรณ
ทั้ ง หมดจะถู ก ออกแบบให เ ป น
ลักษณะแบบ Modula เพื่อใหงาย
ตอการผลิตและติดตัง้ และกาวขาม
ขอจํากัดทางดานอุปกรณและเครือ่ ง
จักรที่ใชในการผลิตในประเทศไทย
โดยสิ่งประดิษฐชิ้นนี้ถูกติดตั้งและ
ใช ง านบนเรื อ Barge ของ บมจ.
อิตาเลียนไทย ทีใ่ ชสําหรับวางสาย
เคเบิล้ ใน “โครงการวางสายเคเบิล้
วงจร 3 จากโรงไฟฟาขนอมสูเกาะ
สมุย” เพือ่ เพิม่ ศักยภาพอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
ด า น นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ มาพะเนาว กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสท
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) กลาวกับผูสื่อขาว “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา นับวาเปนความสําเร็จ
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ของเราหลั ง จากผลงานนี้ ได ค ว า
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนระดับดีเยี่ยม ดาน
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประจําป
2557 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สรางจิตสํานึกที่ดีของทุกคนในองคกร
การประเมินดังกลาวประเมินในหัวขอตางๆ
ไดแก การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธเขารวมประชุม
การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดเตรียมสถาน
ที่/อุปกรณ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และ
การจัดเตรียมอื่นๆ โดยองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน และสถาบันสิง่ แวดลอมไทย ไดสง เจาหนาที่
เขามาประเมินที่บริษัทเพื่อตรวจการเตรียมการกอน
การประชุม 2 ชัว่ โมง โดยผลการประเมินพบวา เอสเอส
ไอไดดาํ เนินการประชุมตามแนวทาง Green Meetings
โดยไดมกี ารประกาศเปนนโยบายอยางชัดเจน เพือ่ ให
พนักงานไดรวมมือกันนําแนวทางการประชุมสีเขียว
มาใชภายในองคกร พรอมสงเสริมใหบริษทั ในเครือนํา
แนวทางมาใชดวย โดยบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทาง
การประชุมสีเขียว ดังนี้
1) บริษัทเรียนเชิญและประชาสัมพันธขาวการ

X เอสเอสไอ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 2559

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน ) หรือ เอสเอสไอ รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2559 โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและ
ชุมชนสัมพันธ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม เปนผูแ ทนบริษทั สงมอบของขวัญ
ใหกบั สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ประจวบคีรขี นั ธ (สวท.ประจวบคีรขี นั ธ) องคการบริหาร
สวนตําบลกําเนิดนพคุณ และ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพาน เพือ่ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนได
ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของตนเอง และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

(วช.) บริษัทมีความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จ แสดงถึงศักยภาพทาง
ดานวิศวกรรม ในการบริการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม
จึงเปนการยืนยันไดถึงการพัฒนาและสรางสรรค บริการดานวิศวกรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของอยาง
นวัตกรรมเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ ตอเนือ่ งและยัง่ ยืนภายใตแนวคิด “We Engineering
สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก และการ Your Success”
ประชุมผานทางจดหมายขาว อิเล็กทรอนิกส หรือ
อีเมล และมีการแนบไฟลเอกสารการประชุมเชื่อม
โยงกั บ ระบบปฏิ ทิ น ซึ่ ง สามารถตอบกลั บ การเข า
รวมประชุมผานทางอีเมลไดทันที พรอมทั้งระบุใน
จดหมายเชิญใหผูเขารวมประชุมรับทราบวาเปนการ
จัดประชุมตามหลักการ Green Meetings เพื่อใหผูเขา
รวมการประชุมเตรียมความพรอมกอนเขารวมการ
ประชุม เชน การงดสวมเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวาง
การประชุม
2) บริษัทมีการลดและหลีกเลี่ยงการพิมพเอกสาร
โดยเอกสารขอมูลการประชุมจะใชวธิ กี ารแนบเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประชุ ม ผ า นทางจดหมายข า ว
อิเล็กทรอนิกส หรือฉายขอมูลการประชุมผานทาง
จอ LCD และใหผูเขาประชุมจดบันทึกลงสมุดบันทึก
ของตนเอง ซึ่งเปนการชวยลดการใชกระดาษไดเปน
จํานวนมาก แตในกรณีที่มีความจําเปนจะตองพิมพ
เอกสาร ทางบริษทั จะจัดพิมพเอกสารทัง้ สองหนาเปน
สีขาว-ดําเทานั้น
3) บริษัทเลือกใชหองประชุมตามจํานวนผูเขารวม
การประชุม โดยมีการจองหองผานทางระบบ Intranet
สํ า หรั บ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า มี ก ารเลื อ กใช อุ ป กรณ แ บบ
ประหยัดพลังงาน มีฉลากเบอร 5 สําหรับการกําหนด
อุณหภูมิภายในหอง บริษัทใชระบบปรับอากาศแบบ
รวม ไดปรับตั้งอุณหภูมิไวที่ 25 องศาเซลเซียส พรอม
ทั้งมีการติดปายรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงานที่
สวิตทเปดปดไฟ การตกแตงสถานที่ของหองประชุม
บริษัทเลือกตกแตงโดยใชไมกระถาง วางตามบริเวณ
ตางๆ ทําใหหองประชุมสวยงาม และลดการประดับ
ตกแตงห อ งจากวัส ดุสิ้ นเปลื อ งได 4) บริษั ทมีการ
เสิรฟนํ้าดื่ม และเครื่องดื่มชา/กาแฟแบบชงสําเร็จรูป
พรอมรับประทาน โดยจะมีแมบานสอบถามความ
ตองการของผูเขารวมประชุมวาตองการรับเครื่องดื่ม
หรือไม หากไมรับก็จะไมเสิรฟให ชวยลดการเกิดของ
เสียเหลือทิ้งได และมีการวางเหยือกนํ้าไวสําหรับ
เติมเองเมื่อเริ่มการประชุม 5) บริษัทจะปดเครื่องฉาย
LCD หรือเลือกใชเปน stand-by mode หากไมไดใชงาน
เปนเวลานาน และเลือกใชรางวัลหรือของทีร่ ะลึกจาก
ผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เชน
โคมไฟจากกะลามะพราว เปนตน
นอกจากนี้เจาหนาที่จากองคกรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน และสถาบันสิง่ แวดลอมไทย ยังได

ใหคําแนะนําแกเอสเอสไอวาควรจัดเตรียมถังขยะ
ประเภทตางๆ ใหเพียงพอและระบุประเภทขยะให
ชัดเจน เชน ขยะรีไซเคิล เศษอาหาร เปนตน เพื่อให
การคัดแยกและการนําขยะไปทิง้ หรือกําจัดมีประสิทธิภาพ
และควรจัดภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับ
มาใชใหมไดมาใชในการรับอาหารจากรานตางๆ แทน
การใชวัสดุจําพวกโฟม หรือพลาสติก
นายผดุงศักดิ์ กลาววา “นับเปนเรื่องนายินดี
เปนอยางยิง่ ทีเ่ อสเอสไอผานการประเมินการจัดประชุม
สีเขียว เพราะเปนการสะทอนถึงความมุง มัน่ ตัง้ ใจของ
พนักงานทุกคนของเอสเอสไอที่ไดใหความสําคัญกับ
การใชทรัพยากรอยางคุมคา และรวมใจกันลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตอไป ผมมองวาการรักษาสิ่งแวดลอมนั้น ทุก
คนสามารถเริ่มตนไดจากตัวเอง และลงมือทําจาก
สิ่งเล็กๆ ใกลตัว ดังเชนที่เอสเอสไอไดสงเสริมให
พนักงานจัดการประชุมสีเขียว เพราะถาทุกคนรวม
แรงรวมใจกัน เราจะสามารถรักษาทรัพยากรและมี
สิ่งแวดลอมที่สะอาดและสวยงามไวใหลูกหลานได
ตอไปในอนาคต”
นอกจากนี้เอสเอสไอไดสนับสนุนใหบริษัทใน
กลุมเอสเอสไอเขารวมการประเมินดังกลาวเพื่อรับ
ใบรับรอง Green Meetings โดยไดขยายผลไปยังบริษทั
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) เปน
บริษทั ตอไป โดยเปาหมายถัดไปของบริษทั คือการรับ
การรับรอง Green Meetings Plus ซึง่ เปนการรับรองเมือ่
บริษัทในเครือหรือองคกรคูคาไดรับการรับรอง Green
Meetings จากการสนับสนุนของบริษทั และจะขยายผล
ใหครอบคลุมทุกบริษทั ในกลุม เอสเอสไอ โดยพิธรี บั ใบ
รับรอง Green Meetings ทาง TBCSD จะแจงใหทราบตอไป
ทั้งนี้โครงการการประชุมสีเขียว (Green Meetings) เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2554 โดยมีองคกรที่
เขารวมโครงการมากกวา 80 องคกร แบงเปนองคกร
สมาชิก TBCSD จํานวนกวา 12 องคกร และองคกร
ภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 68 องคกร โดยองคกรที่ไดรับ
ใบรับรอง Green Meetings แลว ไดนําแนวทางการจัด
ประชุมสีเขียวในองคกรไปประยุกตใชในการสงเสริม
สนับสนุนใหองคกรคูคา หนวยงานที่เกี่ยวของใหนํา
แนวทางการจัดประชุมสีเขียวไปประยุกตใชในองคกร
อยางเปนรูปธรรมจนไดรับใบรับรอง Green Meetings
Plus จํานวน 3 องคกร

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา
วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม , นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางสาวเคลือวัลย ชางเผือก , นางพรชื่น ทัดแกว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ไลน ทรานสปอรต จัดกิจกรรม
ั
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น
0”
ประสานความรวมมือทุกหนวยงาน ปฎิบตั งิ านเขมขน จริงจัง วัดผลตอเนือ่ ง

บริษทั ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ในกลุม ธุรกิจสหวิรยิ าโลจิสติกส
เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรือ่ ง
การลดอุบัติเหตุบนทองถนน
ในพื้ น ที่ อํ า เภอบางสะพาน
จ.ประจวบฯ และพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ และ
เมือ่ วันที่ 15 มกราคม ทีผ่ า นมา
ผูบริหาร พรอมพนักงาน จัด
กิจกรรม “รณรงคลดอุบัติเหตุ
เปน 0” (Zero Accident) เพื่อ
รวมมือกันลดจํานวนอุบัติเหตุ
บนทองถนน ทัง้ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอ
บางสะพาน และพื้นที่อื่นๆ

:อานตอหนา 2

บริษัทในเครือสหวิริยา บางสะพานสัมพันธ เปดตัว “รานพอดี”
มอบหุนสมทบธนาคารชุมชนบางสะพาน

ตามเงือ่ นไข 3 ป งานคุณภาพ
เครือสหวิรยิ า สานตองานพัฒนา
ชุมชนตอเนื่อง คณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ตัวแทนจาก 9
บริษทั รวมมอบเงินสมทบหุน ใหกบั
10 ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
หลังผานเกณฑการประเมินความ
เขมแข็ง ตอเนื่องปที่ 3 ภายใต
โครงการสหวิรยิ ารวมพัฒนา รวม
เปนเงิน 692,000 บาท ดวยงบ-

เปดบานตอนรับคณะ
ดูงานอยางตอเนื่อง
คณะ ททท. ประจวบฯ
เยี่ยมชมบานมารอง
เมื่อชวงกลางเดือนมกราคมที่ผานมา
“ชุมชนตนแบบบานมารอง” ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน เป ด บ า น
ตอนรับหนวยงานภาครัฐ คณะจาก
สํานักงานการทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ : อานตอหนา 4
SVG p.1.indd 1

ประมาณจากบริ ษั ท ต า งๆ ใน
เครือฯ เพือ่ เพิม่ เงินทุนหมุนเวียน
ใหกับธนาคารชุมชน และเปน
หนึง่ ในกําลังใจและแรงขับเคลือ่ น
ใหธ นาคารชุม ชนมีการพัฒนา
ต อ ย อ ด ไ ป สู ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง
เชื่ อ มโยงงานพั ฒ นาทุ ก มิ ติ
ก า วไปด ว ยกั น อย า งยั่ ง ยื น ทั้ ง
ภาคอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชน
บางสะพาน : อานตอหนา 4

ชวยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ นพนักงานเครือสหวิรยิ า
“รานพอดี”เปดตัวหนึ่งในสาย
ธุรกิจ โครงการรานคาสวัสดิการ
ทีส่ ง ตอไปยังเพือ่ นพนักงานใน
เครือสหวิริยา เพื่อรวมสราง
การพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม กระตุน
สั ง คมการบริ โ ภคอย า งพอดี
สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
โดยบริษทั บางสะพานสัมพันธ
จํากัด เปดตัว “รานพอดี” ราน
: อานตอหนา 3
จําหนาย

ประมวลภาพ
ยินดีกับฅนเหล็ก
จากเหล็กแผนเคลือบไทย เครือสหวิริยา
ภูมใจควารางวัล

●

บริจาคโลหิต

พนักงานชาวเครือสหวิริยาใจบุญ
รวมบริจาคโลหิตใหสภากาชาด
ประจวบฯ
น.2

●

อบรม

4 บริษัท กลุมสหวิริยาโลจิสติกส
ติวเขมอบรมการบริหารคุณภาพ
(QMS) ISO 9001:2015

“การแขงขันกีฬาแหงชาติ” ครั้งที่ 44

“นครสวรรคเกมส”

สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดประจวบฯ
ในฐานะตัวแทนนักกีฬาเปตอง
ตอ น.3

น.2
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
ไลน์ ทรานสปอร์ต

ต่อจากหน้า 1

		ภายในงานได้รับเกียรติจากนายถวิล ฉันทาวรานุรกั ษ์ นายอำ�เภอบางสะพาน เป็นประธาน
เปิ ด งานฯ พร้ อ มด้ ว ยผู้ นำ � ชุ ม ชน อาทิ กำ � นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ธุรกิจรถร่วมบริการ ฯลฯ มาร่วมงาน
และไฮไลท์สำ�คัญ คือมีกิจกรรมสาธิตมาตรฐาน
การดำ�เนินงาน ด้านการตรวจความพร้อมของ
พนักงานขับรถ รถขนส่งสินค้า และกฎระเบียบ
การใช้รถใช้ถนนตามกฏจราจร ความเข้มงวด
ของคณะทำ�งานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของ พขร. รวมถึงสร้างสัญลักษณ์ของการร่วมด้วย
ช่วยกันลดจำ�นวนอุบัติเหตุ โดยแจกสติกเกอร์
รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 0 เพื่อนำ�ร่องโครงการ
ความปลอดภัยฯ ตลอดปี 2559 นำ�ไปสู่เป้าหมาย
Zero Accident ณ บริเวณลานขนส่งสินค้า บจก.
ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
		 โดยนายถวิล ฉันทาวรานุรกั ษ์ นายอำ�เภอ
บางสะพาน กล่าวถึงกิจกรรมครัง้ นีว้ า่ “ทราบว่าที่
ผ่านมา บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือสหวิริยา มีพื้นที่ดำ�เนินงานหลักตั้ง
อยู่ในพื้นที่บางสะพาน ได้มีการรณรงค์เรื่องลด
อุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านคณะทำ�งาน
ควบคุมการปฏิบัติการรถขนส่งสินค้าของเครือ
สหวิริยา ถือเป็นเรื่องที่ดี และการทำ�งานรณรงค์
ลดอุบัติเหตุต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจาก
หลายฝ่าย ต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง และทำ�ให้เกิด
เป็ น วั ฒ นธรรมขององค์ ก ร ที่ จ ะต้ อ งใช้ ค วาม
ระมัดระวังทุกครั้งในการใช้รถใช้ถนน การสร้าง
วัฒนธรรมความไม่ประมาท ต้องเริ่มกันตั้งแต่
ครอบครัวก่อน พ่อ แม่ พี่น้อง และคนใกล้ชิดที่อยู่
ในครอบครัว ต้องช่วยกันสร้างหรือปลูกฝังนิสัย
ความไม่ประมาท ต้องช่วยกันเน้นยํ้า เพื่อให้เกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความสำ�คัญไปทิศทาง
เดียวกัน คือ อุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ เพือ่ จะได้ไม่เกิดผล
กระทบและเกิดความเสียหายตามมา ซึง่ การสร้าง
วัฒนธรรมความไม่ประมาทนั้น ต้องไม่เฉพาะใน
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเท่านั้น แต่ต้องหมาย
รวมไปถึงการใช้ชวี ติ โดยไม่ประมาทในทุก ๆ เรือ่ ง
ด้วย เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น และขอบคุณทุกท่านที่มีเจตนารมณ์
ที่ดี ต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ถือเป็นหัวใจสำ�คัญในทุก
l

ประจำ�วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
วินาทีของการปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน และขอ
ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผล
ให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเป็นลำ�ดับ”
		 “ขอให้บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด และ
รถร่วมบริการขนส่งสินค้า เข้มงวดในกฎระเบียบของ
การเดินรถขนส่งสินค้าอย่างจริงจังและมีก�ำ ลังใจ
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป พนักงานขับรถขนส่ง
ขอให้มคี วามพึงระวังในการขับรถโดยไม่ประมาท
จึงเป็นผลนำ�มาซึง่ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ช่วยกันสร้างจิตสำ�นึก ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ร่วมกันในสังคมทั้งบริษัทและชุมชนในอำ�เภอ
บางสะพาน ถ้ากิจกรรมนี้ได้ผล จะเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพการ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยากฝากกับผูข้ บั รถทุกท่าน
ว่าหากเรามีทักษะการขับรถดีอยู่แล้วก็อยากให้
เพิ่มในเรื่องของจิตสำ�นึกและการตระหนักเรื่อง
ความปลอดภัยให้มากขึน้ เพือ่ ความปลอดภัยกับ
ตัวเองและเพื่อนร่วมถนน”

“การรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 0 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับชุมชน”

อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ทั้งนี้ และขอฝากถึงผู้นำ�ชุมชน
พี่น้องชาวบางสะพาน รวมถึงพนักงานในเครือ
สหวิริยา ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแล
การเดินรถขนส่ง ร่วมกับชุมชน เพื่อการอยู่ร่วม
กันกับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน”
		ด้านความเห็นจากหน่วยงานราชการทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม นายอานัส กองเจ หัวหน้าขนส่งอำ�เภอ
บางสะพาน กล่าวว่า “ผมคิดว่าเป็นสิง่ ทีด่ ที บี่ ริษทั
เอกชนหรือบริษทั คูค่ า้ ทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และได้จดั กิจกรรมนีข้ น้ึ เพราะเป็นกิจกรรม
ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือกันมาก สิง่ ทีค่ ดิ ทำ�ค่อนข้าง
ยาก เพราะอุบัติเป็นศูนย์ ทำ�ยากจริงๆ แต่อย่าง
น้อยๆ ก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง ซึ่งเราต้องทำ�ให้ได้

		ปิดท้ายด้วยรายละเอียดจากนายอุดม สดใส
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ประธานจัดกิจกรรม “รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 0”
Zero Accident กล่าวว่า “บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดนโยบาย
เข้มงวดกฎระเบียบการเดินรถขนส่งสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมาย คือ อุบัติเหตุต้องไม่เกิดขึ้น
บนท้องถนน ทั้งในอำ�เภอบางสะพาน และถนน
เส้นอื่นๆ จึงได้จัดงาน “รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น
0” (Zero Accident)” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนร่วมกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ความร่วมมือ
กับพันธมิตรในธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

บริจาคโลหิต

l

ด้วยใจอาสา...ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พนักงานชาวเครือสหวิริยาใจบุญ
ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดประจวบฯ

    เป็นประจำ�ต่อเนือ่ งทุกปี สภากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และโรงพยาบาลบางสะพาน  อ.บางสะพาน  จัด
“โครงการรับบริจาคโลหิต” โดยมีทีมหน่วยกาชาด อ.บางสะพาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตั้งศูนย์ขอรับบริจาคโลหิต โดย
ในครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2559 นี้ บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย
เครือสหวิริยา อาสาเปิดบ้านอำ�นวยความสะดวกบริการ
ด้านสถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของ TCS ต.แม่รำ�พึง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา
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คุณภาพในการบริหารงานทัง้ ด้านจริยธรรม ขนส่ง
ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการ
ตรวจสอบหลายช่องทาง ได้แก่ กฎระเบียบข้อ
บังคับทีเ่ ข้มงวด คณะทำ�งานตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานฯ รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า
(Operation Control Center) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุม
การทำ�งานรถขนส่งสินค้าเครือสหวิรยิ า ด้วยระบบ
GPS เพือ่ ติดตามตำ�แหน่งของรถ สามารถตรวจสอบ
ความเร็วอันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและ

ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานใจอาสาจาก 4 บริษทั
ในเครือสหวิริยา  อาทิ  บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  บมจ.
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย และ     
บจก.บี.เอส.เมทัล (สาขา 1) พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต กว่า 
40 คน เพื่อสำ�รองในคลังภาคบริการโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วย
ในการรักษาพยาบาล และได้รบั เกียรติจากนายถวิล ฉันทาวรานุรกั ษ์ นายอำ�เภอบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

รายงานลูกค้าได้วา่ ช่วงเวลาดังกล่าว สินค้าอยู่ ณ
จุดใด ใช้เวลากีช่ ว่ั โมงในการส่งสินค้า อีกหนึง่ เครือ่ งมือ
ประกอบการดำ�เนินการงานขนส่งสินค้าแบบ 360
องศา ทัง้ หมดเพือ่ ให้การส่งสินค้าถึงมือลูกค้าในเวลา
ทีก่ �ำ หนด ด้วยความปลอดภัยพร้อมกับใส่ใจชุมชน
ให้งานขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดอุบัติเหตุ
และให้ชมุ ชนวางใจในกระบวนการทำ�งานควบคุม
การปฏิบตั ริ ถขนส่งสินค้าของเครือสหวิรยิ า เพือ่ ลด
อุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ ทีส่ �ำ คัญคือ บริษทั ฯ มีบทลงโทษ
ทีช่ ดั เจน สำ�หรับผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับทีก่ �ำ หนดไว้
รวมถึงมีการวัดผลตามระยะเวลา เช่น 3 เดือน 6
เดือนเป็นต้น เพือ่ ตรวจสอบและปรับปรุงการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลสำ�เร็จสูงสุดที่วางไว้”

อบรม

4 บริษัท กลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ ติวเข้มอบรม
การบริหารคุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015

     กลุ่ ม สหวิ ริ ย าโลจิ ส ติ ก ส์ ติ ว เข้ ม จั ด อบรมการบริ ห าร
คุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน  
4 บริษัท ในเครือสหวิริยา ประกอบด้วย บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์
บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต บจก.ท่าเรือบางปะกง และบจก.เรือ
ลำ�เลียงบางปะกง เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร
งาน ภายในองค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน บีเอสไอ กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จำ�กัด มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมธราดล ท่าเรือ
ประจวบ ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

1/30/2559 BE 22:14

ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559
032-548600 ตอ 119 และนางสาววันวิสาข หุนจิ้น ● เพื่ อ ร ว มพั ฒ นากองทุ น สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ
032-548600 ตอ 115 พรอมทั้งสามารถติดตาม พนักงานในเครือสหวิริยา สรางการมีสวนรวม
สินคาอุปโภค-บริโภค Online ใหกบั เพือ่ นพนักงาน ความเคลือ่ นไหว และขาวสารโปรโมชัน่ ดีๆ ไดทาง พึ่งพากันและกันในองคกร พัฒนาคุณภาพชีวิต
ในเครือสหวิรยิ า ในราคาคุณภาพ เพือ่ ชวยแบงเบา www.facebook.com/ราน-พอดี เพื่อรวมสรางการ ของพนักงานและครอบครัวที่บางสะพาน เพื่อ
ภาระดานเศรษฐกิจ สูอนาคตการลงทุนไดรับ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
ผลตอบแทนร ว มกั น ต อ ยอดไปถึ ง การพั ฒ นา
เกิดความรวมมือ สรา ง
กองทุนสวัสดิการ นํากําไรสวนหนึ่งปนผลใหกับ
ทัศนคติที่ดีของพนักงาน
สมาชิก และกลับคืนสูสังคมในรูปแบบกิจกรรม
ตอองคกร ในการอยูรวม
การพัฒนาตางๆ
กันแบบเกือ้ กูลหนุนเสริม
นางศศิธร พิริยกิจ ผูจัดการทั่วไป บริษัท
ดวยการใหพนักงานรวม
บางสะพานสั ม พั น ธ จํ า กั ด ในเครื อ สหวิ ริ ย า
เป น หุ น ส ว นของร านค า
กลาวในนามหนวยงานที่ไดรับนโยบายการขับ
เคลือ่ นงานพัฒนาชุมชนในดานตางๆ วา “ทีมงาน
สวัสดิการ “รานพอดี” ใน
บางสะพานสัมพันธ ไดรับมอบหมายจากคณะ
รูปแบบของสมาชิก
กรรมการคณะนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า ในการพัฒนาและ
ดําเนินงานดานกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยเฉพาะการ
ดูแลพีน่ อ งชุมชนบางสะพาน ซึง่ พนักงานสวนใหญ
70% ก็เปนคนในพืน้ ที่ อ.บางสะพาน จึงมีความมุง มัน่
และคาดหวังใหภาคชุมชน และเพื่อนพนักงาน
มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นเกิดการ
พัฒนาในมิติเชิงเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงทั้งระบบ”
“จึงริเริ่มโครงการรานคาสวัสดิการ “ราน
พอดี” ขึ้น เปาหมาย คือ สรางการมีสวนรวม
ระหวางพนักงานในองคกรเครือสหวิริยา สราง
ความเขมแข็ง และพัฒนาตอยอดเปนกองทุน
สวัสดิการรานคาคืนกําไรสูส มาชิกเพือ่ นพนักงาน
ภายใตการดําเนินงาน โดยทีมพัฒนาโครงการ
และการมีสวนรวม ทีมสงเสริมและพัฒนา ซึ่งจะ
รู ป
มีทมี ออกไปพบปะใหความรูแ ละรับสมัครสมาชิก
แบบ
ถึงที่ ณ บริษัทในเครือฯ ตางๆ พื้นที่บางสะพาน
การดําเนินงาน “รานพอดี”
และในชวงนี้ เริ่มดําเนินการเปดรับสมัครไปแลว พัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
และไดรับความรวมมือ จากเพื่อนพนักงาน บจก. ใหพัฒนาไปพรอมกันทั้งภาคอุตสาหกรรมและ ● ประกอบธุรกิจผูแทนจําหนายสินคาอุปโภค
- บริโภค ใหกับพนักงานบริษัทตางๆ ในเครือ
ไลน ทรานสปอรต บจก.สหวิรยิ า โลจิสติกส และ ชุมชนบางสะพาน”
วัตถุประสงคของ “รานพอดี” ในโครงการ สหวิริยาที่เปนสมาชิก โดยใหบริการอยางเกิด
บจก. เวสเทิรน เซฟการด สมัครเขารวมเปนสมาชิก
ร
า
นค
า
สวัสดิการ สําหรับพนักงานในเครือสหวิรยิ า ประโยชนสูงสุดแกสมาชิกผูมารับบริการอยาง
และขอฝากเชิญชวนพีน่ อ งชาวเครือสหวิรยิ าและ
ชุมชนที่สนใจ สามารถติดตอสอบถามสมัครขึ้น ● เพือ่ อํานวยความสะดวก และรวมพัฒนาคุณภาพ เสมอภาคและยุติธรรม
บัญชีเปนผูข ายเพือ่ สงสินคาคุณภาพขยายตลาด ชีวติ ของพนักงานในเครือสหวิริยา และครอบครัว ● เปดบริการสั่งสินคาลวงหนา (Pre-Order) และ
สูกรุงเทพฯ และหัวเมืองชั้นนํา และบริษัทที่สนใจ ในการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีพ ในการซือ้ สินคา จัดสงสินคาใหถงึ มือลูกคา เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว
อยากพั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารให พ นั ก งาน สามารถ อุปโภคและบริโภค ทีม่ มี าตรฐาน ทีเ่ หมาะสมและ ตรงเวลา ดวยวงเงินเครดิต (2,000บาท/เดือน)
● คัดสรรสินคาเพื่อใหครอบคลุมความตองการ
ติดตอสอบถาม ไดที่ นายสายทอง งาวบุงคลา ราคายุติธรรม

รานพอดี
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ของสมาชิก
● ผลกําไรทีไ่ ดไหลเวียนคืนสูส
 มาชิก มีการปนผล
ประจําป ผลกําไรที่ไดจะถูกแบงออกเปน 4 สวน
สวนที่ 1 รอยละ 20 - กองทุนสํารองรานคา
สวนที่ 2 รอยละ 20 - กิจกรรมเพื่อสังคม
สวนที่ 3 รอยละ 20 - คืนสูสมาชิกผูถือหุนตาม
จํานวนหุนหรือยอดซื้อ
สวนที่ 4 รอยละ 40 - คาธรรมเนียมและคาใชจา ย
ในการบริหารจัดการ (Management Fee)

กําไรขั้นตน รานพอดี”
สํารอง
20%

Mgt fee
40%
กิจกรรม
เพื่อสังคม
20%
สมาชิก
20%

รับสมัครสมาชิก โดยตองเปนพนักงานบริษัท
ในเครื อ สหวิ ริ ย า ที่ เ ข า โครงการ MOU (มี ค า
ธรรมเนียมตลอดชีพ 50 บาท)

●

ดานความคิดเห็น
ของเพื่ อ นพนั ก งาน
ที่ ส มั ค รเข า ร ว มเป น
สมาชิกกับ “รานพอดี”
นางสาวอุสาห จันทรวั ฒ นกิ จ เจ า หน า ที่
อาวุโสฝายบัญชี จาก
อุสาห จันทรวัฒนกิจ
บจก.สหวิรยิ าโลจิสติกส
หรือ SVL ใหความเห็นวา รูส กึ ดีใจทีม่ โี ครงการดี ๆ
สําหรับพนักงานเกิดขึ้น เปนการอํานวยความ
สะดวก และยังไดซื้อสินคาในราคาไมแพง คิดวา
พนักงานจะไดรบั ประโยชนในการเปนสมาชิก การ
มีบริการสงสินคาก็เปนเรือ่ งทีด่ ี ทําใหประหยัดเวลา
และขอเชิญชวนเพือ่ นพนักงานมารวมสมัครเปน
สมาชิกกันมากๆ เพื่อประโยชนตอพนักงานเอง
เพราะ “รานพอดี” เสมือนเปนสวัสดิการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เพื่อเพื่อนพนักงานในเครือสหวิริยาทุกคน

ประมวลภาพ
ยินดีกับฅนเหล็ก จากเหล็กแผนเคลือบไทย เครือสหวิริยา ภูมิใจควารางวัล

“การแขงขันกีฬาแหงชาติ” ครั้งที่ 44 “ นครสวรรคเกมส ”
สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดประจวบฯ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาเปตอง

เมือ่ ชวงปลายเดือนธันวาคม 2558 ทีผ่ า นมา ผูบ ริหารและเพือ่ นพนักงาน ไดรว มแสดงความ
ยินดีกบั นายปรีชา เพชรใส พนักงาน บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย หรือ TCS ในเครือสหวิรยิ า ทีไ่ ป
รวมสรางชือ่ เสียงใหกบั จังหวัดฯ ในฐานะเปนตัวแทนนักกีฬาประจําภาคของจังหวัดประจวบฯ เขต 2
โดยไดเดินทางไปเขารวมแขงขันกีฬาแหงชาติ ครัง้ ที่ 44 “นครสวรรคเกมส” และสามารถควารางวัล
เหรียญทองแดง จากการแขงขันกีฬาเปตอง ประเภท Shooting ชาย ถือเปนรางวัลแหงความภาคภูมใิ จ
ที่ชาวเครือสหวิริยา ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดประจวบฯ ในครั้งนี้
โดยการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรคเกมส” ไดจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ และมี
การชิงชัยกันกวา 40 ประเภทกีฬา ภายใตสโลแกน “มิตรภาพยิ่งใหญกวาชัยชนะ” Friendship
greater than victory โดยมี นองเสี่ยวหลง (มังกร) เปนมาสคอตประจําการแขงขัน และมีตัวแทน
นักกีฬาประจําภาคของจังหวัดตางๆ จาก 77 จังหวัด เดินทางมารวมการแขงขัน โดยสรุปเหรียญ
แลวจังหวัดประจวบฯ ความาไดถึง 15 เหรียญ
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		 โดยพิธี “มอบเงินสมทบหุ้นธนาคารชุมชน
บางสะพาน” ภายใต้โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
จัดขึน้ ณ ศาลาประชาคมบ้านชะม่วง ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ได้รับเกียรติจากนาย
ณรงค์ พ งศ์ โพธิ ส มบั ติ รองประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม เครือสหวิรยิ า รวมถึงผูบ้ ริหารจาก บมจ.
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย บจก.ท่าเรือประจวบ
และ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ในนามคณะกรรมการ
นโยบายฯ มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ภายใน
งานนายชุมพร คำ�สระ ผู้ใหญ่บ้านชะม่วง ได้กล่าว
ต้อนรับผูร้ ว่ มงาน ตามด้วยพิธมิ อบเงินสมทบหุน้ ให้
กับธนาคารชุมชน
		 ทั้งนี้ ได้มีผู้นำ�และชุมชนจาก 10 ธนาคาร 4
ตำ�บล ประกอบด้วย ต.แม่รำ�พึง ต.กำ�เนิดนพคุณ
ต.พงศ์ประศาสน์ และ ต.ธงชัย มาร่วมแลกเปลี่ยน
แนวคิดในการบริหารจัดการ “ธนาคารชุมชน” พร้อม
รั บ มอบเงิ น ดั ง กล่ า วฯ ภายหลั ง ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมินความเข้มแข็งของธนาคาร โดยทีมพี่เลี้ยง
ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และพิจารณาจากศักยภาพ
ของคณะกรรมการฯ ความเข้มแข็งและขีดความ
สามารถ จุดเด่น จุดด้อยของธนาคาร การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ความร่วมมือของสมาชิก และ
การสมทบหุน้ ในครัง้ นี้ เป็นไปตามกรอบการพิจารณา
อย่างเข้มข้น คือ สมทบต่อเนื่องปีที่ 3 เพื่อเพิ่มเงิน
ทุนหมุนเวียนให้กับธนาคารชุมชน สู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบางสะพานในด้านต่างๆ
เกิดการต่อยอด สร้างอาชีพ รายได้ ทุนการศึกษา
บุตรหลาน ฯลฯ กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
โดยชุมชน เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง และเครือสหวิริยา
คอยหนุนเสริมเติมเต็มร่วมกับชุมชนต่อไป
		 นางศศิธร พิริยกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท
บางสะพานสัมพันธ์ จำ�กัด ในเครือสหวิริยา กล่าว
ในนามหน่วยงานที่ได้รับนโยบายในการขับเคลื่อน
งานด้านพัฒนาชุมชนบางสะพาน “ยินดีกับ 10
ธนาคารชุนชน ที่ได้รับเงินสมทบหุ้น เครือสหวิริยา
มุ่ ง หวั ง ให้ ภ าคชุ ม ชนใน อ.บางสะพาน จ.ประ
จวบฯ เดินหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปกับภาค
อุตสาหกรรม จากการทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชน ด้าน

เปิดบ้านต้อนรับ

ต่อจากหน้า 1

เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาชุมชนรูปแบบต่างๆ ที่เกิด
จากความร่วมมือของชุมชนและเครือสหวิริยา ณ
ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
		 โดยการต้อนรับจากทั้งผู้นำ�ฯ และชุมชนบ้าน
ม้าร้อง นายมานพ ทองมา และนายจรัญ เหลือหลาย
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์
ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กว่า 40 คน จาก
สำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว : อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 12-16
ม.ค. ประจำ�ปี 2559 ในโอกาสศึกษาดูงานพัฒนา
“ชุมชนต้นแบบบ้านม้าร้อง” พร้อมด้วยทีมส่งเสริม
และพัฒนา เครือสหวิรยิ า ร่วมต้อนรับและให้ขอ้ มูล

งาน “ธนาคารชุมชน” ทำ�ให้รบั ทราบความต้องการ
ของชุมชน ซึ่งจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งธนาคารฯ มี
วัตถุประสงค์สำ�คัญ คือ มุ่งเน้นสร้างนิสัยการออม
ให้สมาชิกในชุมชน รวมถึงนำ�ทุนจากธนาคารฯ ไป
ต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น ทุนสร้างอาชีพ
ทุนการศึกษาบุตรหลาน เงินทุนสำ�หรับการพัฒนา
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมฯลฯ เป็นต้น รวมระยะเวลา
กว่า 7 ปี ในการดำ�เนินงานธนาคารชุมชน ปัจจุบนั นี้

ทั้ง 18 ธนาคาร ใน 4 ตำ�บล ของอำ�เภอบางสะพาน
มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท ความสำ�เร็จ
ของ “ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน” ได้เกิดขึน้ อย่าง
เป็นระบบ รวมถึงการมี “ชุมชนต้นแบบบ้านม้าร้อง”
ต.พงศ์ประศาสน์ ทีม่ ที มี งานจากเครือสหวิรยิ าคอย
เป็นพีเ่ ลีย้ งหนุนเสริม ทำ�ให้บา้ นม้าร้อง ได้กลายเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านธนาคาร สภาผู้นำ�
ชุมชน และโครงการอื่นๆ ภายใต้โครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา ทีห่ ลายพืน้ ทีต่ า่ งให้ความสนใจเดินทาง
มาศึกษาดูงาน ทั้งหมดถือเป็นความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกภาคส่วน ทัง้ ชุมชนทีม่ คี วามตัง้ ใจ ผูน้ �ำ ชุมชน
ทีส่ นับสนุน ภาครัฐในท้องถิน่ ทีใ่ ห้ความสำ�คัญ และ
ภาคอุตสาหกรรม ทีม่ องเห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างชาว

บางสะพานและเครือสหวิริยา ที่วันนี้ ชุมชนได้ยืน
อยู่บนแนวทางพัฒนาตนเองอย่างมีแบบแผนและ
กำ�ลังขยายเครือข่ายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
		 ด้านตัวแทนธนาคารชุมชนพืน้ ทีต่ า่ งๆ ได้แสดง
ความคิดเห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนจากการมี
“ธนาคารชุมชน” ในวันนี้ นางสาววารุณี สุขศรี
เหรัญญิกธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง ต.พงศ์ประศาสน์
เผยว่า “การมีธนาคาร ทำ�ให้เกิดสวัสดิการด้าน
ต่างๆ สำ�หรับสมาชิก ทั้ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกคน
ได้รับสิทธิประโยชน์ และเยาวชนที่เป็นลูกหลาน
ของสมาชิกสามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ชุมชนได้ร่วมกันทำ�กิจกรรมดีๆ ร่วมกัน
ชุมชนมีความสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนร่วมมากขึ้น
		 นายจารัน เหลือหลาย ผูจ้ ดั การธนาคารชุมชน

บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ การมีธนาคารทำ�ให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน
มากขึน้ ม้าร้องมีสมุดบันทึกความดีทส่ี มาชิกสามารถ
เอามาลดดอกเบี้ยในการกู้ยืมได้ สมาชิกได้รับผล
ประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่วา่ จะเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีสภา
ผู้ นำ � ชุ ม ชน คอยขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาในชุ ม ชน
ทำ�ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเกิดขึ้น และได้รู้จักเพื่อน
เครือข่ายธนาคาร มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นชุมชน
บางสะพาน และคิดว่า 18 ธนาคาร เราสามารถแลก
เปลี่ยนแนวคิดการทำ�งานร่วมกันได้ อาจไม่ต้อง
เดินทางไปศึกษาดูงานที่อื่น เพราะเชื่อว่าธนาคาร
แต่ละพื้นที่มีดีต่างกัน ที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงาน
ไหนเข้ามาสนใจชุมชนของเรา นอกจากพีเ่ ลีย้ งจาก
เครือสหวิรยิ า ขอขอบคุณพีๆ่ น้องๆ ทีมพีเ่ ลีย้ งทุกคน

ถึงความร่วมมือในงานด้านพัฒนาระหว่างชุมชนที่
ร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งงานด้านก่อตั้งธนาคารชุมชน
สภาผูน้ �ำ ชุมชน ภายใต้โครงการสหวิรยิ าร่วมพัฒนา
ทีด่ �ำ เนินมากว่า 7 ปี รวมถึงงานพัฒนาต่างๆ ทีส่ ง่ ผล
ให้ชมุ ชนบ้านม้าร้อง เกิดความเข้มแข็งและสามารถ
เป็นชุมชนต้นแบบที่ดี ณ อำ�เภอบางสะพาน
		 นางสาวจุ ฑ าภรณ์ สุ ภั ท รพาหิ ร ผล
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร จาก
สำ�นักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดประจวบคี รี ขั น ธ์ เป็ น ตั ว แทนให้
ความคิดเห็นและกล่าว
ในฐานะผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการฯ นำ � คณะมา
ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ว่า
“การทีส่ �ำ นักงานการท่องเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด

ประจวบคีรขี นั ธ์ จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
อบรมให้ประชาชน ผู้นำ�ชุมชน ส่วนราชการ ฝึก
ในการเป็นวิทยากรนำ�เที่ยวประจำ�พื้นที่ เป็นการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดประจวบฯ
และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี และอีกหนึง่
พืน้ ที่ อ.บางสะพาน มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลายแห่งที่
น่าสนใจและสามารถเป็นแหล่งเรียนรูไ้ ด้หลายด้าน
และชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง อย่างชุมชนบ้านม้าร้อง ก็สามารถ

เป็นหนึง่ ในการท่องเทีย่ วและศึกษาดูงานด้านพัฒนา
ชุมชน เพราะที่นี้มีผู้นำ�ที่ดี และผู้ตามที่แข็งแกร่ง
มีแหล่งเรียนรู้เรื่อง ธนาคารชุมชน สภาผู้นำ�ชุมชน
ธนาคารต้นไม้ เศรษฐกิจพอเพียง การคัดแยกขยะ
และถํ้าเขาม้าร้องที่น่าสนใจ จึงได้พาคณะผู้เข้า
อบรมมาศึกษาดูงาน เพือ่ เป็นความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าอบรม”
		 อีกหนึง่ ความรูส้ กึ จากคณะเยีย่ มชม นายเพิม่
พล จับใจ ประธานกลุม่ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ “วันนีเ้ ป็น
วันที่ได้รับความรู้ของการบริหารจัดการชุมชนให้
เป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ และต้องขอชืน่ ชม
ผูน้ �ำ ทีม่ คี วามอดทนอย่างมากทีจ่ ะทำ�ให้ชมุ ชนของ
ตนเองได้ก้าวมาจนประสบผลสำ�เร็จ เป็นตัวอย่าง
ในเรื่ อ งการพั ฒ นาการร่ ว มมื อ กั น ทำ � เพื่ อ ชุ ม ชน
ของตน รูส้ กึ ปลืม้ ใจมากทีไ่ ด้มาดูงานในครัง้ นี้ ไม่เสีย
เวลาเลยทีไ่ ด้มาเรียนรูใ้ นครัง้ นี้ ถ้ามีโอกาสจะกลับมา
อีกครั้ง”
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