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ขอบคณุพนกังานทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจกันให้กิจกรรม “ปันสปัีนรกั” และ “สวน

กิตตสิร้างฝายมีชวีติ” ลลุ่วงไปด้วยด ี โดยสองกิจกรรมนีไ้ม่เพียงแต่แสดงให้เหน็ถงึ

ความสามัคคร่ีวมแรงร่วมใจของพวกเราชาวสวนกิตต ิ แต่ยงัแสดงถงึความมจีติใจ

โอบอ้อมอารี ความมีจติสาธารณะ ของพวกเรา นบัเป็นกุศลใหญ่ครัง้หนึง่กว่็าได้ 

ผมเชือ่ว่าบญุกุศลคร้ังนี ้ จะช่วยให้ตวัเรา ครอบครัวเรา และองค์กรของเราพบแต่

ความสขุความเจริญ ปราศจากภยัอันตราย แล้วเจอกันกิจกรรมหน้าครบั

ณัฐฐิกาชฎา ด�าเนินชาญวนิชย์ 
ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ

ณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ 
ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ

ถึง...พนกังานกลุม่บรษิทัสวนกติติ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

โครงการ “สวนกิตติ สร้างฝายมีชีวิต” ณ.บ้านโป่ง

ตาสา เพื่อด�าเนินรอยตามแนวพระราชด�าริในพระ

บามสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

(รัชกาลที่ ๙) ทุกท่าน ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ได้สละเวลา แรงกาย แรงใจ มาช่วยกันสร้างฝาย 

ณ.บ้านโป่งตาสาในครั้งนี้จริงๆค่ะการสร้างฝาย

บ้านโป่งตาสาในครั้งนี้ นอกจากจะสามารถช่วย

เหลือชุมชนพื้นท่ีข้างเคียงที่เราท�ากินและอาศัยอยู่

ให้มีสถานท่ีในการกักเก็บน�้าเพื่อใช้ในการเกษตร

ฤดูแล้งแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี 

และก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ

ภายในองค์กรเราอีกด้วย ภาพที่พวกเราทุกคนจะ

ได้เห็นจากในวันนั้นหลังจากที่พวกเราไปช่วยกัน

สร้างฝายก็คือ “รอยยิ้ม” 

ของพวกเราทุกคน ถึงแม้พวกเราทุกคนจะเหนื่อย

กันมาก แต่หลังจากที่ฝนตกลงมา น�้าได้ชะลงมา

ตามฝาย จนกลายเป็นน�้าตกขนาดย่อม ดิฉันเชื่อ

ว่าพวกเราทุกคนที่ได้เห็นภาพฝายที่เราช่วยกัน

สร้างในวันนั้น คงจะรู้สึกไม่ต่างกัน คือรู้สึก “ภาค

ภูมิใจ” และ “หายเหนื่อย”ซึ่งความส�าเร็จของ

กิจกรรมในครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หาก

มิใช่เพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน มีจิตอาสาที่จะ

ช่วยเหลือชุมชนที่เราพ�านักอาศัยอยู่ และสิ่งนี้

ท�าให้ฝายบ้านโป่งตาสาของพวกเราทุกคน “ได้มี

ชีวิตขึ้นมาจริงๆ” ค่ะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวทุก

ท่านมากๆค่ะ และขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งมาใน



 วนัที ่11 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.คณะผูบ้รหิารและพนกังาน

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ ได้ร่วมกันประกอบพิธีท�าบุญตักบาตร ข้าวสาร 

อาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์  และได้มีพิธีสรง

น�้าพระสงฆ์ รดน�้าด�าหัวผู ้บริหารอาวุโส จากนั้นในเวลา 10.00 น. 

คุณณัฐฐิกาชฎา ด�าเนินชาญวนิชย์ ผู ้บริหารกลุ ่มบริษัทสวนกิตติ   

ได้กล่าวเปิดงาน  “สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพสันนิวาส” โดยในวันดังกล่าว 

ได้มีกิจกรรมการประกวด Mr.พี่หมื่น & Ms.การะเกด นอกจากนั้นยังมี

กิจกรรมร่วมสนุกกับกีฬาพื้นบ้านฮาเฮ โดยมีการแข่งขัน เก้าอี้ดนตรี 

เหยียบลูกโป่ง กินวิบาก และตีกอล์ฟมะเขือยาว  ชิงรางวัล สร้างความ

สนุกสนานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างมาก ส�าหรับกิจกรรมวัน

สงกรานต์สวนกิตติปีนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานต่างพร้อมใจกันสวม

ชุดไทย เข้าร่วมงาน สร้างสีสันให้แก่งานได้เป็นอย่างดี 

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ สืบสานประเพณีไทย 
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2561 
กลุ่มบริษัทสวนกิตติ สืบสานประเพณีไทย 
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2561 



 ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย

มาแต่โบราณ เป็นประเพณีท่ีงดงาม อ่อนโยน 

เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความ

กตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการ

ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึง

ลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้  

“น�้า”  เป็นสื่อในการสัมพันธไมตรี

 กจิกรรมในวนัสงกรานต์ : ท�าบุญตักบาตร

วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุกขึ้นมาตอน

เช้าเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตรถวาย

พระ ส่วนเรื่องการแต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า

ที่สะอาดสวยงามมิดชิดเหมาะแก่การไปวัดของ

ชาวบ้าน ก่อพระเจดีย์ ทราย ประเพณีนี้มีที่มา

จากหลักฐานใน พระไตรปิฎก ที่กล่าวพรรณนา 

ถึงอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ ก่อ พระเจดีย์ทราย

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในประเทศ ไทยนั้น 

ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายถือว่าเป็นประเพณี

หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดย

คนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อ

เรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อพระ

เจดีย์ทรายถวายวัด เพ่ือน�าเศษดินทรายที่ติด

เท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีย ์

ทราย และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศล

อานิสงส์และนอกจากประเพณีเพื่อเป็นพุทธ

บูชาแล้วยังเป ็นกุศโลบายของคนในอดีต

ให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัด

ประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความ

สามัคคีของคนในชุมชนด้วยสรงน�้า รดน�้า และ

เล่นน�้า การสรงน�้าพระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูป

เทียน ไปบูชา แล้วเอาน�้าอบไปประพรมที่องค์

พระ ท�าเป็นสังเขปพอเป็นพิธีว่าได้แสดงความ

เคารพบูชาและสรงน�้าท่านในวันขึ้นปีใหม่แล้ว 

เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมาก็มีการแห่แหนกัน

อย่างสนุกสนาน สรงน�้าพระพุทธรูปแล้วก็มีการ

สรงน�้าพระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการ รดน�้าญาติ

ผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอ

พรตามประเพณี

   ทีม่า : https://scoop.mthai.com/specialdays/1733.html

วันสงกรานต์  วันสงกรานต์  



     วันที่ 20 เมษายน 2561 คุณณัฐฐิกาชฎา  และคุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชา

ญวนิชย์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ พร้อมด้วยพนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้น�ายุคใหม่” ณ 

อาคารโชว์รูมสวนกิตติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร ส�าหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร

และพนักงาน ได้เรียนรู้ว่าบทบาทของผู้จัดการหรือผู้น�า มีบทบาทหน้าที่แตก

ต่างกันอย่างไรบ้าง สร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ท�างาน มีความรู้ และมีความสุขกับการพัฒนาทีมงาน สร้างการเป็นผู้น�าให้ลูก

น้องเกิดความไว้วางใจและศรัทธาในตัวผู้น�าทีม

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้น�ยุคใหม่”กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้น�ยุคใหม่”



กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดโครงการ 
“สวนกิตติ สร้างฝายมีชีวิต” 

วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ บ้านโป่งตาสา อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริษัทสวนกิตติ น�าโดยคุณคุณณัฐฐิกาชฎา และคุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์
ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ น�าพนักกว่า 80 ชีวิต ลงพื้นที่สร้างฝาย ณ บ้านโป่งตาสา อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

“สวนกิตติ สร้างฝายมีชีวิต” 



 โดยมีคุณอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอ�าเภอสนามชัยเขต เป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการร่วมด้วย ผู้ใหญ่อาคม ใจจริง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 

บ้านโป่งตาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ โดยในวันดังกล่าว 

คณะผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างร่วมใจกันสร้างฝายจนส�าเร็จ

ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วม

มือทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ที่จะช่วย

ในการชะลอน�้าและกักเก็บน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง 

ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า เพิ่มความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า นอกจากนั้นยังเป็นการสร้าง

ความสามัคคีในองค์กร และปลูกฝังให้พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ

ได้ท�ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 



โดยผู้ชนะการเลือกตั้งจ�านวน 4 บริษัท เรียงล�าดับตามคะแนน ประกอบไปด้วย

บริษัท สวนไม้ตะวันออกจ�ากัด ได้แก่ นายอัษฎางค์ สายแสง/นายอนุชิต กรินทร์เฉลิม/นายประมาณ อนันตภักดิ์/นายเมธา ศิริศักดิ์ภิญโญและนายวัชรา เพิ่มพูล

บริษัท ชาวสวนเกษตร จ�ากัด ได้แก่ นายปรัชญา สร้อยมาลุน/นายสุรชัย หอยสังค์/นางผานิตย์ ปัญญาแก้ว/นายเจริญ เงาะเศษ และนายวิศฺษฐ์ นามคุณ 

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ากัด ได้แก่ นายชัยศักดิ์ โชติวิทะกุล/นายวสันต์ กลิ่นจันทร์ /นางสาวอรชร กล้าหาญ/นายสมบัติ ปันใจ/และนายศักดิ์ดริน ทอนมาตย์ 

บริษัท ยูคาลิป  ตัสไทย จ�ากัด ได้แก่ นายรวิ ศรีฟ้า/นายอภิเชษฐ มนสีมา/นางสาวนภา ขันโอฬาร/นางพรพรรณ มุสิการยกูลและนางสาวภัทรพร รอดภัย

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�งาน

       วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 ตึกสวนไม้ตะวันออก พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ มาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 



พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

กล่าวว่า หลังจากส�านักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เพิ่ม

ค่าทันตกรรมจากเดิม 600 บาทต่อปี ต่อคน เป็น 900 

บาทต่อปีต่อคน โดยมีการขยายสิทธิให้สามารถรับบริการ

ทันตกรรมได้โดยไม่ต้องส�ารองจ่ายล่วงหน้า ซ่ึงน�าร่อง

สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่ ไม ่ต ้องส�ารองจ ่าย

จ�านวน 78 แห่ง ใน 22 จังหวัดไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความ

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กระทรวงแรงงานจะลงนามบันทึกข้อ

ตกลงร ่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ช ่วงกลางเดือน ม.ค. 2560 น้ี ให้

ผูป้ระกันตนสามารถรบับรกิารทนัตกรรมในวงเงนิ 900 บาท 

โดยไม่ต้องส�ารองจ่ายในคลินิกเครือข่ายประกันสังคมกว่า 

535 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ โดย

คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในวันที่ 1 ก.พ. 2560

ก.แรงงานลงนามร่วม มท. และ สธ. 
เมื่อกลาง ม.ค.ที่ผ่านมา ให้ “ผู้ประกันตน” 
ท�ฟันวงเงิน 900 บาท ไม่ต้องส�รองจ่าย 
ใน รพ.รฐัทุกแห่ง และคลินิกเครอืข่ายประกันสังคม 535 แห่ง 
เริ่ม 1 ก.พ. นี้ เผยเพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพฟร ี
รพ.นพรัตนราชธานี น�ร่องที่แรก ในวันที่ 6 ม.ค. 2018



เน้นคนทำ�งานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 
ด้วยวิธีง่ายๆ
 จากการท�างานภายในอาคารเป็นเวลานาน

ท่าทางการท�างาน และเชื้อโรคจากสภาพแวด 

ล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาความเครียด 

ส่ิงเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ที่ศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ดร.แพทย์หญิงฉันทนา  

ผดุงทศ 

ผู้อ�านวยการส�านักโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  เป็นประธาน

เปิดการรณรงค์โครงการ Smart Office “คน

ท�างานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันแรงงาน

แห่งชาติ (1 พฤษภาคมของทุกปี) โดยร่วมกับ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนให้

คนวัยท�างานในออฟฟิศให้มีสุขภาพดี สามารถน�า

ความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างานที่ถูก

ต้องและเหมาะสมได้

 จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ใน

ปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ประมาณ 20.2 ล้านคน เป็นกลุ่มวัยท�างาน (อายุ 

15 – 59 ปี) ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ จ�านวนถึง 14.4 

ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.2  ซึ่งปัจจุบัน

พบว่าปัญหาสุขภาพอันเนื่องจากการท�างานใน

ออฟฟิศมีแนวโน้มสูงข้ึน

ทั้งจากการท�างานภายในอาคารเป็นเวลานาน 

ท่าทางการท�างาน และเช้ือโรคจากสภาพแวด 

ล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาความเครียด 

สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ 

และอาจเป็นต้นเหตุของโรคต่าง ๆ  อีกด้วย  กรม

ควบคุมโรค จึงขอแนะน�าหลักการท�างานใน

ออฟฟิศ ด้วยวิธีง่ายๆ ดังน้ี “10-20-60” คือ 

10 นาที พักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์, 

20 นาที เปลี่ยนท่าทางการท�างาน  และ 60 นาที 

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและแขน  โดยขอให้ผู้ท่ี

ท�างานออฟฟิศทั่วประเทศหันมาดูแลใส ่ ใจ

สุขภาพของตัวเอง เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล เรื่อง Safety Thailand ซึ่งมุ่งเน้นการลด

อุบัติเหตุและโรคจากการท�างานให้ลดลง ต่อไป

     
     ที่มา: กรมควบคุมโรค

 ในสมัยก่อนประเทศในแถบยุโรปจะถือเอาวัน

เมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทาง

เกษตรกรรมจึ งมี พิ ธี เ ฉลิ มฉลองและท� าการ

บวงสรวงขอให้ปลูกพชืได้ผลดี รวมถึงขอให้ประชาชน

อยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งทางภาคเหนือของยุโรปก็จะมี

การจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ใน

ประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

จากตอนแรกที่เป็นเพียงวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี

ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็น

วันหยุดตามประเพณีทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู ้ใช้แรงงานท่ีได้

ท�าประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ


