ปที่ 8 ฉบับที่ 149 ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2560

เครือสหวิรยิ าสมทบหุน เพิม่
9ธนาคารชุ
ม
ชนบางสะพาน
• เสริมเศรษฐกิจฐานรากแกรง
สถานศึกษาพอเพียง
เอสเอสไอสัมฤทธิผ์ ล
โรงเรียนดงไมงามซิว
หัตถกรรมระดับชาติ

• มารองควาสภาผูนําตนแบบ

โครงการโรงเรี ย นเศรษฐกิ จ
พอเพียงภายใตการสนับสนุน
จากเอสเอสไอสั ม ฤทธิ์ ผ ล
โรงเรียนบานดงไมงามผานเกณฑ
การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียงของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบ
คีรีขันธ เขต 1 และควาเหรียญ
ทองชนะเลิ ศ การแข ง ขั น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ชาติ ครั้งที่ 66 ในกิจกรรมการ
แขงขันทํานํา้ พริก ผักสด เครือ่ ง
เคียง ในระดับชั้น อานตอ น.3

X

หนุนพนง.ออมเงิน-อนาคตมั่นคง
สหกรณสหวิรยิ าสตีลปนผล5.07%
สงเสริมพนักงาน SSI WCE PPC
สรางความมั่นคงทางการเงินใน
อนาคต - เก็บสํารองไวใชจาย
ยามฉุกเฉินสหกรณออมทรัพย
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
ประกาศจ า ยผลตอบแทนเป น
เงินปนผลป 2559 รอยละ 5.07
เผยแมจํานวนสมาชิกลดลง แต
สามารถบริ ห ารให มี กํ า ไรจาก
การดํ า เนิ น งาน 6.6 ล า นบาท
ยอดฝากเงิ น ของสมาชิ ก รวม
127 ลานบาท หวังป 2560 ยอด
สมาชิกเพิ่มขึ้น
นายสุชาติ พลายศิริ ประธาน
สหกรณ ออมทรัพยสหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด เปดเผยกับ “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ถึงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
ประจําป 2559 วามีเงินฝากของ
สมาชิกรวม ณ ปจจุบันจํานวน
127,618,640 บาท ลดลงจากป
2558 ทีม่ เี ทากับ 142,100,950 บาท
อยางไรก็ตามการบริหารอยาง
รอบคอบและระมัดระวังทําให
สหกรณมกี าํ ไรจากการดําเนินงาน
ในป 2559 ถึง 6,684,273.53 บาท
“สหกรณออมทรัพยสหวิรยิ าฯ
ไดมีการบริหารจัดการการเงิน
ของสมาชิกเปนอยางดี โดยคํานึง
ถึงผลประโยชนของสมาชิก และ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยสหกรณไดนําเงินฝากจาก
สมาชิก
อานตอ น.4

โครงการธนาคารชุมชน และสภาผูนําชุมชน เครือสหวิริยา มุงสรางการพัฒนา
อยางยั่งยืนแบบมีสวนรวม ภายใตการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมสัมฤทธิ์ผลสอดคลอง เหมาะสมกับชุมชน ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม สามารถเปนแหลงเรียนรู และขยายผลสูชุมชนอื่นที่มีความสนใจตอไป
ได ทั้งนี้ผลการดําเนินงานธนาคารชุมชน ป 2559 รวมทั้งหมด 18 แหง มีกองทุนสะสมรวม
25,507,257บาท กองทุนสหวิริยา 3,592,000 บาท โดยมีสมาชิกทั้งหมด 3,082 คน

สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง
พัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองยั่งยืน
สหวิรยิ าเดินหนาโครงการ “สหวิรยิ า
รวมพัฒนา” มอบหุน สมทบธนาคาร
ชุ ม ชนบางสะพาน 9 แห ง ได แ ก
บานดอนสูง บานทุงนุน บานหนอง
ระแวง หนองตาจา บานชัยมงคล
บ า นทางสาย บ า นฝายท า บ า น
ทุงลานควาย บานดอนทอง รวม
มูลคาหุน 788,000 บาท ดานผล
การดําเนินงานธนาคารชุมชน ณ
ป 2559 รวมทั้ ง หมด 18 แห ง มี
กองทุนสะสมรวม 25,507,257บาท
กองทุนสหวิริยา 3,592,000 บาท
โดยมี ส มาชิ ก ทั้ ง หมด 3,082 คน
ผลกําไรจากการดําเนินงานทั้งสิ้น
2,952,460 บาท พรอมประกาศผล
สภาผูนําชุมชนตนแบบรุนที่ 1 ซึ่ง
ไดแกสภาผูน าํ ชุมชนบานมารอง ซึง่
มีความเขมแข็ง สามารถเปนพีเ่ ลีย้ ง
และเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน
อื่นๆ ที่สนใจได
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
2560 ทีผ่ า นมา เครือสหวิรยิ า สํานักการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม

อานตอ น.2

ยกโครงการพัฒนาคนสูอ ตุ สาหกรรมเหล็ก
“ตนแบบจัดการเรียนรูอ าชีวศึกษาทวิภาคี”
สหวิรยิ าเดินหนาขับเคลือ่ น “โครงการ
ผลิตชางเทคนิคเขาสูอุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร” ซึ่งเปนโครงการ
จัดการศึกษารวมระหวางสหวิริยา
ซึง่ เปนองครเอกชนในพืน้ ที่ รวมกับ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กรม
อาชีวศึกษา โดยมอบทุนสนับสนุน
ตอเนื่องเปนรุนที่ 9 สําหรับจัดการ
ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.)
อานตอ น.3

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ธนาคารชุมชน

ต่อจากหน้า 1

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ได้จดั ให้
มีกิจกรรมมอบหุ้นสมทบธนาคารชุมชน ในโครงการ
สหวิริยาร่วมพัฒนา ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 มูลค่าหุ้นรวม
788,000 บาท ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทางสาย
หมู่ที่ 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย
มีนายลิขิต สุขเยาว์ ปลัดอาวุโส อำ�เภอบางสะพาน
ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีนาย
สมหมาย ปานทอง กำ�นันตำ�บลธงชัย ที่ปรึกษาเครือ
สหวิริยา คณะกรรมการธนาคารชุมชนและสภาผู้นำ�
ชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
		 กิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วยการมอบ
หุ้นสมทบปีที่ 2 และ ปีที่ 3 มูลค่าหุ้นรวม 788,000 บาท
ให้แก่ธนาคารชุมชน จำ�นวน 9 แห่ง ประกอบด้วย
ชุมชนบ้านดอนสูง บ้านทุ่งนุ่น บ้านหนองระแวง บ้าน
หนองตาจ่า บ้านทางสาย บ้านชัยมงคล บ้านฝายท่า
บ้านทุง่ ลานควาย และบ้านดอนทอง เพือ่ นำ�ผลประโยชน์
จากหุน้ ไปใช้ในการทำ�กิจกรรมพัฒนาชุนชนและสร้าง
ความแข็งแกร่ง พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสรุปผล
การดำ�เนินงานธนาคารชุมชนทีผ่ า่ นมาในปี 2559 โดย
นายอรรถกร รักทิม ผูจ้ ดั การส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) รวมทัง้ เปิดเวที
เสวนารับฟังความคิดเห็นในการดำ�เนินกิจกรรมจาก
ผู้แทนแต่ละธนาคารและสภาผู้นำ�
		 นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลคัดเลือกสภา
ผู้นำ�ชุมชนต้นแบบรุ่นที่ 1 อีกด้วย ได้แก่ สภาผู้นำ�
ชุมชนบ้านม้าร้อง พร้อมมอบเงินสนับสนุนในการ
ดำ�เนินงานพัฒนาชุมชน จำ�นวนเงิน 50,000 บาท
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
กล่าวว่า เครือสหวิรยิ า ได้ด�ำ เนินงานโครงการสหวิรยิ า
ร่วมพัฒนา ร่วมกับชุมชนในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน
มาอย่างต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่ปี 2551 เป็นต้นมา เพือ่ สร้าง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงได้มกี ารดำ�เนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ในเขตพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่
ติ ด ต่ อ กั บ แนวเขตพื้ น ที่ โ รงงานของเครื อ สหวิ ริ ย า
อ.บางสะพาน จำ�นวน 4 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลแม่รำ�พึง
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ ตำ�บลธงชัย และตำ�บลพงศ์ประศาสน์ เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม โดยกิจกรรมพัฒนาทีด่ �ำ เนินการเริม่ จากโครงการ
ธนาคารชุมชน และโครงการสภาผูน้ �ำ ชุมชน ตามลำ�ดับ
		 สำ � หรั บ โครงการธนาคารชุ ม ชน และสภา
ผู้นำ�ชุมชน มุ่งหวังและให้ความสนใจในการดำ�เนิน
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทั้งการศึกษา จัด
ทำ�แผนงานพัฒนาชุมชน การดำ�เนินกิจกรรม และ
การติ ด ตามประเมิ น ผล รวมถึ ง การร่ ว มปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นากิ จ กรรม ภายใต้ ก ารประสานความร่ ว ม
มื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น
กิจกรรมสัมฤทธิผ์ ลตามความจำ�เป็น ความต้องการที่
สอดคล้อง และเหมาะสมกับชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างแนวทางของการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน บนพื้น ฐาน
ของสัมพันธภาพที่ดีงาม และความไว้วางใจ รวม
ถึงการร่วมเป็นหุ้นส่วนของชุมชนในการช่วยเหลือ
เกื้อกูล ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่มี
ความสำ�คัญต่อส่วนรวมในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี และ
พัฒนาไปสู่หมู่บ้านต้นแบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยาย
ผลสู่ ชุ ม ชนอื่ น ที่ มี ค วามสนใจต่ อ ไปได้ อั น จะส่ ง
ผลโดยตรงต่อความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของ
ประชาชน ทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และสาธารณชนทัว่ ไป
ต่อเจตนารมณ์ที่ดีที่สนับสนุน และสร้างโอกาสให้กับ
ชุมชนชาวบางสะพาน
		 “ผมขอแสดงความยินดีกบั ทุกธนาคารทีด่ �ำ เนิน
ตามกรอบที่ได้ร่วมหารือกันไว้จนสามารถผ่านเกณฑ์
และได้รับการสมทบหุ้นเพิ่มเติมและขอแสดงความ
ยินดีกบั สภาผูน้ �ำ ชุมชนบ้านท้าร้องทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ให้เป็น สภาผูน้ �ำ ชุมชนต้นแบบ รุน่ ที่ 1 ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่า สภาผูน้ �ำ ชุมชนแห่งนีม้ คี วามเข้มแข็ง สามารถเป็น
พีเ่ ลีย้ ง และเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั ชุมชนอืน่ ๆ ทีส่ นใจได้
และขอขอบคุณคณะผู้นำ�ชุมชน และประชาชนบ้าน
ทางสาย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพ
ในการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งให้การต้อนรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี”

ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2560
		นายลิ ขิ ต สุ ข เยาว์ ปลั ด อาวุ โ สอำ � เภอ
บางสะพานกล่าวว่า ผมมีความยินดี และรู้สึกเป็น
เกียรติทไ่ี ด้มาเป็นประธานเปิดงานในพิธมี อบหุน้ สมทบ
ธนาคารชุมชน ในวันนี้ และขอชืน่ ชม แสดงความยินดี
กับธนาคารชุมชน ทั้ง 9 แห่ง ที่ได้รับมอบหุ้นสมทบ
จากเครือสหวิริยา และสภาผู้นำ�ชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 1
ด้วย สำ�หรับการมอบหุ้นสมทบในวันนี้ ถือว่าเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะ
กรรมการธนาคารชุมชนทุกแห่ง ทีม่ คี วามตัง้ ใจ มุง่ มัน่
ร่วมมือกันทำ�งานที่ผ่านมา จนประสบผลสำ�เร็จตาม
เกณฑ์ชี้วัดต่างๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ ทำ�ให้ได้รับมอบหุ้น
สะสมมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตาม
ลำ�ดับ ในส่วนของเครือสหวิริยา ก็ได้แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจจริง ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในดำ�เนินงาน
กับชุมชนในรูปแบบของโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
คือ ธนาคารชุมชน และสภาผูน้ �ำ ชุมชน ส่งผลให้คนใน
ชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ� ร่วมกันรับผิดชอบ มี

ธนาคารชุมชนที่สหวิริยาได้ร่วมส่งเสริมมีทั้งสิ้น 18
หมู่บ้าน และยังมีการดำ�เนินงานต่อเนื่องและประสบ
ผลสำ�เร็จในการบริหารจัดการ ส่วนสภาผู้นำ�ชุมชน
ที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งหมด 8 หมู่บ้านในการขับเคลื่อน
พัฒนาชุมชน
		 เกณฑ์พิจารณาการได้รับหุ้นสมทบธนาคาร
ชุมชนจากเครือสหวิริยา ธนาคารชุมชนต้องผ่านการ
ประเมิน ดังนี้
		 ธนาคารชุมชนปีที่ 2 1) ธนาคารชุมชนเปิด
ทำ�การ และพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
หลังจากได้รบั การสมทบหุน้ ปีที่ 1 ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
และมีการก่อตั้งสภาผู้นำ�ชุมชนแล้ว 2) มีกองทุน
ธนาคารฯ เพิ่มขึ้น 100,000 บาท ขึ้นไป 3) มีสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 110 คน 4) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ
เข้มแข็งธนาคารชุมชน 43 คะแนน
		ธนาคารชุมชนปีที่ 3 1) สมาชิกฝากเงินอย่าง
ต่อเนือ่ ง และมีเงินกองทุนเพิม่ ขึน้ อย่างสมํา่ เสมอ (ร้อย

(แผน 10 ปี) 6. การพัฒนากองทุนของสภาผู้นำ�ชุมชน
เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน 7. การพัฒนาของสภาฯ
ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 8. การ
มีสว่ นร่วม และให้การยอมรับของคนในชุมชน 9. การ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้หรือพัฒนาหมู่บ้าน
10.การถ่ายทอดองค์ความรู้ และบทเรียนสู่ชุมชนอื่น
		 จากเกณฑ์การประเมิน 10 ข้อ โดยผ่านคณะ
กรรมการทีม่ าจากตัวแทนส่วนต่างๆ ได้แก่ สำ�นักงาน
พัฒนาชุมชนอำ�เภอบางสะพาน, ตัวแทนสภาผู้นำ�
ชุมชน 9 แห่ง และตัวแทนจากเครือสหวิริยา จำ�กัด
ผลปรากฏว่า สภาผู้นำ�ชุมชนบ้านม้าร้อง ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น ผู้นำ�ชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 1 พร้อมทุน
ในการขับเคลื่อนสภาผู้นำ�ชุมชน จำ�นวน 50,000 บาท
		นายมนพ ทองมา ตัวแทนธนาคารชุมชน และ
สภาผูน้ �ำ ชุมชนบ้านม้าร้อง สภาผูน้ �ำ ชุมชนต้นแบบรุน่
ที่ 1 กล่าวว่า “สภาผู้นำ�ชุมชนเป็นการรวมกลุ่มโดย
การคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกหลายๆ กลุ่มมาเป็น

ละ 30 ต่อปี) 2) การ
บริหารระบบเงินกู้เข้ม
ที่
ปีทส่ี มทบ จำ�นวนเงินสมทบ (บาท)
ธนาคาร
แข็ง ไม่มหี นีเ้ สีย (หนีเ้ สีย
ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
1 ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง
2 		
124,000
กองทุน) 3) มีกองทุน
2 ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งนุ่น
2 		
124,000
สำ � ร อ ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม
3 ธนาคารชุมชนบ้านหนองระแวง
2 		
100,000
(ร้อยละ 20 ของกองทุน
รวม) และเงินหมุนเวียน
4 ธนาคารชุมชนหนองตาจ่า
2 		
100,000
มี ส ภาพคล่ อ ง ต้ อ งมี
5 ธนาคารชุมชนบ้านชัยมงคล
3 		
60,000
กองทุนสำ�รองที่เหมาะ
สม (ร้อยละ 20 ของกอง
6 ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย
3 		
80,000
ทุนรวม) ต.ค. 58 ร้อย
7 ธนาคารชุมชนบ้านฝายท่า
3 		
60,000
ละ 20 ของกองทุนรวม
8 ธนาคารชุมชนบ้านทุง่ ลานควาย
3 		
80,000
4) ระบบบริหารจัดการ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผล
9 ธนาคารชุมชนบ้านดอนทอง
3 		
60,000
ประกอบการ (กำ � ไรปี
		
788,000
			
รวม
ที่ 3 อย่างน้อยร้อยละ
7 ของกองทุน) ปันผล
ความรัก ความสามัคคี มีนิสัยรักการออม และมีเป็น ล่าสุด 5) ระบบสวัสดิการ หรือการสนับสนุนกิจกรรม
แหล่งเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ที่ชัดเจน (ร้อยละ 2
		 ในโอกาสนี้ ผมอยากให้ธนาคารชุมชน สภาผูน้ �ำ ของกองทุ น ) ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม 6) มี ส มาชิ ก ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ชุมชนทุกแห่ง และเครือสหวิริยา ได้มีการประสาน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ กระจายครอบคลุ ม กลุ่ ม ผู้ รั บ
ความร่วมมือกันต่อไป เพือ่ ร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่าง ประโยชน์ในชุมชน (ร้อยละ 50 ของครัวเรือนจริง
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน ซึ่งผม ทั้งหมด ในปีที่มีการสมทบ) ตั้งแต่เริ่มต้น
มัน่ ใจว่าการดำ�เนินงานในลักษณะนีจ้ ะเป็นประโยชน์ 		 นายอรรถกร กล่าวว่า จากเกณฑ์ดังกล่าว มี
ต่อทุกฝ่าย อันจะนำ�ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ธนาคารชุมชนปีที่ 2 ได้รับหุ้นสมทบจำ�นวนวน 4 แห่ง
และธนาคารชุมชนปีที่ 3 ได้รบั หุน้ สมทบจำ�นวน 5 แห่ง
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และชุมชน
		นายอรรถกร รั ก ทิ ม ผู้ จั ด การส่ ว นชุ ม ชน ส่วนผลการดำ�เนินงานธนาคารชุมชน ปี 2559 รวม
สัมพันธ์ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ทัง้ หมด 18 แห่ง มีกองทุนสะสมรวม 25,507,257 บาท
หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า เครือสหวิริยาได้จัดกิจกรรม กองทุนสหวิรยิ า 3,592,000 บาท โดยมีสมาชิกทัง้ หมด
มอบหุน้ ธนาคารชุมชน และเชิดชูสภาผูน้ �ำ ดีเด่นต้นแบบ 3,082 คน ผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานทัง้ สิน้ 2,952,460 บาท
รุ่นหนึ่งขึ้น เพื่อดำ�เนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 		 ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมอีก
ของชุมชนอำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า “ด้านรางวัลสภาผู้นำ�ชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 1 เครือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุม่ องค์กรชุมชน ให้สามารถ สหวิรยิ าได้พจิ ารณาจากเกณฑ์การประเมินผล 10 ตัว
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน พัฒนาต่อยอดกิจกรรมจาก ชีว้ ดั 1. ความสามัคคี และการพึง่ ตนเองของสภาผูน้ �ำ
แผนงานที่ชุม ชนร่วมจัดทำ �ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ชุมชน 2. การกำ�หนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายสู่พื้นที่อื่นได้ สร้าง สภาผู้นำ�ชุมชน 3. ความชัดเจนในการบันทึกข้อมูล
ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนใน และการเก็บรักษาข้อมูล 4. การประสานความร่วมมือ
พื้นที่เป้าหมาย ในการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อหนุน ร่วม และเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอก
เป็นหุ้นส่วนของชุมชน และเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ซึ่ง พื้นที่ 5. การกำ�หนดแผนชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน

สมาชิกในสภา ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกในสภาประมาณ
40 คน เพือ่ ขับเคลือ่ นกิจกรรมในชุมชน เป็นการบริหาร
จัดการในภาพรวมทัง้ หมดของชุมชน เช่น กลุม่ เกษตร
มีการดำ�เนินการเป็นอย่างไร ขาดเหลืออย่างไรก็มา
ผ่านสภา สภาจะเป็นตัวกำ�หนดว่าเราต้องดำ�เนินการ
อย่างไร นำ�ทุนที่ไหนมาดำ�เนินการ โดยงบประมาณ
หลักๆ ธนาคารชุมชนจะเป็นแม่งานในเรื่องทุน ทั้งนี้
จะต้องผ่านมติของสภาพผู้นำ�ชุมชน
		 จากการดำ�เนินงานสภาผู้นำ�ชุมชนทำ�ให้เกิด
ร้านค้าชุมชนขึ้น โดยสมาชิกในชุมชนมาลงหุ้นกัน
และปันผลให้แก่สมาชิก นอกจากนีย้ งั มีโครงการนํา้ ดืม่
ชุมชน ไม่มุ่งเน้นกำ�ไร เพื่อต้องการให้คนในชุมชน
มีนํ้าราคาถูกดื่ม ถูกสุขอนามัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สวัสดิการชุมชน และขณะนีไ้ ด้มศี นู ย์การเรียนรูช้ มุ ชน
ขึ้น เป็นอาคาร ภายในจะมีภาพ มีกิจกรรม มีเรื่องราว
ต่างๆ มีอินเทอร์เน็ต มีห้องสมุดให้ได้ศึกษาค้นคว้า
ตั้งอยู่ที่ศาลาหมู่บ้าน ส่วนในปีนี้สภาได้วางแผนขับ
เคลื่อนกิจกรรมเยอะมาก เช่น ท่องเที่ยวชุมชน โฮม
สเตย์พักที่เรากินที่เรา รายได้ก็เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน
		นางสาวมณฑา โตใหญ่ ตั ว แทนธนาคาร
ชุมชนบ้านดอนสูง กล่าวว่า “การดำ�เนินงานในปีแรก
ธนาคารชุมชนมีการรับฝากเงินจากสมาชิกเพียงอย่าง
เดียว ในปีที่สองธนาคารชุมชนได้ขยายการดำ�เนิน
ด้วยการเริ่มให้สมาชิกกู้ยืมเงิน โดยการปล่อยกู้ยืม
ไม่เกินครัง้ ละ 5,000 บาท โดยได้คดิ อัตราดอกเบีย้ ร้อย
ละบาทต่อเดือน เกณฑ์ในการปล่อยกู้สมาชิกจะต้อง
มีการฝากเงินอย่างต่อเนื่อง 6 เดือนถึงสามารถกู้ยืม
เงินได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กในหมู่บ้านได้ฝาก
เงินกับธนาคารชุมชนอีกด้วยซึ่งไม่จำ�เป็นต้องฝาก
ประจำ�ทุกเดือนเสมือนผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กในหมู่บ้าน
รู้จักการออมเงิน ขณะนี้ธนาคาชุมชนบ้านดอนสูง
มีสมาชิกเกือบครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านแล้ว
รวมประมาณ 200 กว่าคน ยอดเงินฝากมีประมาณ
400,000 กว่าบาท อยากจะเชิญชวนสมาชิกในชุมชน
ทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกฝากเงินกับธนาคารชุมชน
กันเยอะ เพื่อนำ�ผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานมาจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกในธนาคารชุมชน และนำ�มา
พั ฒ นาชุ ม ชนให้ แ ข็ ง แกร่ ง ทั้ ง นี้ ต้ อ งขอบคุ ณ เครื อ
สหวิริยาในการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและมอบหุ้น
สมทบให้แก่ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูงของเรา”

จำ�นวนเงินสมทบหุ้นธนาคารชุมชน ปีที่ 2 และปีที่ 3

ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2560

อาชีวศึกษา

ต่อจากหน้า 1

4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้ากำ�ลัง สาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขา
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้สอดคล้องและรองรับกับ
ความต้องการของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเผย
เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่ง ปัจจุบนั มีนกั ศึกษา
จากโครงการนีร้ ว่ มงานกับเครือสหวิรยิ าแล้ว 142 คน
		 ตามที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและ
เครือสหวิริยาได้ทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรว่ มกับเครือสหวิรยิ า
ตามโครงการผลิ ต ช่ า งเทคนิ ค เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
เหล็กครบวงจรซึ่งมีพันธกิจในเรื่องการสนับสนุน
งบประมาณให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ปีละ 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
ปั จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ จำ � นวน
563 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม 169 คน สาขาวิชาไฟฟ้ากำ�ลัง 159 คน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 185 คน และสาขา
วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 50 คน ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่
เข้าทำ�งานในเครือสหวิริยา จำ�นวน 142 คน
		นายทินกร ผดุงวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุม่ บริษทั บมจ.สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี และผู้บริหารเครือสหวิริยา กล่าวว่า
“เครือสหวิริยาได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
เยาวชนในท้องถิ่นมาโดยตลอด โครงการผลิตช่าง
เทคนิ ค เพื่ อ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ครบวงจรเป็ น อี ก
หนึง่ โครงการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาเยาวชนทีก่ �ำ ลัง
ศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานให้สามารถ
เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะ ความรู้ ค วามสามารถ
ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ กั บ ความต้ อ งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร โดยการพัฒนา
หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอุตสาหกรรม
เหล็ก รวมถึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรผู้สอนและจัดการเรียนการสอน
ระดับอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการนี้
ดำ�เนินมาเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว ภายใต้ความร่วมมือเป็น

สถานศึกษาพอเพียง ต่อจากหน้า 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยการนำ�ผลผลิตการเกษตร
ภายใต้โครงการแปรรูปแข่งขัน เตรียมพร้อมผนวก
โครงการเข้าไปในกิจกรรมลดเวลาเรียนรูเ้ พิม่ เวลารู้
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
ตามที่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ได้ขยายการดำ�เนินกิจกรรมโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืนสู่โรงเรียนบ้าน
ดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ต.ชัยเกษม ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มี
นักเรียนจำ�นวน 113 คน เมือ่ ปี 2559 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ นับ
เป็นโรงเรียนแห่งที่ 5 ที่ได้ดำ�เนินโครงการ โดยเอส
เอสไอได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อจุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์ สั่งสมความรู้ประสบการณ์ ให้
เกิดความมั่นในการจัดทำ�กิจกรรม พร้อมกับผสาน
ความร่วมมือในการดำ�เนินโครงการร่วมกับคณะ
ครู นักเรียน ชุมชน โดยได้มีการประชุมร่วมกันถึง
กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเริม่
ดำ�เนินการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า จำ�นวน 500 ก้อน การ
ปลูกพืชสวนครัวริมรั้ว การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น
		นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า ผลการ
ดำ�เนินการทีไ่ ด้ออกมาดีมาก นักเรียนมีความสนใจ
และใส่ใจลงมือปฎิบัติเป็นอย่างดี ด้านผลผลิตที่ได้
นักเรียนได้น�ำ ไปจำ�หน่ายผ่านโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน ส่วนที่เหลือนำ�ออกจำ�หน่ายให้กับ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน รายได้จากการขายผลผลิต

อย่ า งดี จ ากหน่ ว ยงานภาครั ฐ กลุ่ ม สมาชิ ก ภาค
สถานประกอบการ กรมอาชีวศึกษา และคณะทีมงาน
จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
		 ผมในฐานะตัวแทนเครือสหวิรยิ า ขอขอบคุณ
คณะที ม งานจากสถานประกอบการในเครื อ
สหวิ ริ ย า ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยที ม งานหั ว หน้ า ครู
และคณะครูผู้สอนจากบริษัท SSI WCE TCRSS
TCS BSM PPC Line Transport ที่ให้ความสำ�คัญ
และเสียสละเวลาในการพัฒนาศักยภาพของน้องๆ
นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนบางสะพาน
		 จากสถิ ติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ

อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร
กล่าวว่า “กิจกรรมการประกวด
สิง่ ประดิษฐ์และสัมมนาวิชาการ
Show &Share เป็นกิจกรรม
ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
สามัคคีและการทำ�งานเป็นทีม
ของนักศึกษา รวมทัง้ ศักยภาพ
ของการบริหารจัดการโครงการ
ความร่วมมือ แสดงถึงระดับ
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
ของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรสำ�หรับอุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร ทั้ง 8 รุ่นที่ผ่านมา สามารถผลิต
เยาวชนบางสะพานให้มีศักยภาพและสามารถเข้า
บรรจุเป็นพนักงานในเครือสหวิริยา จำ�นวน 142 คน
ขอบคุณทีมงานจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผมหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าโครงการความร่วมมือในการผลิตบุคลากร
สำ�หรับอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร จะสามารถ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รด้ า นฝี มื อ แรงงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป”
		 พร้อมกันนี้ เครือสหวิริยา ได้ร่วมจัดกิจกรรม
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละสั ม มนาวิ ช าการ
“Show &Share ภายใต้โครงการผลิตช่างเทคนิคเพือ่
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรอีกด้วย
		นายชลเทพ ตั้ ง เขาทอง ผู้ อำ � นวยการ
โครงการความร่วมมือในการผลิตบุคลากรสำ�หรับ

ความร่วมมือฯ และมีโอกาสได้เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับเครือสหวิรยิ า รวมถึงเป็นเวทีของการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ และความ
สามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของ
นักศึกษา นอกจากนีย้ งั เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ให้นกั ศึกษาสามารถเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่ออนาคต
การทำ�งานต่อไป”
		นายบรรยงค์ วงศ์ ส กุ ล ผู้ อำ � นวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กล่าวว่า “ผมขอ
ขอบคุณเครือสหวิรยิ า ทีเ่ ล็งเห็นถึงความสำ�คัญและ
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเยาวชน
บางสะพาน ภายใต้โครงการผลิตช่างเทคนิคเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ซึง่ ได้ด�ำ เนินการ
มาตั้งแต่ปี 2550 และทำ�บันทึกความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ปัจจุบัน
สามารถผลิตนักศึกษาในโครงการจบการศึกษาไปแล้ว

จำ�นวน 9 รุน่ และสำ�หรับการจัดงาน “Show & Share”
นั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความร่วมมือที่จัด
ทำ�ขึ้น เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาในโครงการ
ก่อนจบการศึกษา ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
วิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า
กำ�ลัง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขา
วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นการรวบรวมความรู้
ทักษะกระบวนการทีน่ กั ศึกษาได้เรียนรูม้ า ในรูปแบบ
ของรายวิชาโครงการ และนำ�เสนอหลังจากนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นแล้ว ผมหวังเป็น
อย่างยิง่ ว่า เครือสหวิรยิ าจะเล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
ในการพัฒนาเยาวชนบางสะพานอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
ทั้ ง นี้ โ ครงการดั ง กล่ า วนั บ เป็ น ต้ น แบบของการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ผมเองได้รับเชิญให้
ไปสัมมนาก็จะใช้โครงการนี้เผยแพร่ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาฟัง ซึง่ หลายคนได้น�ำ ไปเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาของตนเองอีกด้วย”

ดังกล่าวนักเรียนได้นำ�เงินเข้ากองทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านดงไม้งามที่ได้
รับเงินสมทบกองทุนฯ จากทางเอสเอสไอ จำ�นวน
30,000 บาท ร่วมกับเงินสมทบจากทางโรงเรียน
อีก 30,000 บาท เพื่อนำ�ไปเป็นทุนตั้งต้นในการทำ�
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
		 ล่าสุดโรงเรียนบ้านดงไม้งามได้ประสบความ
สำ�เร็จ สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นอกจากนี้ยัง
ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่

พอเพียงให้กับโรงเรียนบ้านดงไม้งามนั้นในวันนี้ได้
มีผลสัมฤทธิ์ที่สามารถจับต้องได้จริงจนสามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่
66 กิจกรรมการแข่งขันทำ�นํา้ พริก ผักสด เครือ่ งเคียง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งผลงานต่างๆ
เหล่านีไ้ ด้ผา่ นการทำ�งานอย่างหนักของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียนซึง่ ให้การช่วยเหลืออย่างเต็ม

การศึกษาเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 66 ในกิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ทำ �
นํา้ พริก ผักสด เครือ่ งเคียง ในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต พร้อมกับได้รับรางวัล
ชนะเลิศมาครองได้ ผมต้องขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนด้วยครับ และขอบคุณโรงเรียน และชุมชน
ที่ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด
		นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำ�นวย
การโรงเรียนบ้านดงไม้งาม กล่าวว่า “ผลจากการ
ที่บริษัทได้เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถเหมือน
เป็นคนหนึ่งในโรงเรียน ซึ่งหลังจากนี้โรงเรียนยังคง
ตั้งมั่นในการทำ�กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ให้เข้มข้นขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้เพิ่มทักษะการเรียน
รู้ของชีวิตโดยผ่านกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้อีกด้วย ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณ บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด
และให้ข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนคะ”
		นางสาวปุณกิ า สีสด ครูโรงเรียนบ้านดงไม้งาม
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ทีท่ �ำ ให้นกั เรียนได้เสริมสร้างความรับผิดชอบเพราะ
เขาเหล่านี้ต้องคอยรดนํ้า กำ�จัดศัตรูพืช ดูแลพืชผัก
ที่พวกเขาได้ปลูกเพราะผักเหล่านี้เป็นวัตถุดิบหนึ่ง
ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้ง
ที่ 66 กิจกรรมการแข่งขันทำ�นํ้าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ดิฉันพร้อมเพื่อนครูได้ให้คำ�แนะนำ� พร้อมทั้ง
ฝึกสอนการทำ�นํ้าพริกมัลเบอรรี่กุ้งสดเพื่อสุขภาพ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ตั้งแต่การเริ่มปลูกพืชผัก
เพื่อเป็นวัตถุดิบ หากนักเรียนมีความรับผิดชอบใน
การดูแลเราก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ จะนำ�ไป
ทำ�อะไรที่ต่อยอดหรือแปรรูปก็ง่ายขึ้น โดยผลผลิต
เหล่านี้จัดจำ�หน่ายผ่านกระบวนการสหกรณ์ของ
โรงเรียนเพื่อให้ครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต
จน ไปจบทีก่ ระบวนการด้านการตลาด ซึง่ หลังจากนี้
กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจะผนวกเข้ า ไปใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ ผ่านวิชาต่างๆ
เช่น วิชาแนะแนว วิชาลูกเสือ เป็นต้น
		 เอสเอสไอ มี น โยบายในการขยายพื้ น ที่
โครงการไปยั ง โรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ ม และมี
ศักยภาพ ตลอดระยะวลาในการดำ�เนินโครงการ
ที่ผ่านมาร่วม 6 ปี ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มี
การดำ�เนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนือ่ ง เพราะโรงเรียน
ได้ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม นับเป็นภารกิจ
ในความรับผิดชอบต่อสังคม ในการสร้างรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทที่เกิดจากความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย และมุง่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ชุมชน และสังคม โดยรวม

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2560

โรงงานเอสเอสไอบางสะพานเตรียมเปด
หลักสูตรเยี่ยมชมใหม “โครงการผลิตชาง
เทคนิคเพือ่ อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”
พรอมปรับปรุงแปดหลักสูตรเดิมใหมคี วาม
ทันสมัยเพื่อครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ทีม่ จี ดุ ประสงคแตกตางกัน มุง สรางความรู
ความเขาใจดานอุตสาหกรรมเหล็กใหกบั
ผูมีสวนไดเสีย เผยสถิติเยี่ยมชมป 59 ที่มี
ผูส นใจมากทีส่ ดุ ไดแก หลักสูตรกระบวนการ
ผลิต คิดเปนรอยละ 86.82 หลักสูตรการ
จัดการดานโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 10.98
หลักสูตรการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม คิดเปนรอยละ 3.29 โดยมีผเู ยีย่ ม
ชมกิจการ 93 คณะ จํานวน 2,024 คน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การ
ทัว่ ไป สํานักการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและสือ่ สาร
กลุ ม บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ เปดเผยกับผูสื่อขาว
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “นับตั้งแตเอสเอสไอไดเขามาตั้งโรงงานผลิตเหล็กแผนรีด
รอนชนิดมวนในพื้นที่อําเภอบางสะพาน 25 ป
ทีผ่ า นมา เอสเอสไอไดพฒ
ั นาโรงงานแหงนีเ้ ปน
แหลงการเรียนรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก
โดยเปดโอกาสใหนกั เรียน นักศึกษา รวมทัง้ ผูท ี่
สนใจและประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ กลุม ผูม สี ว น
ไดเสียที่สนใจเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ทัง้ นีป้ จ จุบนั เอสเอสไอไดพฒ
ั นาใหมหี ลักสูตร
การเขาเยีย่ มชมครอบคลุมทุกดาน โดยขณะนี้
ได เ ป ด หลั ก สู ต รการเข า เยี่ ย มชมทั้ ง หมด 9
หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรกระบวนการ
ผลิ ต หลั ก สู ต รการจั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ ม
หลักสูตรการจัดการดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย หลักสูตรการบริหารงานดานบุคคล
หลักสูตรการจัดการดานบัญชี หลักสูตรการ
จัดการดานโลจิสติกส หลักสูตรการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม หลักสูตรการ
จัดการดานพลังงาน

ออมเงิน

ตอจากหนา 1

ไปดําเนินการ อาทิ ปลอยเงินกูใหกับเพื่อนสมาชิก
ไดแก การกูส ามัญของสมาชิก จํานวน 91,769,699.60
บาท กูฉุกเฉิน จํานวน 26,492,200 บาท และทําการ
ฝากประจํากับสถาบันการเงิน ซื้อหุนหรือพันธบัตร
เปนตน”
ประธานสหกรณ ออมทรัพยสหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด กลาวอีกวา “สหกรณของเราจัดตั้ง
ขึน้ เพือ่ สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิ ก โดยวิ ธี ช ว ยตนเองและช ว ย
เหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณปจจุบัน
ไดดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 14 ปแลว และเพื่อ
การสงเสริมและกระตุนการออมเงินใหแกสมาชิก
สหกรณทุกทานในปนี้สหกรณออมทรัพยสหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด จึงพิจารณาอนุมัติใหมีการ
จายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกสหกรณ
ป 2559 ถึงรอยละ 5.07”
ทั้งนี้ สหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ มีสมาชิก
จาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และบริษัท
ทาเรือประจวบ จํากัด รวมทั้งสิ้น 1,007 คน ลดลง
จากป 58 จํานวน 100 คน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ของสมาชิกแตละทาน
นายสุชาติ กลาววา “คาดวาปน้ี สมาชิกสหกรณ
เพิม่ ขึน้ มากกวาปทแี่ ลว เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจที่

SSIคลอดหลักสูตรเยี่ยมชมใหม
พัฒนาบุคลากรชุมชนสูอ ตุ ฯเหล็ก

โดยหลั ก สู ต รการเยี่ ย มชมโรงงานที่ ไ ด จั ด
เตรียมไวสาํ หรับคณะตางๆ นัน้ ไดมกี ารปรับปรุงให
มีความทันสมัยเพื่อใหครอบคลุมกับความตองการ
ของกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบการ
ติดตอเขาศึกษาดูงาน ทีส่ ามารถลงทะเบียนออนไลน
ผานระบบอินเทอรเน็ต และสามารถเลือกหลักสูตร
ที่ ส นใจเพื่ อ ให ค ณะศึ ก ษาดู ง านสามารถเลื อ ก
หลักสูตรที่ตรงกับความเหมาะสม ความตองการ
ของคณะ ซึ่งทําใหการศึกษาดูงานในแตละครั้งนั้น
เกิดประโยชนสูงสุด
ผูจัดการทั่วไป สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืน
และสื่อสารกลุม กลาวอีกวาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การเยี่ยมชมใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายที่มีจุด
ประสงคแตกตางกัน และสนับสนุนความรูความ
เขาใจดานอุตสาหกรรมเหล็กใหกับผูมีสวนไดเสีย
ที่สอดคลองกับนโยบายของบริษัท ผนวกกับมีผูให
ความสนใจโครงการความรวมมือระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน) และเครือสหวิรยิ าในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีโดยมีเปาหมายพัฒนาบุคลากรใน
พื้นที่ใหมีความรูพื้นฐานสามารถเขามาปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมเหล็ก สามารถลดการอพยพยายถิน่
ของแรงงาน ในขณะเดียวกันบริษทั ก็มคี วามสามารถ
ในการเขาถึงแรงงานเพิ่มมากขึ้น เอสเอสไอจึงได
พัฒนาหลักสูตรการเยี่ยมโรงงานเพิ่มเติมอีกหนึ่ง
หลักสูตรนัน่ คือหลักสูตร “โครงการผลิตชางเทคนิค
เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”
“หลักสูตรนี้นอกจากคณะผูเยี่ยมชมจะได
ทราบทีม่ า รูปแบบ และการดําเนินการของโครงการ
ผลิตชางเทคนิคเพือ่ อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ใน
การผลิตผูม คี วามรูใ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ใน 3 สาขาวิชา ประกอบดวย 1. สาขา

ชางเทคนิคเครือ่ งกลอุตสาหกรรม เปนการใหความรู
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลในสถานประกอบการ การ
ซอมบํารุงและการวางแผนวิเคราะหปญหาในการ
ซอมบํารุง 2. สาขาชางเทคนิคไฟฟา เปนการให
ความรูเกี่ยวกับไฟฟากําลัง การซอมบํารุง และ
โครงการลดคาใชจา ยทางไฟฟา 3. สาขาการจัดการ
คลังสินคา เปนการใหความรูเ กีย่ วกับโลจิสติกสและ
โซอุปทาน การขนสงสินคา การบริหารระบบขอมูล
สําหรับโลจิสติกสและการจัดการตนทุนโลจิสติกส
แลวยังจะเปดใหเขาเยี่ยมชมสถานีใหความรูและ
ฝกปฎิบัติงานจริงในบริษัทเครือสหวิริยา นับเปน
หลักสูตรที่พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ใหสอดคลองกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมเหล็ก และตอบสนอง
ความตองการตลาดแรงงาน”
นางสาวเฉลิ ม ขวั ญ เกษมสุ ข พนั ก งาน
ปฎิบัติการ ฝายการจัดการคลังสินคาและวัตถุดิบ
ครูพี่เลี้ยง กลาววา “ไดมีโอกาสเปนครูพี่เลี้ยงสอน
นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส ซึง่ ไดถา ยทอด
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานทั้งหมด ตั้งแต
กระบวนการรับวัตถุดิบ การขนยายวัตถุดิบ จนถึง
กระบวนการนําวัตถุดบิ เขาสูก ระบวนการผลิต และ
รายวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอนดวย หลัง
จากทีไ่ ดถา ยทอดความรูภ าคทฤษฎีแลวเรามีการให
นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานจริงเหมือนกับพนักงาน
ของบริษัท แตเราจะคอยแนะนําและดูแลอยาง
ใกลชิด ทําใหนองนักศึกษามีความรูความเขาใจ
มากขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดดีเทียบเทาพนักงาน
ของบริษัท หลังจากที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร
นี้ นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณที่
ไดรับไปใชไดและไดทุกหนวยงาน เชน ระบบการ
จัดการดานการทํางาน การจัดการคลังสินคา การ

ใชชวี ติ ประจําวันการอยูร วมกันกับผูอ นื่ ความ
ซื่อสัตยและความตรงตอเวลา เปนตน”
“ซึ่งดิฉันรูสึกภูมิใจที่ไดรับโอกาสเปน
สวนหนึ่งในการดูแลและสอนนักศึกษา ได
ถายทอดความรูและประสบการณของเราให
กับนองๆ จากวันแรกที่นองๆ เขามาเปนเด็กที่
ไมมีความรูเกี่ยวกับงาน จากที่ทําอะไรไมเปน
ก็ทาํ ใหพวกเขาไดเรียนรูแ ละฝกฝนจนชํานาญ
ซึง่ ทําใหเราภูมใิ จวาเราสามารถทําใหเด็กพัฒนา
มีความรูความสามารถและพรอมกาวออกไป
ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ ตอบโจทยตอ ความตองการ
ดานแรงงานของบริษัทเปนอยางมากคะ”
ทัง้ นี้ ในป 2559 ทีผ่ า นมามีผเู ขาเยีย่ มชม
กิจการ 93 คณะ จํานวน 2,024 คน หลักสูตรทีม่ ี
ผูสนใจมากที่สุด ไดแก หลักสูตรกระบวนการ
ผลิต คิดเปนรอยละ 86.82 หลักสูตรการจัดการ
ดานโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 10.98 หลักสูตร
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
คิดเปนรอยละ 3.29 หลักสูตรการบริหารงาน
ดานบุคคล 3.29 หลักสูตรการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 2.19 หลักสูตรการ
จัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คิดเปนรอยละ 2.19 และหลักสูตรการจัดการ
พลังงาน คิดเปนรอยละ 2.19 ตามลําดับ นับ
เป น การบอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รที่
พร อ มจะถ า ยทอดองค ค วามรู เ พื่ อ ให เ ป น
ประโยชน ต อ สั ง คมและประเทศชาติ ต อ ไป
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุงเนน
ในการสรางคุณคารวมและความเชื่อมั่นกับ
ผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน
สําหรับผูสนใจเขาศึกษาดูงานสามารถ
ติดตอไดที่ Visit ssi group fan page หรือ ติดตอ
ศูนยขาวสารและตอนรับ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู 7 ต.
แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
77140 โทรศัพท 032-691403-20 ตอ 5282
โทรสาร 032-691-416 ไดทุกวันในเวลาทําการ

ดีขึ้น และแรงจูงใจในอัตราปนผลที่สูงกวาธนาคาร
ผมขอเชิญชวนพนักงานจากบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
มาสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ
กันเยอะๆ เพือ่ เปนการสรางความมัน่ คงทางการเงิน
ในอนาคต และหรือเก็บสํารองไวใชจา ยยามฉุกเฉิน”
ทั้งนี้ สหกรณไดกําหนดเกณฑการฝากขั้น
ตํ่าของพนักงานในแตละระดับ คือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ขั้นตํ่า 10 หุน (ขั้นตํ่า 100 บาท) พนักงาน
ระดับบังคับบัญชา ขั้นตํ่า 30 หุน (ขั้นตํ่า 300 บาท)
พนักงานระดับจัดการ ขัน้ ตํา่ 60 หุน (ขัน้ ตํา่ 600 บาท)
พนักงานระดับบริหาร ขัน้ ตํา่ 120 หุน (ขัน้ ตํา่ 1,200 บาท)
นายกิตติคม พูลสมบัติ สมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด ใหสมั ภาษณ
วา “เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสหวิริยา
มาแลวกวา 12 ป ที่ตัดสินใจเปนสมาชิกเนื่องจาก
ผลตอบแทนหรือปนผลดีกวาการออมกับสถาบัน
การเงิ น และในส ว นของเงิ น กู ด อกเบี้ ย ก็ ตํ่ า กว า
ผลประโยชนมากกวาสถาบันการเงินมาก และใน
ปจจุบันใชแตบริการฝากเงินกับสหกรณอยางเดียว
เนื่องจากยังไมมีโปรแกรมการใชเงิน
สหกรณออมทรัพยนชี้ ว ยใหสามารถเก็บออม
ไวใชในยามทีจ่ าํ เปน และอีกทางนึงคือเปนประโยชน
กับเพื่อนสมาชิก สําหรับการกูเงินที่จะใชในยาม
จําเปน และถาเราฝากเยอะ ดอกเบีย้ เยอะ คนทีฝ่ าก
เงินก็จะไดเงินปนผลมากตามไปดวย และยังคิดวา
จะเปนสมาชิกไปจนกวาจะลาออก”

นายธีรภัทร วองวุฒิเวช สมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด กลาววา
“ตนพึ่งไดเขามาทํางานที่สหวิริยาไดไมนานนัก จึง
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหวิริยาไดเพียง 2
เดือน สวนหนึ่งที่เลือกเปนสมาชิกสหกรณนี้เพราะ
มีแรงจูงใจจากการประชาสัมพันธของฝายบุคคล

และเชื่อวาการออมกับสหกรณจะไดเงินปนผลที่ดี
กวาธนาคาร ทําใหคมุ คาในการออม และคิดวาจะเปน
ผลดีตอตนเองในอนาคตไดอีกดวย โดยตนยังไมมี
แผนทีจ่ ะกูย มื ใดๆ เนือ่ งจากไมมคี วามจําเปนในการ
ใชจาย แตในอนาคตเปนอีกเรื่องหนึ่ง และตนคงจะ
เปนสมาชิกไปจนสิ้นสุดการทํางานกับสหวิริยา”

X รวมยินดีเอสเอสไอรับรางวัลองคกรภาคเอกชนที่สนับสนุนงาน

ดานคนพิการดีเดนประจําป 2559 พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย รองผูอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมแสดงความยินดีกับนายมนินทร อินทรพรหม ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (เอสเอสไอ) ในฐานะที่ไดรับ
รางวัลองคกรภาคเอกชนทีส่ นับสนุนงานดานคนพิการดีเดนประจําป 2559 จากกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ภายในงานวันคนพิการ
สากลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธประจําป ณ หองประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด จ.ประจวบคีรขี นั ธ
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