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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กอตั ้งเมื ่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2512 เพื ่อเปนองคการหลักใน
การบริหารจัดการระบบไฟฟาของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน กฟผ. ไดพัฒนาองคการใหมี
ขีดความสามารถ และพรอมรับความเปลี่ยนแปลง ภายใตสถานการณดานพลังงานของประเทศและของโลก
ที่มีความผันผวนอยูตลอดเวลา 

แตไมวาสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปเชนใด การพัฒนากิจการไฟฟาของ กฟผ. ทุกยุคสมัย ไดใหความสำคัญ
ตอนโยบายและเปาหมายทางสังคม ที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการใชพลังงาน ที่เหมาะสมตอคุณภาพชีวิต 
เสริมสรางขีดความสามารถของคนไทยในการแขงขัน ดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน 

กฟผ. ยังไดปลูกฝงวัฒนธรรม “รักองคการ มุ งงานเลิศ เทิดคุณธรรม”  ใหผู ปฏิบัติงานที ่ไมเพียงมุ งมั ่น
ในความเปนเลิศ  แตยังตองมีความเอื้ออาทรตอสังคมและชุมชน และเปนสวนหนึ่งในการรวมสรางสรรคสังคมไทย 
ใหเปนสังคมแหงการแบงปน เรียนรู และเกื้อกูลกัน

ตลอดระยะเวลา 47 ป ที่ผานมา กฟผ. มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งรวมสรางสรรคสังคมไทย ใหพลังงาน
“ไฟฟา” มีความมั่นคง เชื่อถือได สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของสังคมไทยในทุกมิติ
และจะยังคงยึดมั่นพันธกิจในการสรางความสุขใหสังคมไทยตลอดไป
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ÊÒÂÊ‹§·Õè 4

• เริ ่มดำเนินการป 2560 เสร็จป 2562
• พื้นที่ ราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ-สุราษฎรธานี-ภูเก็ต

กิโลเมตร780

• เริ ่มดำเนินการป 2562 เสร็จป 2565
• พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ-สุราษฎรธานี

กิโลเมตร313

• เริ ่มดำเนินการป 2559 เสร็จป 2562
• พื้นที่ อุบลราชธานี-รอยเอ็ด-ชัยภูมิ

กิโลเมตร348

โครงการระบบสงภาคตะวันตก
และภาคใต

กิโลเมตร

• เริ ่มดำเนินการป 2561 เสร็จป 2564
• พื้นที่ นครสวรรค-ปทุมธานี

183 กิโลเมตร

• เริ ่มดำเนินการป 2563 เสร็จป 2566
• พื้นที่ อุบลราชธานี-นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา
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โครงการระบบสงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือตอนลาง
ภาคกลาง และ กทม.

•  พัฒนาระบบสง รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) และประเทศในกลุมอนุภูมิภาค
   ลุมแมน้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) รวมถึงรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในอนาคต
 
•  พัฒนาระบบโครงขาย Smart Grid เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟา
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·ÕèÁÕ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
´Óà¹Ô¹§Ò¹·Ø¡´ŒÒ¹ã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å

1) เปนองคการที่มีธรรมาภิบาล (Good corporate governance)
2) เปนองคการที่มีการบริหารงานที่ดี  (High Performance Organization)
3) เปนองคการที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเปนเลิศ (Operational excellence)
4) เปนองคการที่สังคมไววางใจและเปนความภูมิใจของชาติ (National Pride) 
5) เปนองคการที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอตอการขยายงาน (Financial viability)

ÁØ‹§ÊÙ‹à»‡ÒËÁÒÂ

Í§¤�¡ÃÊÑ§¤Á¤ÒÃ�ºÍ¹µèÓ
กฟผ. มีเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ 5.4 ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา ในป 2563 และ 12.47 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2573 ตามที่ได
แสดงเจตจำนงไวตอการประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี
21 ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟา การอนุรักษพลังงาน (DSM) และเพ่ิมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานทดแทน ทั้งนี้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP 2015) ยังไดกำหนด
เปาหมายลดการปลอย CO2 ตอหนวยการผลิตไฟฟาลงรอยละ 37 หรือจาก 0.506 กิโลกรัม
CO2 ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง เหลือ 0.319 กิโลกรัม CO2 ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ภายในป 2579

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก AEDP 2015
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กฟผ. มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการรวมสรางสรรคสังคมไทย
ใหเปนสังคมแหงการแบงปน เรียนรู และเกื้อกูลกัน 

จากจุดเริ่มตนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 พ.ศ. 2537 
     จนถึงปจจุบัน โครงการปลูกปาของ กฟผ. สามารถปลูกปาฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรมของประเทศไปแลว
           จำนวน 441,987 ไร ชวยดูดซับ CO2 กวา 8.45 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา แมจะผาน
               มากวา 20 ปแลว แตวันน้ี กฟผ. ยังคงปลูกปาตอไปดวยปณิธานอันแนวแน โดยเนนการมีสวนรวม
                     ของประชาชน ต้ังแตป 2558 เปนตนมา กฟผ. ไดกำหนดเปาหมายปลูกปาอยางตอเน่ือง
                           ไมนอยกวาปละ 20,000 ไร พรอมเดินหนารณรงคปลูกปาในใจคน เพ่ือปลูกจิตสำนึก
                               ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางผืนปา แหลงตนน้ำลำธารให
                                    กลับคืนความอุดมสมบูรณ

ตั ้งแตป 2546 กฟผ. ไดริเริ ่มโครงการแวนแกวโดยความรวมมือของโรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) และ บริษัท หอแวน กรุป จำกัด ออกหนวยตรวจวัดสายตา
ประกอบแวนโดยไมคิดมูลคาแกผูดอยโอกาส พรอมกับการรณรงครับบริจาคทุนทรัพย 
จนถึงปจจุบันสามารถชวยเหลือผูยากไรไดกวา 260,000 คน
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4 »‚ â¤Ã§¡ÒÃ 
Move World Together
เพื่อพลังงานและสิ่งแวดลอม

เปนโครงการที่ กฟผ. ดำเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 โดยความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สงเสริมการนำจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ (EM) มาใชทดแทน
สารเคมีใน 4 ดาน ไดแก การเกษตร การประมง ปศุสัตว และการรักษาสิ ่งแวดลอม 
ทั้งในชุมชนใกลหนวยงาน กฟผ. และแนวสายสงไฟฟาแรงสูง จนนำไปสูการเกิดชุมชนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  28 แหง ทั่วประเทศ

กฟผ. พัฒนาศักยภาพผูนำเยาวชน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนอยางสรางสรรค 
เปลี่ยนพลังเล็กๆ เปนนักสรางนวัตกรรม สูผูนำการเปล่ียนแปลงดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม กวาด 40 รางวัลระดับประเทศและนานาชาติ

áº‹§»˜¹¤ÇÒÁÃÙŒÊÙ‹ÊÑ§¤Á
กฟผ. แบงปนความรูดานกิจการไฟฟาผานการจัดตั้งศูนยการเรียนรู (Learning Center) 
8 แหง ทั่วประเทศ กอสรางแลวเสร็จจำนวน 2 แหง และคาดวาจะแลวเสร็จครบทั้งหมด
ภายในป 2561 ศูนยการเรียนรูดานพลังงานเหลานี้จะเปนแหลงถายทอดองคความรู  และ
นวัตกรรมดานพลังงานไฟฟาสู เยาวชนและสังคมไทยทั่วทุกภูมิภาค  
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ทุกรางวัลที่ไดรับ แสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ควบคูกับการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับสังคมไทย

ใหกาวสูประชาคมโลก

   

¤‹Ò¹ÔÂÁÍ§¤�¡ÒÃ FIRM-C

¨Ò¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁÊÙ‹¤‹Ò¹ÔÂÁ·ÕèÂÖ´ÁÑè¹

IntegrityI

Responsibility & AccountabilityR

Mutual RespectM

Commitment to Continuous 
Improvement and TeamworkC

FairnessF

กฟผ. ไดปลูกฝงวัฒนธรรม “รักองคการ มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม” ใหแกผู ปฏิบัติงาน ที่ไมเพียงมุงมั ่นในความเปนเลิศ 
แตยังตองเปนคนดี คนเกง ที่มีความเอื้ออาทรตอสังคมและชุมชน

ผูปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดถือวิถีการทำงานรวมกัน เพื่อพัฒนาไปสูองคการชั้นนำในกิจการไฟฟาในระดับสากล

ตั ้งมั ่นในความเปนธรรม

ยึดมั่นในคุณธรรม

สำนึกในความรับผิดชอบและหนาที ่

เคารพในคุณคาของคน

มุงมั่นในการพัฒนาอยางตอเนื่องและทำงานเปนทีม
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ภูมิใจที่ไดรวมสรางสรรคสังคมไทย ในการพัฒนาพลังงาน “ไฟฟา” 

เคียงคูการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

และจะยึดมั่นพันธกิจ เพื่อสรางความสุขใหสังคมไทยตลอดไป
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