เอกสำรแนบที่ 2.23
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โรงงำนเขำวง
ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2562

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
โครงการวิสาหกิจคุณธรรมชุมชนรักษ์นํ้า จ.สระบุรี ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

จํานวน
ผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการ

ชุมชนท่าหลวง

20

97

45

112

ชุมชนเขาวง

56

12

25

53

ชุมชนแก่งคอย

27

37

25

48

103

146

95

213

กลุ่มเป้าหมาย

รวม

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
SCG หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ชุมชนสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 4/2562
วันอังคารที่ 7 พ.ค. 2562 ณ อบต.เขาวง
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

คะแนนแบบประเมิน 76.3%
28

14

5

18
30

71

ฝึกอาชีพระยะสั้น

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัดผม

เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง

นวดแผนไทย

หน่วยแพทย์

จํานวน

หมู่ 5

75 คน

หมู่ 8

46 คน

รวม

121 คน
ข้อเสนอแนะ

ด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR)

ดีมากอยากให้มีปีละ 2 ครั้ง/ดีมาก
ดีมากจัดบ่อยๆ
ดีมาก

กิจกรรมด้านการส่งเสริม
อาชีพ

ดีมาก/ดีมาก/ดีมาก

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ดีมาก/ดีมาก/ดีมาก

กิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยต่อชุมชน

ดีมาก/ดีมาก/ดีมาก

การประชาสัมพันธ์ (เปิดเผย
ข้อมูล/สื่อสารข้อมูล)

อยากให้จัดแบบนี้บ่อยๆ/มาจัดทุกปีดี
มากๆ/ดีมาก

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
SCG หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ชุมชนสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 4/2562
วันอังคารที่ 7 พ.ค. 2562 ณ อบต.เขาวง
เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง

ฝึกอาชีพระยะสั้น

ตัดผม

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

นวดแผนไทย

หน่วยแพทย์

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
SCG หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ชุมชนสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 3/2562
กลุ่มโรงงานท่าหลวง วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2562 ณ วัดม่วงน้อย

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ปทบ.เหมืองหินปูน

วันที่ 10/5/62 สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ปทบ.เหมืองหินปูน โครงการพัฒนาชุมชน รวม 5 โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน , อบต. , อสม.ต.เขาวง
2. โครงการ รร.เศรษฐกิจพอเพียง-รร.วัดเขาวง
4. โครงการ รร.เศรษฐกิจพอเพียง-รร.บ้านเขาพลัด
3. โครงการ รร.เศรษฐกิจพอเพียง-รร.บ้านซับชะอม 5. โครงการ รร.เศรษฐกิจพอเพียง-รร.บ้านพุกร่าง

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
สํารวจโครงการ OCOP ปี 2562
-16 พ.ค.
สํารวจ OCOP ฝั่ง TL/KW

16-17 พ.ค. สรุปจํานวน
โครงการ OCOP ทั้งหมด

20-21 พ.ค.

22-24 พ.ค.

ผจส/ผจก.พิจารณา
โครงการ

- อัพโหลดข้อมูลขึ้น Web

พื้นที่

- ประชาสัมพันธ์เปิดจอง

สรุปสถานะ

ท่าหลวง

31

เขาวง

26

6

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

แจกหนังสือ ติดประกาศ , หน่วยงานราชการ รับฟังความคิดเห็น โครงการ Solar Farm KW 3

วันที่ 8/5/62 ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา บ.คอนซัลแทนท์ฯ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และแจกหนังสือเชิญประชุม ชี้แจงราย ละเอียด
โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ชุมชนในเขต
พื้นที่รอบโรงงานเขาวง โครงการ Solar Farm KW 3 (จัด 29/5)

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

ร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสาทําความดี ด้วยหัวใจ ต.เขาวง

วันที่ 10/5/62 ร่วมงานปลูกต้นไม้ จิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับ อบต.เขาวง และ
ผู้นําชุมชน บริเวณริมถนนเขาวง-ม่วงฝ้าย โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง นอภ.พระพุทธบาท เป็น
ประธาน

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

ร่วมเปิดงาน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

วันที่ 13/5/62 ร่วมเปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 7 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา โดยมี นายประทีป กามิตรี นอภ.ท่าเรือ เป็นประธาน

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโรงไฟฟ้า Solar Farm KW3

กจก.ปูนท่าหลวง
กล่าวเปิดงาน

ดร.เกรียงไกร SCG
CEMENT
กล่าวรายงาน

นอภ.เฉลิมพระเกียรติ

พลังงานจังหวัดสระบุรี

การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ (โซล่า ฟาร์ม เขาวง โรงงาน 3) ขนาด 3.72 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด วันพุธที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CCR KW โดยมี กจก.ปูนท่าหลวง เป็นประธาน ,
หน่วยงานราชการ ชุมชน ต.เขาวง , ต.หัวปลวก , ต.ห้วยป่าหวาย เข้าร่วมรับฟัง

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

สรุปประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ/โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm KW3
คําถาม / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

คําชี้แจ้ง / การดําเนินการแก้ไข

1. ที่ดินชาวบ้านอยู่หา่ งจากโครงการ 200 เมตร ปลูกพืช
เกษตร เช่น ข้าวโพด ขนุน สังเกตพบว่าผลแห้ง และเล็กลง
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการสะท้อนของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และโครงการ หรือไม่
(นายทองคํา สิงห์ทุม – อดีตกํานัน ต.เขาวง)

1. การดําเนินการโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
เกษตรกรรม ดังนี้
1.1 ความร้อน – แผงเซลล์ฯ ไม่ได้เป็นจุดรวมแสง จึงไม่เกิดความ
ร้อนเพิ่มขึ้นในพืน
้ ที่,การสะท้อนแสงมีคา่ น้อยกว่าพืน
้ ถนน
1.2 นํ้าและดิน – นํ้าที่ใช้ทําความสะอาดแผงเซลล์ฯ เป็นนํ้าสะอาด
ไม่ปนเปื้อนสารเคมี จึงไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตร
2. ยกตัวอย่างกรณีศก
ึ ษาจากต่างประเทศ ที่ทําโรงไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ บางพื้นที่จะทําฟาร์มควบคูก
่ ับโรงไฟฟ้าฯ โดย
ปลูกผัก/พืช ร่วมด้วย , ยกแผงเซลล์ให้สูง และทําปศุสัตว์
ด้านล่าง

2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีอายุการใช้งาน 25 ปี , เมื่อครบ
อายุจัดการอย่างไร , ก่ออันตรายหรือไม่
(นายทองคํา สิงห์ทุม – อดีตกํานัน ต.เขาวง)

- แผงเซลล์ฯ มีอายุ 25 ปี
- ในต่างประเทศมีเทคโนโลยีรไี ซเคิล ได้ถึง 95 %
- ประเทศไทย ยังไม่มีบริษัทรับกําจัด หากแผงเซลล์ แตก
เสียหาย เสื่อมสภาพ โครงการจะส่งกลับบริษัทผู้ผลิตเพือ
่
รีไซเคิลต่อไป

3. ประชาชนในพืน
้ ที่ไม่ทราบรายละเอียดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เขาวง 1 และ 2 ซึ่งได้ทราบภายหลังมีการ
ก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ขอให้ทางโครงการชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้ชัดเจน
(นายทองคํา สิงห์ทุม – อดีตกํานัน ต.เขาวง)

- การรับฟังความคิดเห็นของ โครงการ โรงไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ โรงงานเขาวง 1 และ 2 ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาํ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
- แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็มีจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชม
ุ ชนสัมพันธ์ลง
พื้นที่เพื่อแจ้งข่าวสารการดําเนินการของโครงการและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนือ
่ ง เพิ่มเติม

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโรงไฟฟ้า Solar Floating TL3

กจก.ปูนท่าหลวง
กล่าวเปิดงาน

ดร.เกรียงไกร SCG
CEMENT
กล่าวรายงาน

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดตั้งโรง ไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ (ชนิดลอยนํ้า ท่าหลวง โรงงาน 3) ขนาด 4.08 เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด วัน
พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศพท. โดยมี กจก.ปูนท่าหลวง เป็นประธาน ,
หน่วยงานราชการ ชุมชน ต.บ้านครัว , ต.ท่าหลวง , ต.เริงราง เข้าร่วมรับฟัง

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

สรุปประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ/โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm TL3
คําถาม / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

คําชี้แจ้ง / การดําเนินการแก้ไข

1. โครงการมีแผนในการเตรียมการป้องกันปัญหานํา้ ท่วม
อย่างไร เนื่องจากในปี พ.ศ. 2553 เคยประสบปัญหานํา้ ท่วม
พื้นที่ถนนบริเวณที่ตง
ั้ โครงการ
(กรรมการชุมชนธารารัตน์)

- เนื่องจากการติดตัง
้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดลอยนํา้ เป็น
การติดตั้งโครงสร้างบนทุน
่ ลอย ซึ่งสามารถลอยนํา้ ได้ ดังนั้น
ในกรณีที่มีการเพิม
่ ขึ้นหรือลดลงของระดับนํา้ ทุ่นลอยสามารถ
ลอยตัวอยู่เหนือระดับนํา้ ในบึงบ้านช้างได้ โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อแผงเซลล์ฯ

2. อยากให้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรือ
่ งการติดตั้งโครงสร้างแผง
เซลล์ฯปิดพื้นผิวนํา้ ซึ่งจะทําให้ผิวนํ้าไม่ได้สัมผัสกับอากาศ
อาจจะส่งผลกระทบต่อพืชนํา้ สัตว์นํ้า และคุณภาพนํา้ ซึ่ง
อาจทําให้เกิดนํ้าเน่าเสียได้
(ตัวแทนจากสํานักงานสิง
่ แวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี)

- โครงการได้ทําการศึกษาโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด
ลอยนํ้าเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี โดยเริ่มจากการทําโมเดล
ขนาดเล็ก และขยายขนาดขึ้นไปเรือ
่ ยๆ
- ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด ได้ดําเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดลอยนํ้า อยู่ก่อนแล้วที่
โรงงานเขาวง และประเทศกัมพูชา
- สําหรับการออกแบบติดตัง
้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอย
โครงการไม่ได้ติดตัง
้ ปิดผิวนํา้ ทั้งหมด โดยพื้นที่ทั้งหมดของ
บึงบ้านช้างประมาณ 100 ไร่ โครงการทําการเช่าพืน
้ ที่ประมาณ
45 ไร่ และแบ่งเป็นพื้นที่ตด
ิ ตัง
้ แผงเซลล์ฯทั้งหมด 22 ไร่ เท่านั้น
ทั้งนี้ ทุ่นลอยที่ติดตัง
้ นัน
้ มีช่องว่างที่สามารถให้อากาศสัมผัส
กับผิวนํ้าได้ ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหานํา้ เน่าเสียภายในบึง
บ้านช้าง

3. หากในระหว่างการใช้งานมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชํารุด
เสียหาย โครงการมีการจัดการอย่างไร
(ตัวแทนจากสํานักงานสิง
่ แวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี)

- กรณีแผงเซลล์ฯ ชํารุดเสียหาย สามารถนําไปรีไซเคิลได้ 100%
แต่เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มบ
ี ริษัทที่รับรีไซเคิล
ดังนั้นหากมีแผงเซลล์ที่ชํารุดเสียหาย โครงการจะส่งกลับไปยัง
บริษัทผู้ผลิต เพื่อนําไปรีไซเคิลและส่งแผงใหม่กลับมายัง
โครงการ
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4. ในการดําเนินโครงการจะมีความร้อนและรังสีเกิดขึ้น
หรือไม่
(ผู้ใหญ่บ้านหมูท
่ ี่ 8 ตําบลบ้านครัว)

- ในการดําเนินโครงการจะไม่มค
ี วามร้อนเกิดขึ้น เช่นเดียวกับ
โครงการที่ตด
ิ ตัง
้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนพืน
้ ดิน ทั้งนี้ ความ
เย็นจากผิวนํา้ จะช่วยให้แผงเซลล์ที่ลอยอยู่บนผิวนํา้ สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้น
- สําหรับการสะท้อนแสงจะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน
แสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีค่าน้อยกว่า 0.05%ซึ่งน้อยกว่า
ถนนคอนกรีตทีม
่ ค
ี า่ สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 0.15% เนื่อง
จากเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นต้องการให้มก
ี ารสะท้อนแสงน้อย
เพื่อให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สด
ุ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพสูงสุด

5. ขอสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวถนน ในชุมชน เพื่อ
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการ
(ประธานชุมชนหัวกองเหล็ก)

- ในการจ่ายไฟให้กับชุมชนนัน
้ ทางโครงการติดข้อกําหนดของ
การไฟฟ้า เนื่องจากไม่สามารถจ่ายเข้า Grid ของการไฟฟ้าได้
- ซึ่งที่ผ่านมาโครงการทําได้เพียงติดไฟส่องสว่างโดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อให้แสงสว่างบนถนนบริเวณรอบโครงการ
เท่านั้น ไม่สามารถจ่ายไฟให้ชุมชนโดยตรงได้

6. เนื่องจากในพืน
้ ที่ของบึงบ้านช้างมีชุมชนโดยรอบ อยาก
ให้โครงการคํานึงถึงความปลอดภัยในการติดตัง
้ เครื่อง
แปลงไฟ หม้อแปลง และสายส่ง ที่อาจพาดผ่านชุมชน
(ตัวแทนจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

- บริเวณพื้นที่ตด
ิ ตัง
้ หม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้า จะเป็นพื้นที่
ด้านข้างของบึงบ้านช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษท
ั ปูนซิเมนต์ไทย
(ท่าหลวง) จํากัด โดยโครงการจะควบคุมและดูแลให้อยู่ภายใน
พื้นที่ของโครงการ และจะไม่ให้กระทบกับชุมชน สําหรับ
มาตรฐานในการติดตัง
้ หม้อแปลง สายส่ง และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า ในส่วนของการเดิน
สายไฟ จะใช้วิธีท่อลอดใต้ดินภายในพืน
้ ที่โครงการ , การเดิน
สายไฟรอบถนนจะใช้วธ
ิ ีการเจาะลอดและไม่มก
ี ารขุดเปิดถนนจึง
ไม่มีผลกระทบต่อการสัญจร
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7. อยากให้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันความปลอดภัยในเรือ
่ ง
ของไฟฟ้ารั่วและอัคคีภัย
(ตัวแทนจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

- โครงการมีการติดตัง
้ สายดินเพื่อป้องกันกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว
หรือเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) มีระบบตัด
ไฟอัตโนมัตใิ นกรณีที่เกิดไฟฟ้ารัว
่ แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
ดําเนินโครงการในเครือบริษัททีผ
่ ่านมา ไม่พบสัตว์นาํ้ หรือ
สิ่งมีชีวิตในบ่อได้รับผลกระทบแต่อย่างใด นอกจากนี้
ห้องควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ติดตัง
้ และแนวทางการป้องกัน
อัคคีภัยทั้งหมด เป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมด

8. หากมีนาํ้ ปริมาณมากไหลลงสูบ
่ ึงบ้านช้างจนเต็ม
โครงการจะระบายนํา้ ออกไปยังแม่นาํ้ ป่าสักหรือไม่ เนื่องจาก
หากโครงการไม่ระบายนํา้ ออก อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
หมู่ที่ 8 บ้านตลาดใหม่ ตําบลบ้านครัว
(สารวัตรกํานันตําบลบ้านครัว)

- ลักษณะบึงบ้านช้างเป็นระบบปิด โดยมีวัตถุประสงค์ไม่
ต้องการให้นาํ้ จากบ่อส่งผลกระทบกับชุมชน ซึ่งในช่วงที่นาํ้ มี
ปริมาณมากบึงบ้านช้างจะทําหน้าที่รองรับนํา้ จากชุมชน
เนื่องจากลักษณะที่ตง
ั้ ของบ่อจะอยูต
่ าํ่ กว่าพืน
้ ที่ชุมชน ทั้งนี้
บ่อเป็นระบบปิดไม่มเี ส้นทางในการระบายนํา้ ออก เมื่อนํ้าเต็มบ่อ
จะระบายออกตามธรรมชาติ

9. ผลกระทบจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์มอ
ี ะไรบ้าง
(ใบคําถาม)

- ในการขนส่งอุปกรณ์ของโครงการจะใช้รถ 18 ล้อ ประมาณ 4
คัน คาดว่าจะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 2 วัน นอกจากนี้ มี
การขนส่งอุปกรณ์เพือ
่ ติดตัง
้ ทุ่นลอย วันละประมาณ 1 คัน โดย
จะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากนีโ้ ครงการยังกําหนดให้
มีมาตรการป้องกันในเรื่องฝุ่นละอองอีกด้วย

10.เมื่อโครงการเปิดดําเนินการ วิถีชีวต
ิ ต่างๆ ของชุมชนจะ
ได้รับผลกระทบหรือไม่ และถนนบริเวณรอบบึงบ้านช้างยัง
สามารถสัญจรได้เหมือนเดิมหรือไม่
(ผู้ใหญ่บ้านหมูท
่ ี่ 3 ตําบลบ้านครัว)

- เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโรงงานปูนซิเมนต์ทา่ หลวง จะ
ประสานงานกับชุมชนในเรือ
่ งเส้นทางสัญจรโดยรอบโครงการ
โดยวิถีชีวิตของชุมชนจะยังคงเดิม ทั้งนีห
้ ากชุมชนได้รับ
ผลกระทบ โครงการและโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวงยินดีให้
ความช่วยเหลือ
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11. เมื่อโครงการเปิดดําเนินการจะมีแนวทางในการพัฒนา
ถนนและไฟฟ้าบริเวณรอบบึงบ้านช้างหรือไม่ เนื่องจาก
ปัจจุบันประชาชนในพืน
้ ที่ใช้เส้นจากรอบบึงบ้านช้างในการ
สัญจรเป็นประจ้า และในเวลากลางคืนจะมืดมาก
(รองประธานชุมชนตลาดใหม่)

- รูปแบบการพัฒนาในส่วนของถนนและไฟฟ้า จะเหมือนกับ
โครงการโซล่าฟาร์ม ท่าหลวง 1 คือ จะมีการปรับปรุงพืน
้ ที่ถนน
และมีการติดตัง
้ ไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบบึงบ้านช้าง หากมีการ
ดําเนินการในช่วงใด ทางชุมชนสัมพันธ์จะประสานไปยังชุมชน
ให้ทราบอีกครั้ง

12. ในอดีตหากนํา้ ในบริเวณชุมชนตลาดใหม่ (หมู่ที่ 8) มี
ปริมาณมาก จะขอความร่วมมือจากโรงงานปูนซิเมนต์ท่า
หลวงในการผันนํา้ จากชุมชนตลาดใหม่ลงสู่บง
ึ บ้านช้าง เพื่อ
ลดระดับนํ้าและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่
หากในอนาคต เมื่อโครงการเปิดดําเนินการแล้วโรงงานปูนซิ
เมนต์ท่าหลวงไม่ให้ผันนํา้ ลงสูบ
่ ึงบ้านช้าง โครงการอาจจะ
ต้องศึกษาเพิม
่ เติมจากแนวทางการจัดการนํา้ ที่ผ่านมา เพื่อ
ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ นอกจากนีย
้ ังมีชุมชนหนอง
สะเดา (หมู่ที่ 7) และชุมชนยันฮี (หมู่ที่ 11) ที่จะได้รับผลกระทบ
ด้วยเช่นกัน
(ตัวแทนจากสํานักงานเทศบาลตําบลท่าลาน)

- พื้นที่ทั้งหมดของบึงบ้านช้างประมาณ 100 ไร่ มีเพียง
บางส่วนที่ระดับความลึกของนํา้ อยู่ที่ 3 เมตร โครงการจึงเลือก
พื้นที่ในการติดตัง
้ แผงเซลล์เพียง 45 ไร่ เนื่องจากคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน กรณีนํ้าแล้งหรือนํา้ ท่วม หาก
โครงการเลือกติดตั้งแผงเซลล์จํานวนมาก จะต้องติดตัง
้ ในพืน
้
ที่ระดับนํ้าตืน
้ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับนํา้ ไม่สามารถผันไปสู่ชุมชนได้
แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้รวบรวมข้อมูลระดับนํา้ ย้อนหลัง
10 ปี ซึ่งรวมปี พ.ศ. 2554 ไว้เรียบร้อยแล้ว และโครงการยินดีที่
จะศึกษาเรื่องทิศทางการไหลของนํา้ เพิม
่ เติม โครงการขอ
ยืนยันว่าการจัดการนํา้ ในอนาคตจะยังคงเป็นเช่นเดิม ยกเว้น
กรณีการเกิดอุทกภัยใหญ่ เช่น กรณีการเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ.
2554 จะต้องทําการหารือร่วมกันกับชุมชนแล้วแต่กรณีไป
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SCG หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ชุมชนสัมพันธ์สัญจร เขาวง ครั้งที่ 5
วันที่ 5/6/62 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1,3 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท

ฝึกสอนดับเพลิง
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย รพ.สต.เขาวง

บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,นวดแผนไทย

ฝึกสอนอาชีพระยะสั้น,ตัดผม,กิจกรรมสําหรับเด็กๆ
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SCG หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ชุมชนสัมพันธ์สัญจร กลุ่มท่าหลวง ครั้งที่ 5
วันที่ 21/5/62 ณ หมู่บ้านพรรพากร (ข้าง บกด.ท่าหลวง) ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ

นวดแผนไทย

ฝึกสอนอาชีพระยะสั้น

กิจกรรมสําหรับเด็กๆ

เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง จยย.

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัดผมชาย-หญิง

บริการอาหาร
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จัดงานตลาดนัดชุมชน ครั้งที่ 1/62 “ ชุมชนสุขใจ ตลาดนัดวิถีไทยพอเพียง ”

วันที่ 31/5/62 ร่วมกับ ทต.ท่าลาน , ท่าหลวง , บ้านเริงราง เปิดตลาดนัดชุมชน ครั้งที่ 1/62 “ ชุมชนสุขใจ
ตลาดนัดวิถีไทยพอเพียง ” ที่บริเวณโดมตลาดใหม่ท่าลาน โดยมี นายรณรงค์ เทพรักษ์ นอภ.บ้านหมอ เป็น
ประธานเปิดงาน
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ลงพื้นที่ดูหน้างานแก้ปัญหานํ้าท่วมขัง ชุมชนหมู่ 9 บ้านหัวกองเหล็ก

วันที่ 27/5 ปูนท่าหลวง , WHG TL , SCG CEMENT , ผญ.ชาญ ม.9 และชุมชน ม.9 ต.บ้านครัว ลงดูพื้นที่เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหาทางระบายนํ้าของชุมชนข้าง Solar Farm TL 2 โดยสรุปการแก้ปัญหา
1. วางท่อระบายนํ้าบางจุด ผ่านแนวรั้วโครงการฯ ให้นํ้าชาวบ้านไหลระบายมาลงร่องนํ้าของโครงการฯ
2.ปรับปรุงท่อระบายนํ้าใต้ถนนทางเข้าโครงการฯ (ด้านทิศเหนือ) ที่ตีบตันและแตก ให้ใช้งานได้ดี เพื่อให้นํ้าของ
พื้นที่ชาวบ้านไหลลงคลองของ บกด.ท่าหลวง

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

รถประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัท ท่าหลวง - เขาวง

วันที่ 21/5/62 ท่าหลวง บริเวณบ้านท่าหลวง,
บ้านถลุงเหล็ก , บ้านเวียง , บ้านม่วงน้อย , บ้าน
ธารารัตน์ และตลาดใหม่ท่าลาน
วันที่ 5/6/62 เขาวง บริเวณบ้านโคกมะเดื่อ ม.1 ,
บ้านคลองทราย ม.3 , บ้านเขาพลัด ม.6

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
SCG หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ชุมชนสัมพันธ์สัญจร กลุ่มท่าหลวง ครั้งที่ 6
วันที่ 19/6/62 ณ วัดบัวงาม ต.จําปา อ.ท่าเรือ จ. อยุธยา

กิจกรรมสําหรับเด็กๆ

หน่วยแพทย์

ตัดผมชาย-หญิง

บริการอาหาร

นวดแผนไทย

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
SCG หน่วยแพทย์เคลื่อนที่-ชุมชนสัมพันธ์สัญจร เขาวง ครั้งที่ 6
วันที่ 2/7/62 ณ โรงเรียนบ้านเขาพลัด ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท

ตัดผมชาย-หญิง

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผู้เข้าร่วม 166 คน
คะแนนความพึงพอใจ

88.79%

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

เชิญชวนพี่ๆ น้องๆ

แต่ละหน่วยงานเลือกโครงการ OCOP ปีที่ 13
เปิดให้จองใน Web STL

ทําด้วยใจ
เพื่อชุมชนที่น่าอยู่

ตั้ ง แต่ วั น ที่ 21 มิ . ย.-12 ก.ค.62
จองแล้ว
ท่าหลวง
13 โครงการ

กําลังดําเนินการ
1.
2.
3.

เขาวง
23 โครงการ

-

ทาสีป้อมตํารวจท่าหลวง(วัดไก่จน
้ )
หน่วยงานบัญชี
ปรับปรุงสนามฟุตซอล โรงเรียนท่า
หลวงวิทยานุกูล การบุคคล
ปรับทัศนียภาพ/ทาสีเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น ชุมชนธารารัตน์ การบุคคล

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

CSV-ทุ่งนาท่าหลวง หมู่ 7 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

วันที่ 14,17/6/62 ประชุมร่วมกับ คกก.ทุ่งนาท่าหลวง เรื่องการบริหารจัดการ ทุ่งนาท่าหลวง

วันที่ 1/7/62 ร่วมต้อนรับ นส.นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ.อยุธยา และคณะกรรมการฯ ตรวจ
ประเมินรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด โดยมี นอภ.ท่าเรือ และ คกก.ทุ่งนาท่าหลวง
ร่วมต้อนรับ

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
โครงการจิตอาสา ต.เขาวง มอบถุงยังชีพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ , ทําความสะอาดชุมชน

วันที่ 13/6/62 ปูนท่าหลวง ร่วมกับ นอภ.พระพุทธบาท , ผู้นําชุมชนฯ มอบถุงยังชีพผู้ปว
่ ย ผู้สูงอายุ
ต.เขาวง และร่วมทําความสะอาด , ฉีดพ่นกําจัดยุงลาย ตามโครงการจิตอาสา อ.พระพุทธบาท

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY

ร่วมกับ อบต.เขาวง , ผู้นําชุมชนฯ ศึกษาดูงานจัดการขยะอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 20-21/6/62 ร่วมกับ อบต.เขาวง,ผู้นําชุมชนฯ ศึกษาดูงานที่ อบต.เสมอแข และ ทต.บ้านคลอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ , การคัดแยกขยะ RDF , การถ่ายโอนงาน รพ.สต.

CSR & GOVERNMENT AFFAIRS ACTIVITY
รถประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัท เขาวง

ผญ.หมู่ 6 ต.เขาวง

แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม SCG หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่-ชุมชนสัมพันธ์สัญจร ,และกิจกรรมด้าน
อื่นๆของปูนท่าหลวง บริเวณโรงงานเขาวง

