ปที่ 7 ฉบับที่ 143 ประจําวันที่ 1 กันยายน 2559

กลุม เอสเอสไอใส
ใ
จบุ
ค
ลากร
• SSI-WCE-TCRSS ควารางวัลเกียรติยศ
ฅนเหล็กเอสเอสไอ
จัด“แรลลีก่ ารกุศล”
นํารายไดเลีย้ งขาว
นองร.ร.โสตศึกษา

• ดานแรงงานสัมพันธดีเดน10ปตอเนื่อง

เอสเอสไอจัดกิจกรรมแรลลี่
การกุศล เพือ่ สรางสายสัมพันธ
ที่ดีระหวางพนักงาน รวมถึง
ครอบครัวพนักงาน และชุมชน
โรงเรียน โดยทํากิจกรรมแรลลี่
เก็บ RC เสนทางชายทะเล
บางเบิ ด วั ด แก ว ประเสริ ฐ
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน
เช็คอินบนเฟสบุกเรียกไลค
ฐานเกม พรอมนําเงินรายได
จากการจัดงานเลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียน อานตอ น.4

เขาใจ-เขาถึง-กระชับสัมพันธ
กลุมSSIจัดผูบริหารพบพนง.
กลุม เอสเอสไอ SSI PPC TCRSS
จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ
กับพนักงาน ดวยการเขาเยี่ยม
เยือนพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อ
รวมพบปะพูดคุย ตอบขอซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ชวยแกไขปญหา พรอมเปนชอง
การสื่อสารทางตรงที่ถูกตองให
กับพนักงาน พรอมนําขอคิดเห็น
พนักงานไปปรับปรุงพัฒนาตาม
แนวทางองคกรแหงความสุข

ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา ดวยตระหนัก
ดีวาบุคลากรถือเปนทรัพยากรที่มี
คุณคามีความสําคัญทีท่ าํ ใหองคกร
ดําเนินธุรกิจไดประสบความสําเร็จ
กลุมเอสเอสไอจึงใหความสําคัญ
ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไมวา จะเปนดานการจางงาน
คาตอบแทน สวัสดิการ และการ
พัฒนาทักษะความรูใ หกบั พนักงาน
ทั้งนี้บริษัทยังได อานตอ น.2

X 3 บริษทั ในกลุม เอสเอสไอรับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบ
กิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน 10 ป
ติดตอกัน พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มอบ

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการ
แรงงาน 10 ปตดิ ตอกัน (พ.ศ.2550 - 2559) ใหแก บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) (SSI) บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) และ บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

กระทรวงแรงงานมอบรางวัล
เกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเดนดานแรงงานสัมพันธ และ
สวัสดิการแรงงาน 10 ปตดิ ตอกัน
(พ.ศ.2550 - พ.ศ.2559) ประเภท
ไม มี ส หภาพแรงงาน ให แ ก
สามบริษัทในกลุมเอสเอสไอ
ประกอบดวย SSI WCE TCRSS
ซึ่งเปนสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลาง เพือ่ สรางแรงจูงใจ
ตอนายจางและลูกจางใหเห็น
ความสําคัญของการแรงงาน
สัมพันธทด่ี แี ละการจัดสวัสดิการ
แรงงานทีไ่ ดมาตรฐานในสถาน
ประกอบกิจการ ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม อิมแพค
เมื อ งทองธานี เมื่ อ วั น ที่ 17
สิงหาคม 2559 ที่ผานมา
ผูส อ่ื ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ
รายงานวา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2559 ที่ผานมา บริษัทในกลุมเอสเอสไอ ไดแก บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (WCE)
อานตอ น.2

เอสเอสไอจัดครูอาสาสอนหลักสูตรทองถิน่
เสริมความรูเ รือ่ งเหล็ก5ร.ร.เขตบางสะพาน
เอสเอสไอลุยสอนหลักสูตรทองถิน่
โดยการจัดทีมครูอาสาจากพนักงาน
เอสเอสไอ จํานวน 9 คน เขาสอน
ให ค วามรู และประสบการณ ใน
หั ว ข อ “เหล็ ก กั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น ”

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

ดอนสําราญ และโรงเรียนบานทาขาม
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
รวมจํ า นวน 214 คน ช ว งเดื อ น
กรกฎาคม - สิงหาคม ที่ผานมา

อานตอ น.4

สรางโอกาสการศึกษาบางสะพาน เครือสหวิรยิ ามอบ 256 ทุนปที่ 22
เครือสหวิรยิ าจัดกิจกรรมมอบทุนการ
ศึ ก ษาต อ เนื่ อ งป ที่ 22 ขยายโอกาส
การศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง ให เ ยาวชน
บางสะพานจํ า นวน 22 โรงเรี ย นที่
เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย
ชวยแบงเบาภาระครอบครัว ดวยการ
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มอบทุนการศึกษาระดับชั้นป.1 - ม.6
รวมจํานวน 247 ทุน ทุนการศึกษา
ตอเนื่องระดับปริญญาตรี 1 ทุน ทุน
ครูสรางเด็กเหล็กสรางครู 8 ทุน และ
พนักงานในเครือสหวิรยิ าไดรว มมอบ
ทุนนี้เพื่อนองจํานวน 92 ทุน

ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่
ผานมา เครือสหวิรยิ าไดจดั ภายใตโครงการ
มอบทุนการศึกษาเครือสหวิรยิ า ประจําป
2559 โดยคณะผูบริหารพนักงานบริษัท
ในเครือสหวิริยา
อานตอ น.3

8/30/2559 BE 18:40

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
กลุ่มเอสเอสไอ

ต่อจากหน้า 1

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS เดิ น หน้ า เข้ า รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2550 - พ.ศ.
2559) ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบ
กิจการขนาดกลาง จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรง กระทรวงแรงงาน โดยมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้มอบและให้
เกียรติเป็นประธานในพิธี
		 โดยงานนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์
ที่ดีในสถานประกอบกิจการโดยนายจ้างลูกจ้าง
ร่วมกันสร้างความร่วมมือ
ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์
และแก้ไขปัญหาที่อาจ
จะเกิดขึ้นให้ยุติลงด้วย
ระบบทวิ ภ าคี และส่ ง
เ ส ริ ม ใ ห้ น า ย จ้ า ง ไ ด้
ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในการพั ฒ นาระบบ
แรงงานสัมพันธ์และรูป
แบบการจั ด สวั ส ดิ ก าร
ในสถานประกอบกิจการ
ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างมี
คุณภาพชีวิติการทำ�งาน
ที่ ดี กระบวนการผลิ ต
ของนายจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็ น การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ นายจ้ า งและ
ลูกจ้างทีส่ ามารถร่วมกันบริหารจัดการด้านแรงงาน
สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานที่ดี
		นายยงยุทธ มลิทอง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่สายทรัพยากรบุคคลกลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI กล่าวว่า บริษัท
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของทรัพยากรบุคคลที่เป็น
กำ�ลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความเร็จ
บริษทั จึงได้จดั ให้มสี วัสดิการต่างๆ มากมายสำ�หรับ

เข้าใจ-เข้าถึง

ต่อจากหน้า 1

ดำ�เนินโครงการ Care Organization เพือ่ ส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างพนักงานและครอบครัวการสร้าง
บรรยากาศการทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข และการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างพนักงานกับบริษัท การสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทำ�งาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
(Work Life Balance) และส่งเสริมพนักงานที่เป็น
คนดี คนเก่ง
		 ทั้งนี้ กิจกรรมสำ�คัญที่สามบริษัทในกลุ่มเอส
เอสไอ ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) (SSI) บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
(PPC) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
(TCRSS) ได้ดำ�เนินการ คือ จัดกิจกรรมผูบ้ ริหารพบ
พนักงานขึน้ ในแต่ละบริษทั เพือ่ กระชับความสัมพันธ์
อันดีกบั พนักงาน ดูแล ช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา แลกเปลีย่ นความ
คิ ด เห็ น และตอบข้ อ ซั ก ถาม
สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง
ระหว่างบริษทั กับพนักงาน เพือ่
นำ�พาองค์กรเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace)
		นายชลเทพ ตัง้ เขาทอง
ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า การจัดกิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงาน
นัน้ ถือเป็นกลไกสำ�คัญในการช่วยสร้างความเข้าใจ
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ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2559
พนักงานเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการทำ�งาน
และการดำ�รงชีวิต เช่น การจัดสวัสดิการค่าเช่า
บ้านสำ�หรับพนักงานที่อยู่ต่างถิ่น บริการรถรับส่ง
พนักงาน ข้าวเปล่าสำ�หรับกลางวัน กองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพ กิจกรรมสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทำ�งาน
กิจกรรมพัฒนาความรู้หรือการฝึกอบรม กิจกรรม
ร่วมกับครอบครัวพนักงาน การเยี่ยมบ้าน หรือ
เยี่ยมไข้ในเวลาไม่สบาย เป็นต้น บริษัทมุ่งหวัง
ให้ พ นั ก งานของเราทุ ก คนได้ มี ค วามสุ ข ทั้ ง ทาง
ด้ า นร่ า งกาย และจิตใจ ทำ�ให้ประสิทธิภ าพใน
การทำ�งานมีมากขึ้น มีพลังในการคิดสร้างสรรค์
นวั ต กรรมกระบวนการใหม่ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ร (อ่ า น
รายงานประกอบ)

ตั้งใจในการดูแลใส่ใจพนักงานของบริษัท ผมต้อง
ขอบคุณฝ่ายทรัพยาบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานผู้มีส่วนได้เสีย รางวัล
นี้ถือเป็นรางวัลสำ�หรับทุกคนและบริษัทสัญญาว่า
จะดูแลคุณภาพสวัสดิการ ความสัมพันธ์อันดีที่มี
ให้พนักงานอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
		Mr. Mitsuo Yasuhisa กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
หรือ TCRSS กล่าวว่าบริษทั รูส้ กึ ยินดีและเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำ�
ปี 2559 ประเภทรางวัลที่ได้รับ เชิดชูเกียรติ 10 ปี

		ผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้ช่วย
พัฒนางานด้านแรงงานสัมพันธ์ คอยเป็นกำ�ลังใน
การช่วยองค์กรดูแลพนักงานอย่างต่อเนือ่ งสมํา่ เสมอ
ทำ�ให้บริษทั ได้รบั รางวัลนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งทุก ๆ ปี ปีนี้
ถือเป็น 10 ปีต่อเนื่องครั้งที่ 5 แล้ว
		นายมงคล สุขไพบูลย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานวิ ศ วกรรมโครงการและงานโครงสร้ า ง
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (WCE) กล่าว
ว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล
ต่ อ เนื่ อ งติ ด ต่ อ กั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น

ติดต่อกัน ซึง่ รางวัลดังกล่าวกิดขึน้ จากความร่วมมือ
ทัง้ ในส่วนของบริษทั คณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุก
คน และเรามุ่งหวังที่จะดูแลพนักงานผ่านงานด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ โดยการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
		 ด้านนายเชาวรัตน์ จัน่ ประดับ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่สายบริหารทัว่ ไป บริษทั เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า ก่อนอื่นผมใคร่
ขอขอบคุณคณะกรรมการสวัสดิการที่ได้มุ่งมั่น
พัฒนาด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ อย่าง

ที่ดีให้กับพนักงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความ
จริ ง ใจใส่ ใ จดู แ ลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นขวัญ
กำ�ลังใจในการทำ�งาน นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
การสื่อสารที่ถูกต้องให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยัง
สามารถให้คำ�ปรึกษา รับฟังปัญหา นำ�มาแก้ไข
ได้ถูกต้องตรงจุด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำ�ให้
องค์กรของเราเกิดความรักผูกพันกัน สามารถพัฒนา
การทำ�งานไปได้อย่างรวดเร็ว

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าพบปะพนักงาน และยังมี
กิจกรรมโครงการ “Night Workplace Visit” ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันโดยโครงการนี้จะเป็นการ
เข้าเยี่ยมพูดคุยกับพนักงานที่ทำ�งานกะบ่าย และ
กะกลางคืนด้วยการนำ�อาหารว่างที่ทานกับกาแฟ
ไปมอบให้ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปให้แก่
พนักงานได้รับทราบโดยพนั ก งานฝ่ า ยพนั ก งาน
สัมพันธ์และสวัสดิการ

ต่อเนื่องทุกๆ ปี ได้รับความร่วมมือที่ดีเยี่ยมจาก
พนักงานในบริษัททุกท่าน บริษัทได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญในการพัฒนารูปแบบและระบบการ
จัดสวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำ � หนดในสถานประกอบกิ จ การให้ แ ก่ ลู ก จ้ า ง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกจ้างได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการทำ�งาน
และในหลายๆเรื่องก็ยังครอบคลุมถึงนอกเวลา
งาน และความมั่นคงหลังเกษียณอายุการทำ�งาน
อั น นำ � ไปสู่ ข วั ญ กำ � ลั ง ใจการทำ � งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันและมองผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็น
ที่ ตั้ ง ผมหวั ง ว่ า เราจะ
รักษามาตรฐานที่ยอด
เยีย่ มเช่นนีแ้ ละปรับปรุง
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปด้วย
ความเข้าอกเข้าใจ และ
เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
เพราะเราตระหนักดีว่า
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี คือ
พื้ น ฐานในการเติ บ โต
ขององค์กรในทุกๆ ด้าน
ทั้งนี้การพิจารณา
ให้เป็น สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงานมีขั้นตอนการดำ�เนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาประเมินตนเองของสถาน
ประกอบกิจการ (ทวิภาคี) ขั้นตอนที่ 2 พิจารณา
การให้คะแนนแก่สถาประกอบกิจการของคณะ
ทำ�งานการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น
แรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละสวั ส ดิ ก ารแรงงาน ประจำ �
ปี 2558 ขั้นตอนที่ 3 คณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ประจำ�ปี 2559

พบพนักงาน” ขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละ
สายงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำ�เนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริษทั ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกสายงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์
ของบริษทั เสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความ
สั ม พั น ธ์ ไ มตรี อั น ดี ต่ อ กั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคน พนักงานมีขวัญกำ�ลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยมีผู้บริหารจากสำ�นักงาน
กรุงเทพฯ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ รอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายบริหารทัว่ ไป ทำ�การพบปะ
พนักงานในพื้นที่ทำ�งาน และจัด Dinner talk โดย
ร่วมประทานอาหารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
โดยหมุนเวียนกันไปในทุกสายงาน เดือนละ 1 ครั้ง
		นายถาวร คณานับ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
ท่าเรือประจวบ จำ�กัด กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท
ได้มกี ารจัดเปิดตัวกิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงานขึน้
ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ สารระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงและพนักงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เน้นการสื่อสาร
นโยบาย สถานการณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้ง
เป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ นำ�ข้อมูล
ไปปรับเปลีย่ นแก้ไขเพิม่ เติม ทัง้ นี้
ได้ชแ้ี จงเรือ่ งบทบาทพนักงานรุน่
ใหม่ การทำ�งานให้อยู่กันแบบพี่
น้อง ปรับเปลีย่ นกระบวนทำ�งาน
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ฝึกคิดอย่างเป็น
ระบบ คือ มีความคิดในเชิงสร้าง
สรรค์ คิดให้เกิดความยัง่ ยืน มีการ
พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ช่วยกัน
		 ทั้งนี้เอสเอสไอ ได้จัดให้ผู้บริหารเข้าพบปะ 		ด้าน บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมมือก้าวข้ามผ่านและผลักดันองค์กรให้ไปสูค่ วาม
พนักงานประจำ�ทุกเดือน โดยจะมีกรรมการผูจ้ ดั การ หรือ TCRSS Mr. Mitsuo Yasuhisa กรรมการผูจ้ ดั การ สำ�เร็จ “เพื่อคุณ...เพื่อ PPC” ณ ห้องประชุมธราดล
ใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสาย ใหญ่ กล่าวว่า บริษัทได้จัดให้มีโครงการ “ผู้บริหาร โดยได้ตงั้ เป้าหมายในการเข้าพบไตรมาสละ 1 ครัง้
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มอบทุน

ตอจากหนา 1

ไดจดั คณะเดินทางไปมอบทุนใหแกเยาวชนบางสะพาน
ในสถานศึกษา 22 แหงในเขต 4 ตําบลรอบบริเวณทีต่ งั้
บริษทั ในเครือสหวิรยิ า คือ ต.แมราํ พึง ต.กําเนิดนพคุณ
ต.พงศประศาสน และต.ธงชัย จํานวน 256 ทุน มูลคา
รวม 590,000 บาท ประกอบดวยทุนการศึกษาระดับ
ชัน้ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา จํานวน 247 ทุน มูลคา
275,000 บาท ทุนการศึกษาตอเนือ่ งระดับปริญญาตรี
จํานวน 1 ทุน มูลคา 35,000 บาทและทุนการศึกษา
ตอเนือ่ งระดับปริญญาตรี ภายใต “โครงการครูสราง
เด็ก เหล็กสรางครู” จํานวน 8 ทุน มูลคา 280,000 บาท
โดยได รั บ เกี ย รติ จ าก นายบุ ญ เที ย ม อั ง สวั ส ดิ์
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหเกียรติเปน
ประธานในพิธีเปดโครงการ พรอมดวยคณะผูบริหาร
และพนั ก งานเครื อ สหวิ ริ ยาเข า ร ว มกิ จ กรรม ทั้ ง นี้
กิจกรรมดังกลาวเครือสหวิริยาไดจัดขึ้นตอเนื่องเปน
ปที่ 22 แลว
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ เปดเผยกับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ
วา “ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมี
โอกาสมาเปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเครือ
สหวิริยา ประจําป 2559 ในวันนี้ ซึ่งนับเปนโอกาส
ดี ที่ เ ครื อ สหวิ ริ ย าซึ่ ง เป น องค ก รเอกชนที่ ตั้ ง อยู ใ น
พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
ในทองถิ่น
การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ เพราะเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาศักยภาพของ
ทรั พ ยากรบุ ค คลให มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ทรั พ ยากรที่ มี
คุณภาพจะเปนแรงขับเคลื่อนใหทองถิ่น ชุมชน และ
ประเทศพัฒนาตอไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน
ซึง่ ถือไดวา เปนอนาคตของชาติ เปนกําลังหลักสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาจึงเปนสิ่ง
สําคัญในการพัฒนาเยาวชน แตปญ
 หาสําคัญประการ
หนึง่ ทีพ่ บคือ โอกาสทางการศึกษาของแตละบุคคลไม
เทาเทียมกัน ดังจะเห็นไดวา เยาวชนในทองถิน่ จํานวน
หนึ่งเรียนดี ประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ดังนั้น
การมอบทุนการศึกษาของเครือสหวิริยาซึ่งมอบทุน
การศึกษาใหแกเยาวชนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงระดับอุดมศึกษา จึงถือไดวา เปนการสนับสนุนและ
เปดโอกาสใหเยาวชนในทองถิ่นไดรับโอกาสทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาตน
ใหกลายเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและ
กลายเปนบุคลากรคุณภาพของทองถิ่นและชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งทราบวาเครือสหวิริยาไดดําเนิน
การเรื่องการมอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชนในทอง
ถิ่นมายาวนานถึง 22 ปแลว
จึงเปนเรื่องที่นายินดีแทนเยาวชนบางสะพาน
ที่มีองคกรเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ศึกษาอยางเครือสหวิริยาใหการสนับสนุนมาเปน
ระยะเวลาทีย่ าวนาน และเปนสิง่ ทีน่ า ชืม่ ชมเปนอยาง
ยิง่ และขอฝากเยาวชนทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษาจากเครือ
สหวิริยาไป ขอใหนําทุนการศึกษาที่ไดรับนั้นไปใชให
เกิดประโยชนทางการการศึกษาสูงสุดเพื่อพัฒนาตน
และพัฒนาประเทศของเราตอไปในอนาคต”
นายณรงค พ งศ โพธิ ส มบั ติ ที่ ป รึ ก ษา
เครื อ สหวิ ริ ย า กล า วว า “เครื อ สหวิ ริ ย าในฐานะ
องค ก รเอกชนที่ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ อ .บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดดําเนินธุรกิจควบคูกับการ
รวมเปนสวนหนึง่ ในการพัฒนาชุมชนและทองถิน่ โดย
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดานตางๆ มาอยางตอเนื่อง
โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยานับเปนอีก
หนึ่งโครงการที่พัฒนาชุมชนดานการศึกษาที่เครือ
สหวิริยาไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องถึง 22 ป นับ
ตั้งแตป พ.ศ.2537 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสง
เสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี
แตขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง
อันจะนํามาซึง่ การพัฒนาตนใหกลายเปนบุคลากรทีม่ ี
ความรู ความสามารถและกลายเปนบุคลากรคุณภาพ
ของทองถิ่นและชุมชน เปนแรงขับเคลื่อนใหทองถิ่น
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ไมเพียงแตการมอบทุนการศึกษาจากเครือสหวิริยาประจําทุกป ซึ่ง
เปนงบประมาณที่บริษัทตางๆ ในเครือรวมสมทบเพื่อรวมสรางโอกาส
ทางการศึกษาใหกับนองๆเยาวชนในเขตบางสะพานเทานั้น แตเปน
เวลาสามปมาแลวที่เครือสหวิริยาไดรับนํ้าใจจากพนักงาน ผูบริหาร
ในเครือสหวิริยามอบทุนสวนตัวเพิ่มเติมสมทบผานโครงการ “ทุนนี้
เพื่อนอง” ควบคูกันดวย
ในแตละปโครงการนีส้ ามารถขยายจํานวนนองๆทีไ่ ดรบั โอกาสมากมาย
เชนเดียวกับปนี้ที่ทุนดังกลาวไดแบงเบาภาระใหกับพี่นองในบางสะพานถึง
92 ครอบครัว คิดเปนมูลคาถึง 118,000 บาท

การเอสเอสไออาสา ไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ใหแกเยาวชนบางสะพาน จากสถานศึกษา 22 แหง ในเขต 4 ตําบลรอบบริเวณ
ที่ตั้งโรงงาน ไดแก ต.แมรําพึง ต.กําเนิดนพคุณ ต.พงศประศาสน และต.ธงชัย
โดยทางคณะอนุทํางานโครงการเอสเอสไอไดรวมกันจัดทําเสื้อยืดอาสา เพื่อ
จําหนายใหกบั พนักงานในกลุม บริษทั เอสเอสไอ ซึง่ เงินรายไดจากการจําหนาย
เสือ้ ในครัง้ นีห้ ลังหักคาใชจา ยแลว ทางคณะอนุทาํ งานโครงการเอสเอสไออาสา
ไดตัดสินใจนําไปสมทบทุนการศึกษาในโครงการมอบทุนการศึกษาเครือ
สหวิริยา ประจําป 2559 ภายใตกิจกรรม “ทุนการศึกษา เอสเอสไอ..เพื่อนอง”
ในโครงการ “25 ปเอสเอสไอ 250 ความ
ดีพันดวงใจอาสา ซึ่งทางคณะอนุทํางาน
โครงการเอสเอสไออาสา มีความเต็มใจที่
จะเขารวมทุกกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนในทุกๆดานอยางตอเนื่อง เพื่อมุงสู
การพัฒนาที่ยังยืนตอไป”

นํ้าใจชาวสหวิริยา

นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น
ผูจัดการทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและ
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ เป ด เผยกั บ ที ม ข า วฅน
เหล็ ก เอสเอสไอว า “ป นี้ เ ป น ป ที่ 3 แล ว
สําหรับกิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อนอง โดยเปด
โอกาสใหผูบริหารและพนักงานบริษัทใน
เครื อ สหวิ ริ ย า ได ร ว มเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยสามารถ
แสดงความจํ า นงในการร ว มบริ จ าคทุ น
การศึกษาใหแกเยาวชนจากสถานศึกษา
ในเขต 4 ตํ า บลรอบที่ ตั้ ง บริ ษั ท ในเครื อ
สหวิ ริ ย า (ต.แม รํ า พึ ง ต.กํ า เนิ ด นพคุ ณ
ต.พงศประศาสน และ ต.ธงชัย) ซึ่งในป
2559 นี้ มีพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา
รวมสนับสนุนทุนการศึกษาจํานวน 38 คน
รวมทัง้ สิน้ จํานวน 92 ทุน มูลคา 118,000 บาท นับเปนเรือ่ งทีน่ า ยินดีทมี่ พี นักงาน
บริษัทในเครือสหวิริยา เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชนดานการ
ศึกษาและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนบางสะพาน
“ผมหวังเปนอยางยิ่งวา จะมีจํานวนพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา รวม
สนับสนุนทุนการศึกษาอยางตอเนื่องเพิ่มมากขึ้นทุกๆป เพื่อรวมเปนสวนหนึ่ง
ของการสนับสนุนและเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนบางสะพาน
และตอบสนองเจตจํานงของเยาวชนที่ตองการทุนการศึกษา เพื่อนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุด อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทองถิ่น
อยางยั่งยืนตอไป”
นายทนงศักดิ์ แขงขัน ประธานคณะอนุทาํ งานโครงการเอสเอสไออาสา
ไดกลาวกับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา “สําหรับโครงการมอบทุนการศึกษา
เครือสหวิรยิ า ประจําป 2559 ในปนี้ นับเปนเรือ่ งทีน่ า ยินดีทคี่ ณะอนุทาํ งานโครง

มอบทุนสวนตัว “ทุนนี้เพื่อนอง”
สานฝนเยาวชนบางสะพาน 92 คน

ชุมชน และประเทศพัฒนาตอไปไดอยางยั่งยืน รวม
ถึงเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนรุนตอไป
สํ า หรั บ โครงการมอบทุ น การศึ ก ษาเครื อ
สหวิรยิ าประจําป 2559 นีเ้ ครือสหวิรยิ าไดมอบทุนการ
ศึกษาใหแกเยาวชนจากสถานศึกษาในเขต 4 ตําบล
บริ เ วณรอบที่ ตั้ ง ของโรงงานกลุ ม ธุ ร กิ จ เหล็ ก เครื อ
สหวิริยาบางสะพาน คือ ตําบลแมรําพึง ตําบลกําเนิด
นพคุณ ตําบลพงศประศาสน และตําบลธงชัยจํานวน
256 ทุน มูลคารวม 590,000 บาท โดยแบงประเภทการ
มอบทุนดังนี้ ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาจากสถานศึกษา 22 แหงในเขต 4 ตําบล
จํานวน 247 ทุน มูลคา 275,000 บาท ทุนการศึกษา
ตอเนื่องระดับปริญญาตรีจํานวน 1 ทุน มูลคา 35,000
บาท ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรี ภายใต

นางสาวนฤมล นวลวงศ ผูจัดการ
สวนชุมชนสัมพันธ 2 สํานักประชาสัมพันธ
และชุ ม ชนสั ม พั น ธ และผู ม อบทุ น การ
ศึกษาในกิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อนอง” กลาว
ว า “รู สึ ก ดี ใ จที่ ไ ด ร ว มเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การเติมเต็มความสุขและสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาใหแกนองๆ ถึงแมอาจเปน
เพียงสวนเล็กนอยๆแตนองๆก็สามารถนํา
ไปเปนคาใชจายดานการศึกษา เชน ซื้อ
ชุดนักเรียน ซื้ออุปกรณการเรียน และเก็บ
สะสมเปนสวนหนึ่งของทุนการศึกษาในอนาคต ทั้งยังชวยแบงเบาภาระของ
ครอบครัวไปไดบา ง และมีความตัง้ ใจวาจะรวมสนับสนุนทุนการศึกษาใหนอ งๆ
ในทุกๆ ปและขอเชิญชวนใหทกุ ทานรวมกันสนับสนุนทุนการศึกษาใหกบั นองๆ
ในเขตอําเภอบางสะพานในโอกาสตอไป เพราะยังมีนอ งๆ ทีย่ งั ตองการทุนการ
ศึกษาอีกจํานวนมาก”
เด็กชายภูริพัฒน สกุณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตัวแทนของ
นักเรียนโรงเรียนบานดอนทอง กลาววา “ผมรูส กึ ดีใจมากทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษา
“ทุนนี้...เพื่อนอง” จากพี่ๆ เครือสหวิริยาครับ เพราะวาผมจะไดชวยแบงเบา
ภาระทางบานของผม ซึ่งมีคาใชจายแตละเดือนคอนขางสูง ผมจะนําทุนการ
ศึกษานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และจะตั้งใจเรียนเพื่อใหพอกับแมภาค
ภูมใิ จในตัวผม ผมขอขอบคุณพีๆ่ เครือสหวิรยิ าทีห่ ยิบยืน่ โอกาสทางการศึกษา
นี้ใหกับผมครับ ขอบคุณครับ”

“โครงการครูสรางเด็ก เหล็กสรางครู” จํานวน 8 ทุน
มูลคา 280,000 บาท
นางสาวกนกวรรณ มีชัยผาสุข นักศึกษา
ชั้นปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา กลาววา “ตองขอบคุณเครือ
สหวิริยาที่ไดมอบทุนครูสรางเด็ก เหล็กสรางครูให
กับหนู ซึ่งปนี้เปนปที่ 4 แลวที่หนูไดรับทุนนี้ตอเนื่อง
ทุนนี้เปนเสมือนกําลังใจใหหนูตั้งใจเรียนและเก็บ
เกี่ยวความรูเพื่อจะไดเปนครูที่ดีสมกับที่หนูตั้งใจ ขอ
ขอบคุณเครือสหวิริยาอีกครั้งคะ ขอบคุณคะ”
ด.ช.ณรงค ชั ย โพธิ์ เ ดช นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
บานดอนสําราญชัน้ มัธยมศึกษาที่ 1 กลาววา “สาเหตุ
ทีเ่ ขียนขอทุน ผมอยูก บั ยายซึง่ แกมากแลว ยายของผม
มีอาชีพลอกใบจาก ยายผมมีรายไดไมถึง 3,000 บาท

ตอเดือน และมีคาใชจายมากทั้งคานํ้า คาไฟ รวมถึง
ตองจายคาขนมใหผมไปเรียนทุกๆ วัน ผมรักยาย
ผมมากเปรียบเสมือนแมคนหนึ่ง ผมจะดูแลยายให
เหมือนกับยายดูแลผม ผมสัญญาวาผมจะนําเงินที่
ไดรับเปนทุนการศึกษาไปใชใหไดเกิดประโยชนมาก
ทีส่ ดุ ผมจะตัง้ ใจเรียน ไมยงุ เกีย่ วกับยาเสพติดจะเปน
คนดีของสังคม ผมรักยายมากครับ
โดยเครือสหวิริยาหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการ
มอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยานี้จะชวยสนับสนุน
และเป ด โอกาสทางการศึ ก ษาให กั บ เยาวชนใน
ทองถิ่นไดรับการศึกษาที่ดี และตอบสนองเจตจํานง
ของเยาวชนที่ตองการทุนการศึกษาเพื่อนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุดอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน”
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ครูอาสา

ประจําวันที่ 1 กันยายน 2559

ตอจากหนา 1

นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจ ดั การสวนชุมชน
สัมพันธ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ กลาววา เปนเวลากวาสิบปแลวที่
การบมเพาะวัฒนธรรมจิตอาสาใหเกิดขึ้นทั่วทั้ง
องคกรของเอสเอสไอ เปนรูปธรรมใหเห็นเดนชัด
และไดขยายผลไปสูผูมีสวนไดเสียใหมีสวนรวม
ในการทําประโยชนเพื่อสังคมและชุมชนใหมาก
ยิ่งขึ้น ในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ที่ผานมา
บริษัทฯ ไดสงพนักงานอาสาเขาใหความรู และ
ประสบการณสอนนองๆ ในหัวขอ “เหล็กกับชีวิต
ประจําวัน” เพื่อเขาเสริมในหลักสูตรทองถิ่นของ
โรงเรียน ใหเด็กๆ ไดมอี งคความรูเ พิม่ ขึน้ ที่ โรงเรียน
บานดอนสงา โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบาน
ชะมวง โรงเรียนบานดอนสําราญ และโรงเรียน
บานทาขาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
“เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
ดานอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งปนสวนหนึ่งในสภาพ
แวดล อ มของชุ ม ชนที่ โ รงเรี ย นตั้ ง อยู ในครั้ ง นี้
บริษัทฯ ไดจัดครูอาสาจํานวน 9 ทาน พรอมทั้ง
ทีมงานเขาทําการเรียนการสอนรวมไปถึงแบงปน
ประสบการณ ซึ่งเปน “คลังความรู” ที่ไมสามารถ
หาไดจากที่อื่นใดแตเปน“คลังความรู”ที่มีอยูใน
ทองถิ่นของตนใหกับนองๆ ในระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 - 6 รวมจํานวนทั้งสิ้น 26 ชั่วโมง ซึ่งแบง
เนือ้ หาตามความเหมาะสมของผูเ รียน และสอดคลอง
กับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางป 2551 ซึง่ ผลสัมฤทธิ์
ที่ไดจากการจัดทําพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในครั้ง
นี้จะนําไปบรรจุอยูในการเรียนการสอนหลักสูตร
ทองถิน่ ของโรงเรียนในปการศึกษาตอๆ ไปอีกดวย”
เด็กชายจุลพงษ เสนาะวาท นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดอนสงา กลาววา
วันนี้ไดมีพี่ๆ จากโรงงานเหล็กรีดรอนมาใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องเหล็ก ผมมีความรูสึกชอบ และสนุก
กับการเรียนมากครับ รวมไปถึงยังมีของรางวัลมา
แจกใหกับพวกเราดวย ผมยังอยากใหพี่ๆ เหลานี้
เขามาสอนใหกับพวกเราอีก เพราะวาไดรับความ
รูวาเหล็กนั้นมีที่มาไดอยางไร เรื่องของแรตางๆ วา
มาจากไหน และเอาไปทําอะไรไดบางผานการดู
วีดีโอที่พี่เขาไดเตรียมมา
เด็กหญิงอรนงค โพธิย์ ะ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานชะมวง กลาววา “หนูขอ

แรลลี่การกุศล

ขอบคุณพี่ๆ จากบริษัทสหวิรยาฯ ที่ไดเขามาสอน
ใหความรูก บั พวกเราในวันนีร้ สู กึ สนุกไปกับการเลน
เกมกิจกรรมชิงของรางวัลมากมายอยากใหพๆ่ี มา
สอนทุกวันเลย ทําใหเราไดความรูมากมายที่เกี่ยว
กับเหล็ก เชน ความสําคัญของเหล็กกับชีวติ ประจําวัน
ลักษณะของเหล็ก การแบงประเภทของเหล็ก ตัวยอ
ทางวิทยาศาสตรของเหล็ก คือ Fe จังหวัดประจวบฯ
ของเราก็มแี รธาตุเหล็ก อีกทัง้ ยังรูอ กี วาประเทศไทย
เราตองมีการนําเขาเหล็กจากตางประเทศไมวาจะ
เปนจากออสเตเรีย จีน อังกฤษ เปนตน ทําใหไดรู
ดวยวาการทําเหมืองเหล็กในประเทศไทยนัน้ ไมคมุ
คาตอการลงทุนในการตั้งโรงงาน อีกทั้งเหล็กก็ยัง
จําเปนตอการใชชีวิตประจําวันอีกดวย”

ตารางการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นโดยครูอาสา เอสเอสไอ
ชั้นที่สอน จํานวนนักเรียน จํานวนชัว่ โมง

โรงเรียน
บานดอนสงา

ป.4 - 6

56 คน

6 ชั่วโมง

บานทาขาม

ป.4 - 6

65 คน

6 ชั่วโมง

บานดอนสําราญ

ป.4 - 6

31 คน

4 ชั่วโมง

วัดนาผักขวง

ป.4 - 6

25 คน

4 ชั่วโมง

บานชะมวง

ป.4 - 6

37 คน

6 ชั่วโมง

รวม

15 หองเรียน

214 คน

26 ชั่วโมง

หมายเหตุ
1. ใหพนักงาน SSI
สมัครเปนครูอาสา
จํานวน 9 คน
2. สอนเฉลี่ย 2 ชม. /
หอง / ครั้ง

ครูอาสาเอสเอสไอ
นางสาวจริยาพร จันทรทวี พนักงาน SSI สํานักจัดซื้อกลุม

ปนี้เปนปที่สองที่ไดกลับมาทําหนาที่ครูอาสา รูสึกยินดีและภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งในทีมครูอาสาเพื่อถายทอดความรูเรื่องเหล็กใหกับเด็กๆ ซึ่งปนี้
บรรยากาศสนุกสนานมาก สมกับคําวา Edutainment ความรูค กู จิ กรรม สุดยอด!
ขอบคุณประสบการณดีๆที่หาซื้อไมไดคะ ขอเชิญชวนเพื่อนๆพนักงานมาเปน
ครูอาสาดวยกันนะคะ แลวพบกันใหมปหนาคะ

นายสายชล เพชรดี พนักงาน SSI ฝายซอมบํารุงเครื่องกล
ปนก้ี เ็ ปนปทห่ี า แลวสําหรับการทําหนาทีค่ รูอาสา ซึง่ ในแตละปกจ็ ะมีครูอาสา
หนาใหมๆ เขามาทําหนาที่ซึ่งแตละคนก็จะไดรับประสบการณตางๆ ซึ่งหาซื้อ
ไมได และไดไปพบปะกับสิง่ ใหมๆ ไดไปในสถานทีใ่ หมๆ ซึง่ บางคนไมเคยไป และ
ความถนัดของแตละคนก็ไมเหมือนกัน บางคนถนัดดานวิชาการก็สอนวิชาการ
บางคนถนัดดานความบันเทิงก็ทาํ กิจกรรม เกมตางๆ มาเลนกับเด็กๆ ซึง่ แฝงไป
ดวยสาระความรู และความสนุกสนาน ซึง่ ไมใชเรือ่ งยากทีจ่ ะมาสมัครเปนครูอาสา
บรรยากาศความเปนกันเองระหวางครูอาสา กับนักเรียน บางคนบอกวายาก
บางคนบอกวางาย ดังนัน้ ขอเชิญเพือ่ นพนักงานทุกทานทีต่ อ งการหาประสบการณ
ใหมๆ มาเรียนรูการเปนครูอาสา แลวจะรูวา การเปนครู การเสียสละเวลาสวน
หนึ่งไปเปนครูอาสา การทํากิจกรรมตางๆ กับเด็กๆ มีคุณคาอยางไร

เพิม่ ความมัน่ ใจใหผมไดลองทําอะไรทีไ่ มคดิ วาจะทําได แลวก็รสู กึ ดีเมือ่ ทําใหนอ งๆ
ไดรบั ความรูแ ละไดสนุกกับการเรียนการสอนของพวกเราครูอาสา รอยยิม้ ของ
เหลาครูอาสา และนองๆ ทุกๆ โรงเรียน จะอยูใ นความทรงจําทีด่ ขี องผมตลอดไปครับ

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

นายอภิวัฒน ตั้งทวีมงคล พนักงาน SSI สํานักกิจการภายนอก
ขอขอบคุณโครงการนีม้ ากๆครับ เพราะมันไมใชแคการไดสอนนองๆ แต
มันไดสอนใหตัวเรารูจักการให ใหในสิ่งที่เรามี ใหแบบไมหวังผลตอบแทน ดี
ที่สุดคือการใหไมสิ้นสุด

นายกนกชาติ มีแกว พนักงาน SSI ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สี่ปแลวครับ และจะยังมุงมั่นตอไปครับ

นางสาวสุภาพร ยิม้ หนองโพธิ์ พนักงาน SSI ฝายเทคโนโลยีอตั โนมัติ

นางสาวธมนตวรรณ ปานทน

พนักงาน SSI ฝายวางแผนและควบคุมการผลิต
ปนเี้ ปนปแรกทีไ่ ดเขามาทําหนาครูอาสา รูส กึ ยินดีและภูมใิ จทีไ่ ดเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศสนุกสนานมากคะ ตอนแรกคิดวายาก
มากที่จะสอนใหเด็กเขาใจ แตพอเขาไปแลว ไมยากอยางที่คิดไว ขอบคุณ
กิจกรรมดี ๆ ที่ใหประสบการณดี ๆ เชิญเพื่อน ๆ มาเปนครูอาสาดวยกันคะ

นายนวังกูล สัมฤทธิ์ พนักงาน SSI ฝายเทคโนโลยีอัตโนมัติ
กิจกรรมแบบนี้ เปนครั้งแรกของผมเลยครับ ซึ่งถือวาเปนการทําอะไรที่
ขัดกับบุคคลิกของตัวเองพอสมควร แตพอไดรวมสอนกับพี่ๆ ครูอาสา ก็ไดเปด
ประสบการณใหมๆ ไดเห็นนองๆ ครูอาสาก็ยงั สอนไดดที งั้ ทีม่ าพรอมๆ กันทําให

มีความประทับใจในการเปนครูอาสาครั้งนี้ รูสึกดีคะที่ได มีสวนรวมใน
การใหความรูนองๆ โรงเรียนตางๆ รวมถึงทํากิจกรรมสนุกๆ รวมกับพี่ๆ นองๆ
ครูอาสา และเปนประสบการณดีๆ ที่รูสึกภูมิใจคะ

นางสาวพรชื่น ทัดแกว พนักงาน SSI ฝายบริหารการผลิต
ยอนไปสามปที่แลว ที่ตัดสินใจสมัครเปนครูอาสา จําไดวาสมัครไปงั้น ๆ
เพื่อจะไดมีกิจกรรมลง Goalแตพอไดเขาไปรวมกิจกรรมแลว ยอมรับติดใจกับ
การเปนครูอาสา ขอบใจทีมงานสํานักประชาสัมพันธที่ใหกําลังใจเสมอและ
มีความสุขที่เวลาไปไหนในบางสะพาน แลวมีนักเรียนมาเรียกวา “คุณครู
ปาแมว” นึกหนาปาออกมั้ย ปายิ้มกวางมาก

ตอจากหนา 1

นายวีระชัย ฟุงเฟอง ผูจัดการทั่วไป สาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอิน
ดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ กลาววา เมือ่ ๆ
เร็วนี้ บริษทั ไดจดั กิจกรรม “แรลลีก่ ารกุศล” ขึน้ เพือ่
สรางสายสัมพันธที่ดีระหวางพนักงาน ครอบครัว
พนักงาน ชุมชน และโรงเรียน โดยการเปดรับสมัคร
พนักงานและครอบครัวพนักงานเขารวม เพื่อนํา
รายไดจากการสมัครไปดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยเลีย้ งอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน โรงเรียน
โสตศึกษาเทพรัตน รวมกัน
สําหรับรายละเอียดในการทํากิจกรรมแรลลี่
นั้น มีจํานวนผูเขารวมที่สมัคร จํานวน 16 คัน ซึ่งใน
แตละคันจะมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 4 คน ประกอบ
ไปดวย พอแมลกู หรือเพือ่ นพนักงาน เพือ่ รวมตัวกัน
ทํากิจกรรมตางๆ ที่ทางเอสเอสไอจัดขึ้น อาทิ การ
เก็บ RC เช็คอินบนเฟสบุกเรียกไลค เกมแตละฐาน
และสุดทายเปนการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนโสตศึกษา โดยใชเสนทางการแขงขันเริ่ม
ตั้งแตโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ชายทะเลบาง
เบิด อําเภอบางสะพานนอย วัดแกวประเสริฐ จบ
ลงที่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน
นายวีระชัย กลาววา “จากการทํากิจกรรม
ตางๆ ทําใหทกุ คนทีไ่ ดเขารวมมีความสุขสนุกสนาน
และสามัคคีกนั มากขึน้ สําหรับการแขงขันแรลลีก่ าร
กุศลในครัง้ นี้ ทีมชนะเลิศไดแก ทีมนายจรัญ งามพริง้
/ นางสาวกั ญ ญาภั ท ร ปานมาศ / นางสาวปรี
ญาณี ซุนสกุล / นางสาวศรีสุดา ธนูศิลป จากรถ
หมายเลข 2 ที่ทําคะแนนไดดีที่สุด กิจกรรมวันนี้ผม

ตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดสมัครเขามารวมกับ
กิจกรรมของบริษัทถึงแมจะเปนวันหยุดของทุกคน
ก็ตาม ทุกคนก็เต็มใจมารวมกิจกรรมกันอยางเต็มที่
ขอบคุณในการสละเวลาและกําลังทรัพยในการทํา
เพื่อสังคมและความเปนหนึ่งเดียวกัน”
นายนันทพันธ ศิศิราธนากุญช พนักงาน
เอสเอสไอที่ ไ ด เ ข า ร ว มกิ จ กรรม กล า วว า รู สึ ก
ประทั บ ใจในกิ จ กรรมแรลลี่ ก ารกุ ศ ลของบริ ษั ท
เปนอยางมากทําใหเราไดทํางานเปนทีมเดียวกัน ทําใหทกุ คนรูจ กั กันมาขึน้ จากทํากิจกรรม เกิดความ
ไดรูจักสังเกตสิ่งรอบขาง เสนทางที่สวยงาม และ สามัคคีในการทํางานในทีม

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษวานิช ,
นายมนินทร อินทรพรหม , นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , 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 เปดตัว “new LINE 4.0
ระบบใหม ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ”
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ในกลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส
ผู ใ ห บ ริ ก ารขนส ง สิ น ค า ด ว ยรถ
บรรทุกขนาดใหญ เปดตัวกิจกรรม
new LINE 4.0 ภายใตนโยบาย
ระบบใหม ทั น สมั ย ปลอดภั ย
ใส ใ จคุ ณ ภาพ เพื่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพการทํางานทีเ่ หนือชัน้
สําหรับการบริการ สรางความคุม คา
ใหกับลูกคา พรอมการดูแลสังคม
และชุมชน
เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม ทีผ่ า นมา
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
กลุม ธุรกิจสหวิรยิ าโลจิสติกส นําโดย
นายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบริหาร : อานตอหนา 2

บริการลูกคาผานงานคุณภาพที่เปนเลิศ

●

ภาพขาวกิจกรรม

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม เลาเรื่อง
คุณภาพสิ่งแวดลอมบางสะพาน
ในเวทีประชุมสภาผูน าํ ชุมชน น.2

ทีมพนักงานบางสะพานสัมพันธ
จัดขบวนคาราวานมอเตอรไซค
สื่อความเขาใจสูชุมชน
น.3

บี.เอส.เมทัล รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน

ไลน ทรานสปอรต ยํา้ ความปลอดภัย
ใสใจชุมชนและสังคม ตรวจหา
สารเสพติดในพนักงาน
น.4

ดานแรงงานสัมพันธ 6 ปตอเนื่อง
บริ ษั ท บี . เอส.เมทั ล จํ า กั ด (สาขา 1
บางสะพาน) เครือสหวิริยา เขารับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ตอเนือ่ งเปน
ปที่ 6 โดยในปนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน ใหเกียรติ
เป น ประธาน ณ ห อ งแกรนด ไ ดมอนด
บอลรูม อาคาร 9 ศูนยการแสดงสินคา
และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ประสานระหวางชุมชนและอุตสาหกรรม

ผานกิจกรรม “นักสืบสายนํา้ ” ศูนยฯ สิง่ แวดลอม

จับมือเหล็กแผนรีดเย็นไทย สรางเยาวชนคนสิง่ แวดลอม
ทีมพีเ่ ลีย้ งจากศูนยบริหารจัดการ
และส ง เสริ ม สิ่ ง แวดลอ ม เครือ
สหวิริยา รวมกับ บมจ.เหล็กแผน
รีดเย็นไทย คณะครู และนักเรียน
จาก ร.ร.บานทาขาม ต.แมรําพึง
อ.บางสะพาน จัดกิจกรรม “นักสืบ
สายนํา้ ” สรางเยาวชนใหรจู กั คุณคา
ของแหล ง นํ้ า และสิ่ ง แวดล อ ม
ดีๆ ผานกิจกรรมการเรียนรู การ
ทดสอบคุณภาพนํ้า เห็นผลจริง
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โดยเมื่ อ วั น ที่ 17 และ 24
สิงหาคมที่ผานมา ทีมพี่เลี้ยงจาก
ศูนยฯ สิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า
พร อ มด ว ยที ม สิ่ ง แวดล อ มของ
เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ไทย ได นํ า
ตัวแทนนองๆ ชัน้ ป.4 - 6 ในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย กวา 20
คน ทีเ่ ขารวม “โครงการสิง่ แวดลอม
ศึกษา ปที่ 4” ปฏิบัติภารกิจดวย
การลงพืน้ ทีจ่ ริง : อานตอหนา 3

จังหวัดนนทบุรี
กระทรวงแรงงาน จั ด ประกวด
สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงาน
สั ม พั น ธ แ ละสวั ส ดิ ก ารแรงงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ เปนการสงเสริมแรงงาน
สั ม พั น ธ ใ นสถานประกอบกิ จ การ ให
นายจาง ลูกจางตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเสริมสรางแรงงาน รางวัลนี้แสดง
ใหเห็นวา
: อานตอหนา 3
น.4

บางสะพานสัมพันธ รวมปน
จักรยานเพือ่ สุขภาพ กับกลุม พีน่ อ ง
ต.พงศประศาสน
น.4

ประมวลภาพ
1. บจก.เรือลําเลียงบางปะกง
เสริมศักยภาพสรั่งเรือ สราง
พนักงานคุณภาพ
น.2

2. เครือสหวิริยา ชุมชน
อ.บางสะพาน รวมตอนรับ
พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ

น.4

ประเมินผล พูดคุยงาน “ธนาคารชุมชน” ตอเนือ่ ง

ทีมบางสะพานสัมพันธ ลงพื้นที่

รวมสรางความยั่งยืนใหธนาคารฯ
ในฐานะทีมพีเ่ ลีย้ งใหคาํ ปรึกษา ทีมงาน ชุมชน “ธนาคารชุมชน” ภายใตโครงการ
จาก บริษทั บางสะพานสัมพันธ จํากัด สหวิรยิ ารวมพัฒนา จัดกิจกรรมลงพืน้ ที่
เครือสหวิริยา ผูดูแลงานดานพัฒนา รวมประเมินผลงาน : อานตอหนา 4
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ไลน ทรานสปอรต ตอจากหนา 1
เปดตัวกิจกรรม new LINE 4.0 ระบบใหม
ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ ซึ่งภายใน
งานได รั บ เกี ย รติ จ าก ผู บ ริ ห ารกลุ ม บริ ษั ท
อีซูซุอึ้งงวนไต บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด
บริษทั พนัส แอสเซมบลีย จํากัด บริษทั สามมิตร
มอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) ชมรม
ผูประกอบการรถขนสงสินคา อ.บางสะพาน
รวมทัง้ หนวยงานภาครัฐ ทานปลัดอาวุโส ผูน าํ
ชุมชน อาทิ กํานัน ผูใหญบาน กลุม ชรบ. ฯลฯ
ใหเกียรติรว มงานดังกลาว ณ หองประชุมธราดล
ทาเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ
โดยภายใต new LINE 4.0 ระบบใหม
ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ บริษัทฯ
ไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
new LINE 4.0 ระบบใหม: ผานกิจกรรม
รวมลงนามสัญญาคูคาธุรกิจ 3 บริษัทผูนํา
อุตสาหกรรมยานยนต และพิธีรับมอบหัวรถ
ลากประสิทธิภาพสูง มีระบบการจัดการใหม
ทันสมัย จํานวน 10 คัน รวมสงมอบโดยนาย
ธีรยุทธ พิทกั ษสทิ ธิ์ กรรมการผูจ ดั การ กลุม บริษทั
อีซูซุอึ้งงวนไต บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด
และรับมอบหางรถพวง จากบริษทั พนัส แอสเซมบลีย จํากัด และบริษทั สามมิตรมอเตอรส
แมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
งานบริการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พรอมทัง้ รองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ยํ้าการเปนผูนําดานขนสงสินคาดวย
รถบรรทุกขนาดใหญ ทีไ่ ดมาตรฐานระดับสากล

new LINE 4.0 ทันสมัย: ดวยการเปดตัว
Smart Mobile Ofﬁce ที่ออกแบบโครงสรางโดย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
และบริษัท เวสทโคทสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเปน
ออฟฟศ (Smart Ofﬁce) และที่พักระหวางปฏิบัติ
งาน (Sleep Station) ของพนักงานขับรถ ที่ผสม
ผสานความลงตัวของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม คือนวัตกรรม Solar
Rooftop ทั้งหมดก็เพื่อสรางคุณภาพชีวิตใหทีม

ประมวลภาพ

บจก.เรือลําเลียงบางปะกง หนึ่งในธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส
เสริมศักยภาพสรั่งเรือ สรางพนักงานคุณภาพ
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ศูนยฯ สิง่ แวดลอม
เลาเรื่องคุณภาพสิ่ง
แวดลอมบางสะพาน
ในเวที ป ระชุ ม สภา
ผูนําชุมชน

X

เมื่อตนเดือนสิงหาคมที่ผานมา บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด ผูใหบริการขนสงสินคาทางนํ้า
กลุมสหวิริยาโลจิสติกส สงพนักงานสรั่งเรือเขารวมอบรบหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพสรั่งเรือ ใน
โครงการฝกอบรมฝมอื แรงงานรองรับระบบขนสงบริการโลจิสติกสและการกอสราง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให
กับสรั่งเรือไดเพิ่มทักษะความชํานาญในวิชาชีพทุกกระบวนการอยางเต็มรูปแบบ อาทิ ความรูเกี่ยวกับการ
เดินเรือเบื้องตน ความรูเกี่ยวกับกฏหมายการเดินเรือเบื้องตน ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม เทคนิคการ
บํารุงรักษาเรือและอุปกรณ ทัง้ ภาค
ทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และภายหลัง
จบการอบรมได รั บ ใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ และเสือ้ สามารถ การันตี
ความมีประสิทธิภาพและเตรียม
พร อ มในการปฏิ บั ติ ง านได จ ริ ง
สอดคล อ งกั บ นโยบายคุ ณ ภาพ
ทัง้ ดานจริยธรรม ขนสงปลอดภัย
ใสใจชุมชนและสิง่ แวดลอม ของกลุม
สหวิรยิ าโลจิสติกส จัดโดยสมาคม
ขนสงทางนํ้า รวมกับสํานักงาน
พัฒนาฝมอื แรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมชัน้ 1
อาคาร 3 ชั้น ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานขับรถของบริษัทฯ
new LINE 4.0 ปลอดภั ย : ผ า น
กิจกรรมมอบกลองวงจรปดใหกบั ชุมชนใน
พื้นที่ รวมสงเสริมความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน โดยการติดตั้งกลอง
วงจรปดเพิ่มเติมอีก 4 จุด (จากเดิม 9 จุด)
ในเขตชุมชน อ.บางสะพาน และในงาน
ไดรับเกียรติจากนายสมหมาย ปานทอง
ประธานชมรมกํ า นั นผู ใ หญบา นจัง หวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนผูแทนรับมอบ พรอม
กิจกรรมโดยชมรมผูป ระกอบการรถขนสงฯ
อ.บางสะพาน มอบทุ น สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานใหกับชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน (ชรบ.) ภายใตโครงการ “ชรบ.
รวมใจ สงความปลอดภัยใหบางสะพาน”
เพื่อรวมสงมอบความอุนใจใหกับชุมชน
ในพื้นที่ 7 ตําบล อ.บางสะพาน และสราง
มาตรฐานปลอดภัยบนทองถนนใหเกิดขึ้น
แบบ 360 องศา
new LINE 4.0 ใส ใ จคุ ณ ภาพ:
โดยกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรใหกับ
พนักงานจํานวน 20 คน ที่ผานการอบรม

“หลักสูตรพนักงานควบคุมรถบรรทุกพวง”
ซึ่งเปนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่บริษัทฯ
รวมกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัด
ทําหลักสูตรเพื่อสรางพนักงานขับรถขนสง
คุณภาพ ดวยการฝกอบรมเพิ่มทักษะความรู
และความชํานาญเตรียมความพรอมพนักงาน
ในการปฎิบัติงานอยางมืออาชีพ
นายอุ ด ม สดใส กรรมการผู จั ด การ
บริษทั ไลน ทรานสปอรต จํากัด กลาววา“ไลน
ทรานสปอรต ไดมกี ารพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการใหมทั้งระบบ ดวยวิสัยทัศนใน
การบริหารธุรกิจขนสงสินคาอยางมืออาชีพ
ภายใตนิยามใหม “new LINE 4.0 ระบบใหม
ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ” กิจกรรม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในงาน new LINE 4.0 นี้ เปน
ปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน
เพื่อตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคา
ควบคูไปกับการใสใจความปลอดภัยในการ
ทํางาน ความปลอดภัยบนทองถนน และการ
ใสใจคุณภาพพนักงาน นอกจากนี้ไลน ทรานสปอรต ยังไดรับความรวมมือจากพันธมิตร
ทางการค า ลู ก ค า สถาบั น การเงิ น รวมถึ ง
หนวยงานราชการ ผูนําชุมชน และพี่นองชาว
บางสะพานทํ า ให ไ ลน ท รานสปอร ต มี ก าร
ดําเนินงานที่แข็งแกรง พรอมที่จะเปนองคกร
ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ของประเทศและตอยอดในการสรางระบบ
เศรษฐกิจที่มั่นคงใหกับชุมชนและรวมสราง
สังคมที่ดีตอไป”

ในชวงเดือ นสิ งหาคม
ที่ ผ า นมา ที ม งานจากศู น ย
บริหารจัดการและสงเสริมสิ่ง
แวดลอม เครือสหวิรยิ า ลงพืน้ ที่
พบปะกับพี่นองชาวบางสะพาน ผานกิจกรรม “รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม”
ประจําป 2558 พรอมมอบเลมรายงานในเวทีประชุมสภาผูนําชุมชน 7 ตําบล ประกอบดวย สภาฯ
บานทางสาย บานทุงลานควาย บานมารอง บานฝายทา บานทุงนุน บานหนองระแวง บานชะมวง
บานหนองตาจา และสภาผูนําชุมชนบานระหาร เพื่อรวมพูดคุยเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม ใหความรู
เรื่องการตวรจวัดคุณภาพอากาศ นํ้าทะเล นํ้าบอตื้น และนํ้าฝนในเบื้องตน ที่มีทีมศูนยฯ สิ่งแวดลอม
รวมถึงบริษทั ในเครือฯ ตางๆ คอยเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพดานสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีร่ อบ
โรงงานเครือสหวิริยามาอยางตอเนื่อง เพื่อใหชุมชนวางใจในสิ่งแวดลอมที่ดี ณ อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบฯ
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บี.เอส.เมทัล

ต่อจากหน้า 1

นายจ้างและลูกจ้างมีส่วนร่วมกันเสริมสร้าง
แรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะ
ทำ�ให้สถานประกอบกิจการดำ�เนินธุรกิจเจริญ
ก้าวหน้า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแรงงาน มีความ
มั่นคง โดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ผ่าน
เกณฑ์ตัดสินและได้รับรางวัลดีเด่น จำ�นวน 860
แห่ง ประกอบด้วยสถานประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั
รางวัลเกียรติยศ 10 ปีติดต่อกัน 137 แห่ง รางวัล
เชิดชูเกียรติ 5 ปีติดต่อกัน 282 แห่ง และรางวัล
ระดับประเทศจำ�นวน 441 แห่ง
		 บริ ษั ท บี . เอส.เมทั ล จำ � กั ด (สาขา 1
บางสะพาน) เป็นหนึง่ ในบริษทั ทีไ่ ด้เข้ารับรางวัล
เชิดชูเกียรติ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�
ปี 2559 ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 6 ปีตดิ ต่อกัน
(พ.ศ. 2554 - 2559) นำ�โดยนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บี.เอส.เมทัล
จำ � กั ด พร้ อ มด้ ว ย นายสุ ริ น ทร์ กิ ต ตะวงศ์
ผู้จัดการส่วน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน

รับมอบ จาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัด
กระทรวงแรงงาน
		 บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด ได้รับพิจารณา
การมอบรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะ “บริษทั เอกชน
ที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานดีเด่น” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 6
จากความพยายามในการสร้างเสริมระบบแรงงาน

สัมพันธ์ หรือระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง ให้เกิดขึน้ ในสถานประกอบกิจการ ซึง่
เป็นสิ่งที่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการป้องกัน
และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านแรงงาน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากการบริหาร
จัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและมีสวัสดิการที่
เหมาะสม จะทำ�ให้พนักงานได้รับความสะดวก
สบาย มีความมัน่ คง มีสวัสดิภาพในการทำ�งาน

และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ส่งผลให้พนักงานมีความ
รักและผูกพันต่อองค์กร นำ�ไปสู่ความร่วมมือ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้กบั องค์กรและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ บจก.บี.เอส.เมทัล นับเป็นอีก
หนึง่ บริษทั ในเครือสหวิรยิ าทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
ให้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ
การันตีความมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายสำ�คัญของกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อ
ฝึกให้เยาวชนได้ร่วมกันทำ�งานเป็นทีม ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการสำ�รวจ ดูแลรักษา
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ ว ยการลงพื้ น ที่ จ ริ ง หลั ง จาก
พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
ผ่านการเรียนในห้องเรียนมาแล้ว ในหมวดของ
กิจกรรม “นักสืบสายนํา้ ” รุน่ ปีที่ 3 เปิดโอกาสให้
เยาวชนได้เข้ามาใกล้ชดิ กับโรงงานอุตสาหกรรม
เหล็กเครือสหวิรยิ า เพือ่ ศึกษาเรียนรูก้ ารบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
พลังงาน ของบริษทั ในเครือฯ อีกทัง้ ส่งเสริมงาน
อนุรักษ์นิเวศวิทยา และแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญใน
ครั้งนี้ คือ การสวมบทบาทเป็นนักสืบ เพื่อตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าในบ่อพักนํ้าที่ผ่านการบำ�บัด
แล้วของ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย หรือ TCRSS
		 รูปแบบของกิจกรรม คือ แบ่งกลุ่มน้องๆ
ออกเป็ น 4 กลุ่ ม โดยมี ที ม พี่ เ ลี้ ย งกลุ่ ม คอย
ช่วยเหลือและให้ค�ำ ปรึกษาในการปฎิบตั ภิ ารกิจ
ร่วมกันวัดคุณภาพนํา้ ในเบือ้ งต้นความเป็นกรด เบส (pH) ค้นหาและสำ�รวจสิง่ มีชวี ติ ในบ่อนํา้ เพือ่
หาตัวอย่างของแมลงและสัตว์นาํ้ ชนิดต่างๆ ทีใ่ ช้
วัดระดับคุณภาพของนํ้าในบ่อ และสิ่งที่น้องๆ
พบส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ตัวอ่อนแมลงปอ
เข็ม หอยเจดีย์ หอยหมวกเจ๊กนํ้าจืด ตัวอ่อน
แมลงชีปะขาว จิงโจ้นํ้า เป็นต้น และจากการ
สำ�รวจในเบือ้ งต้นพบว่าคุณภาพนํา้ ในบ่อบำ�บัด
ของเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ทีม่ าจากกระบวนการ ตนเอง และวัตถุประสงค์ของทีมพี่เลี้ยงจาก
ผลิต มาสู่บ่อนํ้าแห่งนี้ ยังมีคุณภาพดี ซึ่งน้องๆ ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม
ต้องทำ�การจดบันทึกก่อนนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ เครือสหวิริยา คือ ร่วมสร้างคน สร้างกำ�ลังเสริม
และสรุป สุดท้ายต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยนความ ด้ ว ยการค้ น หาที ม เยาวชนบางสะพานรั ก ษ์
รูซ้ งึ่ กันและกัน รวมทัง้ สร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อม จากการสร้างประสบการณ์จริง

ให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติและรู้ผลลัพธ์จริง ใน
ภารกิจของการสืบค้น ชวนเยาวชนคนรุน่ ใหม่มา
ช่วยกันดูแล และร่วมปลูกใจรักษ์สงิ่ แวดล้อมใน
ชุมชน ณ อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

ป.6 จากโรงเรียนบ้านท่าขาม กล่าวว่า “รู้สึก
ดีใจที่ได้มาศึกษาสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน
และทำ�ให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นตัวชี้วัดถึง
คุณภาพนํ้าได้ การที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนักสืบ
สายนํ้า ทำ�ให้มีความรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น
และสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในวิชา
เรียนวิทยาศาสตร์ และต้องขอขอบคุณพี่ๆ จาก
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ที่จัดกิจกรรม
ดีๆ ทำ�ให้การเรียนรู้ ไม่นา่ เบือ่ และเชือ่ ว่าเพือ่ นๆ
ทุกคน ได้รับความรู้และความสนุกมากค่ะ”
		 ด้านเด็กชายปฏิพทั ธ์ ทรงเดช นักเรียน
ชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านท่าขาม เล่าว่า “ผม
เลือกอยู่กลุ่มนักสืบสายนํ้า เพราะอยากเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องนํ้า และจากที่ได้มาค้นหา
สิ่งมีชิวิตในบ่อนํ้าของโรงงาน ทำ�ให้รู้ว่านํ้าใน
โรงงานมีคุณภาพดีเหมือนเดิม และการที่เรา
มาศึกษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานทำ�ให้รู้ถึงสิ่ง
แวดล้อมยังสดชื่นอยู่ และความรู้ที่ได้รับผม
จะนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน อย่างเช่น ถ้า
ผมอยากรู้ว่านํ้าแถวบ้านมีคุณภาพอย่างไร ก็
สามารถสำ�รวจดูจากสิง่ มีชวี ติ ในนํา้ เป็นตัวชีว้ ดั
เป็นวิธงี า่ ยๆ ทีเ่ ราทุกคนสามารถทำ�ได้ ขอขอบคุณ
พี่ๆ ที่มาให้ความรู้ดีๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม
และจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับโรงเรียนของเราครับ”
		 โครงการดีๆ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์
บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือ
สหวิรยิ า และบริษทั ต่างๆ ในเครือสหวิรยิ า ได้จดั
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความร่วมมือทีด่ ยี งิ่ จากพี่
น้องชาวบางสะพาน ทีจ่ ะช่วยกันรักษาและดูแล
สิ่งแวดล้อมของ อ.บางสะพาน ต่อไป

นักสืบสายนํ้า

ต่อจากหน้า 1

ถือเป็นนโยบายหลักของเครือสหวิริยา
		 ความรูส้ กึ ของน้องๆ ทีม่ าร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจ
สำ�รวจสิ่งมีชีวิตในบ่อนํ้าของเหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย ภายใต้กิจกรรม “นักสืบสายนํ้า” รุ่นปีที่ 3
เด็กหญิงนรารัตน์ เรือนจันทร์ นักเรียนชั้น

X

ทีมพนักงานบางสะพานสัมพันธ์ จัดขบวนคาราวานมอเตอร์ไซค์สื่อความเข้าใจสู่ชุมชน

ทีมพนักงานของ บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำ�กัด ในเครือสหวิริยา จัดกิจกรรม “คาราวานมอเตอร์ไซค์ สื่อความเข้าใจ
สู่ชุมชน” ประจำ�เดือนสิงหาคม ด้วยการลงพื้นที่ หมู่ 7 บ้านหนองมงคล, หมู่ 10 บ้านชัยมงคล ต.ธงชัย และหมู่ 5 บ้านยางเขา
ต.ชั ย เกษม อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำ�สื่อ นสพ.
ข่าวฅนเหล็ก และสารจากเครือ
สหวิริยา ไปแจกในชุมชน เพื่อ
สร้างความเข้าใจถึงการดำ�เนิน
งานของเครือฯ และการพัฒนา
ชุมชนไปด้วยกัน
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ความเขมแข็งของธนาคารชุมชน 18 แหง จาก 4
ตําบล ประกอบดวย ตําบลแมราํ พึง กําเนิดนพคุณ
พงศประศาสน และตําบลธงชัย อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ เพือ่ นํามาสูก ารปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
ของแต ล ะธนาคารฯ ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพีน่ อ งชาวบางสะพาน
กิจกรรม “การประเมินความเขมแข็งและ
ขีดความสามารถเพื่อความยั่งยืน” ดําเนินขึ้นใน
ชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมา นําทีมโดยนางสาว
วันวิสาข หุนจิ้น ผูจัดการสวน บจก.บางสะพาน
สัมพันธ พรอมทีมพีเ่ ลีย้ งธนาคารชุมชน โดยรูปแบบ
ของการประเมิน คือ
- รวมหารือถึงแนวทางพัฒนาโครงสรางคณะ
กรรมการ วิเคราะหบทบาทหนาที่และการปฎิบัติ
งานของคณะกรรมการ
- ทบทวนขอเสนอแนะเรื่องกฎระเบียบตางๆ
และสวัสดิการ กําไร การกูยืม การปนผล
- ตรวจสอบเอกสาร แนะนําการจัดเก็บเอกสาร
- ตรวจสอบความถู ก ต อ งของบั ญ ชี ธ นาคาร
วัตถุประสงคเพือ่ ใหคณะกรรมการธนาคารฯ และ
ผูรวมประเมิน ไดรวมกันพัฒนาศักยภาพ รวมถึง
ขีดความสามารถ เพื่อหาจุดเดน จุดดอย จุดที่
ตองปรับปรุงในดานตางๆ อีกทัง้ เพือ่ เปนแนวทาง
ในการพัฒนาดานตางๆ ใหกับธนาคารชุมชน
บางสะพานกาวไปสูความเขมแข็งและยั่งยืน
ซึง่ การลงพืน้ ทีใ่ นครัง้ นี้ ถือเปนการตรวจเยีย่ ม
และประเมินความเขมแข็งถึงสถานะโดยรวมของ
ธนาคารและเพื่อรวมพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการธนาคารชุมชนใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้

ซึ่งธนาคารชุมชนที่ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ตวรจเยี่ยม
ไปแลว ทั้งสิ้น 5 แหง ไดแก ธนาคารชุมชนบาน
ฝายทา บานทุง ลานควาย บานดอนทอง บานทาง
สาย และธนาคารชุมชนบานชัยมงคล ซึ่งผลสรุป
ของการประเมินความเขมแข็งของธนาคารถือวา
อยูในเกณฑดีมาก และยังเหลืออีก 13 ธนาคาร
ชุมชน อ.บางสะพาน ทีท่ มี พีเ่ ลีย้ งจะตองเขาไปให
คําปรึกษาตอไป จนถึงเดืนตุลาคม 2559 นี้
ถือเปนอีกหนึ่งความรวมมือในงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนในดานตางๆ ระหวางเครือ
สหวิริยาและชุมชน ที่รวมกันขับเคลื่อนและยก
ระดับความเขมแข็งใหธนาคารชุมชนบางสะพาน
เป น แหล ง กองทุ น ออมทรั พ ย ที่ แ ข็ ง แกร ง เป น
พื้ น ที่ แ ห ง การเรี ย น
รู สู ชุ ม ชนอื่ น โดยมี
ไลน ทรานสปอรต ยํา้ ความปลอดภัย ใสใจชุมชนและสังคม พี่ เ ลี้ ย งจากที ม บางจัดกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน ครัง้ ที่ 2/2559 สะพานสัมพันธ เครือ

X

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด กลุม
สหวิริยาโลจิสติกส
“ จัดกิจกรรมตรวจ
สารเสพติดในพนักงานปฎิ บั ติ ก าร”
ตอเนื่อง เปนครั้งที่
2/2559 และไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ นําทีมโดยนายธนู มณฑาทอง ปลัดอําเภอ
ฝายความมั่นคงอําเภอบางสะพาน พรอมดวยสมาชิกอาสา อ.บางสะพาน
หนวยทหารหมวดรักษาความสงบที่ 2 ชุดปฎิบัติการที่ 3 (ศร.พัน 1 คาย
ธนะรัชต) ในการจัดกิจกรรมดังกลาวฯ ชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมา และไดรับ
ความรวมมือจากเพื่อนพนักงานทุกหนวยงานเปนอยางดี และผลสรุปในการ
ตรวจครั้งนี้ คือไรสารเสพติด 100%

X บางสะพานสัมพันธ รวมกิจกรรมปน จักรยานเพือ่ สุขภาพ

กับกลุมพี่นอง ต.พงศประศาสน ทีมบริษัท บางสะพานสัมพันธ
จํากัด รวมกิจกรรม “รณรงคสง เสริมการสรางสุขภาพและการออกกําลังกาย”
เมื่อชวงปลายสิงหาคมที่ผานมา จัดโดยกลุม อสม.รพ.สต.บานทุงขี้ตาย
รวมกับ รพ.สต.พงศประศาสน พรอมมีกลุม อสม.ในพื้นที่ และพี่นองชาว
พงศประศาสน รวมถึงทีมพนักงานบางสะพานสัมพันธ รวมปนจักรยานเพื่อ
สุขภาพ จุดสตารทปลอยตัวบริเวณดานหนา อบต.พงศประศาสน จนถึง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงขี้ตาย ซึ่งนับเปนปที่ 3 ที่ทีมบางสะพาน
สัมพันธ ไดรว มกิจกรรมดีๆ กับพีน่ อ ง อสม.ตําบลพงศประศาสน และนอกจากนี้
ยังไดรวมเสิรฟนํ้าชานมเย็นแจกฟรี สําหรับผูที่มารวมงาน ณ รพ.สต.บาน
ทุงขี้ตาย ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

สหวิรยิ า เปนกําลังหลักเรือ่ งการสงตอความรูห ลัก
การทํางานใหมๆ รวมหนุนเสริมภายใต “โครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา”
ซึ่งนางมณี ภัคดีเสมอ ผูจัดการธนาคาร
ชุ ม ชนบ า นทุ ง ลานควาย หมู 7 ต.แม รํ า พึ ง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ กลาววา “จุดแข็ง
ของธนาคารชุมชนบานทุงลานควาย คือคณะ
กรรมการธนาคาร มี ค วามเข ม แข็ ง เสี ย สละ

ซื่อสัตย และชวยกันทํางานเพื่อสวนรวมใหกับ
ชุมชน ธนาคารชุมชนของเราเปนแหลงเงินออม
กองทุนหมุนเวียนเพือ่ ชุมชน และผลกําไรยังสามารถ
นําไปตอยอดสรางสวัสดิการดีๆ ใหกับสมาชิก
ไดอีกดวย ดีใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของธนาคารฯ
ขอบคุณคณะกรรมการทุกทาน ที่ทํางานรวมกัน
มาตลอด รวมถึงพีเ่ ลีย้ งจากเครือสหวิรยิ า ทีเ่ ขามา
ชวยเหลือรวมเปนที่ปรึกษาในดานตางๆ คะ”

ประมวลภาพ

เครือสหวิริยา ชุมชน อ.บางสะพาน
รวมตอนรับพัฒนาการจังหวัดประจวบฯ
นางศศิ ธ ร พิ ริ ย กิ จ ผู จั ด การทั่ ว ไป บริ ษั ท
บางสะพานสัมพันธ จํากัด และทีมพี่เลี้ยงที่ดูแล
งานดานการพัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน พรอม
ดวยตัวแทนชุมชนจากสภาผูน าํ ชุมชนบานมารอง
บานทางสาย และบานชะมวง รวมตอนรับทาน
หัวหนาพัฒนาการจังหวัดประจวบฯ นางสุนีย
บุตรเนียร และคณะจากสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดประจวบฯ ในโอกาสเยีย่ มชมงานพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ และสังคม โดยผูแ ทนชุมชนนําเสนอผลงาน
พัฒนาที่รวมดําเนินงานกับเครือฯ พรอมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานพัฒนากิจกรรมตางๆ
ใหเกิดความยัง่ ยืน ซึง่ มีเครือสหวิรยิ า รวมนําเสนอ
แนวทางการดําเนินงานกวา 20 ป ที่รวมพัฒนา
ชุมชน ณ ศาลาหมูบานมารอง ต.พงศประศาสน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อชวงปลายเดือน
สิงหาคมที่ผานมา
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