งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุชุมชน)

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 88 คน ศึกษาดูงานภารกิจ และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนางสาวนิชชิมา โพธิโชติ ผู้แทนสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
จำนวน 40 คน ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของ กฟผ. ณ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนแม่กลอง
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
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