
แผนงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ กฟผ. 
โรงไฟฟ้าน  าพอง (อฟพ.) 

 

โรงไฟฟ้าน ้าพองได้ก้าหนดแผนงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าน ้าพอง โดยได้ก้าหนดในแผน CSR ประจ้าปี ดังนี  

 โครงการผู้น้ารู้ทันเรื่องพลังงาน 
 โครงการยามพ่ี เยือนน้อง 
 โครงการโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว 

 

การด าเนินงาน 

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายเกษม ปิดสายะตัง วศ.11 อฟพ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าน ้าพอง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการยามพ่ี เยือนน้อง” ชุมชนบ้านปันน ้าใจ หมู่ 9 ต้าบลม่วงหวาน อ้าเภอ
น ้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยในกิจกรรมมีการรดน ้าขอพรผู้สูงอายุ พร้อมกับสื่อสารแผน PDP 2018 และการสร้าง
โรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านปันน ้าใจ  
 

 
 

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายเกษม ปิดสายะตัง วศ.11 อฟพ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าน ้าพอง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการยามพ่ี เยือนน้อง” ชุมชนบ้านหนองอ้อน้อย ต้าบลกุดน ้าใส อ้าเภอน ้า
พอง จังหวัดขอนแก่น โดยในกิจกรรมมีการรดน ้าขอพรผู้สูงอายุ พร้อมกับสื่อสารแผน PDP 2018 และการสร้าง
โรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองอ้อน้อย  
 

 



วันที่ 19 เมษายน 2562 นายเกษม ปิดสายะตัง วศ.11 อฟพ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าน ้าพอง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการยามพ่ีเยือนน้อง” ชุมชนบ้านโนนพยอม ต้าบลม่วงหวาน อ้าเภอน ้า
พอง จังหวัดขอนแก่น โดยในกิจกรรมมีการสื่อสารภารกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า พร้อมกับสื่อสาร
แผน PDP 2018 และการสร้างโรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ที่ท้าการ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนพยอม  

 
 

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล อฟพ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน ้าพอง 
ร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชนและบุคลากรเทศบาลต้าบลกุดน ้าใส ประจ้าปี 2562" ณ พื นที่
จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีต้าบลกุดน ้าใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และผู้น้าชุมชนต้าบลกุดน ้าใส เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์และน้าความรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในโอกาสดังกล่าว อฟพ. 
ได้สื่อสารแผน PDP 2018 และการสร้างโรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน พร้อมทั งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ช.อฟพ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าน ้าพอง ให้การต้อนรับคณะชุมชนบ้านปันน ้าใจ ในโครงการโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว โดยกิจกรรมประกอบด้วย
การบรรยายภารกิจ กฟผ. แนวคิดเรื่องโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว และแผน PDP2018 เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ (อพ.สธ.-กฟผ.) และกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน ้าพอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กัน 

 
 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายเกษม ปิดสายะตัง วศ.11 อฟพ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน ้าพอง 
ให้การต้อนรับคณะชุมชนบ้านหนองอ้อน้อย ต.กุดน ้าใส อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น ในโครงการโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว โดย
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภารกิจ กฟผ. แนวคิดเรื่องโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว และแผน PDP2018 เยี่ยมชม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-กฟผ.) และกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน ้าพอง รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

 
 
 

 



วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอนุพงษ์ เมืองครุธ หชฟพ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน ้าพอง เข้า
ร่วมกิจกรรม "โครงการยามพ่ีเยือนน้อง" ชุมชนบ้านอุดมศิลป์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยในกิจกรรมมี
การสื่อสารภารกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า  พร้อมกับสื่อสารแผน PDP 2018 และการสร้าง
โรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านอุดมศิลป์ 

 
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล อฟพ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าน ้าพอง ให้การต้อนรับคณะชุมชนบ้านค้าบงพัฒนา ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  ขอนแก่น ใน
โครงการโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภารกิจ กฟผ. แนวคิดเรื่องโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว 
และแผน PDP2018 เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-กฟผ.) และกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าน ้าพอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

 
 
 
 
 



วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายอนุพงษ์ เมืองครุธ หชฟพ -ย. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าน ้าพอง ให้การต้อนรับคณะชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในโครงการโรงไฟฟ้า
ท่องเที่ยว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภารกิจ กฟผ. แนวคิดเรื่องโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว และแผน PDP2018 
เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-กฟผ.) และกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน ้าพอง รวมถึง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

 
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายอนุพงษ์ เมืองครุธ หชฟพ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน ้าพอง เข้า
ร่วมกิจกรรม "โครงการยามพ่ีเยือนน้อง" ชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.กุดน ้าใส อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น  โดยใน
กิจกรรมมีการสื่อสารภารกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า  พร้อมกับสื่อสารแผน PDP 2018 และการ
สร้างโรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 

 
 

 
 
 
 



วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายอนุพงษ์ เมืองครุธ หชฟพ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน ้าพอง เข้า
ร่วมกิจกรรม "โครงการยามพ่ีเยือนน้อง" ชุมชนบ้านค้าแก่นคูณน้อย ต.ม่วงหวาน อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น โดยใน
กิจกรรมมีการสื่อสารภารกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า  พร้อมกับสื่อสารแผน PDP 2018 และการ
สร้างโรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านค้าแก่นคูณ
น้อย 

 
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอนุพงษ์ เมืองครุธ หชฟพ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน ้าพอง เข้า

ร่วมกิจกรรม "โครงการยามพ่ีเยือนน้อง" ชุมชนบ้านโนนอุดม ต.กุดน ้าใส อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น เพ่ือสื่อสารภารกิจ
และการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สื่อสารแผน PDP 2018 และการสร้างโรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนอุดม 
 

 
 

 
 



วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายเกษม ปิดสายะตัง วศ.11 อฟพ.พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า
น ้าพอง ให้การต้อนรับนายสมพงษ์ มหาวงษ์ นายอ้าเภออุบลรัตน์ และคณะผู้น้าชุมชนพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน
ราชการรอบโรงไฟฟ้าน ้าพอง ที่เข้าร่วมโครงการ “ผู้น้ารู้ทันเรื่องพลังงาน” ณ ห้องประชุมน ้าพอง โรงไฟฟ้าน ้าพอง 
และเดินทางต่อเพ่ือศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13 กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะผู้น้าชุมชนพื นที่รอบโรงไฟฟ้าน ้าพอง พร้อมทั งบรรยายสถานการณ์ด้านพลังงานให้กับผู้ เข้าร่วม
โครงการ “ผู้น้ารู้ทันเรื่องพลังงาน” โดยมีนายเกษม ปิดสายะตัง วศ.11 อฟพ. ได้สื่อสารแผน PDP 2018 การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า   น ้าพองทดแทน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 
 
 
 



วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายนฤชา ภูเขียวศักดิ์ ช.7 หชฟพ-ย. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน ้าพอง 
เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการยามพ่ีเยือนน้อง" ชุมชนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.ม่วงหวาน อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น เพ่ือสื่อสาร
ภารกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สื่อสารแผน PDP 2018 และการสร้างโรงไฟฟ้าน ้าพองทดแทน 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 

 


