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TCSเจงสะสม7ลานชม.งาน
ก.แรงงานมอบโลเกียรติคุณ

กระทรวงแรงงาน โดยกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
มอบโลประกาศเกียรติคุณกิจกรรม
การรณรงคลดสถติอุิบตัเิหตจุาก
การทํางานใหเปนศูนย  ประจําป
2560 (Zero Accident Campaign)
ใหแกบริษัท เหล็กแผนเคลือบ
ไทย จํากัด โลประกาศเกียรตคุิณ
ระดับแพลทตินัม (ระดับทอง
ตดิตอกนั 5ป) มชีัว่โมงการทํางาน
สะสมตอเนื่อง 7,036,352 ชั่วโมง 
จากความมุงมั่นในการปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
บนพื้นฐานแนวคิดอุบัติเหตุที่มี
สาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน
สามารถปองกันได  ผูบริหาร
เผยปจจัยลดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานผูปฏิบัติงานตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยมาเปนอันดับ
หนึ่งเสมอ        อานตอ น.2

เอสเอสไอรวมชุมชน
จัดทําดอกไมจันทน
ถวายในหลวงภมูพิล
งานถวายพระเพลิง
นอมสํานึกในพระมหากรุณา-
ธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุด
มไิดของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที่ 9) และรวมแสดง
ความอาลัยเปนครั้งสุดทาย 
พนักงานกลุมเอสเอสไอ-ชุมชน
บางสะพานรวมใจอาสาประดิษฐ
ดอกไมจันทน  จํานวน  10,499
ดอก เพ่ือทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ   อานตอ น.4

เวสทโคสท เอ็นจิเนียร่ิง ลุยตลาดงานซอม
บํารุง ชนะการประมูลงานจางเหมาซอม
บํารุงโรงงานของบริษัท ฟนิคซ พัลพ 
แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) บริษัทใน
กลุมเอสซีจี เปเปอร มูลคางาน 51 ลาน
บาท ระยะเวลาใหบริการ 2 ป ชี้ไดรับ
ความไววางใจในคุณภาพงานซอมบํารุง

กอนหนาน้ีท่ีเคยใหบริการ และการกําหนด
ราคาขายที่ยุติธรรมสามารถแขงขันได
     นายกิตติศักด์ิ มาพะเนาว กรรมการ           
ผูจดัการ บรษิทั เวสทโคสท เอน็จเินยีริง่ จาํกดั 
หรือ WCE เปดเผยวา “เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท 
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดชนะการ
ประมูลงานพรอมกับไดลงนามสัญญารับงาน

จางเหมาซอมบํารุงโรงงาน (Maintenance 
Contractor Service 2017) ของบริษัท ฟนิคซ 
พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) (บริษัท
ในกลุมเอสซจี ีเปเปอร) ซึง่เปนบรษิทัผลติเยือ่
กระดาษ ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน มีกําลัง
การผลิตสูงถึง 240,000 เมตริกตันตอป โดย
สัญญาดังกลาว     อานตอ น.3

           

                          
กลุมกระดาษเอสซจีไีววางใจWCE จางเหมาซอมบาํรงุโรงงาน51ลาน

เดิน -วิ่งฅนเหล็กเพื่อสังคมกาวสูป10
5พันธมิตรเหล็กผนึกแนนจัด16ก.ย.นี้
พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก SSI - TCRSS 
- NS Blue Scope - NS - SUS - JSGT            
ผนึกแนนสรางประโยชนตอสังคม  รวมจัด
เดนิ-วิง่การกศุลฅนเหลก็มนิมิาราธอน 2017
ปที่ 10 มุงสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ หารายไดชวยเหลือสังคมผูดอย
โอกาส รวมเงินบริจาค 9 คร้ัง มอบใหองคกร
การกุศลแลว 20 ลานบาท เปดวิ่งสวนลุม 

16 กันยายนนี้ ณ ลานตะวันยิ้ม เดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพ 2.5 กม. ระยะแขงขัน 5 กม. และ 10 
กม. สมัครไดแลววันนี้ 
  นายยงยุทธ มลิทอง ผูชวยกรรมการ           
ผูจดัการใหญ สาํนกัการพฒันาอยางยัง่ยนืกลุม 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับผูสื่อขาวฅนเหล็ก     
เอสเอสไอวา           อานตอ น.3

บริษัทในกลุมเอสเอสไอรับโลประกาศเกียรติคุณลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign)          
นายเอจิ  ฮากียะมะ  กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด หรือ TCS เขารับโลประกาศเกียรติคุณระดับ
แพลทตินัมจากพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ในกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
เปนศูนย ประจําป 2560 หรือ Zero Accident 2017 ณ ศูนยประชุมศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอพระองคจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี



ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  25602 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ลดอุบัติเหตุ          ต่อจากหน้า 1 

ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงาน
ณ ศนูยป์ระชมุศนูยน์ทิรรศการและการ
ประชมุไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่าเมื่อวันที่  29  มิถุนายนที่ผ่านมา
กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน (สสปท.) จัดงานรับรางวัล 
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางาน
ให้เป็นศูนย์ ประจำาปี 2560 (Zero Accident 
Campaign) ภายในงานความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ ศูนย์
ประชุมศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทคบางนา กรุงเทพมหานคร 
  กระทรวงแรงงานจัดงานดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น
ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำางาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่
มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำางานสามารถ
ปอ้งกนัได ้และสรา้งความตะหนกัถงึความ
สำาคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานของคน
ทำางาน รวมถึงสร้างเสริมและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ
ดา้นความปลอดภยัฯ ใหท้นัตอ่การเปลีย่น
แปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ตลอดจน
ทบทวนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการ
ทำางาน และสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 

เพือ่ไปสูเ่ปา้หมายของการสรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภัยในการทำางานให้เกิดข้ึนอย่าง

ยั่งยืน รวมถึงการลดอัตราการประสบ

อันตรายและโรคอันเนื่องมาจากการ

ทำางานลงให้มากที่สุด  

  ทั้งนี้มีบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 

จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ ไดร้บั

โล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทตินัม 

(ระดับทองติดต่อกัน 5 ปี) มีชั่วโมงการ

ทำางานสะสมต่อเนื่อง 7,036,352 ชั่วโมง 

โดยนายเอจ ิ ฮากยีะมะ  กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณระดับแพลทตินัม จากพลเอก 

ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน 

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล

ได้น้อมนำาพระราชปรารภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ความ

ว่า“การสร้างความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้อง

บาดเจ็บทุพพลภาพ” เม่ือคร้ังเสด็จพระราช-

ดำาเนินทรงเปิดศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดัขอนแกน่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มาเป็น

แนวทางสู่การปฏิบัติ เพื่ อสนองตอบ

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความ

ปลอดภัยในการทำางานของผู้ใช้แรงงาน 

โดยในปีนี้  กระทรวงแรงงานร่วมกับ 5 

กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

คมนาคม  กระทรวงอุตสาหกรรม  และอาชีว-

อนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) 

และจะดำาเนินการต่อเนื่องระยะยาวเพื่อ

เป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ

โรคจากการทำางาน อันจะนำาไปสู่การสร้าง

เสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

แก่คนทำางานอย่างยั่งยืน 

  “กระทรวงแรงงานไม่ได้ตั้งเป้าหมาย

แค่ Zero Accident แต่ต้องปรับเปลี่ยน

แนวคดิและทศันคตมิองไปขา้งหนา้ใหเ้ปน็ 

“Vision Zero” เพือ่ใหก้อ่เกดิเปน็วฒันธรรม

ความปลอดภัยในสังคมและประชาชน

ทั่วไป ซึ่งขณะนี้หลายๆ ประเทศเริ่มปรับ

เปลีย่นแนวคดิในการกำาหนดเปน็เปา้หมาย

ใหม่ และดำาเนินการเพื่อให้บรรลุสู่ Vision 

Zero กระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายที่จะ

ลดอบุตัเิหต ุการเจบ็ปว่ยและความสูญเสยี

ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำางานลงอย่างต่อ

เนื่องเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของทุก

คนในองค์กรและขับเคลื่อนไปสู่ภาคส่วน

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ภาคประชาสงัคมเพือ่ให้

เกดิความตระหนกัรูแ้ละเกดิจติสำานกึความ

ปลอดภัยในทุกคน อันจะไปสู่วัฒนธรรม 

ความปลอดภัยในสังคม”

  นายเอจิ  ฮากียะมะ  กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด 

หรือ TCS กล่าวว่า ในปีนี้บริษัท เหล็กแผ่น

เคลือบไทย จำากัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศ

เกยีรตคิณุในระดบัแพลทตนิมั เนือ่งมาจาก

บรษิทัมผีลการดำาเนนิการโดยมชีัว่โมงการ

ทำางานสะสมต่อเนื่อง 7,036,352 ชั่วโมง

การทำางานในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ TCS เป็น 

1 ใน 9 บริษัทที่ได้รับรางวัลในระดับนี้ จาก

บรษิทัทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทัง้หมด 371 บรษิทั 

TCS ได้ตั้งเป้าหมายการบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงานจากอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ และ

ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 7.5 ล้าน

ชั่วโมงการทำางานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2560 โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. 

กิจกรรมไคเซ็น การอบรมความปลอดภัย  

การจดัสปัดาหค์วามปลอดภยัเพือ่สง่เสรมิ

ความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และเน้นยำ้า

กบัพนกังานวา่ตอ้งคำานงึถงึความปลอดภยั

มาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ และต้องปฏิบัติ

ตามกฎความปลอดภัยของโรงงานทุกครั้ง

ที่เข้าปฏิบัติงาน

  ทั้งนี้ รางวัลการประกาศเกียรติคุณ

แบ่งเป็น 5 ระดับตามชั่วโมงทำางานที่ไม่มี

การประสบอันตรายจากการทำางาน ได้แก่ 

1.ใบประกาศเกียรติคุณระดับต้น (ชั่วโมง

ทำางานน้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมง และ

มีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำางานต่อ

เนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน)  2. โล่ประกาศ

เกียรติคุณระดับทองแดง (ชั่วโมงทำางาน

น้อยกว่า 1,000,000 - 2,999,999 ชั่วโมง 

และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำางาน

ตอ่เนือ่งไมน่อ้ยกวา่ 9 เดอืน)  3. โลป่ระกาศ

เกียรติคุณระดับเงิน (ชั่วโมงทำางานน้อย

กว่า 3,000,000 - 9,999,999 ชั่วโมง และ

มีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำางานต่อ

เนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน)  4. โล่ประกาศ

เกียรติคุณระดับทอง (ชั่วโมงทำางานน้อย

กว่า 10,000,000 ชั่วโมง และมีระยะเวลา

สะสมชั่วโมงการทำางานต่อเนื่องไม่น้อย

กว่า 9 เดือน)  5. โล่ประกาศเกียรติคุณ       

ระดับแพลทตินัม หมายถึง สถานประกอบ

การทีข่อรบัรองประกาศเกยีรตคิณุในระดบั

ทองติดต่อกัน 5 ปี

         รมช.คมนาคมเยีย่มชมโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนดิมว้นเอสเอสไอ

ดร.พชิติ อคัราทติย ์รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม ดร.ทว ีนรสิศริกิลุ ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์พรอ้มคณะขา้ราชการเยีย่มชมกจิการและชมกระบวนการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้น
ชนิดม้วนอันทันสมัยของบมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ โดยมีนายสมชาย สกุล
สุรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษา นายมนินทร์ อินทร์พรหม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต คณะผู้บริหารเอสเอสไอให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

X 

 “ท่าเรือประจวบ” ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO
14001:2015      นายถาวร  คณานับ กรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยนางสาวปภาดา  ธนบวร
บัณฑิตย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซ้ือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC ได้รับ
ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 
2015 ตามมาตรฐานสากล โดยมีนางสาวพรพรรณ ศิริสมฤทธิกุล ผู้แทนจาก Lloyd’s Register 
Quality Assurance Limited เป็นผู้มอบ ท้ังน้ี บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ได้ต้ังเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพด้านการบริการท่ีดีให้แก่ลูกค้า และด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม โดย “มุ่งเน้นความ
ปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล” เป็นสำาคัญ
 ISO 9001: 2015 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือความเป็นเลิศทาง
ด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำาเนินงานภายในองค์กร ISO 14001:2015 เป็น
มาตรฐานสากลสำาหรับระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กร เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะส่ิง
แวดล้อมภายในองค์กร และความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม

X 



ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  2560 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

กลุ่มกระดาษSCG  ต่อจากหน้า 1
 
มีมูลค่างาน 51 ล้านบาท และเป็นสัญญาใหญ่ 
สัญญาแรกที่บริษัท ฟินิคซ เคยได้ทำามา โดย
สัญญากำาหนดระยะเวลาให้บริการ 2 ปี เริ่ม
ดำาเนินงานแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่
ผ่านมา 
  “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชนะการงาน
ประมูลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
บริษัทในการให้บริการงานที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ 
นอกจากน้ียังทำาให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ และ
ความเชื่อมั่นจากลูกค้าอื่นๆ อีกด้วย ก่อนหน้านี้
WCE เคยใหบ้รกิารงานวศิวกรรมแกบ่รษิทั ฟนิคิซ
มาแล้วหนึ่งงาน เป็นงานซ่อมบำารุงประจำาปี    
(Major Shutdown 2016) การใหบ้รกิารงานดงักลา่ว
เป็นผลต่อเนื่องทำาให้บริษัทได้ความไว้วางใจให้
เขา้รว่มในการประกวดราคาจนเปน็ผลสำาเรจ็ชนะ
การประมลู และทำาใหบ้รษิทัมยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้”
  สำาหรับงานซ่อมบำารุงโรงงานตามสัญญา
จ้างเหมา ของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จำากัด (มหาชน) นั้น ครอบคลุมการดำาเนินงาน
ตั้งแต่จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการซ่อม

เดิน-วิ่งฅนเหล็ก    ต่อจากหน้า 1
 
“เอสเอสไอได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจเหล็ก บริษัท
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) 
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำากัด  
(NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ด
สตีล จำากัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล
กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) ผนึก
กำาลังหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสท่ัวประเทศ
โดยได้กำาหนดจัดกิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศลฅนเหล็ก
มินิมาราธอน 2017 ครั้งที่ 10 ขึ้น ในวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
นำารายได้จากการจัดกิจกรรมนำาไปส่งเสริม
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต และ
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ด้านต่างๆ ให้
หยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริม
ใหป้ระชาชนออกกำาลงักายเพือ่สขุภาพทีด่ ีนอก
เหนอืจากนีย้งัเปน็การสรา้งความสมัพนัธ ์ความ
รว่มมอือนัดรีะหวา่งผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
เหล็ก คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ครอบครัวพนักงาน 
อีกด้วย
  ปทีีแ่ลว้กจิกรรมเดนิ - วิง่ การกศุล ฅนเหลก็
มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรม จำานวน 2 ล้านบาท มอบ
ให ้22 องคก์รการกศุลไปแลว้ ซึง่รวมรายไดจ้าก
การจัดงานทั้งหมด 9 ครั้ง เรามียอดสะสมการ
บริจาคถึง 20 ล้านบาท 
  “ผมในนามองคก์รจดักจิกรรมขอเชญิชวน
ทุกท่านให้มาสมัครวิ่ง สนับสนุนงานเดิน-วิ่ง 
การกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน กันเยอะๆ ราย
ได้จากการสมัคร หรือสนับสนุนทุกบาทเราไม่
หักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานนำาเข้าช่วยเหลือ
องค์กรการกุศลต่างๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะ
นำาไปช่วยเหลือผู้พิการ เด็ก ผู้ป่วย พัฒนาการ
ศึกษา และการฝึกอาชีพ เป็นต้น”
  นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการ
ทั่วไป สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในฐานะประธาน

คณะทำางานกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็ก
มินิมาราธอน 2017 ครั้งที่ 10 กล่าวว่า เนื่องจาก
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 
ปนีีค้รบครัง้ที ่10 หรอื 10 ป ีทีเ่ราไดม้กีารจดังาน 
ปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง คณะทำางานได้กำาหนด
ระยะวิ่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระยะ คือ ระยะฅนเหล็ก
มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (วิ่ง 4 รอบสวนลุม) 
เท่ากับปีนี้มีระยะวิ่งให้นักวิ่งทั้งหมด 3 ระยะ 
คือ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 2.5 กิโลเมตร ระยะฟัน
รัน (Fun Run) 5 กิโลเมตร และระยะฅนเหล็กมิ
นิมาราธอน (Mini Marathon) 10 กิโลเมตร เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพร่างกายให้มีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น จากการจัดงาน 9 ครั้งที่ผ่าน
มา เราเชือ่วา่นกัวิง่มคีวามพรอ้มแลว้ในการกา้ว
วิ่งในระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็น
ความท้าทายใหม่สำาหรับนักวิ่งที่สามารถวิ่งใน
ระยะ 5 กิโลเมตรได้แล้ว 
  ท้ังน้ี ผู้สมัครว่ิงทุกท่านควรฟิตซ้อมร่างกาย
ให้พร้อม จัดท่าวิ่งที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาการ
บาดเจ็บ ฝึกซ้อมอย่างสมำ่าเสมอ ทานอาหาร
ใหค้รบ 5 หมู ่และสดุทา้ยคอืพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ
  ประธานคณะทำางานกิจกรรม เดิน-วิ่งการ
กุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน กล่าวว่า ขณะนี้เรา
กำาลังเตรียมความพร้อมการจัดงานอย่างเต็มที่ 
ขณะนีไ้ดเ้ปดิรบัสมคัรในสว่นของพนกังานกลุม่
เหลก็สหวริยิา กลุม่ขนสง่สหวริยิา องคก์รรว่มจดั
และครอบครวัพนกังานแลว้ โดยสามารถตดิตอ่
สมัครได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
บริษัทได้ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่จะ
ถึงนี้ และกำาลังเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป
ในการเข้าร่วม โดยสามารถสมัครได้ที่ www.           
jogandjoy.com หรือโทร. 02-721-6009 ทั้งนี้
ประเภทกิจกรรมประกอบด้วย  1) เดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพ 2.5 กิโลเมตร (1 รอบ สวนลุมฯ) ไม่ชิง
รางวัล  2) วิ่งระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร (2 รอบ 
สวนลุมพินี) ชิงเงินรางวัล แบ่งเป็นประเภทชาย
อายุไม่เกิน 15 / 16 - 39 / 40 - 49 / 50 ปีขึ้นไป
หญิง  อายุไม่เกิน 15 / 16 - 39 / 40 ปีขึ้นไป  เงิน
รางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาทตามลำาดับ
3) วิ่งฅนเหล็กมินิมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร 

(4 รอบ สวนลุมพินี) แบ่งประเภทชาย - หญิง ชิง

รางวัล Over All อันดับ 1 - 3 เงินรางวัล 4,000, 

3,000, 2,000 บาท โดยงานเริ่มในเวลา 05.00 น.

ณ  ลานตะวันยิ้ม  (Smiling  Sun  Ground)  สวน

ลุมพินี กรุงเทพฯ พร้อมรับเสื้อที่ระลึก และ

เหรียญรางวัลสำาหรับผู้วิ่งเข้าถึงเส้นชัย  จึงขอ

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรม

เพื่อสังคมครั้งนี้ โดยการสมัครเข้าร่วมเพื่อนำา

เงินรายได้ทั้งหมดมอบให้องค์กรการกุศล

  กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิ

มาราธอน เกดิขึน้ครัง้แรกในป ี2551 โดยมบีรษิทั 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI 

เปน็ผูร้เิริม่ ภายใตช้ือ่กจิกรรม SSI Mini Marathon 

2008: Strength to Live เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2551 

ณ สวนลุมพินี ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาของ

พนักงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือ

จากพนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า สถาบันการเงิน 

และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และได้เปลี่ยน

ชื่อเป็น กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิ

มาราธอน จนถึงปัจจุบัน

บำารุง ดำาเนินงานซ่อมบำารุงให้แล้วเสร็จตาม
แผนงานที่กำาหนดของผู้ว่าจ้าง จัดหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการดำาเนินงาน มี
บุคลากรเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะงาน 
รวมทั้งจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมตามที่กำาหนด
ในสัญญา
  นายกติตศิกัดิ ์กลา่ววา่  “ผมตอ้งขอขอบคณุ
ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำางานจนทำาให้บริษัทได้รับงานนี้ WCE มีความ

พร้อมในการให้บริการด้านวิศวกรรม สำาหรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครื่องกล 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงาน
ในอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ความรู้ความชำานาญ
เฉพาะทางโดยเฉพาะการผลิต การซ่อมบำารุง
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหลาก
หลายทางเทคโนโลยี โดยเน้นความต้องการของ
ลูกค้า คุณภาพของงาน บริการที่ฉับไว ส่งมอบ
ตรงต่อเวลา การจัดการงานอย่างเป็นระบบ และ

คำานงึถงึความปลอดภยัและรกัษาสิง่แวดลอ้มใน
การดำาเนนิงาน นอกจากนีเ้รายงักำาหนดราคาขาย
และบริการที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้เพื่อ
บรรลเุปา้หมาย นโยบายคณุภาพของบรษิทั หาก
ทา่นใดสนใจงานวศิวกรรมบรกิารของเราสามารถ
ติดต่อได้โดยตรงที่บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำากัด ทั้งสำานักงานกรุงเทพฯ และบางสะพาน 
หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลการให้บริการ
ได้ที่ 02-2376746-9 ตลอดเวลาทำาการ”



ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  25604 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ดอกไม้จันทน์        ต่อจากหน้า 1

รวมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความ “รู้ รัก 
สามัคคี” ตามแนวพระราชดำารัส
 นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลุ่ม และ
สำานักการพัฒนาอย่างย่ังยืนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีล
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน)  หรอื  เอสเอสไอ  กลา่ววา่
บรษิทันอ้มสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุเปน็ลน้พน้
อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรี
นฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาล
ที่ 9) โดยบริษัทได้มีการน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพระราชดำารัสต่างๆ มาใช้ในการดำาเนิน
งานอย่างต่อเน่ือง ทำาให้เกิดโครงการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมจำานวนมาก อาทิ โครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพ่ือความย่ังยืน โครงการ
ยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์ 
โครงการปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า เป็นต้น
  และเพื่อแสดงออกถึงความ “รู้ รัก สามัคคี” 
ซึ่งเป็นหลักการทรงงานที่พระองค์ทรงพระราช
ดำารัสไว้มาอย่างต่อเนื่อง และถวายความอาลัย
เปน็ครัง้สดุทา้ยทีพ่วกเราจะทำาใหพ้ระองคไ์ด ้จงึได้
รว่มกบัพนกังานจติอาสาจากสำานกังานกรงุเทพ โรง
งานเอสเอสไอบางสะพาน และชมุชนบา้นดอนสงา่  
อำาเภอบางสะพาน อาสาประดษิฐด์อกไมจ้นัทนข์ึน้ 
รวมจำานวน 10,499 ดอก เพือ่ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่ม
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
รชักาลที ่9 และใหป้ระชาชนไดน้ำาดอกไมจ้นัทนร์ว่ม
ถวายแสดงความอาลยั ในชว่งกำาหนดพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 ที่จะมีขึ้นด้วย 
  เอสเอสไอไดม้กีารเปดิสอนวธิกีารทำาดอกไม้
จันทน์ให้แก่พนักงานจิตอาสาที่สมัครเข้าร่วม โดย
ให้พนักงานจัดสรรเวลาในการประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ได้ ในส่วนของบริษัท โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน มีผู้สอนเป็น คุณนาคมัลลิกา นาค
จันทร์ จากฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 
สำานักงานกรุงเทพ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน
ฝกึอาชพีกรงุเทพมหานคร (บางรกั) เขา้ทำาการสอน
ให้ ซึ่งขณะนี้มีพนักงานจิตอาสาจากโรงงานเอส
เอสไอบางสะพานอาสาประดษิฐด์อกไมจ้นัทนแ์ลว้ 
จำานวน 200 คน สำานักงานกรุงเทพ  จำานวน  36  คน 
ด้านอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เอสเอสไอได้มีการจัด
เตรียมไว้ให้ โดยเน้นใช้วัสดุที่ทำาจากธรรมชาติ มี
เปา้หมายในการชว่ยกนัประดษิฐ ์โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน จำานวน 8,900 ดอก สำานกังานเอสเอสไอ
กรุงเทพ จำานวน 599 ดอก โดยในส่วนโรงงาน
คาดว่าจะประดิษฐ์แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือน
สิงหาคม และรวบรวมมอบให้อำาเภอบางสะพาน 
และสำานกังานกรงุเทพ จะรวบรวมมอบใหโ้รงเรยีน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
  นายยงยทุธ กลา่ววา่ ดอกไมจ้นัทนท์ีป่ระดษิฐ ์
มี 2 แบบ คือ  1. ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil 
เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปร-   
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานให้
กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
อยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ดอกดารารตันน์ยิมใชม้อบ
ให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่ง
ใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้า
หาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์
ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำาว่า ดารา หมายถึง 
ดวงดาว คอืสิง่ที่อยูสู่งสุด คำาว่า รตัน ์หมายถงึ แกว้ 
คือ สิ่งที่มีค่า  2. ดอกพุดตาน เป็นสัญลักษณ์ของ
ความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่า
เปน็ไมม้งคลเพราะดอกพดุตานเปลีย่นสไีดถ้งึสาม

สีภายในวันเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของ
ชวีติมนษุยท์ีเ่ริม่ตน้เปรยีบเหมอืนเดก็ทีเ่ปน็ผา้ขาว 
เตบิโตขึน้พรอ้มกบัสสีนัทีแ่ตง่แตม้ขึน้มาจนกระทัง่
สงูอายมุากขึน้พรอ้มกบัสทีีเ่ขม้ขึน้จนกระทัง่รว่งโรย
จากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และพระราชกศุลอทุศิถวายครัง้สดุทา้ยแดพ่ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  นางสาวนสิตา สุวรรณหงส์ พนักงานจิต
อาสาจากโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน กล่าวว่า 

เมือ่ตนไดเ้หน็การประชาสมัพนัธร์บัสมคัรพนกังาน
อาสาเขา้อบรมทำาดอกไมจ้นัทน ์ ตนไมร่รีอทีจ่ะเขา้
สมคัรทนัท ีเพราะเปน็สิง่เดยีวทีจ่ะทำาถวายพระองค์
ได้ ณ ช่วงเวลานี้ และถือเป็นแสดงความอาลัย 
นอกจากน้ียังได้ความรู้ในการทำาดอกไม้จันทน์อีกด้วย
ยิ่งได้เห็นชาวเอสเอสไอร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์กันอย่างสามัคคีทำาให้รู้สึกดีมากๆ ค่ะ และ
ภาคภมูใิจทีเ่ราไดเ้กดิมาเปน็ลกูของพอ่หลวง พวก
เราทกุคนยงัคงจดจำาคำาสอนของพอ่หลวงตลอดไป
และน้อมนำามาปฏิบัติตาม เป็นลูกท่ีคนดีของพ่อเสมอ 

  นายภานุมาส ศรีฤทธิเดช พนักงานจิต
อาสาจากสำานักงานเอสเอสไอกรุงเทพ กล่าวว่า 
เมือ่ผมเหน็อเีมลร์บัสมคัรจติอาสาทำาดอกไมจ้นัทน์
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช จริงๆ ในตอนแรกคิดว่างานนี้ไม่ค่อยเหมาะ
กบัผูช้าย เพราะเปน็งานปราณตี ตอ้งใชส้มาธ ิและ
ใจเย็น แต่เมื่อผมได้มาลองทำาพบว่า จริงๆ แล้ว 
ผู้ชายก็ทำาได้ทำาให้ผมรู้สึกภูมิใจมาก และได้ร่วม

ตอบแทนพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายได้ ผมจะตั้งใจ
ประดิษฐ์อย่างปราณีต สวยงาม ร่วมกับพี่น้องชาว
เอสเอสไอที่ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ 
  ในส่วนชุมชน เอสเอสไอได้ร่วมกับสภา
เยาวชนบ้านดอนสง่า จัดอบรมการทำาดอกไม้
จันทน์ (ดอกดารารัตน์) และให้ความรู้เรื่อง การ
ดแูลสขุภาพผูส้งูอายใุนครอบครวั  ภายใตโ้ครงการ 
“เยาวชนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ” เพื่อแสดงความจงรัก
ภักดี แสดงความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 และเป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองวัยเข้า

ด้วยกัน ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านดอนสง่าเข้าทำาการ
สอนเทคนิคและวิธีการทำาดอกไม้จันทน์  และเชิญ
วิทยากรจากโรงพยาบาลอำาเภอบางสะพาน มาให้
ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว 
ซึง่เยาวชนสามารถนำาความรูไ้ปปฏบิตัติอ่ผูสู้งอายุ
ในครอบครัวตนเองอย่างถูกต้องได้ 
  กจิกรรมมเียาวชนและผูสู้งอายบุา้นดอนสงา่ 
จำานวน 50 คน และได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำานวน 1,000 ดอก พร้อม
นำาไปมอบให้อำาเภอบางสะพานต่อไป ณ ศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา 
  จากการอบรมดังกล่าวสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
ยังได้มีการวางแผนจัดต้ังกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อจำาหน่ายในอนาคตอีกด้วย เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
สรา้งรายไดใ้หแ้กผู่ว้า่งงาน และคนในชมุชนทีส่นใจ 
  นายไชยา ทรหด ผูใ้หญบ่า้นดอนสงา่ หมูท่ี ่8 
ต.กำาเนดินพคณุ กลา่ววา่ สำาหรบัการจดักจิกรรมใน
วนันีผ้มไดเ้หน็ความรว่มมอืรว่มใจของเยาวชน และ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่าง
คนสองวัยโดยการจัดการอบรมในวันนี้ผมถือว่า
ประสบความสำาเรจ็เปน็อยา่งมากเพราะชมุชนของ
เราไม่เคยมีมาก่อนสำาหรับการร่วมกันทำากิจกรรม
ของคนต่างวัยกัน ส่วนกิจกรรมการทำาดอกดารารัตน์
ในครัง้นีก้เ็ปน็ความตอ้งการของพวกเราทีจ่ะรว่มใจ
ทำาถวายพระองค์ท่านด้วยครับ
  นางสังวาลย์ หอมชื่น ผู้สูงอายุชุมชนบ้าน
ดอนสง่า หมู่ที่ 8 ต.กำาเนิดนพคุณ ให้สัมภาษณ์
ว่า วันนี้ยายก็อายุ 73 ปี แล้วเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม
กิจกรรมอบรมในลักษณะนี้ ยายเห็นว่าการทำา
กิจกรรมร่วมกันในวันนี้กับเด็กๆ ในชุมชน เป็น
ประโยชน์ดีเพราะเป็นการทำากิจกรรมร่วมกันของ
คนในชุมชนบ้านดอนสง่าเรา ยายอยากให้ทาง 
บริษัทฯ มีกิจกรรมแบบนี้ในชุมชนของเราอีก
  นางสาวอำาพันธ์ ดาราเมือง ประธานสภา
เยาวชนบ้านดอนสง่า กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นใน
วันนี้พวกเราในนาม “สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า” 
ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า 
คณะกรรมการหมู่บ้าน และบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ที่ได้ให้การผลักดัน และ
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ ซึ่งหลังจากการ
อบรมใหค้วามรูใ้นครัง้นีเ้ราจะดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ 
ตามแผนงานที่เราได้วางไว้ค่ะ
  บ้านดอนสง่า หมู่ท่ี 8 ต.กำาเนิดนพคุณ เป็นอีก
หมู่บ้านหนึ่งที่ เอสเอสไอ ได้เข้าไปริเริ่มจัดตั้งสภา
เยาวชนบ้านดอนสง่า  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2556  ร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อที่จะส่งเสริมและ
สนบัสนนุกจิกรรมของเยาวชนในหมูบ่า้นใหม้คีวาม
เข้มแข็ง และพึ่งตนเอง เน้นการพัฒนาศักยภาพ
และขดีความสามารถของสภาเยาวชน การสง่เสรมิ
การออม การสรา้งจติสำานกึสาธารณะรกัษบ์า้นเกดิ
และการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับเยาวชน  ต่อมา
ในป ีพ.ศ. 2557 ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนกลุม่ทีถ่กูตอ้ง
ตามกฎหมาย ภายใต้ “องค์กรสวัสดิการชุมชน”
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ซึ่งมีสิทธิในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในป ีพ.ศ.2560 นี ้สภาเยาวชน
บ้านดอนสง่าได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงินจำานวน 42,000 บาท เพื่อ
จัดกิจกรรมในการอบรมพัฒนาเยาวชนไทยใส่ใจ     
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำาคัญของสภาเยาวชน
บ้านดอนสง่าด้านการสร้างจิตสำานึกสาธารณะ

ชุมชนบ้านดอนสง่า

สำานักงานเอสเอสไอกรุงเทพ

โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
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