
โครงการ “ห
องนํ้าของหนู” 
ตามแผนปฏิบัติการสหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานการไฟฟ#าส$วนภูมิภาค จํากัด ประจําป* 2558 

ณ โรงเรียนบ
านวังอ
ายคง ต.บ
านไร$ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ
วันเสาร�ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

 
หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนงาน สอ.กฟภ. ให�จัดทํากิจกรรม CSR โดยมีวัตถุประสงค%เพ่ือช+วยเหลือโรงเรียนและ    

เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย% อุปกรณ%การเรียน ตลอดจนสิ่งจําเป0นท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา     

 สอ.กฟภ.เล็งเห็นความสําคัญของโครงการฯ ดังนั้น เพ่ือให�งานสําเร็จตามวัตถุประสงค%ตามแผนของ 

สอ.กฟภ. จึงจัดโครงการ “ห�องน้ําของหนู” ณ โรงเรียนบ�านวังอ�ายคง ต.บ�านไร+ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ        

มีนักเรียนประมาณ 170 คน เป?ดสอนชั้นอนุบาล-มัธยมต�น เป0นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพราะ

การเดินทางไปเรียนมีระยะทางไกล และขาดแคลนทุนทรัพย% ฐานะทางบ�านยากจน พ+อแม+ส+วนใหญ+เดินทาง

ไปหางานทําในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เด็กส+วนใหญ+จะอยู+กับปูD ย+า ตา ยาย และญาติพ่ีน�อง ซ่ึงมี        

เด็กนักเรียนประมาณ 40% ท่ีเป0น “ชนเผ+ามอญโบราณ” ทางโรงเรียนยังขาดแคลนห�องสุขา ซ่ึงท่ีมีอยู+     

ไม+เพียงพอกับนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให�ขาดสุขลักษณะ และขาดแคลนอุปกรณ%กีฬา 

 ดังนั้น สอ.กฟภ.เห็นความสําคัญของปIญหา จึงขอเป0นตัวแทนจัดโครงการ “ห�องน้ําของหนู”     

ตามแผนปฏิบัติการ สอ.กฟภ. ณ โรงเรียนบ�านวังอ�ายคง ต.บ�านไร+ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในวันเสาร%ท่ี            

28 พฤศจิกายน 2558 

 

วัตถุประสงค� 
 1.  เพ่ือประชาสัมพันธ%องค%กร สอ.กฟภ. 

 2. เพ่ือจัดทํา CSR ช+วยเหลือโรงเรียน และเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย% 

 3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกเรื่องจริยธรรม จิตอาสา ให�กับคณะกรรมการ เจ�าหน�าท่ี ตัวแทน และสมาชิก 

สอ.กฟภ. 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ  

ลําดับท่ี ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 เสนอเข�าคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ% 11 สิงหาคม 2558 

2 เสนอเข�าคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติ 27 สิงหาคม 2558 

3 ประชาสัมพันธ% พร�อมรับบริจาค 1 กันยายน 2558 

4 เดินทางไปจัดกิจกรรม 28 พฤศจิกายน 2558 



งบประมาณ 

ใช�งบประมาณท้ังสิ้น 117,540 บาท  โดยแบ+งออกดังนี้ 

 1. จัดสร�างห�องน้ํา ห�องส�วม ท่ีมีอุปกรณ%อํานวยความสะดวก จํานวน 1 หลัง 4 ห�อง 

        จํานวนเงิน 80,000 บาท 

 2. ทุนการศึกษา (มอบไว�เป0นกองทุนเพ่ือการศึกษา) จํานวนเงิน 20,000 บาท 

 3. เลี้ยงอาหารกลางวัน ประมาณ 5,000 บาท 

 4. อุปกรณ%กีฬาและอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับบริจาค 

 5. ค+าใช�จ+ายในการเดินทาง และอ่ืน ๆ จํานวนเงิน 12,540 บาท    

 

แหล$งท่ีมาของรายได
 
 1. งบประมาณ สอ.กฟภ. 100,000 บาท 

 2. รับบริจาค คณะกรรมการ เจ�าหน�าท่ี ตัวแทน สมาชิก สอ.กฟภ. และบุคคลภายนอก  
 
ประโยชน�ท่ีได
รับ 

1. คณะกรรมการ เจ�าหน�าท่ี ตัวแทน และสมาชิก สอ.กฟภ. ได�ร+วมกิจกรรม 

2. ความภาคภูมิใจในองค%กร 

3. คณะกรรมการ เจ�าหน�าท่ี ตัวแทน และสมาชิก สอ.กฟภ. ได�จิตสํานึกเรื่องจริยธรรม จิตอาสา 

 

สถานท่ีดําเนินการ 
โรงเรียนบ�านวังอ�ายคง ต.บ�านไร+ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  

 

ระยะเวลาโครงการ 
 วันเสาร%ท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 

 

คณะทํางานดําเนินการ 
 - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ% 

 - ฝDายจัดการ / เจ�าหน�าท่ี สอ.กฟภ.  

 
 
 
 
 
 



กําหนดการโครงการ “หองน้ําของหนู” 
ตามแผนปฏิบัติการสหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานการไฟฟ$าส%วนภูมิภาค จํากัด ประจําป* 2558 

ณ โรงเรียนบานวังอายคง ต.บานไร% อ.เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ
วันเสาร�ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
วันเสาร�ท่ี 28 พฤศจิกายน 2558  
  
 ณ โรงเรียนบ�านวงัอ�ายคง ต.บ�านไร� อ.เทพสถติ จ.ชัยภูม ิ
 
 06.00 น. – 11.00 น.  ออกเดินทางจาก สอ.กฟภ. -  โรงเรียนบ�านวังอ�ายคง 
 11.00 น. – 12.00 น.   กล�าวรายงานวตัถปุระสงค,โครงการ 
     พิธีเป.ด โดยประธานกรรมการดําเนนิการ 
 12.00 น. – 13.30 น.  เล้ียงอาหารกลางวนั 
  13.30 น. – 15.00 น.  พิธีมอบทุน (กองทุนเพ่ือการศึกษา), อุปกรณ,กีฬา 
     และส�งมอบห�องน้ํา 
     พิธีป.ดโครงการ 
 15.00 น.    เดินทางกลับกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 

 
************************************************ 

 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการ “ห
องนํ้าของหนู”  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

ณ โรงเรียนบ
านวังอ
ายคง อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  

 

เรื่อง     เงินสนับสนุนโครงการ 

เรียน    ผู�จัดการ สอ.กฟภ. 

 ตามท่ี  สหกรณ"ออมทรัพย"พนักงานการไฟฟ%าส&วนภูมิภาค จํากัด ได�จัด  โครงการ “ห
องนํ้าของหนู” 

โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือช&วยเหลือโรงเรียนและเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย" นั้น 

ข�าพเจ�า...........................................................................................สังกัด................................................
มีความยินดีขอร&วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการดังกล&าว เป3นเงิน..........................................บาท โดยข�าพเจ�า

ได�มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล�าว ผ�าน 

�  ตัวแทนสหกรณ!ประจําการไฟฟ&า ชื่อ............................................................................................... 

�  สํานักงาน สอ.กฟภ.     

�  โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากออมทรัพย! ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จํากัด   

     ชื่อบัญชี  “อ่ิมท
อง น้ําสะอาด คลายหนาว ให
น
องในชนบท โดย นางนันทวรรณ ลาภเกิน  

     และนางสายพิณ พวงแก
ว  สาขา การไฟฟ3าส4วนภูมิภาค  เลขท่ีบัญชี  073-0-10580-6    

�  เครื่องเขียน, อุปกรณ!กีฬา และอ่ืน ๆ 

   

ลงชื่อ...................................................) 

                  (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตอบรับ 

โครงการ “ห
องนํ้าของหนู”  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

ณ โรงเรียนบ
านวังอ
ายคง อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
 

เรื่อง     ขอนําส&งเงินสนับสนุนโครงการ 

เรียน    ผู�จัดการ สอ.กฟภ. 

 ตามท่ี  สหกรณ"ออมทรัพย"พนักงานการไฟฟ%าส&วนภูมิภาค จํากัด ได�จัด  โครงการ “ห
องนํ้าของหนู” 

โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือช&วยเหลือโรงเรียนและเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย" นั้น 

มีสมาชิกสหกรณ"ออมทรัพย"พนักงานการไฟฟ%าส&วนภูมิภาค จํากัด ในสังกัด กฟฟ. ................................ 
(ตามรายละเอียดแนบท�าย) ได�ร&วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการท้ังสิ้น ดังนี้ 
 
      �  เงินสนับสนุนโครงการ                                     

�  เครื่องเขียน, อุปกรณ"กีฬา และอ่ืน ๆ 
 

ท้ังนี้ ได�โอนเงินสนับสนุนโครงการเข�าบัญชีเงินฝากออมทรัพย" ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จํากัด   
ชื่ อ บัญชี  “ อ่ิมท
อง  น้ํ าสะอาด คลายหนาว ให
น
 องในชนบท โดย นางนันทวรรณ ลาภเ กิน                  
แ ล ะนา งสา ย พิณ  พวงแก
 ว  ส าข า  ก า ร ไ ฟฟ3 า ส4 ว นภู มิ ภ า ค  เ ล ข ท่ี บั ญชี  073 -0 -1 0580 -6                    
จํานวนเงิน...........................บาท (.......................................................................) เม่ือวันท่ี.................................. 
เรียบร�อยแล�ว 

 
 

ลงชื่อ................................................... 

                  (...................................................) 

            ตัวแทน สอ.กฟภ. 

 

 

หมายเหตุ 1. หากโอนเงินสนับสนุนโครงการแล�ว กรุณาส&งใบตอบรับพร�อมสําเนาการโอนเงิน มาทาง 

                โทรสาร ท่ีหมายเลข 02-9530503 

2. ร&วมบริจาคตามโครงการดังกล&าว ได�ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 


