สผ.มอบ EIA ยอดเยี่ยมโรงงาน SSI
ปฏิบตั ติ ามรายงานผลสวล.เครงครัด
ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
เครงครัด เอสเอสไอไดรับรางวัล
“EIA Monitoring Awards 2018”
ยอดเยี่ยม ประเภทอุตสาหกรรม
จากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สผ.) เพือ่ สรางแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่
กําหนดไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิง่ แวดลอม เปนแบบอยาง
แกสถานประกอบการอื่นๆ

เมื่ อ วั น ศุ ก ร ท่ี 21 ธั น วาคม
2561 ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอรไซด
กรุงเทพฯ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยกองพัฒนาระบบ
การวิเคราะห
อานตอ น.2

ปที่ 10 ฉบับที่ 171 ประจําวันที่ 1 มกราคม 2562

11ปฅนเหล็กมินมิ าราธอน
ชวยผูด อ ยโอกาส26.6ล.
ปลูกจิตอาสา พนง.
‘กลุม เหล็กฯอาสา’
บูรณะวัดเขาโบสถ

ปลู ก ฝ ง วั ฒ นธรรมจิ ต อาสา
พนักงาน และสงเสริมใหมีจิต
สาธารณะ กลุมเหล็กสหวิริยา
อาสา พัฒนาบางสะพาน รวมกับ
ชาวบางสะพานทาสีกาํ แพงแกว
พระอุโบสถ วัดเขาโบสถ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ ภายใต
โครงการกลุม เหล็กสหวิรยิ าอาสา
พัฒนาบางสะพาน ครัง้ ที่ 2 นําโดย
นายเฉลิม บุญเทียบ ผูบริหาร
กลุม เหล็กสหวิรยิ า พรอมดวยคณะ
ผู บ ริ ห าร พนั ก งานกลุ ม เหล็ ก
สหวิริยา และชุมชนบางสะพาน
โดยมี น ายเลิ ศ ยศ แย ม พราย
นายอําเภอบางสะพาน ใหเกียรติ
รวมกิจกรรมและเปนประธาน
เปดงาน ทัง้ นีม้ ผี เู ขารวมกิจกรรม
อานตอ น.3
160 คน

X ป 2561 มอบชวยเหลือผูดอยโอกาส 2.6 ลานบาท

ผูบริหารกลุมอุตสาหกรรมเหล็กประกอบดวย
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)
จํากัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จํากัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
(JSGT) รวมมอบรายไดจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2018 (ครั้งที่ 11) ใหแก 25 องคกรการกุศลชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส จํานวน 2,600,000 บาท โดยไมหักคาใชจายแกมูลนิธิ หนวยงานดูแลและใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส 25 แหง เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิต และสามารถหยัดยืนอยูไดในสังคมอยางเขมแข็งตอไป กิจกรรมดังกลาวไดรับความ
สนใจ และมีผูเขารวมในรูปแบบตาง ๆ จํานวนกวา 1,000 คน ณ สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนมีรายไดจากการจัด 11 ครั้ง รวม 26.6 ลานบาท และมีเปาหมายการจัดงานอยางตอเนื่องเพื่อระดม
ทุนสะสมชวยเหลือผูดอยโอกาสใหไดถึง 100 ลานบาท

TCRควารางวัลอุตฯดีเดนดานสวล.

TCR ควารางวัลแหงเกียรติยศของภาค
อุตสาหกรรมไทย “รางวัลอุตสาหกรรม
ดีเดน” ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ประจําป 2561 จัดโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี
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ความคิดริเริ่มและมีความวิริยอุตสาหะ
ในการสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
โดยมีนายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) อานตอ น.3

5 บริษัทเหล็ก SSI - TCRSS - NS
Bluescope - NS-SUS - JSGT แสดง
เจตนารมณชวยเหลือสังคมผูดอย
โอกาส จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
ฅนเหล็กมินมิ าราธอน 2018 (ครัง้ ที่ 11)
มอบรายไดทั้งหมดจากการจัดงาน
(โดยไมหักคาใชจาย) 2.6 ลานบาท
ให 25 องค ก รการกุ ศ ลช ว ยเหลื อ
ผูดอยโอกาสนําไปพัฒนาศักยภาพ
ใหหยัดยืนในสังคมอยางแข็งแกรง
มีนกั วิง่ ใสใจสุขภาพเขารวม 1,000 คน
ปดถนนพระราม 1 พญาไท พระราม 4
บรรทัดทอง จัดวิ่งเปนปแรก ผลการ
แขงขัน Over All 10 กม.ชายทําเวลา
เร็วสุด 36.45 นาที หญิง 51.22 นาที
เมือ่ วันที่ 16 ธ.ค. 2561 ณ สเตเดียมวัน
กรุงเทพฯ
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) บริษัท
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
(TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
(ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue Scope)

อานตอ น.2

กลุมเหล็กสหวิริยาจัดติวเขมGAT-PAT
ปูทางเด็กบางสะพานสูรั้วมหาวิทยาลัย

กลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ร ว มกั บ
โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัด
กิ จ กรรมประมวลความรู ท าง
วิชาการ ภายใต โครงการกลุม

เหล็ ก สหวิ ริ ย า เติ ม ความฝ น
ปนความรู เตรียมความพรอม
เยาวชนบางสะพาน จํ า นวน
1,480 คน
อานตอ น.4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ฅนเหล็กมินิมาราธอน
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บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำ�กัด (NS-SUS)
และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย)
จำ�กัด (JSGT) จัดกิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล ฅนเหล็กมินิ
มาราธอน 2018 (ครั้งที่ 11) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหา
รายได้น�ำ ไปช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรการกุศลช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสนำ�ไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ สร้างโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้หยัดยืนอยู่ได้ใน
สังคมอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นการพัฒนาตามแนวทาง
แห่งความยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงาน
ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนได้ออก
กำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องตนเอง และเป็นการรวม
กลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในการทำ�
กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน
		 ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก
ผูบ้ ริหารบริษทั เหล็กรายใหญ่ ได้แก่
นายวิ น วิ ริ ย ประไพกิ จ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด (มหาชน) นาย
ณรงค์ ฤ ทธิ์ โชติ นุ ชิ ต ตระกู ล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
นายสตีเว่น โอคอนเนอร์ รองประธาน
ฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)
จำ�กัด นายจีรเดช สัตยายุทธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำ�กัด และนาย
โทชิยะ อิวาโนะ Director บริษทั เจเอฟอีสตีล กัลวาไนซิง่
(ประเทศไทย) จำ�กัด ให้เกียรติเปิดงานและให้สญ
ั ญาณ
ปล่อยตัวแก่นกั วิง่ โดยมีนกั วิง่ เข้าร่วมวิง่ กว่า 1,000 คน
		 ซึง่ ในปีนสี้ ามารถรวบรวมรายได้จากการจัดงาน
ได้ 2.6 ล้านบาท และเมื่อรวมกับการจัดงาน 10 ครั้งที่
ผ่านมา สามารถสะสมยอดรายได้ที่ได้นำ�ไปบริจาค
รวมแล้ว 26.6 ล้านบาท
		ด้านผลการแข่งขัน Over All 10 กม. ชาย อันดับ 1
ได้แก่ นายเอกลักษณ์ แจ่มแก้ว ด้วยเวลา 36.45 นาที
อันดับ 2 ได้แก่ ว่าที่ร้อยโทภาณุ รัมมะสิทธิ์ ด้วยเวลา
40.04 นาที และอันดับ 3 ได้แก่ นายสุรัตน์ ศรีด้วง ด้วย
เวลา 40.08 นาที ส่วน Over All 10 กม. หญิง อันดับ 1
ได้แก่ นางสาวกัณจนา วงค์อามาตย์ ด้วยเวลา 51.19
นาที อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกัญ คูสุวรรณ ด้วย
เวลา 52.35 นาที และอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวพิชญา

สผ.มอบEIA
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล
แก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2561 (EIA
Monitoring Awards 2018) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม
ที่กำ�หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม ส่งเสริมให้โครงการพัฒนากลไกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง รวมทั้งเห็นความสำ�คัญของ
การปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมในการดำ�เนิน
โครงการ และเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอืน่ ๆ
ซึ่งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นครั้งแรก
ของบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “EIA Monitoring
Awards 2018” ประเภทอุตสาหกรรม โดยจะต้องได้รบั
รางวัลดีเด่นติดต่อกันต่อเนือ่ ง 3 ปี ในการนี้ นายจิร
โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้แทน
บริษทั ขึน้ รับรางวัลดังกล่าวจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี
		 ทั้งนี้ การสมัครเข้ามารับการคัดเลือก จำ�นวน
ทั้งสิ้น 43 โครงการ โดยมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำ�หนดไว้ จำ�นวน
38 โครงการ ประกอบด้วย ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม
จำ � นวน 12 โครงการ ได้ แ ก่ ประเภทเหมื อ งแร่ 8
โครงการ ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 3 โครงการ
และประเภทปิโตรเคมี 1 โครงการ ประเภทรางวัลดีเด่น
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ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2562
วิทูรกิจจา ด้วยเวลา 53.31 นาที
		นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิรยิ า
สตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด (มหาชน) ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า
“สำ�หรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุน พาร์ทเนอร์ทั้ง
5 พันธมิตรเหล็ก รวมถึงผู้เข้าร่วมงานฅนเหล็กมินิ
มาราธอน ครั้งที่ 11 ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานเป็น
เหมือนทุกปีโดยจะนำ�รายได้ซึ่งไม่หักค่าใช้จ่าย 2.6
ล้านบาท บริจาคให้กับมูลนิธิผู้ด้อยโอกาส และใน
11 ครัง้ ทีผ่ า่ นมาสามารถรวบรวมเงินได้กว่า 26.6 ล้าน
บาท ด้วยการผนึกกำ�ลังระหว่างผู้ผลิตเหล็กด้วยกัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมได้
วันนี้ขอให้ทุกคนสนุกกันให้เต็มที่ ออกกำ�ลังกายเพื่อ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของตนเองกันครับ”
		 นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ

(ประเทศไทย) โดยรายได้ในครัง้ นีจ้ ะมอบให้กบั มูลนิธิ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทัง้ หมด 25 มูลนิธิ คิดว่ากิจกรรมนีท้ กุ คน
ทีม่ าร่วมงานคงอิม่ อกอิม่ ใจกันถ้วนหน้า นอกจากเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมทำ�บุญแล้วยังได้ออกกำ�ลังกาย
เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงอีกด้วย ขอบคุณทุกคนมากครับ
ที่ให้ความร่วมมือที่ดีตลอดงาน”
		นายจิร โชตินชุ ติ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)และ
ที่ปรึกษาโครงการ ให้สัมภาษณ์ว่า “สำ�หรับงานฅน
เหล็กมินมิ าราธอนในปีนบ้ี รรยากาศโดยรวมดีมากครับ
สภาพอากาศค่อนข้างเย็น วันนี้ก็มี พาร์ทเนอร์และ
นักวิง่ เข้ามาร่วมวิง่ มากมาย ถึงปีนเ้ี รามีตดิ ขัดนิดหน่อย
เรือ่ งการย้ายสถานทีจ่ ากสวนลุมมาอยูท่ ีส่ เตเดียมวัน
แต่งานโดยรวมดีมากๆ และเป็นปีแรกที่เราได้มีการ
ปิดถนนในการวิง่ (เส้นพระราม 1 - พญาไท - พระราม 4 -

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) ให้สัมภาษณ์ว่า “ขอบคุณพันธมิตรบริษัท
เหล็กที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้งานเดิน-วิ่ง การ
กุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 แล้ว
โดยนำ�รายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับ
มูลนิธิผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ทุกปี ซึ่งจะมีทีมงานดำ�เนิน
การต่อไป บรรกาศในวันนี้สบายๆ เนื่องจากช่วงเช้า
อากาศดี หวังว่าในปีถัดไปจะมีนักวิ่งเข้ามาร่วมงาน
เยอะขึ้นและอาจจะเพิ่มระยะวิ่งมากกว่าก็ได้ครับ”
		นายจีรเดช สัตยายุทธ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำ�กัด ให้สมั ภาษณ์
ว่า “งานวันนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี อากาศเป็นใจดีมาก
มี บุ ค ลากรหลายองค์ ก รสนใจเข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรม
จำ�นวนมาก ขอบคุณบริษทั เหล็กองค์กรร่วมจัดชัน้ นำ�
ของประเทศ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป บริษทั เอ็นเอส-สยาม ยูไนเต็ด
สตี ล จำ � กั ด และบริ ษั ท เจเอฟอี ส ตี ล กั ล วาไนซิ่ ง

บรรทัดทอง) และมีอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้น เช่น การ
ใช้ชิฟจับเวลาวิ่ง เข้ามาควบคุม บันทึกผลของนักวิ่ง
นักวิ่งทุกท่านสามารถเช็คเวลาผลการวิ่งของตัวเอง
ได้ผ่านระบบรายงานผล ณ หน้างาน และสามารถ
ตรวจสอบผลเวลาวิ่งได้ผ่านทางเว็บไซต์รายงานผล
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทำ�ให้นักวิ่งสามารถพัฒนา ฝึกซ้อม
ทำ�เวลาวิง่ ให้ดขี นึ้ และกลับมาวิง่ ใหม่ในปีหน้า รูปแบบ
เสื้อกิจกรรมที่มีการออกแบบใหม่ ทำ�ให้มีความแตก
ต่างจากปีที่แล้วๆ มา
		 ถื อ เป็ นการพลิ ก รู ป โฉมในกิ จ กรรมฅนเหล็ ก
เยอะมากเหมือนกัน ทำ�ให้มีสีสันขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์
ของงานก็ยังคงเดิมรายได้ทั้งหมดจากสปอนเซอร์
ลูกค้า คูค้ า้ 158 ราย รายได้จากการซือ้ เสือ้ เพือ่ บริจาค
และค่าสมัครวิ่ง ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้องค์กรการ
กุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยปีนี้สามารถบริจาค
ได้ 25 มูลนิธิ รวมเงินรายได้ 2.6 ล้านบาท ถือโอกาสนี้
ขอขอบคุณองค์กรร่วมจัด ทัง้ 5 แห่ง ทีส่ นับสนุนทำ�ให้
มีงานนี้เกิดขึ้น ซึ่งมีความตั้งใจจะจัดให้มีงานนี้ขึ้น

จำ�นวน 18 โครงการ และประเภทรางวัลชมเชย จำ�นวน
8 โครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประกอบด้วย
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานประกอบการ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ สผ.
จำ�นวนกว่า 300 คน
		พลเอก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานในพิธี ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำ�หนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด และต่อเนื่องทำ�ให้บริษัทสามารถรักษาผล
ปฏิบตั ไิ ด้เป็นมาตรฐานตลอดมาจนได้รบั รางวัล “EIA
Monitoring Awards 2018” ยอดเยี่ยม เป็นปีแรก”
		 เอสเอสไอได้ดำ�เนินการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน
นอกจากนีย้ งั มีการตรวจวัดสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีช่ มุ ชน

สิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2561 ต่อจากนั้น ดร.รวีวรรณ
ภู ริ เ ดช เลขาธิ ก ารสำ � นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน
ความเป็นมาของการจัดงาน และผลการดำ�เนินการ
พิจารณาคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก
		นายจิร โชตินชุ ติ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องขอขอบคุณทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในองค์กร ที่ได้ดำ�เนินงานตาม

เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีม่ าตรการกำ�หนด และมีการ
ดำ�เนินการเพิ่มเติมจากที่มาตรการกำ�หนด เช่น ใน
เรื่องของการบริหารจัดการนํ้า เพื่อลดผลกระทบต่อ
ชุมชนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบทีต่ อ้ งใช้นาํ้ จากคลองบางสะพาน
ร่วมกัน การจัดตั้งคณะทำ�งานพัฒนาและดำ�เนิน
โครงการอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว และโครงการสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มเติม จาก
วัฒนธรรมความปลอดภัย
		 นอกจากนี้ มีการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

เรื่อยๆ ทุกปี และมีรายได้บริจาคมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ”
		ตัวแทนมูลนิธิคนตาบอดไทยและมูลนิธิ
สากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า “ขอบคุณทีมผู้จัดงาน
เดิน-วิ่ง การกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ปี 2018 ตนมี
ความรู้สึกประทับใจและมีความสุขมากที่ 5 พันธมิตร
เหล็กได้นกึ ถึงกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสทัง้ 25 มูลนิธิ มอบเงิน
รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย โดยมูลนิธิ
จะนำ�เงินที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์แก่มูลนิธิให้ได้
มากที่สุด”
		ตัวแทนมูลนิธเิ พือ่ เด็กพิการ ให้สมั ภาษณ์วา่
“กิจกรรมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 11 บรรยากาศภายใน
งานอบอุน่ ครับมีเพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ มาร่วมงาน รวมถึงผู้
ที่มาร่วมงาน จิตอาสาต่างๆ มากันมากมาย โดยราย
ได้จากกิจกรรมนี้มอบให้กับมูลนิธิต่างๆ ส่วนตัวผม
ได้มาร่วมงานเกือบทุกปี จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณทั้ง
5 พันธมิตรเหล็กเป็นอย่างมาก ที่
ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา และ
จะนำ�เงินที่ได้ไปใช้เพื่อฟื้นฟูดูแล
น้องๆ ที่มูลนิธิต่อไป และหวังว่า
งานนี้จะเป็นงานเพื่อสังคมต่อไป
อี ก ทั้ ง พร้ อ มจะเข้ า ร่ ว มงานในปี
หน้าอีกแน่นอน”
นางสาวสินีพัฒน์ เจริญประสิ ท ธิ สุ ข ผู้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมผ่ า นระบบออนไลน์ ให้
สัมภาษณ์ว่า “ที่เลือกสมัครงาน
วิ่งรายการนี้เพราะต้องการร่วมทำ�บุญ เนื่องจากราย
ได้จากค่าสมัครเข้าสู่มูลนิธิร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่มี
การถูกหักค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นงานบุญโดยแท้ ได้ชกั ชวน
เพื่อนๆ อีก 10 คน เข้าร่วมสมัครรายการนี้ด้วยค่ะ ไม่
ผิดหวังบรรยากาศในงานดูอบอุ่น วิ่งก็อากาศสดชื่น
ไม่ร้อน มีการจัดเตรียมงานที่ดีมาก การปิดถนนให้
นักวิ่งถือว่ามีความปลอดภัยดีมาก เจ้าหน้าที่คอย
ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางวิ่ง อาหารก็อร่อย
เหรียญกิจกรรมมีความเก๋น่ารักหมุนได้ และที่สำ�คัญ
การแข่งขันใช้ชิฟจับเวลาในการวิ่งด้วย ซึ่งดีมากและ
เป็นมาตรฐาน เป็นงานบุญที่ทุ่มทุนสร้าง หากเทียบ
กับรายการแข่งขันวิ่งที่เคยลงสมัครที่มีชิฟจับเวลา
ค่าสมัครจะเกินกว่า 500 บาท แต่งานฅนเหล็ก 350
บาท รายได้เข้ามูลนิธิเต็มๆ และที่สำ�คัญมีการสรุป
รายได้แจ้งผ่านทางหน้างานวิ่งเลยและเพจเฟสบุ๊คที่
ได้ติดตามอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการ
จัดเพื่อให้สังคมค่ะ”
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการ
ต่ า งๆมากมาย เช่ น โครงการกองทุ น สหวิ ริ ย า
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน โครงการ
ธนาคารชุมชน โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปั่ น สองล้ อ ช่ ว ยพ่ อ ปลู ก ป่ า เป็ น ต้ น และ
จะยังคงมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานที่ใส่ใจผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม รั ก ษา
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป”
		 รางวัล EIA Monitoring Awards 2018 จัดโดย
สำ � นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ รางวัลนีต้ อ้ งเป็นโครงการทีจ่ ดั ทำ�รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความ
เห็นชอบแล้ว และเป็นโครงการทีร่ ายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการที่กำ�หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่อสำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำ�เนิน
งานตัง้ แต่ปี 2559 จะต้องไม่ถกู ร้องเรียนหรือถูกฟ้องคดี
ที่ศาลและจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต โดย
คัดเลือกโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ดังนี้
• ระดับยอดเยี่ยม ผ่านเกณฑ์คะแนน 90 คะแนน
ขึ้นไป และเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลดีเด่นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ซึ่งในการพิจารณาระดับยอดเยี่ยม
โครงการจะต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
มาตรการในรายงาน เพือ่ รักษาสภาพแวดล้อมให้ดขี นึ้
• ระดับดีเด่น คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึน้ ไป
• ระดับชมเชย คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ ไม่ตํ่ากว่า 75
คะแนน
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ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2562

TCRคว้ารางวัล
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เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าวจาก พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
มีผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานกว่า
500 คน ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
		 ผูส้ อื่ ข่าว รายงานว่า เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธมี อบรางวัลอุตสาหกรรม
ประจำ�ปี พ.ศ.2561 (The Prime Minister’s Industry
Award 2018) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กำ�ลังใจและประกาศเกียรติคุณ
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม
และมีความวิรยิ อุตสาหะในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ของประเทศ ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
กับผูป้ ระกอบการ โดยรางวัลดัง
กล่าวเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ
ทีม่ อบให้กบั สถานประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กำ�หนดทุกด้านตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ สะท้อนถึงความสามารถ ความ
สำ�เร็จ ความพร้อม และบทบาทขององค์กรนั้น ๆ ที่จะ
มีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นในการพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้า
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุพันธุ์
มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
		 สำ � หรั บ ปี 2561 ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการรับรางวัล จำ�นวนทัง้ สิน้ 92 รางวัล ในการนี้
บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รบั รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนาย
ณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าวจาก พลเอก

กลุ่มเหล็กฯอาสา
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ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า “ เมื่อ
วันที่ 17-18 ธันวาคมที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่ง
ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ SSI บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำ�กัด หรือ TCS และ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด หรือ WCE ได้ดำ�เนินโครงการจิตอาสา ภายใต้
โครงการ “กลุ่มเหล็กอาสา พัฒนาบางสะพาน” โดย
จัดดำ�เนินงาน 2 ครั้ง/ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง
วัฒนธรรมจิตอาสาพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีจติ
สาธารณะ และร่วมกันพัฒนาชุมชนบางสะพาน ซึง่ ใน
ครัง้ นีท้ างกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าอาสา ได้จดั กิจกรรมทาสี
กำ�แพงแก้วพระอุโบสถ วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นับได้ว่าเป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่
เมืองของชาวบางสะพานให้กลับมาสวยงามดังเดิม
โดยดำ�เนินงานรวมระยะเวลา 2 วัน ประกอบด้วย
งานทำ�ความสะอาดกำ�แพงแก้ว งานทาสีรองพืน้ และ
งานทาสีจริงกำ�แพงแก้ว โดยมีพนักงานจากกลุม่ เหล็ก
สหวิริยาเข้าร่วม 120 คน คิดเป็น 960 ชั่วโมงงาน และ
ชุมชนเข้าร่วม จำ�นวน 40 คน คิดเป็น 320 ชั่วโมง รวม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำ�นวน 160 คน คิดเป็น
1,280 ชั่วโมงงาน
		นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็น
อย่างมากทีไ่ ด้มาเป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรมกลุม่
เหล็กสหวิริยาอาสา ทาสีกำ�แพงแก้วพระอุโบสถ วัด
เขาโบสถ์ พระอารามหลวง ภายใต้โครงการกลุม่ เหล็ก
สหวิริยาอาสา พัฒนาบางสะพาน ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี
2561 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวัดเขาโบสถ์เป็น
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบ
รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
		พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำ�ปี
พ.ศ. 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018)
กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับ
รางวัลทุกแห่ง เพราะถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่น ความมีคุณภาพ ใส่ใจผู้บริโภค และคำ�นึงถึง
สิง่ แวดล้อม อีกทัง้ จะเป็นตัวอย่างให้กบั สถานประกอบการ
อืน่ ๆ ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการต้องดูแลลูกจ้างให้มคี วามสุข
และพอใจในคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ที่ จ ะได้ ม าช่ ว ยกั น
พั ฒ นาและผลิ ต สิ่ ง ดี ๆ ให้ กั บ สถานประกอบการ

สูช่ นั้ บรรยากาศ และลดผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ย
ที่สุด และมีปณิธานการดำ�เนินงานในการที่จะร่วม
กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดีของชุมชน และสังคมไทย
อย่างยั่งยืนต่อไป”
		 สำ�หรับเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น
5 หมวด ได้แก่ 1.นโยบายและแผนการดำ�เนินงานด้าน
การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม และการมีสว่ นร่วมของ
พนักงานทุกระดับ ได้แก่ นโยบายการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แผนการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในการแก้ ไ ข

รวมถึงจะต้องดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบของ
สถานประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและ
อยู่ร่วมกันได้ในสังคม
		นายณรงค์ฤทธ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS กล่าวว่า “ขอขอบคุณรัฐบาลที่
เล็งเห็นความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโรงงาน
ชุมชน และสังคม ซึ่งนับเป็นอีกปีที่บริษัทฯ มุ่งมั่นให้
ความสำ�คัญด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ
ผูป้ ฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ และชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยรอบ
ข้าง รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สัตว์
พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เป็นต้น
		 สำ�หรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นเรือ่ งการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
โดยคำ�นึงถึงการควบคุม การใช้อย่างคุ้มค่า และการ
ป้องกันรักษา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมด้าน
การประหยัดพลังงาน คือการลดใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง
ต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้า

สิ่งแวดล้อม 2. สภาวะแวดล้อมในการทำ�งานและ
การเตรียมการรองรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินด้านสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ การจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน
การควบคุมสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยใน
การทำ�งานเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด การจัดเก็บ
ขนถ่าย สารเคมี/วัตถุอันตรายภายในโรงงาน และ
แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 3.การ
ควบคุ ม มลพิ ษ และกากของเสี ย เป็ น ไปตามหลั ก
วิชาการ ได้แก่ การควบคุม กำ�จัด และบำ�บัดมลพิษ
ตามหลักวิชาการหรือตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกำ�หนด
4.การประยุกต์ใช้หลังการป้องกันมลพิษ เช่น หลักการ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด หลักการ 3Rs หลักการ
ประเมินวงจรวัฎจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ หลักการออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มีการประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ การดำ�เนิน
งานอย่างต่อเนื่อง/อย่างยั่งยืน 5.รับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงงาน (ด้านสิ่งแวดล้อม) ได้แก่ การดำ�เนินงาน
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

ศูนย์รวมใจของชาวบางสะพานมาอย่างช้านาน นับ
ว่าเป็นศาสนสถานที่สง่างาม เป็นสถานท่องเที่ยวที่
สำ�คัญ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้หลวง
ปู่อินทร์ หลวงปู่ท้วมเป็นจำ�นวนมาก และขณะนี้สี
กำ�แพงแก้วรอบนอกพระอุโบสถเริ่มหลุดลอกและมี
คราบตะไคร่นํ้าจับเป็นคราบดำ�ดูไม่สวยงาม จึงเห็น
สมควรที่ จ ะให้ มี ก ารบู ร ณะให้ ก ลั บ มาสวยงามอี ก
ครั้ง นับเป็นโอกาสดีที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มี
โครงการดีๆ สนับสนุนงบประมาณและแรงงานในการ
ทำ�กิจกรรมในครัง้ นี้ ทัง้ นีผ้ มต้องขอบคุณทุกภาคส่วน
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนใน

ร่วมกิจกรรมอาสา ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมทาสีกำ�แพง
แก้วพระอุโบสถ วัดเขาโบสถ์ ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
มากครับ เพราะวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง ถือว่า
เป็นแหล่งรวมใจของชาวบางสะพาน ซึ่งทุกวันสำ�คัญ
ทางพระพุทธศาสนาเราก็จะมีการประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่สำ�คัญ ณ พระอุโบสถแห่งนี้ นับว่าเป็นการ
ทำ�จิตอาสาที่ได้ทำ�บุญไปพร้อมกันเลยครับ และผม
ในฐานะของผูแ้ ทนของผูบ้ ริหารกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ผม
ขอขอบคุณความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุก
ภาคส่วนทีม่ คี วามตัง้ ใจในการร่วมพัฒนาบางสะพาน
รวมถึงขอบคุณพนักงานอาสาจากบริษทั ในกลุม่ เหล็ก

เขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบางสะพาน รวมทัง้ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
อาสาทีไ่ ด้มจี ติ ใจอาสา มาร่วมแรงร่วมใจในครัง้ นี้ ผม
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอำ�นวยอวยพรให้ทุก
ท่านพบเจอแต่ความสุข ความสำ�เร็จตลอดปี 2562 ที่
กำ�ลังจะมาถึงนี้ และขอให้การดำ�เนินงานในครั้งนี้
สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอบคุณครับ”
		นายเฉลิ ม บุ ญ เที ย บ ผู้ บ ริ ห ารกลุ่ ม เหล็ ก
สหวิริยา เปิดเผยว่า “นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ที่ทาง
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ได้ด�ำ เนินโครงการจิตอาสา ภายใต้
โครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา พัฒนาบางสะพาน
โดยนำ�ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา

สหวิริยาทุกท่าน ที่ร่วมกันทำ�กิจกรรมจิตอาสานี้ให้
สำ�เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี ตามนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรเรา ที่ร่วมพัฒนาบางสะพานด้วยใจ
พัฒนาไทยด้วยเหล็ก ขอบคุณครับ”
		นางสาววั ช รา เครื อ แดง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการฯ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะ ทาสี
กำ�แพงแก้วพระอุโบสถ วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง
ศาสนสถานที่มีความเก่าแก่และสำ�คัญอีกแห่งหนึ่ง
ของอำ�เภอบางสะพาน ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนชาว
บางสะพานและอำ�เภอใกล้แวะเวียนมาสักการะบูชา

แนวทางกรมอุตสาหกรรม และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS เคย
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหาร
งานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีเกณฑ์
การคัดเลือกที่ต่างกัน ได้แก่ 1.นโยบายและกลยุทธ์
ประกอบไปด้วย การกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์
การดำ�เนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ การสื่อสาร
นโยบายและกลยุทธ์ 2.การบริหารทรัพยากร ได้แก่
ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านหุ้นส่วนและผู้
ส่งมอบ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน ด้านความรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ 3.
การบริหารกระบวนการ ได้แก่
การจัดการกระบวนการภายใน
การวางแผนและควบคุ ม
กระบวนการ การกำ � หนด
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบต่อกระบวนการ 4.การเฝ้า
ติดตาม การวัดผลการวิเคราะห์
และการทบทวน 5.การปรับปรุงสร้างนวัตกรรม และ
การเรียนรู้
		 การมอบรางวัลอุตสาหกรรมในปี 2561 ดำ�เนิน
การโดยคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม
ประจำ �ปี พ.ศ. 2561 ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการให้ได้รับรางวัล จำ�นวนทั้งสิ้น 92 รางวัล
ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 8
ประเภทรางวัล มีผู้ได้รับรางวัลรวม 50 รางวัล รางวัล
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่ง
เป็น 4 ประเภทรางวัล มีผู้ได้รับรางวัลรวม 41 รางวัล
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น มี 8 ประเภทรางวัล ได้แก่
1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต
2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย
4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
5) ประเภทการจัดการด้านพลังงาน
6) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
8) ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็ น จำ � นวนมาก อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
สำ�คัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างขึ้น
มาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขากลางใจเมืองของบางสะพาน ซึ่ง
กิจกรรมทาสีกำ�แพงแก้วพระอุโบสถในวันนี้จึงเป็น
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำ�ให้ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระ
อุโบสถสวยงามขึ้น อีกทั้งยังได้เห็นความสามัคคี
มีนํ้าใจและเสียสละในหมู่พี่น้องพนักงานกลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ าทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกันแข็งขัน ดิฉนั ในฐานะของ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ ขอขอบคุณชุมชนและพนักงาน
จากกลุ่มเหล็กสหวิริยาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเจอแสงแดดที่ค่อนข้างร้อน มีฝน
ตกลงมาบ้าง แต่ทุกคนก็ยังไม่ย่อท้อ ตั้งใจทำ�งานนี้
จนสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเสร็จภายในเวลาที่
กำ�หนด”
		นางสาวพิทยารัตน์ พื้นผา พนักงานกลุ่ม
เหล็ ก สหวิ ริ ย า กล่ า วว่ า “ขอขอบคุ ณ กลุ่ ม เหล็ ก
สหวิริยาที่จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีกำ�แพงแก้วพระ
อุโบสถ วัดเขาโบสถ์ เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะ รู้สึก
อิ่มเอมใจและสนุกมากๆค่ะ ถึงแม้แดดจะร้อน แต่ก็
ไม่ท้อค่ะ เราตั้งใจทำ�งานกันต่อด้วยความมุ่งมั่น เป็น
ภาพแห่งความสุขที่น่ารักมากๆ นับว่าเป็นการทำ�จิต
อาสาส่งท้ายปีนี้กันเลยค่ะ”
		นางบุ ญ เรื อ ง เชื้ อ วงษ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น
กล่าวว่า “ดิฉนั รูส้ กึ ยินดีมากค่ะทีไ่ ด้รว่ มเป็นส่วนหนึง่
ของการทาสีกำ�แพงแก้วพระอุโบสถ วัดเขาโบสถ์ใน
วันนี้ เพราะเป็นการพัฒนาศาสนสถานที่สำ�คัญของ
บางสะพานบ้านของเรา ซึ่งปกติดิฉันและครอบครัว
ก็จะมาทำ�บุญที่วัดนี้เป็นประจำ� และก็เป็นโอกาสดี
ที่ได้มาร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ทาสีกำ�แพงแก้ว
ในวันนี้ค่ะ”
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จาก 5 โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในอํ า เภอ
บางสะพานและอําเภอใกลเคียง ไดแก
โรงเรี ย นบางสะพานวิ ท ยา โรงเรี ย น
ธนาคารออมสิน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม และ
โรงเรียนธงชัยวิทยา สูการทดสอบวิชา
ความถนัดทั่วไป และการทดสอบความ
ถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ สรางโอกาส
ในการเตรียมความพรอมเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน
บางสะพานวิทยา
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุ ดมรั ตน
ผู จั ด การทั่ ว ไป สํ า นั ก การพั ฒ นาอย า ง
ยั่งยืนและสื่อสารกลุม และผูบริหารกลุม
เหล็กสหวิริยา ไดเปดเผยกับทีมขาวฅน
เหล็ ก เอสเอสไอว า “สื บ เนื่ อ งจากกลุ ม
เหล็กสหวิริยา เปนองคกรเอกชนขนาด
ใหญ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่
อําเภอบางสะพาน โดย
มีนโยบายดําเนินธุรกิจ
ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ต อ สั ง คมและชุ ม ชน
โดยยึดตามปรัชญาใน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ซึ่ ง ได
หล อ หลอมเป น วิ ถี แ ห ง
การผลักดัน ขับเคลื่อน
พัฒนา และเติบโตอยาง
ยั่ ง ยื น โดยมุ ง เน น การ
พัฒนาสังคมและชุมชน
ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชน
บางสะพานตลอดระยะเวลากวา 20 ป
ที่ ผ า นมา แสดงให เ ห็ น ถึ ง เจตจํ า นงอั น
แนวแนของการเปนพลเมืองทีด่ ี และไดรบั
ความไววางใจจากชาวบางสะพานโดยมุง
หวังที่จะสรางความแข็งแกรงใหกับสังคม
และชุมชนในการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุ ข ครอบคลุ ม ทั้ ง ด า นการพั ฒ นา
การศึกษา การสงเสริมดูแลและรักษาสิ่ง
แวดล อ ม การพั ฒ นาอาชี พ และรายได
การสงเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี การ
รวมดูแลทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
รวมถึงการพัฒนากิจกรรมจิตอาสา”
“ดวยตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา วาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
เยาวชนในทองถิ่นใหสามารถเติบโตและ

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2562
เป น กํ า ลั ง หลั กในการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นา
ชุมชนและสังคมใหเขมแข็งไดอยางยั่งยืน
กลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าจึ ง ได ดํ า เนิ น ภารกิ จ
การพั ฒ นาด า นการศึ ก ษาในชุ ม ชนมา
อยางตอเนือ่ งผานรูปแบบกิจกรรมทีห่ ลาก
หลาย โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาและ
เกิดประโยชนสงู สุดแกการศึกษาในชุมชน
อาทิ โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน โครงการ
มอบทุ น การศึ ก ษากลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ โครงการ
พัฒนาชางเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็ก
ครบวงจร โครงการอนาคตเหล็กไทย สราง
ดวยเด็กไทย ฯลฯ เชนเดียวกับ “โครงการ
กลุม เหล็กสหวิรยิ า เติมความฝน ปนความรู”
ซึ่งเปนโครงการพัฒนาดานการศึกษาที่
กลุมเหล็กสหวิริยาไดรวมมือกับโรงเรียน
บางสะพานวิทยาริเริม่ จัดตัง้ ขึน้ ในป 2560”
โครงการนี้ มุ ง หวั ง สร า งโอกาสใน

การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ
แขงขันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ในวิชาหลักที่สําคัญใหแกเยาวชนในทอง
ถิ่นที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เปนการเพิ่มขีดความสามารถและ
ยกระดับศักยภาพของเยาวชนในทองถิ่น
ใหทัดเทียมเมืองใหญ โดยไดจัดตอเนื่อง
เปนปที่ 2 ในป 2561 โดยหวังเปนอยางยิ่ง
วานักเรียนผูเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
ทุกคน จะสามารถนําความรูที่ไดรับจาก
คณะวิทยากรไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว และสามารถนําความรูที่ไดไปใช
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนํา
ความรูที่ไดกลับมาตอยอดในการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
สืบตอไป

“ผมขอขอบคุณ ผูบ ริหารสถานศึกษา
และคณะครู จ ากโรงเรี ย นบางสะพาน
วิทยา โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม
โรงเรี ย นธนาคารออมสิ น โรงเรี ย นชั ย
เกษมวิทยา และโรงเรียนธงชัยวิทยา รวม
ถึงบุคลากรที่เกี่ยวของที่รวมผลักดันให
โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ดวยดีเสมอมา”
นายประสงค กลิน่ บรม ผูอ าํ นวยการ
โรงเรียนบางสะพานวิทยาและประธานใน
พิธีเปด กลาววา “ การศึกษา คือ อาวุธที่
ทรงอานุภาพมากทีส่ ดุ ในการเปลีย่ นแปลง
โลกนี้ (Education is the most powerful
weapon which you can use to change the
world) คํากลาวนีเ้ ปนของเนลสัน แมนเดลา
อดี ต ประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ
แอฟริกาใต เจาของรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพ คํากลาวดังกลาวสะทอนหนาที่
ของการศึกษาไดอยางชัดเจน กลาวคือ
บุคคลซึ่งมีการศึกษาดี
ก็ ป ระดุ จ ดั ง ผู มี อ าวุ ธ
ที่ทรงพลังภาพไวในมือ
ทั้ ง นี้ อาวุ ธ ที่ มี ไ ว ไ ม ไ ด
มี ไ ว เ พื่ อ ฟาดฟ น หรื อ
ทําลายลาง แตในทาง
กลับกันอาวุธแหงปญญา
คือ อาวุธแหงการสราง
สรรค สั ง คมให ดี ยิ่ ง ขึ้ น
กว า ที่ เ ป น อาวุ ธ ที่ ใ ช
เพื่อตานทานอวิชชาทั้ง
หลายใหสูญสิ้นไป ผม
ในฐานะผู อํ า นวยการ
และศิ ษ ย เ ก า ของโรงเรี ย นบางสะพาน
วิทยา รวมถึงคณาจารยทุกๆ ทานของ
โรงเรียน มีความยินดีอยางยิ่งที่โครงการ
ที่สนับสนุนโดยกลุมเหล็กสหวิริยา จัดติว
ทางวิชาการขึ้นอยางตอเนื่องเปนปที่ 2
นับเปนกาวยางในการมอบโอกาสทางการ
ศึกษาครั้งสําคัญที่จะชวยพัฒนาสังคม
ดวยการศึกษา เพื่อตอยอดจนกลายเปน
สังคมแหงการเรียนรู”
“ผมหวังวานองๆ นักเรียนทุกคน
จะนํ า ความรู เ ทคนิ ค ต า งๆ ที่ ไ ด รั บ จาก
วิทยากรไปใชในการวางแผน เพื่อเรียน
ตอในระดับอุดมศึกษาใหมากที่สุด โดย
คํานึงเสมอวาการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัวตลอดจนสังคม
เริ่ ม ต น ได จ ากการมี ก ารศึ ก ษาที่ ดี ผม
เชื่อมั่นในพลังแหงความใฝดีและความ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ม.ค. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรคอมพิวเตอร วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ระบบ Network
(1 อัตรา)
วิศวกรซอมบํารุง (Spare part) วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรเครือ่ งกล / อุตสาหการ
(2 อัตรา)

อุตสาหะพยายาม ขอใหนองๆ นักเรียน
ทุกคนใชพลังที่วามานี้ผลักดันตนเองไปสู
เปาหมายของตนเองทีเ่ ปนเสนชัยชีวติ ของ
ตนเอง สรางความสําเร็จในอนาคต สราง
เกียรติยศปรากฏการณ อันเปนที่นาภาค
ภูมิใจของชาวบางสะพานตอไป”
นางสาวจริยา โกณฑา นักเรียน
ผูเขารวมโครงการฯ กลาววา “หนูรูสึกดี
มากคะที่มีการจัดโครงการเติมความฝน
ปนความรู เปนโครงการที่ดีมากคะ เพราะ
ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ได
ประโยชนมากมาย มีความรูและสามารถ
นําไปสอนเพื่อนๆ คนอื่นๆ ได วิทยากร
นารักและสอนสนุกมาก หนูอยากใหจัด
โครงการนี้ทุกป ขอบคุณนะคะ”
นางสาวสโรชา สุขเกษม นักเรียน
ผู เ ข า ร ว มโครงการฯ กล า วว า “หนู ข อ

ขอบคุณกลุมเหล็กสหวิริยาที่จัดโครงการ
เติมความฝน ปนความรูขึ้นมา หนูรูสึก
ดีใจมากทีไ่ ดรบั ความรูจ ากวิทยากร เพราะ
สามารถนําความรูท ไ่ี ดไปใชในการสอบเขา
มหาวิทยาลัยได วิทยากรสอนสนุกมากคะ
ไมนาเบื่อ มีความเปนเอนเตอรเทนเนอร
สูงมากๆ ทําใหหนูมีสมาธิที่จะจดจออยู
กับเนื้อหาไดนานมากๆ คะ”
น.ส.ศศิภรณ คลังทรัพย นักเรียน
ผูเขารวมโครงการฯ กลาววา “หนูประทับ
ใจกิ จ กรรมโครงการเติ ม ความฝ น ป น
ความรูมากๆคะ เพราะมีวิทยากรมาชวย
สอนเพิ่มเติมความรูให เวลาไปสอบจริง
จะไดมีทักษะนําไปใชในการสอบงายขึ้น
วิทยากรนารัก พูดเกงมากๆคะ ทําใหเขาใจ
เนื้อหาไดงายมากๆ ขอบคุณคะ”

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา

วิศวกรเครือ่ งกล/อุตสาหการ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล/อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

• หัวหนางานโยธา จํานวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาโยธา

• พนักงานชางซอมบํารุง จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงานบานโปง)

วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปวส.-ปวช. สาขาชางกลโรงงาน ชางเชื่อม และโลหะการ

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน) • พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต งานเชื่อม

หมายเหตุ

หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 0321. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน
ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484
ประสบการณทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตาม
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , 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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