เดิน -วิ่งฅนเหล็กเพื่อสังคมกาวสูป10
5พันธมิตรเหล็กผนึกแนนจัด16ก.ย.นี้
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอพระองคจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก SSI - TCRSS
- NS Blue Scope - NS - SUS - JSGT
ผนึกแนนสรางประโยชนตอสังคม รวมจัด
เดิน-วิง่ การกุศลฅนเหล็กมินมิ าราธอน 2017
ปที่ 10 มุงสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ หารายไดชวยเหลือสังคมผูดอย
โอกาส รวมเงินบริจาค 9 ครัง้ 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
ผูจ ดั การใหญ สํานักการพัฒนาอยางยัง่ ยืนกลุม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับผูสื่อขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอวา
อานตอ น.3

ปที่ 8 ฉบับที่ 154 ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2560

TCSเจงสะสม7ลานชม.งาน
ก.แรงงานมอบโลเกียรติคณ
ุ
เอสเอสไอรวมชุมชน
จัดทําดอกไมจันทน
ถวายในหลวงภูมพิ ล
งานถวายพระเพลิง
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุด
มิไดของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
(รัชกาลที่ 9) และรวมแสดง
ความอาลัยเปนครั้งสุดทาย
พนักงานกลุม เอสเอสไอ-ชุมชน
บางสะพานรวมใจอาสาประดิษฐ
ดอกไมจนั ทน จํานวน 10,499
ดอก เพือ่ ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายในพระราชพิธถี วายพระ
เพลิงพระบรมศพ อานตอ น.4

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

กระทรวงแรงงาน โดยกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
มอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ กิจกรรม
การรณรงคลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจาก
การทํางานใหเปนศูนย ประจําป
2560 (Zero Accident Campaign)
ใหแกบริษัท เหล็กแผนเคลือบ
ไทย จํากัด โลประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดั บ แพลทติ นั ม (ระดั บ ทอง
ติดตอกัน 5ป) มีชวั่ โมงการทํางาน
สะสมตอเนื่อง 7,036,352 ชั่วโมง
จากความมุงมั่นในการปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
บนพื้นฐานแนวคิดอุบัติเหตุที่มี
สาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน
สามารถป อ งกั น ได ผู บ ริ ห าร
เผยปจจัยลดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานผูปฏิบัติงานตองคํานึงถึง
ความปลอดภั ย มาเป น อั น ดั บ
อานตอ น.2
หนึ่งเสมอ

กลุม กระดาษเอสซีจไี ววางใจWCE จางเหมาซอมบํารุงโรงงาน51ลาน
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่ ลุยตลาดงานซอม
บํารุง ชนะการประมูลงานจางเหมาซอม
บํ า รุ ง โรงงานของบริ ษั ท ฟ นิ ค ซ พั ล พ
แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) บริษทั ใน
กลุมเอสซีจี เปเปอร มูลคางาน 51 ลาน
บาท ระยะเวลาใหบริการ 2 ป ชี้ไดรับ
ความไววางใจในคุณภาพงานซอมบํารุง

กอนหนานีท้ เ่ี คยใหบริการ และการกําหนด
ราคาขายที่ยุติธรรมสามารถแขงขันได
นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว กรรมการ
ผูจ ดั การ บริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
หรือ WCE เปดเผยวา “เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดชนะการ
ประมูลงานพรอมกับไดลงนามสัญญารับงาน

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

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2560

X “ท่าเรือประจวบ” ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO
14001:2015 นายถาวร คณานับ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยนางสาวปภาดา ธนบวร

X รมช.คมนาคมเยีย่ มชมโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเอสเอสไอ
ดร.พิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ พร้อมคณะข้าราชการเยีย่ มชมกิจการและชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนอันทันสมัยของบมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ โดยมีนายสมชาย สกุล
สุรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษา นายมนินทร์ อินทร์พรหม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต คณะผู้บริหารเอสเอสไอให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ลดอุบัติเหตุ

ต่อจากหน้า 1

ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยของโรงงาน
ณ ศูนย์ประชุมศูนย์นทิ รรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา
		ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา
กระทรวงแรงงาน กรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงาน สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน (สสปท.) จัดงานรับรางวัล
การรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการทำ�งาน
ให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2560 (Zero Accident
Campaign) ภายในงานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ ศูนย์
ประชุมศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทคบางนา กรุงเทพมหานคร
		 กระทรวงแรงงานจั ด งานดั ง กล่ า ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น
ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำ�งาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่
มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำ�งานสามารถ
ป้องกันได้ และสร้างความตะหนักถึงความ
สำ�คัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของคน
ทำ�งาน รวมถึงสร้างเสริมและแลกเปลี่ยน
องค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจน
ทบทวนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการ
ทำ�งาน และสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยฯ
เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายของการสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยในการทำ�งานให้เกิดขึน้ อย่าง
ยั่ ง ยื น รวมถึ ง การลดอั ต ราการประสบ
อั น ตรายและโรคอั น เนื่ อ งมาจากการ
ทำ�งานลงให้มากที่สุด
		 ทั้งนี้มีบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอ ได้รบั
โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ระดั บ แพลทติ นั ม
(ระดับ ทองติดต่อกัน 5 ปี) มีชั่วโมงการ
ทำ�งานสะสมต่อเนื่อง 7,036,352 ชั่วโมง
โดยนายเอจิ ฮากียะมะ กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณระดับแพลทตินัม จากพลเอก
ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน
		พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล
ได้น้อมนำ�พระราชปรารภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความ
ว่ า “การสร้ า งความปลอดภั ย ในสถาน
ประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้อง
บาดเจ็บทุพพลภาพ” เมือ่ ครัง้ เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มาเป็น
แนวทางสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ สนองตอบ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงห่ ว งใยความ
ปลอดภัยในการทำ�งานของผู้ใช้แรงงาน
โดยในปี นี้ กระทรวงแรงงานร่ ว มกั บ 5
กระทรวง ได้ แ ก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
คมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)
และจะดำ�เนินการต่อเนื่องระยะยาวเพื่อ

บัณฑิตย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซือ้ บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC ได้รบั
ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 :
2015 ตามมาตรฐานสากล โดยมีนางสาวพรพรรณ ศิริสมฤทธิกุล ผู้แทนจาก Lloyd’s Register
Quality Assurance Limited เป็นผูม้ อบ ทัง้ นี้ บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ได้ตง้ั เป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพด้านการบริการทีด่ ใี ห้แก่ลกู ค้า และด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม โดย “มุง่ เน้นความ
ปลอดภัย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม พร้อมคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล” เป็นสำ�คัญ
ISO 9001: 2015 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพือ่ ความเป็นเลิศทาง
ด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานภายในองค์กร ISO 14001:2015 เป็น
มาตรฐานสากลสำ�หรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่ง
แวดล้อมภายในองค์กร และความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม

เป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
โรคจากการทำ�งาน อันจะนำ�ไปสู่การสร้าง
เสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่คนทำ�งานอย่างยั่งยืน
		 “กระทรวงแรงงานไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
แค่ Zero Accident แต่ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
แนวคิดและทัศนคติมองไปข้างหน้าให้เป็น
“Vision Zero” เพื่อให้ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภั ย ในสั ง คมและประชาชน
ทั่วไป ซึ่งขณะนี้หลายๆ ประเทศเริ่มปรับ
เปลีย่ นแนวคิดในการกำ�หนดเป็นเป้าหมาย
ใหม่ และดำ�เนินการเพื่อให้บรรลุสู่ Vision
Zero กระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายที่จะ
ลดอุบตั เิ หตุ การเจ็บป่วยและความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�งานลงอย่างต่อ
เนื่องเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของทุก
คนในองค์กรและขับเคลื่อนไปสู่ภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ภาคประชาสังคมเพือ่ ให้
เกิดความตระหนักรูแ้ ละเกิดจิตสำ�นึกความ
ปลอดภัยในทุกคน อันจะไปสู่วัฒนธรรม
ความปลอดภัยในสังคม”
		นายเอจิ ฮากียะมะ กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
หรือ TCS กล่าวว่า ในปีนี้บริษัท เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จำ�กัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ในระดับแพลทตินมั เนือ่ งมาจาก
บริษทั มีผลการดำ�เนินการโดยมีชวั่ โมงการ
ทำ�งานสะสมต่อเนื่อง 7,036,352 ชั่วโมง
การทำ�งานในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ TCS เป็น
1 ใน 9 บริษัทที่ได้รับรางวัลในระดับนี้ จาก
บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด 371 บริษทั
TCS ได้ ตั้ ง เป้ า หมายการบาดเจ็ บ ถึ ง ขั้ น
หยุดงานจากอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ และ

ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 7.5 ล้าน
ชั่วโมงการทำ�งานในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส.
กิจกรรมไคเซ็น การอบรมความปลอดภัย
การจัดสัปดาห์ความปลอดภัยเพือ่ ส่งเสริม
ความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และเน้นยํ้า
กับพนักงานว่าต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัย
มาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ และต้องปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัยของโรงงานทุกครั้ง
ที่เข้าปฏิบัติงาน
		 ทั้งนี้ รางวัลการประกาศเกียรติคุณ
แบ่งเป็น 5 ระดับตามชั่วโมงทำ�งานที่ไม่มี
การประสบอันตรายจากการทำ�งาน ได้แก่
1.ใบประกาศเกียรติคุณระดับต้น (ชั่วโมง
ทำ�งานน้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมง และ
มี ร ะยะเวลาสะสมชั่ วโมงการทำ � งานต่ อ
เนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน) 2. โล่ประกาศ
เกียรติคุณระดับทองแดง (ชั่วโมงทำ�งาน
น้อยกว่า 1,000,000 - 2,999,999 ชั่วโมง
และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำ�งาน
ต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน) 3. โล่ประกาศ
เกียรติคุณระดับเงิน (ชั่วโมงทำ�งานน้อย
กว่า 3,000,000 - 9,999,999 ชั่วโมง และ
มี ร ะยะเวลาสะสมชั่ วโมงการทำ � งานต่ อ
เนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน) 4. โล่ประกาศ
เกียรติคุณระดับทอง (ชั่วโมงทำ�งานน้อย
กว่า 10,000,000 ชั่วโมง และมีระยะเวลา
สะสมชั่วโมงการทำ�งานต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 9 เดือน) 5. โล่ประกาศเกียรติคุณ
ระดับแพลทตินัม หมายถึง สถานประกอบ
การทีข่ อรับรองประกาศเกียรติคณ
ุ ในระดับ
ทองติดต่อกัน 5 ปี

ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2560

กลุ่มกระดาษSCG

ต่อจากหน้า 1

มีมูลค่างาน 51 ล้านบาท และเป็นสัญญาใหญ่
สัญญาแรกที่บริษัท ฟินิคซ เคยได้ทำ�มา โดย
สั ญ ญากำ � หนดระยะเวลาให้ บ ริ ก าร 2 ปี เริ่ ม
ดำ�เนินงานแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่
ผ่านมา
		 “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชนะการงาน
ประมูลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
บริษัทในการให้บริการงานที่มีมูลค่าขนาดใหญ่
นอกจากนีย้ งั ทำ�ให้บริษทั ได้รบั ความไว้วางใจ และ
ความเชื่อมั่นจากลูกค้าอื่นๆ อีกด้วย ก่อนหน้านี้
WCE เคยให้บริการงานวิศวกรรมแก่บริษทั ฟินคิ ซ
มาแล้ ว หนึ่ ง งาน เป็ น งานซ่ อ มบำ � รุ ง ประจำ � ปี
(Major Shutdown 2016) การให้บริการงานดังกล่าว
เป็นผลต่อเนื่องทำ�ให้บริษัทได้ความไว้วางใจให้
เข้าร่วมในการประกวดราคาจนเป็นผลสำ�เร็จชนะ
การประมูล และทำ�ให้บริษทั มียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ”
		 สำ�หรับงานซ่อมบำ�รุงโรงงานตามสัญญา
จ้างเหมา ของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จำ�กัด (มหาชน) นั้น ครอบคลุมการดำ�เนินงาน
ตั้งแต่จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการซ่อม

เดิน-วิ่งฅนเหล็ก

ต่อจากหน้า 1

“เอสเอสไอได้รว่ มกับพันธมิตรธุรกิจเหล็ก บริษทั
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด
(NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ด
สตีล จำ�กัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล
กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (JSGT) ผนึก
กำ�ลังหารายได้ชว่ ยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทัว่ ประเทศ
โดยได้ก�ำ หนดจัดกิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศลฅนเหล็ก
มินิมาราธอน 2017 ครั้งที่ 10 ขึ้น ในวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
นำ � รายได้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมนำ � ไปส่ ง เสริ ม
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต และ
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ด้านต่างๆ ให้
หยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริม
ให้ประชาชนออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ี นอก
เหนือจากนีย้ งั เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมืออันดีระหว่างผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
เหล็ก คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ครอบครัวพนักงาน
อีกด้วย
		 ปีทแี่ ล้วกิจกรรมเดิน - วิง่ การกุศล ฅนเหล็ก
มิ นิ ม าราธอน ครั้ ง ที่ 9 ที่ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรม จำ�นวน 2 ล้านบาท มอบ
ให้ 22 องค์กรการกุศลไปแล้ว ซึ่งรวมรายได้จาก
การจัดงานทั้งหมด 9 ครั้ง เรามียอดสะสมการ
บริจาคถึง 20 ล้านบาท
		 “ผมในนามองค์กรจัดกิจกรรมขอเชิญชวน
ทุกท่านให้มาสมัครวิ่ง สนับสนุนงานเดิน-วิ่ง
การกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน กันเยอะๆ ราย
ได้จากการสมัคร หรือสนับสนุนทุกบาทเราไม่
หักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานนำ�เข้าช่วยเหลือ
องค์กรการกุศลต่างๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะ
นำ�ไปช่วยเหลือผู้พิการ เด็ก ผู้ป่วย พัฒนาการ
ศึกษา และการฝึกอาชีพ เป็นต้น”
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุ่ ม บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในฐานะประธาน

บำ � รุ ง ดำ � เนิ น งานซ่ อ มบำ � รุ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
แผนงานที่กำ�หนดของผู้ว่าจ้าง จัดหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการดำ�เนินงาน มี
บุคลากรเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะงาน
รวมทั้งจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมตามที่กำ�หนด
ในสัญญา
		 นายกิตติศกั ดิ์ กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณ
ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำ�งานจนทำ�ให้บริษัทได้รับงานนี้ WCE มีความ

พร้ อมในการให้ บริ การด้ านวิ ศวกรรม สำ�หรับ
อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ไ ด้ แ ก่ งานเครื่ อ งกล
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงาน
ในอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะทางโดยเฉพาะการผลิต การซ่อมบำ�รุง
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหลาก
หลายทางเทคโนโลยี โดยเน้นความต้องการของ
ลูกค้า คุณภาพของงาน บริการที่ฉับไว ส่งมอบ
ตรงต่อเวลา การจัดการงานอย่างเป็นระบบ และ

คำ�นึงถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมใน
การดำ�เนินงาน นอกจากนีเ้ รายังกำ�หนดราคาขาย
และบริการที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย นโยบายคุณภาพของบริษัท หาก
ท่านใดสนใจงานวิศวกรรมบริการของเราสามารถ
ติดต่อได้โดยตรงที่บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด ทั้งสำ�นักงานกรุงเทพฯ และบางสะพาน
หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลการให้บริการ
ได้ที่ 02-2376746-9 ตลอดเวลาทำ�การ”

คณะทำ�งานกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็ก
มินิมาราธอน 2017 ครั้งที่ 10 กล่าวว่า เนื่องจาก
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน
ปีนคี้ รบครัง้ ที่ 10 หรือ 10 ปี ทีเ่ ราได้มกี ารจัดงาน
ปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง คณะทำ�งานได้กำ�หนด
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 เราเชือ่ ว่านักวิง่ มีความพร้อมแล้วในการก้าว
วิ่งในระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็น
ความท้าทายใหม่สำ�หรับนักวิ่งที่สามารถวิ่งใน
ระยะ 5 กิโลเมตรได้แล้ว
		 ทัง้ นี้ ผูส้ มัครวิง่ ทุกท่านควรฟิตซ้อมร่างกาย
ให้พร้อม จัดท่าวิ่งที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาการ
บาดเจ็บ ฝึกซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ ทานอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ และสุดท้ายคือพักผ่อนให้เพียงพอ
		 ประธานคณะทำ�งานกิจกรรม เดิน-วิ่งการ
กุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน กล่าวว่า ขณะนี้เรา
กำ�ลังเตรียมความพร้อมการจัดงานอย่างเต็มที่
ขณะนีไ้ ด้เปิดรับสมัครในส่วนของพนักงานกลุม่
เหล็กสหวิรยิ า กลุม่ ขนส่งสหวิรยิ า องค์กรร่วมจัด
และครอบครัวพนักงานแล้ว โดยสามารถติดต่อ
สมั ค รได้ ที่ แ ผนกทรั พ ยากรบุ ค คลของแต่ ล ะ
บริษัทได้ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่จะ
ถึงนี้ และกำ�ลังเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป
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 บาทตามลำ�ดับ
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
ลุม พินี กรุงเทพฯ พร้อมรับเสื้อที่ร ะลึก และ
เหรียญรางวัลสำ�หรับผู้วิ่งเข้าถึงเส้นชัย จึงขอ
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในกิจกรรม
เพื่อสังคมครั้งนี้ โดยการสมัครเข้าร่วมเพื่อนำ�
เงินรายได้ทั้งหมดมอบให้องค์กรการกุศล
		 กิ จ กรรมเดิ น -วิ่ ง การกุ ศ ลฅนเหล็ ก มิ นิ

มาราธอน เกิดขึน้ ครัง้ แรกในปี 2551 โดยมีบริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI
เป็นผูร้ เิ ริม่ ภายใต้ชอื่ กิจกรรม SSI Mini Marathon
2008: Strength to Live เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2551
ณ สวนลุมพินี ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาของ
พนักงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือ
จากพนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า สถาบันการเงิน
และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิ
มาราธอน จนถึงปัจจุบัน

4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ดอกไม้จันทน์

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ต่อจากหน้า 1

รวมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความ “รู้ รัก
สามัคคี” ตามแนวพระราชดำ�รัส
นายยงยุทธ มลิทอง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลุ่ม และ
สำ�นักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนกลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า
บริษทั น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาล
ที่ 9) โดยบริษัทได้มีการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพระราชดำ�รัสต่างๆ มาใช้ในการดำ�เนิน
งานอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เกิดโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมจำ�นวนมาก อาทิ โครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพือ่ ความยัง่ ยืน โครงการ
ยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์
โครงการปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า เป็นต้น
		 และเพื่อแสดงออกถึงความ “รู้ รัก สามัคคี”
ซึ่ ง เป็ น หลั ก การทรงงานที่ พ ระองค์ ท รงพระราช
ดำ�รัสไว้มาอย่างต่อเนื่อง และถวายความอาลัย
เป็นครัง้ สุดท้ายทีพ่ วกเราจะทำ�ให้พระองค์ได้ จึงได้
ร่วมกับพนักงานจิตอาสาจากสำ�นักงานกรุงเทพ โรง
งานเอสเอสไอบางสะพาน และชุมชนบ้านดอนสง่า
อำ�เภอบางสะพาน อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ขนึ้
รวมจำ�นวน 10,499 ดอก เพือ่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
รัชกาลที่ 9 และให้ประชาชนได้น�ำ ดอกไม้จนั ทน์รว่ ม
ถวายแสดงความอาลัย ในช่วงกำ�หนดพิธถี วายพระ
เพลิงพระบรมศพ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ที่จะมีขึ้นด้วย
		 เอสเอสไอได้มีการเปิดสอนวิธีการทำ�ดอกไม้
จันทน์ให้แก่พนักงานจิตอาสาที่สมัครเข้าร่วม โดย
ให้พนักงานจัดสรรเวลาในการประดิษฐ์ดอกไม้
จั น ทน์ ไ ด้ ในส่ ว นของบริ ษั ท โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน มีผู้สอนเป็น คุณนาคมัลลิกา นาค
จันทร์ จากฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
สำ�นักงานกรุงเทพ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) เข้าทำ�การสอน
ให้ ซึ่งขณะนี้มีพนักงานจิตอาสาจากโรงงานเอส
เอสไอบางสะพานอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์แล้ว
จำ�นวน 200 คน สำ�นักงานกรุงเทพ จำ�นวน 36 คน
ด้านอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เอสเอสไอได้มีการจัด
เตรียมไว้ให้ โดยเน้นใช้วัสดุที่ทำ�จากธรรมชาติ มี
เป้าหมายในการช่วยกันประดิษฐ์ โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน จำ�นวน 8,900 ดอก สำ�นักงานเอสเอสไอ
กรุงเทพ จำ�นวน 599 ดอก โดยในส่วนโรงงาน
คาดว่าจะประดิษฐ์แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือน
สิงหาคม และรวบรวมมอบให้อำ�เภอบางสะพาน
และสำ�นักงานกรุงเทพ จะรวบรวมมอบให้โรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
		 นายยงยุทธ กล่าวว่า ดอกไม้จนั ทน์ทปี่ ระดิษฐ์
มี 2 แบบ คือ 1. ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil
เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานให้
กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์นยิ มใช้มอบ
ให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่ง
ใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้า
หาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์
ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำ�ว่า ดารา หมายถึง
ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำ�ว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว
คือ สิ่งที่มีค่า 2. ดอกพุดตาน เป็นสัญลักษณ์ของ
ความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่า
เป็นไม้มงคลเพราะดอกพุดตานเปลีย่ นสีได้ถงึ สาม

สีภายในวันเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของ
ชีวิตมนุษย์ที่เริ่มต้นเปรียบเหมือนเด็กที่เป็นผ้าขาว
เติบโตขึน้ พร้อมกับสีสนั ทีแ่ ต่งแต้มขึน้ มาจนกระทัง่
สูงอายุมากขึน้ พร้อมกับสีทเี่ ข้มขึน้ จนกระทัง่ ร่วงโรย
จากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และพระราชกุศลอุทศิ ถวายครัง้ สุดท้ายแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
		 นางสาวนสิตา สุวรรณหงส์ พนักงานจิต
อาสาจากโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน กล่าวว่า

		 นายภานุมาส ศรีฤทธิเดช พนักงานจิต
อาสาจากสำ�นักงานเอสเอสไอกรุงเทพ กล่าวว่า
เมือ่ ผมเห็นอีเมล์รบั สมัครจิตอาสาทำ�ดอกไม้จนั ทน์
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช จริงๆ ในตอนแรกคิดว่างานนี้ไม่ค่อยเหมาะ
กับผูช้ าย เพราะเป็นงานปราณีต ต้องใช้สมาธิ และ
ใจเย็น แต่เมื่อผมได้มาลองทำ�พบว่า จริงๆ แล้ว
ผู้ชายก็ทำ�ได้ทำ�ให้ผมรู้สึกภูมิใจมาก และได้ร่วม

โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

สำ�นักงานเอสเอสไอกรุงเทพ

ชุมชนบ้านดอนสง่า

เมือ่ ตนได้เห็นการประชาสัมพันธ์รบั สมัครพนักงาน
อาสาเข้าอบรมทำ�ดอกไม้จนั ทน์ ตนไม่รรี อทีจ่ ะเข้า
สมัครทันที เพราะเป็นสิง่ เดียวทีจ่ ะทำ�ถวายพระองค์
ได้ ณ ช่วงเวลานี้ และถือเป็นแสดงความอาลัย
นอกจากนีย้ งั ได้ความรูใ้ นการทำ�ดอกไม้จนั ทน์อกี ด้วย
ยิ่งได้เห็นชาวเอสเอสไอร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์กันอย่างสามัคคีทำ�ให้รู้สึกดีมากๆ ค่ะ และ
ภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวง พวก
เราทุกคนยังคงจดจำ�คำ�สอนของพ่อหลวงตลอดไป
และน้อมนำ�มาปฏิบตั ติ าม เป็นลูกทีค่ นดีของพ่อเสมอ

ตอบแทนพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายได้ ผมจะตั้งใจ
ประดิษฐ์อย่างปราณีต สวยงาม ร่วมกับพี่น้องชาว
เอสเอสไอที่ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้
		 ในส่ ว นชุ ม ชน เอสเอสไอได้ ร่ ว มกั บ สภา
เยาวชนบ้ า นดอนสง่ า จั ด อบรมการทำ � ดอกไม้
จันทน์ (ดอกดารารัตน์) และให้ความรู้เรื่อง การ
ดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุในครอบครัว ภายใต้โครงการ
“เยาวชนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ” เพื่อแสดงความจงรัก
ภักดี แสดงความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 และเป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองวัยเข้า

ด้วยกัน ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจำ � หมู่ บ้ า นดอนสง่ า เข้ า ทำ � การ
สอนเทคนิคและวิธีการทำ�ดอกไม้จันทน์ และเชิญ
วิทยากรจากโรงพยาบาลอำ�เภอบางสะพาน มาให้
ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว
ซึง่ เยาวชนสามารถนำ�ความรูไ้ ปปฏิบตั ติ อ่ ผูส้ งู อายุ
ในครอบครัวตนเองอย่างถูกต้องได้
		 กิจกรรมมีเยาวชนและผูส้ งู อายุบา้ นดอนสง่า
จำ�นวน 50 คน และได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำ�นวน 1,000 ดอก พร้อม
นำ�ไปมอบให้อำ�เภอบางสะพานต่อไป ณ ศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
		 จากการอบรมดังกล่าวสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
ยังได้มกี ารวางแผนจัดตัง้ กลุม่ ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
เพื่อจำ�หน่ายในอนาคตอีกด้วย เพื่อส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่ผวู้ า่ งงาน และคนในชุมชนทีส่ นใจ
		 นายไชยา ทรหด ผูใ้ หญ่บา้ นดอนสง่า หมูท่ ี่ 8
ต.กำ�เนิดนพคุณ กล่าวว่า สำ�หรับการจัดกิจกรรมใน
วันนีผ้ มได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของเยาวชน และ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่าง
คนสองวัยโดยการจัดการอบรมในวันนี้ผมถือว่า
ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมากเพราะชุมชนของ
เราไม่เคยมีมาก่อนสำ�หรับการร่วมกันทำ�กิจกรรม
ของคนต่างวัยกัน ส่วนกิจกรรมการทำ�ดอกดารารัตน์
ในครัง้ นีก้ เ็ ป็นความต้องการของพวกเราทีจ่ ะร่วมใจ
ทำ�ถวายพระองค์ท่านด้วยครับ
		 นางสังวาลย์ หอมชื่น ผู้สูงอายุชุมชนบ้าน
ดอนสง่า หมู่ที่ 8 ต.กำ�เนิดนพคุณ ให้สัมภาษณ์
ว่า วันนี้ยายก็อายุ 73 ปี แล้วเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม
กิ จ กรรมอบรมในลั ก ษณะนี้ ยายเห็ น ว่ าการทำ �
กิจกรรมร่วมกันในวันนี้กับเด็กๆ ในชุมชน เป็น
ประโยชน์ดีเพราะเป็นการทำ�กิจกรรมร่วมกันของ
คนในชุมชนบ้านดอนสง่าเรา ยายอยากให้ทาง
บริษัทฯ มีกิจกรรมแบบนี้ในชุมชนของเราอีก
		 นางสาวอำ�พันธ์ ดาราเมือง ประธานสภา
เยาวชนบ้านดอนสง่า กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นใน
วันนี้พวกเราในนาม “สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า”
ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
คณะกรรมการหมู่บ้าน และบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ที่ได้ให้การผลักดัน และ
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ ซึ่งหลังจากการ
อบรมให้ความรูใ้ นครัง้ นีเ้ ราจะดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนงานที่เราได้วางไว้ค่ะ
		 บ้านดอนสง่า หมูท่ ่ี 8 ต.กำ�เนิดนพคุณ เป็นอีก
หมู่บ้านหนึ่งที่ เอสเอสไอ ได้เข้าไปริเริ่มจัดตั้งสภา
เยาวชนบ้านดอนสง่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในหมูบ่ า้ นให้มคี วาม
เข้มแข็ง และพึ่งตนเอง เน้นการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของสภาเยาวชน การส่งเสริม
การออม การสร้างจิตสำ�นึกสาธารณะรักษ์บา้ นเกิด
และการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กบั เยาวชน ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการขึ้นทะเบียนกลุ่มที่ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย ภายใต้ “องค์กรสวัสดิการชุมชน”
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ซึ่งมีสิทธิในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี พ.ศ.2560 นี้ สภาเยาวชน
บ้ า นดอนสง่ า ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำ�นักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงินจำ�นวน 42,000 บาท เพื่อ
จัดกิจกรรมในการอบรมพัฒนาเยาวชนไทยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำ�คัญของสภาเยาวชน
บ้านดอนสง่าด้านการสร้างจิตสำ�นึกสาธารณะ
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