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มุงสรางองคกรความสุข-โรงงานสีขาว
SSI -TCR ไดสถานประกอบการดีเดน

Leading Innovative and Reliable Steel Company

กลุมเหล็กสหวิริยามุงสรางองคกรแหง
ความสุขในการทํางาน  สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  ม อ บ
ประกาศนียบัตรประกอบกิจการ
ดี เดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน 15 ปติดตอกัน 
(พ.ศ.2548-2562) ใหแกเอสเอสไอ 
ประกาศนียบัตรประกอบกิจการ
ดี เดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน 10 ปติดตอกัน 
(พ.ศ.2553-2562) ใหแก TCRSS เพื่อ
มุงสงเสริมสวัสดิการในการทํางาน
ใหแกพนักงาน พรอมเชิดชูเกียรติ 
นอกจากนี้ เอสเอสไอยังไดรับใบ 
รับรองมาตรฐานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ โครงการโรงงาน
สีขาว ซึ่งไดผานหกเกณฑตามที่
สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธได
กําหนด
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (สสค.
ประจวบคีรีขันธ)       อานตอ น.2

  “SSI” และ”TCRSS” สองบริษัทในกลุมเหล็กสหวิริยา รับประกาศนียบัตรประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน 15 ปติดตอกัน และ 10 ปติดตอกัน นอกจากนี้เอสเอสไอยังไดรับใบรับรองมาตรฐานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โครงการโรงงานสีขาว โดยมีผูแทนบริษัทเปนผูรับมอบจาก นายนรินทร      
ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จัดโดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ภายใต
งานประชุมชี้แจงการจัดทําระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจําป 2563  
ณ โรงแรมหาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ

X

พฒันาคณุภาพชวีติแกเดก็ดอย
โอกาสภาคเหนือ ทาเรือประจวบฯ
รวมกองทัพเรือภาคที่ 1 และ
ศูนยไทยอาสาปองกันชาติใน
ทะเล สงมอบอุปกรณการเรียน 
อุปกรณกีฬา และอาหารทะเล
สูเยาวชนบนดอย ตอตานโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน ตาม
โครงการพระราชดาํรฯิ 3 หมูบาน 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก 
เอสเอสไอ” รายงานวา เมือ่วนัที่
9 - 10 มกราคม 2563 พลเรือโท
สุทธินันท สมานรักษ ผูบัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ และ
นายสุรพงศ อินทรประเสริฐ 
ประธานศูนยไทยอาสาปองกัน
ชาติในทะเล รวมจัดกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม และ
ส่ิงแวดลอมขององคกร (Corporate
Social Responsibility : CSR) สง
มอบอาหารทะเลสูดอยตอตาน
โรคขาดสารอาหารไอโอดนี ตาม
โครงการพระราชดําริโครงการ
สวนพระองค สมเดจ็พระกนษิฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ โดย
นอมเกลานอมกระหมอมถวาย 
อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน 
ประกอบดวย ปลากะตักแหง 
ปลาทเูคม็ ปลากระปอง นํา้ปลา 
กะป และเกลือไอโอดีน เพื่อนํา
ไปมอบใหแกนักเรียนในสถาน
ศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตอไป         อานตอ น.4

เสริมคณุภาพชวีติ
เยาวชนไทยภูเขา
PPC-ทพัเรือมอบ
เครือ่งกฬีา-อาหาร

อานตอ น.3

X        สงเสริมความรูตรวจวัดคุณภาพน้ํา สหวิริยาชวนเยาวชน
รวมสํารวจน้ํา   กลุมเหล็กสหวิริยาชวนเยาวชนโรงเรียนทาขามเปน
นักสืบสายน้ํา สรางความรูการประเมินคุณภาพน้ํา ฝกคิดเปนกระบวนการ
วิทยาศาสตร ชางสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยการลงพื้นที่สํารวจ 
คลองทายายออน บอพักน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวของ บริษัท เหล็กแผน
เคลือบไทย จํากัด และรางระบายน้ําท้ิงของบริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย
จาํกดั (มหาชน) ดวยวธิทีางชวีภาพ และจาํพวกสตัวไมมกีระดูกสนัหลงั
(Invertebrates) พบนํ้าที่ปลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 2 
บริษัทมีคุณภาพนํ้าใกลเคียงกับแหลงนํ้าธรรมชาติพบสวนใหญ พบ 
ดวง มวนนํ้า ปลา กุง และหอยประเภทตางๆ ตัวออนแมลงชีปะขาว 
และตัวออนแมลงปอ ที่ชอบอาศัยอยูคุณภาพนํ้าเกณฑระดับนํ้าดี

บางสะพาน...บานสะพรั่ง
ชุมชนรวมใจ

เอสเอสไออาสารวมพัฒนา
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ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25632 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

รางวัลดีเด่น        ต่อจากหน้า 1

ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำาระบบมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ ประจำาปี 2563 และ
มอบใบรบัรองมาตรฐานการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด เกียรติบัตรโครงการโรงงาน
สีขาว และประกาศนียบัตรสถานประกอบ
กิจการดี เด่นด้านแรงงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงานประจำาปี 2562 ณ โรงแรม
หาดทอง อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยมปีลดัจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์นายนรนิทร ์ 
ทรงนิพิฐกุล เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้า
ร่วมประชุม จำานวน 60 คน ประกอบด้วย            
ผูแ้ทนทัง้ภาคเอกชนและรฐัวสิาหกจิ ในการนี้
มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของ 
ยาเสพติดและแนวทางการส่งต่อพนักงาน      
ผูเ้สพยาเสพตดิเขา้สูก่ระบวนการบำาบดัรกัษา 
โดยวทิยากรจากสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
และแนวทางการดำาเนินการโครงการโรงงาน
สีขาว และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ โดย 
สสค.ประจวบคีรีขันธ์
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานว่า สองบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรอื เอสเอสไอ 
และบริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
หรือ TCRSS ได้เข้าร่วม
งานประชุมชี้แจงการ
จัดทำาระบบมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไข
ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ใ น
สถานประกอบกิจการ 
ประจำาปี 2563 จัดโดย
สำานกังานสวสัดกิารและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับประกาศนียบัตร
สถานประกอบการดเีด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2562 เพ่ือเสริม
สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบ
กจิการจากนายจา้งและลกูจา้ง อกีทัง้นายจา้ง
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนา
ระบบแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงรูปแบบการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งส่งผล
ให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  โดยเอสเอสไอ ได้รับประกาศนียบัตร
ประกอบกจิการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละ
สวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2548-
2562) โดยมนีางสาวภรภทัร นนัทรตัน ์ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป สำานกัทรพัยากรบคุคลและธรุการ บรษิทั 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ เปน็ตวัแทนเขา้รบัมอบ และทซีอีาร ์
ได้รับประกาศนียบัตรประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2553-2562) มีนายพิสันต์ 
ยงชชัวาลย ์ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคลและ
ธรุการ (โรงงานบางสะพาน) เขา้รบัมอบรางวลั
เกียรติยศดังกล่าว จากนายนรินทร์  ทรงนิพิฐกุล
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี
ให้เกียรติส่งมอบ ณ ห้องประชุมแสงตะวัน 

X          กลุม่เหลก็สหวริยิาจดัอบรมคอมพวิเตอร ์เพิม่ศกัยภาพธนาคาร
ชุมชนบางสะพาน   กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ (ปันผล
ธนาคารชุมชน) ภายใต้โครงการธนาคารชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของธนาคารชุมชน การติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน และการตรวจสอบบัญชี
ธนาคารชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ เป็นผู้ให้ความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทำาการคำานวณการปันผล
ทำาให้ธนาคารชุมชนมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  มีตัวแทนคณะกรรมการ

ธนาคารชุมชนจำานวน 36 คน จากตำาบล 4 ตำาบล 18 หมู่บ้านในอำาเภอบางสะพาน      
เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ตำาบลพงศ์ประศาสน์ เมื่อเร็วๆ นี้

โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นอกจากนี้ เอสเอสไอ ยังได้ใบรับรอง
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบกิจการ โครงการ
โรงงานสขีาว ซึง่ตอ้งผา่นเกณฑ ์6 ขอ้หลกัตาม
ที่สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำาหนด ดังนี้  1. การ
บริหารจัดการ สถานประกอบกิจการ ต้อง
มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง        

เป็นลายลักษณ์อักษร และส่ือสารให้ลูกจ้างได้รับทราบ
โดยท่ัวกัน  2. คณะทำางานหรือผู้รับผิดชอบ ต้องมีการ
ประชุม และรายงานผลการดำาเนินงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีหลักฐานที่แสดงผลการดำาเนิน
งานของคณะทำางานด้วย  3. การประกาศ ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านและให้ความรู้  สถานประกอบ
กิจการต้องมีป้ายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับพิษ
ภัยหรือ อัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสำาคัญ และให้
ความรู้ หรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับยาเสพติด  4. 
มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยยา
เสพตดิ มกีาร  จดัเกบ็ขอ้มลูประวตัลิกูจา้ง ณ สถาน
ประกอบกจิการของนายจา้งพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจได้และเฝ้าระวังลูกจ้างกับบุคลากรภายนอก
กระทำาการหรือมั่วสุมกันกระทำาความผิดบริเวณ
สถานประกอบกิจการ  5. มาตรการช่วยเหลือและ
ให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาในสถานประกอบการ มี
กระบวนการช่วยเหลือและส่งต่อผู้เสพ ผู้ติด เข้าสู่
กระบวนการบำาบัด และมีมาตรการรับผู้ที่ผ่านการ
บำาบัดเข้าทำางาน และ  6. การติดตามและประเมินผล
มกีารจดัทำารายงานประเมนิผลการดำาเนนิงานตาม
แผนงาน และแสดงผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายที่
ตั้งไว้

  นางสาวภรภัทร นันทรัตน์ ผู้จัดการ
ทัว่ไป สำานกัทรพัยากรบคุคลและธรุการ บรษิทั 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอส
เอสไอ กล่าวว่า ขอบคุณสำานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทีพ่จิารณารางวลัถงึ 2 รางวลั ใหก้บัเอสเอสไอ
และขอบคณุพนกังานทกุคนทีร่ว่มมอืจนทำาให้
องคก์รไดร้บัรางวลัดงักลา่ว ซึง่บรษิทัตระหนกั
ดีว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
มีความสำาคัญที่ทำาให้องค์กรดำาเนินธุรกิจ

ได้ประสบความสำาเร็จ นายจ้างดำาเนินการ
ตามข้อกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกำาหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับพนักงาน รวมถึงครอบครัวพนักงานด้วย 
พร้อมส่งเสริมพนักงานที่เป็นคนดี คนเก่ง ให้
เป็นที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงาน
ทั่วไปทราบอีกด้วย”
  นายพิสันต์  ยงชัชวาลย์  ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ (โรงงาน TCRSS
บางสะพาน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด
(มหาชน) หรือ TCRSS กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่ งที่ ได้ รับการพิจารณารับรางวัล
เกยีรตยิศนี ้เพือ่สรา้งแรงจูงใจระหวา่งนายจา้ง
และลูกจ้าง โดยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญ
ของการบรหิารจดัการดา้นแรงงานสมัพนัธท์ีด่ี
และการจัดสวัสดิการแรงงานท่ีได้มาตรฐานใน
สถานประกอบกจิการ สามารถทำาใหพ้นกังาน
มีความมั่นคงและเกิดความปลอดภัยในชีวิต
การทำางาน ซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตในการ
ทำางานที่ดีขึ้น อันนำาไปสู่การทำางานร่วมกัน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และอยูร่ว่มกนัไดด้ว้ย
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันครับ”
  สำาหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวสัดกิารแรงงาน ประจำาป ี2562 แบง่ออกเปน็
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลสถาน

ประกอบกิจการ ส่วนที่ 2 
ดา้นแรงงานสมัพนัธ ์สว่น
ที่ 3 ด้านสวัสดิการ โดย
ต้องผ่านกระบวนการคัด
เลือกพิจารณาจากคณะ
ทำางาน (หน่วยปฏิบัติ
งาน) ประเมินผลคะแนน 
และส่งผลคะแนน ก่อน
นำ า เ ส น อ ค ณ ะ ทำ า ง า น
พิจารณาหลักเกณฑ์และ
ตัดสินเพื่อพิจารณาและ
ประกาศผลต่อไป
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ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  2563 ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

บางสะพาน...บานสะพรั่ง
ชุมชนรวมใจ

เอสเอสไออาสารวมพัฒนา

กาวสูปที่ 12 อยางมุงมั่นสําหรับกิจกรรม    
จิตอาสา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอทีไ่ดเดนิหนา
สรางสรรคและรวมพฒันาชมุชนบางสะพาน
อยางยั่งยืนตอเน่ือง เพื่อประโยชนและ   
ความสุขของชุมชนบางสะพาน โดยไดรวม
สรางสาธารณประโยชนใหแกสวนรวม ไม
วาจะเปน ดานการทํานุบํารุงศาสนา ดาน
สุขภาพและกีฬา ดานพัฒนาการศึกษา และ
ดานความปลอดภัยชุมชน เปนตน ทั้งนี้ งาน
จิตอาสาจะขาดไมไดเลยคือความรวมมือ
รวมใจจากชุมชน ผูนําทองถิ่น และพนักงาน
จิตอาสาที่คอยสนับสนุนใหโครงการที่ได
ดําเนินงานสําเร็จลุลวง
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไปสํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสาร
กลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จํากัด 
(มหาชน)  หรือเอสเอสไอ  เลาถึงประวัติความ
เปนมาของจิตอาสาเอสเอสไอวา เกิดขึ้นจาก 
“เอสเอสไอไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ           
มจีติอาสาและการปลกูฝงวฒันธรรมอาสาใหกบั
พนักงานเพื่อทําประ-
โยชนใหกับสวนรวม 
จึงไดเริ่มดําเนินงาน
โครงการจิตอาสาขึ้น
ในป พ.ศ. 2551 ภายใต
โครงการ “เอสเอสไอ
อาสา” ตอมาไดพัฒนา
ตอยอดการดาํเนนิงาน
สงเสริมวัฒนธรรมจิต
อาสา โดยเนนการมี
สวนรวมจากพนักงาน
สู ชุ ม ช น ใ น รู ป แ บ บ
โครงการ “รอยความดี
พันดวงใจ เอสเอสไอ
อาสา” 
  ในป  2555  จงึได
เริ่มตนกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมจิตอาสาขึ้น
ใ ห ม  เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น ที่ ยั่ ง ยื น
สูงสุดอีกทั้งชุมชนได
เข ามามีบทบาทใน
การดาํเนนิงานมากขึน้ 
โดยรวมกับพนักงาน 
จนมาเปนโครงการ 
“25 ปเอสเอสไอ 250 
ค ว า ม ดี พั น ด ว ง ใ จ
อาสา” ถึงในปจจุบัน 
  และปจจุบันน้ี “25 ปเอสเอสไอ 250 ความดี
พันดวงใจอาสา” ไดดําเนินการสะสมความดีมา
แลว 218 ความดี ขาดเพียง 32 โครงการ (ความดี) 
จะครบ 250 โครงการ (ความดี)ตามที่กําหนดไว
  นายผดุงศักด์ิ เลาอีกวา ในป 2562 ท่ีผานมา
ไดเดินหนาดําเนินงานไปทั้งสิ้น 22 โครงการ 
(ความดี) ประกอบดวย 
1. ทําความสะอาดและฟนฟูชายหาด ตําบลแม 
 รําพึง 
2. ปรับปรุงซอมแซมชั้นกรองนํ้าประปาหมูบาน 
 หมูที่ 2 บานนาผักขวง
3. จัดสรางทางเดินสําหรับผูพิการ สํานักงาน
 สรรพสามิตรพื้นที่บางสะพาน
4. ปรับปรุงภูมิทัศนและทาสีศาลาหอฉันท วัด
 ดอนยาง 
5. ปรับปรุงภูมิทัศนและซอมแซมประตูหองนํ้า 
 วัดนาผักขวง 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน  รอบวัดเขาถํ้ามารองเพื่อ
 ประกอบพิธีพลีกรรมตักนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ต.พงศ- 
 ประศาสน
7. เทพืน้คอนกรตีศาลาอเนกประสงค สาํนกัสงฆ
 พุระกํา
8. ทาสีรั้วและปายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 ตําบล บานถํ้าคีรีวงศ

  9. ทาสีอาคารเรียนและจัดเก็บระบบสายไฟ 
  โรงเรียนบานหวยทรายขาว
10. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบหมูบานมารอง 
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล 
  พระราชพธิบีรมราชาภเิษก ในหลวงรชักาล
  ที่ 10  ณ ศาลาหมูบานมารอง
11. ทาสีศาลาประชุมหมูบาน หมูท่ี 2 บานหินกอง
12. ตอเตมิอาคารโรงอาหาร โรงเรยีนบานถํา้เขา
  นอย
13. จัดทําปุยหมักและแปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส
  โรงเรียน ตชด.บานคีรีลอม
14. ซอมแซมเรือเผาศพวัดชัยภูมิ

15. ปรับปรุงซอมแซมปายช่ือโรงเรียนบางสะพาน
  (บานลาง)
16. เทพื้นคอนกรีตศาลาอเนกประสงคและปรับ
  ปรุงภูมิทัศน สํานักสงฆวังยาว
17. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ  วัดเขาโบสถ
  พระอารามหลวง
18. ทาสีรั้วโรงเรียนบานหินกอง
19. ฅนเหลก็รวมใจปลกูหญาสรางสนามกฬีาให
  นอง
20. จดัสรางอาคารศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง 
  หมูที่ 1 บานฝายทา
21. ทาสีร้ัวโรงเรียนและเคร่ืองเลนเด็กเล็ก โรงเรียน
  บานทองอินทร
22. ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบมัสยิดนูรุลอีมาน
   ซึ่งมีพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,025 
คน หรือคิดเปน 8,200 ชั่วโมงงาน ชุมชนรวม
กิจกรรมทั้งสิ้น 2,552 คน หรือคิดเปน 20,416  
ชั่วโมงงาน ในป 2562 ที่ผานมามีผูเขารวม
กิจกรรมทั้งสิ้น 3,577 คน หรือคิดเปน 28,616 
ชัว่โมงงาน ซึง่ปนี ้2563 กจ็ะเดนิหนาอยางสดุพลงั
และสานตอโปรเจค “หนึง่ฝายงาน หนึง่โครงการ
อาสาป 3” ใหสําเร็จลุลวงเชนเคย
  นายผดุงศักดิ์  กลาววา  “ไมวาจะผานไป
กี่สิบป โครงการจิตอาสาจะไมสามารถสําเร็จ

ลุลวงไปได หากไมไดรับความรวมมืออันดี
ระหวางทมีงานอาสาเอสเอสไอ ผูนาํชมุชน พีน่อง
ชาวบางสะพาน โดยเชื่อวากิจกรรมจิตอาสานี้ 
ไดปลูกฝงความเปนจิตอาสาฝงลึกลงในจิตใจ
ของพีน่องชาวบางสะพานไปแลว ทกุคนใหความ
ชวยเหลือกันยามเกิดปญหาในชุมชน  กลาที่จะ
ทําความดีโดยไมไดหวังสิ่งใดตอบแทน และหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือที่ดีเชนนี้ 
เพื่อพัฒนาชุมชนบางสะพานสูความยั่งยืนสืบ
ตอไปครับ”
  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่
ผานมา คณะอนทุาํงานโครงการเอสเอสไอ อาสา 

ไดจัดกิจกรรม รวมฝายงานอาสา ป 3  ขึ้นเพื่อให
เกดิความรวมมอืรวมใจของพนกังานในฝายงาน 
มอบเกียรติบัตรใหกับ 13 ฝายงาน เพื่อเปนการ
ตอบแทน และขอบคุณความรวมมือในการเขา
รวมกิจกรรม อีกทั้งยังแสดงวาฝายงานของทาน
ไดดําเนินงานกิจกรรม รวมฝายงานอาสา ป 3 
บรรลุผลสําเร็จเปนอยางดี ซึ่งประกอบดวย ฝาย
การผลิต (เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน : HSM) 
ฝายการผลิต (เหล็กแผนรีดรอนชนิดลางผิวและ
เคลือบนํ้ามัน : FPO) ฝายบริการสาธารณูปโภค 
(UFD) ฝายซอมบํารุงเครื่องกล(MMD) สํานักการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุม (GSC) ฝาย
จัดการคลังสินคาและวัตถุดิบ (SCD) ฝายการ
วางแผนและควบคมุการผลติ (PPL) สายงานดาน
วิศวกรรมผลิตภัณฑและประกันคุณภาพ (PEQ) 
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HRA) สํานักจัดซ้ือ
กลุม (GPO) ฝายบัญชีตนทุน (CAD) พนักงานสัมพันธ
และสวัสดิการ (ERL) และ สํานักจัดการส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัย (SEI) โดยไดรับเกียรติจาก  
นายมนนิทร อนิทรพรหม ผูชวยกรรมการผูจดัการ
ใหญ ฝายการผลติ เอสเอสไอ ประธานในพิธีมอบ
เกยีรตบิตัรดงักลาว ณ หองประชมุโกเมน โรงงาน
เอสเอสไอ อําเภอบางสะพาน

  นายมนนิทร อินทรพรหม ประธานในพธิี
กลาวขอบคุณพนักงานทุกฝายงาน ผูนําชุมชน 
พี่นองชาวบางสะพาน ที่รวมมือรวมใจในการ
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา ตลอด 11 ปที่ผานมา 
พื้นที่อําเภอบางสะพานไดรับการพัฒนาอยาง
มากมาย ซึ่งเกิดจากความเสียสละของทุกคน
อยางแทจริง ทุกคนมีจิตอาสาชวยเหลืองาน
สาธารณประโยชนอยางเต็มที่ ทั้งนี้ เอสเอสไอ
ยังคงมุงพัฒนาบางสะพาน และสานตอภารกิจ
ความดีตอไปเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของสังคมที่
ยั่งยืน”
  นางสาววัรชา เครือแดง ผูจัดการฝาย
สาํนกัจดัซือ้กลุม ใหสมัภาษณกบัผูสือ่ขาว “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “สําหรับกิจกรรมจิตอาสา
เราไดเริ่มตนโครงการเล็กๆเมื่อ 10 ปที่ผานมา 
เมื่อพนักงานของเราไปทําแลวรูสึกภาคภูมิใจวา
เราสามารถเขาไปชวยเหลือชุมชนในจุดที่ไมมี
งบประมาณหรือทางราชการเขาไมถึง อยาง
โครงการที่เราไดชวยเหลือวัด ชุมชน โรงเรียน 
หรือสถานที่ราชการบางแหงที่ไมมีงบประมาณ 
เราใชแรง ใชกําลังไปชวยทําจนสําเร็จ แลวทาง

เรากร็ูสกึดทีีผ่ลออกมา
ทําใหทุกคนไดใชงาน
สิ่งที่เราทํางานมาจาก
ใจ สําหรับปที่ผานมา
สํ า นั ก จั ด ซื้ อ ก ลุ ม ฯ 
เราก็ไปรวมกิจกรรม
อาสาอยางสมํ่าเสมอ 
เมื่อเรามีโอกาส เราก็
จะสนับสนุนใหนองๆ
ในทีมไปรวมกิจกรรม
อยูเสมอ สลับเปลี่ยน
หมุนเวียนตามความ
ถ นั ด ข อ ง พ นั ก ง า น
แตละบุคคล เชน ถามี
กิจกรรมทาสีโรงเรียน 
ถามคีนทีถ่นดัและวาง
ก็ใหไปชวยกันทํา ซึ่ง
เปนหนึ่งในความภาค
ภูมิใจ  แลวที่ผานมา
สิ่งที่ทางสํานักจัดซื้อ
กลุมภูมิใจก็คือ เรา
ไดรวมบูรณะวัดเขา
โบสถ ซึ่งเราไดไปรวม
จิตอาสาใหญ คือทาสี
เกล็ดมังกรทางขึ้นวัด
เขาโบสถ แลวทุกวันนี้
ที่เราไปแลวเราจะรูสึก
ภูมิใจที่เราเห็นผลงาน

ของพวกเราทีช่วยกนัทาํ และในสวนปนีเ้ราตัง้ใจ
วาจะรวมกิจกรรมตอเนื่องไปเรื่อยๆ จนครบ      
250 ความดี”
  นายชยพล ปานขาว ผูจัดการฝายผลิต 
เลาวา “ผมและพนักงานมีความยินดีที่จะเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสาเพราะกิจกรรมจิตอาสา
เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนกับสังคมและไดใช    
เวลาวางใหเกดิประโยชนและพนกังานทีน่าํเสนอ
โครงการเขามาก็เปนพนักงานท่ีอาศัยอยูในชุมชน
นั้น เพราะฉะนั้นก็จะทําใหเกิดความรักความ
เขาใจในชมุชน ผมคดิวาโครงการนีเ้ปนโครงการ 
ที่ดีมากโครงการหนึ่งของบริษัทและในป 2563 นี้
ทางผมกย็นิดทีีจ่ะสงพนกังานเขารวมครบัแตผม
มีขอเสนอแนะเล็กนอยคืออยากใหทีมงานจัด
เตรียมวัสดุอุปกรณที่จะปองกันแดด อาจจะเปน
รมกไ็ดเพราะวาการทาํกจิกรรมจติอาสาในแตละ
ครัง้นัน้อากาศคอนขางรอนจดั ฝากไวเทานีค้รบั”
  นายเดียว สุวรรณศรี พนักงานฝายบริการ
สาธารณูปโภค บอกวา “ผมมีความยินดีเปน
อยางยิ่งที่ไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของบริษัท 
ถึงแมผมจะเปนแคสวนเล็กๆ แตก็ไดเปนสวนหน่ึง
ในการทําประโยชนใหกับสังคม และผมก็จะเขา
รวมกิจกรรมอาสาในครั้งตอๆ ไปดวยครับ”
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ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  25634 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน  ,  นางสาวจันทนา  วงษวานิช  ,  นายมนินทร  อินทรพรหม  ,
นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

PPC - ทัพเรือ      ตอจากหนา 1
 

พรอมกันนี้ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด และ
พนักงานจิตอาสา รวมมอบอุปกรณการเรียน 
และอุปกรณกีฬา ใหแกนักเรียนในโรงเรียน
ดอยโอกาสของศูนยการเรียนรูชุมชนชาว
ไทยภูเขา “แมฟาหลวง” เปนของขวัญวันเด็ก 
จํานวน 3 หมูบาน ไดแก บานพะอัน บานขุน
อมแฮดใน และบานขุนอมแฮดนอก อําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 110 ชุด เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศึกษา และการ
กีฬาใหมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณโตตามวัย
อยางเหมาะสม มมีลูคารวมทัง้สิน้ 60,000 บาท 
(หกหมืน่บาทถวน) จดัขึน้ภายใตโครงการแบง
ปนความสขุและรอยยิม้ “มอบรกั” ใหนองบน
ดอยสงู (ตอเนือ่งเปนปที ่8) โดยสิง่ของทัง้หมด
มนีายศวิะ ธมกิานนท นายอาํเภออมกอย เปน
ผูเขารบัมอบสิง่ของ ณ ทีว่าการอาํเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม
  น า ย ภั ท ร  พุ ม ห ร ดี  หั ว ห น า ง า น
ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม บริษัท 
ทาเรือประจวบ จํากัด กลาววา “กิจกรรม
ครั้งนี้จัดขึ้นตอเนื่องมา 8 ปแลว ซึ่งหวังวาจะ
ชวยใหเด็ก และเยาวชนทุกคนที่ไดรับโอกาส
มีชีวิตการเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งดานสารอาหาร
และโภชนาการ ดานการเรียน อุปกรณการ
เรียน และสรางเสริมสุขภาพดวยการเลนกีฬา 
ออกกําลังกาย เพื่อใหสอดคลองและตรงตาม

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ก.พ. 63

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

 ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032 - 548072 /
 หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
  มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม

• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• Operator (ขับเครน) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.3 - ม.6 และ วุฒิปวส. ทุกสาขา

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

• โปรแกรมเมอร จํานวน 4 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรระบบคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ

• พนักงานฝายผลิต จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

วัตถุประสงคของ

โครงการในการชวย

แบงปนความสุข

และสรางรอยยิ้ม

ใหกับสังคม และ

ขอใหเด็กๆ ทุกคน

เ ติ บ โ ต เ ป น ค น ดี  

เพือ่เปนตวัอยางให

กับนองๆ รุนตอไป

ในอนาคตไดทาํยดึ

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรโยธา  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

• ชางเชื่อม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางเชื่อม

• ชางซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 18 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - ชางเชื่อม วุฒิ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (2 อัตรา)
 - ชางซอมบํารุง วุฒิ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน โลหะ ชางยนต ชางเช่ือม (10 อัตรา)
 - ชางยานยนต วุฒิ ปวส. สาขาชางยนต (2 อัตรา)
 - ชางไฟฟา วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา (4 อัตรา)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร
 วิเคราะหโครงการ

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟากําลัง

• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

ปฏิบัติตามตอไป”
  นางสาวอริษา ศรีทองรุง เจาหนาที่  
การเงิน บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด บอก
ความรูสกึวา “รูสกึดใีจทีไ่ดไปรวมมอบสิง่ของ
ใหเดก็ๆ บนดอย เปนครัง้แรกทีไ่ดรวมกจิกรรม

เพื่อสังคมแบบนี้ รวมถึงประทับใจในความ   
นารัก ความสดใส ความกลาแสดงออก และ
ที่สําคัญไดเห็นอาการตื่นเตนดีใจนองๆ ที่จะ
ไดรับอุปกรณการเรียน และของเลนหลาก
หลายชนิด นับเปนการใหโอกาสที่ยิ่งใหญ 

โดยการมอบอุปกรณการเรียน และอุปกรณ             
กีฬา ที่อําเภออมกอยแหงนี้ ซึ่งสิ่งของเหลานี้
ถือวา ยังมีความตองการอยูในดินแดนหางไกล
จํานวนมาก หากมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกจะ  
ไมพลาดแนนอนคะ”
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