SSI รวมสื่อมวลชนประจวบฯ
มอบอุปกรณกฬี ารร.ตชด.ยานซือ่
‘SSI’ จัดกิจกรรมสือ่ มวลชนสัมพันธ
ทองถิ่น (จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
มอบวัสดุและอุปกรณซอมแซม
หองประชุมโรงเรียน และอุปกรณ
กีฬา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ จังหวัดประจวบ

คีรขี นั ธ เพือ่ ประโยชนในการเรียน
การสอนและสุขภาพของเยาวชน
ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานวา เมื่อวันที่
20 ธันวาคม ที่ผานมา
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เหล็กสหวิรยิ ามุง สรางโอกาสการศึกษา
มอบ340ทุนเยาวชนบางสะพานปท2ี่ 6
SSIลุยงานคุณภาพ
จัดประกวดผลงาน
9ผลงานพาเหรดชิง
ชวยลดตนทุนองคกร
‘เอสเอสไอ’ จัดประกวดผลงาน
QCC Contest 2019 ผลงานการ
ลดปญหาการเกิดรอย Scratch
bottom surface strip ในกระบวน
เหล็ ก แผ น รี ด ร อ น ของกลุ ม
นายชาง 2019 ควาอันดับหนึ่ง
จากผลงานเข า ชิ ง 9 ผลงาน
ชวยลดตนทุนใหองคกรอยางมี
คุณภาพ คณะกรรมการตัดสินฯ
เผย สามารถตอบสนองหนวยงาน
และองค ก รได จ ริ ง พร อ มให
กําลังใจทุกกลุมในการพัฒนา
ผลงานตอไป
ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานวา เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร
ออดิทอเรียม บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรื อ เอสเอสไอ ได จั ด งาน
ประกวดผลงาน QCC Contest
2019 เพือ่ กระตุน และสรางความ
รวมมือรวมใจในการสรางผลงาน
ให ไ ด คุ ณ ภาพตามเป า หมาย
โดยการคนหาจุดออน และหา
สาเหตุ ข องป ญ หา แล ว ระดม
อานตอ น.3
ปญญา
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X กลุม เหล็กสหวิรยิ ามุง สรางโอกาสการศึกษา มอบ 340 ทุนเยาวชนบางสะพานปท่ี 26 กลุม เหล็กสหวิรยิ า

จัดมอบทุนการศึกษาประจําป 2562 ตอเนื่องเปนปที่ 26 ใหแกเยาวชนในพื้นที่บางสะพานจํานวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุน
การศึกษาประกอบดวย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จํานวน 259 ทุน ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรี
จํานวน 10 ทุน “ทุนนี.้ .เพือ่ นอง” ของพนักงานกลุม เหล็กสหวิรยิ า จํานวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สําหรับเยาวชน
ทีม่ จี ติ อาสา จํานวน 4 ทุน รวมทัง้ สิน้ 340 ทุน รวมมูลคา 735,000 บาท เพือ่ สนับสนุนโอกาสการศึกษาและแบงเบาภาระคาใชจา ย
ของผูปกครอง ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจากนายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพานใหเกียรติเปนประธานในพิธี ณ โรงเรียน
บางสะพานวิทยา เมื่อเร็วๆ นี้

กลุม เหล็กสหวิรยิ า สนับสนุนโอกาส
การศึกษาเยาวชนบางสะพานมอบ
ทุนการศึกษา 22 โรงเรียนในเขต
พืน้ ที่ 4 ตําบล จํานวน 259 ทุน มูลคา
625,000 บาท พนักงานกลุมเหล็ก
สหวิริยา รวมสนับสนุนทุน (สวนตัว)
“ทุนนี้...เพื่อนอง” จํานวน 77 ทุน
มูลคา 102,000 บาท และทุนการ
ศึ ก ษาเอสเอสไออาสา สํ า หรั บ
เยาวชนผูซึ่งดํารงตนเปนแบบอยาง
ที่ดีในดานจิตอาสา จํานวน 4 ทุน
มูลคา 8,000 บาท รวมมูลคาทุน
ทั้ ง สิ้ น 735,000 บาท โดยได รั บ
เกียรติจากนายเลิศยศ แยมพราย
นายอําเภอบางสะพาน ใหเกียรติ
เปนประธานในพิธีเปด ณ โรงเรียน
บางสะพานวิทยา
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่
ผ า นมา กลุม เหล็ กสหวิริยาได จัด
กิจกรรม “มอบทุนการศึกษา ประจํา
ป 2562” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สร า งโอกาสทางการศึ ก ษาให กั บ
เยาวชนบางสะพาน อานตอ น.2

กลุม เหล็กสหวิรยิ าโปรงใสจัดเปดบาน เชิญ11ชุมชนดูการจัดการสิง่ แวดลอม
“ชุมชนอยูไ ด โรงงานอยูไ ด” กลุม เหล็ก
สหวิรยิ า จัดกิจกรรม “เปดบาน กลุม
เหล็กสหวิรยิ าบางสะพาน” ประจําป
2562 เพื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบ
ตอสังคม และสงเสริมประชาชนให
เข า ถึ ง ข อ มู ล ด า นการจั ด การด า น
สิ่งแวดลอมอยางถูกตองโปรงใส มี

ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 11
ชุมชนพอใจ ประธานคณะทํางานฯ
เผย ชุมชนสามารถเขาถึงผลการ
ดํ า เนิ น งานด า นสิ่ ง แวดล อ มของ
กลุมเหล็กสหวิริยาไดอยางแทจริง
รวมทัง้ อุตสาหกรรมอยูร ว มกับชุมชน
อานตอ น.3
ไดอยางสมดุล

12/28/19 14:45

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
มอบ 340 ทุน

ต่อจากหน้า 1

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษา โดย
การคัดเลือกเยาวชนเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลน
ทุนทรัพย์เข้ารับทุน โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็นระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำ�นวนทุนละ 1,000 บาท ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำ�นวนทุนละ 1,500 บาท มัธยม
ศึกษาปีท่ี 4 - 6 จำ�นวนทุนละ 2,500 บาท และทุนการศึกษา
ต่อเนือ่ ง จำ�นวนทุนละ 35,000 บาท ในการนีไ้ ด้รบั เกียรติ
จาก นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวเปิด คุณจิร โชตินชุ ติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) และผูบ้ ริหารกลุม่ เหล็ก
สหวิริยา ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายวิเชียร เกียรติงาม
กำ�นันตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ กำ�นันสุรศักดิ์ สิงขิวิบูรณ์
กำ�นันตำ�บลแม่รำ�พึง คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นบางสะพาน
วิทยา นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ย นบางสะพานวิ ท ยา คณะครู
อาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติและน้องๆ ของ
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ให้การต้อนรับ
		 นายจิ ร โชติ นุ ชิ ต ผู้ บ ริ ห าร
กลุ่มเหล็กสหวิริยา เปิดเผยกับทีมข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “กลุ่มเหล็กสหวิริยา ริเริ่มจัด
โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยาในปี
2537 ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
รากฐาน สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
กับเยาวชนอำ�เภอบางสะพานทีม่ คี วามประพฤติดี ผล
การเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มขี วัญและกำ�ลัง
ใจในการศึกษาเล่าเรียน ปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชน
เห็นคุณค่าและความสำ�คัญของการศึกษา รวมถึงช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในครัวเรือน
		 และสำ�หรับในปี 2562 นี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก
สถานศึกษา 22 แห่งในเขต 4 ตำ�บล ได้แก่ ต.แม่รำ�พึง
ต.กำ�เนิดนพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ และ ต.ธงชัย แสดง
เจตจำ�นงขอรับทุนการศึกษาจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสนำ�ทุน
การศึกษาทีไ่ ด้รบั จากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าไปใช้ในการ
ศึกษาให้เกิดประโยชน์สงู สุด พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาส
ให้พนักงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน
ตามสถานศึกษาเป้าหมาย ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้...
เพือ่ น้อง” เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมระหว่างพนักงาน
และชุมชน อันก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนด้านการ
ศึกษาร่วมกันอย่างยั่งยืน
		 โดยในปีนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มอบทุนการ
ศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน จำ�นวน 259 ทุน มูลค่า
รวม 625,000 บาท โดยแบ่งประเภทการมอบทุนดังนี้
ทุนการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาจาก
สถานศึกษา 22 แห่งในเขต 4 ตำ�บล จำ�นวน 249 ทุน
มูลค่า 275,000 บาท ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับ
ปริญญาตรี จำ�นวน 10 ทุน มูลค่า 350,000 บาท พนักงาน
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนทุน (ส่วนตัว) ใน
กิจกรรม“ทุนนี้...เพื่อน้อง” จำ�นวน 77 ทุน มูลค่า
102,000 บาท และ ทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา
สำ�หรับเยาวชนผูซ้ งึ่ ดํารงตนเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นด้าน
จิตอาสา จำ�นวน 4 ทุน มูลค่า 8,000 บาท นับเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีที่มูลค่าทุนรวมทั้งสิ้น 735,000 บาท
		 และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมอบทุน
การศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยานี้จะช่วยสนับสนุนและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั เยาวชนในท้องถิน่ ได้
รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและตอบสนองเจตจำ�นง
ของเยาวชนที่ต้องการทุนการศึกษาเพื่อนำ�ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะนำ�มาซึ่งการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป”
		 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน
ได้กล่าวกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “วันนีเ้ ป็นอีก
วันหนึ่งที่พวกเราได้ทำ�สิ่ ง ดี ๆ ให้ กั บพวกเราได้ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข วันนี้กลุ่มเหล็กที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ที่อำ�เภอบางสะพาน ได้มี
โครงการสำ � คั ญ ที่ เ ป็ น รากฐานสำ � คั ญ ของชี วิ ต คน
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาชุมชน
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ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2563
พัฒนาสังคม ก็คือการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่าน
การมอบทุนการศึกษาในปีนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในสังคมไทย พวกเราที่อยู่ในสังคม
ได้นนั้ มันจะต้องมีการส่งต่อรุน่ ต่อรุน่ จากรุน่ หนึง่ ไปสู่
อีกรุน่ หนึง่ ซึง่ ในอนาคตเติบใหญ่เป็นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทดี่ ี
มีคณ
ุ ภาพในอนาคต มีหน้าทีบ่ ริหารครอบครัว บริหาร
ชุมชน บริหารสังคม บริหารประเทศชาติต่อไป
		 คำ � ขวั ญ วั น เด็ ก ของนายกรั ฐ มนตรี พ ลเอก
ประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ในปี 2563 บอกไว้ว่า “เด็ก
ไทยยุคใหม่ รูร้ กั สามัคคี รูห้ น้าทีพ่ ลมืองไทย” ท่านนายก
ชี้ให้เห็นว่า วันนี้เรามีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน
มีหน้าที่ในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ ที่คณะครู
อาจารย์ และหลายภาคส่วนในชุมชนได้อบรมสัง่ สอน
ให้พวกเราได้เรียนรู้ เพือ่ ต่อไปจะได้รหู้ น้าทีข่ องพลเมือง
ไทยที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในอนาคต ขณะนี้ผมเป็น
นายอำ�เภอ อีกไม่นานน้องๆ นักเรียนหลายคนอาจต้อง
มาทำ�หน้าที่ตรงนี้ ทำ�หน้าที่เป็นท่านกำ�นัน ทำ�หน้าที่

ได้มสี ว่ นประสานงาน และทราบว่ามีอาสาของพนักงาน
หรือพนักงานที่อาสามอบเงินทุนส่วนตัวหลายทุน
รวมจำ�นวนทุนทั้งหมดเป็นจำ�นวนเงิน 735,000 บาท
ซึง่ คาดหมายว่าในปีตอ่ ๆ ไปก็จะมีกจิ กรรมดีๆ ต่อเนือ่ ง
และจะทำ�ให้สังคมนี้มีความสุขกัน
		 และขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำ�ให้เกิดกิจกรรมที่ดี
แบบนี้ ขอบคุณบริษทั ในเครือทุกกลุม่ ทีม่ สี ว่ นสนับสนุน
ทุนการศึกษาน้องๆ ในโรงเรียนทัง้ 4 ตำ�บล รอบๆ ทีต่ งั้
สถานประกอบการของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ขอบคุณ
สายท้ อ งที่ ท้ อ งถิ่ น ขอบคุ ณ กำ � นั น ทั้ ง สามกำ � นั น
ขอบคุณท่านนายกเกียง ผู้แทน ทางสายองค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ ขอบคุณโรงเรียนบางสะพานวิทยา
เป็นโรงเรียนหลักโรงเรียนที่มีจำ�นวนนักเรียนเป็น
จำ�นวนมาก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ�อำ�เภอ
เพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ถือเป็นโรงเรียนที่สำ�คัญอย่าง
ยิ่ง มีกิจกรรมสำ�คัญๆ ที่เราร่วมสนับสนุนให้เจริญ
ก้าวหน้า รวมถึงขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทุกคน

เป็นนายกองค์กรปกครองท้องถิน่ อาจจะมาทำ�หน้าที่
เป็ น ผู้ บริ ห ารกลุ่ มเหล็ ก สหวิ ริ ย าที่ จ ะต้ อ งรั บ ไม้ ต่ อ
กันมา เพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าทุกภาคส่วนได้ทำ�คุณ
ประโยชน์ให้กับสังคม เรากำ�ลังเดินตามนโยบาย
ประเทศชาติที่สำ�คัญ
		 รัฐบาลกำ�ลังผลักดันคุณภาพของคน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ใช้ในช่วง
2560 - 2564 ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ทเ่ี น้น
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์
คำ�ว่าทุนมนุษย์นั่นหมายถึงเราจะต้องบ่มเพาะตั้งแต่
เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นทุนที่สำ�คัญ ถ้าเริ่มต้นดีมีความรู้
ความสามารถ มีการศึกษาที่ดี ในอนาคตต่อไปต้อง
ดีขึ้นแน่นอน เป็นแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้กำ�หนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็
บอกไว้ที่จะใช้บังคับปี 2560 - 2579 ก็บอกไว้ในเรื่อง
ของการพัฒนาศักยภาพของคนเรา เพราะฉะนั้นเรา
กำ�ลังเดินรอยตามของนโยบายประเทศชาติ แต่หลัก
ใหญ่ใจความก็คอื พัฒนาคุณภาพของชีวติ ผูค้ น เราจะ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูค้ น สร้างความเจริญเติบโต
ของสังคมบนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมันผูกพันกันหมด
		 กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าตัง้ โรงงานมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2535
ปีนี้ 2562 ผ่านมา 27 ปี และโครงการมอบทุนการศึกษา
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาปีนี้เป็นที่ 26 ใกล้เคียงกับการ
ก่อกำ�เนิดเกิดมา เพราะฉะนัน้ กำ�ลังจะบอกกับทุกคนว่า
สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมผู้บริหารทั้งหลาย
ที่ต่อเนื่องเรื่อยมาในการทำ�ทุนประโยชน์ให้กับสังคม
เรากำ�ลังวางรากฐานให้กับสังคม วางรากฐานให้กับ
ประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้า
ให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการที่จะพัฒนาสังคม
พั ฒ นาประเทศชาติ โครงการมอบทุ น นี้ น อกจาก
สนับสนุนทุนการศึกษาจนมีงานทำ�แล้ว หากมีโอกาส
ให้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา อาจจะทำ�งานใน
ชุมชนหรือร่วมปฏิบัติกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา
		 อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่สังคมบางสะพานเรามีซึ่งใน
7 อำ�เภอของประจวบคีรีขันธ์เขาไม่มี เขาไม่มีภาค
อุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่มีการรวมตัวจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมมาตลอด วันนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาทำ�กิจกรรม
เกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตให้
กับน้องๆ นักเรียนให้มีการศึกษาที่ดี จนจบการศึกษา
และมีงานทำ�ทีด่ ี ยังมีอกี หลายภาคส่วนทีผ่ มได้รว่ มกับ
ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการ
ดำ�เนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเรื่อง
การออม มีธนาคารชุมชนสถาบันการเงินของหมูบ่ า้ น
มากมาย สนับสนุนโครงการของรัฐบาลในงานราชการ
ที่ทำ�อยู่ เช่น หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี กองทุนหมู่บ้าน
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
หมู่ บ้ า น “บ้ า นสวย เมื อ งสุ ข ” สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ มี
บุคลากรของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าเข้าไปเป็นผูส้ นับสนุน
ผู้ประสานเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น
		 วันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาอย่างยิ่งที่

ที่ได้รับทุนในปีนี้ เราจะก้าวพ้นปี 2562 เข้าสู่ปี 2563
อย่างมีความสุขครับ” นายอำ�เภอบางสะพานกล่าว
		 ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บางสะพาน กล่าวว่า “โรงเรียนบางสะพานวิทยา
รู้สึกยินดี เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับคณะ
ผูบ้ ริหารกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า และแขกผูม้ เี กียรติทกุ ท่าน
โรงเรียนบางสะพานวิทยาและกลุ่มเหล็กสหวิริยามี
โครงการที่ดีต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี อาทิ ติวเข้มยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการมอบทุนการ
ศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ รวมถึงศิษย์เก่าที่ได้
สำ�เร็จการศึกษาไปแล้วซึ่งในปีนี้บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ได้มอบโอกาสการศึกษาเป็น
ปีท่ี 26 ในนามของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยาและผู้มีเกียรติทุก
ท่าน ที่ท่านได้สละเวลามามอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยาครับ”
		 นายพิเศษ มากมา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้าน
สวนหลวง กล่าวว่า “คุณครูอยากจะฝากถึงนักเรียนที่
ได้รบั ทุนถึงแม้จะไม่ใช้เงินจำ�นวนมาก แต่มผี ใู้ หญ่หรือ
ผูป้ ระสบความสำ�เร็จในชีวติ เห็นความสำ�คัญของการ
ศึกษา ตอนผมเป็นเด็กก็เคยได้รับทุนการศึกษาทำ�ให้
เป็นพลังบวก อยากจะให้นักเรียนเก็บเกี่ยวความรู้สึก
ความทรงจำ�นีไ้ ว้เป็นพลังทีจ่ ะพัฒนาตัวเองและพัฒนา
สังคม และส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตของเราก็ได้

มีพี่ๆ จากกลุ่มเหล็กสหวิริยามีส่วนร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้
โรงเรียนบ้านสวนหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
เราให้โอกาสเด็กทุกคนที่อยากเรียน เด็กก็จะพัฒนา
ตัวเองตามศักยภาพ ขอขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ที่มอบทุนให้กับนักเรียนครับ”
		 นางสาวชลธิชา แก้วหนูนา นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวขอขอบคุณกลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ า และบอกว่า”สำ�หรับทุนต่อเนือ่ งระดับปริญญา
ตรีที่ให้กับหนู ทุนนี้เปรียบเสมือนกำ�ลังใจให้หนูตั้งใจ
เรียนและเก็บเกีย่ วความรูเ้ พือ่ ทีจ่ ะได้เป็นวิศวกรทีเ่ ก่ง
และสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิน่ ได้สมกับทีห่ นูตง้ั ใจ
ขอขอบคุณกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าอีกครัง้ ค่ะ ขอบคุณค่ะ”
		 นางสาวพีรดา พรหมสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “หนูขอขอบคุณกลุ่ม
เหล็กสหวิรยิ ามากค่ะ ทีม่ อบโอกาสทางการศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรีให้กับหนู หนูจะ
ใช้จา่ ยทุนให้เกิดประโยชน์สงู สุด จะ
เป็นวิศวกรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถ
กลับมาพัฒนาบางสะพานให้ได้
ขอบคุณค่ะ”
ด้านเด็กชายพงศธร สายเสมา
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรี ย นวั ด ถํ้ า คี รี ว งศ์ กล่ า วว่ า
“หนูดีใจมากๆ ครับที่ได้รับทุนการ
ศึกษานี้ หนูจะเอาทุนนี้ไปแบ่งเบา
ภาระของพ่อและแม่ครับ และจะตั้งใจเรียน เป็นเด็ก
ดีของสังคมครับ”
		 นางสาวมิ น ท์ ธิ ต า ลาภถาวรกสิ วั ฒ น์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธงชัยวิทยา ให้
สัมภาษณ์วา่ “หนูขอบคุณกลุม่ เหล็กสหวิรยิ ามากค่ะ
ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้หนู หนูสัญญาว่าจะ
เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนและจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
อนาคต ขอบคุณมากค่ะ”
		 ส่วน เด็กชายพงศพัทธ์ โกมินทร์ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดอนยาง กล่าวว่า “ผม
รูส้ กึ ดีใจมากทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาจากกิจกรรม “ทุนนี.้ ..
เพือ่ น้อง” จากพีๆ่ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าครับ เพราะว่าผม
จะได้ชว่ ยแบ่งเบาภาระทางบ้านของผม ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ย
ค่อนข้างสูง ผมจะนำ�ทุนการศึกษานีไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และจะตัง้ ใจเรียนเพือ่ ให้พอ่ กับแม่ภาคภูมใิ จใน
ตัวผม ผมขอขอบคุณพีๆ่ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าทีห่ ยิบยืน่
โอกาสทางการศึกษานี้ให้กับผมครับ ขอบคุณครับ”
		 นางสาวกนกพิชญ์ รสชุ่ม นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ให้สัมภาษณ์
ว่า “หนูขอขอบคุณคณะอนุท�ำ งานโครงการเอสเอสไอ
อาสา ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับหนู หนูจะอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างสม่ำ�เสมอต่อไป และ
จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตอาสา หนูจะนำ�ทุนนี้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณมากค่ะ”

X SSIส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน จัดกิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัย ประจำ�ปี 2562 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน นายมนินทร์

อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พร้อมด้วยผูน้ �ำ ชุมชนอำ�เภอบางสะพาน
และผู้แทนสำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดกิจกรรมสัปดาห์
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพ ประจำ�ปี 2562 หรือ SHEEQ WEEK
จัดโดยเอสเอสไอ เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน
และคุณภาพให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยทำ�กิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับ
การอนุรักษ์พลังงาน” และหัวข้อ “คุณภาพและความปลอดภัย” การประกวดตอบคำ�ถามจากชุด
ความรู้ การอบรมปลูกจิตสำ�นึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น
400 คน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เมื่อเร็วๆ นี้
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2563

ประกวดผลงาน
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แก้ไขปรับปรุงและวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้สายการผลิตโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานได้มีส่วนร่วม โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมด
10 ทีม หรือ 10 ผลงาน จากการตัดสินของคณะกรรมการ
ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทำ�ให้มีผลงานผ่านเข้ารอบ
ทั้งหมด 9 ผลงาน และได้รับเกียรติจากนายมนินทร์
อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิต
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
		 นายสยาม ตรี รั ต นไพบู ล ย์ ผู้ จั ด การทั่ ว ไป
สำ�นักเทคโนโลยีกลุ่มเครื่องกลของไหลและไฟฟ้า ให้
สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมคิวซีซี (Quality Control Cycle :
QCC) จัดขึน้ มาเป็นปีที่ 5 เป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการช่วย
ลดการสูญเปล่าขององค์กร โดยเป็นกิจกรรมย่อยของ
ทีพีเอ็ม (Total Productive Maintenance : TPM) คือ การ
บำ�รุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งจัดให้พนักงาน
ในสายการผลิตได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใน
การปรับปรุง ลดการสูญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงาน
ของฝ่าย จะเน้นที่ตัวพนักงานในสายการผลิตโดยตรง
ส่วนหัวหน้างานหรือวิศวกรเป็นเพียงที่ปรึกษา ให้การ
สนับสนุนเท่านัน้ โดยต่างกับการปรับปรุงอืน่ ๆ หรือต่าง
จากกิจกรรมไคเซ็น ส่วนของคิวซีซีจะต้องมีเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซํ้าๆ และ
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นแต่ละทีมที่เข้าร่วมส่งผล
งานประกวดจะต้องศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และกำ�หนด
วิธีการจัดการแก้ไขให้สำ�เร็จได้”
		 “โดยปี 2562 จัดขึ้น
ภายใต้แนวคิด “ซุปเปอร์ฮโี ร่”
โดยให้พนักงานคิดว่างาน
ที่เขาแก้ไขปรับปรุง หรือลด
การสูญเปล่าให้กับองค์กร
นัน้ มีประโยชน์ มีความสำ�คัญ
เปรี ย บเสมื อ นว่ า มี ฮี โ ร่ ม า
คอยช่วยแก้ไข ทั้งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
มากขึน้ เพิม่ ผลผลิต รวมถึงช่วยลดค่าใช้จา่ ย และผลงาน
ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มีจำ�นวนทั้งหมด 9 ทีม ส่วนใหญ่
ทีมที่ทำ� QCC จะเป็นทีมที่อยู่ใกล้ชิดกับสายผลิต คือ
ฝ่ายกระบวนการผลิต หรือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ส่วนพนักงานออฟฟิตเรายังไม่ได้ขยายผลไปถึง”
		 ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำ�เสนอผลงาน 9
ทีมสุดท้าย ในงานประกวดผลงาน QCC Contest 2019
ประกอบไปด้วย กลุ่มนายช่าง 2019 จากฝ่าย MMD ผล
งาน”ลดปัญหาการเกิดรอย Scratch bottom surface strip
ในกระบวนเหล็กแผ่นรีดร้อน” กลุ่ม QC Dream Team
จากฝ่าย PQA ผลงาน”จัดทำ�อุปกรณ์ช่วยยก Sample ที่
PO Line” กลุ่มตบลดความสูญเสีย (Cost) จากฝ่าย FPO

จัดการสิง่ แวดล้อม
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เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า “เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้จัดกิจกรรม “เปิด
บ้าน กลุ่มเหล็กสหวิริยาบางสะพาน” ประจำ�ปี 2562
ภายใต้โครงการเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่ง
แวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่มเหล็กสหวิริยา
อำ�เภอบางสะพาน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
แต่ละบริษทั ในกลุม่ เหล็กเอสเอสไอ การติดตามตรวจ
สอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม (นอกเหนือ EIA) รวม
ทัง้ กิจกรรมแลกเปลีย่ นความรู้ และสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทและชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำ�
ชุมชน หน่วยงานราชการ เป็นต้น
		 นายประโพธ ประชากรณ์ ประธานคณะ
ทำ�งานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มเหล็กสหวิริยา
บางสะพาน กล่าวว่า กิจกรรม “เปิดบ้าน กลุ่มเหล็ก
สหวิริยาบางสะพาน” ประจำ�ปี 2562 เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์มาตรการการจัดการมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงงาน และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทีก่ ลุม่ เหล็กฯ ได้ด�ำ เนินการในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ให้ชมุ ชนได้ให้รบั ทราบข้อมูล ทัง้ นี้ เพือ่ แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
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(HFL) ผลงาน”ลดความสูญเสียจาก Coil” กลุม่ ของไหล
จากฝ่าย UFD ผลงาน”ชุดแก้ไขปัญหานํ้ามันรั่วServo
Valve MOOG” กลุ่ม Pop Advance Plus จากฝ่าย FPO
(POP) ผลงาน”ปรับปรุงระบบการถ่ายนํ้า Rinse PO”
กลุม่ คนเผาเหล็ก จากฝ่าย HSM (FOM) ผลงาน”เปลีย่ น
การควบคุม Fuel Zone 5 จาก Metering Pump เป็น FCV (
Flow Control Valve)” กลุม่ แมนจัง จากฝ่าย MMD ผลงาน
“Reduce time to replace roll heat air knives” กลุ่ม 115
KV Power Ranger จากฝ่าย EMD ผลงาน “Snake arm
protection armor” กลุ่มรวมพลคนช่างคิด ภาค 2 จาก
ฝ่าย EMD ผลงาน”อุปกรณ์รับและเก็บสายไฟสำ�หรับ
Crab Tong เพื่อป้องกันสายไฟขาดที่เครนเบอร์ 3”
		 จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลปรากฏว่ากลุม่ นายช่าง 2019 จากฝ่าย MMD ผลงาน
“ลดปัญหาการเกิดรอย Scratch bottom surface strip
ในกระบวนเหล็กแผ่นรีดร้อน” ได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า
20,000 บาท พร้ อ มกิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านภายนอก
หน่วยงาน รางวัลที่ 2 ได้แก่กลุ่มตบลดความสูญเสีย
(Cost) จากฝ่าย FPO (HFL) ผลงานลดความสูญเสียจาก
Coil มูลค่า 10,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ทมี แมนจัง จาก
ฝ่าย MMD ผลงาน Reduce time to replace roll heat air
knives มูลค่า 5,000 บาท ตามลำ�ดับ ส่วนผลงานที่ได้รับ
ความสนใจทีส่ ดุ (popular vote) ได้แก่ทมี ตบลด Cost และ
ผลงานความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ทมี กลุม่ นายช่าง 2019
มีมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท
		 นายสยาม ตรีรตั นไพบูลย์ คณะกรรมการ กล่าว
ว่า “ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนายช่าง 2019 จาก

ฝ่าย MMD ที่ตั้งใจทำ�ผลงานออกมาได้ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาจริง สามารถพิสูจน์สาเหตุของปัญหา
ก่อนจะนำ�มาคิดวิธกี ารแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทีส่ �ำ คัญ
ผลลัพธ์สามารถตอบสนองหน่วยงานและองค์กรได้”
		 “และขอให้กำ�ลังกับทุกกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก
มาในวันนี้ เชื่อว่าทุกคนในกลุ่มได้ทำ�ผลงานกันเต็มที่
ขอจงไม่ละความพยายาม และพัฒนาผลงานของฝ่าย
งานตนเองต่อไป เพือ่ ฝึกฝนตนเองและช่วยลดต้นทุนให้
กับองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการครับ”
นายสยาม กล่าว
		 นายณธี ลัดลอด หนึ่งในผู้ร่วมนำ�เสนอผลงาน
กล่าวรู้สึกว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก แต่การนำ�เสนอผลงาน
ข้อมูลด้านการจัดการมลพิษอย่างถูกต้องโปร่งใส
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชาวบางสะพาน
ได้มีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของโรง
งานเหล็กฯ ถือเป็นการแสดงถึงความจริงใจ เปิดเผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้”
		 โดยกิ จ กรรมประกอบไปด้ ว ย การนำ � เสนอ
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
รั บ ฟั ง ข้ อ เ ส น อ
แนะการจั ด การ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของบริ ษั ท จาก
ชุมชน การเยี่ยม
ชมกระบวนการ
ระบบการจั ด กา
รนํา้ เสียของแต่ละ
บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม
เหล็กบางสะพาน ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS และ บริษัท
เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด หรือ TCS
		 จากการจัดกิจกรรม นายประโพธ ให้สมั ภาษณ์
ว่า “กิจกรรมได้รับความสนใจ มีผู้นำ�ชุมชนเข้าร่วม
ทั้งหมด 27 คน จาก 11 ชุมชน พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่ง
ผลงานที่ได้นำ�เสนอ
ในครั้ ง นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ฝ่ายงาน
อีกทัง้ ยังสามารถช่วย
พัฒนาองค์กรในเรือ่ ง
ของกระบวนการผลิต
ได้ด้วย”
		 ส่ ว น นาย
สาการียา นะดานัง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
X เอสเอสไอร่วม พีที ประจวบ เอฟซี ส่งเสริมทักษะ
บอกว่า “กิจกรรมนี้
กีฬาฟุตบอลเยาวชนบางสะพาน นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ มี
ประธานสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี พร้อมนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ประโยชน์มาก ทำ�ให้
ทั่วไป บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบ
เรามีความคิดสร้างประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนทีผ่ า่ นการฝึกทักษะฟุตบอล จำ�นวน 70 คนจาก
สรรค์และนำ�ความคิด
39 โรงเรียนในอำ�เภอบางสะพาน ภายใต้โครงการคลินิกฟุตบอล (SSI x PT
มาต่ อ ยอดพั ฒ นา
Football Clinic) เพือ่ ส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลให้กบั เยาวชน ส่งเสริมการออก
กำ�ลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีโค้ชจากสโมสรฟุตบอลไบเอิรน์
ในการทำ � งานของ
มิวนิก Mr.Ronald Boretti (Director of Coaching) พร้อมด้วยนักฟุตบอลจากทีม
เราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
พีทปี ระจวบเอฟซีเป็นผูฝ้ กึ สอนให้กบั เยาวชน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
ส่ ว นตั ว อยากให้ จั ด
กิ จ กรรมนี้ ขึ้ น ทุ ก ปี
เพราะนอกจากจะ
เป็นการพัฒนาตัวพนักงานแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จา่ ย งาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การกำ�หนด
ที่สิ้นเปลืองขององค์กรได้อีกทางด้วย”
มาตรการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบผล การสรุปผล
		 นายอดิศักดิ์ สำ�อางค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ และการติดตามผล และการตั้งเป็นมาตรฐาน ซึ่ง
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “วันนี้ได้รับความรู้จาก คะแนนในส่วนที่ 1 มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน และใน
หลายฝ่ า ยงานในองค์ ก ร ซึ่ งแต่ ล ะที ม ที่ นำ � เสนอ ส่วนที่ 2 มีคะแนนเต็ม 20 เป็นส่วนของการนำ�เสนอ
ผลงานมีการพัฒนาผลงาน ผลงาน ข้อมูลต้องชัดเจน ตรงประเด็น เวลาไม่เกิน
ทีด่ มี าก สามารถแก้ไขปัญหา ที่กำ�หนด รวมถึงสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ที่เกิดขึ้นในฝ่ายงานได้ดี นำ�เสนอผลงานด้วย รวมคะแนนการตัดสินผลงาน
และกิจกรรมดีๆ แบบนีค้ วร
ทั้งสิ้น 100 คะแนน
จั ด ขึ้ น อี ก เ พื่ อ พั ฒ น า
พนักงานให้เกิดประสิทธิผล 		 สำ�หรับการตัดสินรางวัลความคิดสร้างสรรค์
ในการนำ�เสนอ (รางวัลขวัญใจกรรมการ) 1. เน้น
ต่อไปครับ”
และ นายประวั ติ ในเรื่องของรูปแบบการนำ�เสนอ ดึงดูดความสนใจ
จั น ทรมณี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ผู้รับฟัง ให้ติดตามตลอดเวลา 2. สร้างบรรยากาศ
กิจกรรม บอกว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ให้พิเศษกว่าการนำ�เสนอทั่วๆ ไป เช่น การแต่งกาย
QCC นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการทำ�งาน พิเศษ อุปกรณ์ช่วยในการนำ�เสนอพิเศษ การแสดง
อย่างมาก เนื่องจากได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นมา ท่าทางพิเศษ (ท่าเต้น ท่าสัญลักษณ์ประจำ�กลุ่ม)
ในอดีต และนำ�มาปรับปรุงแก้ไขให้หมดไปได้แล้ว เป็นต้น และ 3. ความประทับใจด้านอื่นๆ ในส่วนนี้
ยังทำ�ให้สามารถต่อยอดผลงานอืน่ ๆ ได้อย่างหลาก จะมีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 15 คะแนน
		 กิจกรรม QCC (Quality Control Cycle) คือ
หลายด้วยครับ”
		 ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินผลงานรางวัลที่ 1 - 3 การพั ฒ นาการทำ � งาน หรื อ สร้ า งนวั ต กรรมโดย
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คะแนนใน อาศั ย “กลุ่ ม ควบคุ ม คุ ณ ภาพ” โดยการจั ด ตั้ ง
ส่วนเนื้อหา โดยมีรายละเอียดย่อยเริ่มตั้งแต่การ กลุ่มย่อยระดมความคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการใช้
แนะนำ�กลุม่ และหน่วยงาน การค้นหาปัญหาและมูล เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา เพิ่ม
เหตุจงู ใจ การศึกษาวิเคราะห์สภาพของปัญหาก่อน ประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการทำ�งาน เพื่อ
การแก้ปญ
ั หา การตัง้ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนิน พัฒนาตนเอง รวมถึงเป็นประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร

ในระดับทีด่ ี (51.85%) และดีมาก (37.04%) ทำ�ให้ชมุ ชน
ได้มองเห็นภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม คลายข้อวิตก
กังวลใจสามารถสร้างความเข้าใจให้ชุมชนได้ ชุมชน
สามารถเข้าถึงผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยัง
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำ�เนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่องค์กร เป็นช่องทางในการ
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน และแนวทางนีจ้ ะทำ�ให้
อุ ต สาหกรรมอยู่
ร่วมกับชุมชนได้
อย่างสมดุล เกิด
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและมีประสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ
หลักการชุมชนอยู่
ได้ โรงงานอยู่ได้”
น.ส.นสิตา
สุวรรณหงส์ ผู้เชี่ยวชาญ สำ�นักจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย SSI กล่าวว่า “กิจกรรมเปิดบ้าน
กลุ่มเหล็กสหวิริยา บางสะพาน ประจำ�ปี 2562 เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนที่อยู่รอบโรงงานได้เข้าใจ
ถึงกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
มั่นใจว่าโรงงานจะมีวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และจะ
จัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องและมีการสับเปลี่ยน

คนในชุมชนเข้ามารับฟัง ชุมชนจะได้เข้าถึงโรงงาน
ได้มากขึ้น หรือมีอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นข้อกังวลนำ�มา
แลกเปลี่ยนกันในกิจกรรมนี้ เพื่อโรงงานจะได้มีการ
พัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเข้าใจและยั่งยืน”
		 นายสุชาติ บุญแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่ายความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมโรงงาน TCRSS กล่าวว่า “จากการ
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน กลุ่มเหล็กสหวิริยา
บางสะพาน ประจำ�ปี 2562” ถือว่าเป็นกิจกรรมทีด่ ี ทีท่ าง
โรงงานในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าบางสะพานได้จดั ขึน้ เพือ่
ให้กลุ่มผู้นำ�ชุมชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม ได้เข้าชมกระบวนการ
บำ�บัดนํา้ เสียของแต่ละโรงงาน และมีโอกาสได้พดู คุย
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อม
ร่วมกัน ขอขอบคุณกลุม่ ผูน้ �ำ ชุมชนทุกท่าน และขอให้
มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อเนื่องทุกปี”
		 นายแดน แดงเครือ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำ�รุง
TCS ผู้ดูแลด้านระบบบำ�บัดนํ้าเสียของโรงงาน กล่าว
ว่า ทางบริษัทมีความยินดีและดีใจที่ทางผู้นำ�ชุมชน
และผู้แทนชุมชนมีความสนใจในการเยี่ยมชมระบบ
บำ�บัดนํา้ เสียของบริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย และรูส้ กึ
ขอบคุณทีไ่ ด้ไว้วางใจบริษทั ของเราในด้านการบำ�บัด
นํ้าเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ทาง
บริษทั จะมุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์สุขและ
มลภาวะที่ดีต่อชุมชนต่อไป
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
มอบอุปกรณกฬี า

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2563

ตอจากหนา 1

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ พรอมคณะผูบ ริหารและพนักงาน รวมกับ
สือ่ มวลชนทองถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ
จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธทองถิ่น (พื้นที่
ประจวบคีรีขันธ) ขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ
อันดีระหวางสื่อมวลชนทองถิ่น (จังหวัดประจวบ
คีรขี นั ธ) และองคกรเอกชน ทีด่ าํ เนินอุตสาหกรรม
ใหญในพืน้ ทีใ่ หเปนปกแผน รวมถึงรวมทํากิจกรรม
ที่สามารถใชเปนสาธารณประโชยนใหกับสังคม
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
ทั้งนี้ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 40 คน
โดยกิจกรรมประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก
การมอบวัสดุอุปกรณในการซอมแซมปรับปรุง
หองประชุมโรงเรียน เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเสด็จเยี่ยม
โรงเรียนชวงตนป 2563 ซึ่งวัสดุอุปกรณดังกลาว
ประกอบไปดวย ปูนซีเมนต ปูนฉาบ ผาเทปยิปซัม่
ยิปซั่มขอบลาดพลัส ลวดแขวนทอนบน สปริง
ล็อค สกูรโรบินฮูด โครงพลัสซีลายน โครงริมพลัส
ขอล็อกโครงพลัส และกระเบื้องปูพื้น จะเปนการ
ปรับปรุงภูมทิ ศั นบริเวณโรงเรียนและหองเรียนให
เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และเปนแหลง
เรียนรูที่สวยงาม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ทัง้ ทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา
พร อ มกั น นี้ คณะผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน
เอสเอสไอและสือ่ มวลชนทองถิน่ (จังหวัดประจวบ
คีรขี นั ธ) ไดมอบอุปกรณกฬี า เพือ่ ใชพฒ
ั นาทักษะ
ดานกีฬาใหกับนองๆ นักเรียน โดยหวังวาจะเปน
อีกภาคสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมเรื่องการออก

กําลังกาย สรางภูมิคุมกันรางการใหแข็งแรงทั้ง
ทางรางกายและจิตใจใหแกเยาวชนพื้นที่ขอบ
ชายแดน โดยมี ร.ต.อ.ดํารงคศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ
โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนบ า นย า นซื่ อ
เปนผูแทนรับมอบ พรอมพาชมอาคารเรียน และ
แปลงเกษตรของโรงเรียนที่มีปลูกผักปลอดสาร
พิษสําหรับใชในการประกอบอาหารกลางวันให
นักเรียนรับประทานอีกดวย
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไปสํานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสาร
กลุม บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
กลาววา “ทางกลุม สหวิรยิ าฯ รูส กึ ยินดีเปนอยางยิง่
ทีไ่ ดรว มกับสือ่ มวลชนในเขตจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเสด็จเยี่ยม
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในหวงเวลา วัน
ที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ภารกิจที่ทางโรงเรียนได
ดําเนินการก็คือ ไดมีการพัฒนาโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ใหมคี วามพรอม มีการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยรอบบริเวณ
โรงเรียนใหมีความพรอมมากที่สุด”
“ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณทางกลุม
สหวิริยา ที่ไดมอบอุปกรณเพื่อปรับปรุงอาคาร
ประชุมใหทางโรงเรียน ถือวาเปนประโยชนอยาง
สูง สําหรับการปรับปรุงอาคารแหงนี้ เพราะทาง
โรงเรียนไดใชอาคารเปนทีร่ องรับการประชุมตางๆ
และรองรับแขกผูมาเยือนตางๆ ดวยครับ”

คณะสื่อมวลชนที่ไดมีสวนรวมในครั้งนี้ ตองขอ
ขอบคุณแทนนองๆ ที่เขามาชวยเติมเต็มใหกับ
เด็กในชนบทแหงนี้ครับ”
นอกจากนี้ กิจกรรมสานสัมพันธระหวาง
เอสเอสไอ และสือ่ มวลชนทองถิน่ (จังหวัดประจวบ
คีรขี นั ธ) ซึง่ จัดตอเนือ่ งประจําทุกป ไดนาํ สือ่ มวลชน
เขาชมอุทยานแหงชาติกยุ บุรี ซึง่ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ
605,625 ไร หรือ 969 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ดินปากุยบุรี ในทองที่ 3 อําเภอ 12 ตําบล
ไดแก ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลศิลาลัย
ตําบลศาลาลัย ตําบลไรเกา ตําบลไรใหม อําเภอ
สามรอยยอด ตําบลหาดขาม ตําบลสามกระทาย
ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี และตําบลบอนอก

ในการสนับสนุนกิจกรรมในการปรับปรุงอาคาร
ประชุมสําหรับเปนที่รองรับการประชุมตางๆ ที่
รร.ตชด.บานยานซื่อ และมอบอุปกรณกีฬาเพื่อ
ประโยชนในการเรียนการสอนและสุขภาพของ
เยาวชน ซึง่ โครงการนีน้ อกจากจะสงเสริมใหโรงเรียน
แหงนี้มีทัศนวิสัยที่นามองแลว อาคารแหงนี้ก็ยัง
จะมีประโยชนตอทุกๆ คนที่เกี่ยวของอีกดวย”
ร.ต.อ.ดํารงคศกั ดิ์ ใสฉิม ครูใหญโรงเรียน
ตํ า รวจตระเวนชายแดนบ า นย า นซื่ อ เล า ว า
“โรงเรี ย นได เ ตรี ย มการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช-

นายเจริญ อาจประดิษฐ ผูสื่อขาวพิเศษ
สํานักขาวไทย กลาวในฐานะตัวแทนสือ่ มวลชนที่
เดินทางรวมกิจกรรมในครั้งนี้วา “โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนตองดูแลบุตรหลานชาวบานใน
ถิ่นทุรกันดาร เพื่อใหพอแมผูปกครองไดมีเวลา
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจาง
ถือเปนการสงเสริมใหเด็กแนวชายขอบ ไดเรียน
หนั ง สื อ เท า เที ย มกั บ เด็ ก ที่ อ ยู ใ นเมื อ ง การที่ มี
หนวยงานหรือภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
เขามาสงเสริมสนับสนุน ถือเปนเรื่องที่ดี เพื่อ
ชวยเด็กทีข่ าดโอกาสในพืน้ ทีห่ า งไกล ในนามของ

ตําบลอาวนอย ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ที่ มี ค วามหลากหลาย
รวมถึงเปนถิ่นอาศัยที่สําคัญของสัตวปาหายาก
หลายชนิด และมีสตั วปา ทีส่ ามารถพบเห็นไดงา ย
โดยเฉพาะ ชางปา กระทิง วัวแดง นก และผีเสื้อ
นานาพันธุ มีความสวยงามโดดเดนเปนเอกลักษณ
อีกทัง้ ชวยสงเสริมการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ เขาพัก
ณ โฮมสเตยหมูบานรวมไทย เพื่อรวมสงเสริม
การทองเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธอีกดวย

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ม.ค. 63

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
- วิศวกรพลังงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มีประสบการณ 2 ป (1 อัตรา)

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 ชางเชือ่ ม (10 อัตรา)
ชางยานยนต วุฒิ ปวส. สาขาชางยนต (2 อัตรา)
ชางไฟฟา วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา (4 อัตรา)

• ผูจ ดั การฝายความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
• Operator (ฝายผลิต) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมทุกสาขา
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• ตนเรือ / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต
วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณการทํางานในเรือ)
• โปรแกรมเมอร จํานวน 4 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
• กลาสี จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

วุฒิปริญญาตรี สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณการทํางานในเรือ)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
- วิศวกรระบบคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ
วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟากําลัง
• พนักงานฝายผลิต จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• พนักงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเวนชางกอสราง)

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

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032 - 548072 /
หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมราํ พึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทัศนพงศฯ โทร 086 - 7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว
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