
เอสเอสไอ สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
สรางรายไดชุมชน รวมพัฒนาและสนับสนุน
โครงการตนแบบ ”ธุรกิจที่เปนมิตรกับ
ชุมชน” สงผลอยางเปนรูปธรรม กลุม

วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตการตลาดบาน
ดอนสงา สามารถเริ่มจําหนายขาวสารให
กับบริษัทฯ แลวจํานวน 28 รอบการขนสง 
คิดเปนมูลคาการซื้อขายจํานวนทั้งสิ้น 

596,400 บาท และไดขึน้ทะเบยีนเปนผูขาย
กับเอสเอสไอ ปจจุบันสมาชิกวิสาหกิจ     
ชุมชนฯ มีจํานวน 185 ราย ไดรับผลประโยชน
จากเงินปนผลเพิ่มขึ้น            อานตอ น.2

‘ธุรกิจมิตรชุมชน’เอสเอสไอเห็นผล กลุมดอนสงาขายขาวชุดแรก5แสน

ทาเรือประจวบ ยึดมั่นความปลอดภัย 
ทางทะเลเปนหลัก เตรียมความพรอม  
จัดฝกซอมแผนฉุกเฉินการใชทุนกักน้ํามัน
ประจําป 2562 โดยทบทวนและฝกฝน

บุคลากรใหเกิดความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน กรณีเกิดนํ้ามันรั่วไหลจาก
เรือเดินทะเลตางประเทศในอาณาบริเวณ
ทาเรือ ผูบริหารเผยเปนการตอกยํ้า            

ขีดความสามารถและใหพนักงานเกิด
ความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนจริง 
จากการฝกซอมพนกังานสามารถปฏบิตัิ
ตามแผนไดอยางถูกตอง     อานตอ น.3

ปที่  10   ฉบับที่  174   ประจําวันที่  1  เมษายน  2562

เอสเอสไอชูจัดซื้อออนไลน 
พรอมซื้อ4พันลานบาทป62

สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงวัย เอสเอสไอ
ผนึกกําลังกับรพ.สต.ถํ้าคีรีวงศ 
อสม. และผูนาํชมุชน จดักจิกรรม 
”โรงเรียนผูสูงอายุ ประจําป 2562” 
ภายใตโครงการ “สรางสุขกับ
ฅนสาธารณสุข” หวังผูสูงวัย
สามารถปรบัตวัในชวีติประจาํวนั
ไดอยางมีความสุข และสราง
ความสมัพนัธอนัดรีะหวางคนใน
ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร เผยเปาหมายปน้ีดําเนินการ
11 ครั้ง 
      นายอรรถกร รักทิม ผูจัดการ
สวนสัมพันธชุมชน 1 สํานักการ
พัฒนาอยางยั่งยืนกลุม บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เปดเผย
วา “ตามทีส่ภาพสงัคมปจจบุนัมี
การเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ 
ทาํใหสงผลกระทบ   อานตอ น.3

เสรมิสุขผูสงูวยั
อสม.-เอสเอสไอ
ชวนไปโรงเรียน

กลุมเอสเอสไอ “SSI-TCRSS-WCE-PPC” จัด
ประชุมสัมมนาผูขายประจําปชี้แจงระเบียบ
นโยบายการจัดซื้อจัดจางในป 2562  พรอมชู
แผนการจัดซื้อจัดจางกลุมออนไลน และเปด
โอกาสใหผูซือ้และผูขายไดพบปะกนัถอืเปนการ
สรางสมัพนัธภาพทีด่ใีนการตดิตอธรุกจิอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารเผยปนี้เริ่มนําระบบการ
จัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green 

Procurement) เขามาใชในระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ของกลุมเอสเอสไอ
  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผานมา บริษัท   
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ      
เอสเอสไอ รวมกับบริษัทในกลุมประกอบดวย 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
บรษิทั เวสโคสทเอน็จเินยีริง่ จาํกดั   อานตอ น.2

ทาเรือประจวบ ยึดมั่นความปลอดภัย 

สรางความมั่นใจปลอดภัยทางทะเลบางสะพาน
ทาเรือประจวบจัดฝกซอมใหญทุนกักนํ้ามัน

น. 4

การจัดการดานสิ่งแวดลอม
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	 BSBM	มอบ	“ถุงผ้าใส่ยา	มาหาหมอ”   บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด 
(มหาชน) หรือ BSBM ห่วงใยสังคม ใส่ใจโลก มอบถุงผ้าใส่ยาจำานวน 1,000 ใบ ในโครงการ “ถุงผ้า
ใส่ยา มาหาหมอ” แก่ นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางสะพาน 
สำาหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ลดรายจ่ายให้กับโรงพยาบาล และลดปัญหาโลกร้อน
จากการใช้ถุงพลาสติก

X 

ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25622 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด จัดการประชุม
สัมมนาผู้ขายประจำาปี 2562 เพื่อชี้แจงระเบียบ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2562 รวมถึงการ
มอบรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำาปี 2561 โดยมีนาย
จิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
สำานักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ
จาก ดร.ธราพงศ์ ลิ้มสุทธิวันภูมิ อาจารย์ประจำา
สถาบนัปญัญาภวิฒัน ์วชิาการขายและมาตรฐาน
บรกิาร และการจดัการดา้นกลยทุธ ์บรรยายหวัขอ้ 
”การขับเคลื่อนการตลาดยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งมีผู้ขายสินค้าและ
บรกิารเขา้รว่มงาน 200 คน ณ โรงแรมเอเชยีชะอำา 
จังหวัดเพชรบุรี
  นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส สำานักจัดซื้อกลุ่ม “เอสเอสไอ” กล่าว
ว่า “สำาหรับกิจกรรมสัมมนาผู้ขายประจำาปี เป็น
กิจกรรมที่กลุ่มเอสเอสไอดำาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย และ
เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในปีนี้ได้วางแผน
การดำาเนินงาน นำาระบบการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่ม
ออนไลน์ และเริ่มนำาเอาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)   
เข้ามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเอสเอสไอ 
พร้อมชูแผนการจัดซื้อรวม 4,048 ล้านบาท ในปี 
2562 ด้วย”
  “ขอขอบคณุคูค่า้ทกุทา่น ทีใ่หก้ารสนบัสนนุ
ดำาเนนิธรุกจิรว่มกนัตลอดมา คูค่า้ทกุทา่นถอืเปน็
แรงผลกัดนัทางธรุกจิทีส่ำาคญัของกลุม่เอสเอสไอ
ใหป้ระสบความสำาเรจ็ และเตบิโตในอตุสาหกรรม
มาอย่างต่อเนื่อง เราจะรักษาความสัมพันธ์ดีๆ 
แบบนี้กันตลอดไป”
  นอกจากนี้ ภายในงานครั้งนี้ได้เปิดโอกาส
ทางธุรกิจให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะกัน เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีการมอบรางวัล

ผู้ขายดีเด่นของแต่ละบริษัทฯ จำานวนทั้งสิ้น 8 
รางวัล ประกอบด้วยรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำาปี 
2561 จำานวน 5 รางวัล และรางวัลผู้ให้บริการดี
เด่นประจำาปี 2561 จำานวน 3 รางวัล ทั้งนี้ เกณฑ์
กำาหนดการตัดสินรางวัล มีดังนี้ 1.ราคามีความ
เหมาะสม 2. คณุภาพสนิคา้ บรกิาร ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 3.ส่งมอบทันเวลาที่กำาหนด 
4.มบีรกิารหลงัการขายทีด่ ีโดยมรีายละเอยีด ดงันี้
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
มอบรางวลัผูข้ายดเีดน่ประจำาป ี2561 ใหแ้ก ่บรษิทั 
ASIAN CHEMICAL CO.,LTD. และบริษัท GIANT 
TIRE & SERVICE CO.,LTD. รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
มอบรางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจำาปี 2561 ให้แก่
บริษัท THAI PARKERIZING CO.,LTD. และบริษัท  
SIAM HARD CHROM CO., LTD. รวมทั้งสิ้น 2 
รางวัล
  บริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด มอบ
รางวัลผู้ขายดีเด่นประจำาปี 2561 ให้แก่ บริษัท 
SPECSEAL CO.,LTD. จำานวน 1 รางวัล และมอบ
รางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจำาปี 2561 ให้แก่ 
บริษัท TRIPOPKONLAKARN CO.,LTD. จำานวน 1 
รางวัล รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
  บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด มอบรางวัลผู้
ขายดเีดน่ประจำาป ี2561 ใหแ้ก ่บรษิทั XCEL PAINT 
CO.,LTD และบริษัท TARGET (THAI) COMMER-
CIAL  CO.,LTD จำานวนทั้งสิ้น 2 รางวัล
  นายนรินทร์ มานะจินดานนท์ ผู้เข้าร่วม
งาน ให้สัมภาษณ์ว่า ”บริษัทคูริตะ ได้ทำาธุรกิจ
ร่วมกับบริษัท สหวิริยาสตีลฯมาเกือบ 20 ปีแล้ว 
รู้สึกยินดีที่ได้ติดต่อทำาธุรกิจร่วมเป็นผู้ค้ากับเอส
เอสไอ ซึ่งในอนาคตต่อไปเริ่มมีการวางแผนการ
จดัซือ้แบบระบบออนไลน ์ทางบรษิทัครูติะมคีวาม
ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมธุรกิจทางด้านนี้ เพราะมี
ประสบการณเ์กีย่วกบัดา้นการจดัซือ้ออนไลนก์บั
ทางบริษัทในกลุ่มต่างๆ อาทิ เครือโตโยต้า กลุ่ม   
มนิแีบ (Minebea) นบัวา่เปน็บรษิทัผูค้า้ระดบัใหญ ่
และยินดีเป็นที่ปรึกษาร่วมกันครับ” 

จัดซื้อออนไลน์      ต่อจากหน้า 1

ธุรกิจมิตรชุมชน   ต่อจากหน้า 1
   
 

มีเงินทุน และกำาไรเพิ่มขึ้น
  ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ “เอสเอสไอ” ตามนโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใน
พื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก  เพิ่มทุนทางสังคม  มีเครือข่ายใน
การทำางาน  และยกระดับสู่การสร้างคุณค่าร่วม
รวมถึงการทำาธุรกิจเป็นคู่ค้ากับบริษัท ได้เข้าร่วม
พัฒนาและสนับสนุนโครงการต้นแบบ ”ธุรกิจที่
เป็นมิตรกับชุมชน” (Community Friendly Business)
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดอนสง่า ซึ่งเป็น 
กลุ่มที่มีสมาชิกเกิดจากการรวมตัวของคนใน
ชุมชน จำานวน 185 ราย ได้มีการจำาหน่ายข้าวสาร
ใหก้บับรษิทัฯ นำาไปเปน็สวสัดกิารใหก้บัพนกังาน
เอสเอสไอ และพนักงานรับเหมาช่วงได้บริโภค 
  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกับเอสเอสไอ
ซึ่งมีการทำาสัญญาซื้อขายข้าวตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนธันวาคมในปี 2561 สามารถสร้างประโยชน์
ใหก้บัสมาชกิวสิาหกจิชมุชนศนูยส์าธติการตลาด
บ้านดอนสง่า และได้รับผลประโยชน์จากเงินปันผล
เพิ่มขึ้น การประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน 
มีเงินทุน และกำาไรเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้วิสาหกิจ
ชุมชนยังได้รับคำาสั่งซื้อข้าวสารจากเอสเอสไอ
อย่างต่อเนื่อง

  นางเยาวรินทร์ หอมยามเย็น ผู้จัดการ
วสิาหกจิชมุชนศนูยส์าธติการตลาดบา้นดอนสงา่
กล่าวว่า “ขอบคุณทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ให้
โอกาสทางธุรกิจวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสง่า 
โดยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกับเอสเอสไอ 

จัดจำาหน่ายข้าวสารให้กับเอสเอสไอ ซึ่งตอน
แรกยอมรับว่ามีความกังวล เพราะทางกลุ่มจะ
จำาหน่ายให้กับสมาชิกรายย่อยเป็นหลักเท่านั้น 
หลังจากที่ได้ทำาการซื้อขายกับบริษัท สิ่งที่เห็น 
ได้อย่างชัดเจนศูนย์สาธิตฯ  มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  และสมาชิกจะได้รับ

ประโยชน์จากเงินปันผลประจำาปีเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีสมาชิกจำานวน 
185 ราย และหวังว่าผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านดอนสง่าจะเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทตลอดไป”

  ปจัจบุนัวสิาหกจิชมุชนศนูยส์าธติการตลาด
บ้านดอนสง่า มีการส่งข้าวสารให้กับทางบริษัทฯ 
ไปแลว้ จำานวน 28 รอบการขนสง่ ปรมิาณขา้วสาร 
จำานวน 448 กระสอบ หรือ 21,952 กิโลกรัม คิด
เป็นมูลค่าการซื้อขายจำานวนทั้งสิ้น 596,400 บาท 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับผลประโยชน์จาก

เงินปันผลเพิ่มขึ้น และการประกอบกิจการของ
วสิาหกจิชมุชนมเีงนิทนุ และกำาไรเพิม่ นอกจากนี้
ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอื่นๆ เช่น ไม้กวาด  
ทางมะพร้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปอแดง           
นบัเปน็การสนบัสนนุสนิคา้ชุมชน ดา้นการตลาด
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  นายไชยา ทรหด ผู้ใหญ่บ้านดอนสง่า ให้
สัมภาษณ์ว่า “เอสเอสไอให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนกิจกรรมของหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า 
เมื่อปี พ.ศ.2556 ซึ่งทำาให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มี
จิตสำานึกและร่วมมือกันสรรค์สร้างประโยชน์ให้
เกิดกับหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน ส่วนการทำาธุรกิจ
จำาหน่ายข้าวสารให้กับบริษัทฯ นับเป็นเรื่องใหม่
ของหมู่บ้าน เน่ืองจากตนเองไม่ใช่นักธุรกิจเพียงแต่
ทำางานกันในกลุ่ม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บริหาร
จัดการในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่ง
หมูบ่า้นมคีวามโชคดทีีม่พีนกังานเอสเอสไอ คอย
เป็นพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา จนสามารถเข้มแข็งได้
จนถึงปัจจุบันน้ี ขอขอบคุณบริษัทเอสเอสไอที่ไว้
วางใจผลผลิตจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์
สาธิตการตลาดบ้านดอนสง่า จนได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ขายกับเอสเอสไอครับ”
  ทัง้นี ้วสิาหกจิชมุชนใดทีส่นใจรว่มเปน็คูค่า้
กับกลุ่มเหล็กสหวิริยา สามารถติดต่อได้ที่สำานัก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โทร.02-238-3063-82 ต่อ 
5258 หรอืสำานกังานจดัซือ้กลุม่ โทร.032-691-403-5 
ต่อ 5071

  นายพีรเวช ณ ระนอง ผู้เข้าร่วมงาน       
ให้สัมภาษณ์ว่า “สำาหรับกลุ่มเอสเอสไอ ต้องใช้
คำาว่ามีความสัมพันธ์กันมารุ่นสู่รุ่นมาอย่าง
ยาวนาน บริษัทเป็นคู่ค้ากันน่าจะมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป โดยกลุ่ม ปตท.รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งใน
แรงผลักดันให้ธุรกิจกลุ่มเอสเอสไอเติบโต ตรง
กับนโยบายขององค์กรที่ว่า “อยากให้มีการ
เติบโตอย่างยั่งยืนคู่กันระหว่างเรากับคู่ค้า” ซึ่ง
ในปีนี้กลุ่มเอสเอสไอจะเริ่มระบบจัดซื้อออนไลน์ 
ถือเป็นการช่วยการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความ
สามารถการแขง่ขนัใหก้บัธรุกจิ ปจัจบุนัระบบของ
กลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่ใช้เป็นระบบออนไลน์ เช่น 
ดา้นทรพัยากรบคุคล (HR) ระบบการจดัซือ้-จดัจา้ง 
หากกลุม่เอสเอสไอใชร้ะบบออนไลนแ์บบเดยีวกนั 

กลุม่ ปตท.รูส้กึยนิดแีละพรอ้มใหค้วามรว่มมอืกบั

กลุ่มเอสเอสไอเต็มที่ครับ” 

  นายอาสา ไชยสุวรรณ ผู้เข้าร่วมงาน ให้

สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานกับกลุ่ม

เหล็กสหวิริยา โดยทำาธุรกิจร่วมกันมาประมาณ 

20 ปีแล้ว เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการสินค้ากับ

กลุม่เหลก็สหวริยิา ซึง่เราตา่งมองวา่เราเปน็เพือ่น

กนั คอืเตบิโตไปดว้ยกนั ถา้จะลม้ใหล้ม้ไปดว้ยกนั 

แต่ต้องก้าวไปด้วยกัน สำาหรับการจัดซื้อออนไลน์

มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะปัจจุบันตลาดดิจิตอล

เปน็สิง่สำาคญัแลว้ โลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่ง

รวดเรว็ หากเราไมม่กีารปรบัตวัตามเราอาจจะไม่

สามารถตามทันคู่แข่งได้เลย”
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และใชง้านอปุกรณท์ุน่กกัคราบนํา้มนัไดอ้ยา่งถูกวธิ ีมี
พนักงานเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 34 คน ณ ท่าเรือ A ใน
ท่าเทียบเรือประจวบ
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ท่าเรือ A ในท่าเทียบเรือ
ประจวบ บริษัท ท่าเรือประจวบ จาํกัด (พีพีซี) จัดเตรียม
แผนปฏิบัติการสําหรับภาวะฉุกเฉิน 
โดยปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ 
นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยของท่าเรือ จัด 
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ํามัน
ประจาํป ี2562 กรณเีกดินํา้มนัรัว่ไหล
จากเรือเดินทะเลต่างประเทศใน
อาณาบรเิวณทา่เรอื เพือ่ใหบ้คุลากร
ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน และฝึกฝน
ให้เกิดความเขา้ใจและความชํานาญ
ในการปฏบิตังิาน โดยมพีนกังานเขา้
ร่วมฝึกซ้อมจํานวนทั้งสิ้น 34 คน 
  สําหรับทุ่นกักน้ํามัน (Oil Contain-
ment Boom) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน   
การกําจัดนํ้ามันหากเกิดการรั่วไหล
ของน้ํามันในปริมาณมาก มีความยาว
ถงึ 1,000 เมตร ซึง่ไดร้บัการออกแบบ
ใหส้ามารถใชง้านกลางแจง้ไดต้ลอด
เวลา มีระยะลอยเหนือนํ้า 30 ซ.ม. 
และระยะกั้นใต้นํ้า 70 ซ.ม. และ  
กรณีการเกิดนํ้ามันรั่วไหลจากเรือ
เดินทะเลต่างประเทศ มี 2 ระดับ คือ นํ้ามันรั่วไหล
ระดับ 1 หมายถึง  ปริมาณนํ้ามันที่รั่วออกมามองเห็น
เป็นฟิล์มบางๆ สามารถใช้นํ้ายาขจัดคราบนํ้ามัน 
(Oil spill) ขจัดได้ และนํ้ามันรั่วไหลระดับ 2 หมายถึง         
ปริมาณนํ้ามันที่รั่วออกมามองเห็นด้วยตาและไม่             
สามารถใช้นํ้ายาขจัดคราบนํ้ามัน (Oil spill) ขจัดได้ 
ต้องใช้ทุ่นกักนํ้ามันดําเนินการ

  “ผู้สื่อข่าว” รายงานต่อไปว่า แผนปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉินครั้งนี้ ได้
จําลองกรณีเกิดนํ้ามันรั่วไหลจากเรือเดินทะเลต่าง
ประเทศ (นํ้ามันรั่วไหลระดับ 2) ซึ่งมีผู้พบเห็นนํ้ามัน
รั่วไหล ณ ท่าเรือ A ในท่าเทียบเรือประจวบสําหรับ       
ใช้ขนถ่ายสินค้า โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1. ผู้พบเห็นนํ้ามันรั่วไหลแจ้งศูนย์แจ้งเหตุ (แผนก
บริการท่า)  2. ศูนย์แจ้งเหตุแจ้งผู้อํานวยการดําเนินการ

กักคราบนํ้ามัน  3. ศูนย์แจ้งเหตุแจ้งแผนกเรือและ
ประสานกบัแผนกบรกิารทา่  4. แผนกเรอื แผนกบรกิาร
ท่า ดําเนินการจัดอุปกรณ์กําจัดคราบนํ้ามัน ได้แก่    
นํ้ายาขจัดคราบนํ้ามัน (Oil spill) เรือพีพีซี 1 พร้อม     
อุปกรณ์ฉีดนํ้ายา และทุ่นกักนํ้ามัน 5. ผู้อํานวยการ
กักคราบนํ้ามันแจ้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
ปฏบิตักิารทา่เรอืทราบ  6. ผูอ้าํนวยการกกัคราบนํา้มนั

ประสานกับบริษัทท่าเรือ 7. ไลน์ ทรานสปอร์ต จํากัด 
ขอบรกิารเครือ่งมอืหนกั 8.แผนกเรอืแจง้ใหเ้รอืพพีซี ี1 
เรอืลากจงุ และแผนกบรกิารทา่ชว่ยในการดาํเนนิการ
กกัคราบนํา้มนั และ 9.ผูอ้าํนวยการกกัคราบนํา้มนั (ผู้
จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ) แจ้งหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง (กองเรือภาค 1 และกรมการขนส่งทางนํ้า
และพาณิชนาวี) 
  จากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว สรุปได้วา่

พนักงานสามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานได้อย่าง

ถกูตอ้ง และสามารถใชง้านอปุกรณท์ุน่กกัคราบนํา้มนั 

ทีม่คีวามยาว 120 เมตร ไดอ้ยา่งถกูวธิ ีการฝกึซอ้มครัง้

นีน้อกจากพนกังานทีเ่ขา้รว่มจาํนวน 34 คน เกดิความ

เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ยังเกิดความชํานาญเพิ่มขึ้น

อีกด้วย

  นายพิทูล กองเลข  หัวหน้าแผนกความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ กล่าวว่า “การฝึกซ้อม
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติ และฝึกฝนการใช้งานอุปกรณ์ทุ่นกักคราบ       
นํ้ามันให้เกิดความเข้าใจและความชํานาญ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน และการ
ปฏบิตังิานจรงิ พรอ้มวางมาตรการปอ้งกนัผลกระทบ

หรือปัญหาที่ เกิดจากกรณีนํ้ามัน
หกรั่วไหลลงสู่ทะเลจากเรือที่ เข้า
มาเทียบท่าขนถ่ายสินค้า โดยการ
ฝึกครั้งนี้เป็นการตอกยํ้าขีดความ
สามารถและให้พนักงานเกิดความ
พร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
จริงๆ”
 นายภรีพฒัน ์ ประจวบลาภ-
ไพศาล ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม ให้สัมภาษณ์
ว่า “การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 
แล้ว รู้สึกว่าการฝึกซ้อมทุกครั้งทําให้
เราได้ทบทวนการใช้ทุ่นกักนํ้ามัน  
เพื่อถ้าเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน   
นํ้ามันหกรั่วไหลจริงๆ เราพร้อมที่จะ
รับมือได้อย่างทันถ่วงที การฝึกซ้อม
ในวันนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
ถอืวา่ผา่นไปไดด้ว้ยด ีทาํไดต้ามแผน
ปฏิบัติงานที่ได้เตรียมไว้ครับ”
 บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด 
หรือ พีพีซี เป็นท่าเรือนํ้าลึก ประกอบ

กจิการทา่เรอืพาณชิยส์ากล รวมถงึใหบ้รกิารทา่เทยีบ
เรอืสาํหรบัเรอืเดนิทะเลพาณชิยแ์ละเรอืบรรทกุสนิคา้
ทัว่ไป โดยมทีา่เทยีบเรอืใหบ้รกิารจาํนวน 4 ทา่ (A-B-C-
D) สามารถรองรบัเรอืขนถา่ยสนิคา้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนรับฝากเก็บสินค้า โดยสินค้าที่
ให้บริการบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่เกี่ยว
กับเหล็กของกลุ่มเหล็กสหวิริยา

ซ้อมใหญ่              ต่อจากหน้า 1

ผู้สูงวัย               ต่อจากหน้า 1
   

 
ทาํใหส้ง่ผลกระทบตอ่ทกุชว่งวยั รวมถงึกลุม่ผูส้งูอายุ
ด้วย ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร การปรับตัวในชีวิต
ประจําวัน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ
ไดเ้ปลีย่นไปดงักลา่ว กลุม่เหลก็สหวริยิา จงึไดร้ว่มมอื
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถํ้าคีรีวงศ์
อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นําชุมชน ตําบลธงชัย 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดําเนิน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจําปี 2562 ภายใต้
โครงการ “สร้างสุขกับฅนสาธารณสุข” ข้ึน เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะที่มี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต ส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
นอกจากนีย้งัเปน็การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง
คนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
  ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมนําร่องให้กับผู้สูงอายุ   
บ้านทางสาย และครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ               
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถํ้าคีรีวงค์ ซึ่ง
จะจัดประจําที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านทางสาย    
ทกุวนัองัคารสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืน  ทัง้นีไ้ดด้าํเนนิการ
มาแลว้ 2 ครัง้โดยมเีปา้หมายดาํเนนิการทัง้สิน้จาํนวน 
11 ครั้งภายในปีนี้ 
  นายอรรถกร เผยว่า หลักสูตรการเรียนได้สอด
แทรกสาระ ความบันเทิงให้กับผู้สูงอายุตลอดปีการ
ศึกษา เช่น ความเป็นมาและประโยชน์ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ความรู้ “ฟันดี ชีวีมีสุข” อาหารเพื่อสุขภาพ 
สงูวยัใสใ่จสขุภาพ (โรคทีพ่บบอ่ยในผูส้งูอาย)ุ กจิกรรม
ทัศนศึกษาโรงเรียนผู้สูงอาย ุต.พงศ์ประศาสน์ เข้าวัด
ฟงัธรรม จติอาสารกัษค์วามสะอาด กจิกรรมธรรมชาติ
บําบัด เพาะพันธ์กล้าไม้กับผู้สูงวัย ฝึกอาชีพเพิ่ม   
รายได้-ลดรายจ่าย หลักการใช้ยาเบื้องต้น การออม
กับผู้สูงวัย ผู้สูงวัยกับภัยใกล้ตัว โรคเรื้อรัง นอกจาก
สาระความรู้ที่ผู้สูงอายุจะได้รับแล้วยังมีกิจกรรม
สันทนาการต่างๆ ท่ากายบริหาร และการออกกําลัง
กายสําหรับผู้สูงอายุอีกด้วย
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน

ว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ขึ้น ภายในงานมี
การให้บริการคัดกรองความดันโลหิต ให้คําแนะนํา
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ชั่งนํ้าหนัก วัดรอบเอว
เพ่ือตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นให้กับผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น (อสม.) และเจา้หนา้ทีจ่าก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถํ้าคีรีวงค์ มี
การสวดมนตไ์หวพ้ระโดยนางสมจติร พนัธด์ ีประธาน
ผูส้งูอาย ุซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกจากเพือ่นๆ ผูส้งูอายใุห้
เป็นประธานของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
  กจิกรรมกายบรหิาร การฝกึไหวพรบิในรปูแบบ
ต่างๆ เช่น การนับเลข การทํามือจีบแอล  การนวดใบหู
เพ่ือช่วยในการผ่อนคลาย โดยเจ้าหน้าท่ี บมจ.สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี  การให้ความรู้เรื่อง สุขภาพฟัน วิธีการ
แปรงฟนั ทา่กายบรหิารเพือ่ใหฟ้นัและลิน้มรีะบบการ

รบัรูข้องรสชาตอิาหาร และทาํใหผู้ส้งูอายรุบัประทาน
อาหารไดด้ขีึน้ วธิกีารดแูลชอ่งปาก การขอเขา้รบัและ
การรักษาฟันจากสถานพยาบาล การจัดเก็บรักษา  
ฟนัปลอมสาํหรบัผูส้งูอายทุีไ่มม่ฟีนั โดยนางสาวศริพิร
ฉายท่ัว เจ้าหน้าท่ีทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลธงชัย ทําให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ

ความสนุกสนาน มีรอยยิ้มจากการเข้าร่วมกิจกรรม
กลับบ้านไป
  นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านทางสาย 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธไ์ดใ้หส้มัภาษณส์าํหรบัการจดั
กิจกรรมในครั้งนี้ว่า “สําหรับการจัดกิจกรรมผู้สูง
อายุในเดือนนี้มีผู้สูงอายุทั้ง 3 หมู่บ้าน ในเขตรับผิด
ชอบของ รพ.สต.บ้านถํ้าคีรีวงศ์ มีความรู้สึกว่าผู้สูง
อายุมีความสุขในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต้อง
ขอขอบคุณ  รพ.สต.บ้านถํ้าคีรีวงค์และเจ้าหน้าที่จาก

กลุ่มเหล็กสหวิริยาที่มาร่วมให้ความรู้และความ
สนกุสนาน เปดิโอกาสใหผู้ส้งูอายมุาพบปะพดูคยุกนั
เพราะผู้สูงอายุหลายๆ คนส่วนมากจะอยู่บ้านตาม
ลําพัง ลูกหลานต้องออกไปทํางาน จึงอยากให้
กิจกรรมนี้ยังคงอยู่เพื่อผู้สูงอายุต่อไป นอกจากนี้ 
กลุ่มเหล็กสหวิริยายังสนับสนุนกิจกรรมหลายๆ ด้าน
กับหมู่บ้านจนทําให้ได้รับรางวัลมากมาย ขอบคุณ
มากครับ” 
  นายศักชัย มีอารีย์ ผู้อํานวยการ รพ.สต.บ้าน
ถํา้ครีวีงศ ์กจิกรรมโรงเรยีนผูส้งูอาย ุในเขตรบัผดิชอบ
ของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นถํา้ครีวีงศ ์
มีจํานวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านถํ้าคีรีวงศ์ หมู่ 1, บ้าน-
หนองระแวง หมู ่4 และบา้นทางสาย หมู ่9 ตําบลธงชยั 
โดยมสีดัสว่นผูส้งูอายคุดิเปน็รอ้ยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสภาพ
สังคมในปัจจุบันของเราได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แล้ว เราจึงมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมใน
การดแูลสขุภาพกาย สขุภาพใจ รว่มกนั โดยมรีปูแบบ
การดําเนินงานเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ คือ 
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นําชุมชน โรงยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพตาํบล และสมาชกิ อสม. ทกุหมูบ่า้น ไดช้ว่ยกนั
ขับเคล่ือนกิจกรรมให้เกิดข้ึน เพ่ือประโยชน์ของผู้สูงอายุ
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของเรา จึงเร่ิมใช้แนวทางโรงเรียนผู้สูงอายุ
มาขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ส่วนความคาดหวัง
ของเรา คอื อยากเหน็รอยยิม้ การพบปะพดูคยุกนัของ
ผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง ได้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การ
ร่วมเล่นกิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู้ท่ีเหมาะสม
และมีประโยชน์กับผู้สูงอายุ เพื่อนําไปใช้ในชีวิต
ประจาํวนั โดยมวีทิยากรภายนอกทีเ่ปน็ภาคเีครอืขา่ย
ของเราได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามา นอกจากนี้ 
ยังมีความคาดหวังว่ากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจะ
เปน็กจิกรรมทีย่ัง่ยนื โดยไดพ้ยายามทกุวถิทีางเพือ่ให้
กจิกรรมไดด้าํเนนิตอ่ไปจนเปน็กจิกรรมหลกัของพืน้ที่
ให้บริการของ รพ.สต.บ้านถํ้าคีรีวงศ์ นอกจากนี้ ใน
อนาคตอยากชักชวนบุตรหลานได้เข้ามาเห็นรอยยิ้ม
ของผู้สูงอายุ ในส่วนท่ีเราเป็นผู้ดําเนินงานก็มีความสุข
ไปดว้ย รวมทัง้ และเขา้มารว่มดาํเนนิกจิกรรมดว้ยกนั
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ประจําวันที่  1  เมษายน  25624 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

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

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน เม.ษ. 62

หมายเหตุ
1.  ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2.  ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3.   ผูสมคัรพนกังานประจาํตองผานการคดัเลือก  ไดแก  การพจิารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรซอมบํารุง (Spare part) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
 วิศวกรฝายการผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
 วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ (3 อัตรา)
 วิศวกรอนุรักษพลังงาน วุฒิปริญญาตรี วิศวกรไฟฟา (1 อัตรา)
 วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี วิศวกรวัสด ุ/ โลหะการ / อุตสาหการ (4 อัตรา)
 Technician วุฒิปวส. เครื่องกล / ชางยนต / อุตสาหการ (2 อัตรา)
 Technician (ไฟฟา) วุฒิปวส. ไฟฟา (3 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. สาขาชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา

 วิศวกรเคร่ืองกล/อุตสาหการ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ  (1 อัตรา)
 วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ  (1 อัตรา)
 Steel Structure Engineer วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล / อุตสาหการ / งานเช่ือม
 (1 อัตรา)

• เลขานุการผูบริหาร  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 12 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต อุตสาหการ งานเชื่อม

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกรไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา  (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟากําลัง

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• พนักงานปฏิบัติการหองปฏิบัติการ( Lab) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. และหรือ ปวช. / ม.6 สายวิทย

• พนักงานแผนกควบคุมเหล็กมวน (Coil)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• พนักงานปฏิบัติการแผนกผลิต                  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• พนักงานปฏิบัติการแผนกซอมบํารุง         จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• พนักงานปฏิบัติการแผนกสาธารณูปโภค  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
     วุฒิปวส. และหรือปวช. / ม.6

 เอสเอสไอเดินสายสื่อสารชุมชนตอเนื่องโครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี   ทีมสํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนกลุม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือเอสเอสไอ 
เดินสายประชาสัมพันธขอมูลการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของโครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี และรับฟงคําถาม ขอเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ 4 ตําบลโดยรอบที่ตั้งโครงการ เมื่อวันที่ 
26 - 29 มีนาคม 2562 ที่ผานมา
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