
X  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

ปที่  8   ฉบับที่  149   ประจําวันที่  1  มีนาคม  2560

• เสริมเศรษฐกิจฐานรากแกรง
• มารองควาสภาผูนําตนแบบ

เครอืสหวริยิาสมทบหุนเพิม่
9ธนาคารชมุชนบางสะพาน
สถานศกึษาพอเพยีง
เอสเอสไอสัมฤทธ์ิผล
โรงเรียนดงไมงามซิว
หตัถกรรมระดบัชาติ
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ        

พอเพียงภายใตการสนับสนุน

จ า ก เ อ ส เ อ ส ไ อ สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล 

โรงเรียนบานดงไมงามผานเกณฑ

การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพยีงของสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศกึษาประจวบ

คีรีขันธ เขต 1 และควาเหรียญ

ทองชนะเลิศการแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ

ชาติ ครั้งที่ 66 ในกิจกรรมการ

แขงขนัทํานํา้พริก  ผักสด  เครือ่ง

เคียง ในระดับชั้น อานตอ น.3

ยกโครงการพฒันาคนสูอตุสาหกรรมเหลก็
“ตนแบบจดัการเรยีนรูอาชีวศึกษาทวภิาค”ี
สหวิริยาเดินหนาขับเคล่ือน “โครงการ
ผลิตชางเทคนิคเขาสูอุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร” ซึ่งเปนโครงการ
จัดการศึกษารวมระหวางสหวิริยา
ซึง่เปนองครเอกชนในพืน้ที ่ รวมกบั
วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน  กรม
อาชีวศึกษา โดยมอบทุนสนับสนุน
ตอเนื่องเปนรุนที่ 9 สําหรับจัดการ
ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)       อานตอ น.3

หนุนพนง.ออมเงิน-อนาคตมั่นคง
สหกรณสหวริยิาสตลีปนผล5.07%
สงเสริมพนักงาน  SSI   WCE  PPC
สรางความมั่นคงทางการเงินใน
อนาคต - เก็บสํารองไวใชจาย
ยามฉุกเฉินสหกรณออมทรัพย
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
ประกาศจายผลตอบแทนเปน
เงินปนผลป 2559 รอยละ 5.07 
เผยแมจํานวนสมาชิกลดลง แต
สามารถบริหารใหมีกําไรจาก
การดําเนินงาน 6.6 ลานบาท 
ยอดฝากเงินของสมาชิกรวม 
127 ลานบาท หวังป 2560 ยอด
สมาชิกเพิ่มขึ้น
    นายสุชาติ  พลายศิริ  ประธาน
สหกรณ ออมทรพัยสหวริยิาสตลี
อนิดสัตรี จาํกัด เปดเผยกบั “ขาว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ถึงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
ประจําป 2559 วามีเงินฝากของ
สมาชิกรวม ณ ปจจุบันจํานวน 
127,618,640 บาท ลดลงจากป 
2558 ท่ีมีเทากับ 142,100,950 บาท
อยางไรก็ตามการบริหารอยาง
รอบคอบและระมัดระวังทําให
สหกรณมีกําไรจากการดําเนินงาน
ในป 2559 ถึง 6,684,273.53 บาท
    “สหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ
ไดมีการบริหารจัดการการเงิน
ของสมาชิกเปนอยางดี โดยคํานึง
ถงึผลประโยชนของสมาชกิ และ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยสหกรณไดนําเงินฝากจาก
สมาชิก   อานตอ น.4

สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง
พัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองยั่งยืน
สหวิริยาเดินหนาโครงการ “สหวิริยา
รวมพฒันา” มอบหุนสมทบธนาคาร
ชุมชนบางสะพาน 9 แหง ไดแก  
บานดอนสูง บานทุงนุน บานหนอง
ระแวง  หนองตาจา  บานชัยมงคล
บานทางสาย บานฝายทา บาน
ทุงลานควาย บานดอนทอง รวม
มูลคาหุน 788,000 บาท ดานผล
การดําเนินงานธนาคารชุมชน ณ 
ป 2559 รวมทั้งหมด 18 แหง มี
กองทุนสะสมรวม 25,507,257บาท 
กองทุนสหวิริยา 3,592,000 บาท  
โดยมีสมาชิกทั้งหมด 3,082 คน 
ผลกําไรจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 
2,952,460 บาท พรอมประกาศผล
สภาผูนําชุมชนตนแบบรุนที่ 1 ซ่ึง
ไดแกสภาผูนาํชมุชนบานมารอง ซึง่
มคีวามเขมแขง็ สามารถเปนพีเ่ลีย้ง 
และเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน
อื่นๆ ที่สนใจได
     ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 
2560 ทีผ่านมา เครอืสหวริยิา สาํนกัการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม  
          อานตอ น.2



ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25602 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ธนาคารชุมชน     ต่อจากหน้า 1
 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้
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 อำาเภอบางสะพาน
ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีนาย
สมหมาย ปานทอง กำานันตำาบลธงชัย ที่ปรึกษาเครือ
สหวิริยา คณะกรรมการธนาคารชุมชนและสภาผู้นำา
ชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
  กิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วยการมอบ
หุน้สมทบปทีี ่2 และ ปทีี ่3 มลูคา่หุน้รวม 788,000 บาท 
ให้แก่ธนาคารชุมชน  จำานวน  9  แห่ง  ประกอบด้วย
ชุมชนบ้านดอนสูง บ้านทุ่งนุ่น บ้านหนองระแวง บ้าน
หนองตาจ่า  บ้านทางสาย  บ้านชัยมงคล  บ้านฝายท่า
บ้านทุ่งลานควาย  และบ้านดอนทอง  เพ่ือนำาผลประโยชน์
จากหุน้ไปใชใ้นการทำากจิกรรมพฒันาชนุชนและสรา้ง
ความแข็งแกร่ง พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสรุปผล
การดำาเนนิงานธนาคารชมุชนทีผ่า่นมาในป ี2559 โดย
นายอรรถกร รกัทมิ ผูจ้ดัการสว่นชมุชนสมัพนัธ ์บรษิทั 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) รวมทัง้เปดิเวที
เสวนารับฟังความคิดเห็นในการดำาเนินกิจกรรมจาก  
ผู้แทนแต่ละธนาคารและสภาผู้นำา
  นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลคัดเลือกสภา
ผู้นำาชุมชนต้นแบบรุ่นที่ 1 อีกด้วย ได้แก่ สภาผู้นำา
ชุมชนบ้านม้าร้อง พร้อมมอบเงินสนับสนุนในการ
ดำาเนินงานพัฒนาชุมชน จำานวนเงิน 50,000 บาท 
  นายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการท่ัวไป 
สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอสเอสไอ 
กลา่ววา่ เครอืสหวริยิา ไดด้ำาเนนิงานโครงการสหวริยิา
ร่วมพัฒนา ร่วมกับชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน
มาอยา่งตอ่เนือ่ง นบัตัง้แตป่ ี2551 เปน็ตน้มา เพือ่สรา้ง
การพัฒนาอย่างย่ังยืน จึงได้มีการดำาเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ในเขตพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่
ติดต่อกับแนวเขตพื้นที่โรงงานของเครือสหวิริยา 
อ.บางสะพาน จำานวน 4 ตำาบล ได้แก่ ตำาบลแม่รำาพึง 
ตำาบลกำาเนดินพคณุ ตำาบลธงชยั และตำาบลพงศป์ระ-
ศาสน์ เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วน
รว่ม โดยกจิกรรมพฒันาทีด่ำาเนนิการเริม่จากโครงการ
ธนาคารชุมชน และโครงการสภาผู้นำาชุมชน ตามลำาดับ
  สำาหรับ โครงการธนาคารชุมชน และสภา
ผู้นำาชุมชน มุ่งหวังและให้ความสนใจในการดำาเนิน
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทั้งการศึกษา จัด
ทำาแผนงานพัฒนาชุมชน การดำาเนินกิจกรรม และ
การติดตามประเมินผล รวมถึงการร่วมปรับปรุง
พัฒนากิจกรรม ภายใต้การประสานความร่วม
มือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำาเนิน
กจิกรรมสมัฤทธิผ์ลตามความจำาเปน็ ความตอ้งการที่
สอดคล้อง และเหมาะสมกับชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างแนวทางของการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน บนพื้นฐาน
ของสัมพันธภาพที่ดีงาม และความไว้วางใจ รวม
ถึงการร่วมเป็นหุ้นส่วนของชุมชนในการช่วยเหลือ
เกื้อกูล ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่มี
ความสำาคัญต่อส่วนรวมในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี และ
พัฒนาไปสู่หมู่บ้านต้นแบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยาย
ผลสู่ชุมชนอื่นที่มีความสนใจต่อไปได้  อันจะส่ง
ผลโดยตรงต่อความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของ
ประชาชน ทัง้ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย และสาธารณชนทัว่ไป 
ต่อเจตนารมณ์ที่ดีที่สนับสนุน และสร้างโอกาสให้กับ
ชุมชนชาวบางสะพาน
  “ผมขอแสดงความยนิดกีบัทกุธนาคารทีด่ำาเนนิ
ตามกรอบทีไ่ดร้ว่มหารอืกนัไวจ้นสามารถผา่นเกณฑ์
และได้รับการสมทบหุ้นเพิ่มเติมและขอแสดงความ
ยินดีกับสภาผู้นำาชุมชนบ้านท้าร้องท่ีได้รับการคัดเลือก
ใหเ้ปน็ สภาผูน้ำาชมุชนตน้แบบ รุน่ที ่1 ซึง่แสดงใหเ้หน็
วา่ สภาผูน้ำาชมุชนแหง่นีม้คีวามเขม้แขง็ สามารถเปน็
พ่ีเล้ียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีสนใจได้
และขอขอบคุณคณะผู้นำาชุมชน และประชาชนบ้าน
ทางสาย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพ
ในการดำาเนินงาน พร้อมทั้งให้การต้อนรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี”

  นายลิขิต สุขเยาว์  ปลัดอาวุ โสอำา เภอ
บางสะพานกล่าวว่า ผมมีความยินดี และรู้สึกเป็น
เกียรติท่ีได้มาเป็นประธานเปิดงานในพิธีมอบหุ้นสมทบ
ธนาคารชมุชน ในวนันี ้และขอชืน่ชม แสดงความยนิดี
กับธนาคารชุมชน ทั้ง 9 แห่ง ที่ได้รับมอบหุ้นสมทบ
จากเครือสหวิริยา และสภาผู้นำาชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 1
ด้วย สำาหรับการมอบหุ้นสมทบในวันนี้ ถือว่าเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะ
กรรมการธนาคารชมุชนทกุแหง่ ทีม่คีวามตัง้ใจ มุง่มัน่
ร่วมมือกันทำางานที่ผ่านมา จนประสบผลสำาเร็จตาม
เกณฑ์ชี้วัดต่างๆ ที่ได้กำาหนดไว้ ทำาให้ได้รับมอบหุ้น
สะสมมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตาม
ลำาดับ ในส่วนของเครือสหวิริยา ก็ได้แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจจริง ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในดำาเนินงาน
กับชุมชนในรูปแบบของโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา 
คอื ธนาคารชมุชน และสภาผูน้ำาชมุชน สง่ผลใหค้นใน
ชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา ร่วมกันรับผิดชอบ มี

ธนาคารชุมชนที่สหวิริยาได้ร่วมส่งเสริมมีทั้งสิ้น 18 
หมู่บ้าน และยังมีการดำาเนินงานต่อเนื่องและประสบ
ผลสำาเร็จในการบริหารจัดการ ส่วนสภาผู้นำาชุมชน
ที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งหมด 8 หมู่บ้านในการขับเคลื่อน
พัฒนาชุมชน
  เกณฑ์พิจารณาการได้รับหุ้นสมทบธนาคาร
ชุมชนจากเครือสหวิริยา ธนาคารชุมชนต้องผ่านการ
ประเมิน ดังนี้
  ธนาคารชุมชนปีที่ 2  1) ธนาคารชุมชนเปิด
ทำาการ และพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
หลงัจากไดร้บัการสมทบหุน้ ปทีี ่1 ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
และมีการก่อตั้งสภาผู้นำาชุมชนแล้ว  2) มีกองทุน
ธนาคารฯ เพิ่มขึ้น 100,000 บาท ขึ้นไป  3) มีสมาชิก 
ไม่น้อยกว่า 110 คน  4) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ
เข้มแข็งธนาคารชุมชน 43 คะแนน
  ธนาคารชุมชนปีที่ 3  1) สมาชิกฝากเงินอย่าง
ตอ่เนือ่ง และมเีงนิกองทนุเพิม่ขึน้อยา่งสมำา่เสมอ (รอ้ย

ความรัก ความสามัคคี มีนิสัยรักการออม และมีเป็น
แหล่งเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
  ในโอกาสนี ้ผมอยากใหธ้นาคารชมุชน สภาผูน้ำา
ชุมชนทุกแห่ง และเครือสหวิริยา ได้มีการประสาน
ความรว่มมอืกนัตอ่ไป เพือ่รว่มกนัพฒันาชมุชนอยา่ง
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ซึ่งผม
มัน่ใจวา่การดำาเนนิงานในลกัษณะนีจ้ะเปน็ประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย อันจะนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และชุมชน  
  นายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชน
สัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า เครือสหวิริยาได้จัดกิจกรรม
มอบหุ้นธนาคารชุมชน และเชิดชูสภาผู้นำาดีเด่นต้นแบบ
รุ่นหนึ่งขึ้น เพื่อดำาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชมุชนอำาเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กรชุมชน ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน พัฒนาต่อยอดกิจกรรมจาก
แผนงานที่ชุมชนร่วมจัดทำาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายสู่พื้นที่อื่นได้ สร้าง
ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมาย ในการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อหนุน ร่วม
เป็นหุ้นส่วนของชุมชน และเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ซึ่ง

ล่าสุด  5) ระบบสวัสดิการ หรือการสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน และเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ที่ชัดเจน (ร้อยละ 2
ของกองทุน) ตั้งแต่เริ่ม  6) มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น      
อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายครอบคลุมกลุ่มผู้รับ
ประโยชน์ในชุมชน (ร้อยละ 50 ของครัวเรือนจริง
ทั้งหมด ในปีที่มีการสมทบ) ตั้งแต่เริ่มต้น
  นายอรรถกร กล่าวว่า จากเกณฑ์ดังกล่าว มี
ธนาคารชุมชนปีที่ 2 ได้รับหุ้นสมทบจำานวนวน 4 แห่ง 
และธนาคารชมุชนปทีี ่3 ไดร้บัหุน้สมทบจำานวน 5 แหง่
ส่วนผลการดำาเนินงานธนาคารชุมชน ปี 2559 รวม
ท้ังหมด 18 แห่ง  มีกองทุนสะสมรวม  25,507,257  บาท 
กองทนุสหวริยิา 3,592,000 บาท โดยมสีมาชกิทัง้หมด 
3,082 คน ผลกำาไรจากการดำาเนินงานท้ังส้ิน 2,952,460 บาท
  ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมอีก
ว่า “ด้านรางวัลสภาผู้นำาชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 1 เครือ
สหวริยิาไดพ้จิารณาจากเกณฑก์ารประเมนิผล 10 ตวั
ชีว้ดั  1. ความสามคัค ีและการพึง่ตนเองของสภาผูน้ำา
ชุมชน  2. การกำาหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
สภาผู้นำาชุมชน  3. ความชัดเจนในการบันทึกข้อมูล
และการเกบ็รกัษาขอ้มูล  4. การประสานความรว่มมอื
และเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอก
พื้นที่  5. การกำาหนดแผนชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน

(แผน 10 ปี)  6. การพัฒนากองทุนของสภาผู้นำาชุมชน 
เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน  7. การพัฒนาของสภาฯ 
ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  8. การ
มสีว่นรว่ม และใหก้ารยอมรบัของคนในชมุชน  9. การ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้หรือพัฒนาหมู่บ้าน 
10.การถ่ายทอดองค์ความรู้ และบทเรียนสู่ชุมชนอื่น 
  จากเกณฑ์การประเมิน 10 ข้อ โดยผ่านคณะ
กรรมการทีม่าจากตวัแทนสว่นตา่งๆ ไดแ้ก ่สำานกังาน
พัฒนาชุมชนอำาเภอบางสะพาน, ตัวแทนสภาผู้นำา
ชุมชน 9 แห่ง และตัวแทนจากเครือสหวิริยา จำากัด 
ผลปรากฏว่า สภาผู้นำาชุมชนบ้านม้าร้อง ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น ผู้นำาชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 1 พร้อมทุน
ในการขับเคลื่อนสภาผู้นำาชุมชน จำานวน 50,000 บาท
  นายมนพ  ทองมา  ตวัแทนธนาคารชมุชน และ
สภาผูน้ำาชมุชนบา้นมา้รอ้ง สภาผูน้ำาชมุชนตน้แบบรุน่
ที่ 1  กล่าวว่า “สภาผู้นำาชุมชนเป็นการรวมกลุ่มโดย
การคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกหลายๆ กลุ่มมาเป็น

 จำานวนเงินสมทบหุ้นธนาคารชุมชน ปีที่ 2 และปีที่ 3
    จำานวนเงินสมทบ  (บาท)
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ธนาคาร

ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง

ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งนุ่น

ธนาคารชุมชนบ้านหนองระแวง

ธนาคารชุมชนหนองตาจ่า

ธนาคารชุมชนบ้านชัยมงคล

ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย

ธนาคารชุมชนบ้านฝายท่า

ธนาคารชมุชนบา้นทุง่ลานควาย

ธนาคารชุมชนบ้านดอนทอง

            รวม

สมาชิกในสภา ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกในสภาประมาณ 
40 คน เพือ่ขบัเคลือ่นกจิกรรมในชมุชน เปน็การบรหิาร
จดัการในภาพรวมทัง้หมดของชมุชน เชน่ กลุม่เกษตร
มีการดำาเนินการเป็นอย่างไร ขาดเหลืออย่างไรก็มา
ผา่นสภา สภาจะเปน็ตวักำาหนดวา่เราตอ้งดำาเนนิการ
อย่างไร นำาทุนที่ไหนมาดำาเนินการ โดยงบประมาณ
หลักๆ ธนาคารชุมชนจะเป็นแม่งานในเรื่องทุน ทั้งนี้
จะต้องผ่านมติของสภาพผู้นำาชุมชน 
  จากการดำาเนินงานสภาผู้นำาชุมชนทำาให้เกิด
ร้านค้าชุมชนขึ้น โดยสมาชิกในชุมชนมาลงหุ้นกัน  
และปันผลให้แก่สมาชิก  นอกจากน้ียังมีโครงการนำา้ด่ืม
ชุมชน ไม่มุ่งเน้นกำาไร เพื่อต้องการให้คนในชุมชน
มีนำ้าราคาถูกดื่ม ถูกสุขอนามัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สวสัดกิารชมุชน และขณะนีไ้ดม้ศีนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน
ขึ้น เป็นอาคาร ภายในจะมีภาพ มีกิจกรรม มีเรื่องราว
ต่างๆ มีอินเทอร์เน็ต มีห้องสมุดให้ได้ศึกษาค้นคว้า 
ตั้งอยู่ที่ศาลาหมู่บ้าน ส่วนในปีนี้สภาได้วางแผนขับ
เคลื่อนกิจกรรมเยอะมาก เช่น ท่องเที่ยวชุมชน โฮม
สเตย์พักที่เรากินที่เรา รายได้ก็เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน
  นางสาวมณฑา โตใหญ่ ตัวแทนธนาคาร
ชุมชนบ้านดอนสูง กล่าวว่า “การดำาเนินงานในปีแรก
ธนาคารชมุชนมกีารรบัฝากเงนิจากสมาชกิเพยีงอยา่ง
เดียว ในปีที่สองธนาคารชุมชนได้ขยายการดำาเนิน
ด้วยการเริ่มให้สมาชิกกู้ยืมเงิน โดยการปล่อยกู้ยืม
ไมเ่กนิครัง้ละ 5,000 บาท โดยไดค้ดิอตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละบาทต่อเดือน เกณฑ์ในการปล่อยกู้สมาชิกจะต้อง
มีการฝากเงินอย่างต่อเนื่อง 6 เดือนถึงสามารถกู้ยืม
เงินได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กในหมู่บ้านได้ฝาก
เงินกับธนาคารชุมชนอีกด้วยซึ่งไม่จำาเป็นต้องฝาก
ประจำาทุกเดือนเสมือนผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กในหมู่บ้าน
รู้จักการออมเงิน ขณะนี้ธนาคาชุมชนบ้านดอนสูง
มีสมาชิกเกือบครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านแล้ว 
รวมประมาณ 200 กว่าคน ยอดเงินฝากมีประมาณ 
400,000 กว่าบาท อยากจะเชิญชวนสมาชิกในชุมชน
ทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกฝากเงินกับธนาคารชุมชน
กันเยอะ เพื่อนำาผลกำาไรจากการดำาเนินงานมาจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกในธนาคารชุมชน  และนำามา
พัฒนาชุมชนให้แข็งแกร่ง ทั้งนี้ต้องขอบคุณเครือ
สหวิริยาในการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและมอบหุ้น
สมทบให้แก่ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูงของเรา”

ละ 30 ต่อปี)  2) การ
บริหารระบบเงินกู้เข้ม
แข็ง ไม่มีหน้ีเสีย (หน้ีเสีย
ไม่เกินร้อยละ  1  ของ
กองทุน)  3) มีกองทุน
สำ า ร อ ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
(ร้อยละ 20 ของกองทุน
รวม) และเงนิหมนุเวยีน
มีสภาพคล่อง ต้องมี
กองทุนสำารองที่เหมาะ
สม (รอ้ยละ 20 ของกอง
ทุนรวม) ต.ค. 58 ร้อย
ละ 20 ของกองทุนรวม 
4) ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ผล
ประกอบการ (กำาไรปี
ที่ 3 อย่างน้อยร้อยละ 
7 ของกองทุน) ปันผล



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

อาชีวศึกษา        ต่อจากหน้า 1

4  สาขาวชิา  ไดแ้ก ่ สาขาวชิาไฟฟา้กำาลงั  สาขาวชิา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขา
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้สอดคล้องและรองรับกับ
ความตอ้งการของกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็ครบวงจร
ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเผย
เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่ง ปัจจุบันมีนักศึกษา
จากโครงการน้ีร่วมงานกับเครือสหวิริยาแล้ว 142 คน
  ตามที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและ
เครือสหวิริยาได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การจดัการศกึษาระบบทวภิาครีว่มกบัเครอืสหวริยิา 
ตามโครงการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจรซึ่งมีพันธกิจในเรื่องการสนับสนุน
งบประมาณให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ปีละ 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
ปัจจุบันมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำานวน 
563 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม 169 คน สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง 159 คน 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 185 คน และสาขา
วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 50 คน ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่
เข้าทำางานในเครือสหวิริยา จำานวน 142 คน
  นายทินกร  ผดุงวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มบริษัท บมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี และผู้บริหารเครือสหวิริยา กล่าวว่า 
“เครือสหวิริยาได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
เยาวชนในท้องถิ่นมาโดยตลอด โครงการผลิตช่าง
เทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรเป็นอีก
หนึง่โครงการทีจ่ดัตัง้ขึน้ เพือ่พฒันาเยาวชนทีก่ำาลงั
ศกึษาในวทิยาลยัการอาชพีบางสะพานใหส้ามารถ
เป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
ให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร โดยการพัฒนา
หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอุตสาหกรรม
เหล็ก รวมถึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรผู้สอนและจัดการเรียนการสอน
ระดับอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการนี้
ดำาเนินมาเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว ภายใต้ความร่วมมือเป็น

อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร
กล่าวว่า “กิจกรรมการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์และสัมมนาวิชาการ
Show &Share เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีและการทำางานเป็นทีม
ของนกัศกึษา รวมทัง้ศกัยภาพ
ของการบริหารจัดการโครงการ
ความร่วมมือ แสดงถึงระดับ
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

ความร่วมมือฯ และมีโอกาสได้เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับเครือสหวิริยา รวมถึงเป็นเวทีของการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์  และความ
สามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของ
นักศึกษา นอกจากน้ียังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ให้นักศึกษาสามารถเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และนำาไปใช้ประโยชน์ต่ออนาคต
การทำางานต่อไป”
  นายบรรยงค์  วงศ์สกุล  ผู้อำานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กล่าวว่า “ผมขอ
ขอบคณุเครอืสหวริยิา ทีเ่ลง็เหน็ถงึความสำาคญัและ
ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาเยาวชน
บางสะพาน ภายใต้โครงการผลิตช่างเทคนิคเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร  ซ่ึงได้ดำาเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2550 และทำาบันทึกความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ปัจจุบัน
สามารถผลิตนักศึกษาในโครงการจบการศึกษาไปแล้ว

อย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาชิกภาค
สถานประกอบการ  กรมอาชีวศึกษา  และคณะทีมงาน
จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
  ผมในฐานะตวัแทนเครอืสหวริยิา ขอขอบคณุ
คณะทีมงานจากสถานประกอบการในเครือ
สหวิริยา ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานหัวหน้าครู 
และคณะครูผู้สอนจากบริษัท SSI  WCE  TCRSS  
TCS  BSM  PPC  Line Transport ที่ให้ความสำาคัญ
และเสยีสละเวลาในการพฒันาศกัยภาพของนอ้งๆ 
นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนบางสะพาน 
  จากสถิติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรสำาหรับอุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร ทั้ง 8 รุ่นที่ผ่านมา สามารถผลิต
เยาวชนบางสะพานให้มีศักยภาพและสามารถเข้า
บรรจเุปน็พนกังานในเครอืสหวริยิา จำานวน 142 คน 
ขอบคณุทมีงานจากวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน
ทีใ่หค้วามรว่มมอืเปน็อยา่งด ีและผมหวงัเปน็อยา่ง
ยิ่งว่าโครงการความร่วมมือในการผลิตบุคลากร
สำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร จะสามารถ
ยกระดับคุณภาพหลักสูตรด้านฝีมือแรงงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอตุสาหกรรมชมุชน
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป”
  พร้อมกันนี้ เครือสหวิริยา ได้ร่วมจัดกิจกรรม 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสัมมนาวิชาการ 
“Show &Share ภายใตโ้ครงการผลติชา่งเทคนคิเพือ่
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรอีกด้วย
  นายชลเทพ ตั้งเขาทอง ผู้อำานวยการ
โครงการความร่วมมือในการผลิตบุคลากรสำาหรับ

จำานวน 9 รุ่น และสำาหรับการจัดงาน “Show & Share”
นั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความร่วมมือที่จัด
ทำาขึ้น เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาในโครงการ
ก่อนจบการศึกษา ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
วิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า
กำาลัง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขา
วชิาเทคนคิอตุสาหกรรม ซึง่เปน็การรวบรวมความรู้
ทักษะกระบวนการท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้มา ในรูปแบบ
ของรายวิชาโครงการ  และนำาเสนอหลังจากนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นแล้ว ผมหวังเป็น
อยา่งยิง่วา่ เครอืสหวริยิาจะเลง็เหน็ถงึความสำาคญั
ในการพัฒนาเยาวชนบางสะพานอย่างต่อเน่ืองต่อไป
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ผมเองได้รับเชิญให้
ไปสัมมนาก็จะใช้โครงการนี้เผยแพร่ให้ผู้บริหาร   
สถานศกึษาอาชวีศกึษาฟงั ซึง่หลายคนไดน้ำาไปเปน็
แนวทางในการจัดการศึกษาของตนเองอีกด้วย”

สถานศึกษาพอเพียง ต่อจากหน้า 1

ประถมศกึษาปทีี ่4 - 6 โดยการนำาผลผลติการเกษตร
ภายใต้โครงการแปรรูปแข่งขัน เตรียมพร้อมผนวก
โครงการเขา้ไปในกจิกรรมลดเวลาเรยีนรูเ้พิม่เวลารู้
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงานวา่ 
ตามที ่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ ไดข้ยายการดำาเนนิกจิกรรมโรงเรยีน
เศรษฐกจิพอเพยีงฯ เพือ่ความยัง่ยนืสูโ่รงเรยีนบา้น
ดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ต.ชัยเกษม ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มี
นกัเรยีนจำานวน 113 คน เมือ่ป ี2559 ทีผ่า่นมา ซึง่นบั
เป็นโรงเรียนแห่งที่ 5 ที่ได้ดำาเนินโครงการ โดยเอส
เอสไอได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อจุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์ สั่งสมความรู้ประสบการณ์ ให้
เกดิความมัน่ในการจดัทำากจิกรรม  พรอ้มกบัผสาน
ความร่วมมือในการดำาเนินโครงการร่วมกับคณะ
ครู นักเรียน ชุมชน โดยได้มีการประชุมร่วมกันถึง
กจิกรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน  และเริม่
ดำาเนินการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จรงิ เชน่ การเพาะเหด็นางฟา้ จำานวน 500 กอ้น การ
ปลูกพืชสวนครัวริมรั้ว การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น 
  นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า ผลการ
ดำาเนนิการทีไ่ดอ้อกมาดมีาก นกัเรยีนมคีวามสนใจ 
และใส่ใจลงมือปฎิบัติเป็นอย่างดี ด้านผลผลิตที่ได้
นักเรียนได้นำาไปจำาหน่ายผ่านโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน ส่วนที่เหลือนำาออกจำาหน่ายให้กับ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน รายได้จากการขายผลผลิต

ดังกล่าวนักเรียนได้นำาเงินเข้ากองทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านดงไม้งามที่ได้
รับเงินสมทบกองทุนฯ จากทางเอสเอสไอ จำานวน  
30,000 บาท ร่วมกับเงินสมทบจากทางโรงเรียน
อีก 30,000 บาท เพื่อนำาไปเป็นทุนตั้งต้นในการทำา
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
  ลา่สดุโรงเรยีนบา้นดงไมง้ามไดป้ระสบความ
สำาเร็จ สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
เศรษฐกจิพอเพยีงของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นอกจากนี้ยัง
ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่

การศึกษาเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ในกิจกรรมการแข่งขันทำา          
นำา้พรกิ ผกัสด เครือ่งเคยีง ในระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4 - 6 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต พร้อมกับได้รับรางวัล
ชนะเลิศมาครองได้ ผมต้องขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนด้วยครับ และขอบคุณโรงเรียน และชุมชน
ที่ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด
  นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำานวย
การโรงเรียนบ้านดงไม้งาม กล่าวว่า “ผลจากการ
ที่บริษัทได้เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กับโรงเรียนบ้านดงไม้งามนั้นในวันนี้ได้
มีผลสัมฤทธิ์ที่สามารถจับต้องได้จริงจนสามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แขง่ขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัชาต ิครัง้ที่
66 กจิกรรมการแขง่ขนัทำานำา้พรกิ ผกัสด เครือ่งเคยีง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งผลงานต่างๆ 
เหลา่นีไ้ดผ้า่นการทำางานอยา่งหนกัของทกุภาคสว่น
ไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และ
ชมุชนโดยรอบโรงเรยีนซึง่ใหก้ารชว่ยเหลอือยา่งเตม็

ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถเหมือน
เป็นคนหนึ่งในโรงเรียน ซึ่งหลังจากนี้โรงเรียนยังคง
ตั้งมั่นในการทำากิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
ให้เข้มข้นขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้เพิ่มทักษะการเรียน
รู้ของชีวิตโดยผ่านกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้อีกด้วย ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณ บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด 
และให้ข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนคะ”
  นางสาวปุณิกา  สีสด  ครูโรงเรียนบ้านดงไม้งาม 
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

กลา่วเพิม่เตมิวา่ โครงการนีน้บัวา่เปน็กจิกรรมหนึง่
ทีท่ำาใหน้กัเรยีนไดเ้สรมิสรา้งความรบัผดิชอบเพราะ
เขาเหล่านี้ต้องคอยรดนำ้า กำาจัดศัตรูพืช ดูแลพืชผัก
ที่พวกเขาได้ปลูกเพราะผักเหล่านี้เป็นวัตถุดิบหนึ่ง
ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้ง
ที่ 66 กิจกรรมการแข่งขันทำานำ้าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ดิฉันพร้อมเพื่อนครูได้ให้คำาแนะนำา พร้อมทั้ง
ฝึกสอนการทำานำ้าพริกมัลเบอรรี่กุ้งสดเพื่อสุขภาพ 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ตั้งแต่การเริ่มปลูกพืชผัก
เพื่อเป็นวัตถุดิบ  หากนักเรียนมีความรับผิดชอบใน
การดูแลเราก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ จะนำาไป
ทำาอะไรที่ต่อยอดหรือแปรรูปก็ง่ายขึ้น โดยผลผลิต
เหล่านี้จัดจำาหน่ายผ่านกระบวนการสหกรณ์ของ
โรงเรียนเพื่อให้ครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต 
จน ไปจบทีก่ระบวนการดา้นการตลาด ซึง่หลงัจากนี้
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงจะผนวกเข้าไปใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ ผ่านวิชาต่างๆ 
เช่น วิชาแนะแนว วิชาลูกเสือ เป็นต้น
  เอสเอสไอ มีนโยบายในการขยายพื้นที่
โครงการไปยังโรงเรียนที่มีความพร้อม และมี
ศักยภาพ ตลอดระยะวลาในการดำาเนินโครงการ 
ที่ผ่านมาร่วม 6 ปี ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มี
การดำาเนนิกจิกรรมมาอยา่งตอ่เนือ่ง เพราะโรงเรยีน
ไดป้ระโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม  นบัเปน็ภารกจิ
ในความรับผิดชอบต่อสังคม ในการสร้างรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทที่เกิดจากความต้องการ
ของกลุม่เปา้หมาย และมุง่กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
แก่ชุมชน และสังคม โดยรวม
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ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายยงยุทธ  มลิทอง  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนินทร  อินทรพรหม  ,  นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
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โรงงานเอสเอสไอบางสะพานเตรียมเปด
หลักสูตรเยี่ยมชมใหม “โครงการผลิตชาง
เทคนิคเพือ่อตุสาหกรรมเหลก็ครบวงจร”
พรอมปรับปรุงแปดหลักสูตรเดิมใหมีความ
ทันสมัยเพื่อครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ท่ีมีจุดประสงคแตกตางกัน มุงสรางความรู
ความเขาใจดานอุตสาหกรรมเหล็กใหกับ
ผูมีสวนไดเสีย เผยสถิติเยี่ยมชมป 59 ที่มี
ผูสนใจมากท่ีสุด ไดแก หลักสูตรกระบวนการ
ผลิต คิดเปนรอยละ 86.82 หลักสูตรการ
จัดการดานโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 10.98
หลักสูตรการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสงัคม คดิเปนรอยละ 3.29 โดยมผีูเยีย่ม
ชมกิจการ 93 คณะ จํานวน 2,024 คน

  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน  ผูจัดการ
ทัว่ไป สาํนกัการพฒันาอยางยัง่ยนืและสือ่สาร
กลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ เปดเผยกับผูสื่อขาว
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “นับตั้งแตเอส-
เอสไอไดเขามาตั้งโรงงานผลิตเหล็กแผนรีด
รอนชนิดมวนในพื้นที่อําเภอบางสะพาน 25 ป
ท่ีผานมา เอสเอสไอไดพัฒนาโรงงานแหงน้ีเปน
แหลงการเรียนรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก 
โดยเปดโอกาสใหนกัเรยีน นกัศกึษา รวมทัง้ผูที่
สนใจและประชาชนทัว่ไป รวมทัง้กลุมผูมสีวน
ไดเสียที่สนใจเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
ทัง้นีป้จจบุนัเอสเอสไอไดพฒันาใหมหีลกัสตูร
การเขาเยีย่มชมครอบคลมุทกุดาน โดยขณะนี้
ไดเปดหลักสูตรการเขาเยี่ยมชมทั้งหมด 9 
หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรกระบวนการ
ผลิต หลักสูตรการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
หลักสูตรการจัดการดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย  หลักสูตรการบริหารงานดานบุคคล
หลักสูตรการจัดการดานบัญชี หลักสูตรการ
จดัการดานโลจสิตกิส หลกัสตูรการดาํเนนิงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม หลักสูตรการ
จัดการดานพลังงาน 

SSIคลอดหลักสูตรเยี่ยมชมใหม
พฒันาบคุลากรชมุชนสูอตุฯเหลก็
  โดยหลักสูตรการเยี่ยมชมโรงงานที่ไดจัด
เตรยีมไวสาํหรบัคณะตางๆ นัน้ ไดมกีารปรบัปรงุให
มีความทนัสมัยเพือ่ใหครอบคลุมกบัความตองการ
ของกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบการ
ติดตอเขาศึกษาดูงาน  ท่ีสามารถลงทะเบียนออนไลน
ผานระบบอินเทอรเน็ต และสามารถเลือกหลักสูตร
ที่สนใจเพื่อใหคณะศึกษาดูงานสามารถเลือก
หลักสูตรที่ตรงกับความเหมาะสม ความตองการ
ของคณะ ซึ่งทําใหการศึกษาดูงานในแตละครั้งนั้น
เกิดประโยชนสูงสุด  
 ผูจัดการทั่วไป สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืน
และสื่อสารกลุม กลาวอีกวาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การเยี่ยมชมใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายที่มีจุด
ประสงคแตกตางกัน และสนับสนุนความรูความ
เขาใจดานอุตสาหกรรมเหล็กใหกับผูมีสวนไดเสีย 
ที่สอดคลองกับนโยบายของบริษัท ผนวกกับมีผูให
ความสนใจโครงการความรวมมอืระหวางสาํนกังาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน) และเครอืสหวริยิาในการจดัการศกึษา
ระบบทวิภาคีโดยมีเปาหมายพัฒนาบุคลากรใน
พื้นที่ใหมีความรูพื้นฐานสามารถเขามาปฏิบัติงาน
ในอตุสาหกรรมเหลก็ สามารถลดการอพยพยายถิน่
ของแรงงาน ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีความสามารถ
ในการเขาถึงแรงงานเพิ่มมากขึ้น เอสเอสไอจึงได
พัฒนาหลักสูตรการเยี่ยมโรงงานเพิ่มเติมอีกหนึ่ง
หลกัสตูรนัน่คอืหลกัสตูร “โครงการผลติชางเทคนคิ
เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”
  “หลักสูตรนี้นอกจากคณะผูเยี่ยมชมจะได
ทราบทีม่า รปูแบบ และการดาํเนนิการของโครงการ
ผลติชางเทคนคิเพือ่อตุสาหกรรมเหลก็ครบวงจร ใน
การผลติผูมคีวามรูในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชั้นสูง (ปวส.) ใน 3 สาขาวิชา ประกอบดวย  1. สาขา

ชางเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม เปนการใหความรู
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลในสถานประกอบการ การ
ซอมบํารุงและการวางแผนวิเคราะหปญหาในการ
ซอมบํารุง  2. สาขาชางเทคนิคไฟฟา เปนการให
ความรูเกี่ยวกับไฟฟากําลัง การซอมบํารุง และ
โครงการลดคาใชจายทางไฟฟา  3. สาขาการจดัการ
คลงัสนิคา เปนการใหความรูเกีย่วกบัโลจสิตกิสและ
โซอุปทาน การขนสงสินคา การบริหารระบบขอมูล
สําหรับโลจิสติกสและการจัดการตนทุนโลจิสติกส 
แลวยังจะเปดใหเขาเยี่ยมชมสถานีใหความรูและ
ฝกปฎิบัติงานจริงในบริษัทเครือสหวิริยา นับเปน
หลักสูตรที่พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ใหสอดคลองกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมเหล็ก และตอบสนอง
ความตองการตลาดแรงงาน” 
  นางสาวเฉลิมขวัญ เกษมสุข พนักงาน
ปฎิบัติการ ฝายการจัดการคลังสินคาและวัตถุดิบ 
ครูพี่เลี้ยง กลาววา “ไดมีโอกาสเปนครูพี่เลี้ยงสอน
นกัศกึษาสาขาการจดัการโลจสิตกิส ซึง่ไดถายทอด
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานทั้งหมด ตั้งแต
กระบวนการรับวัตถุดิบ การขนยายวัตถุดิบ จนถึง
กระบวนการนาํวตัถดุบิเขาสูกระบวนการผลติ และ
รายวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอนดวย หลัง
จากทีไ่ดถายทอดความรูภาคทฤษฎแีลวเรามกีารให
นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานจริงเหมือนกับพนักงาน
ของบริษัท แตเราจะคอยแนะนําและดูแลอยาง
ใกลชิด ทําใหนองนักศึกษามีความรูความเขาใจ
มากขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดดีเทียบเทาพนักงาน
ของบริษัท หลังจากที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร
นี้ นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณที่
ไดรับไปใชไดและไดทุกหนวยงาน เชน ระบบการ
จัดการดานการทํางาน การจัดการคลังสินคา การ

ใชชวีติประจาํวนัการอยูรวมกนักบัผูอืน่  ความ
ซื่อสัตยและความตรงตอเวลา เปนตน” 
  “ซึ่งดิฉันรูสึกภูมิใจที่ไดรับโอกาสเปน
สวนหนึ่งในการดูแลและสอนนักศึกษา ได
ถายทอดความรูและประสบการณของเราให
กับนองๆ จากวันแรกที่นองๆ เขามาเปนเด็กที่
ไมมีความรูเกี่ยวกับงาน จากที่ทําอะไรไมเปน 
กท็าํใหพวกเขาไดเรยีนรูและฝกฝนจนชาํนาญ
ซ่ึงทําใหเราภูมิใจวาเราสามารถทําใหเด็กพัฒนา
มีความรูความสามารถและพรอมกาวออกไป
ไดอยางมีคุณภาพ ตอบโจทยตอความตองการ
ดานแรงงานของบริษัทเปนอยางมากคะ”
  ทัง้นี ้ในป 2559 ทีผ่านมามผีูเขาเยีย่มชม
กจิการ 93 คณะ จาํนวน 2,024 คน หลกัสตูรทีม่ี
ผูสนใจมากที่สุด ไดแก หลักสูตรกระบวนการ
ผลติ คดิเปนรอยละ 86.82 หลกัสตูรการจดัการ
ดานโลจสิตกิส คดิเปนรอยละ 10.98  หลกัสตูร
การดาํเนนิงานดานความรบัผดิชอบตอสงัคม  
คิดเปนรอยละ 3.29 หลักสูตรการบริหารงาน
ดานบุคคล 3.29 หลักสูตรการจัดการดาน      
สิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 2.19 หลักสูตรการ
จัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
คิดเปนรอยละ 2.19 และหลักสูตรการจัดการ
พลังงาน คิดเปนรอยละ 2.19 ตามลําดับ นับ
เปนการบอกถึงประสิทธิภาพขององคกรที่
พรอมจะถายทอดองคความรูเพื่อใหเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป 
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุงเนน
ในการสรางคุณคารวมและความเชื่อมั่นกับ 
ผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน  
  สําหรับผูสนใจเขาศึกษาดูงานสามารถ
ตดิตอไดที ่ Visit ssi group fan page หรอื ตดิตอ
ศนูยขาวสารและตอนรบั บรษิทั สหวริยิาสตลี
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

ออมเงิน              ตอจากหนา 1

ไปดําเนินการ  อาทิ  ปลอยเงนิกูใหกับเพื่อนสมาชิก
ไดแก การกูสามญัของสมาชกิ จาํนวน 91,769,699.60
บาท กูฉุกเฉิน จํานวน 26,492,200 บาท และทําการ
ฝากประจํากับสถาบันการเงิน ซ้ือหุนหรือพันธบัตร 
เปนตน”
  ประธานสหกรณ ออมทรัพยสหวิริยาสตีล    
อินดัสตรี จํากัด กลาวอีกวา “สหกรณของเราจัดตั้ง
ข้ึนเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวย
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
เพิม่ขึน้มากกวาปทีแ่ลว เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิที่

ดีขึ้น และแรงจูงใจในอัตราปนผลที่สูงกวาธนาคาร 
ผมขอเชิญชวนพนักงานจากบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท เวสทโคสทเอ็น-       
จิเนียริ่ง จํากัด และบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด     
มาสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ 
กนัเยอะๆ เพือ่เปนการสรางความมัน่คงทางการเงนิ
ในอนาคต และหรือเก็บสํารองไวใชจายยามฉุกเฉิน” 
  ทั้งนี้ สหกรณไดกําหนดเกณฑการฝากขั้น
ตํ่าของพนักงานในแตละระดับ คือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ขั้นตํ่า 10 หุน (ขั้นตํ่า 100 บาท) พนักงาน
ระดับบังคับบัญชา ขั้นตํ่า 30 หุน (ขั้นตํ่า 300 บาท) 
พนักงานระดับจัดการ ข้ันต่ํา 60 หุน (ข้ันต่ํา 600 บาท)
พนักงานระดับบริหาร ข้ันต่ํา 120 หุน (ข้ันต่ํา 1,200 บาท)
  นายกิตติคม  พูลสมบัติ  สมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด ใหสัมภาษณ
วา “เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสหวิริยา
มาแลวกวา 12 ป ที่ตัดสินใจเปนสมาชิกเนื่องจาก
ผลตอบแทนหรือปนผลดีกวาการออมกับสถาบัน
การเงิน และในสวนของเงินกูดอกเบี้ยก็ตํ่ากวา 
ผลประโยชนมากกวาสถาบันการเงินมาก และใน
ปจจบุนัใชแตบรกิารฝากเงนิกบัสหกรณอยางเดยีว 
เนื่องจากยังไมมีโปรแกรมการใชเงิน 
  สหกรณออมทรพัยนีช้วยใหสามารถเกบ็ออม
ไวใชในยามท่ีจําเปน  และอีกทางนึงคือเปนประโยชน
กับเพื่อนสมาชิก สําหรับการกูเงินที่จะใชในยาม
จาํเปน และถาเราฝากเยอะ ดอกเบีย้เยอะ คนทีฝ่าก
เงินก็จะไดเงินปนผลมากตามไปดวย และยังคิดวา
จะเปนสมาชิกไปจนกวาจะลาออก”

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

และเชื่อวาการออมกับสหกรณจะไดเงินปนผลที่ดี
กวาธนาคาร ทําใหคุมคาในการออม และคิดวาจะเปน
ผลดีตอตนเองในอนาคตไดอีกดวย โดยตนยังไมมี
แผนทีจ่ะกูยมืใดๆ เนือ่งจากไมมคีวามจาํเปนในการ
ใชจาย แตในอนาคตเปนอกีเรือ่งหนึง่ และตนคงจะ
เปนสมาชิกไปจนสิ้นสุดการทํางานกับสหวิริยา”

       รวมยินดีเอสเอสไอรับรางวัลองคกรภาคเอกชนที่สนับสนุนงาน
ดานคนพิการดีเดนประจําป 2559    พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย รองผูอํานวยการรักษา     
ความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมแสดงความยินดีกับนายมนินทร อินทรพรหม ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (เอสเอสไอ) ในฐานะที่ไดรับ
รางวลัองคกรภาคเอกชนทีส่นบัสนนุงานดานคนพกิารดเีดนประจาํป 2559 จากกรมสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ภายในงานวนัคนพกิาร
สากลจงัหวดัประจวบครีขีนัธประจาํป ณ หองประชมุสงิขร โรงแรมประจวบแกรนด จ.ประจวบครีขีนัธ

X 


