งานชุมชนสัมพันธ์

ร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท วิธิตาแอนิเมชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษาในกิจกรรมพิเศษ “บอกหน่อยซิ เธอคิดอย่างไร”
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานปี 2
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
จำนวน 101 โรงเรียน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัดไฟโดยบอกวิธีประหยัดไฟฟ้าที่สามารถปฏิบัติเองได้คนละ 1 วิธี
จากนั้นคณะกรรมการจะสุ่มจับฉลากหาผู้โชคดี ณ ห้องประชุม 611 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอภิปราย “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอภิปรายได้แก่โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม
โรงเรียนเนินลาดวิทยาคม โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย และโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
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» งการไฟฟ้
จัเรื
2557
่อหวั
งการใช้
ดสุราษฎร์
าแฝ่ผนการจั
ายผลิ
ธานีตแห่
จัดงการเรี
หวั
งประเทศไทย
ดกาฬสิ
ยนรู้ นรายวิ
ธุ์ และจั
ร่วชมกั
า “การใช้
งบหวั
สำนั
ดตราด
กพงานส่
ลังงานไฟฟ้
เข้งเสริ
ารับมการอบรม
การศึ
าในชีกวษานอกระบบและการศึ
ิตประจำวั
จำนวนน”140
โดยมี
คนคณ
ณะครู
กโรงแรมเบเวอร์
ษาตามอั
กศน. ธจากจั
ยาศัลยงี่ หวั
ฮิ(กศน.)
ลดล์นครสวรรค์
ปาร์จัคงหวัจังดหวั
นครสวรรค์
จัดงนครสวรรค์
หวัดตรังจัจัดงโครงการอบรมพั
หวั
เมื่อดวักระบี
นที่ 3-6
่ มิถฒุนนาครู
ายน

» การไฟฟ้าฝ่2557
โรงพยาบาลส่
พฤษภาคม
างยผลิ
เสริมตสุแห่
ขภาพตำบลทรายมู
งประเทศไทย จัดลกิจอำเภอพิ
กรรม “โครงการแว่
บูลมังสาหารนแก้
จังหวั
ว”ดครั
อุบ้งลราชธานี
ที่ 285 ให้บมีผริกู้เข้ารตรวจวั
าร่วมรับบริ
ดสายตา
การวัดประกอบแว่
สายตาประกอบแว่
น ให้แก่นประชาชน
จำนวน 675
ณ คน เมื่อวันที่ 24

» การไฟฟ้
องค์
การบริาหฝ่ารส่
ายผลิ
วนตำบลไม้
ตแห่งประเทศไทย
รูด อำเภอคลองใหญ่
จัดกิจกรรม จั“โครงการแว่
งหวัดตราด เมื
นแก้
่อวัวน”ทีให้
่ 26บริเมษายน
การตรวจวั
2557
ดสายตา ประกอบแว่น ให้แก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 650 คน ณ
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» การไฟฟ้
โดยมี
และวั
ปดระชาชนมาใช้
พนมรอก
าฝ่ายผลิอำเภอท่
ตแห่
บริงกประเทศไทย
ารจำนวน
าตะโก จังหวั
323
จัดดนครสวรรค์
บริ
คนกพร้
ารหน่
อมกัวเมื
ยแพทย์
นนี่อ้ไวัด้นมทีอบยาสามั
เ่ คลื
6-7่อนที
มีน่แาคม
ญละทั
ประจำบ้
2557
นตกรรมเคลื
านให้ก่อับนที
ผู้แ่ทนชุ
ให้บมริกชนแต่
ารแก่ลปะพื
ระชาชนในพื
้นที่ ณ องค์้นกทีารบริ
่ อำเภอท่
หารส่าวตะโก
นตำบลคลองหลวง
จังหวัดนครสวรรค์

» การไฟฟ้ครป้
อาสาสมั
าฝ่อายผลิ
งกันภัตแห่
ยฝ่างยพลเรื
ประเทศไทย
อน (อปพร.)
มอบเงิของ
นจำนวน
จังหวั2,000
ดนครสวรรค์
บาท สนัเมืบ่อสนุ
วันนทีการจั
่ 11 มีดนงาน
าคม“รวมพลคนอาสา
2556
จังหวัดนครสวรรค์” เพื่อใช้ดำเนินงานและจัดกิจกรรม

» การไฟฟ้
ณ
โรงแรมพิามฝ่าน
ายผลิ
จังตหวั
แห่ดงนครสวรรค์
ประเทศไทยเมื่อร่วัวนมงาน
ที่ 5 “วั
มีนนาคม
นักข่า2556
ว 5 มีนา สู่อาเซียน” กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์และ สื่อมวลชนนครสวรรค์ เนื่องในวันสื่อมวลชนแห่งชาติ

» การไฟฟ้
พร้
อย่
าองยั
มมอบโล่
่งยืนาของ
ฝ่าทียผลิ
่รกฟผ.
ะลึตกแห่
แก่
เมืงโ่อประเทศไทย
รงพยาบาลส่
วันที่ 15 กุมร่งภาพั
วเสริ
มพิมนธสุธ์ีเขปิ2556
ภาพตำบล
ดงานประเพณี
โนนขาว
บุญคูณและนายพาษ
ลาน งานมหกรรมโปงลางและงานกาชาด
จิ๋ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลฆ้อประจำปี
งชัยพัฒนา
2556
ที่เข้อำเภอฆ้
าร่วมโครงการชี
องชัย จังวหวั
วิถดีเพืกาฬสิ
่อการพั
นธุฒ์ นา
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» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบของขวัญปีใหม่ และของขวัญวันเด็ก ให้แก่ อบต.หัวถนน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการสานสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน

จั» งการไฟฟ้
หวัดสุราษฎร์
าฝ่ายผลิ
ธานีตแห่ณงโรงเรี
ประเทศไทย
ยนบ้านคัร่นวมกั
ธุลีบโดยมี
ศูนย์ผขู้เอข้มูาลรัการพั
บบริกฒารทั
นาพลั
้งสิ้นงงานไฟฟ้
611 คนาเมืจั่องหวั
วันดทีสุ่ 28
ราษฎร์
สิงหาคม
ธานี จั2554
ดกิจกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 198 ณ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ

จั» งการไฟฟ้
หวัดอุบลราชธานี
าฝ่ายผลิตแห่
ระหว่
งประเทศไทย
างวันที่ 23-24
ออกหน่
กรกฎาคม
วยให้บ2554
ริการตรวจวั
มีผู้เข้าดรัสายตาประกอบแว่
บบริการ จำนวน 1,321
น “โครงการแว่
คน
นแก้ว” ครั้งที่ 193-194 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร

» ศูนย์ข้อามูชนะ
อำเภอท่
ลการพั
จังหวั
ฒนาพลั
ดสุราษฎร์
งงานไฟฟ้
ธานี โดยเริ
า จังหวั
่มดำเนิ
ดสุราษฎร์
นการซ่ธานี
อมแซมตั
การไฟฟ้
้งแต่าฝ่วันายผลิ
ที่ 19ตแห่
มีนงาคม
ประเทศไทย
2554 เข้าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ตำบลประสงค์
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» นกฟผ.
มีเพื
่อาคม
บริกร่2554
ารตรวจวั
วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารั
ดสายตาประกอบแว่นให้แกก่ษ์ป(วัระชาชนที
ดไร่ขิง) บริ
่มีปษัญัทหาสายตากว่
ทรูวิชั่น และหอแว่
า 750 นคน
กรุ๊ปณจำกั
โรงเรี
ด ยจันวั
ดกิงจมนวิ
กรรมทยาคาร
“โครงการแว่
อำเภอยางตลาด
นแก้ว” ครัจั้งงทีหวั
่ 187
ดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20

» ศูอนมส่
พร้
ย์ขง้อมอบให้
มูลการพั
ศูนฒย์นาพลั
ช่วยเหลื
งงานไฟฟ้
อผู้ประสบภั
า จังหวั
ย อำเภอท่
ดสุราษฎร์
าชนะ
ธานี และศู
ร่วมกันบย์สำนั
ช่วยเหลื
กงานอกฟผ.
ผู้ประสบภั
บ้านดอน
ย อำเภอไชยยา
นำถุงยังชีพจำนวน
ไปช่วยผู190
้ประสบภั
ชุด และ
ยในตำบลคั
100 ชุดนตามลำดั
ธุลี บ

» คณะทำงานศู
พร้
อมแลกเปลี่ยนนความคิ
ย์ข้อมูลพัดเห็
ฒนาพลั
นด้านสถานการณ์
งงานไฟฟ้า จัพงลัหวังงาน
ดสุรในพื
าษฎร์้นธทีานี
่อำเภอท่
มอบเงิาชนะ
นสนับจังสนุ
หวันดการปรั
สุราษฎร์
บปรุ
ธานี
ง ซ่เมือมแซมอาคารที
่อวันที่ 25 มกราคม
่ทำการอำเภอท่
2554 าชนะ
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» กฟผ.
บริ
(วั
ดกไร่ารตรวจวั
ขิงร่) วและหอแว่
มกัดบสายตาประกอบแว่
โรงพยาบาลเมตตาประชารั
นกรุ๊ป จำกัด เมื
นแก่
่อวัปนระชาชนที
ที่ ก23ษ์ (วัมกราคม
ดไร่
่มีปขัญิง)หาทางสายตา
2554
บริษัททรูวิชั่นจำนวน
และหอแว่
750นคน
กรุ๊ปพร้จำกั
อมมอบเงิ
ด จัดกิจนกรรม
สนับสนุ“โครงการแว่
นให้แก่ธนาคารแว่
นแก้ว”นครั
ตา้งทีโรงพยาบาลเมตตาประชารั
่ 183
กษ์

»และผู
้ใหญ่บราษฎรในพื
้าน นนำผ้
ย์ข้อาห่มู้นมลทีพั่ต“กฟผ.
ฒำบลโนนสะอาด
นาพลัช่งวงานไฟฟ้
ยด้
ยน้ำอำเภอห้
าใจพืสู้นว้ภยเม็
ทีัย่จวหนาว”
ังกยเม็
หวัจัดงกหวั
กาฬสิ
นดธุกาฬสิ
์ ร่น2วธุมกิ
ครั
่อวั350
นบทีนายแพน
่650
17
2554กดิดั์ นายอำเภอห้
งนี้
วยเม็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน
1.คณะทำงานศู
ำบลนาเรี
ยง วอำเภอห้
กาฬสิ
์ จำนวน
ผืนมกราคม
2.
มอบแก่
จัจำนวน
งดหวั
น้งจธุกรรมกั
์ เมืจำนวน
ผืน พรไตรศั

จั» ดคณะทำงานศู
เมื
่อโครงการวั
วันที่ 17 มกราคม
ฒนธรรมสั
นย์ข้อมู2554
ลญพัจร
ฒนาพลั
เพื่อสมทบกองทุ
งงานไฟฟ้า นพืสงเคราะห์
้นที่จังหวัดบกาฬสิ
ุคคลพินเธุศษทางสั
์ ร่วมกิจกรรมกั
งคม และนำไปช่
บสถานีอนามั
วยเหลื
ยห้อวประชาชนผู
ยมะทอ ตำบลหั
้ยากไร้วหิผูน้ปอำเภอห้
่วยเรื้อรังวยเม็
ผู้พิกการไม่
จังหวัมีผดู้ดกาฬสิ
ูแล ในตำบลหั
นธุ์
วหิน
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