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สารบัญ



๓๖	 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
	 -	การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ	
	 -	การจัดการและการควบคุมมลสารของโรงไฟฟ้า	
	 -	ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
	 -	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	
	 -	พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาด	
	 -	งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	
	 -	กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ		
	 	 ประชาชน	
๔๖	 การดำเนินงานด้านสังคม	
	 -	การดำเนินงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย			
	 	 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	
	 -	การดูแลพนักงาน	
	 -	การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	
	 -	การปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย	
	 -	การดำเนินงานเพื่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	
๖๔	 เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้
	 -	รายการตัวชี้วัดของบริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	
	 -	GRI	Content	Index	
๗๒	ความภาคภูมิใจของเราชาว	กฟผ.	
	
	

๖	 สารผู้ว่าการ	
๘	 รู้จัก	กฟผ.	
๑๐	วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงาน	
	 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
๑๒	ผลกระทบที่สำคัญ	ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร	
๑๔	การดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อสังคม		
	 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	
๑๖	ผลการดำเนินงานด้านสังคม	ชุมชน		
	 และสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นในปี	๒๕๕๓	
๒๐	จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และวัฒนธรรมองค์กร	
๒๒	การกำกับดูแลกิจการที่ดี		
๓๐	การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ		
	 •	มูลค่าทางเศรษฐกิจที่มอบกลับคืนสู่สังคม
	 	 -	ข้อผูกพันด้านสวัสดิการของพนักงาน	
	 	 -	นโยบายการจดัซือ้จดัจา้งในทอ้งถิน่และพืน้ทีด่ำเนนิงาน	
	 	 -	การดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง		
	 	 	 ของสภาพอากาศ	
	 •	การบริหารจัดการเพื่อรักษาความพร้อมจ่าย	
	 	 กระแสไฟฟ้าและความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
	 	 -	การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	
	 	 -	นวัตกรรมและการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสังคม	ชุมชน			
	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	
	 	 -	การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว	
	 	 -	ประสิทธิภาพของระบบส่งพลังงานไฟฟ้าในปี	๒๕๕๓	

คำแนะนำในการอ่านรายงานเล่มนี้

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	 กฟผ.	 ประจำปี	 ๒๕๕๓	 มีเนื้อหาหลัก
ประกอบด้วยผลงานและความสำเร็จของกิจกรรมการดำเนินงานด้านสังคม	
ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 ที่ครอบคลุมมิติและมุมมองของการพัฒนาอย่าง		
ยั่งยืนทั้ง	๓	ด้าน	คือ	 เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	สำหรับผลงานและ
ความสำเร็จของผลประกอบการด้านการเงิน	ท่านสามารถหาข้อมูลได้จาก
หนังสือ	รายงานประจำปี	กฟผ.	๒๕๕๓	



ให้บริการด้านพลังงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในราคา

ที่เหมาะสม เป็นธรรม และบริหารจัดการด้วยหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อสังคม

ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันของประเทศ

เป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ในระดับสากล



วิสัยทัศน์กฟผ.

จุดมุ่งหมายสูงสุด
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กฟผ. จึงริเริ่ม “โครงการปลูกตนไมรอบบานพอ” ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๖๐ ป 

บรมราชาภิเษก เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณประโยชนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนจากรุนสูรุน 



ทุกรอยยิ้มของเยาวชนคือพลังอันยิ่งใหญ

กฟผ. จึงพัฒนายกระดับหองเรียนสีเขียวมุงสูโรงเรียนสีเขียว 

เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและเยาวชนรักษพลังงาน

กฟผ. สนับสนุนการพัฒนาสถานีรถไฟ บางกรวย-กฟผ. 

ในโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน 

ของการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อสงเสริมการใชระบบ

ขนสงมวลชนสาธารณะ ลดการใชพลังงานและปญหาโลกรอน
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�      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓



สารผู้ว่าการ 

ในนามของการไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผมยินดี
ที่ได้แนะนำหนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. 
ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้จัดทำแยกจากหนังสือรายงานประจำปี 
๒๕๕๓ โดยเนื้อหาหลักเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของ
กิจการ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   
ตามแนวทางของ  Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อแสดง
ผลงานและความก้าวหน้าของกิจการในเชิงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

 
ปี ๒๕๕๓ นับเป็นปีมหามงคลวโรกาส ๖๐ ปี บรมราชาภิเษก 

กฟผ. ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” 
โดยร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศจำนวนกว่า ๒๑๔,๐๐๐ คน 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบพระราชวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคี รี ขั นธ์ จำนวนรวม ๙๘๔,๐๐๐ ต้น เพื่ อสนอง  
พระราชปณิธานในการฟื้นฟูป่าไม้ และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
รวมถึงดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 
จังหวัดชัยนาท และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรี 

 
สำหรับการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. มุ่งมั่นดำเนิน

กิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กร  
ชั้นนำในกิจการไฟฟ้าระดับสากล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยแสดงออกด้วยความสุจริตใจและจริงใจ 
ประกอบกับปัญหาความผันผวนด้านพลังงานโลกและเหตุการณ์
ความไม่สงบภายในประเทศได้คลี่คลายลง ได้ส่งผลให้อัตราความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๒  รวมทั้งมีการ
ทำลายสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ถึง ๑๐ ครั้ง  อัน
แสดงให้เห็นว่า กฟผ. สามารถบริหารจัดการกิจการในภาพรวมให้
มีดัชนีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีขีดความสามารถในการให้
บริการที่มีคุณภาพมั่นคงเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล 

 
นอกจากนั้น กฟผ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) มากขึ้น เพื่อให้เป็นองค์กรที่สังคมให้ความเชื่อมั่น
และไว้วางใจ รวมทั้งปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วน
ร่วมในการแสดงความเอื้ออาทรต่อสังคมในรูปแบบอาสาสมัคร 
หรือ “จิตอาสา กฟผ.” รวมถึงดำเนินงานตามแผนแม่บทความ  
รับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. คู่ขนานกับแผนธุรกิจหลัก โดยมุ่ง
เน้นการดำเนินงานในกระบวนงานหลักด้วยความรับผิดชอบ (CSR 
In Process) และคำนึงถึงความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ 
(Statement of Direction-SOD) และร่างมาตรฐานด้านความ  

รับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร
แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย (National Pride) 

 
ในรอบปีของการจัดทำรายงาน กฟผ. มีความภาคภูมิใจที่ได้

รับรางวัลด้านโครงการเพื่อสังคม รางวัลด้านการบริหารกิจการ 
ผู้นำองค์กร และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากสถาบันทั้ง
ภายในและต่างประเทศ อาทิ รางวัล ASEAN Outstanding 
Engineering Achievement Project Award และรางวัลวิศวกร  
ดีเด่น จากองค์กรความร่วมมือสมาคมวิศวกรรม กลุ่มประเทศ
อา เซี ยน หรื อ A S EAN Fede ra t i o n o f E ng i nee r i ng 
Organizations (AFEO) โดยผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้รับรางวัล   
ในระหว่างการประชุมทางวิชาการ 28th Conference of ASEAN 
Federation of Engineering Organizations (CAFEO 28) ที่
ประเทศเวียดนาม รางวัลเหมืองแร่สีเขียวและรางวัลอุตสาหกรรม
แร่ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility, Department of Primary Industries and Mines 
หรือ CSR-DPIM) ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้สถานประกอบการซึ่งดำเนินงาน
และอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และได้รับ  
โล่เชิดชูเกียรติชั้นดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในฐานะองค์กรที่ทำ  
คุณงามความดีในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต 

 
ปัจจุบันนี้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กฟผ. 

ได้คำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการองค์กร และมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม  รวมทั้งมุ่งมั่นบูรณาการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในรูปแบบความร่วมมือกับเครือข่ายที่พัฒนาสังคม 
(Social Network) ในการสรรสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  
ส่วนรวม เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแบบอย่าง
ที่ดีของสังคมไทย และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ 
“กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” 

(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์) 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 





      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓

กฟผ. ให้ 

ความสำคัญกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย  

รวมทั้ง 

ปลูกฝังค่านิยมให้ 

พนักงานมีส่วนร่วม 

แสดงความเอื้ออาทร 

ต่อสังคม 

ในรูปแบบอาสาสมัคร  

หรือ "จิตอาสา กฟผ." 



�      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓                                                 �       รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓

 



รู้จัก กฟผ.  

ชื่อหน่วยงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๕๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 

ลักษณะของกิจการ • รัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเครือข่ายระบบไฟฟ้า  
  (System Operator) และผู้ผลิตไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของ 
  กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง 
 • ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้า ภายใต้กรอบของ  
  พรบ. กฟผ. พ.ศ. ๒๕๑๑ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ประเภทของสินค้าและบริการ • พลังงานไฟฟ้า 
 • ดำเนินงานธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้า 
 • ผลิตและขายลิกไนต์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนต์ 

ลูกค้าหลัก • การไฟฟ้านครหลวง 
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
 • ประเทศใกล้เคียง 

โครงสร้างกิจการ	 	

จำนวนโรงไฟฟ้า รวม ๓๙ โรง ประกอบดว้ย โรงไฟฟา้พลงัความรอ้น ๓ โรง โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม ๖ โรง 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ๒๑ โรง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ๘ โรง และโรงไฟฟ้าดีเซล ๑ โรง 

กำลังผลิตติดตั้งของ กฟผ. ๑๔,๙๙๘.๑๓ 
(เมกะวัตต์) 

จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๐๙ 
(แห่ง) 

ระดับแรงดันสายส่ง ๖๙, ๑๑๕, ๑๓๒, ๒๓๐, ๓๐๐ และ ๕๐๐ 
(กิโลโวลต์) 

ความยาวสายส่ง ๓๐,๖๓๙ 
(วงจรกิโลเมตร) 

ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า รวม ๖ แห่ง ประกอบด้วย 

(แห่ง) • ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ ๑ 

 • ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าในภูมิภาค ๕ 

เหมืองถ่านหิน เหมืองถ่านหิน อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง มีประทานบัตรรวม ๑๕ แปลง
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ขนาดองค์กร	

จำนวนพนักงาน  ๒๓,๒๙๓ 
(คน) 

รายได้ขององค์กร ๓๘๓,๕๘๓ 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๓๕๔,๓๔๒ 
(ล้านบาท) 

ยอดเงินนำส่งรัฐ ๑๔,๖๕๐
(ล้านบาท) 

สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย	

การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าสุทธิในปี ๒๕๕๓ 
พลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตและซื้อรวมทั้งสิ้น ๑๖๐,๑๑๓.๐๑ 
(ล้านหน่วย) 

กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิ ๗๑,๒๐๕.๔๗ 
(ล้านหน่วย) 

ซื้อจากโรงไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศ ๘๘,๙๐๗.๕๔ 
(ล้านหน่วย) 

ค่าความต้องการไฟฟ้าสุทธิสูงสุด ๒๔,๐๐๙.๙๐ 
(เมกะวัตต์) 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร	 ไม่มี 
ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงาน	

(มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๓) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

บริษัทย่อย 
๔๕% 

บริษัทย่อย 
๙๙.๙๙% 

กิจการร่วมค้า 
๓๕% 

กิจการร่วมค้า 
๔๕% 

บริษัทร่วม 
๒๕.๔๑% 

แบ่งเป็นการลงทุนแบบบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า  
และบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย อีก ๕ กิจการ 

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	

บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำกัด	(มหาชน)	

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น	จำกัด	

บริษัท	อีแกท	ไดมอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	

การลงทุนในกิจการไฟฟ้า 
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ปัจจุบันการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ 
Corporate Social Responsibility (CSR) ได้มีบทบาทและ  
ความสำคัญเพิ่มขึ้น เรื่ อยๆ เพื่ อขับ เคลื่ อนองค์กรให้บรรลุ  
เป้าหมายในการดำเนินกิจการ อันจะนำมาซึ่งการยอมรับว่าเป็น
องค์กรแบบอย่างที่ดีของสังคม และเพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ ดีกับสั งคมและชุมชนได้อย่ างยั่ งยืน กฟผ.  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้ 

 
“บริหารจัดการและให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ กฟผ. เป็นองค์กรแห่งความ
ภาคภูมิใจของคนไทย (National Pride) ได้อย่างยั่งยืน” 

 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ปรับแนวทาง

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใหม่ เพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์หลักขององค์กร โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจาก  
ปี ๒๕๕๒ ซึ่งได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ด้วยการเพิ่มสายงาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ   
ทำหนา้ทีด่แูลรบัผดิชอบโดยตรง และจดัทำแผนแมบ่ทความรบัผดิชอบ  
ต่อสังคม กฟผ. ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗  ซึ่งได้บูรณาการงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกสายงานเข้าด้วยกัน และดำเนินงาน  
คู่ขนานไปกับแผนธุรกิจหลัก 

วิสัยทัศน์และแนวทาง 

การดำเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

 
กฟผ. ยังได้บรรจุ เป้าหมายการดำเนินงานด้านความ  

รับผิดชอบต่อสังคมไว้ในกรอบยุทธศาสตร์หลักขององค์กร รวมถึง
ประกาศนโยบายเร่งด่วน ๖ ข้อ เพื่อพัฒนา กฟผ. ให้มุ่งสู่ความเป็น
เลิศอย่างยั่งยืน 

 
กรอบยุทธศาสตร์หลักของ กฟผ. 

กฟผ. ได้บรรจุเป้าหมายของการดำเนินงานด้านความ  
รับผิดชอบต่อสังคม ไว้เป็นหนึ่งในกรอบยุทธศาสตร์หลักขององค์กร 
โดยแสดงไว้ในยุทธศาสตร์หลักที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชนทุกระดับ ด้วยความสุจริต
ใจและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงาน  
อย่างประหยัด และการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยกรอบ
ยุทธศาสตร์หลักทั้ง ๔ ด้าน มีดังนี้ 

• เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก 
• สร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
• เป็นองค์การที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 และห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
• เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

นโยบายเร่งด่วนที่เน้นความสำคัญของการดำเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน ๖ ข้อ   
ที่ครอบคลุมทุกมิติของการบริหารจัดการองค์กร อีกทั้งยังเป็น
นโยบายที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานธุรกิจหลัก ดังนี้ 

๑. การสร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
๒. การเสรมิความมัน่คงของประสทิธภิาพโรงไฟฟา้และระบบสง่ 
๓. การสร้างความเข้าใจกับสังคมและชุมชนในการพัฒนา  

 โรงไฟฟ้าใหม่ 
๔. งานสร้างรายได้จากการพัฒนาธุรกิจและบริษัทในเครือ 
๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
๖. การส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาโรงไฟฟ้า  

 พลังงานหมุนเวียนต้นแบบ และสนับสนุนโรงไฟฟ้าชุมชน 
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การนำระบบ SEPA มาใช้ประเมินผลการดำเนินงาน 

กฟผ. ได้เริ่มนำระบบการประเมินผลการดำเนินงานที่รู้จักกันในชื่อ State Enterprise 
Performance Appraisal (SEPA) มาใช้ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในด้านกระบวนการจัดการ และ  
ผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ โดยเมื่อปี ๒๕๕๒ กฟผ. ได้รับ
เลือกให้เป็นรัฐวิสาหกิจนำร่องในการนำระบบ SEPA มาใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่น 
ทั้งนี้ขั้นตอนการนำระบบ SEPA แบ่งเป็นระยะเตรียมความพร้อม ๒ ปี และระยะที่นำระบบ
มาใช้ทั่วทั้งองค์กรอีก ๒ ปี  

 
สำหรับในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อ

ดำเนินการระบบ SEPA และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ส่วนผลคะแนนการ
ประเมินตนเองของ กฟผ. ตามหมวดและหัวข้อต่างๆในรอบปี ๒๕๕๓ พบว่าได้   
๔๙๖ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน ขณะที่ในปี ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นปีแรกของการนำ
ระบบเข้ามาใช้งาน กฟผ. ได้คะแนนเพียง ๑๘๗ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน  

 
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป พนักงาน กฟผ. ทั้งองค์กร พร้อมร่วมมือกัน

ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของระบบ SEPA เพื่อให้  
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนระบบ นำไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างจริงจัง อันจะช่วยให้ กฟผ. ก้าวไปสู่การเป็น “องค์กรสมรรถนะสูงที่พร้อมรับ  
การเปลี่ยนแปลง”  
 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. 

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ปรับปรุงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นใหม่ เพื่อให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   
(ISO 26000) ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของการดำเนินงาน (CSR In  
  Process) ด้วยการพัฒนาระบบผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้  
  ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี  
 ประสิทธิภาพ 

๒. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้  
 ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างการเติบโต  
 อย่างยั่งยืนขององค์กร 

๓. ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ  
 เสมอภาค 

๔. เป็นองค์กรที่เอื้ออาทรต่อสังคม ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  
 และพื้นที่พัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม คำนึงถึงผลประโยชน์  
 ของสังคมและชุมชน 

๕. สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และความร่วมมือระหว่าง กฟผ.   
 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติและ  
 สังคมอย่างยั่งยืน 

๖. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   
 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และสนับสนุนงานจิตอาสา 

๗. บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ โดยให้เกิดความ  
 เชื่อมโยงจากทุกสายงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 
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ในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง 
และโอกาสขององค์กร ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม จากการเกิดสถานการณ์ เหตุการณ์และประเด็นด้าน  
ความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อกิจการ กฟผ. สรุปไว้ดังนี้ 

 
๑.	 สถานการณ์ด้ าน เศรษฐกิจ การฟื้ นตั วของสภาพ

เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมและส่งผลต่อความ  
ต้องการไฟฟ้าของผู้บริโภคทั้งประเทศ รวมถึงสภาพอากาศร้อน
อบอ้าวที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง ๓๙ องศาเซลเซียสในปีนี้ ทำให้เกิด
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) เท่ากับ ๒๔,๐๐๙.๙ เมกะวัตต์ 
ทำลายสถิติความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๒ ถึง  
ร้อยละ ๘.๙ และยังสูงกว่าค่าพยากรณ์ในแผน PDP 2010 ถึงกว่า 
๗๐๐ เมกะวัตต์ (ค่าพยากรณ์ปี ๒๕๕๓ เท่ากับ ๒๓,๒๔๙   
เมกะวัตต์) ซึ่งมีปริมาณเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ๑ โรง 

 
จากสถานการณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น กฟผ. 

ได้วางแผนรองรับ โดยปรับยืดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าเก่า  
ออกไปอีก ๑-๒ ปี และเร่งรัดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่  
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น  

 
นอกจากนัน้การตอ่อายมุาตรการลดคา่ครองชพีของประชาชน   

ยังส่งผลให้ กฟผ. ต้องรับภาระในส่วนของการคงค่าไฟฟ้าผันแปร
อัตโนมัติ (ค่าเอฟที) ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  

ผลกระทบ ความเสี่ยง  

และโอกาสขององค์กร 

๒.	การประกาศโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่ง
คุ้มครองชั่วคราวเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๒ ให้ระงับโครงการ หรือ
กิจกรรมตามโครงการมาบตาพุด ๗๖ โครงการไว้ชั่วคราว จนกว่า
ศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับ
โครงการหรื อกิ จการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบต่อชุมชน   
อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ที่ เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น ๑๑ กิจการ โดยทั้ง ๑๑ กิจการจะต้อง
ดำเนินการตามมาตรา ๖๗ (๒) รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ด้วยการ  
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงาน
ผลกระทบสุขภาพ (HIA) การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได ้ 
เสีย และเสนอให้องค์การอิสระให้ความเห็นชอบ 

 
ทั้งนี้ หนึ่งใน ๑๑ กิจการ ที่ ครม.เห็นชอบคือ กิจการที่ ๑๑  

โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน ขนาดกำลังผลิต ๑๐๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป   
โรงไฟฟ้าชีวมวล ๑๕๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วม ๓,๐๐๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกขนาด   
ซึ่งการดำเนินงานกิจการดังกล่าว ครอบคลุมทั้งโครงสร้างด้าน
อุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า เขื่อน และอ่างเก็บน้ำ ทำให้ กฟผ. 
ต้องเพิ่มขั้นตอนในการเตรียมงานโครงการมากขึ้น 

 
๓.	การต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และโรงไฟฟ้าที่มีอยู่

แต่เดิมในชุมชน ได้ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งในส่วน
ของ กฟผ. และภาคเอกชน เช่นในปี ๒๕๕๓ โรงไฟฟ้าบางคล้า 
ขนาดกำลังผลิต ๑,๖๐๐ เมกะวัตต์ ใช้ก๊ าซธรรมชาติ เป็น  
เชื้อเพลิง ของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  คือบริษัทสยาม
เอ็นเนอยี่ จำกัด ซึ่ งมีบริษัท กัลฟ์ เจพีฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่   
ไม่สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้ เนื่องจากการต่อต้านจากชุมชนใน
พื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๓  นอกจากนี้   
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดกำลังผลิต ๕๔๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด หรือ เอ็นพีเอส ประสบ
ปัญหาการคัดค้านจากชุมชนด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำหนังสือ
ถึงกระทรวงพลังงาน เพื่อขอเลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบออกไปอีก ๒ ปี เป็นต้น 

 
สำหรับกรณีของ กฟผ. แผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ที่ได้มีการสำรวจ
พื้นที่ซึ่งมีศักยภาพและมีการต่อต้านจากกลุ่มมวลชนในพื้นที่นั้น 
ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น ทำความเข้าใจและให้ความรู้
กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และได้สรุปไว้ในรายงานการเตรียม
ความพร้อมโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อเตรียมนำเสนอรัฐบาล
พิจารณาต่อไป  
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นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ยังได้วิเคราะห์ความเสี่ยงใน  
การดำเนินงานไว้ โดยประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้  

 
๑.	 สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของ	กฟผ.	 ลดลง โดยมีปัจจัยสำคัญ

คือ กฟผ. ไม่สามารถพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่ได้ตามแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ (PDP 2010)   
อันเนื่องมาจากประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทำให้ขาด
ความเชื่อมั่นและไม่ยอมรับ จึงมีความเสี่ยงที่จะมีสัดส่วนกำลังผลิต
ไฟฟ้าลดลง  กฟผ. จึงได้ปรับแผนและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้
ประสานงานเชิงรุกกับภาครัฐและผู้กำกับดูแล เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า รวมทั้งสื่อสารเชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อให้ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและโปร่งใส 

 
๒.	ความไม่มั่นคงของระบบไฟฟ้า เกิดจากปัจจัยสำคัญต่อไปนี้ 
ระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงเริ่มเสื่อมสภาพ ระบบส่งของ 

กฟผ. ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๔๐ ปีและสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีอายุการ
ใช้งานเกิน ๒๕ ปีเริ่มเสื่อมสภาพ จากการสำรวจสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
(สฟ.) ของ กฟผ. จำนวน ๒๐๙ แห่งทั่วประเทศ เมื่อต้นปี ๒๕๕๓ พบ
ว่ามี สฟ. จำนวน ๑๐๑ แห่ง ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป 
ทั้งนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและโครงสร้างอาคารควบคุม ซึ่งมีสภาพเก่าเสื่อม
สภาพตามอายุการใช้งาน อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

การเกิดอุบัติเหตุต่อโรงไฟฟ้าหรือระบบส่ง กฟผ. มีโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่งจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีอายุการใช้งานมานาน 
จึงมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่อโรงไฟฟ้าหรือ
ระบบส่ง อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

ระบบส่งไฟฟ้าไม่เพียงพอรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้
กำหนดเป้าหมายรับซื้อพลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (Small 
Power Producer หรือ SPP) ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ไว้ในปริมาณ 
๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ และขยายเพิ่มเติมอีก ๑,๕๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration ปัจจุบันระบบส่งไฟฟ้าที่มีอยู่
สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้ประมาณ ๑,๐๘๐ เมกะวัตต์เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่อื่นที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ทรัพย์สินของ กฟผ. ได้รับ
ความเสียหาย เช่น การก่อวินาศกรรมสายส่ง ๒๓๐ เควี วังน้อย-รังสิต 
วงจร ๑, ๒, ๓ และ ๔ จำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่
มั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วย 
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การดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการเพื่อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 

ในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้สายงานต่างๆ ๗ สายงาน รวมทั้งหมด 
๔๔ แผนงาน โดยแบ่งตามมุมมองกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นแผนงานในกระบวนงานหลัก (CSR In Process) ๓๗ แผนงาน และ  
แผนงานที่ดำเนินงานนอกเหนือข้อกำหนด มาตรฐาน และกฎหมาย (CSR After Process) อีก ๗ แผนงาน ทั้งนี้แผนงานทั้งหมดสามารถ
ตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ครบทุกกลุ่ม 

 
สำหรับแผนงานที่โดดเด่นและได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๒ คือ แผนงานการนำหลักการ Outcome Mapping มาใช้เป็น

โครงการนำร่องในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย 
- แผนงานยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน 
- แผนงานความร่วมมือกระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
- แผนงานสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนในท้องถิ่น 
 
การนำหลักการแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) มาใช้ในแผนงานนำร่องทั้ง ๓ แผนงานนี้ จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให ้ 

การดำเนินแผนงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและ
การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน

CSR

In

Process

CSR

After

Process

วัตถุประสงค์สำคัญ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมาย

ความสำเร็จ

๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๕ 
 

แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน  
(แผนงานตรวจติดตามโครงการวิจัย) 
 
 
แผนงานประกวดสิ่งที่คิดค้น 
หรือสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
แผนเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงาน 
แบบองค์กรสมรรถนะสูง  
ที่เป็นองค์กรแห่งสุจริตธรรม 
 
 
แผนงานฉลากเบอร์ ๕ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 
 
 
แผนงานยกระดับห้องเรียนสีเขียว 
มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อสร้าง 
เครือข่ายรักษ์พลังงาน 
 

สนับสนุนและพัฒนาแหล่งผลิต 
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 
 
เสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้และองค์กร 
แห่งคุณภาพ 
 
เสริมสร้างจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และวัฒนธรรม 
การทำงานเพื่อพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
 
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดภาวะโลกร้อนและการ 
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดภาวะโลกร้อนและการ 
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

องค์กรอิสระที่มีความรู้ 
ด้านพลังงานหมุนเวียน 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
พนักงาน 
 
 
 
พนักงาน 
 
 
 
 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปสังคม 
ในภาพรวม 
 
 
 
เยาวชนในสถานศึกษา 

แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 

ตัวอย่างแผนปฎิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี๒๕๕๓
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน

CSR

In

Process

CSR

After

Process

วัตถุประสงค์สำคัญ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมาย

ความสำเร็จ

๖ 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 

แผนงานรณรงค์และส่งเสริมการใช้ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
 
 
 
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์สื่อสาร 
สร้างความรู้ และฟื้นฟูทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
อนุรักษ์ และสาธารณประโยชน์ 
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
ที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
แผนร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว 
รอบแหล่งผลิตของ กฟผ. 
 
 
 
แผนการสร้างเครือข่าย 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าโดย 
ชุมชนท้องถิ่น 
 
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
พลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน 
 
 
โครงการจัดการความรู้ด้าน 
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อ 
การพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกและ 
โรงไฟฟ้าชุมชน 
 
 
 
แผนการนำหลักการ  
Outcome Mapping  
มาใช้ในแผนปฏิบัติการ CSR  
ปี ๒๕๕๓ (แผนต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
แผนสื่อสารสาธารณะ 
เพื่อการผลิตไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดภาวะโลกร้อนและการ 
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
สนับสนุนและมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
ส่งเสริม พัฒนาอาชีพพื้นฐาน 
ในชุมชน สนับสนุนวิถีชีวิต 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
และส่งเสริมค่ายการเรียนรู้ด้าน 
พลังงานในสถานศึกษา 
 
ร่วมกับชุมชนรอบแหล่งผลิต 
ไฟฟ้า ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
บนพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม 
 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและเพิ่มศักยภาพ 
ของชุมชนในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานหมุนเวียน 
 
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา 
เครือข่ายผู้ใช้ไฟฟ้าในท้องถิ่น 
ให้สามารถร่วมกิจกรรมใน 
พื้นที่กับ กฟผ.ในการพัฒนา 
เป้าหมายด้านพลังงาน  
และการอนุรักษ์พลังงาน 
 
สนับสนุนการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมตามหลักการ 
Outcome Mapping  
ขั้นตอนที่ ๘-๑๒ 
 
 
 
 
 
 
เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ 
ระหว่างโรงไฟฟ้า/เขื่อน 
กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบและ 
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของ 
ประชาชนต่อกระบวนการผลิต 
ไฟฟ้าและสร้างจิตสำนึกของ 
ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่าย 
เชื่อมโยงการทำงานด้านชุมชน 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 
 
 
 
ชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ 
และสาธารณประโยชน์ 
 
 
 
 
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
และระบบส่ง/เยาวชน 
ในสถานศึกษา 
 
 
 
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
 
 
 
 
ชุมชนในพื้นที่ โรงไฟฟ้าจะนะ 
โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ 
 
 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 
 
 
• นักวิชาการ 
• สถาบัน 
• การศึกษา 
• ชุมชนในพื้นที่ 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแผน 
ปฏิบัติการทั้ง ๓ แผน ได้แก่  
• แผนงานยกระดับห้องเรียน 
  สีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว 
  เครือข่ายรักษ์พลังงาน 
• แผนงานความร่วมมือ 
  กระทรวงพลังงานและสอศ. 
• แผนการสร้างเครือข่าย 
  ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
  สิ่งแวดล้อม 
 
• ชุมชนรอบพื้นที่เขื่อน 
  และโรงไฟฟ้า 
• ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  
  ที่รับผิดชอบแผนงาน 

แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 
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ผลการดำเนินงาน 

เพื่อสังคม ชุมชน  

และสิ่งแวดล้อม 

ที่โดดเด่นในปี ๒๕๕๓ 

ในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. มีผลการดำเนินงาน 

เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น สรุปดังนี้ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัส 

ชื่นชมการดำเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของ กฟผ.  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมหน่วยงานที่ทำ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของ กฟผ.   
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาดุสิดาลัย   
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยพระราชดำรัสตอนหนึ่งมีใจความดังนี้ 

 
“เรื่องป่านี้ ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไป เพื่อชักชวนให้คน

ไทยรักษาป่า อย่าตัดไม้ทำลายป่า จะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้ การมีป่าทำให้มีน้ำ เพราะป่า
เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทย ต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดิน ช่วยต้าน
ความแรงของน้ำป่า เป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่า และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
และช่วยลดมลภาวะโลกร้อนได้ด้วย ดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยปลูกป่าทั่วประเทศ   
จึงเป็นประโยชน์มาก” 

 
ทั้ งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกและฟื้นฟูผืนป่าตามโครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐   
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๗-๒๕๕๒ สามารถฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้คิดเป็นพื้นที ่ 
รวม ๓๘๔,๔๑๘ ไร่ ครอบคลุมพื้ นที่ ๔๙ จั งหวัดทั่ วประ เทศ ช่ วยดูดซับของ  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ ๘๗๒,๔๐๐ ตันต่อปี นอกจากการปลูกป่าแล้ว กฟผ. 
ยังให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ ให้รู้สึกรักและ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่ตลอดไป  
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โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ 

กฟผ. ได้ดำเนินงาน “โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” ภายใต้โครงการ “ลดโลก
ร้อนถวายพ่อ” ซึ่งริเริ่มโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๖๐ ปี บรมราชาภิเษก โดยได้ประกาศเชิญชวนให้
ประชาชนทั่วไป แสดงความจำนงร่วมกันปลูกต้นไม้ ผ่านเว็บไซต์ของ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 
๙๘๔,๐๐๐ ต้น บนเนื้อที่รวม ๔,๕๐๐ ไร่ บริเวณพื้นที่อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ดำเนินการปลูกแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๓ และจะบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก ๔ ปี ใช้งบประมาณ ๒๓.๔ ล้านบาท 

 
 
 
 

 

สนับสนุนงานโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ บางกรวย-กฟผ.  

กฟผ. ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๗.๘๕ ล้านบาทให้แก่โครงการก่อสร้าง
สถานีรถไฟ บางกรวย-กฟผ. โดยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) ตามแผนงานก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งจะช่วย
เอื้อประโยชน์ด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ บรรเทาปัญหาจราจร และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ที่ดีของชุมชนในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และประชาชนผู้สัญจรผ่านถนน
จรัญสนิทวงศ์ 

 
 
 
 
 

โครงการนำนักเรียนทุนไทยร่วมบำเพ็ญประโยชน์ 

กฟผ. ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (สำนักงาน กพ.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในโครงการนำ
นักเรียนทุนไทยในสหราชอาณาจักร ไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จัดค่ายเยาวชนถ่ายทอด
ประสบการณ์ เทคนิคการเรียนรู้ และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง อันจะช่วยเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ.  

 
 
 

 

 

กิจกรรมร่วมช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงในพื้นที่หลาย
จังหวัดทั่วประเทศ กฟผ. ร่วมกับบริษัทในเครือ และผู้ปฏิบัติงาน ได้บริจาคเงินและ  
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทันท่วงที 
โดยจัดทำถุงยังชีพ น้ำ ยารักษาโรค และงานซ่อมแซมอุปกรณ์ อาคารบ้านเรือนภายหลัง
น้ำลด รวมเป็นเงินประมาณ ๑๑ ล้านบาท 
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โครงการอีแกทยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

กฟผ. ได้สนับสนุนเงินแก่สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย ในโครงการของรัฐบาล  
“๑ สมาคม ๑ รัฐวิสาหกิจ” พร้อมจัดการแข่งขัน “อีแกทยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย” เพื่อพัฒนากีฬายกน้ำหนักให้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  

 
 
 
 
 
 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓  

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (Outstanding State Enterprise 
Awards) ด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และการดำเนินงานเพื่อสังคมและ  
สิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้รับเป็นครั้งที่ ๕ และรางวัล
การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้รับติดต่อกัน ๕ ปีซ้อน  

 
 
 
 
 
 
 

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านโครงการวิศวกรรม 

และรางวัลวิศวกรดีเด่นระดับภูมิภาคอาเซียน 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่นด้าน
โครงการวิศวกรรมและรางวัลวิศวกรดีเด่น (ASEAN Outstanding Engineering 
Achievement Project Award) จากสมาคมองค์กรวิศวกรรมแห่งภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Federation of Engineering Organizations-AFEO) จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม 
ระหว่างการประชุม 28th Conference of ASEAN Federation of Engineering 
Organizations หรือ CAFEO 28 
 

 

 

 

 

โล่เชิดชูเกียรติชั้นดีเยี่ยมจาก ป.ป.ช. 

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติชั้นดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะองค์กรที่ทำคุณงานความดีใน
การป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต 
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จิตอาสา กฟผ. “เติมอิ่ม แด่น้อง บ้านนกขมิ้น” 

พนักงานจิตอาสา กฟผ. ร่วมกิจกรรม “เติมอิ่ม แด่น้อง บ้านนกขมิ้น” จัดเลี้ยง
อาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน ให้แก่เด็กๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ กฟผ. ได้รับโล่เกียรติคุณ 

โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ กฟผ. ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการ
ศึกษาแก่โรงเรียนบ้านเบียงหลวง และยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนและ
ด้อยโอกาส เขตพื้นที่อำเภอเวียงแหง ในรูปแบบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยในปี ๒๕๕๓ มีนักเรียนและนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการกว่า ๑๕๐ คน 

 
 
 
 
 

โครงการฉลากเบอร์ ๕ ใหม่ ๓ ผลิตภัณฑ์ และมาตรการ   

Standby Power 1 Watt รักษ์โลก 

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพ (ฉลากเบอร์ ๕) ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่อีก ๓ ประเภท ได้แก่ กระติกน้ำ
ร้อนไฟฟ้า โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดผอมเบอร์ ๕ และพัดลมระบายอากาศ และมอบฉลาก 
Standby Power 1 Watt ให้แก่ผลิตภัณฑ์อีก ๒ ประเภท คือ จอคอมพิวเตอร์และเครื่อง
รับโทรทัศน์ ในงานวันครบรอบ ๑๕ ปี ฉลากเบอร์ ๕ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน 

 
 
 
 
 

เรือถวายพระพร กฟผ. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี นำผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนในพื้นที่่ลงเรือ
ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ศิริราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ-
พระเจา้อยูห่วั เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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จริยธรรม  

จรรยาบรรณ  

และวัฒนธรรมองค์กร 

กฟผ. เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างให้บุคลากร  
ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม จึงได้ดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง จริยธรรม จรรยา
บรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้ แผนแม่บทการเสริมสร้าง 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรของ กฟผ.   
ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ในการเป็นองค์กรที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยในปี ๒๕๕๓ แผนงานที่จัดทำแล้วเสร็จภาย
ใต้แผนแม่บทฉบับดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาระบบงานเสริมสร้าง
สุจริตธรรม การรวบรวมข้อมูลผู้นำต้นแบบด้านสุจริตธรรม  
ในภาพรวม การจัดระบบงานฝึกอบรมด้านสุจริตธรรม และการ  
จัดทำคู่มือกระบวนการตรวจติดตามด้านสุจริตธรรม 

 
กฟผ. ได้จัดทำจรรยาบรรณสำหรับฝ่ายบริหาร จรรยาบรรณ

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จรรยาบรรณในการดำเนินงานด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์กร และประกาศใช้งานไว้
ดังนี้ 

จรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของ กฟผ. เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ให้ทำหน้าที่ใน
การกำกับดูแลบริหารงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรต้องถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร ดังนี้ 

๑. กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึง
ความถูกต้องดีงามของศีลธรรม วัฒนธรรม มาตรฐานด้าน
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่องค์กรใช้ในการดำเนินงาน และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๓. สร้างเสริมความมั่นใจในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษ
ที่เป็นธรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔. เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ 
ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 

๕. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ รวมทั้งกำกับดูแลให้ม ี 
การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ตามขั้นตอนดำเนินการที่ได้กำหนด
ไว้ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

๖. กำกับดูแลการดำเนินทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

๗. มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ของผู้มีส่ วนได้ เสีย  
ทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๘. ให้ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องและไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ 

๙. บริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร 
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จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน พึงรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. ประพฤติตนให ้ 
เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ หรือหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของ กฟผ. 

๑. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายองค์กร ตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. มีความตระหนักถึงความถูกต้องดีงามของศีลธรรม วัฒนธรรม มาตรฐานด้าน
จริยธรรม และจรรยาบรรณขององค์กร 

๓. มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 
๔. ไม่กระทำการใดๆ อันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของ

องค์กร รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินการที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

๕. มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๖. ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร และส่วนรวม ประหยัด   
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

๗. ให้ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีพฤติกรรม  
ที่เป็นการคุกคามทางเพศ 

๘. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ด้วยความสุภาพและ
เคารพเชื่อฟัง 

 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญใน  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กำหนดจรรยาบรรณไว้ดังนี้ 

๑. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒. มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ 
๓. ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

ทุกระดับ 
๔. ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๕. เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
๖. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
๗. เคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
 

วัฒนธรรมองค์การ“รักองค์การมุ่งงานเลิศเทิดคุณธรรม”

รักองค์การ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรักผูกพันต่อองค์กร มีความสามัคคี   
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนเพื่อองค์กร 
ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ และปกป้องชื่อเสียงขององค์กรทุกวิถีทาง 

มุ่งงานเลิศ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีการวางแผนงานที่ดี
และมุ่งกระทำการด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเป็นสำคัญ พัฒนาตนและพัฒนางานสม่ำเสมอ เพื่อให้
ผลงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของประชาชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เทิดคุณธรรม หมายถึง กฟผ. ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม สนับสนุนผู้ปฏิบัติ
งาน ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศ
ชาติ และ กฟผ. ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์และความประพฤติชั่วทั้งปวง ให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กร
หนึ่ง 
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การกำกับดูแล 

กิจการที่ดี 

ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส   
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ  
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

 
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. คือ การจัดโครงสร้าง

และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหาร เพื่อส่งเสริมการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง หรือจัด
จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเพียงพอ 
แก่ความต้องการของประเทศ ด้วยราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ดำเนินการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความโปร่งใสและ  
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง  
ความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการขององค์กร มีคุณธรรม   
มีมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล ชัดเจน และตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของ กฟผ. บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับ 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร   
ที่สำคัญกว่านั้นคือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำงาน  
ด้านต่างๆ ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือป้องกันความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

 
โครงสร้างของคณะกรรมการ กฟผ.  

และการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย คณะกรรมการ กฟผ. 
และอนุกรรมการ หรือ กรรมการชุดย่อย อีก ๗ คณะ ซึ่งเป็นคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่อง ที่สอดคล้องกับขนาดและภารกิจของ กฟผ. 
ทำหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรองงานก่อนทำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. 
โดยคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง ๗ ชุดประกอบด้วย 
- คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. 
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
- คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ 
- คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย 

โครงสร้างคณะกรรมการ กฟผ. (EGAT Board of Directors) 

คณะกรรมการ กฟผ. 

คณะกรรมการบริหาร 

ของคณะกรรมการ กฟผ. 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล กฟผ. 

คณะกรรมการ 

ทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการ 

สรรหารองผู้ว่าการ 

คณะกรรมการ 

สรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการ 

และผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่แต่งตั้งเพื่อสนับสนุนภารกิจเฉพาะด้าน 
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บทบาทหน้าที่สำคัญ 

เพื่อแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารของ กฟผ. ให้มีความ
ชัดเจน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ กฟผ. จึงต้องไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟผ. มีบทบาทหน้าที่สำคัญ อาทิ  กำหนดวิสัยทัศน์และ
นโยบายของ กฟผ.  รับผิดชอบต่อผลการประกอบการและการปฏิบัติ งานของ  
ฝ่ายบริหาร  ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยรวม
วัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งดูแลติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน  
สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง
กรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 

 
ส่วนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ซึ่งรับผิดชอบดูแลการ

ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง มีดังนี้ 
 
๑. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. 
๒. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ  

สิ่งแวดล้อม 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ.   

ในกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ  
สิ่งแวดล้อม 

๔. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

๕. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทุก ๖ เดือน และ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. 
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กลไกที่ผู้ถือหุ้นใช้เสนอคำแนะนำและข้อคิดเห็น 

กลไกที่ผู้ถือหุ้นของ กฟผ. ในที่นี้คือ กระทรวงการคลัง   
ใช้ในการเสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำ เกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล คือนำเสนอผ่านแนวนโยบายของผู้ถือ
หุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction-SOD)   
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
ซึ่ง กฟผ. ได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัด
ทำแผนวิสาหกิจของ กฟผ. นอกจากนี้ยังมีกลไกอื่น คือ การเปิด
โอกาสให้ผู้แทนจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน   
ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล และกรรมการอิสระที่อยู่ในบัญชีราย
ชื่อของกระทรวงการคลัง มาร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
กฟผ. เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและแสดงความคิดเห็นในเรื่องการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนกลไกที่พนักงานใช้ในการนำเสนอความ
เห็น กฟผ. ได้จัดให้มีการดำเนินการผ่านคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ ซึ่งมีกรรมการ กฟผ. เป็นประธาน และมีฝ่ายบริหารและ
ผู้แทนสหภาพแรงงานร่วมเป็นกรรมการ 

 
การกำหนดค่าตอบแทน 

กฟผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ  
ผู้บริหารสูงสุด รองผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อให้การ
กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
และเหมาะสม ดังนี้ 

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่าการ  
 ในระดับผู้ว่าการ 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนรองผู้ว่าการ 
 ในระดับรองผู้ว่าการ 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ  
 และผู้อำนวยการฝ่าย 

 

 


ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กฟผ. 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟผ. 
เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ
งาน เพื่อให้กรรมการที่เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่าง
อิสระและสามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้ง  
การดำเนินการต่างๆ ได้เมื่อจำเป็น ทั้งนี้โดยปราศจากการครอบ
งำใดๆ 

 
นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ กฟผ. ยัง

ประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ามาตรฐานกำหนด 
และเป็นกรรมการอิสระในบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น
ทั้งหมด ทั้งนี้มาตรฐานได้กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการ กฟผ.   
จะต้องมีคณะกรรมการอิสระที่มาจากบุคคลภายนอก จำนวนหนึ่ง
ในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อยหนึ่งคน ที่แต่งตั้งจากรายชื่อที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น   
โดยคณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วยคณะบุคคลต่อไปนี้ 

๑ 

๑ 

๗ 

๑ 

๑๐     

องค์ประกอบ จำนวน 

๑. ข้าราชการกระทรวงพลังงาน 

๒. ข้าราชการกระทรวงการคลัง 

๓. กรรมการอิสระ 

๔. ผู้ว่าการ กฟผ. (กรรมการโดยตำแหน่ง) 

                 รวม 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 

กฟผ. ได้จัดทำแบบเปิดเผยรายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม และบรรจุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. เพื่อให ้ 
ผู้บริหาร กฟผ. ระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไปถือปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผยเมื่อ  
เข้ารับหรือดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้งเมื่อเกิดรายการที่เป็นการขัดกันระหว่างปี และผู้ที่
เกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรายงาน เมื่อพบรายการที่ขัดกันในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

การกำหนดคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของผู้บริหารระดับสูง 

กฟผ. ได้ตั้งคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการ  
ฝ่าย ในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน ผู้ดำรงตำแหน่ง  
รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย 

 
การปรับปรุงภารกิจ คุณค่า  

และจรรยาบรรณในการดำเนินงาน 

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ปรับปรุงการดำเนินการเกี่ยวกับ นโยบาย ข้อบังคับ   
จรรยาบรรณและจริยธรรม  และนำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบดังนี้ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และข้อบังคับ 
กฟผ. ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้จัดทำข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

 
การบริหารความเสี่ยง 

กฟผ. ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยง (COSO-ERM) มาใช้งานในองค์กร เพื่อระบุ
ความเสี่ยง สาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงและได้จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Appetite) รวมทั้งนำปัจจัยเสี่ยงที่หลงเหลือ
อยู่ (Risk Residual) มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยยังคงกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๔ ด้านเอาไว้ และปรับเปลี่ยน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในรูปแบบ Balanced 
Scorecard 
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บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
กฟผ. ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย   

โดยพิจารณาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินงานของ กฟผ. รวมทั้งผู้สนับสนุนปัจจัย
การผลิต 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กฟผ.
กฟผ. ได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders)   

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานไว้ ๘ กลุ่มดังนี้ 
• ภาครัฐและผู้กำกับดูแล 
• สถาบันการเงิน 
• พนักงานและสหภาพแรงงาน 
• คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 
• ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป และสังคมในภาพรวม 
• นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม 
• ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 
• สื่อมวลชนและนักข่าว 

การประเมินผลผู้บริหารสูงสุด  

ในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

กฟผ. ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารสูงสุด ซึ่งก็คือ ผู้ว่าการ กฟผ. ในการบริหาร
จัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ภาวะผู้นำ ประกอบด้วยการมีกลยุทธ์ในการบริหารงานและก่อให้เกิด 
  การยอมรับจากผู้ เกี่ยวข้อง และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและการส่งเสริม  

  เกียรติภูมิขององค์กร 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การมีวิสัยทัศน์และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กฟผ. 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียของ กฟผ. 


มาตรการหรือหลักการป้องกันล่วงหน้า 

กฟผ. ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ  
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร และยังได้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับ  
การควบคุมภายใน โดยนำปัจจัยเสี่ยงไปใช้กำหนดแผนงานและมาตรการควบคุมภายใน   
ตลอดจนใช้จัดทำแผนวิสาหกิจ ทั้งในระดับองค์กรและระดับสายงาน 
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การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มีส่วน  

ได้เสีย 

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ 

และให้ความสำคัญ 

ภาครัฐและ 
ผู้กำกับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนักงานและ 
สหภาพแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ 
ไฟฟ้าทั่วไป และ 
สังคมในภาพรวม 
 
 
 

• จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐและผู้กำกับดูแล 
 เช่น 
 - จัดเรือถวายพระพรร่วมขบวนเรือจังหวัดนนทบุรี  
  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลำน้ำเจ้าพระยา  
  หน้าโรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 - เข้าร่วมโครงการ “ลดโลกร้อนถวายพ่อ” ของ 
  กระทรวงพลังงาน เพื่อเทิดพระเกียรติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดโครงการของ กฟผ.  
  ร่วมสนับสนุนอีก ๖ โครงการ 
• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมงาน 
 รัฐพิธี และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ  
 
 
• ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจัดบรรยายพิเศษ พร้อมเน้นย้ำ 
 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับวิธีคิดและวิธีการทำงาน ด้วยการนำความคิด 
 คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ไว้ในทุกกระบวนการทำงาน 
• จัดสัมมนาผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในโครงการ EGAT 
 Newly Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
 เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนสมรรถนะให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
• นำระบบประเมินผลบุคคล กฟผ. (Performance and 
 Competency Based Management System Program- 
 PMSP) มาใช้เป็นปีแรก เป็นการนำแนวคิดการบริหารผลงาน 
 สมัยใหม่ มาผนวกรวมกับโปรแกรมประเมินบุคคลที่มีอยู่เดิม 
 
 
 
 
 
 
• จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
 ระหว่าง กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 
• จัดสัมมนาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศ 
• จัดสัมมนาผู้ประกอบการไร่อ้อย 
• จัดกิจกรรมรณรงค์ ”สายส่งความสุขสู่แฟน คนไทยรักสายส่ง” 
 เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของ 
 ระบบส่งไฟฟ้า 
• สำรวจระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ 
 ดำเนินงานของ กฟผ. 
 

• สร้างรายได้ให้รัฐ 
• สนองตอบนโยบายต่างๆ 
• ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ 
• ดำเนินงานโครงการ โดยไม่ให้เกิด 
 ผลกระทบกับชุมชน และสังคมใน 
 ภาครวม 
• กฟผ. เป็นเสาหลักด้านพลังงาน 
 ไฟฟ้าของประเทศ 
• เป็นกลไกสนองนโยบายของรัฐ 
 เรื่องค่าไฟ (ค่าไฟมีราคาถูก) 
• พัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน 
 ทางเลือก 
• ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
 
• ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานใน 
 องค์กรชั้นนำ ทำหน้าที่เป็น 
 แกนหลักในการดูแลความมั่นคง 
 ด้านระบบไฟฟ้าของประเทศ  
 และเอื้ออาทรต่อสังคม 
• ความมั่นคงในหน้าที่การงาน  
 รายได้ และสวัสดิการ 
• ความเป็นเอกภาพระหว่างพนักงาน 
 ผู้บริหาร และสหภาพแรงงาน 
• ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ที่จะช่วย 
 สร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง 
 และยั่งยืน 
• ความโปร่งใสและความเป็นธรรมใน 
 การบริหารงานบุคคล 
• การมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น 
 
• กฟผ. ดำเนินกิจการอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ ค่าไฟฟ้ามีราคา 
 เหมาะสมและเป็นธรรม 
• คุณภาพไฟฟ้าไม่ตกไม่ดับ 
• มีการสนองตอบอย่างรวดเร็วในการ 
 แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพไฟฟ้า 
• มีการแบ่งผลประโยชน์กับลูกค้า 
 รายใหญ่อย่างเป็นธรรม  
 (กฟน. กฟภ.) 
• ต้องการให้ กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจาก 
 พลังงานสะอาด เพื่อช่วยลดปัญหา 
 โลกร้อน 
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กลุ่มผู้มีส่วน  

ได้เสีย 

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ 

และให้ความสำคัญ 

นักวิชาการ/องค์กร 
พัฒนาเอกชน/ภาค 
ประชาสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
และระบบส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อมวลชนและ 
นักข่าว 

• แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนผลกระทบจากการ 
 ดำเนินงานโครงการและแนวทางแก้ไขปัญหา 
• จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน พบปะหารือและ 
 สร้างความเข้าใจที่ดีกับหน่วยงานเอกชนและองค์กรอิสระต่างๆ 
• นำคณะผู้นำท้องถิ่นดูงานเขื่อนและโรงไฟฟ้า 
• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ 
 หน่วยงาน มูลนิธิ และเครือข่ายต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เยี่ยมบ้านปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน 
 ความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
• จัดประชุมชี้แจงราษฎรเจ้าของที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากแนว 
 เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
• สนับสนุนงานก่อสร้างและร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี 
 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 
• ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในชุมชน เพื่อกักเก็บน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

• สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
 สิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ผ่านสื่อมวลชนและสื่อภายในของ กฟผ. 
 อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น นำสื่อมวลชนเข้าร่วม 
 กจิกรรมโครงการลดโลกรอ้นถวายพอ่ พธิปีลกูปา่ปฐมฤกษ ์กจิกรรม 
 กฟผ. จิบน้ำชาคุยข่าวกับสื่อมวลชน การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา 
 นานาชาตคิรัง้ที ่๙ และโครงการสง่เสรมิการใชห้ลอดผอมใหมเ่บอร ์๕ 
• สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภารกิจของ กฟผ. ผ่านสปอตโฆษณา 
 ชุดต่างๆ เช่น ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ ต้นไม้ของปู่ 
• เผยแพร่สปอตโฆษณาชุด Black Start ปฏิบัติการกู้ระบบไฟฟ้า 
 ซึ่งได้รับรางวัล สคบ. อะวอร์ด รองชนะเลิศอันดับ ๒ ภาพยนตร์ 
 ดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภคประเภทบริการ 
• เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ในการออกแบบอาคาร 
 สำนักงานใหญ่ ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย และ 
 คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านทางรายการ Biz Twiz สถานีโทรทัศน์ 
 ผ่านดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษในเครือ ASTV 

• ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
 ดำเนินงานของ กฟผ.  
 เพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลใน 
 กิจกรรมการดำเนินงาน 
• ทางเลือกในการพัฒนาโครงการของ 
 กฟผ. ที่หลากหลาย และให้ 
 ความสำคัญกับการลดผลกระทบ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
• ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
  โปร่งใส และเชิงลึกกว่าประชาชน 
 ทั่วไป 
• กฟผ. เข้าใจความต้องการที่แท้จริง 
  มีความรับผิดชอบ และเอื้ออาทร 
 ต่อสังคม และชุมชน 
• ต้องการให้ กฟผ. รณรงค์เรื่อง 
 พลังงานทดแทนและการประหยัด 
 พลังงาน 
• กฟผ. ต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้น 
 พื้นฐาน 

• กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  
 ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
• สร้างความมั่นใจกับชุมชนในเรื่อง 
 การดำเนินงานที่ไม่สร้างมลภาวะ 
 และทำลายสิ่งแวดล้อม 
• ต้องการทราบความเคลื่อนไหวและ 
 การดำเนินงานของ กฟผ.  
 (เหตุผลและและความจำเป็น) 
• การมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
 ดำเนินงานของ กฟผ. 
 ค่าชดเชยที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
• การตอบสนองจาก กฟผ.  
 (ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น) 

• กฟผ. มีความโปร่งใส ทำงานมี 
 ประสิทธิภาพ ใส่ใจสังคม และ 
 ชุมชน 
• ข้อมูลที่เปิดเผย เชิงลึก รวดเร็ว  
 ทันการณ์ 
• แหล่งข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม 
• สื่อมวลชนบางกลุ่มต้องการให้ 
 กฟผ. สนับสนุน เช่นเป็นสปอนเซอร์ 
 กิจกรรมต่างๆ 
• การอำนวยความสะดวก และ 
 หรือการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ที่สื่อมวลชนจัดขึ้น 

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
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ประเด็นและความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

และวิธีการที่ กฟผ. สนองตอบ 

กฟผ. ได้สรุปประเด็นและความกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย ที่รวบรวมได้จากการจัดการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า กฟผ. ยังไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดย กฟผ. จะเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมเฉพาะเรื่องที่ต้องการ และการให้สิทธิเข้ามามีส่วนร่วม ถูกจำกัดไว้
เฉพาะกลุ่มที่ กฟผ. กำหนดไว้แล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ผลิตโดย กฟผ.   
จะมุ่งเน้นแต่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเท่านั้น 

 
ทั้งนี้การปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วม จะช่วยให้

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้ถึงภารกิจ และกิจกรรมการดำเนินงานของ กฟผ. 
ด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง โดยมาตรการที่ กฟผ. ควรเร่งดำเนินการโดยเร็ว มีดังนี้ 

๑. เปิดหน่วยงานหรือที่ทำการของ กฟผ. ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สามารถเข้าเยี่ยมชมและซักถามการทำงานของ กฟผ. ได้ในทุกส่วนงาน (OPEN HOUSE) 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ ง ซึ่ งจะทำให้ความเคลือบแคลงความสงสัยที่มีต่อ กฟผ.   
ลดลงได้มาก อันเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจการทำงานของ กฟผ. 
ได้อย่างถูกต้องในด้านอื่นๆ ด้วย 

๒. กำหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนิน
งานของ กฟผ. โดยเฉพาะในเรื่องความเคลือบแคลงสงสัย ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน 

๓. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ กฟผ. แก่สาธารณชน โดยใช้ช่องทางที ่ 
หลากหลายและง่ายต่อการเข้าถึง 

๔. เปิดเผยแผนการดำเนินงานของ กฟผ. แก่สาธารณชนอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ
โครงการที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนในวงกว้าง เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์   
ซึ่งจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับประชาชน และต้องยอมให้ประชาชนมีส่วน
สำคัญในการตัดสินใจ เนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลประโยชน์และเป็นผู้รับผลกระทบ
ไปพร้อมๆ กัน 
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การดำเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๓ ขยายตัวร้อยละ ๗.๘ โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และอุปสงค์
ภายในประเทศไทย โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน การบริโภค
ภาคครัวเรือน การส่งออกสินค้า การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
และกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว เช่น สาขา
โรงแรม ภัตตาคาร อย่างไรก็ดี ในรอบปี ๒๕๕๓ ภาคเกษตรกรรม
ได้รับผลกระทบจากทั้งภัยแล้งในช่วงต้นปี และปัญหาอุทกภัยใน
ช่วงปลายปี ทำให้ภาคเกษตรกรรมทั้งปีหดตัวร้อยละ ๒.๒ 

 
ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ขยายตัวสูงกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก นับเป็นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ ๑๕ ปี โดย 
ปัจจัยสำคัญคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว รวมถึง สภาพ
อากาศที่ร้อนอบอ้าวเร็วและมีฝนตกช้ากว่าปกติ ส่งผลให้การใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จนพลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุดทำลายสถิติเดิมถึง ๑๐ ครั้ง 
และพลังงานไฟฟ้าสุทธิต่อวันสูงสุดทำลายสถิติเดิมถึง ๑๒ ครั้ง 
ทำให้ภาพรวมตลอดทั้ งปี การใช้ ไฟฟ้ ามี อั ตรา เพิ่ มขึ้ นถึ ง  
ร้อยละ ๑๐.๒  



มูลค่าทางเศรษฐกิจที่มอบกลับคืนสู่สังคม

 
ในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ดำเนินงานผลิตและจัดส่ง

พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ เหมาะสม รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ ๙๙,๗๖๘ ล้าน
กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นไป
แบบก้าวกระโดด แม้จะเกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศก็ตาม 
นอกจากนี้ กฟผ. ยังส่งมอบมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่สังคมใน
รูปแบบอื่น เช่น การส่งเงินเข้ารัฐ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (Clean Energy Fund) 
งบประมาณด้านงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสังคม ชุมชนและ  
สิ่งแวดล้อม งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทต่างๆ 
รวมทั้ง เงินภาษีขาย-ภาษีซื้อ ที่นำส่งกรมสรรพากร 

 
ทั้งนี้ กฟผ.มีรายได้จากการดำเนินงานเมื่อสิ้นงวดปีบัญชี 

๒๕๕๓ จำนวน ๓๘๓,๕๘๓ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
งาน ๓๕๔,๓๔๒ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๒๙,๒๔๑ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๒ ของรายได้ทั้งหมด โดย กฟผ. ได้นำเงินส่ง
เข้ารัฐ ๑๔,๖๕๐ ล้านบาท มียอดเงินบริจาคทั้งปีรวม ๕๖๒ ล้าน
บาท และยังได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๑,๔๒๘ ล้านบาท
สนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

ข้อผูกพันด้านสวัสดิการของพนักงาน

กฟผ. มีข้อผูกพันด้านสวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงาน ทั้งที่ยัง
ปฏิบัติงานให้กับ กฟผ. และที่ครบกำหนดเกษียณอายุงาน   
นับเป็นการกระจายรายได้ออกสู่สังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจาก
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่มอบให้กับสังคม ทั้งนี้ สวัสดิการที่ กฟผ.   
จัดให้แก่พนักงานจะครอบคลุม ค่าจ้าง ผลตอบแทน และ
สวัสดิการต่างๆ ประกอบด้วย สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ที่ กฟผ. จัดให้เพิ่มเติม   
ตามประเภทและลักษณะงานของ กฟผ. หรือตามความเหมาะสม
เพื่อเป็นแรงจูงใจ เช่น เงินเพิ่มตามลักษณะงาน การให้กู้เงิน  
กรณีจำเป็น เป็นต้น สำหรับพนักงานที่ครบกำหนดเกษียณอายุ
งาน กฟผ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และผลตอบแทนภายใต้กรอบ  
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่น

และพื้นที่ดำเนินงาน

กฟผ. ยังกระจายรายได้ออกสู่สังคมในรูปของการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ โดยกิจการของคนไทย 
เพื่อให้กิจการเหล่านี้มีรายได้หมุนเวียน ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ 
โดยได้กำหนดนโยบายด้านการพัสดุไว้ ดังนี้ 

๑. สนับสนุนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย และโดย
กิจการของคนไทย 

๒. ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความ
สามารถของผู้เสนอราคา 

๓. คำนึงถึงความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) โดย
เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานมากที่สุด 

๔. ดำเนินการด้วยความสุจริต ทันเวลาที่ต้องใช้งาน มี
ประสิทธิภาพ และสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

๕. ดำเนินการโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. 
เป็นสำคัญ รวมทั้งไม่เอาเปรียบผู้ค้าและต้องป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชื่อเสียงและภาพพจน์ของ กฟผ. ด้วย 

๖. ดำเนินการกับผู้เสนอราคา ผู้เสนองาน กับคู่สัญญา กับ 
กฟผ. ทุกรายด้วยความเสมอภาคทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร
และการพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้น 

๗. ไม่ใช้ตำแหน่งที่สนับสนุนหรือแสวงผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 
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การดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า ๒๐๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 
(ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓) ในปริมาณนี้ กว่าร้อยละ ๖๙ เป็นการปล่อยจากภาคพลังงาน 
กฟผ. ในฐานะหน่วยงานด้านพลังงานไฟฟ้า ตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก จึงได้ส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือน
กระจก เป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism - 
CDM) โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ปัจจุบัน กฟผ. มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา ๖ โครงการ 
และโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก ๒ โครงการ 

 
ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้รับหนังสือรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Letter 

of Approval-LOA) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มอีก ๕ โครงการ นอกจากโครงการระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 
๑๐-๑๑ (Retrofitting Turbines) ที่ได้รับหนังสือรับรองจาก อบก. แล้วเมื่อปี ๒๕๕๒ โดย
โครงการเหล่านี้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า ๒ แสนตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 


การบริหารจัดการเพื่อรักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า

และความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

 
ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี นับแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร กฟผ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

วิธีการบริหารจัดการเพื่อรักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าและความมั่นคงเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานสากล โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ด้าน คือด้าน   
Supply-side Management ประกอบด้วย การวางแผน ก่อสร้าง และจัดหาแหล่งผลิต
ไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอ และด้าน Demand-side 
Management ประกอบด้วยการใช้มาตรการที่ปรับเปลี่ยนปริมาณ หรือลักษณะการใช้งาน
ของผู้ใช้ไฟฟ้า (End Users) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อปรับการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ให้
สมดุลกับการผลิตไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง หรือปรับเปลี่ยนแบบแผนการใช้
ไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดการบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการเสริมสร้างและส่งเสริมให้
เกิดการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) 
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การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็นแนวทางการบริหารด้าน  
ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการมายาวนานกว่า ๑๗ ปี และ
ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ
ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ ในปี ๒๕๓๖ จนถึงปี ๒๕๕๓ สามารถลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าลงได้ ๒,๐๖๐ เมกะวัตต์ สามารถประหยัดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง ๑๒,๒๑๐ กิกะวัตต์ และช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ ๗.๗ ล้านตัน 

 
ในรอบปี ๒๕๕๓  กิจกรรมที่ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีก่อนๆ  

ได้แก่ การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง โดย กฟผ. 
และกระทรวงพลังงาน ร่วมกับผู้ประกอบการอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ลง
นามความร่วมมือโครงการฉลากเบอร์ ๕ ใหม่ อีกจำนวน ๓ 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และ
โคมไฟเบอร์ 5 การดำเนินการติดฉลากและปรับเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และการดำเนินการ
ตามนโยบายกระทรวงพลังงานในมาตรการ Standby Power   
1-Watt รักษ์โลก โดยเปิดตัวพร้อมมอบฉลาก Standby Power 
1-watt แก่ เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ รวมผลิตภัณฑ์
ที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพและฉลาก Standby Power 
1-Watt แล้วทั้งสิ้น ๑๕ ผลิตภัณฑ์ 

 
นอกจากนี้ กฟผ. ยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในการ

รณรงค์ให้ประชาชนเลือกใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ภายใต้
โครงการเพื่อชาติ เลิกหลอดไส้ ใช้หลอดตะเกียบเบอร์ ๕ โดยใน
ช่วงปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ยอดขายหลอดตะเกียบฉลากเบอร์ ๕   

ที่ประชาชนซื้อไปใช้ทดแทนหลอดไส้ มีจำนวนประมาณ ๒๐   
ล้านหลอด เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๕.๘ ล้านหลอด ผลการ
ประเมินพบว่า การดำเนินงานโครงการ ฯ ได้รับการยอมรับจาก  
ผู้บริโภคด้วยดี สะท้อนผ่านความพึงพอใจที่มีต่อหลอดตะเกียบ 
โดยรวมอยู่ที่ระดับร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ ในปี ๒๕๕๓  

 
กฟผ. ยั งตระหนัก เสมอว่ า กิจกรรมการดำเนินงาน  

การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และการส่งเสริมทัศนคติ
ด้านพลังงานเป็นกลไกสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการ
ยอมรับจากประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
กฟผ. จึงได้ปลูกฝังให้เยาวชนไทย มีจิตสำนึกต่อการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ
ห้องเรียนสีเขียวจำนวน ๔๒๖ โรงเรียน รวมถึงยังได้ริเริ่มดำเนิน
การยกระดับห้องเรียนสี เขียวมุ่งสู่ โรงเรียนสี เขียว เพื่อสร้าง  
เครือข่ายรักษ์พลังงาน โดยการบูรณาการสาระความรู้ ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งภายในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียนทั่วทั้งโรงเรียน และขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ ในปี 
๒๕๕๓ ผลการดำเนินงานสามารถผลักดันให้มีการยกระดับเป็น
โรงเรียนสีเขียวได้จำนวน ๒๐ แห่ง ทั้งยังได้ให้การสนับสนุน
โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสี เขียวในการขยายเครือข่าย   
๒๒๔ แห่ง โดยการเปิดให้โรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาเรียนรู้และ  
ใช้เครือข่ายห้องเรียนสีเขียวร่วมจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 
ผลการประหยัดจากโครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าในปี๒๕๕๓

โครงการ เมกะวัตต์ กิกะวัตต์ชั่วโมง CO
2

(ตัน)

ระบบแสงสว่าง 

ตู้เย็น 

เครื่องปรับอากศ 

พัดลม 

หม้อหุงข้าว 

มอเตอร์ 

ภาคธุรกิจ 

รวม

619.81 

436.53 

954.28 

33.87 

12.16 

0.21 

2.63 

2,059.50

3,357.32 

3,129.60 

5,396.55 

298.99 

16.24 

1.23 

10.26 

12,210.20

2,165,761 

2,114,015 

3,208,023 

145,826 

7,888 

909 

7,583 

7,650,005
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ผลการดำเนินงานโครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าปี๒๕๕๓

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

พลังไฟฟ้าสูงสุด 
(เมกะวัตต์) 

พลังงานไฟฟ้า 
(กิกะวัตต์ชั่วโมง) 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 (พันตัน) 
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460.0 
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ปี 2552   
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156.9 
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เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปี๒๕๕๒กับปี๒๕๕๓

ผลการดำเนินงาน

เริ่มโครงการ-

ธ.ค.53

ปี2553

เป้าหมาย ม.ค.-ธ.ค.53 %Achieved

• Peak Demand (MW) 

• Energy (GWh) 

• CO2 Reduction (พันตัน)        

2,040.1 

12,086.7 

7,580.4 

191 

836 

460 

235.2 

1,576.9 

867.3 

123.2% 

188.5% 

188.5% 

พลังไฟฟ้าสูงสุด 
(เมกะวัตต์) 

พลังงานไฟฟ้า 
(กิกะวัตต์ชั่วโมง) 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 (พันตัน) 
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การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในระยะยาว

กฟผ. ได้จัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า
ระยะยาวของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓  (PDP 2010) ฉบับล่าสุด ได้ถูกกำหนดให้
เป็นแผนฉบับ Green GDP เนื่องจากเน้นความสำคัญด้านความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก  
โรงไฟฟ้า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการส่งเสริม  
การผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและ  
ความร้อนร่วมกัน (Cogeneration) ตลอดจนโครงการที่มี  
ความชัดเจนในการดำเนินงาน เช่น การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP 
ระบบ Cogeneration และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 
ทั้งนี้ ตามแผน PDP 2010 ในปี ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีกำลัง

ผลิตไฟฟ้ารวม ๓๐,๙๒๐ เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็นกำลังผลิตไฟฟ้า
ของ กฟผ. ๑๔,๙๙๘ เมกะวัตต์หรือร้อยละ ๔๘.๕๑ และกำลัง
ผลิตของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ๑๕,๙๒๑.๘๙ เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 
๕๑.๔๙ ในอีก ๒๐ ข้างหน้าคือในปี ๒๕๗๓ โรงไฟฟ้าเก่าจะถูก
ปลดระวาง ๑๗,๐๐๐ เมกะวัตต์ และความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมี
อัตราสูงขึ้นเป็น ๖๕,๐๐๐ เมกะวัตต์ ดังนั้น กฟผ. จึงต้องสร้าง  
โรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ เพิ่มสูงถึง 
๕๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าใหม่จะประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจำนวน ๑๓ โรง รวม
กำลังผลิต ๑๐,๔๐๐ เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ๕ โรงกำลัง
ผลิตรวม ๕,๐๐๐ เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ๙ โรงกำลังผลิต
รวม ๗,๒๐๐ เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าเสริม
ช่วงพีค ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานลม แสงอาทิตย์ พลังน้ำ 
และชีวมวล และพลังงานไฟฟ้าที่ รับซื้อจากต่างประเทศอีก 
๒๙,๔๐๐ เมกะวัตต์ 

นวัตกรรมและการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสังคม

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ยังได้มอบมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม ในรูป
ของการดำเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาซึ่งมุ่งเน้นการ
ทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การส่งเสริมให้ใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพลังงานใหม่ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริม
งานวิจัยเชิงสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่
โรงไฟฟ้าและตามแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ โดยได้
สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทำการวิจัยและพัฒนาด้วย
ตนเอง รวมทั้งสร้างเครือข่ายงานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยและพัฒนาต่างๆ นับตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ จนถึง
ปัจจุบัน กฟผ. มีผลงานวิจัยและได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและ
พัฒนารวม ๑๐๓ โครงการ และได้สร้างเครือข่ายงานวิจัยและ
พัฒนาต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยรวม ๒๔ 
แห่งทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณกว่า ๗๕๕ ล้านบาท ทั้งนี้ 
ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนที่ กฟผ. มุ่งหวัง
จะสร้างเป็นต้นแบบการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายทั้งภาคธุรกิจและในชุมชน อาทิ 

- พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมทั้งกังหันลมขนาดใหญ่ 
เช่น กังหันลมลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา กำลังผลิต ๒.๕   
เมกะวัตต์ และการออกแบบและผลิตกังหันลมขนาดเล็กมีกำลัง
ผลิตตั้งแต่ ๑-๕๐ กิโลวัตต์ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในชุมชน 

- พัฒนาเพิ่มพลังไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาด ๑ เมกะวัตต์ บริเวณเขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๔
โครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลต้นแบบ 
- พัฒนาและวิจัยการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากแบคทีเรีย เพื่อ

ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 
- พัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ

ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก  
ด้วยน้ำ 

 
กฟผ. ยัง เห็นความสำคัญของงานวิจัย เชิ งสั งคมและ  

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและ
เพิ่มคุณค่าให้แก่สังคมไทย โดยได้สนับสนุนงานวิจัย เช่น การ
จัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและ  
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และการประเมิน Carbon Footprint 
(CF) ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ซึ่งเป็นการ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตไฟฟ้า
แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้  
ผู้บริโภคได้ตระหนักในการตัดสินใจใช้พลังงานอย่างประหยัด และ
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ประสิทธิภาพระบบส่งพลังงานไฟฟ้าในรอบปี๒๕๕๓

- ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่เกิดไฟฟ้าดับ (SAIFI) เท่ากับ ๐.๒๓๐๓๘ ครั้งต่อจุดจ่ายไฟ 
- ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับ (SAIDI) เท่ากับ ๑๐.๐๖๑๑๐ นาทีต่อจุดจ่ายไฟ 
- ความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า (System Minutes) เท่ากับ ๒.๘๘๕๑๔ นาที 
- ความพร้อมในการจ่ายไฟของระบบโดยรวม เท่ากับร้อยละ ๙๙.๙๙๘๑ 
- ความพร้อมใช้งานของสายส่งไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ ๙๙.๕๓๐๘๗ 
- ความพร้อมใช้งานของหม้อแปลงเท่ากับร้อยละ ๙๙.๐๕๐๔๕ 
- พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในระบบคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕ ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อสุทธิทั้งหมด 
- ความยาวสายส่งไฟฟ้าทั้งหมด ๓๐,๖๓๙.๗๔๓  วงจรกิโลเมตร 
- สถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒๐๙ สถานี 
- ขนาดหม้อแปลง ๗๕,๕๐๕.๑๙ เมกะโวลต์แอมแปร์ 
- คุณภาพไฟฟ้า สามารถควบคุมความถี่ไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่   
 ๔๙.๗๗๕ เฮิอร์ซ และแรงดันเบี่ยงเบนให้อยู่ที่ร้อยละ ๙๕-๑๐๕ ของแรงดันปกติ 
- พลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตและซื้อรวมทั้งสิ้น ๑๖๐,๑๑๓.๐๑ ล้านหน่วย เป็นส่วนที่ กฟผ.  
 เป็นผู้ผลิต ๗๑,๒๐๕.๔๗ ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๗ และซื้อจากผู้ผลิตเอกชนและ 
 ต่างประเทศ ๘๘,๙๐๗.๕๔ ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๓ 
- ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุดในปี ๒๕๕๓ เท่ากับ ๒๔,๐๐๙.๙๐ เมกะวัตต์  
 เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.   

70,000 

65,000 

60,000 

55,000 

50,000 

45,000 

40,000 

35,000 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
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การดำเนินงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่
สำคัญ คือ การจัดการและควบคุมมลสารของโรงไฟฟ้า เน้นการใช้
เทคโนโลยีทันสมัยควบคุมปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)       
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดจากกระบวนการผลิต
พลังงานไฟฟ้าให้ปล่อยออกสู่บรรยากาศน้อยที่สุด และมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ

กฟผ. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ
ในชุมชนรอบโครงการ ซึ่งในปี ๒๕๕๓ มีรายงานฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 
๔ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อ 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
เคมี คำขอประทานบัตรที่ ๙/๒๕๕๑ ร่วมแผนผังโครงการทำ
เหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๗๔๘๖/๑๔๘๑๘ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม
ถลุงหรือแต่งแร่ เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ และโครงการโรงไฟฟ้า
จะนะ ชุดที่ ๒ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญ
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ
พัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับ
เอกชน เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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การจัดการและการควบคุมมลสารของโรงไฟฟ้า

การป้องกันและการควบคุมปริมาณมลสารทางอากาศ
กฟผ. ดำเนินการป้องกันและควบคุมปริมาณมลสารที่ระบายจากโรงไฟฟ้าอย่าง

เคร่งครัด โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดมลสารก่อนที่จะระบายอากาศจาก
การเผาไหม้ออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ เตาเผาไหม้เพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(Low NOX Burner) เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator - ESP) 
เครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization - FGD) ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันและควบคุมปริมาณมลสารทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล
จากการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งได้ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems - CEMS) และ
พร้อมที่จะส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปริมาณการปล่อยมลสารของโรงไฟฟ้า
การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) และ

ฝุ่นละออง จากโรงไฟฟ้า กฟผ. ในปี ๒๕๕๓ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน ผลิต ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โดยการปล่อยก๊าซ SO2 ก๊าซ NOX 

และฝุ่นละออง ในปี ๒๕๕๓ มีปริมาณรวม ๒๕,๑๒๗ ตัน ๘๓,๑๘๒ ตัน และ ๑,๙๓๕ ตัน   
ตามลำดับ   

  
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำปี 

๒๕๕๓ รวม ๔๑.๕๗ ล้านตัน แยกเป็นปริมาณที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท
ต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ๒๔.๔๙ ล้านตัน น้ำมันเตา ๐.๔๓ ล้านตัน น้ำมันดีเซล ๐.๐๓ 
ล้านตัน และถ่านลิกไนต์ ๑๖.๖๒ ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้ในภาพรวม ๐.๕๖ กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO2/kWh) 

 
กฟผ. ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของประเทศไทย ได้จัดทำและเผยแพร่

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากกิจกรรมการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอด
จนได้ร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
ด ำ เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ป่ า ถ า ว ร
เฉลิมพระเกียรติ และโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้ากฟผ.ปี๒๕๕๓

โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิง หน่วยการผลิต

ฝุ่นละออง

(mg/m3)

SO
2

(ppm)

NO
X

(ppm)

239-440 

500 

98-157 

200 

 

450 

206-226 

230 

48-55 

120 

127-130 

180 

75-84 

180 

242-246 

250 

152-172 

250 

74-77 

120 

101-167 

175 

246-249 

250 

32-34 

120 

122-244 

250 

177-208 

230 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

 

 

 

 

 

 

 

โรงไฟฟ้ากระบี่ 

 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงไฟฟ้าวังน้อย 

 

โรงไฟฟ้าน้ำพอง 

 

โรงไฟฟ้าจะนะ 

 

โรงไฟฟ้าลานกระบือ 

 

โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 

พลังความร้อน เครื่องที่ 4-13 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อน เครื่องที่ 1-4 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1-2 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3-4 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อน เครื่องที่ 1 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อน เครื่องที่ 4-5 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1-3 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1-2 

มาตรฐาน*/ 

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 

มาตรฐาน*/ 

กังหันแก๊ส เครื่องที่ 1-9 

มาตรฐาน*/ 

กังหันแก๊ส เครื่องที่ 1-2 

มาตรฐาน*/ 

ลิกไนต์ 

 

ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันเตา 

 
ก๊าซธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

น้ำมันเตา 

 

ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันเตา 

 

ก๊าซธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

ก๊าซธรรมชาติ 

 

ก๊าซธรรมชาติ 

 

ก๊าซธรรมชาติ 

 

ก๊าซธรรมชาติ 

 

ดีเซล 

4-13 

180 

2-5 

120 

 

60 

 

60 

1-5 

60 

48-50 

120 

5-7 

120 

5-12 

60 

3-9 

60 

3-12 

60 

2-12 

60 

10-16 

60 

4-7 

60 

 

60 

18-35 

60 

73-240 

320 

<1-1.8 

320 

 

60 

<1-1.5 

60 

<1 

20 

148-178 

450 

<1 

320 

<1 

60 

<1 

60 

<1 

20 

<1-1.6 

60 

7 

60 

<1 

20 

<1 

60 

<1 

60 

ไม่มีการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 

หมายเหตุ: */ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก 
  โรงงาน ผลิต ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๗             
  ไม่มีการตรวจวัด 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO
2

)จากโรงไฟฟ้ากฟผ.ปี๒๕๕๓

ปี2553

CO
2

(Ton)

TonCO
2

kgCO
2

/kWh

Dieseloil Fueloil Lignite Naturalgas

มกราคม 

กุมภาพันธ์ 

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

รวม 

2,155 

2,705 

4,820 

2,412 

2,238 

2,030 

6,450 

1,317 

1,880 

1,843 

2,015 

2,700 

32,566 

12,479 

2,174 

118,791 

14,199 

38,831 

18,587 

124,765 

41,757 

29,270 

6,132 

- 

18,303 

425,288 

1,415,541 

1,206,268 

1,422,801 

1,482,037 

1,539,218 

1,305,769 

1,327,130 

1,423,336 

1,266,586 

1,392,125 

1,409,367 

1,428,579 

16,618,757 

1,698,881 

1,768,646 

2,320,339 

1,965,546 

2,102,594 

2,063,733 

1,984,560 

2,101,867 

2,102,670 

2,179,173 

2,111,434 

2,089,719 

24,489,163 

3,129,055 

2,979,792 

3,866,751 

3,465,617 

3,682,881 

3,390,121 

3,442,906 

3,568,277 

3,400,407 

3,579,273 

3,522,817 

3,539,300 

41,567,198 

0.56 

0.53 

0.54 

0.57 

0.56 

0.56 

0.57 

0.57 

0.56 

0.56 

0.55 

0.58 

0.56 

ที่มา:     1. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม  กฟผ. (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 
 2. รายงานการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้ารายเดือนจากฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ. (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 
หมายเหตุ: 1. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คำนวณตาม 
  - IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Revised 1996 
  - IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy 2006 
 2. kgCO

2
/kWh คำนวณจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ (๗๑,๒๐๕.๔๗ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) รวมเชื้อเพลิงฟอสซิล   

  พลังน้ำ และพลังงานหมุนเวียน (ข้อมูลจากการใช้เชื้อเพลิงรายเดือนจากฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ.) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซCO
2

จากโรงไฟฟ้าของกฟผ.ประจำปี๒๕๕๓
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Source : Envirormental Division, EGAT (February, 2010) 
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การป้องกันและการควบคุม

ระดับเสียง

กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการในการ
ควบคุมระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
งานของโรงไฟฟ้าต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
โดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียง (Silencer) 
กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิด
เสียงดัง รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบ
ระดับเสียงทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า และ
ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า โดยระดับเสียงที่
ตรวจวัดได้ในปี ๒๕๕๓ มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 



      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                41       รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕3

การจัดการคุณภาพน้ำ

การจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำ 
ดำเนินการโดยแบ่งตามประเภทของโรง
ไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เน้นที่การ
จัดการน้ำใช้ ในอาคารสำนักงานและ  
บ้านพัก มีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้ง
รณรงค์ ให้มี การ ใช้น้ ำอย่ า งประหยัด   
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เน้นการควบคุม
การใช้น้ำในระบบอย่างประหยัด โดย
การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้งานในระบบอื่นๆ 
อีกครั้ง ทั้งนี้ มีการควบคุมและบำบัด
คุณภาพน้ ำ ทิ้ ง ก่ อ น ร ะบ ายออกจ าก  
โ ร ง ไฟฟ้ า โดย ในปี ๒๕๕๓ ผลการ  
ต ร วจ วั ดคุณภาพน้ ำ ทิ้ ง อ ยู่ ใ น เ กณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

 
 

การดำเนินงานโครงการกลไก

การพัฒนาที่สะอาด

กฟผ. ได้ส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกเป็น
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน ๑๐ 
โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน ๖ โครงการ 
(เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนนเรศวร เขื่อนแม่
กลอง และเขื่อนแควน้อย) โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า แม่เมาะหน่วยที่ 
๑๐ และ ๑๑ (Retrofitting Turbines) และโครงการ EGAT Irrigation Valve Based 
Micro Hydro ที่ เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และมีโครงการที่จะ
พิจารณาต่อไปจำนวน ๓ โครงการได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทาน ๒
โครงการ (เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนคลองตรอน) โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง
ระยะที่ ๒ 

 
ผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้ กฟผ. ได้รับหนังสือรับรองโครงการกลไก

การพัฒนาที่สะอาด (Letter of Approval - LOA) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๓ อีกจำนวน ๕ โครงการ คือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อน
ชลประทาน ๕ โครงการ (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนเจ้าพระยา 
เขื่อนแม่กลอง และเขื่อนแควน้อย) นอกเหนือจากโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ ๑๐ และ ๑๑ 
(Retrofitting Turbines) ที่ได้รับในปี ๒๕๕๒ 
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

กฟผ. ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ในเขต
พื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ได้เน้นถึงการประเมิน
ผลกระทบทางสังคม Social Impact Assesment (SIA) และการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Health Impact Assesment (HIA) 
ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและสร้างการยอมรับของชุมชนต่อการดำเนิน  
โครงการ 

 
การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยเฉพาะผลกระทบด้านเสียง   
ได้ประสานงานและชี้แจงกับผู้นำชุมชนและสถาบันการศึกษารอบ
โรงไฟฟ้า เพื่อรับทราบถึงแนวทางการป้องกันและลดระดับเสียง
จากการทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ (Steam Blow Out) โดยใช้
อุปกรณ์ลดระดับเสียง (Silencer) ติดตั้งแผ่นกั้นเสียง (Sound 
Barrier) เพื่อลดความดังของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง และติดตั้ง
ม่านคลุมอาคารบังช่องทางเสียง และเพิ่มมาตรการลดฝุ่นและกลิ่น
สีของท่อที่เกิดจากการ Blow Out พร้อมทั้งจัดให้มีการซ้อมแผน
ป้องกันเหตุฉุกเฉิน บริเวณหน้าสถานีจ่ายก๊าซของ ปตท.   

 

ใน ปี ๒๕๕๓ คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ  
ดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน และมีผู้แทนจาก  
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเพื่อ
พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของกิจกรรมก่อสร้าง  
โรงไฟฟ้า  จำนวน ๓ ครั้ง นอกจากนี้ คณะทำงานสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้คณะกรรมการร่ วมติดตามตรวจสอบฯ ได้ เข้ าร่ วม
สังเกตการณ์การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและคุณภาพน้ำ 
เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของ กฟผ. รวมทั้งการจัด
กิจกรรมเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่อยู่ติด
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๕ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นได้เอง และนำไป
ประยุกต์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม และเมื่อวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ กฟผ. ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ  
เรื่อง “พัฒนายั่งยืน ไฟฟ้ามั่นคง สังคมยอมรับ” รวมทั้งได้จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชุมชนใกล้โรงไฟฟ้า
พระนครเหนืออย่างต่อเนื่อง 
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พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาด

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิจากแหล่งพลังงานสะอาดรวม 
๕,๓๕๒.๔๗ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ประกอบพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังน้ำ และพลังความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานแสงอาทิตย์

กฟผ. ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร ใช้งบประมาณ
การก่อสร้าง ๒๐๙ ล้านบาท มีแผงโซล่าเซลล์มากกว่า ๒,๕๐๐ แผง กำลังการผลิตรวม
ประมาณ ๑,๐๑๔ กิโลวัตต์ โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   
ซึ่งในปี ๒๕๕๓ สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ ๑.๗ ล้านหน่วยต่อปี ทดแทนการใช้
น้ำมันเตา ๔๒๓,๐๐๐ ลิตรต่อปี ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ประมาณ ๙๗๒ ตันต่อปี 

  
ในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กฟผ. ได้ดำเนินการนำร่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗   

โดยพัฒนาโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง ที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกำลัง
การผลิต ๕๐๔ กิโลวัตต์ เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เนื่องจากเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ยังเข้าไม่ถึง อีก
ทั้งยังเป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และคงไว้ซึ่งการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

 
นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้นำระบบ

ผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
อะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon) มาติด
ตั้งที่ผนังอาคารใหม่ในสำนักงานใหญ่ของ 
กฟผ. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นอาคารที่ได้
รับรางวัลชนะเลิศประเภท New and 
Existing Building จากการประกวดอาคาร
อนุรักษ์พลังงานดีเด่นของอาเซียนประจำปี 
๒๕๕๒ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว   
มีกำลังการผลิตรวม ๒๗.๘๒ กิโลวัตต์ 
ผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ ๕๐ หน่วย 
หรื อประมาณปี ละ ๑๘ ,๒๕๐ หน่ ว ย 
สามารถประหยัดการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมัน
ดีเซลได้ปีละประมาณ ๖,๐๐๐ ลิตร และ
ช่วยการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ปีละ
ประมาณ ๑๓ ตันต่อปี 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อสุทธิในระบบของกฟผ. ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้ากังหันลม 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ 

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 

                      รวม 

 

๒.๒๗ 

๓.๓๘ 

๕,๓๔๕.๕๘ 

๑.๖๔ 

๖๘,๙๗๕.๑๕ 

๗๔,๓๒๘.๐๒ 
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พลังงานลม

เพื่อเป็นการนำร่องในการพัฒนาพลังงานลมในประเทศ 
กฟผ. ได้ดำเนินงานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม 
จำนวน ๒ ชุด บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคอง  
ชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังผลิตรวม ๒.๕ เมกะวัตต์ 
ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ ๔.๖ ล้านหน่วย ทดแทนการใช้นำ
มันเชื้อเพลิงได้ ๑.๑ ล้านลิตรต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 
ได้ถึง ๒,๓๐๐ ตันต่อปี ติดตั้งแล้วเสร็จและเชื่อมเข้าสู่ระบบการ
จำหน่ายของ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ นอกจากนี้ใน
ปี ๒๕๕๓ กฟผ. ยังมีแผนงานที่จะดำเนินโครงการกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ ๒ ขนาด ๑.๕ เมกะวัตต์ จำนวน ๑๒ ชุด 
มีกำลังการผลิตรวม ๑๘ เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถดำเนินการแล้ว
เสร็จและนำเข้าระบบไฟฟ้าได้ภายในปี ๒๕๕๕ 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

กฟผ. มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้
พิภพ ที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสาธิต ขนาดกำลังการ
ผลิต ๓๐๐ กิโลวัตต์ โดยผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ. ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน 

พลังงานน้ำ

กฟผ. ถือว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นนโยบายที่
สำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน กฟผ. ได้พัฒนาโครงการ  
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน เพื่อนำ
ทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในระยะแรกมีแผนจะ
ดำเนินการจำนวน ๖ แห่ง คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนนเรศวร เขื่อนแควน้อย และ
เขื่อนแม่กลอง รวมกำลังการผลิต ๗๘.๗ เมกะวัตต์ ในปี ๒๕๕๓ 
กฟผ. ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อน
เจ้าพระยา ขนาด ๖ เมกะวัตต์ จำนวน ๒ ชุดแล้วเสร็จ โดย  
เครื่องที่ ๑ ขนานเครื่องเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ  
เครื่องที่ ๒ ขนานเครื่องเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โรงไฟฟ้า
แห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ ๖๒ ล้านหน่วยต่อปี 
ทดแทนการใช้น้ำมัน ๑๕.๑ ล้านลิตรต่อปีและลดการปล่อย  
ก๊าซ CO2 ประมาณ ๓๕,๖๒๔ ตันต่อปี 



      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                4๕       รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕3

งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อทำการวิจัย
ด้านการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า การพัฒนา
ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง
สิ้น ๑๔ โครงการ จำนวนเงินประมาณ ๗๗ ล้านบาท โดยมีงานวิจัยที่ แล้ว เสร็จในปีนี้ อาทิ   
การประเมนิความสำเรจ็ของการปลกูปา่และการฟืน้ฟปูา่ไมข้องการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ดำเนนิการ  
โดยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย สรุปได้ว่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งดำเนินการระหว่าง  
ปี ๒๕๓๗-๒๕๕๐ ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถฟื้นฟ ู 
ป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำลายได้ตามเป้าหมาย โดยได้เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ ๓๘๔,๔๑๘ ไร่   
ที่เป็นป่าสมบูรณ์ ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่าตามธรรมชาติ ช่วยให้เศรษฐกิจของ  
ชุมชนดีขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับจ้างปลูกและดูแลป่า รวมทั้งการเก็บหาของป่า ทั้งยังเป็น  
การช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารของครัวเรือน นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการดูดซับ  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน ๘.๙๙ ล้านตัน  

   
ส่วนงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีนี้ ได้แก่ การประเมินคาร์บอนด์ฟุตพริ้นท์ในธุรกิจหลักของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด ๑ กิโลวัตต์ จากพลังงาน
คลื่น และการศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เป็นต้น 

ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการปลูกป่าชายเลนของ กฟผ.บริเวณจังหวัดระนอง

กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๓  กฟผ. ได้จัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดย

รอบโครงการพัฒนา 
- การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสียได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
- กิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- โครงการจัดมุมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในห้องสมุดโรงเรียน 
- การเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนระหว่างการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการศึกษาดูงาน  

โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ของ กฟผ. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและเยาวชน   
ในพื้นที่รอบโครงการและโรงไฟฟ้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
กฟผ. ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาชน และ 

กฟผ. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา และยังได้จัดตั้งคณะทำงานชุด
ต่างๆ ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการและประชาชนร่วมด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของโครงการและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. อันจะก่อให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้า 
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การดำเนินงาน 

ด้านสังคม 

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

กฟผ. ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้ดังนี้ “มุ่งพัฒนากิจกรรมของ
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการป้องกันอุบัติการณ์ 
และอุบัติภัยในเชิงรุก ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล”  
และได้ถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดตามประกาศของนโยบายด้าน
แรงงาน เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ดี ในสถานที่ทำงานและสถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายจ้างและลูกจ้าง 

 
ในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตาม
นโยบายที่ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นความสำคัญของ  
แผนงานและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ และดำเนินงานภายใต้
โครงสร้างการดำเนินงานและแผนงาน สรุปดังนี้ 

 
โครงสร้างการดำเนินงาน 

โครงสร้างการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟผ. ประกอบด้วยหน่วย
งานฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ทำหน้าที่เป็นหน่วย
งานหลัก รับผิดชอบจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงพิจารณา ทบทวนกฎหมาย   
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 
กฟผ. ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้อง  

กับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกาศของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยได้แบ่งสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงาน
กลาง และพื้นที่ปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค ออกเป็น ๕๑ แห่ง   
เรียกว่า สถานประกอบกิจการ (สปก.) และแต่งตั้งผู้บริหารของ
แต่ละพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานด้านความปลอดภัย พิจารณา
เลือกวิธีบริหารจัดการให้เหมาะสมกับพื้นที่ และจัดทำนโยบายการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรในภาพรวม รวมทั้ง
ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย สปก. ในแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้จัด
ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน (คปอส.) ในรูปแบบทวิภาคี ประกอบด้วย  

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้บริหาร และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทน  
ที่ถูกเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ 

 
ทั้งนี้ ผู้บริหาร สปก. แต่ละพื้นที่จะร่วมกับ คปอส. กำหนด

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงาน การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่ของการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการดำเนิน
งานด้านนี้ของ กฟผ. 

 
แนวทางการบริหารจัดการ 

ลักษณะกิจการของ กฟผ. เป็นอุตสาหกรรมพลังงาน   
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง  
หลากหลาย จึงจำเป็นต้องจัดทำแนวทางการบริหารด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   
อย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดย กฟผ. ได้นำ
เกณฑ์ขั้นต่ำของมาตรฐานทางกฎหมาย และมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานมาให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
ได้แก่ 

- ระบบการบริหารงานเพื่อควบคุมความสูญเสีย (Loss  
  Control Management - LCM) 

- มาตรฐานระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย   
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอก.   
 18000 

- ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ  
 สภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟผ. หรือ EGAT SMS  
  (EGAT Safety Management System) ซึ่งเป็นระบบ  
 ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นมาใช้งานเอง โดยนำมาตรฐาน มอก.   
 18000 และ LCM มาบูรณาการ 

 
การตรวจสอบและการรายงานผลการบริหารจัดการ 

กฟผ. มีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการบริหาร
จัดการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจเกิดขึ้น โดยทุกฝ่ายจะปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีการตรวจ
ประเมินภายใน (Internal Audit) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของระบบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
นอกจากนี้ กฟผ. ได้จัดให้มีการตรวจประเมินเพื่อให้การ

รับรองระบบดังกล่าว โดยจำลองวิธีการตรวจประเมินในลักษณะ
การตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party Audit) 
โดยแต่งตั้งบุคลากรนอกสังกัดเป็นทีมผู้ตรวจประเมิน เข้าไป  
ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ระบบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สถานประกอบการ
นั้นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ กฟผ. ได้จัดตั้งหน่วยงานหลักมีหน้าที่จัด
เตรียมและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ให้มีความรู้ความ
สามารถ และจัดระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน รวมทั้ง  
จัดทำแผนงานตรวจประเมินประจำปี 
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การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี

การดำเนินงานประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีของ กฟผ. มีหน่วยงาน 
ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการตรวจประเมินตามกฎหมาย ๒ ประเภท 
ได้แก่  

- การตรวจประเมินทางกายภาพ (แสงสว่าง เสียง และความร้อน) และ การตรวจ
ประเมินสารเคมีอันตราย โดยมีการจัดทำแผนงานตรวจประเมินประจำปี ให้แก่ สปก.และ
หน่วยงาน ต่าง ๆ ใน กฟผ.   

- ดำเนินการตรวจประเมินตามข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมใน  
การทำงาน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถร้องเรียนได้โดยตรง หรือผ่านคณะกรรมการ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอส.) ของแต่ละ สปก. 

 
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กฟผ. ได้มอบให้ สปก. หรือหน่วยงานแต่ละพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามลักษณะความเสี่ยงของตนเอง และสำหรับการฝึกอบรมในภาพรวม ได้มอบ
ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยเป็นผู้ดำเนินการ โดย กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มี
ความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสถานที่จัดการฝึกอบรมภาค
ปฏิบัติ สามารถรองรับการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิง การผจญเพลิง การกู้ภัยและช่วย
ชีวิต และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ทั้งนี้ กฟผ. เป็นผู้ได้รับ
อนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขึ้นทะเบียนบุคลากรของ กฟผ. เป็น
วิทยากร และอนุญาตให้ กฟผ. เป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ตามที่กฏหมายกำหนดได้  

 
ในรอบปี ๒๕๕๓  กฟผ. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในภาพรวม 

เฉพาะหลักสูตรฝึกอบรมที่กฏหมายกำหนดจำนวน ๔๖ รุ่น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน
ประมาณ ๑,๖๐๐ คน ดังนี้ 

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน  
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ  
- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน  

      การทำงาน (คปอส.)  
- หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 
 

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดความใส่ใจใน
เรื่ องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน  
การทำงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาทิ จัดโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุยานพาหนะ กำหนดให้การ
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็น KPI และ PA 
ของหนว่ยงาน กำหนดใหก้จิกรรม ๕ ส เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยประกาศใช้นโยบาย 
๕ ส เพื่อกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้เห็นความสำคญั 
เพราะเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ของงานและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ขณะ
เดียวกันยังช่วยลดความสูญเสียและช่วยให้เกิด
ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงได้จัดงาน
นิทรรศการคุณภาพเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการ
พฒันาคณุภาพและความปลอดภยัเปน็ประจำทกุป ี
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แนวทางการปฏิบัติ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

และภาวะวิกฤต 

กฟผ.ได้กำหนดให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับ สปก.หรือหน่วยงานในพื้นที่
ต่างๆ ของ กฟผ. เพื่อจัดทำแผนงานและดำเนินการฝึกซ้อม  
แผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟตามกฎหมายกำหนดประจำปี 
๒๕๕๓ 

 
นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้กำหนดให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ

ความปลอดภัยจัดทำคู่มือแนวทางสำหรับ สปก.หรือหน่วยงานใน
พื้นที่ต่างๆ ของ กฟผ. เพื่อใช้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินตาม
สภาพความเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ ได้แก่ 

- คู่มือแนวทางการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย 
- คู่มือแนวทางการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหว 
- คู่มือแนวทางการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินน้ำท่วม 
- คูม่อืแนวทางการจดัทำแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิสารเคมรีัว่ไหล 
- คูม่อืแนวทางการจดัทำแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิกอ่วนิาศกรรม 
- คู่มือแผนจัดการภาวะวิกฤต ของกฟผ. 
 

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้ กฟผ. 

ในรอบปี ๒๕๕๓  ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการปฏิบัติงานให้กับ กฟผ. ที่เรียกว่า 
อุบัติ เหตุด้านบุคคล มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖๙ ราย จำแนก
เป็นการประสบอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บหยุดงาน ๓๑ ราย ไม่หยุด
งาน ๑๒๒ ราย อยู่ระหว่างสรุปผล ๑๖ ราย การประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้ กฟผ. ในปี ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๘ ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖.๙๖ โดยอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลดลงร้อยละ ๑๖.๒๒ 
และอุบัติเหตุที่ไม่หยุดงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๐๙ (ในปี ๒๕๕๒ ได้
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจำนวน ๓๗ ราย อุบัติเหตุถึงขั้นเสีย
ชีวิต ๕ ราย และ อุบัติเหตุไม่หยุดงานจำนวน ๑๑๕ ราย) สำหรับ
ในรอบปี ๒๕๕๓ นี้ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้ กฟผ. 

 
สำหรับอัตราความถี่ของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึง

ขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต (Disabling Injury Frequency Rate - 
IFR) มีค่า ๐.๗๘ ลดลงจากปี ๒๕๕๒ เท่ากับ ๐.๒๔ (ปี ๒๕๕๒ มี
ค่า ๑.๐๐) อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานแต่
ไม่เสียชีวิตต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ชม./คน (Incident Rate of Non-Fatal 
Occupational Injuries and Illness - IR) มีค่าเท่ากับ ๐.๑๖ ราย
ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ชม./คน ซึ่ งมีค่ าน้อยกว่าดัชนี เดียวกันของ
อุตสาหกรรมประเภทการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 
(Electric Generation, Transmission and Distribution Code) 
ตามระบบ NAICS ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๓.๒ รายต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ชม./คน 
[ข้อมูลจาก Injury Facts 2010 Edition โดย National Safety 
Council ปี ค.ศ. ๒๐๐๘] 

 

ส่วนอัตราความรุนแรงการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยถึง
ขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต (Disabling Injury Severity Rate - ISR)  
ในปี ๒๕๕๓ มีค่าเท่ากับ ๑๐๙.๕๔ ลดลงจากปี ๒๕๕๒ ที่มีค่า
เท่ากับ ๘๗๐.๙๘ และค่าดัชนีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ถึง
ขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต (Disabling Injury Index - DII) มีค่าลด
ลงเล็กน้อย โดยค่า DII มีค่าเท่ากับ ๐.๐๙ ลดลงจากปี ๒๕๕๒ ซึ่ง
มีค่าเท่ากับ ๐.๘๙ 

 
สำหรับค่าทดแทนที่ กฟผ. จ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วย ในปี ๒๕๕๓ มีค่าเท่ากับ ๕๗๗,๘๔๑.๘๔ 
บาท ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๒ ที่ต้องเสียค่าทดแทน
สูงถึง ๑๗,๕๕๕,๓๗๑.๖๐ บาท อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. 
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น  
๕,๖๗๓,๙๗๕.๖๔ บาท ขณะที่ในปี ๒๕๕๒ กฟผ. จ่ายค่ารักษา
พยาบาล รวมทั้งสิ้น ๒๓๗,๗๓๘.๑๕ บาท 

 
โดยสรุปในภาพรวม จะพบว่า จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับ กฟผ. 
ในปี ๒๕๕๓ มีแนวโน้มลดลงจากปี ๒๕๕๒ และจำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานและไม่หยุดงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี  ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ส่วนอัตราความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไม่เกิด
ขึ้นในปี ๒๕๕๓ นี้ 

 
อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน 

ในรอบปี ๒๕๕๓ ได้เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน  
ของ กฟผ. รวมทั้งสิ้น ๓๘๗ ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่เกิด
อุบัติเหตุด้านดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ๓๓๖ ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๕.๑๘ โดยแยกเป็นอุบัติเหตุด้านยานพาหนะ ๑๗๐ ราย ใกล้เคียง
จากปี ๒๕๕๒ ที่มีจำนวน ๑๕๒ ราย อุบัติเหตุด้านเครื่องจักรกล
จำนวน ๗๒ ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓.๖๑ จากปี ๒๕๕๒ ซึ่งมี
จำนวนทั้งสิ้น ๕๕ ราย อุบัติเหตุเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน   
๖ ราย เท่ากับปี ๒๕๕๒ มีอุบัติเหตุด้านอาคารเกิดขึ้นในปีนี้   
๑ ราย เท่ากับปี ๒๕๕๒ และอุบัติเหตุด้านทรัพย์สินอื่นๆ อีก   
๑๒๘ ราย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ ซึ่งมีจำนวน ๑๒๑ ราย หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ ๕.๗๙ ทั้งนี้รวมมูลค่าความสูญเสียเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔,๗๙๓,๒๔๒.๙๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๕๒ ที่มีมูลค่าความสูญเสีย
เท่ากับ ๒๕,๗๑๒,๕๒๖.๘๔ บาท  

 
สำหรับจำนวนอุบัติเหตุด้านยานพาหนะในปี ๒๕๕๓ เมื่อ

เปรียบเทียบกับระยะทางที่วิ่งได้ทั้งหมดตลอดปี จะพบว่ามีอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุด้านยานพาหนะเท่ากับ ๐.๒๘ รายต่อ ๑ ล้าน
กิโลเมตร ซึ่งมีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๒ ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
เท่ากับ ๓.๑๐ รายต่อ ๑ ล้านกิโลเมตร และในปี ๒๕๕๓ มีมูลค่า
ความสูญเสียต่อรายเท่ากับ ๑๑,๙๓๓.๙๑ บาทต่อราย ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๕๒  ที่มีมูลค่าความสูญเสียเท่ากับ ๑๐,๔๗๕.๐๕ บาท
ต่อราย หรือคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียเฉลี่ยต่อกิโลเมตร จะมีค่า
เท่ากับ ๓.๓๗ บาทต่อระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ในขณะที่  
ปี ๒๕๕๒ มีค่าเท่ากับ ๓๒.๔๓ บาทต่อระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร 
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การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฎิบัติงานให้ กฟผ. 
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สถิติอุบัติเหตุและการประสบอันตรายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 

กฟผ. ได้จัดทำข้อมูลทางสถิติอุบัติเหตุและการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้
ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่ สปก.   
ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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การดูแลพนักงาน (Employee Practices) 

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มสำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งของ 
กฟผ. ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี นับแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร กฟผ. 
ถือว่าการดูแลพนักงานเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดอีกภารกิจหนึ่ง 
เพราะพนักงานคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
สำเร็จ ความเจริญเติบโต และความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
กฟผ. ได้จัดทำนโยบายการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ ความ
มั่นคง และความก้าวหน้า อันจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลากร 

 
ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ปรับปรุงนโยบายบุคคลขึ้นใหม่   

มีสาระสำคัญดังนี้ 
๑. เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิต 

โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน และ
สมรรถนะความสามารถในทุกโอกาส ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่
เป็นธรรม และจัดสวัสดิการให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

๒. เพิ่มคุณค่าของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในระดับสากล 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้ได้รับการพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่องและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม 

๓. บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นผลงานเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตขององค์กร และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล 

๔. บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้ผลงานและสมรรถนะความสามารถ เป็น
ปัจจัยสำคัญในการพิจารณา 

๕. เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม เสียสละ และอุทิศตน
เพื่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ โดยส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ กฟผ. ยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม ส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งช่วย
เหลือกิจกรรมของสังคม 

 
ข้อมูลพนักงาน 

ปัจจุบัน กฟผ. มีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น ๒๓,๒๙๓ 
คน (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)  เป็นพนักงาน ๒๒,๕๙๑ คน 
เป็นลูกจ้าง ๗๐๒ คน นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างจ้างเหมาอีกประมาณ 
๕,๐๐๐ คน 

ในปี ๒๕๕๓ มีพนักงานที่ลาออกจำนวน ๓๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๑๔ และมีพนักงานเกษียณอายุรวมทั้งสิ้น ๔๖๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒.๐๖ ของพนักงานทั้งหมด สำหรับในปี ๒๕๕๔ กฟผ. 
มีพนักงานที่จะครบกำหนดเกษียณอายุรวม ๕๔๐ คน ด้วย
ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรเพื่อสืบทอดภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง กฟผ. ได้มีการจัดทำแผนบริหารกำลัง
คน ๕ ปี (๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) เพื่อรองรับการเกษียณอายุในอีก   
๕ ปีข้างหน้า 

 
ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ 

กฟผ. ได้กำหนดค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ 
อย่ าง เป็นธรรมและเหมาะสม เพื่ อ เสริมสร้ างความมั่นคง   
ขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและผู้
ปฏิบัติงานทุกประเภท ดังนี้ 

รายได้ผู้ปฏิบัติงานแรกเข้า 
กฟผ. มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับ ลูกจ้าง กฟผ. 

ทั่วประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ และประกาศ
กรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

สำหรับอัตราแรกเข้าทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เข้าทำงานใหม่ 
กฟผ. มีการกำหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงานตามคุณวุฒิ โดย
กำหนดเป็นช่วงมีอัตราขั้นต่ำและขั้นสูง  ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถ
แข่งขันได้ในธุรกิจใกล้เคียง 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กฟผ. กำหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงาน

และลูกจ้างเป็น ๒ ประเภท คือ 
ประเภทที่ ๑ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย  

ได้แก่  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประเภทที่ กฟผ. จะต้องจัดให้
มีตามกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ   
และตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ  

 
ประเภทที่ ๒  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นที่ กฟผ. จัด

ให้เพิ่มเติม  ได้แก่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประเภทที่ กฟผ. 
กำหนดเพิ่มเติมตามประเภทลักษณะงาน
ของ กฟผ. หรือตามความเหมาะสมเพื่อ
เป็นแรงจูงใจ นอกเหนือจากสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย เช่น เงินเพิ่มตามลักษณะ
งาน การให้กู้เงินกรณีจำเป็น เป็นต้น 

 



      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                ๕๓       รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓

ข้อตกลงร่วมเพื่อการเจรจาต่อรองระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 

กฟผ. มีช่องทางเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานหลายช่องทาง ได้แก่  
๑. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ กฟผ. (กกส.) มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

ฝ่ายละ ๙ คน มีคณะกรรมการ กฟผ. ร่วมในฐานะประธาน  คณะกรรมการกิจ  
การสัมพันธ์ของ กฟผ. มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ   
การปรับปรุงสภาพการจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน 

๒. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(คปอส. สนญ.) มีผู้แทนฝ่ายบริหาร ๙ คน ผู้แทนฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน ๑๐ คน และเลขานุการ 
๑ คน มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยใน  
การทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อีกทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยอื่นๆ 

๓. คณะทำงานประสานความเข้าใจภายในองค์กร (คปก.) มีคณะทำงานซึ่งเป็น  
ผู้บริหาร ๗ คน ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน (ตัวแทนสหภาพแรงงาน) ๗ คน และเลขานุการ   
๑ คน คณะทำงานชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีผล
กระทบสำคัญต่อองค์กร อีกทั้งทำหน้าที่รวบรวมความเห็นของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเสนอแก่  
ฝ่ายบริหาร 

 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 

และโครงการออกจากงานด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย 

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ กฟผ. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงสร้างด้านบุคลากรมีจำนวนที่เหมาะสม ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้เปิดให้มีการดำเนินงานเป็น ๒ โครงการ 
ได้แก่ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) และโครงการออกจากงาน
ด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย (Mutual Separation) ทั้งนี้การกำหนดหลักเกณฑ์ และผลตอบ
แทนโครงการฯ ของ กฟผ. กำหนดภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังตาม  
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 



๕4      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓                                                 ๕๕       รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

ตลอดกว่า ๔๐ ปี นับแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร กฟผ. ให้ความ
สำคัญกับงานพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำนโยบาย
การพัฒนาบุคลากร ที่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทและ  
ทุกระดับ ทั้งด้านเทคนิคและด้านงานบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงาน กฟผ. มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ เพิ่มพูนสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะในการทำงาน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ  
การทำงานร่วมกัน และการปลูกฝังให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนร่วมกันแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 
ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ปรับแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร 

เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนา 
กฟผ. ให้ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ในการดำเนินงาน  
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างทัศนคติที ่ 
มุ่งประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อพัฒนาบุคลกรของ กฟผ. ให้เป็น  
ผู้กอปรด้วยความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับเป็นผู้มีคุณธรรม 
และเป็นพันธมิตรที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะขับเคลื่อน กฟผ. ให้เป็น
องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ในฐานะองค์กรชั้นนำระดับประเทศ 

 
นอกจากนี้ ปี ๒๕๕๓ ยังเป็นปีแรกที่ กฟผ. ได้นำระบบ

ประเมินผลบุคคล (Performance and Competency Based 
Management System Program - PMSP) มาใช้งานเป็นปีแรก 
โดยระบบดังกล่าวเป็นการนำแนวคิดการบริหารผลงานสมัยใหม่ 
มาผนวกเข้ากับโปรแกรมประเมินผลในระดับบุคคลของ กฟผ.   
ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาเป็นโปรแกรมใหม่ที่มีความคล่องตัวในการ
ใช้งานได้ร่วมกันทั้ง กฟผ. 

 

สำหรับหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ซึ่งได้ออกแบบ
และจัดทำเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความสามารถของบุคลากร  
ทุกระดับ ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ เช่น การสอนงาน 
(Coaching) ระบบพี่ เลี้ยง (Mentoring) การให้คำปรึกษา 
(Counseling) การมอบหมายงาน (Assignment) และการ
หมุนเวียน (Rotation) เป็นต้น ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้จัดทำแผนที่
กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ประกอบด้วย
หลักสูตรและกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี และมีความสุขในการทำงาน 
ดังนี้ 

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นจนถึงระดับสูงจำนวน 
๗ หลักสูตรประกอบด้วย 

- การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ 
- การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ 
- การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก 
- การพัฒนาระดับหัวหน้ากอง 
- การพัฒนาระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย 
- การพัฒนาระดับผู้อำนวยการฝ่าย และ 
- การพัฒนาระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ 
 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวไปสู่การดำรง

ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นถึงระดับสูง จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ 
การเตรียมความพรัอมสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับ ๘ ระดับ ๙ 
ระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ 

 
หลักสูตรด้านเทคนิคเฉพาะด้าน และด้านการบริหารจัดการ

และหลักสูตรที่สายงานรับผิดชอบดำเนินการเอง รวมทั้งหลักสูตร
สำหรับงานด้านวิศวกรรมควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
บริหารความรู้ 

 
หลักสูตรการพัฒนาเพื่ อส่ ง เสริม

คุณภาพชี วิ ตผู้ ปฏิบั ติ ง านในด้ านการ  
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็ งแรง 
สุขภาพจิตใจให้เข้มแข็ง และการสร้าง  
วินัยทางการเงิน 

 
รวมทั้ งส่ งผู้ ปฏิบั ติ ง านไปอบรม

ภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิด
โลกทัศน์และประสบการณ์การเรียนรู้  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรความ
ร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน 

 
 
 
 
 



      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                ๕๕       รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓

การปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย 

ในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. มีบทบาทหน้าที่เฉพาะการให้ความเห็นประกอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๖-๕๗ และ ๕๙ ซึ่งเป็น
กฎหมายกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา ๖๖-๖๗ กฎหมายกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน และมาตรา ๒๙๐ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ กฟผ. 
ยังได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไทยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
กำกับดูแล สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 

รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน 

มาตรา ๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๕๙ 
 
 
 
 
มาตรา ๖๖ 

แจ้งข้อมูลและจัดการประชุมเพื่อ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ที่มีต่อโครงการก่อสร้างของ กฟผ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดขั้นตอนและกระบวนการ 
ให้ประชาชน เสนอข้อร้องเรียน 
ผลกระทบจากการดำเนินงาน 
โครงการ 
 
กำหนดมาตรการ กระบวนการ/ 
หลักกฎหมายรองรับสิทธิของ 
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง 
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการ 
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี  
รวมทั้งการจัดการ การบำรุงรักษา  
และการใช้ประโยชน์จากการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

• โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าเยี่ยมบ้านปราชญ์ชาวบ้าน ยายซบ ยอดแก้ว เพื่อพบปะ 
 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนายเคล้า ยอดเพชร 
 นายวิเชียร สุคนธาภิรมย์ และลุงอัมพร ด้วงปาน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน 
 และปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

• จัดประชุมชี้แจงราษฎรเจ้าของที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 ในเขตสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ เควี ชายแดนไทย/สปป. ลาว (บริเวณจังหวัดน่าน)  
 - น่าน ๒ และสายส่ง ๕๐๐ เควี น่าน ๒ - แม่เมาะ ๓ ในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก 
 โรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ เพื่อให้มารับฟังการชี้แจง โดย กฟผ. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวเขต 
 และขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ 

• จัดค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ 
 ดูแลรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 
 

• มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อร้องเรียน โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ  
 จังหวัดสงขลา และพิจารณาดำเนินการแก้ไขหากมีประชาชนร้องเรียน 
 
 
 
• โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน ได้รายงานความก้าวหน้า 
 โครงการแก่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์  
 จังหวัดพิษณุโลก และที่ประชุมลงมติเห็นชอบการดำเนินโครงการ (โรงไฟฟ้า 
 พลังน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) ของ กฟผ. 
• นำคณะผู้นำท้องถิ่น เช่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุมชน ตำบลวังน้อย 
  ตำบลลำตาเสา ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  และตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒๒๐ คน เข้าศึกษา 
 ดูงานและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าวังน้อยและเขื่อนศรีนครินทร์ 
• เขื่อนภูมิพล สาธิตวิธีสร้างคอกฝายชะลอน้ำร่วมกับตัวแทนกรรมการป่าชุมชน 
 บ้านท่าปุย หมู่ ๕ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน ๑๓ ฝาย 
 และให้การสนับสนุนงานก่อสร้างและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก่ 
 ชุมชนบ้านสันประปา หมู่ ๕ และชุมชนบ้านจัดสรร บริเวณวัดชลประทานรังสรรค์  
  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 
• เขื่อนวชิราลงกรณ นำคณะทำงานโครงการชีววิถีฯ ร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้โครงการ 
 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยต่อ ตำบลปรังเผล 
  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี บ้านห้วยต่อเป็นพื้นที่ใหม่ปี ๒๕๕๓ จากจำนวน  
 ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ ศูนย์บ้านไร่ อำเภอทองผาภูมิ ศูนย์บ้างยางขาว ศูนย์บ้านห้วยต่อ  
 ศูนย์บ้านห้วยกบ ศูนย์บ้านใหม่พัฒนา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
• โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา คณะทำงานด้านกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยงและจิตอาสา ตำบลคลองไผ่ 
  ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ในโครงการป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง  
 จำนวน ๖ ฝาย บริเวณป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว 
 จังหวัดนครราชสีมา 





๕6      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓

• เขื่อนภูมิพล ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมจำนวน ๑๒๐ คน  
 ร่วมทำฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านจัดสรร เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ให้ธรรมชาติ 
• จัดประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 รอบชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ ๑ อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ (ไตรภาคี) 

• จัดโครงการอบรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ  
 จากโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณ   
 จังหวัดน่าน)-แม่เมาะ ๓ บริเวณหมู่ ๒, ๓, ๔, ๖, ๘ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา   
 จังหวัดน่าน 

• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้า 
 วังน้อย ชุดที่ ๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) 

• ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓    
 มีมติเห็นชอบรายงาน EIA โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ ๒ 

• เข้าชี้แจงโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการชำนาญการ (คชก.) ครั้งที่ ๓ โดย 
 ผลการพิจารณายังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. ติดปัญหาด้านกฎหมายจาก 
 ผลการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง  
 ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ กรณีการตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้ 
 กังหันลมของ กฟผ. อยู่ในแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ 
 คณะรัฐมนตรีกำหนด และอยู่ในระยะ ๑๐๐ เมตรจากแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่อาจพิจารณาอนุญาต 
 ให้ กฟผ. ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้กังหันลมในบริเวณดังกล่าว 
 
• อยู่ระหว่างจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 สำหรับโครงการประเภทรายการโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
 ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
• โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับ 
 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำ 
 อุปกรณ์และติดตั้งทุ่นลอยน้ำ พร้อมโครงสร้างรับแผงเซลล์แบบติดตามดวงอาทิตย์  
 ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

• โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องกังหันพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๒ โครงการ  
 ได้แก่  
 - งานพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ขนาด ๓๕  
  กิโลวัตต์ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
 - งานพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันพลังน้ำขนาดเล็ก เขื่อนแม่จาง ขนาด ๑๕๐  
   กิโลวัตต์ ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Protection สำหรับปิดทางน้ำเข้าเครื่อง  
  ฉุกเฉิน กรณีเกิดไฟฟ้าดับ  

• โครงการศกึษาและวจิยัเพือ่พฒันาเครือ่งผลติไฟฟา้พลงันำ้ขนาดเลก็จำนวน ๒ เครือ่ง 
 - เครื่องที่ ๑ ขนาด ๑๓๗ กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วเสร็จ ปัจจุบัน 
  อยู่ระหว่างรอการทดสอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้า โดยกรมชลประทานขอให้  
  กฟผ. ชะลอการทดสอบออกไปก่อน เนื่องจากเกิดภาวะน้ำท่วมบริเวณท้าย 
  เขื่อนแก่งกระจาน 
 - เครื่องที่ ๒ ขนาด ๕๔ กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วเสร็จ ปัจจุบัน 
  อยู่ระหว่างรอทดสอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้า เนื่องจากกรมชลประทานขอให้  
  กฟผ. ชะลอการทดสอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าออกไปก่อน 

• โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมแกนดิ่งขนาด ๑  
 กิโลวัตต์ ได้ดำเนินการติดตั้งที่อ่างเก็บน้ำตอนบนของเขื่อนลำตะคองแล้วเสร็จ 

จัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินโครงการ  
และดำเนินการรับฟังความคิดเห็น 
ของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก 
พลังงานทดแทน ซึ่งได้จากธรรมชาติ 
และเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อม  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

มาตรา ๖๗ 
 
 
 
 
มาตรา ๘๖  
(๓) 
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การดำเนินงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

นับแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรเมื่อกว่า ๔๐ ปีก่อน กฟผ. ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง 
กับการพัฒนาวิธีการปฏิบัติ การออกแบบโครงการ และรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงาน  
เพื่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย   
ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและตามแนวสายส่งไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ  
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ ทั้งในช่วงระหว่างการก่อสร้างและ
ช่วงดำเนินงานโครงการ โดยในปี ๒๕๕๓ กิจกรรมการดำเนินงานได้เน้นความสำคัญของ
งานชุมชนสัมพันธ์ งานสร้างเครือข่ายเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และงานจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน   
รวมถึง การดำเนินงานโครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอก  
กระบวนงานของธุรกิจหลัก (CSR In Process and CSR After Process) 

 
งานชุมชนสัมพันธ์  

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้ดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่รอบโครงการก่อสร้าง  
โรงไฟฟ้า พื้นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขยายกำลังผลิตไฟฟ้า และพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นที่  
ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ โดยกิจกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย งานสร้างความสัมพันธ์
และสื่อสารอย่างโปร่งใสกับชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นำไปสู่การยอมรับและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า และงานสนับสนุนกิจกรรม  
ของชุมชนด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพในชุมชน  
โดยสนับสนุนให้ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ไปพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อลดเลิก
การใช้สารเคมี โดยดำเนินงานภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพื้นที่
ชุมชนเป้าหมายในรอบปี ๒๕๕๓ ได้แก่ 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ อำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

- ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่จะพัฒนาใหม่ ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี 

 
กฟผ . ยั ง ร่ วมกับภาครั ฐและหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ง เสริ มการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ทั้งในพื้นที่ซึ่งดำเนินการมา
แล้วอย่างต่อเนื่อง หรือในพื้นที่ใหม่ ในรูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าและน้ำภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้าน
พ่อ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า
จะนะ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 
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งานสร้างเครือข่ายเพื่อความสัมพันธ์ที่ดี 

กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย  
กลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ กฟผ. ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด  
การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคมโดยรวม โดยได้ดำเนินงานกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หลากรูปแบบ เช่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมกิจการของ 
กฟผ. การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการพลังงาน
และภารกิจของ กฟผ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรม รวม
ถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
งานต้อนรับคณะดูงานจากหน่วยงานภายนอก และการร่วมอวยพร
แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 

 
งานจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมและ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

การสร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้เกิดความ  
เชื่อมั่นและไว้วางใจต่อโครงการการดำเนินงานในอนาคต เป็น
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน ทั้งยังสอดรับกับนโยบายเร่ง
ด่วนขององค์กร ในเรื่องการสร้างความเข้าใจกับสังคมและชุมชน
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ด้วยการนำกระบวนการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และการสนับสนุนช่วย
เหลือสังคมอย่างยั่งยืน หากกระทำด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
จิตใจที่เสียสละและตั้งใจดี ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จของการ
ดำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในรอบ  
ปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้รณรงค์สร้างแรงบันดาลใจด้านจิตอาสา  
ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น จัด
บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวคิดจิตอาสา และจัดกิจกรรมสนับสนุน
กลุ่มจิตอาสาต่างๆ 

 

การดำเนินงานโครงการเพื่อสังคม ชุมชน  

และสิ่งแวดล้อม 

ในรอบปี ๒๕๕๓ กฟผ. มุ่งมั่นดำเนินกิจการโดยให้ความ
สำคัญมากขึ้นกับโครงการและกิจกรรมการดำเนินงาน ที่แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานหลักของ กฟผ. (CSR 
In Process) ขณะเดียวกัน ก็ยังได้ดำเนินงานโครงการและ
กิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมนอก
เหนือกระบวนงานของธุรกิจหลัก (CSR After Process) ทั้งที่เป็น
โครงการต่อเนื่องจากปีก่อนๆ และเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักในการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ห่วงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์หลัก
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับสังคมและชุมชน ทุกระดับ ด้วย
ความสุจริตใจ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และ
พัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน 

 
โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ในกระบวนงานของธุรกิจหลัก 

ในปี ๒๕๕๓ กฟผ . ได้ ริ เ ริ่ มดำ เนิ น ง าน โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ “โครงการลดโลกร้อนถวายพ่อ” ประกอบด้วย 
 

โครงการทุ่งกังหันลม  

ณ อุทยานพลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

 เป็นโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบริเวณอ่างเก็บน้ำ
ลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การผลิตกระแสไฟฟ้า  
ด้วยระบบนี้สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ปีละ 
๒๒,๐๐๐ ตัน 

 
โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ  

เป็นโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
อนุรักษ์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งกระทรวงพลังงาน กฟผ. และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จับมือกันรณรงค์ให้ประชาชนและ  

ผู้ปฏิบัติงานปลูกต้นไม้ในพื้นที่ อำเภอ
หัวหิน อำเภอปราณบุรี และ อำเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๙๘๔,๐๐๐ 
ต้น พร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อโปรยเมล็ด
พันธุ์ไม้อีกจำนวนล้านเมล็ด สามารถลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ ๙,๐๐๐ ตัน 
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โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

เป็นโครงการที่ กฟผ. ได้คำนึงถึงศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่สามารถจัดหาได้ 
โดยมีต้นทุนของพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยให้ความสำคัญกับ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานเป็นอันดับแรก เป็นการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า
บริเวณท้ายเขื่อนของกรมชลประทานที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งได้ดำเนินการจำนวน ๖ เขื่อน มีกำลังผลิตรวม ๗๘.๗ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 

๑. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ขนาดกำลังผลิต 
๖.๗ เมกะวัตต์ ได้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี ๓๔.๘๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒๐,๕๙๖ ตัน/ปี 

๒. เขื่อนขุนด่านปราการชล ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ขนาด  
กำลังผลิต ๑๐ เมกะวัตต์ ได้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี ๒๗.๙๙ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 
สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ได้ ๖,๕๔ ตัน/ปี 

๓. เขื่อนเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดกำลังผลิต ๖ 
เมกะวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ได้พลังงานเฉลี่ยรายปี ๖.๗๕ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๓๖,๕๘ ตัน/ปี 

๔. เขื่อนแม่กลอง ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกำลังผลิต ๖ 
เมกะวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ได้พลังงานเฉลี่ยรายปี ๗๔.๐๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๔๓,๗๖๘ ตัน/ปี 

๕. เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกำลังผลิต ๘ 
เมกะวัตต์ ได้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี ๔๓.๐๓ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒๕,๔๓๐ ตัน/ปี 

๖. เขื่อนแควน้อย ตั้งอยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกำลังผลิต ๑๕ 
เมกะวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ได้พลังงานเฉลี่ยรายปี ๑๔๖.๖๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถ
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๘๖,๖๓๕ ตัน/ปี 

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทับสะแก 

เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกำลังผลิต ๕ เมกะวัตต์ สามารถลดปริมาณก๊าคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ ๓,๖๐๓ ตัน/ปี 

 
ระบบผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยใ์นโครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชดำร ิ

กฟผ. ร่วมพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ขนาดกำลังผลิต ๕๐ กิโลวัตต์ 
สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๓๕ ตัน/ปี 

 
โครงการความร่วมมือพัฒนาก๊าซชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า 

กฟผ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือในโครงการพัฒนา
โรงงานผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า กับบริษัทร่วมทุน Fixam Global Limited and 
Beyond Glow Energy Co., Ltd. เพื่อพัฒนาการสร้างโรงงานสาธิต ในการผลิตก๊าซ  
ชีวมวลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า มีกำลังผลิต ๔.๔ เมกะวัตต์ และติดตั้งที่   
โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะในชุมชนมาใช้
ประโยชน์ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน 
 

การดำเนินงานแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้า 

กฟผ. ได้ริเริ่มดำเนินงานแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชน
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เขื่อน เหมือง และโรงไฟฟ้า รวม ๑๘ แห่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยมี
วัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อพัฒนาจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานร่วมกันในแนวใหม่ระหว่าง 
กฟผ. กับ ชุมชน โดยใช้กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาทักษะบุคลากรของ กฟผ. ใน  
การทำงานร่วมกับชุมชน การพัฒนาการสื่อสารแบบสองทาง และการสร้างความสัมพันธ์  
ที่ดีกับชุมชนอย่างยั่งยืน 
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การดำเนินงานตามแผนสื่อสารสาธารณะฯ ในปี ๒๕๕๓ 
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการรวมทั้ งสิ้ น ๗๔ แผนงาน ซึ่ ง
ครอบคลุมเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสายงานผลิตไฟฟ้า ได้แก่ 
การพัฒนาสัมพันธภาพกับชุมชน การสร้างการยอมรับจากสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารเชิงรุกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบงานร้องเรียน 
การพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา และการจัดทำแผนเรียนรู้ชุมชน 
(Social Mapping) ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานของแผนฯ 
และการสำรวจข้อมูลพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พบว่าคะแนนระดับสัมพันธภาพระหว่างโรง
ไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และทัศนคติของชุมชนที่มีต่อการ
ดำเนินงานของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดีขึ้น แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่อง
การปรับกิจกรรมและแผนงานในบางพื้นที่ รวมทั้งจุดอ่อนเรื่อง
สถานการณ์การสื่อสารเพื่อให้ตรงกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชนให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผลลัพธ์สุดท้ายที่ กฟผ. ต้องการคือการ
สร้างการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในขณะเดียวกันเพื่อลด
จำนวนผู้ต่อต้านโรงไฟฟ้าให้น้อยลง 

โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือกระบวนงานของธุรกิจ 

 
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ กฟผ. 

กฟผ.ได้สนับสนุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 
๕๐ ที่รัฐบาลจัดตั้ง โดยรับพื้นที่มาดำเนินการรวม ๓๘๔,๔๑๘ ไร่ 
ครอบคลุมพื้นที่ ๔๙ จังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ลุ่มน้ำ
สายหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวน 
๓๗๗,๖๓๘ ไร่ ป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ๗,๔๓๐ ไร่   
ป่าพรุ จำนวน ๓๕๐ ไร่ โดยปลูกและบำรุงรักษาต่อเนื่องมาตั้งแต่
มี ๒๕๓๗-๒๕๕๒ 

 
กฟผ. ยังร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าและน้ำภาค
เหนือ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยรับพื้นที่ป่า
ต้นน้ำเสื่อมโทรมมาปลูกและบำรุงรักษารวม ๔,๐๐๐ ไร่ โดยปลูก
เมื่อปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ 
และในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ ต้นไม้เหล่านี้สามารถดูดซับ  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ ๘๙๙,๓๓๐,๖๓๐ ตัน พร้อมกันนี้
ได้จัดให้มีการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่แปลงปลูก พร้อมกับนำ
หญ้าแฝกมาปลูกเพื่อช่วยชะลอน้ำและกันการกัดเซาะดินด้วย 

 
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ 

กฟผ. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณ
รอบโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยให้ปลูกไม้โต
เร็ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขียวและมูลค่าเพิ่มให้แก่พื้นที่ของชุมชน ซึ่งมี
ชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๒ ราย รวมพื้นที่ ๑๖๑ ไร่ 

 

การอนุรักษ์ดินและน้ำ 

ด้วยการปลูกหญ้าแฝก 

การส่งเสริมอนุรักษ์ดินและน้ำ โดย
ส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน 
บริเวณพื้นที่ทำกินของชุมชนบริเวณรอบ
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิตติ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด
กาญจนบุรี และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัด
กาญจนบุรี และในพื้นที่แปลงปลูกป่า เพื่อ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยในปี ๒๕๕๓ ได้
ร่วมกับชุมชนนำหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่
ทำกิน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กล้า และปลูกใน
พื้นที่แปลงปลูกป่าจำนวน ๔๐,๐๐๐ กล้า  
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โครงการห้องเรียนสีเขียว 

กฟผ. เริ่มดำเนินงาน “โครงการห้องเรียนสีเขียว” มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยจัดตั้ง
ห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อ  
ส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้
จากการปฎิบัติด้วยตนเอง อันจะทำให้เกิดทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บ่มเพาะเป็นนิสัยในที่สุด ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวจำนวน ๔๒๖ แห่ง
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 
เพื่อขยายผลการดำเนินงานจากห้องเรียนสีเขียว ไปสู่การบริหารจัดการในโรงเรียน

ทั้งระบบอย่างยั่งยืน กฟผ. ได้ริเริ่มโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว 
เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน เป็นแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. มี
ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ ในรอบปี ๒๕๕๓ ได้คัดเลือกโรงเรียนรวม ๒๐ แห่ง และขยายเครือข่ายห้องเรียน  
สีเขียว จากโครงการห้องเรียนสีเขียวที่เป็นแกนนำจำนวน ๔๐ แห่ง รวมมีโรงเรียนเครือ
ข่ายแล้ว ๒๒๘ โรงเรียน 

 
โครงการแว่นแก้ว 

กฟผ. ได้จัดทำโครงการแว่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา โดยชื่อ “แว่นแก้ว” 
เป็นหนึ่งในพระนามที่ใช้ในการทรงพระอักษร จุดเริ่มต้นของโครงการที่เป็นนิมิตใหม่ในการ
แสวงหาพันธมิตรร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อสังคม ได้แก่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(ไร่ขิง) บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทหอแว่นกรุ๊ป จำกัด รณรงค์รับบริจาค
ทุนทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในการออกหน่วยบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส และมีปัญหาความผิดปกติทางสายตา โดยไม่คิดมูลค่า ภายใต้ปณิธาน   
“ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต” ในรอบปี ๒๕๕๓ โครงการแว่นแก้วได้รับการ
สนับสนุนและบริจาคทุนทรัพย์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยได้ออกหน่วยตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตารวมทั้งสิ้น ๒๘ หน่วย ให้บริการประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตาในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ได้มากถึง ๖,๒๒๖ คน 

 
โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม 

เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสถาบันการศึกษาและนักศึกษา โดยได้
ดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ ๒ มุ่งเน้นต่อยอดความคิดของนักศึกษา
จากกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาที่ทุกสถาบันการศึกษามีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนำมาเข้ารับการ
อบรมการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social 
Responsibility) เพื่อขยายกรอบความคิดให้กว้างและสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนา  
ต่อยอดค่ายอาสาของตนเองโดยมี กฟผ. ให้ทุนสนับสนุนการออกค่าย จากการดำเนินงาน
มา ๒ รุ่น มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล และนักศึกษา  
ภาคเหนือที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๕ สถาบัน คิดเป็นจำนวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ ๑๒๐ คน มอบทุนสนับสนุนไปแล้วเป็นเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท และในปี ๒๕๕๔ 
จะได้มีการปรับปรุงโครงการใหม่เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของนักศึกษาได้
มากขึ้น ทั้งนี้ กฟผ. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการความดี เพราะทุกย่างก้าวของความดี
ย่อมส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม 
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สนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ

บางกรวย-กฟผ.

กฟผ. สนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ (เพิ่มเติม) 
สถานีบางกรวย-กฟผ. โดยการสนับสนุนงบประมาณในการ
ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานวิ เคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม ก่อนที่ รฟท. จะดำเนินการก่อสร้างสถานี (เพิ่มเติม) 
“สถานีบางกรวย-กฟผ.” เป็นเงิน ๑๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท ในโครงการ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และประชาชนบริเวณใกล้เคียง 


โครงการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการกฟผ.แม่เมาะ

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสำนักงาน  
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย กฟผ. ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ กฟผ. ให้จัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 
๘๐ ปี มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษา
วิชาชีพ สนองความต้องการของชุมชนและสังคมในอำเภอแม่เมาะ 
และจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้
ตรงกับความต้องการแรงงานของ กฟผ. และสถานประกอบการ 
รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดย กฟผ. ได้สนับสนุน  
งบประมาณในการก่อสร้างและการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน
ประมาณ ๓๗๒ ล้านบาท ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ นอกจากนี้ 
ในปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันนวัตกรรมรถประดิษฐ์ ฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ ๒ ด้วย 

 
เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

โดยชุมชนท้องถิ่น

เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นผู้ช่างสังเกต 
และได้มีส่วนร่วมในการดูแลท้องน้ำที่ตนอาศัยอยู่ เป็นการเผ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด เพื่อความสุขของชุมชน รวมทั้งยังสามารถประกอบ
อาชีพประมงจับสัตว์น้ำ กฟผ. ได้จัดตั้ง “เครือข่ายติดตามตรวจ
สอบคุณภาพน้ำโดยชุมชนท้องถิ่น” ขึ้นมาเป็นกิจกรรมนำร่องที่โรง
ไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน กลุ่ม
เยาวชนนอกระบบโรงเรียน กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ถิ่น กลุ่มผู้นำ
ชุมชน และผู้เลี้ยงปลาในกระชัง โดย กฟผ. ได้ประสานขอความ
ร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ปัตตานี ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มสมาชิก
เครือข่าย ทั้งยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ภาคสนามเพื่อใช้ในงาน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ รวมทั้งงบประมาณใน การฝึกอบรม
สมาชิก ส่งผลให้กลุ่มสมาชิกได้รับความรู้ และมีทักษะ สามารถ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำและวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทางน้ำ ที่เชื่อมโยงและเป็นประโยชน์กับการประกอบ
อาชีพเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้านได้ 
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ศูนย์การเรียนรู้ปลูกข้าวปลอดสารเคมี  

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กฟผ. ได้สนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำนาได้ปลูกข้าวโดย  
ไม่ใช้สารเคมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้
คุณศิริรัตน์ และคุณทศพร สร้อยกล่อม สนใจและเข้าฟังการบรรยายเรื่องชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้นำไปปรับใช้กับการทำนาของตน จากเดิมที่ใช้สารเคมี  
มาตลอด “จุดเปลี่ยนของชีวิต สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ทำให้ทั้งสองคนมีความเป็น
อยู่ดีขึ้น โดย ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยสิ้นเชิง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ 

 
ผลการปลูกข้าวตามแนวทางชีวิถีฯ บนพื้นที่นาจำนวน ๔๖ ไร่ แบ่งเป็น ๔ แปลง 

ทยอยทำนาห่างกัน ๑-๑.๕ เดือน ใช้พันธุ์ข้าว ๔ สายพันธุ์ได้แก่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอม  
ชลสิทธิ ข้าวแก้วเกษตร และข้าวปิ่นเกษตร ผลผลิตที่ได้จากเดิม ๖๐ ถัง/ไร่ เพิ่มเป็น ๗๕
ถัง/ไร่ และเพิ่มเป็น ๑๒๐ ถัง/ไร่ ขณะที่ต้นทุนที่ลดลงจากเดิม ๓,๖๐๐ บาท/ไร่ เหลือเพียง 
๑,๘๐๐ บาท/ไร่ ปัจจุบันครอบครัวนี้ได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ พร้อมเป็นวิทยากรจัดบรรยาย ซึ่งได้
ขยายความรู้ไปให้แก่ญาติพี่น้องที่ทำนาอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ  
ขยายแนวคิดนี้ไปสู่พื้นที่การทำนารอบโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 

กฟผ.ได้ให้การสนับสนุนสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จน
นักกีฬาสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย โดยคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก “เอเธนเกมส์” ในปี ๒๕๔๗ “ปักกิ่งเกมส์” ในปี ๒๕๕๑ และในปี ๒๕๕๓   
จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๑๖ ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ   
เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมยกน้ำหนักหญิงไทย เพ็ญศิริ 
เหล่าศิริกุล ได้คว้าเหรียญเงินเหรียญแรก และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง 
พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วย 

 
กิจกรรมร่วมบรรเทาสาธารณภัย 

ในปี ๒๕๕๓ ประเทศไทยประสบภัยพิบัติรุนแรง ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับ
อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้งที่แผ่ขยายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กฟผ. มีหน่วยงาน
ประกอบด้วย เขต เขื่อน โรงไฟฟ้า และระบบส่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ และยังมี
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน เสมือนเป็นญาติใกล้ชิด
มิตรใกล้บ้าน ซึ่ง กฟผ. ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในงานบรรเทาสาธารณภัย เช่น 

- ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบภัย
พิบัติจากธรรมชาติ โดยให้ความช่วยเหลือ
ทั้งก่อนและหลัง โดยได้มอบถุงยังชีพ มอบ
เรือท้องแบน มอบผ้าห่มกันหนาว มอบยา 
และร่วมพัฒนาพื้นที่ภายหลังน้ำลด 

- ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรม”พลังงาน
ช่วยภัยแล้ง” สนับสนุนการจัดน้ำมันดีเซล
จำนวน ๑.๕ ล้านลิตร มูลค่า ๔๕ ล้าน
บาท นำไปใช้สูบน้ำและขนส่ง เพื่อแจก
จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ประจำปี 
๒๕๕๓ จัดทำขึ้ นตามหลัก เกณฑ์การประเมินบทบาทของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จด้ านการกำกั บดู แลกิ จกา รที่ ดี (Co rpo ra t e 
Governance-CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility-CSR) ของสำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท 
ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เป็นผู้จัดทำเกณฑ์การประเมิน 
โดยได้กำหนดให้การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility Report-CSR Report) เป็น
ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของรัฐวิสาหกิจ ในประเด็นด้านการประเมินผลสำเร็จและ  
ผลประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ เสีย คณะกรรมการ ผู้บริหาร  
พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไป 

 
รายงานความรับผิดชอบต่อสั งคมของ กฟผ. เล่มนี้   

จัดทำขึ้นในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม   
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม โดยจัดทำแยกออกจากรายงานประจำปี 
กฟผ. ๒๕๕๓  (EGAT Annual Report 2010)  มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้ 

ในมุมมองของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย   
ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ทิศทางการดำเนินงาน และความสำเร็จ
ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.  

 
ในการจัดทำรายงานเล่มนี้ กฟผ. ได้ใช้คู่มือการจัดทำ

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Reporting 
Guidelines & Electric Utility Sector Supplement) ของ 
Global Reporting Initiative หรือ GRI เป็นแนวทางในการ
รายงานและเปิดเผยข้อมูล ทั้งในส่วนที่เป็นตัวชี้วัด GRI-G3 และ
ตัวชี้วัดเฉพาะกิจการพลังงาน (Electric Utility Sector Specific) 
โดยได้ตั้งความคาดหวังว่า ในปีต่อๆ ไป กฟผ. จะสามารถเปิด
เผยเนื้อหารายงานตามตัวชี้วัดทั้ง ๒ ส่วน ให้ได้ในระดับคะแนน B
สำหรับการคัดเลือกหัวข้อการรายงาน ดำเนินการโดยคณะทำงาน
จัดทำหนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ประจำ
ปี ๒๕๕๓ ซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและ  
สิ่งแวดล้อม โดยคณะทำงานชุดดังกล่าว ได้จัดประชุมร่วมกัน   
๕ ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงมีนาคม ๒๕๕๔ 

 
อย่างไรก็ตาม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. 

ประจำปี ๒๕๕๓ ยังมีเนื้อหาจำกัดเฉพาะผลการดำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมในส่วนของ กฟผ. มิ ได้
ครอบคลุมกิจการการดำเนินงานด้ านสั งคม ชุมชน และ  
สิ่ งแวดล้อมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า   
อีก ๕ กิจการ ได้แก่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บมจ.   
ผลิตไฟฟ้า บจ. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ผลิตไฟฟ้าและ  
น้ำเย็น และ บจ. อีแกท ไดมอนด์เซอร์วิส คณะผู้จัดทำคาดหวังว่า 
ในปีต่อไป กฟผ. จะสามารถขยายขอบเขตการรายงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 
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การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า 
 
สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาด เช่น น้ำ ลม และแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ   
ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด 
 
ปริมาณการปล่อยมลภาวะ Nox SOx (หน่วย: ppm และ Kg) รายโรงไฟฟ้าและในภาพรวมของทุก  
โรงไฟฟ้า และสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (g/kWh) 
 
ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (หน่วย: mg/m3  และ Kg) รายโรงไฟฟ้าและในภาพรวมของทุกโรงไฟฟ้า 
และสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (g/kWh) 
 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 (ตัน) และสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
(g/kWh) รายโรงไฟฟ้าและในภาพรวมของทุกโรงไฟฟ้า 
 
พื้นที่ปลูกป่าที่ดำเนินการในแต่ละปีและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ตัน) ที่ป่าไม้เหล่านั้นสามารถ
ดูดซับได้ 
 
ผลการใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ในปี ๒๕๕๓ 
 
งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยด้านพลังงานต่างๆ 
 
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และวิธีการบริหารจัดการ  
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. เล่มนี้ ได้แสดงรายการตัวชี้วัดของ   
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และระบุหน้าที่แสดงข้อมูล สำหรับตัวชี้วัดที่ ๒.๖   
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แสดงรายการตัวชี้วัดของ GRI-G3 
และ ตัวชี้วัดเฉพาะกิจการพลังงาน (EU Specific Sector) ไว้ในตารางตัวชี้วัดของ   
GRI Content Index 

 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓ จัดทำ ๒ ภาษา คือ

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กฟผ.   
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรายงานเล่มนี้ กรุณาติดต่อที่ 

 
ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
สำนักงานใหญ่ บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๖ ๔๖๑๐, ๐ ๒๔๓๖ ๔๖๑๒ 
โทรสาร ๐ ๒๔๓๖ ๔๖๙๕ 
เว็บไซต์  http://www.egat.co.th 

รายการตัวชี้วัดของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รายละเอียด หน้าแสดงข้อมูล 

๓๒-๓๓ 
 

๔๓ 
 
 

๓๗-๓๘ 
 
 

๓๘ 
 
 

๓๘ 
 
 

๖๐ 
 
 

๓๐ 
 

๓๒, ๔๕ 
 

๔๕ 
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GRI Content Index 

EGAT AR 2010 = EGAT Annual Report 2010 
EGAT CSRR 2010 = EGAT Corporate Social Responsibility Report 2010 
N/R = not relevant 
N/A = not available 

 

Profile Disclosures 

EGAT 

AR 

2010 

Page 

 1.1  Statement from the most senior decision-maker of the organization.  
 1.2  Description of key impacts, risks, and opportunities.  
Organizational Profile 
 2.1  Name of the organization.   
 2.2  Primary brands, products, and/or services.   
 2.3  Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, 
  subsidiaries, and joint ventures.   
 2.4  Location of organization’s headquarters.   
 2.5  Number of countries where the organization operates, and names of countries with either 
   major operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the 
  report.  
 2.6  Nature of ownership and legal form.   
 2.7  Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of  
  customers/beneficiaries).   
 2.8  Scale of the reporting organization, including number of employees; net sales (for private 
  sector organizations) or net revenues (for public sector organizations); total capitalization 
   broken down in terms of debt and equity (for private sector organizations); and quantity of 
   products or services provided. 
 2.9 Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.   
 2.10  Awards received in the reporting period. 
Electric Utility Sector-Specific 
Organizational Profile Disclosures  
 EU1  Installed capacity, broken down by primary energy source and by regulatory regime.   
 EU2  Net energy output broken down by primary energy source and by regulatory regime.   
 EU3  Number of residential, industrial, institutional and commercial customer accounts.   
 EU4  Length of above and underground transmission and distribution lines by regulatory regime.   
 EU5 Allocation of CO2 emissions allowance or equivalent, broken down by carbon trading 
   framework.  
Report Parameters 
Report Profile 
 3.1  Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.   
 3.2  Date of most recent previous report.   
 3.3  Reporting cycle 
 3.4 Contact point for questions regarding the report or its contents.   
 3.5 Process for defining report content, including determining materiality; prioritizing topics within 
  the report; and identifying stakeholders the organization expects to use the report.   
 3.6  Boundary of the report.   
 3.7  State any specific limitations on the scope or boundary of the report.. 
   3.8  Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations,  
  and other entities that can significantly affect comparability from period to period and/or  
  between organizations.   
 3.9 Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions  
  and techniques underlying estimations applied to the compilation of the Indicators and  
  other information in the report.   
 3.10 Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports,  
  and the reasons for such restatement.   
 3.11 Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement 
   methods applied in the report.   
 3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.   
 3.13 Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report. 

EGAT 

CSRR 

2010 
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Governance, Commitments, and Engagement 
Governance 
 4.1 Governance structure of the organization, including committees under the highest  
  governance body responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational 
  oversight.   
 4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.   
 4.3 For organizations that have a unitary board structure, state the number of members of the 
   highest governance body that are independent and/or non-executive members.   
 4.4 Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the  
  highest governance body.   
 4.5 Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior  
  managers, and executives, and the organization’s performance (including social and 
   environmental performance).   
 4.6 Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are  
  avoided.   
 4.7 Process for determining the qualifications and expertise of the members of the highest  
  governance body for guiding the organization’s strategy on economic, environmental,  
  and social topics.   
 4.8 Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles  
  relevant to economic, environmental, and social performance and the status of their  
  implementation.   
 4.9 Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s 
  identification and management of economic, environmental, and social performance,  
  including relevant risks and opportunities, and adherence or compliance with internationally 
  agreed standards, codes of conduct, and principles.   
 4.10 Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with 
  respect to economic, environmental, and social performance.   
 4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach of principle is addressed by  
  the organization.   
 4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other  
  initiatives to which the organization subscribes or endorses.   
 4.13 Memberships in associations and/or national/international advocacy organizations in which  
  the organization: 
  • Has positions in governance bodies; 
  • Participates in projects or committees; 
  • Provides substantive funding beyond routine membership dues; or 
  • Views membership as strategic. 
 4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization.   
 4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.   
 4.16 Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and  
  by stakeholder groups.   
 4.17 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how  
  the organization has responded to those key topics and concerns, including through its  
  reporting.   
Economic Performance 
Management Approach 
Core EC1 Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs,  
  employee compensation, donations and other community investments, retained earnings,  
  and payments to capital providers and governments.   
 EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due  
  to climate change.   
 EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.   
 EC4 Significant financial assistance received from government.   
Add EC5 Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at  
  significant locations of operation.   
Core EC6 Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant  
  locations of operation.   
 EC7 Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local  
  community at significant locations of operation.   
 EC8 Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for  
  public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.   
Add EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent  
  of impacts.  

EGAT 

AR 

2010 

EGAT 

CSRR 

2010 

Page 
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26 
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26-28, 45 
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30, 52-53 
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Electric Utility Sector-Specific 
Economic Disclosures on Management Approach 
Availability and EU6.  Management approach to ensure short and long-term electricity  
Reliability  availability and reliability. 
Demand-Side EU7.  Demand-side management programs including residential, commercial,  
Management institutional and industrial programs.   
Research and EU8.  Research and development activity and expenditure aimed at providing  
Development reliable electricity and promoting sustainable development.   
Plant   EU9.  Provisions for decommissioning of nuclear power sites.  
Decommissioning  
Electric Utility Sector-Specific 
Economic Performance Indicators 
Availability and EU10.  Planned capacity against projected electricity demand over the long term, broken  
Reliability  down by energy source and regulatory regime.  
System Efficiency EU11.  Average generation efficiency of thermal plants by energy source and by regulatory  
  regime.   
System Efficiency EU12.  Transmission and distribution losses as a percentage of total energy.  
Environmental Performance 
Management Approach 
Core EN1 Materials used by weight or volume.   
 EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials.   
 EN3 Direct energy consumption by primary energy source.   
 EN4 Indirect energy consumption by primary energy source.   
Add EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements.   
 EN6 Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services,  
  and reductions in energy requirements as a result of these initiatives. 
 EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.   
Core EN8 Total water withdrawal by source.   
Add EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water.   
 EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused.   
Core EN11 Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to,  
  protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.   
 EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on  
  biodiversity in protected areas, and areas of high biodiversity value outside protected areas.   
Add EN13 Habitats protected or restored.   
 EN14 Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.   
 EN15 Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in  
  areas affected by operations, by level of extinction risk.   
Core EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.   
 EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.   
Add EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.   
Core En19 Emissions of ozone-depleting substances by weight.   
 En20 Nox, SOx, and other significant air emissions by type and weight.   
 EN21 Total water discharge by quality and destination.   
 EN22 Total weight of waste by type and disposal method.   
 EN23 Total number and volume of significant spills.   
Add EN24 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the  
  terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste  
  shipped internationally.   
 EN25 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats 
   significantly affected by the reporting organization’s discharges of water and runoff.   
Core EN26 Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact 
  mitigation.   
 EN27 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.   
 EN28 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for  
  non-compliance with environmental laws and regulations.   
Add EN29 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials  
  used for the organization’s operations, and transporting members of the workforce.   
 EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type.   
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Social Section  
Electric Utility Sector-Specific 
Labor Practices and Decent Work Disclosures on Management Approach 
Employment EU14.  Programs and processes to ensure the availability of a skilled workforce.   
  EU15.  Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 years broken down by  
  job category and by region.   
  EU16.  Policies and requirements regarding health and safety of employees and employees of 
   contractors and subcontractors.   
Social Performance Indicators 
Labor Practices and Decent Work Performance Indicators 
Aspect: Employment 
Core LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region.   
  Commentary on LA1 
  Report on total contractor workforce (contractor, subcontractor, independent contractor)  
  by employment type, employment contract and region. 
   LA2 Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region.   
  Commentary on LA2 
  For the employees leaving employment during the reporting period, provide the average  
  length of tenure of employees leaving broken down by gender and age group.   
 EU17 Days worked by contractor and subcontractor employees involved in construction,  
  operation & maintenance activities.   
 EU18 Percentage of contractor and subcontractor employees that have undergone relevant health  
  and safety training.   
Add LA3 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time  
  employees, by major operations.  
Aspect: Labor Management/Relations 
Core LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.   
  Commentary on LA4 
  Report on percentage of contractor employees (contractor, subcontractor and independent  
  contractor) working for the reporting organization covered by collective bargaining  
  agreements by country or regulatory regime.  
 LA5 Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is specified in  
  collective agreements.   
Aspect: Occupational Health and Safety 
Add LA6 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and  
  safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs.   
Core LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related  
  facilities by region.   
  Commentary on LA7 
  Report on health and safety performance of contractors and subcontractors working onsite or  
  on behalf of the reporting organization off site.   
 LA8 Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist  
  workforce members, their families, or community members regarding serious diseases.   
Add LA9 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.   
Aspect: Training and Education 
Core LA10 Average hours of training per year per employee by employee category.   
Add LA11 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability  
  of employees and assist them in managing career endings.   
 LA12 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews.   
Aspect: Diversity and Equal Opportunity 
Core LA13 Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to  
  gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity.   
 LA14 Ratio of basic salary of men to women by employee category.   
Human Rights Performance Indicators 
Aspect: Investment and Procurement Practices 
Core HR1 Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights  
  clauses or that have undergone human rights screening.   
 HR2 Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on human  
  rights and actions taken.   
Add HR3 Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human  
  rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained. 
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 Aspect: Non-discrimination 
Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining 
Core HR4 Total number of incidents of discrimination and actions taken.   
 HR5 Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective  
  bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights.   
  EU Commentary on HR5 
  Report on management mechanisms to address the right to organize, right to bargain and  
  right to strike or instances of lock out given the context of the industry’s need to ensure  
  continuous provision of essential services.  Where the right to strike does not exist or is limited,  
  report on remedial measures such as binding arbitration.  Where freedom of association or  
  expression are limited or prevented by regulatory regime, report on mechanisms and  
  processes that exist for getting employee input on conditions of employment.   
 Aspect: Child Labor 
 HR6 Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures  
  taken to contribute to the elimination of child labor.   
 Aspect: Forced and Compulsory Labor 
 HR7 Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory  
  labor, and measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor.   
Aspect: Security Practices 
Add HR8 Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or procedures  
  concerning aspects of human rights that are relevant to operations.   
 Aspect: Indigenous Rights 
 HR9 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and  
  actions taken.   
Electric Utilities Sector-Specific 
Society Disclosures on Management Approach  
 Aspect: Community 
   EU19.  Stakeholder participation in the decision making process related to energy  
  planning and infrastructure development.   
  EU20.  Approach to managing the impacts of displacement.   
 Aspect: Disaster/ EU21. Emergency Planning and Response 
  Contingency planning measures, disaster/emergency management plan and 
  training programs, and recovery/restoration plans.   
Society Performance Indicators 
Aspect: Community 
Core SO1 Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and  
  manage the impacts of operations on communities, including entering, operating,  
  and exiting.   
  Commentary on SO1 
  Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and  
  manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and  
  exiting.   
  Include discussions of programs related to: 
   • Ways in which information is exchanged and local population is involved, prior,  
    during and after the event and the provision for intervener funding for the local  
    population.   
   • Influx of workers and impacts on neighboring communities (including changes to  
    local social structures and culture); 
   • Changes to land-use including loss of global commons (e.g. access to land,  
    natural resources, and heritage); 
   • Impacts on infrastructure (e.g. roads, housing), and access to services  
    (e.g. education, utilities, healthcare); and 
    • Changes to the aesthetics and quality of the landscape.   
 Aspect:  Community  
  EU22.  Number of people physically or economically displaced and   
  compensation, broken down by type of project.   
 Access EU23.  Programs, including those in partnership with government,  
  to improve or maintain access to electricity and customer support services.   
 Provision of EU24.  Practices to address language, cultural, low literacy and disability related   
 Information barriers to accessing and safety using electricity and customer support services.   
 Aspect: Corruption 
 SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption.   
 SO3 Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and  
  procedures.   
 SO4 Actions taken in response to incidents of corruption.   

EGAT 

AR 

2010 

EGAT 

CSRR 

2010 

Page 

N/A 
53 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 
 
 

55-56 
 
 
 

N/A 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
N/A 
 

N/A 
 



      รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                71       รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๓

 Aspect: Public Policy 
 SO5 Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.   
Add SO6 Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians,  
  and related institutions by country.   
 Aspect: Anti-competitive Behavior 
 SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust,  
  and monopoly practices and their outcomes.   
Aspect: Compliance 
Core SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for  
  non-compliance with laws and regulations.   
Product Responsibility Performance Indicators 
Aspect: Customer Health and Safety 
Core PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are  
  assessed for improvement, and percentage of significant products and services  
  categories subject to such procedures. 
  EU Commentary on PR1 Indicator Protocol: 
  For electric utilities the following categories should also be addressed: 
   • Resource Planning 
   • Generation 
   • Transmission 
   • Distribution 
   • Use   
  State the processes for assessing community health risks including monitoring, 
   prevention measures and, if applicable, long term health-related studies.  
  Identify community health risks that are assessed such as: 
   • Compliance with exposure limit(s) to electric field (in kV per m) and magnetic  
    fields (in uT) where available, for members of the public and employees in the  
    areas in which the reporting organization operates.  
Add PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes  
  concerning health and safety impacts of products and services during their life cycle,  
  by type of outcomes.   
Aspect: Public Health and Safety 
  EU25. Number of injuries and fatalities to the public involving company 
  assets, including legal judgments, settlements and pending legal cases of diseases.   
Aspect: Access  
  EU26. Percentage of population unserved in licensed distribution or service areas. 
Core   EU27. Number of residential disconnections for non-payment, broken down by duration  
  of disconnection and by regulatory regime.   
  EU28. Power outage frequency.   
  EU29. Average power outage duration.   
  EU30. Average plant availability factor by energy source and by regulatory regime.   
Aspect: Product and Service Labeling 
Core PR3 Type of product and service information required by procedures, and percentage of 
  significant products and services subject to such information requirements.   
Add PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes  
  concerning product and service information and labeling, by type of outcomes.   
 PR5 Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring  
  customer satisfaction.   
Aspect: Marketing Communications 
Core PR6 Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing 
  communications, including advertising, promotion, and sponsorship.   
Add PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes  
  concerning marketing communications, including advertising, promotion, and  
  sponsorship by type of outcomes.   
 Aspect: Customer Privacy 
 PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and  
  losses of customer data.   
Aspect: Compliance 
Core PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations  
  concerning the provision and use of products and services. 
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ชื่อหน่วยงานผู้มอบ

Presenter

ชื่อรางวัล

AwardName

รายละเอียด

Detail

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี๒๕๕๓

รางวัลระดับประเทศ

NationalLevel

รัฐวิสาหกิจดีเด่น
Outstanding
StateEnterprise
Awards

Thailand Energy
Awards2010


CSR-DPIM
GreenMining
Award2009-2010










โครงการรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทำงาน
ให้เป็นศูนย์
ประจำปี๒๕๕๓
ZeroAccident
Campaign2010

โล่เชิดชูเกียรติชั้นดี
เยี่ยมจากป.ป.ช.

กระทรวงการคลัง
MinistryofFinance



กระทรวงพลังงาน
MinistryofEnergy


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
Departmentof
PrimaryIndustries
andMines,Ministryof
Industry






กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
DepartmentofLabor
Protectionand
Welfare,Ministryof
Labor

สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
 

ได้รับติดต่อกัน๖ปีโดยรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นได้รับเป็นครั้งที่๕
และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นได้รับติดต่อกัน๕ปีซ้อน
 • การบริหารจัดการองค์กรดีเด่นและการดำเนินงานเพื่อสังคม
  และสิ่งแวดล้อมดีเด่นปี๒๕๕๓

รางวัลชมเชยด้านโครงการพลังงานสร้างสรรค์จาก
“โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึมในระบบปรับอากาศ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่๘-๙”

ในปี๒๕๕๓เหมืองแม่เมาะของกฟผ.ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว
และรางวัลอุตสาหกรรมแร่ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
(CorporateSocialResponsibility,DepartmentofPrimaryIndustriesand
MinesหรือCSR-DPIM)ซึ่งมอบให้แก่สถานประกอบการที่ดำเนินงานและอยู่ร่วม
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่๖ด้านได้แก่
 ๑.มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 ๒.ลดป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 ๓.ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
 ๔.มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา
 ๕.โปร่งใสตรวจสอบได้
 ๖.ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า

เขื่อนวชิราลงกรณกฟผ.ได้รับโล่รางวัลระดับเงินจากการเป็นสถานประกอบการ
ที่ร่วมมือลดอุบัติเหตุตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานจนไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง
ตั้งแต่๓,๐๐๐,๐๐๐ชั่วโมงขึ้นไป




กฟผ.รับได้โล่เชิดชูเกียรติชั้นดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในฐานะองค์กรที่ทำคุณงามความดี
ในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต
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Presenter

ชื่อรางวัล

AwardName

รายละเอียด

Detail

รางวัลวิศวกรดีเด่น
และรางวัลองค์กรดี
เด่นด้านโครงการ
วิศวกรรม
ASEAN
Outstanding
Engineering
Achievement
ProjectAward

ผู้ว่าการกฟผ.นายสุทัศน์ปัทมสิริวัฒน์เป็นผู้แทนกฟผ.เข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่น
ด้านโครงการวิศวกรรมและรางวัลวิศวกรดีเด่นจากองค์กรความร่วมมือ
สมาคมวิศวกรรมกลุ่มประเทศอาเซียน(ASEANFederationofEngineering
Organizations-AFEO)ระหว่างการประชุม28thConferenceofASEAN
FederationofEngineeringofEngineeringOrganizations(CAFEO28)
ที่ประเทศเวียดนาม


องค์กรความร่วมมือ
สมาคมวิศวกรรมกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
ASEANFederationof
Engineering
Organizations(AFEO)

รางวัลระดับนานาชาติ

InternationalLevel



ชื่อหน่วยงานผู้มอบ

Presenter

ชื่อรางวัล

AwardName

รายละเอียด

Detail

รัฐวิสาหกิจดีเด่น
Outstanding
StateEnterprise
Awards






ThailandEnergy
Awards2009








EIAMonitoring
Awards2008

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นด้านต่างๆได้แก่
 • การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นปี๒๕๕๒
  การบริหารจัดการองค์กรดีเด่น(รางวัลเกียรติยศ)และการดำเนินงานเพื่อ
  สังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น(โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ)ปี๒๕๕๑
• การบริหารจัดการองค์กรดีเด่นและการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ดีเด่นปี๒๕๕๐
 • การบริหารจัดการองค์กรดีเด่นและโครงการเพื่อสังคมดีเด่น
  (โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)ปี๒๕๔๙
 • การบริหารจัดการองค์กรดีเด่นและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี๒๕๔๘

ในปี๒๕๕๒อาคารท.๑๐๒ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกฟผ.
ได้รับรางวัลอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประเภทอาคารใหม่
(EnergyEfficientBuilding-NewandExistingBuilding)







ได้รับ๒รางวัลในปี๒๕๕๑ได้แก่
 • รางวัลประเภทเหมืองแร่ดีเด่นจากโครงการเหมืองหินปูนแม่เมาะ
 • รางวัลประเภทคมนาคมดีเด่นจากโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 โรงไฟฟ้ากระบี่





กระทรวงการคลัง
MinistryofFinance








กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
Departmentof
AlternativeEnergy
Developmentand
Efficiency
MinistryofEnergy

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
MinistryofNatural
Resourcesand
Environment

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปีก่อนๆ

รางวัลระดับประเทศ

NationalLevel
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Presenter
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Detail

“โรงโม่ เหมืองหิน
ติดดาว”ประจำปี
๒๕๕๑




CSR-DIW





สถานประกอบการ
ดีเด่น
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
ปี๒๕๕๒

เหมืองแม่เมาะกฟผ.ได้รับ๒รางวัลได้แก่
รางวัลโรงโม่บดหรือย่อยหินประเภทดีเยี่ยม
รางวัลเหมืองหินประเภทดีเยี่ยม




ในปี๒๕๕๒โรงไฟฟ้าแม่เมาะกฟผ.ได้รับรางวัลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม(CorporateSocial
Responsibility,DepartmentofIndustrialWorks-CSR-DIW)ตามโครงการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม


ในปี๒๕๕๒โรงไฟฟ้าแม่เมาะกฟผ.ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่อง
เป็นปีที่๔นับตั้งแต่ปี๒๕๔๙เป็นต้นมา

ในปี๒๕๔๒กฟผ.ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอีกทั้งหมด๓๑รางวัล
แบ่งเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานตั้งแต่๕ปีขึ้นไปจำนวน๑๙แห่งและรางวัล
สำหรับสถานประกอบการดีเด่นต่ำกว่า๕ปีลงมาจำนวนอีก๑๒แห่ง

-หน่วยงานกฟผ.ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นติดต่อกัน๙ปี
 ได้แก่เขื่อนวชิราลงกรณและโรงไฟฟ้าน้ำพอง
-หน่วยงานที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน๘ปีได้แก่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ(พิษณุโลก)
 และฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้(ลำภูรา)
-หน่วยงานที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน๗ปีได้แก่เขื่อนท่าทุ่งนาฝ่ายปฏิบัติการ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)
-หน่วยงานที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน๖ปีได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์ฝ่ายปฏิบัติการ
 ภาคเหนือ(เชียงใหม่)และฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ(นครสวรรค์)ฝ่ายปฏิบัติการ
 เขตนครหลวง(นนทบุรี)ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ(ลำปาง)และโรงไฟฟ้า
 ลำตะคอง

-หน่วยงานที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน๕ปีได้แก่ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้(กระบี่)
 เขื่อนภูมิพลฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา)ฝ่ายปฏิบัติ
 การภาคใต้(บ้านดอน)และโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
-หน่วยงานที่ได้รับรางวัลติดต่อกันต่ำกว่า๕ปีได้แก่เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนบางลาง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเขื่อนน้ำพุงเขื่อนแก่งกระจานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออก
 เฉียงเหนือ(สกลนคร)และฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้(หาดใหญ่)เขื่อนรัชชประภา
 โรงไฟฟ้ากระบี่โรงไฟฟ้าลานกระบือเขื่อนสิรินธรและฝ่ายปฏิบัติการ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อุบลราชธานี)

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
MinistryofNatural
Resourcesand
Environment

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
Departmentof
IndustrialWorks
MinistryofIndustry

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
DepartmentofLabor
Protectionand
WelfareMinistryof
Labor
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อาคารท.๑๐๒ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกฟผ.ได้รับรางวัล
สถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นในฐานะอาคารสีเขียวต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม







ในปี๒๕๕๒กฟผ.ได้รับโล่สถานประกอบการดีเด่นด้านCSRโดยเป็น๑ใน๖
สถานประกอบการในจังหวัดนนทบุรีที่ดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้ครอบคลุมครบทั้ง๔ด้านได้แก่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดการส่งเสริมการศึกษาและศาสนา
และการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

สถาปัตยกรรม
สีเขียวดีเด่น
ประจำปี๒๕๕๒






โล่สถานประกอบการ
ดีเด่นด้านCSR

สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
TheAssociationof
SiameseArchitects
undertheRoyal
PatronageofHis
MajestytheKing
(ASA)

หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนนทบุรี
NonthaburiChamber
ofCommerce
TheFederationofThai
Industries,Nonthaburi
Chapter

ชื่อหน่วยงานผู้มอบ

Presenter

ชื่อรางวัล

AwardName

รายละเอียด

Detail

ASEANEnergy
Awards2009
รางวัลอาคาร
สร้างสรรค์เพื่อ
อนุรักษ์พลังงาน
ดีเยี่ยม


EmersonCup
2009Indiaand
SouthEastAsia

อาคารท.๑๐๒ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของกฟผ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทEnergyEfficientBuilding(NewandExistingBuilding)สาขา
การออกแบบอาคารใหม่ที่ประหยัดพลังงานดีเด่น
อาคารแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานสมบูรณ์แบบ
โดยได้นำระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนผนัง
มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนผนังอาคารสูง
๑ใน๕ของโลก

อาคารท.๑๐๒ยังได้รับรางวัลSpecialMentionประเภทInnovationand
HumanComfortจากโครงการประกวดการออกแบบระบบปรับอากาศภายใน
อาคารสำหรับอินเดียและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Emerson
Cup2009IndiaandSouthEastAsia)เนื่องจากอาคารแห่งนี้มีจุดเด่นในการ
มีแนวคิดในการออกแบบที่ดีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยเสริมสร้างให้อากาศภายในอาคารมีคุณภาพดี

ASEANCentrefor
Energy






EmersonClimate
Technologies

รางวัลระดับนานาชาติ

InternationalLevel







NipokLung

กฟผ.	มุ่งหวังให้หนังสือรายงานเล่มนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
จึงเลือกจัดพิมพ์ด้วยกระดาษกรีนออฟเซทคุณภาพดี	

และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองทั้งเล่ม	



210*297mm san=6mm

งานยังไม่มีตำแหน่ง spotเคลียด้วยนะค่ะ




