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เอสเอสไอร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธธี รรม
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวาย
สักการะ ในพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น
พระราชกุศล โดยมี นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธาน
กรรมการ นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ นายกมล จันทิมา
นายเพิม่ พูน ไกรฤกษ์ กรรมการ นายวิน วิรยิ ประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษา รวมทั้งคณะ
ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2560

ใส่ใจรักษาสิง่ แวดล้อมชุมชน
SSI-TCRคว้ารางวัลEIAดีเด่น
อนุรักษ์ทะเลไทย

ท่าเรือประจวบร่วม
“กลุ่มโลกสีคราม”
อาสาปลูกปะการัง
ท่าเรือประจวบใส่ใจดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติทางทะเล ร่วมดำ�เนิน
โครงการ “จากไพรพนา สู่นาวา
สีคราม” ครั้งที่ 2 ของชมรมโลก
สีคราม ซึ่งเป็นกลุ่มนักดำ�นํ้าจิต
อาสา อำ�เภอบางสะพาน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตำ�รวจนํ้า และผู้นำ�ชุมชน โดย
การมอบแท่ น ยึ ด สำ � หรั บ ปลู ก
ปะการั ง เที ย ม มู ล ค่ า 15,000
บาท และนำ�พนักงานจิตอาสา
เข้าร่วมปลูกปะการังเทียม เพื่อ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และกระตุน้ ให้พนักงานร่วมดูแล
ใส่ ใ จสิ่ง แวดล้ อ ม ณ บ่ อ ทองหลาง อำ�เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ อ่านต่อ น.4
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X SSI-TCRSS รับรางวัล “EIA Monitoring Awards 2016”

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI) โดย
นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS) โดย
นายบรรเจิด ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล “EIA Monitoring Awards 2016”
จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนของ SSI และโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น TCRSS ทีอ่ �ำ เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งนับเป็นครั้งที่สามของโรงงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พิธีมอบ
รางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

SSI หนุนธุรกิจรายย่อยบางสะพาน
ปี59ซือ้ สินค้า173ล.เป้าปีน1ี้ 85ล.
แบ่ ง ปั น คุ ณ ค่ า เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
เอสเอสไอมุ่งส่งเสริมอาชีพ และ
รายได้ชาวบางสะพาน โดยจัดซื้อ
สิ น ค้ า และบริ ก ารจากชุ ม ชนใช้
ภายในโรงงานบางสะพาน อาทิ
ผ้ารองเหล็กม้วน ถุงมือผ้า เครื่อง

แบบพนักงาน เป็นต้น เผยปี 2559
จัดซือ้ สินค้าและบริการจากชุมชน
ถึง 173 ล้านบาท สามารถสร้าง
รายได้ให้กับธุรกิจและวิสาหกิจ
จากชุมชน 401 ราย เดินหน้าตัง้ เป้า
ปี 2560 ยอดจัดซื้อสินค้าชุมชน

มูลค่า 185 ล้านบาท พร้อมหนุน
การจ้างงานในพื้นที่
		 นายผดุงเกียรติ แต่รุ่งเรือง
ผู้จัดการสำ�นักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ SSI กล่าวว่า
อ่านต่อ น.2

มุง่ มัน่ ดูแลสิง่ แวดล้อมชุมชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(ทส.) มอบรางวัล“EIA Monitoring
Awards 2016” ดี เ ด่ น ประเภท
อุ ต สาหกรรม สองบริ ษั ท ในกลุ่ ม
เอสเอสไอสามครั้ ง ต่ อ เนื่ อ งทั้ ง
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ SSI และ บริษทั เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
หรื อ TCRSS ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ไ ด้
ปฏิบัติตามมาตรการการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมี ก าร
จัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ
หรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา
ต่ า งๆ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มตามที่ กำ � หนดไว้ ใ น
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่ า เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกและ
มอบรางวั ล แก่ ส ถานประกอบการที่
ปฏิบัติตามมาตรการ อ่านต่อ น.2
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2560
และสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสังคม โดยได้มีการตรวจติดตามผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพ
อากาศจากปล่องเผาเหล็ก ระดับเสียงรอบโรงงาน
เป็ น ต้ น ซึ่ ง ผลการตรวจอยู่ ใ นมาตรฐานของ
หน่วยงานภาครัฐทีก่ �ำ หนด นอกจากนีย้ งั ได้มกี าร
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

ขยะในโรงเรียนเป็นต้น”
		“เอสเอสไอได้จัดทำ�รายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และควบคุมดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตลอดมา ด้วย
ความใส่ใจต่อเรื่องดังกล่าวจึงส่งผลให้เอสเอสไอ
ได้รบั รางวัลสถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการในรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น อย่างต่อเนือ่ ง

นอกเหนือจากจุดตรวจวัด EIA ของโรงงานอีกด้วย
		 และเพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน บริษัทได้
จัดทำ�โครงการพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โรงงาน
(Green Belt Project) เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสู่
พื้นที่ชุมชน โดยได้มีการปลูกต้นสนประดิพัทธ์
และต้นหูกระจงขึ้น ซึ่งขณะนี้สามารถปลูกได้
11,102 ตรม. มีปริมาณต้นไม้ 4,038 ต้น นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับชุมชน
พนักงาน เช่น กิจกรรมเก็บขยะชาดหาด ธนาคาร

มาแล้ว 3 ครั้งคือปี 2544 ปี 2557 และล่าสุดนี้ปี
2559 นับว่าเป็นรางวัลที่แสดงถึงการดูแลใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีของเอสเอสไอ และต้อง
ขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ บ นกฎด้ า น
ความปลอดภัยและบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม”
		นายบรรเจิ ด ภู ดี หิ น ผู้ จั ด การฝ่ า ย
บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
(TCRSS) กล่าวว่า จากการประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่ง
ต้อ งจัด ทำ �รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นโครงการที่ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ที่เข้าเกณฑ์ต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact
Assessment) ทางบริษัทก็ได้จัดทำ�รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มตั้งแต่เริ่มเปิด
โครงการ และได้จัดส่งรายงานให้สำ�นักนโยบาย
และแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการดำ�เนิน
การด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา บริษัทสามารถ
ควบคุมการปฏิบัติในส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งยืนยันผลจาก
การตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีผ่ า่ นมา ไม่มคี า่
ควบคุมตัวไหนมีค่าเกินที่กำ�หนดไว้ในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
“การที่ เ ราได้ รั บ รางวั ล EIA Monitoring
Awards ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แสดงให้เห็นได้ว่า
บริษทั ได้มกี ารดำ�เนินกิจกรรมด้านการลดผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี”
		 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล EIA
Monitoring Awards ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. การ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. มาตรการ
เพิ่มเติม นอกเหนือจากเงื่อนไขตามมาตรการฯ
ที่กำ�หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

เงิน 0.62 ล้านบาท 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประชุ ม และสั ม มนาร่ ว มกั บ ผู้ ข ายประจำ � ทุ ก
สินค้าให้ผลิตได้ในชุมชน ได้แก่ นํ้ายาล้างจาน ปี เพื่อชี้แจง ระเบียบนโยบาย เป้าหมายและ
นํ้ายาล้างห้องนํ้า ผ้ารองเหล็กม้วน ถุงมือหนัง แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท เพื่อให้ได้
กลุม่ เอสเอสไอมีนโยบายมุง่ เน้นการพัฒนาสังคม
ไม้กวาดก้านมะพร้าว นํา้ ดืม่ ชุมชน เป็นต้น ได้ 0.08 สินค้าและบริษทั ทีต่ รงกับความต้องการและสร้าง
และชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสเอสไอจึงได้มีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา ล้านบาท 3. สินค้าทีช่ มุ ชนเป็นตัวแทนจำ�หน่าย เช่น คุณค่าร่วมกันระหว่างผู้จัดหาและบริษัท บริษัท
รายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
จำ�นวนผู้ขายสินค้าและบริการจากชุมชนของเอสเอสไอจำ�แนกตามประเภทการส่งเสริม
รายได้ เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน ยกระดับ
รายการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ลดการว่างงาน
สินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่น
13
35
35
และลดการอพยพย้ า ยถิ่ น ไปหางานต่ า งถิ่ น
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครัวเรือน ด้วยการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้ผลิตได้ในชุมชน
10
21
21
จัดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน การจัดซื้อ
สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
116
130
146
ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่มีในพื้นที่ เพื่อนำ�
บริการที่จัดหาจากชุมชน
148
185
199
มาใช้ภายในโรงงานเอสเอสไอบางสะพานแทน
รวมจำ�นวนผู้ขายชุมชนที่ได้รับประโยชน์(ราย)
287
371
401
การซื้อจากต่างถิ่น
		 ผู้จัดการสำ�นักจัดซื้อกลุ่ม กล่าวว่า ในปี อุปกรณ์สำ�นักงาน
ยั ง ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า
การจัดซื้อสินค้าสินค้าและบริการ
2559 ที่ผ่านมา กลุ่มเอสเอสไอจัดซื้อสินค้าและ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง
อย่ า งเป็ น ธรรม
จากชุมชนบางสะพานของกลุ่มเอสเอสไอ
บริการจากชุมชนมีมูลค่าสูง ถึง 173 ล้านบาท
เป็นต้น ได้ 5.14 ล้าน
โดยตั้ ง อยู่ บ นพื้ น
จำ�นวนวิสาหกิจ
ยอดจัดซื้อ
ในจำ�นวนนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและ
ปี
(ล้านบาท)
ที่ได้รับประโยชน์
บาท 4.บริการทีจ่ ดั หา
ฐานของการได้รับ
วิสาหกิจจากชุมชน 401 ราย
2557
216
287
จากชุมชน เช่น เช่า
ผลตอบแทนที่เป็น
		 “ปี 2560 นี้ สำ�นักจัดซือ้ กลุม่ ได้วางเป้าหมาย
2558
177
ธรรมทั้ ง สองฝ่ า ย
371
ในการจั ด ซื้ อ จั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารจาก รถ ซ่ อ มรถ ซ่ อ ม
บริษัทจึงให้ข้อมูล
2559
173
401
ชุมชน 185 ล้านบาท ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีจนถึง อุ ป กรณ์เครื่องจักร
ที่เป็นจริง รายงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขณะนี้กลุ่มเอสเอสไอมี ทัว่ ไป งานทำ�ป้ายและ
การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชน งานพิมพ์ บริการแรงงาน เป็นต้น ได้ 38.65 ล้านบาทแล้ว ที่ ถู ก ต้ อ ง ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธสั ญ ญา การเจรจา
รวม 44.49 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1. สินค้าที่ผลิต 		 นายผดุงเกียรติ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการ แก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ได้ในท้องถิ่น ได้แก่ เศษผ้าทำ�ความสะอาดทั่วไป พัฒนาผู้ขายและการสร้างคุณค่าร่วมระหว่าง ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยง
ผ้าปิดจมูก ถุงมือผ้า ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น เป็น ผู้ขายกับเอสเอสไอ กลุ่มเอสเอสไอได้มีการจัด สถานการณ์ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผล

ประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรมอีกด้วย
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสาร
กลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ SSI กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากการจัดซื้อ
จัดหาสินค้าและบริการจากชุมชนแล้ว กลุ่มเอส
เอสไอได้มีการส่งเสริมการจ้างงานท้องถิ่นใน
โรงงานบางสะพาน โดยในปี 2559 มีการจ้าง
งานพนักงาน จำ�นวน 2,088 คน เป็นพนักงานที่มี
ภูมิลำ�เนาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำ�นวน
1,623 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.73 นอกจากนี้ ยัง
มีการจ้างพนักงานรับเหมาจำ�นวน 627 คน พร้อม
กับดำ�เนินโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา
ชุ ม ชนระบบทวิ ภ าคี พั ฒ นาบุ ค ลากรในชุ ม ชน
เข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก กับวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพานยังสามารถสร้างงาน และองค์ความรู้
ให้ กั บ ชุ ม ชน ลดการอพยพย้ า ยถิ่ น ไปหางาน
ต่างถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครัวเรือน
เพิม่ ความสามารถในการเข้าถึงแรงงานของบริษทั
ปัจจุบันมีนักศึกษาจบจากโครงการนี้ 563 คน
เข้าร่วมงานกับอุตสาหกรรมเหล็กที่บางสะพาน
142 คน โดยรวมกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
สามารถแบ่ ง ปั น คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ
ประเทศไทยทัง้ ในรูปแบบการซือ้ สินค้าและบริการ
การจ้างงาน การลงทุนด้านพัฒนาสังคมและ
ชุมชน และภาษีต่างๆ เฉลี่ยปีละ 5,000 ล้านบาท
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ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำ�ปี
2559 (EIA Monitoring Awards 2016) ใน 7 ประเภท
โครงการ ได้แก่ โครงการประเภทคมนาคม ปิโตรเคมี พลังงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย แหล่งนํ้า
ผลปรากฏว่า 2 บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้รับ
รางวัล EIA Monitoring Awards ดีเด่นประเภท
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัท
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด (SSI) ได้ รั บ ใน
โครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อน และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) (TCRSS) ได้รับในโครงการโรงงานผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็น
		 ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัล
และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งของ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาค
เอกชน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่
กำ�หนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลระทบสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้าง
แรงจูงใจ ตลอดจน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการหรือโครงการ ให้เป็นแบบอย่างแก่
ผู้ประกอบการโครงการอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม และ
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้
ทราบ และเห็นความสำ�คัญของการป้องกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
		นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ สายผลิต บริษัท สหวิริย าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI) ให้สัมภาษณ์ว่า
“SSI ได้ดำ�เนินการตามนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมาโดย
ตลอด เราได้ตระหนักถึงการดูแลความปลอดภัย
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2560

4ร.ร.กองทุนสหวิริยาฯเดินตามแผน สหวิริยา-สพป.ปข.1จัดนิเทศมุ่งสู่เป้า
หนุ น การพั ฒ นาครู - นั ก เรี ย น-สถานศึ ก ษา
บางสะพานเป็นไปตามเป้า สหวิรยิ า ร่วมสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) จัดกิจกรรม
การนิเทศติดตามผลการดำ�เนินงาน 4 โรงเรียน
เข้ม ภายใต้กองทุนสหวิริยาฯ ได้แก่ โรงเรียน
บางสะพาน (รุน่ ที3่ ) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ (รุน่
ที4่ ) โรงเรียนบ้านวังยาว (รุน่ ที4่ ) และโรงเรียนบ้าน
ทองมงคล (รุน่ ที5่ ) คณะกรรมการเผยมีการดำ�เนิน
งานตามแผนอย่างต่อเนื่อง มั่นใจผลสำ�เร็จตาม
ตัวชี้วัดที่โรงเรียนตั้งไว้ ด้านโรงเรียนบ้านหนอง
จันทร์ จัดกิจกรรมตลาดนัดสถานศึกษาพอเพียง
เสริมโชว์ผลสำ�ฤกธิ์การดำ�เนินงานภายใต้แผน
บรรลุวัตถุประสงค์
เมือ่ เร็วๆ นี้ เครือสหวิรยิ า ได้จดั กิจกรรมการนิเทศ
ติดตามผลการดำ�เนินงาน 4 โรงเรียน ภายใต้โครงการ
กองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
บางสะพาน ได้ แ ก่ โรงเรี ย นบางสะพาน (รุ่ น ที่ 3)
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ (รุ่นที่ 4) โรงเรียนบ้านวังยาว
(รุ่นที่ 4) และโรงเรียนบ้านทองมงคล (รุ่นที่ 5) โดยมี
คณะกรรมการโครงการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รองผู้
อำ�นวยการและศึกษานิเทศก์จากสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.
ปข.1) พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ร่วมนิเทศติดตามผลการ
ดำ�เนินงานในครั้งนี้ด้วย
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสือ่ สารกลุม่ ในฐานะผู้
แทนเครือสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอส
ไอว่า “สำ�หรับการนิเทศและติดตามผลการดำ�เนินงาน
ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน รุ่นที่ 3 - 5 ในครั้งนี้ ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.
1) ในการร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการฯ รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะทั้ง 4 โรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน
(รุ่นที่ 3) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ (รุ่นที่ 4) โรงเรียนบ้าน
วังยาว (รุ่นที่ 4) และโรงเรียนบ้านทองมงคล (รุ่นที่ 5) ซึ่ง
โดยภาพรวมของการนิเทศและติดตามผลในครัง้ นี้ พบ
ว่า ทัง้ 4 โรงเรียนมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ งผ่านกิจกรรมต่างๆ ตาม
ที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี
ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ทาง
โรงเรียนกำ�หนดไว้
ผมในนามของเครือสหวิริยา ต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการโครงการฯ คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทีร่ ว่ มกันขับเคลือ่ นและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ซึง่ ผม
เชือ่ มัน่ ว่าผลลัพธ์ของโครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน จะก่อให้เกิดประโยชน์
กับลูกหลานบางสะพานอย่างแน่นอนขอบคุณครับ”
		นางสาววีณา อัครธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะ
กรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “สำ�หรับการนิเทศและ
ติดตามผลการดำ�เนินงานในครั้งนี้ ทำ�ให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นตั้งใจของคณะครูและบุคลากรของทุกโรงเรียน
ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3
ปี ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ทุกโรงเรียนสามารถปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีที่ได้นำ�เสนอ
ไว้กับทางคณะกรรมการอย่างสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และมีการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากเครือ
สหวิรยิ า เพือ่ นำ�ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
องค์รวมทั้ง 3 มิติ คือพัฒนาครู นักเรียน สถานศึกษาได้
อย่างเหมาะสม นับเป็นผลดีตอ่ ลูกหลานชาวบางสะพาน
ทุกคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ดิฉนั ขอเป็น
กำ�ลังใจให้คณะครูและบุคลากรทุกท่าน สามารถปฏิบตั ิ
งานตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุก
ประการ และขอให้เครือสหวิรยิ าเล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำ�เภอบางสะพาน
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โดยการจัดโครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ต่อเนื่องทุกๆ ปี ตามแนวการ
พัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป”
		นายเสรี สุ ข กั น ตะ ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย น
บางสะพาน เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า
“โรงเรียนบางสะพานเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ได้รับ
การคัดเลือกจากโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำ�ปี 2557 โดย
การนำ�เสนอ แผนการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
3 กลุม่ สาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) สูค่ วามเป็น
เลิศ ซึง่ ได้รบั งบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือสหวิริยา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท  ระยะ 3 ปี
ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ดำ�เนินกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบองค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาครู พัฒนา
นักเรียน และพัฒนาสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) ของนักเรียน

ขอบคุณเครือสหวิริยา ที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นบางสะพาน
โดยการดำ�เนินโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2554 และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการโครงการฯ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) ที่คอยให้ความช่วย
เหลือ เสนอแนะแนวทางการดำ�เนินงานมาตลอดระยะ
เวลา 3 ปี ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน เพื่อให้ผลการดำ�เนิน
งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ขอบคุณครับ”
		นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน  ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนบ้านวังยาว  กล่าวว่า  “สำ�หรับโรงเรียนบ้าน
วังยาว เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
เครือสหวิริยามูลค่า 400,000 บาท ระยะ 3 ปี นับตั้งแต่
ปี 2558 ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิก์ ลุม่ สาระคณิตศาสตร์ เช่น
กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมซูโดกุ กิจกรรมหอกอัก-หัก
ออก กิจกรรม Math for test กิจกรรม Math Day เป็นต้น
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เช่น กิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสนุก
ฉุกคิดกับการทดลอง การแข่งขันจรวดนํา้ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิก์ ลุม่
สาระภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรม English with picture
dictation กิจกรรม English daily life camp เป็นต้น ซึ่ง
คณะครูโรงเรียนบางสะพาน ต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสุดความสามารถ เพื่อ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ปกครอง เครือข่ายนักเรียน
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนบางสะพาน และถึงแม้ว่า
โรงเรี ย นบางสะพานจะได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานครบ 3 ปี
แล้ว คณะครูก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์คณิต-อังกฤษ) ของนักเรียนให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป
ผมในนามของโรงเรี ย นบางสะพาน ต้ อ งขอ

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ซึ่งโรงเรียนบ้านวังยาว
ได้นำ�เสนอแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
รู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ไทย-คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม) โดยมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาห้องเรียน Computer
พัฒนาสือ่ นวัตกรรมการเรียนรู้ การแข่งขันทางวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและคิดวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่ง
ระยะเวลา  2  ปีที่โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากเครือสหวิริยา เห็นได้ชัดว่า
โรงเรียนบ้านวังยาวได้มโี อกาสในการนำ�งบประมาณที่
ได้รบั ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้
ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล นับเป็นเรื่องที่น่า
ยินดีที่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ได้มีโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพในหลายๆ ด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ด้าน
วิชาการเท่านัน้ และเมือ่ นักเรียนมีศกั ยภาพความพร้อม
แล้ว คณะครูของโรงเรียนบ้านวังยาวต่างก็มีขวัญและ
กำ�ลังใจในการขับเคลื่อนนักเรียนไปสู่เป้าหมายตาม
แผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ไทย-คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม) ด้วยเช่นกัน
ดิ ฉั น ในนามของโรงเรี ย นบ้ า นวั ง ยาว จึ ง ขอ

ขอบคุณเครือสหวิริยา และคณะกรรมการโครงการฯ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) ที่คอยเป็นกำ�ลังใจ
และให้คำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติงานทุกอย่างให้สำ�เร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และจะปรับปรุงการดำ�เนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯทุกท่าน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ขอบคุณค่ะ”
		นางสาวจินตนา พุม่ ไสว ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
บ้านหนองจันทร์ กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
เครื อ สหวิ ริ ย าที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น งบประมาณ ภายใต้
โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ตั้งแต่ปี
2558 เป็นจำ�นวนเงิน 400,000 บาทในระยะ 3 ปี และ
ขอบคุณคณะกรรมการโครงการฯที่คอยให้คำ�แนะนำ�
การปฏิบัติงานตามแผน ในกิจกรรมการนิเทศและ
ติดตามผลการดำ�เนินงานในทุกๆ ครั้ง ซึ่งโรงเรียนบ้าน
หนองจันทร์ ได้นำ�ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มาปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
เพื่อเด็กไทยแก้มใส ที่ได้นำ�เสนอไว้ต่อคณะกรรมการ
โครงการฯ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมโครงการ ดังนี้
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ส่งเสริม
ทักษะการฝึกอบรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ
การเลีย้ งพืน้ เมือง การเลีย้ งไข่ไก่ การเลีย้ งหมูหลุม การ
ทำ�ปุย๋ หมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล
เป็นต้น โดยนักเรียนได้มโี อกาสในการลงมือปฏิบตั จิ ริง
และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต โครงการ
สหกรณ์โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมร้านค้า กิจกรรม
ออมทรัพย์ กิจกรรมการเกษตร จัดให้มีการศึกษาดู
งาน แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั สหกรณ์ตวั อย่าง โดย
น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ
โครงการ 1 คน 1 อาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและ
ให้ความรู้ด้านอาชีพให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เพื่อให้
นักเรียนมีวิชาชีพติดตัว สามารถนำ�ไปประกอบอาชีพ
ได้ และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ไทย-คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม)
ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการ
จัดหาสื่อนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
เพิม่ มากขึน้ ผ่านการจัดอบรมและการศึกษาดูงาน โดย
ในวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน
ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่ง เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากการซือ้ ขาย การทำ�ธุรกิจสามารถ
สอนให้นักเรียนรู้จักระบบการค้า นับตั้งแต่การผลิต
การจำ�หน่าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า การ
ทำ�บัญชีกำ�ไร รู้จักแยกแยะส่วนการลงทุน การออม
ทรัพย์และนำ�ผลงานทีเ่ กิดจากการเรียนรูม้ าแสดง แลก
เปลีย่ นกันระหว่างนักเรียนและบุคคลทัว่ ไป ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
โครงการฯบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ คณะครูโรงเรียน
บ้านหนองจันทร์ทกุ คน ต่างทุม่ เทและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
นักเรียนนำ�ทักษะและวิชาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม”
		นางสาววรลั ก ษณ์ จั น ทร์ ผ า ผู้ อำ � นวยการ
โรงเรียนบ้านทองมงคล กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านทอง
มงคล ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 1.2 ล้าน
บาท โดยทางโรงเรียนได้นำ�เสนอแผนการยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นสู่ ม าตรฐาน โดยมี กิ จ กรรมการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียน
รู้ (ไทย-คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม) กิจกรรมเปิดโลก
กว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการนิเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกิจกรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ดิฉันขอขอบคุณ
เครื อ สหวิ ริ ย า และคณะกรรมการโครงการฯจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) ที่ช่วยเหลือและให้
คำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการฯ และทางโรงเรียนจะปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะของคณะกรรมการฯให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ขอบคุณค่ะ”
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4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2560

X เอสเอสไอรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานโล่เกียรติคุณแก่ นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำ�นัก
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมดิเอ็มเมอรัล เมื่อเร็ว ๆ นี้

อนุรักษ์ทะเลไทย

ต่อจากหน้า 1

		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่าเมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2560 บริษทั ท่าเรือประจวบ
จำ�กัด หรือ PPC ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มเอสเอสไอได้
ร่วมมือกับชมรมโลกสีครามซึ่งเป็นกลุ่มนักดำ�นํ้า
จิตอาสา อำ�เภอบางสะพาน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ ตำ�รวจนํา้ และผูน้ �ำ ชุมชน ดำ�เนิน
โครงการ “จากไพรพนา สู่นาวาสีคราม” ครั้งที่ 2
ขึ้น ณ บ่อทองหลาง อำ�เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และทรัพยากรชายฝั่ง โดยได้รับเกียรติจากนาย
ศักรินทร์ ทุมเสน นายอำ�เภอบางสะพาน เป็น
ประธานเปิ ด โครงการ นอกจากนี้ นายพิ ทู ล
กองเลข หั ว หน้ า แผนกความปลอดภั ย อาชี ว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เป็น
ตัวแทนบริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด มอบแท่นยึด
สำ�หรับการปลูกปะการังเทียม มูลค่ากว่า 15,000
บาท ให้แก่ผู้แทนชมรมโลกสีครามสำ�หรับใช้ใน
กิจกรรมอีกด้วย
		 กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มในครั้ ง นี้ มี
พนั ก งานจิ ต อาสาจากบริ ษั ท ท่ า เรื อ ประจวบ
จำ � กั ด และนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจาก
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี จำ�นวน 104
คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวยาง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน 25 คน เข้าร่วม กิจกรรม
ประกอบด้วยการปลูกปะการังเทียม การให้ความรู้
ในการดูแลรักษาธรรมชาติ กิจกรรม “ตะโกน โยน

X เอสเอสไอจัดประชุมแผนธุรกิจปี 2560 ‘Stronger SSI’

นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดประชุมแผนธุรกิจประจำ�ปีกลุ่มเอสเอสไอภายใต้แนวคิด ‘Stronger
SSI’ การประชุมดังกล่าวนอกจากจะมีการเปิดตัววิสยั ทัศน์ใหม่คอื “บริษทั เหล็กชัน้ นำ�ด้านนวัตกรรมและความ
เชือ่ มัน่ ” และพันธกิจใหม่ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า สร้างคุณค่า
ร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” แล้ว คณะผู้บริหารแต่ละสายงานยังได้นำ�เสนอแผนงาน
ธุรกิจสำ�หรับการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2560 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารเข้าร่วม 180 คน
การประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมปัตตาเวีย อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยื่น” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางนํ้า
และกิจกรรมเก็บขยะชาดหาด ซึ่งบรรยากาศใน
การทำ�กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
		 นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC กล่าวว่า
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเล เพราะบริษัทดำ�เนินธุรกิจให้บริการท่าเรือ
พาณิชย์ เราจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการ “จาก
ไพรพนา สู่นาวาสีคราม” ครั้งที่ 2 เป็นโครงการ
ที่ดีอีกโครงการหนึ่งในการตอบโจทย์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ต้องขอขอบคุณ

กลุม่ นักดำ�นํา้ จิตอาสาทีไ่ ด้ประสานความร่วมมือ
มายังบริษทั และเปิดโอกาสให้บริษทั และพนักงาน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ บริษัทได้ส่ง
พนักงานอาสาเข้าร่วมปลูกปะการังเทียม และ
มอบแท่นยึดสำ�หรับการปลูกปะการังเทียม โดย
อยากให้มกี จิ กรรมดี ๆ แบบนีจ้ ดั ขึน้ ในทุกปี บริษทั
พร้อมร่วมมือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
		 นางสาวอินทิรา เทอดวงศ์วรกุล เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำ�กัด หรือ PPC หนึง่ ในผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
กล่าวว่า “รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรมในครัง้ นี้ เพราะ
เปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านที่ได้ดูแลบ้านตัวเอง
อย่ า งเต็ ม ที่ ได้ มี โ อกาสช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ปะการังในท้องถิ่นที่เรามีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้น
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำ�ให้รู้จักท้องทะเล
บ้ านเรามากยิ่ ง ขึ้ น ก่อ นหน้ านี้ รู้ แค่ เพียงทะเล
สวย อยู่ใ กล้ที่ทำ �งานอยู่ใ กล้บ้านแต่พอได้มา
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถึงได้รู้ว่า บ้านเรามีแนว
ปะการังชายหาดที่ว่ายนํ้าไปไม่กี่เมตรก็สามารถ
ดำ�นํา้ แบบ Snorkel ได้แล้ว และมีสตั ว์จ�ำ พวก Nudi
(ทากทะเล) ทีส่ วยงามเป็นจำ�นวนมาก ทีน่ กั ดำ�นํา้
จากที่อื่นมักจะมาดำ�นํ้าดู ในท้องถิ่นเรามีของดีที่
ควรอนุรกั ษ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วได้
ไม่จำ�เป็นว่าจะต้องทำ�การปลูกปะการังเทียม
เพียงอย่างเดียวการช่วยกันรักษาความสะอาด
บริเวณชายหาด ไม่ทงิ้ ขยะลงทะเล ก็เป็นส่วนหนึง่
ที่ทำ�ให้ทะเลบ้านเรายังสวยงามอยู่เสมอ”
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