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ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง
จำาหน่าย พลังงานไฟฟ้าและ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รวมถึงการผลิตและ
ขายลิกไนต์

รักองค์การ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรักผูกพันต่อองค์การ มีความสามัคคี เป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน มีวินัย 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนเพื่อองค์การ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ 

และปกป้องชื่อเสียงขององค์การทุกวิถีทาง

เทิดคุณธรรม

กฟผ. ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ และ กฟผ. ขจัดการ

แสวงหาผลประโยชน์และความประพฤติช่ัวท้ังปวง ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้อง 

ทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง

มุ่งงานเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีการวางแผนงานที่ดีและมุ่ง

กระทําการด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสําคัญ พัฒนาตนและพัฒนางานสมํ่าเสมอ 

เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วัฒนธรรมองค์การ

พันธกิจ
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ตั้งมั่นในความเปนธรรม 

ดำเนินธุรกิจกับผูเกี่ยวของดวยการประพฤติปฏิบัติที่เทาเทียมและเปนธรรม 

ไมเลือกถือปฏิบัติและไมเอาเปรียบ

ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่เปนความดี ความถูกตองดวยความซื่อสัตย 

สุจริต บริสุทธิ์ใจ โปรงใส เปดเผย และรักษาคำพูด

สำนึกในความรับผิดชอบและหนาที่ คำนึงถึง ผลประโยชนของประเทศชาติ 

ใสใจสังคมชุมชน และการรักษาสิ่งแวดลอม ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ 

อุทิศตนอยางเต็มกำลังความสามารถ

เคารพในคุณคาของคน ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยการยกยองใหเกียรติ 

เคารพในคุณคาของบุคคลและความคิดเห็น เรียนรูการอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน

มุงมั่นในการพัฒนาอยางตอเนื่องและทำงานเปนทีม ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง มุงสูองคการแหงนวัตกรรม และพัฒนาตน 

ใหเขากับความเปลี่ยนแปลง

Integrity

Responsibility &
Accountability

Mutual Respect

Commitment to
Continuous

Improvement and
Teamwork

F
I
R
M
C

Fairness 

จรรยาบรรณในการดำาเนินงานของ กฟผ.

กฟผ. กําหนดให้มีจรรยาบรรณเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือม่ันว่าจะสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่องค์การ 

อย่างมั่นคงยั่งยืน ดังนี้

 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 ให้บริการด้านพลังงานอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ โดยยึดมั่นคุณธรรมในการดําเนินงาน

 คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด

 ดําเนินงานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ในการดําเนินงานต้องยึดถือผลประโยชน์ของ กฟผ. เป็นสําคัญ โดยหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฟผ. ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และปลูกจิตสํานึกให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ 

 สร้างเสริมความมั่นใจในการทํางานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษที่เป็นธรรม 

รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 มีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลให้สังคม โดยให้ความสําคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 ดําเนินงานโดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม และผู้มีส่วนได้เสียมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

 พึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และจรรยาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

ค่านิยมองค์การ
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รู้จัก กฟผ.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ กฟผ. พ.ศ. 2511 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2512 และครบ

รอบ 44 ปี ในปี 2556  ซึ่ง กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดำาเนิน

กิจการหลักในด้านการผลิต จัดให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ตามที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย เป็นต้น รวมถึงดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานและบริการไฟฟ้า 

ผลิตและขายลิกไนต์หรือวัตถุเคมีจากลิกไนต์ ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. พ.ศ. 2511 และปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2535

ปัจจุบันการดำาเนินงานของ กฟผ. เป็นไปตามโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่มี กฟผ. เป็นผู้ผลิต ส่งไฟฟ้า รวมทั้งควบคุมการผลิตและส่ง

ไฟฟ้าทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้ พร้อมให้ความสำาคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนและสังคม โดยมีคณะ

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรคกูเรเตอร์ ทำาหน้าที่กำากับดูแล

กฟผ. มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 และมีสำานักงานของฝ่ายปฏิบัติ

การระบบส่งอีก 5 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง และ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ความ

ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. อยู่ที่ 26,598.1 เมกะวัตต์ ซึ่ง

เป็นยอดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยทำาลายสถิติสูงสุด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ซึ่งอยู่ที่ 26,423 เมกะวัตต์ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศ

ที่ร้อนจัดมีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

ในปี 2556 กฟผ. มีกำาลังผลิต 15,010.12 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จำานวน 40 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 44.57 ของกำาลัง

ผลิตรวมทั้งหมดในระบบ นอกจากนั้นเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก บริษัทในเครือ 

และประเทศเพื่อนบ้าน

จากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้งานภายในประเทศ และด้วยปัจจัยราคาและต้นทุน จึงทำาให้ กฟผ. ใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมากที่สุด ร้อยละ 27.93 รองลงมาคือ ถ่านหิน ร้อยละ 9.58 นำ้ามันเตา ร้อยละ 0.70 ดีเซล ร้อยละ 0.09 และ 

เดินเครื่องเสริมระบบด้วยพลังนำ้าร้อยละ 3.11

หลังจากผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ได้ส่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่ว

ประเทศ ขนาดแรงดัน 69 115 132 230 300 และ 500 กิโลโวลต์ มีความยาวสายส่งทั้งสิ้น 32,384.24 วงจร-กิโลเมตร ไปยังสถานีไฟฟ้า 

แรงสูงจำานวน 213 แห่ง เพื่อส่งให้แก่สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ในส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าของ กฟน. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ

สถานีไฟฟ้าของลูกค้าตรง ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่จัดทำาไว้ล่วงหน้า โดยมีคุณภาพ และปริมาณตามที่กำาหนดในสัญญาซื้อไฟฟ้า และเป็น

ไปตามมาตรฐานการดำาเนินงานด้านระบบไฟฟ้า (Grid Code) ที่กำาหนดโดย กกพ.

ในการควบคุมการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กฟผ. ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมกำาลังไฟฟ้าแห่งชาติ 

(National Control Center: NCC) และศูนย์ควบคุมกำาลังไฟฟ้าของฝ่ายปฏิบัติการ (Regional Control Center: RCC) เขตภาคกลาง  

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และเขตนครหลวง เพื่อทำาหน้าที่ในการควบคุมการส่งพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และข้อกำาหนด โดยมีการจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า 169,557.24 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง แบ่งเป็นเขตนครหลวง 49,623.64 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 

เขตภูมิภาค 116,821.23 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลูกค้าตรงและประเทศเพื่อนบ้าน 2,154.20 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ไฟฟ้าสำารองไฟฟ้าชั่วคราว

และอื่นๆ 958.17 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

รายละเอียด กำลังผลิต
(เมกะวัตต)

รอยละของ
กำลังผลิตรวม

1. กำลังผลิตจากโรงไฟฟา กฟผ. โรงไฟฟาพลังน้ำ 22 แหง โรงไฟฟาพลังความรอน 3 แหง 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 6 แหง โรงไฟฟาดีเซล 1 แหง และ โรงไฟฟาพลังงานทดแทน 8 แหง
44.5715,010.12

2. ซื้อจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) 8 ราย และบริษัทในเครือ 3 ราย 12,741.69 37.83

3. ซื้อจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) ประเภทจายพลังไฟฟาแนนอน (Firm) 27 แหง 3,524.60

2,404.60 7.14

10.66

4. ซื้อจากผูผลิตไฟฟาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  4 แหง 

และซื้อจากระบบสงเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย (HVDC)
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ในรอบปี 2556 กฟผ. มีรายได้จากการดำาเนินงาน (ไม่รวมรายได้จัดหาเชื้อเพลิง) จำานวน 519,618,702,348.93 บาท คิดเป็นกำาไร

สุทธิ 37,786,817,116.01 บาท และมียอดเงินนำาส่งรัฐ 19,056,171,935.24 บาท* สำาหรับข้อมูลของพนักงาน ปรากฎอยู่ในเรื่องการปฏิบัติ

ด้านแรงงาน 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้บริการการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า งานวิศวกรรม แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าเอกชน ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ผ่านบริษัทร่วมทุนกิจการค้า และบริษัทในเครือ จำานวน 5 กิจการ

บจ.อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส
บริษัทย่อย

45%

 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) บริษัทมุ่งเน้นประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กฟผ. และลูกค้า

ทัง้ในประเทศและในภมูภิาคอาเซยีนภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาว รวมทัง้ยงัครอบคลมุธรุกจิการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนือ่งดา้น 

พลังงาน โดยบริษัทได้แบ่งประเภทการลงทุนออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) 2) ธุรกิจ

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) 3) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ และ 4) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจเดินเครื่องและบำารุงรักษา 

และธุรกิจนำ้า

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) บริษัทมุ่งลงทุน พัฒนา และดำาเนินงานด้านผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก โดยจัดให้

มีความหลากหลายในการใช้เชื้อเพลิงทั้งก๊าซธรรมชาติ นำ้ามัน ถ่านหิน พลังนำ้า และพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานลม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การให้บริการงานเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

การทำาเหมืองถ่านหิน เป็นต้น รวมทั้ง การเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนำ้าเย็น จำากัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง กฟผ. บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และการไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

และนำ้าเย็นสำาหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการลงทุนก่อสร้าง Cogeneration Plant แห่งใหม่ สำาหรับ

พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางปี 2559

 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด กฟผ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 

2550 โดยนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อร่วมลงทุนโครงการต่างๆ 

ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าส่งเข้ามาใช้ในประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังนำ้าเงี้ยบ 1 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ขนาดกำาลังผลิต 289 เมกะวัตต์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในโครงการ ร้อยละ 30 โครงการอยู่ระหว่างเตรียมการ

ก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำากัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง กฟผ. บริษัท Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 

(MHI) บริษัท Mitsubishi Corporation (MC) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) (RATCH) ซึ่งได้จดทะเบียน

เป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินธุรกิจให้บริการซ่อมชิ้นส่วน Hot Gas Path Parts 

ของเครื่องกังหันก๊าซ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใน 18 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม 

กัมพูชา บรูไน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล อัฟกานิสถาน และมัลดีฟส์ โรงงาน

ซ่อมชิ้นส่วนของบริษัทตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เปิดดำาเนินการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2554

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557 (อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

บมจ.ผลิตไฟฟ้า
บริษัทร่วม
25.41%

บมจ.ผลิตไฟฟ้า
บริษัทย่่อย

45%

บจ.ผลิตไฟฟ้า
กิจการร่วมค้า

35%

บจ.กฟผ
บริษัทย่อย
99.99%
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ในนามของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ผมมีความยินดีท่ีไดแนะนำหนังสือรายงานเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนของ กฟผ. 

ประจำป 2556 ชึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเปดเผยเนื้อหาและขอมูลตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมมิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทาง Global Reporting 

Initiative (GRI-G3) และแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อแสดงถึงความกาวหนาของการดำเนินกิจการ

ในเชิงการพัฒนาสูความยั่งยืน

ในป 2556 กฟผ. ไดรวมกับภาคีเครือขาย ดำเนินการปลูกปาครบ 2,000,000 ตน ตามเปาหมายของโครงการ “ปลูกปาตนน้ำ 

เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระยะที่ 2” เพื่อฟนฟูปาเสื่อมโทรมและสรางสมดุล

ความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่ตนน้ำของลุมน้ำนานเหนือเขื่อนสิริกิติ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกใหทุกภาคสวน มีความรัก 

หวงแหน และรวมดูแลเอาใจใสทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน

นอกจากนั้น กฟผ. ยังเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: นำสิ่งดีงามสูตาโลก” โครงการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และไดรับพระมหากรุณาธิคุณ 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปด “อาคารราชานุรักษ” ที่เขื่อนศรีนครินทร จังหวัด 

กาญจนบุรี เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูเรื่องราวการอนุรักษทรัพยากรตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการปกปก 

รักษาพันธุกรรมพืชของไทย และพัฒนาการใชทรัพยากรใหเกิดความยั่งยืน

กวา 44 ปของการดำเนินงานกิจการ กฟผ. มุงพัฒนาสูการเปนองคการแหงความภาคภูมิใจ (National Pride) ของสังคมไทย 

ที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานสากล มุงแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสราง 

ความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาของประเทศ ควบคูไปกับการดูแลเกื้อหนุนสังคม ใหมีความเขมแข็งยั่งยืน และสรางคุณคาเพิ่มรวมกัน 

(Creating Shared Value) รวมทั้งในชวงตนป ที่เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ พนักงานจิตอาสาของ กฟผ. ไดรวมอุทิศตน 

ในการบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำไปชวยเหลือผูคนที่ไดรับความเดือดรอนจนสถานการณคลี่คลายในที่สุด

กฟผ. ยังใหความสำคัญตอการจัดการภาวะวิกฤติและบริหารความเส่ียงในกิจการ โดยมีแผนรองรับและเตรียมความพรอมอยางสม่ำเสมอ

ทำใหสามารถดำเนินการผลิตไฟฟาไดตอเนื่อง กรณีสหภาพเมียนมารหยุดจายกาซธรรมชาติ รวมถึงเหตุไฟฟาดับใน 14 จังหวัดภาคใต 

จากเหตุการณฟาผาเสาสายสงไฟฟาแรงสูง ที่สามารถคลี่คลายไดในระยะเวลาอันสั้นอีกเชนกัน

ในรอบปของการจัดทำรายงาน กฟผ. ภูมิใจอยางมากที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ SOE Awards ดานการดำเนินงานเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอมดีเดน และนวัตกรรมดีเดน และรางวัล ASEAN Energy Awards 2013 ประเภท Community-based off-Grid Category 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภท Best Practices-Clean Coal Use and Technology in Power Generation Category 

และประเภท Best Practices in Surface Coal Mining Category และอดีตผูวาการ นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ไดรับรางวัล Excellence in 

Energy Management ในการทำหนาที่ Power HAPUA Chairman and Governor EGAT of Thailand ซึ่งสะทอนถึงความมุงมั่นของ 

กฟผ. ในการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ ดานการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ รวมทั้ง กฟผ. ไดวางยุทธศาสตร 

การเติบโตอยางยั่งยืน มุงพัฒนาธุรกิจหลักใหมีความแข็งแกรง และสรางโอกาสการเติบโตของบริษัทในกลุม กฟผ. (EGAT Group) 

เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสูประชาคมโลกในอนาคต

(นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ)

ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สารผูวาการ กฟผ. ภูมิใจอยางมาก

  ที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ

   SOE Awards ดานการดำเนินงาน

     เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมดีเดน

       และนวัตกรรมดีเดน

           และรางวัล ASEAN Energy 

               Awards 2013
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ยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	มอบนโยบายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนำามาตรฐาน	 ISO	26000	มากำาหนด 

เป็นยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

กฟผ.	 จึงได้ทบทวนและจัดทำาแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน	 ISO	26000	 โดยมีกรอบยุทธศาสตร์หลัก	 (Strategic 

Theme)	4	ด้าน	คือ

เสริมสร้างความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า

มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	การพัฒนา 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	และการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน

สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม	และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	

เชื่อมโยงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ระดับบุคคลในเชิงรุก

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา	ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

พัฒนาสมรรถภาพในกระบวนงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสู่มาตรฐานสากล

มุ่งเน้นการส่งเสริมการดำาเนินงานของกระบวนการหลักให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม	

(CSR	In	Process)	ตามมาตรฐาน	ISO	26000	การดำาเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว	ถูกถ่ายทอดจากระดับองค์การลงสู่ระดับสายงาน	จึงมีการเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์หลักและ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การในแผนวิสาหกิจ	กฟผ.	ยกตัวอย่างในปี	2556	เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์	“เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม	

ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม”	 โดยมีแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมรองรับ	และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลราย

ไตรมาส	และคณะกรรมการ	กฟผ.	ทุก	6	เดือน

1

2
3

4
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โครงสร้างการดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. 
เป้าหมายของวิสัยทัศน์หนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินงานและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ	 คือ	 “เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจ

และเป็นความภูมิใจของชาติ (National Pride)”	 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง	 กฟผ.	 ต้องการเป็นเพื่อนกับ

ชุมชน	เป็นพลเมืองดีและเป็นที่ยอมรับของสังคม	นับเป็นภารกิจที่ทุกสายงานใน	กฟผ.	จะต้องร่วมมือกัน	ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงโครงสร้าง 

การบริหารและดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดการบูรณาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารงานสื่อสารองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม	มีรองผู้ว่าการกิจการสังคม	เป็นประธาน	และผู้ช่วยผู้ว่าการ

ทุกสายงาน	เป็นคณะทำางาน	มีหน้าที่ในการกำาหนดยุทธศาสตร์	นโยบาย	ในการดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม	

คณะทำางานการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมเป็นประธานและผู้แทนระดับ	 11	 ทุกสายงาน

เป็นคณะทำางาน	มีหน้าท่ีในการศึกษา	พิจารณาและสนับสนุนการดำาเนินงานตามมาตรฐาน	ISO	26000	การพัฒนาโครงการ	CSR	การบริหาร	

ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย	การเสริมสร้างพนักงานให้มีจิตอาสา	และประเด็นที่สำาคัญของหนังสือรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

คณะทำางานกลั่นกรองแผนงานและงบประมาณการสื่อสารองค์การ	 ชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม	 มีผู้ช่วยผู้ว่าการ

กิจการสังคมเป็นประธาน	และมีผู้แทนด้านการเงินและงบประมาณทุกสายงานเป็นคณะทำางาน	มีหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณความ

รับผิดชอบต่อสังคม	ของ	กฟผ.

คณะทำางานการดำาเนินงานตามมาตรฐาน	ISO	26000	และคณะทำางานจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	มีผู้อำานวยการฝ่าย

กิจการสังคม	เป็นประธาน	และผู้แทนทุกสายงาน	เป็นคณะทำางาน	

จากโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะทำางานดังกล่าว	จึงทำาให้ทุกสายงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของ	กฟผ.	และมีการกำาหนดโครงสร้างการดำาเนินงานในรูปแบบเดียวกันกับภาพรวมขององค์กร	ซ่ึงจะมีการรายงานผลการดำาเนินงาน 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล	ทุกไตรมาส	และ	คณะกรรมการ	กฟผ.	ทุก	6	เดือน	รวมถึงคณะกรรมการบริหาร	กฟผ.	ตาม

วาระที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการบริหาร กฟผ.

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

กฟผ.

คณะทำงานการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน ISO 26000

คณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและงบประมาณ
การสื่อสารองคการ ชุมชนสัมพันธและ

ความรับผิดชอบตอสังคม

คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงาน
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารงาน
สื่อสารองคการและ

ความรับผิดชอบตอสังคม

คณะทำงานการดำเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม
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ผลงานที่ภาคภูมิใจในปี 2556

ผลการดำาเนินงาน ปี 2555 ปี 2556 หน้า

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด 8,442.9	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 5,936.00	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 37

โครงการพัฒนากลไกพลังงานที่สะอาด	(CDM) 35

-	 โครงการโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ที่อยู่ใน
ระหว่างร่วมพัฒนาโครงการ

7	โครงการ 6	โครงการ 35

-	 โครงการตามมาตรฐานมงกุฎไทย 2	โครงการ 2	โครงการ	 35

โครงการต้นแบบสำาหรับโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย	(T-VER	Program)	

2	โครงการ 35

โครงการจัดทำาคาร์บอนฟุตพรินท์ 1	โครงการ 36

โรงไฟฟ้าที่บริหารสู่ความเป็นเลิศ 1	แห่ง 77

โรงไฟฟ้า	เขื่อน	เหมือง	ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	ISO	14001

25	แห่ง 27	แห่ง 36

โรงไฟฟ้าที่ผ่านการประเมิน	CSR-DIW 18	แห่ง 20	แห่ง 77

โรงไฟฟ้าดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีว
อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

28	หน่วยงาน 29	หน่วยงาน 77

การได้รับใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

อาคาร	ท.102	อนุรักษ์
พลังงาน	2	ปีซ้อน

อาคาร	ท.102	อาคารอนุรักษ์
พลังงาน	3	ปีซ้อน

38

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์	5	(สะสม) 19	ผลิตภัณฑ์ 21	ผลิตภัณฑ์ 43

ผลการดำาเนินงานด้าน	DSM	(สะสม)
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	10	ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	11	ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

44

โครงการปลูกป่าต้นน้ำาเขื่อนสิริกิติ์	
เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

ป่าต้นน้ำา	1	ล้านต้น	แฝก	1	
ล้านต้น	ฝายชะลอนำ้า	880	
ฝาย

ป่าต้นนำ้า	1	ล้านต้น 36

สนับสนุนทุนวิจัย 22.8	ล้านบาท 199.15	ล้านบาท 53

สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวัง 
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

36.4	ล้านบาท 52

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

40	ล้านบาท 56

การรายงานข้อมูลตามแนวทาง	GRI-G3 ระดับ	B ระดับ	A 68
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ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส
กฟผ.	 ได้นำาหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์การจะสามารถดำาเนินงานให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพิ่มมูลค่า	 (Value	 Enhancement)	 ให้กับองค์การ	 

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงท่ียอมรับได้		ซ่ึงมีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักการบริหารความเส่ียง 

ของ	COSO-Enterprise	Risk	Management	(ERM)	และแนวทางการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง	เป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั่วทั้งองค์การ	โดย	กฟผ.	มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การตามแผนวิสาหกิจ	ซึ่งมีเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลักที่สำาคัญประการหนึ่งคือ	การเป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	กฟผ.	ยังมีคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียงทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	 มีการจัดทำาแผนบริหารความเส่ียง 

ประจำาปี	ตลอดจนติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำาทุกไตรมาส

นอกจากนี้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังทำาหน้าที่สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำากับดูแลและสาธารณะ	

มีการกำาหนดนโยบายและแผนจัดการความเส่ียงท้ังในระดับองค์การและระดับกิจกรรม	เพ่ือให้ปัจจัยเส่ียงขององค์การอยู่ในระดับท่ียอมรับได้

(Risk	Appetite)	รวมทั้งนำาปัจจัยเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่	(Residual	Risk)	มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์	SWOT	และเชื่อมโยงกับกระบวนการ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์	โดยปรับเปล่ียนเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในรูปแบบของ	Balanced	Scorecard	และ

และยังคงกำาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไว้	4	 ด้านไว้คือ	1)	 ด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน	2)	 ด้านการเงิน	3)	 ด้านการดำาเนินงาน	4)	ด้าน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ครอบคลุมการดำาเนินงานทุกภารกิจหลัก	 ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบ

ต่อสังคม

กฟผ.	จึงกำาหนดแผนบริหารการส่ือสารองค์การเพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับรู้และเข้าใจในการดำาเนินงานของ	กฟผ.	แผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าได้รับความรู้และการสนับสนุนด้านอาชีพ	เพิ่มรายได้	แผนงาน	สร้างความเข้าใจ 

ด้านพลังงานด้วยการศึกษาเชิงประจักษ์แก่ชุมชน	ด้วยการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าต่างๆ	และแผนสนับสนุนการพัฒนาและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	 เช่น	 การสนับสนุนการจัดทำาศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูหญ้าทะเล	 ร่วมกับชุมชนเกาะปู	 อำาเภอ

เหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับ	กฟผ.	อย่างยั่งยืน	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงที่จัดทำา 

แผนบริหารความเส่ียงองค์การเพ่ือลดระดับความรุนแรง	จะต้องติดตามและรายงานการบริหารจัดการ	ความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงด้วย

ฝายแผนวิสาหกิจ
กลุมงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กฟผ.

(สค-ผ./อผว.)

ผูรับผิดชอบ
ในการสอบทาน

ผูรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยง ผูรับผิดชอบในการสนับสนุนดานเทคนิคและกระบวนการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการบริหารจัดการดานยุทธศาสตร
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กฟผ. (คยส.)

คณะกรรมการดำเนินการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

ระดับสายงาน

คณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน กฟผ. (คท-สค.)

คณะทำงานจัดทำแผน
ดำเนินธุรกิจตอเนื่อง

ของ กฟผ. (คผธน-กฟผ.)

คณะกรรมการบริหาร กฟผ.
(คบ.กฟผ.)

สำนักตรวจสอบภายใน
(สนตน.)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ÁØ‹§ÁÑè¹
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�...

“กฟผ. เดินหนาพัฒนาโรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ สูการเปนตนแบบเทคโนโลยีถานหินสะอาด

ที่เปนมิตรตอชุมชนและสิ่งแวดลอม สรางชื่อควารางวัลใหญระดับประเทศและภูมิภาค

Thailand Coal Awards 2013 และ ASEAN Energy Awards 2013 
การันตีคุณภาพ การดำเนินงานที่ดีของ กฟผ. ในฐานะผูนำพลังงานสะอาดในอาเซียน”

¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´
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การวิเคราะห์สารัตถะของการรายงาน
(Materiality Analysis)

กฟผ. มีเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าสนองความต้องการของประเทศอย่างยั่งยืน 

โดยคำานึงถึงสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม 

ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่สำานักงานทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล ภายใต้การดำาเนินงานที่มีธรรมาภิบาล และความ 

รับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้น กฟผ. จึงทำาการสานสัมพันธ์ สำารวจความคิดเห็น เปิดเวทีีรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนพูดคุยกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ผู้นำาทางความคิด องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และสื่อมวลชน เพื่อรับทราบความ

ต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ นำามาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินการ ตามประเด็นที่นำาเสนอในตาราง 

ดังนี้

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

สำาคัญมาก

 การดำาเนินงานด้านชุมชน

 การมีส่วนร่วมของชุมชน

 ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

 การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ

 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

 การบริหารจัดการพลังงาน

 การบริหารจัดการการปล่อยมลภาวะ

 การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

 การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

 ผลิตภัณฑ์และบริการ

สำาคัญ

 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 การจ้างงาน

 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 การดูแลพนักงาน

 สุขภาพและความปลอดภัย

สำาคัญ สำาคัญมาก

สำาคัญต่อ กฟผ.
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1

2

3

4

5

6

7

การดำาเนินงานด้าน CSR ตามแนวทางมาตรฐาน  
ISO 26000

ธรรมาภิบาล

สิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านแรงงาน

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

ประเด็นด้านผู้บริโภค

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
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ธรรมาภิบาล
ในรอบปี  2556  กฟผ.  ยังคงดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการกำากับกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  ตามหลักการและแนวทางการ

ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐาน ISO 26000 รวมทั้งสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน (Standard Disclosures) 

หัวข้อการกำากับดูแลกิจการ (Governance, Commitments and Engagement) ของคู่มือการจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของ GRI-G3 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้การดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาลขององค์การก้าวหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์การและระบบการกำากับดูแลขององค์การ
โครงสร้างการจัดการองค์การของ กฟผ. ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารซึ่งมีผู้ว่าการเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ 

10 สายงาน ทำาหน้าที่บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กฟผ. โครงสร้างนี้อยู่ภายใต้ การกำากับดูแลของคณะ

กรรมการ กฟผ. ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 7 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. มอบหมายหรือ

กำาหนด

โครงสร้างคณะกรรมการ กฟผ.
ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ให้เกิดความสมดุล โปร่งใส ระหว่างผู้กำากับดูแลและฝ่ายบริหารของ กฟผ. ให้มีความชัดเจน ผู้ดำารง

ตำาแหน่งประธานกรรมการ กฟผ. และผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็นคนละบุคคลเสมอ แต่เพื่อให้มีความเชื่อมโยงระหว่างการกำากับดูแล 

กับการบริหารจึงกำาหนดให้ผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้ว่าการทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 11 คน แบ่งเป็น หญิง 2 คน และชาย 9 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้แทนจาก

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานกำากับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกิจการของ กฟผ. แล้ว ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ

อีกจำานวน 7 คน โดยมีผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง

คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการบริหาร
ของ

คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

กฟผ.

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหารองผูวาการ

คณะกรรมการ
สรรหาผูชวยผูวาการ
และผูอำนวยการฝาย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผูชวยผูวาการสำนักตรวจสอบภายใน

ผูบริหารใหญดานการเงิน

ผูวาการ

สำนักผูวาการ

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

กฟผ.

รองผูวาการนโยบายและแผน รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา

การพัฒนาโครงการ การผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟาการบริหารจัดการและการวางแผน

รองผูวาการพัฒนาระบบสง

รองผูวาการผลิตไฟฟา

รองผูวาการเชื้อเพลิง

รองผูวาการพัฒนาธุรกิจ

รองผูวาการบัญชีและการเงิน

รองผูวาการบริหาร

รองผูวาการระบบสง

รองผูวาการกิจการสังคม
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กลไกที่รัฐ ผู้กำากับดูแล และพนักงานใช้ในการเสนอคำาแนะนำาและข้อคิดเห็น 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใช้วิธีการเสนอคำาแนะนำาผ่านแนว

นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction: SOD) นอกจากน้ี กรรมการ กฟผ. ท่ีเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 

กระทรวงพลังงาน และกรรมการอิสระ ยังทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ในส่วนของพนักงาน กลไกที่ใช้ในการเสนอคำาแนะนำาและข้อคิดเห็น คือ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ซึ่งประกอบด้วย  

กรรมการ กฟผ. เป็นประธาน และมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างร่วมเป็นกรรมการ มีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ 

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 อาทิ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับสภาพการจ้าง แต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือดำาเนินการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่าของสภาพการจ้าง เป็นต้น

การประเมินผลและการกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ กฟผ. มีการประเมินตนเองทุกปี โดยได้ร่วมกันพิจารณาอย่างเปิดเผยถึงปัญหาและผลงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบประเมิน 2 แบบ ได้แก่ แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. ได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เก่ียวกับผลการประเมินตนเองดังกล่าว และร่วมกันกำาหนดแนวทางท่ีจะดำาเนินการเพ่ิมเติม สำาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีการจัดให้ 

มีการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. และกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส โดยเบี้ยประชุมได้รับตามอัตราที่

กำาหนดตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับเฉพาะเดือนที่ได้เข้าร่วมประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้รับเบี้ยประชุมได้เพียง

ครั้งเดียว และหากกรรมการท่านใดได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอื่นๆ มากกว่า 1 คณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะใด 

คณะหนึ่งที่มีการประชุมในเดือนนั้นๆ เท่านั้น เว้นแต่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เท่ากับเบี้ย

ประชุมกรรมการ กฟผ. สำาหรับโบนัสจะได้รับตามผลประกอบการขององค์การ ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของ

กรรมการเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำาปี

สำาหรับผู้ว่าการ มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 งวด งวดละ 6 เดือน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเป็นไปตาม 

ที่กำาหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยผู้ว่าการ ต้องจัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปี ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์วัด 3 ส่วน คือ คุณภาพในการบริหารงาน 

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ และเกณฑ์วัดการบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็น 

ผู้สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำามาประเมินและรับรองก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟผ. และผลคะแนนจะนำาไปคำานวณค่าตอบแทน

ประจำาและค่าตอบแทนผันแปร รวมทั้งพิจารณาการอยู่ในตำาแหน่งผู้ว่าการ 

ส่วนการประเมินผลงานผู้บริหาระดับสูง เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำาเนินงานระหว่าง ผู้ว่าการกับรองผู้ว่าการ 

ซึ่งกำาหนดตัวชี้วัด นำ้าหนัก และค่าเกณฑ์วัดไว้อย่างชัดเจน โดยมีการประเมินผลการดำาเนินงานเป็น 2 งวด คือ งวด 6 เดือนแรก และงวด

สิ้นปี และนำาผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับการกำาหนดค่าตอบแทนและแรงจูงใจ โดยมีคณะทำางานติดตามผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจของ 

กฟผ. ทำาหน้าที่สอบทานผลการดำาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ  

กระบวนการต่างๆ ที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำากับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะกรรมการ กฟผ. มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

ในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) โดยให้กรรมการ กฟผ. ทุกคนต้องรายงานให้ทราบถึงตำาแหน่งอ่ืนๆ ได้แก่ การเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

ระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอ่ืน รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ระหว่างปีบัญชี จำานวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายช่ือบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์ 

เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำาเนินการ และที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือ

เท่ากับ ร้อยละ 10 ของจำานวนผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้ในรายงานประจำาปี

นอกจากนี้ กฟผ. ได้จัดทำาแบบเปิดเผยรายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม บรรจุไว้ในคู่มือการ

กำากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟผ. เพ่ือให้ผู้บริหาร กฟผ. ระดับรองผู้ว่าการ หรือเทียบเท่าข้ึนไปถือปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผยเม่ือรับตำาแหน่งใหม่ 

รวมทั้งเมื่อเกิดรายการที่เป็นการขัดกันระหว่างปี โดยผู้เกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องรายงานเมื่อพบรายการที่ขัดกัน 

ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
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การกำาหนดคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งจากบุคคล ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพในบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจตามประกาศของกระทรวงการคลัง มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ

ของกรรมการ กฟผ. ได้ตรวจสอบให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำาหรับกรรมการชุดย่อย กำาหนดให้คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง การสรรหาและการแต่งต้ังจะใช้กลไกของคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำานวยการ 

ฝ่าย โดยหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกจะเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การสับเปลี่ยนหมุนเวียน ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

ฝ่ายขึ้นไป โดยคำานึงถึงเพศ และเกณฑ์ความหลากหลายด้านอื่นๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการทำางาน ผลการ

ปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำาเป็นสำาหรับตำาแหน่งนั้น 

ค่านิยม จรรยาบรรณและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม 
คณะกรรมการ กฟผ. ได้ออกข้อบังคับ กฟผ. ที่ 326 ว่าด้วย การกำากับดูแลกิจการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ หลัก

นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 360 ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ซึ่งทำา 

หน้าท่ีกำากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและแผนความรับผิดชอบ

ต่อสังคม รวมถึงข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกำาหนด 

“มาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรม กฟผ.” เป็นหมวด 2 ของข้อบังคับดังกล่าว

ในส่วนของค่านิยมองค์การ ในปี 2556 กฟผ. ได้ทบทวนและพบว่า ค่านิยม FIRM-C ซึ่งประกอบด้วย การตั้งมั่นในความเป็นธรรม 

(Fairness) ยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) สำานึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ (Responsibility & Accountability) เคารพในคุณค่าของ

คน (Mutual Respect) และมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำางานเป็นทีม (Commitment to Continuous Improvement 

and Teamwork) ยังคงสอดคล้อง รองรับ และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์การของ กฟผ. รวมทั้งช่วย

สนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกิดวิถีการทำางานร่วมกัน มีทิศทางที่สอดคล้องกัน ช่วยสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

สร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน สร้างความรู้สึกในการเป็นกลุ่มเดียวกัน และเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 

“FIRM-C” จึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อวิธีคิดและการปฏิบัติให้เกิดคนเก่งและคนดี

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน กฟผ. ได้กำาหนดให้มีแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

กฟผ. ปี 2555-2559 ซึ่งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง โดยกำาหนดเป็นแผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด ผ่านทางการประชุมของคณะกรรมการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามจริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรม กฟผ. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนในแต่ละสายงานทำาหน้าที่เชื่อมโยง

การขับเคลื่อนระหว่างสายงานกับ กฟผ. มีการทบทวนความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บท ทุกปี

ในส่วนของการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการดำาเนินการโดยนำามาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการจัดทำาแผน

แม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ รวมทั้งได้นำามาตรฐานอื่นๆ มาใช้ในการดำาเนินงานด้วย อาทิ มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน 

ISO 14001 มาตรฐาน TIS 18001 และ หลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศในระบบ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal)

มาตรการหรือหลักการป้องกันล่วงหน้า
กฟผ. ได้ดำาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำาหลักการ

บริหารความเสี่ยงทั้งระดับองค์การและระดับการทำางาน มาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังได้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง

กับการควบคุมภายใน โดยนำาปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์การไปใช้กำาหนดแผนงานและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อมาจัดทำาแผนวิสาหกิจและ

แผนปฏิบัติงานระดับสายงาน

การเป็นสมาชิกภาพและสนับสนุนโครงการต่างๆ ภายนอกองค์การ
กฟผ. ได้เข้าร่วมให้การสนับสนุน และร่วมเป็นภาคีองค์กร ภาคีเครือข่ายที่ให้ประโยชน์กับสังคมอย่างมากมายในปีที่ผ่านมา 

อย่างต่อเน่ือง อาทิ สมาชิกองค์กรภาคียุทธศาสตร์ดำาเนินการขับเคล่ือนแผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ของศูนย์คุณธรรม 
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ก) กล ุ มผ ู กำก ับด ูแล 
ประกอบดวยรัฐบาล 
กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงการคลัง 
และคณะกรรมการ 
กำกับกิจการพลังงาน

การปฏิบัติตามนโยบายและการใหความรวมมือที่ดี เชน
1. สนองความตองการใชไฟฟาของประเทศไดอยางพอเพียง 

มีคุณภาพและเชื่อถือได ในราคาที่เหมาะสมเปนธรรม
2. บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3. ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
4. วางแผนการลงทุนอยางเหมาะสมและสามารถสงรายไดเขารัฐ 

ตามที่กำหนด
5. แสวงหาโอกาสการลงทุนในตางประเทศและนำรายไดเขา 

ประเทศ
6. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ีสะอาด

กฟผ. ไดกำหนดยุทธศาสตรหลัก 
ของแผนวิสาหกิจ กฟผ. ใหสอด 
คลองกับความตองการและความ 
คาดหวังของหนวยงานกำกับ 
ดูแลพรอมท้ังกำหนดเปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตรเพ่ือถายทอดลงไป 
สู แผนปฏิบัติการของสายงาน  
รองผูวาการตามความรับผิดชอบ 
เพื่อดำเนินการใหเปนรูปธรรม

• การประชุม สัมมนาและการ 
อบรม

• การดำเนินงานตามกิจกรรม 
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
และหนวยงานราชการ

• การพบปะอยางเปนทางการ 
และไมเปนทางการ

• รวมกิจกรรมอื่นๆ เชน กีฬา 
บันเทิง การเยี่ยมเยือน (เขื่อน 
โรงไฟฟา ฯลฯ) ทั้งอยางเปน 
ทางการและไมเปนทางการ

ข) สังคมในภาพรวม 
ของประเทศ

ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและสังคมโดยใหความ 
สำคัญการพัฒนาประเทศ ความผาสุกและผลประโยชน 
ของสังคม เชน 
1. ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อใหสามารถผลิตไฟฟา 

ไดอยางเพียงพอ เชื่อถือได และมีราคาถูก
2. ความรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน
3. การมีสวนชวยเหลือสังคมในดานตางๆ

กฟผ. ไดกำหนดยุทธศาสตรหลัก 
ของแผนวิสาหกิจ กฟผ. เพื่อตอบ 
สนองความตองการและความ 
คาดหวังของสังคม เชนเดียวกับ 
การตอบสนองความตองการของ 
หนวยงานกำกับดูแล สำหรับการ 
ส่ือสาร และชวยเหลือสังคมในดาน
ตางๆ กฟผ. ไดมอบหมายใหสายงาน
รองผูวาการกิจการสังคมเปนผู
รับผิดชอบ

• www.egat.co.th

• Call Center กฟผ. 1416

• ศูนยขอมูลขาวสาร กฟผ. 
ณ สำนักงานใหญ 
(prinfo.egat.co.th)

• หนวยงานประชาสัมพันธของ 
ฝายปฏิบัติการและโรงไฟฟา 
ตางๆ

ชองทางการสื่อสารกลไกการตอบสนองความตองการและความคาดหวังกลุมผูมีสวนไดเสีย

(องค์กรมหาชน) สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สนับสนุนเยาวชนช่างเชื่อมไทยเปิดศูนย์อบรมฝึกฝีมือแรงงานที่

สถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมเพื่อ

สังคมต่างๆ

ประเด็นความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกลไกการตอบสนองของ กฟผ.
กฟผ. ให้ความสำาคัญกับข้อวิตกกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนรอบพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า

ใหม่ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิตและการแก้ไข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามความกังวลของชุมชน

ด้วยการทำา Social Mapping การสำารวจสัมพันธภาพของชุมชนกับโรงไฟฟ้า และสำารวจการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำาเนินงาน

ของ กฟผ. ในภาพรวม 

ทั้งนี้ การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของ กฟผ. นอกจากจะดำาเนินการตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ยังมีกระบวนการเตรียมการเชิงรุก การป้องกัน และควบคุมการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้วยการใช้ระบบ ISO Series และ OHSAS 18001 ในการบริหารจัดการและมีการตรวจประเมินรับรอง โดยผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและ

ภายนอกอีกด้วย 

กฟผ. แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญในระดับองค์การออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ

หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของ กฟผ. รวมทั้งผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิต และมีการจัดทำาและดำาเนินการตามแผนงาน 

เพ่ือตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระยะเวลาท่ีกำาหนด เพ่ือให้แน่ใจ 

ว่ายังมีความเหมาะสม โดยรายละเอียดของประเด็นความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกลไกการตอบสนองของ กฟผ. ได้แสดงตาม

ตารางต่อไปนี้
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ชองทางการสื่อสารกลไกการตอบสนองความตองการและความคาดหวังกลุมผูมีสวนไดเสีย

จ) ประชาชน นักวิชาการ 
และ NGO

1. พลังงานไฟฟาเพียงพอ 
2. มั่นคง ปลอดภัย
3. ราคาเหมาะสม 
4. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
5. โปรงใส เปดเผย

• กำหนดยุทธศาสตรหลักใน 
การสรางสัมพันธภาพ

• กำหนดกลุมเปาหมายเพื่อ 
หาแนวทางรวมกัน

• จัดเวทีเสวนาอยางเปนทาง 
การและไมเปนทางการ

• ขาวสาร กฟผ. หนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน 

• การสำรวจฯ

• Call Center

• สัมมนา ประชุม จดหมาย 
website email 
การเยี่ยมเยียน

ควบคุมการดำเนินการใหมีผลกระทบดานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมตอการดำรงชีวิตประจำวันนอยที่สุดและไดรับการ
สนับสนุนที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
อยางยั่งยืน เขน 
1. ควบคุมปริมาณมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงาน เชน เสียง 

ฝุน สนามแมเหล็ก ไฟฟา และกาซเรือนกระจก เปนตน 
ใหอยู ในระดับต่ำตามกฎหมายกำหนด และเปนไปตาม 
มาตรฐานความปลอดภัย

2. มีมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
3. มีชองทางการสื่อสารสองทาง  เพื่อรับรูการดำเนินงานของ 

กฟผ. และสามารถแสดงความคิดเห็นและรองเรียนปญหา 
ที่เกิดขึ้นได

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น

กฟผ. ไดมอบหมายใหเปนความ 
รับผิดชอบของหนวยงานมวลชน
สัมพันธประจำโรงไฟฟาและ
สำนักงานเขตตางๆ กฟผ. ไดจัด 
ตั ้งคณะกรรมการประสานงาน 
สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม เพ่ือเปน 
กลไกในการสรางความสัมพันธ 
กับชุมชนและรับฟงความคิดเห็น 
นอกจากน้ี ผูบริหารโรงไฟฟาและ 
ฝายปฏิบัติการตางๆ ไดจัดกิจกรรม
รวมกับชุมชนรอบโรงไฟฟาและแนว
เขตเดินสายสงไฟฟาเปนประจำ

• การประชุมคณะกรรมการ 
ประสานงานสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดลอม

• หนวยงานมวลชนสัมพันธ 
ของ กฟผ.

• ผูบริหารจัดกิจกรรมรวมกับ 
ชุมชนรอบโรงไฟฟา

• การเขาพบทำความรูจักผูนำ 
ชุมชน เพื่อรับฟงปญหา

• การเชิญผูแทนชุมชนเขาชม 
โรงไฟฟา และโครงการของ 
กฟผ.

• Web Site ของ กฟผ.

• การจัดกิจกรรมโครงการทาง 
ดานสังคมและสิ ่งแวดลอม 
เชน ปลูกปา ชีววิถี แพทย 
เคลื่อนที่ แวนแกว เปนตน

ค) ชุมชนในพื้นที่รอบ 
โรงไฟฟาและชุมชน 
ตามแนวสายสงไฟฟา

1. การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของ กฟผ.
2. ความมั่นคงดานการงาน
3. ความกาวหนาตามเสนทางสายอาชีพที่ชัดเจน
4. คาตอบแทน/สวัสดิการ ที่เหมาะสม
5. การมีสวนรวมในการตัดสินใจและโอกาสในการ 

แสดงความคิดเห็น
6. สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
7. ผลตอบแทนการทำงาน

กฟผ. ไดกำหนดแนวทางสราง 
ความผูกพันของบุคลากร ให 
สอดคลองกับความตองการ/ 
ความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน 
และแนวทางในการดูแลผู 
ปฏิบัติงาน

• Email

• ขาวประชาสัมพันธรายสัปดาห 
รายปกษ

• โปสเตอร

• เสียงตามสาย

• EGAT TV ทาง Internet

ง) พนักงาน

กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (EGAT Stakeholder Engagement)

สองทาง

สองทาง

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน
พนักงาน

- การประชุมของคณะกรรมการ กฟผ.
- การประชุมของคณะกรรมการชุดยอย

อยางนอย
1 ครั้ง/เดือน

อยางนอย
1 ครั้ง/เดือน

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

- พิธีเปดงาน/แถลงขาว
- สัมมนา/ทัศนศึกษา
- กิจกรรมสรางสัมพันธ / กิจกรรม CSR
- ประชุม / พบปะเยี่ยมเยียน
- รับฟงความคิดเห็น
- เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
- การประชุมคณะกรรมการระดับรองผูวาการ
- การประชุมคณะกรรมการระดับฝาย
- การประชุมผูบริหารระดับกลาง
- การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
- เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.

พนักงาน

ตามกิจกรรม

คณะกรรมการ กฟผ.

ผูบริหารระดับสูง/
ผูบริหารระดับกลาง

สองทาง

สองทาง

ทางเดียว

ทางเดียว

สองทาง

ทางเดียว

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน

พนักงาน

- EGAT Facebook

- EGAT Facebook

ทุกวัน

ทุกวัน

ทุกสัปดาห

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

- รายงานทางการเงินและรายงานประจำป
- รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
- รายงานการดำเนินการดานสิ่งแวดลอม
- แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
- แผนพับ/เอกสารแจก
- วารสาร EGAT Magazine
- บอรดนิทรรศการในประเทศ

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน
พนักงาน

รายป

ตามกิจกรรม

ตามแผนงาน

รายเดือน

การสื่อสารภายใน/
ภายนอก ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

สื่อสิ่งพิมพ

ทางเดียว

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

- ขาวภารกิจ กฟผ.
- ขาวความรับผิดชอบตอสังคม
- ขาวสารมวลชน
- ประกาศทั่วไป
- ประกาศรับสมัครงาน
- ภาพยนตโฆษณา
- สื่อที่ใชสนับสนุนทางโทรทัศน/วิทยุ/สิ่งพิมพ

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน
พนักงาน

ตามสถานการณ/
ตามแผนงาน

สื่ออื่นๆ

- EGAT Internet

- EGAT Internet
- EGAT Webboard
- EGAT News
- EGAT เสียงตามสาย

- Email: Internet PR

- EGAT: Internet News
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สองทาง

สองทาง

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน
พนักงาน

- การประชุมของคณะกรรมการ กฟผ.
- การประชุมของคณะกรรมการชุดยอย

อยางนอย
1 ครั้ง/เดือน

อยางนอย
1 ครั้ง/เดือน

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

- พิธีเปดงาน/แถลงขาว
- สัมมนา/ทัศนศึกษา
- กิจกรรมสรางสัมพันธ / กิจกรรม CSR
- ประชุม / พบปะเยี่ยมเยียน
- รับฟงความคิดเห็น
- เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
- การประชุมคณะกรรมการระดับรองผูวาการ
- การประชุมคณะกรรมการระดับฝาย
- การประชุมผูบริหารระดับกลาง
- การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
- เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.

พนักงาน

ตามกิจกรรม

คณะกรรมการ กฟผ.

ผูบริหารระดับสูง/
ผูบริหารระดับกลาง

สองทาง

สองทาง

ทางเดียว

ทางเดียว

สองทาง

ทางเดียว

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน

พนักงาน

- EGAT Facebook

- EGAT Facebook

ทุกวัน

ทุกวัน

ทุกสัปดาห

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

- รายงานทางการเงินและรายงานประจำป
- รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
- รายงานการดำเนินการดานสิ่งแวดลอม
- แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
- แผนพับ/เอกสารแจก
- วารสาร EGAT Magazine
- บอรดนิทรรศการในประเทศ

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน
พนักงาน

รายป

ตามกิจกรรม

ตามแผนงาน

รายเดือน

การสื่อสารภายใน/
ภายนอก ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

สื่อสิ่งพิมพ

ทางเดียว

กลุมผูมีสวนไดเสีย รูปแบบการมีสวนรวม ความถี่ การสื่อสาร

- ขาวภารกิจ กฟผ.
- ขาวความรับผิดชอบตอสังคม
- ขาวสารมวลชน
- ประกาศทั่วไป
- ประกาศรับสมัครงาน
- ภาพยนตโฆษณา
- สื่อที่ใชสนับสนุนทางโทรทัศน/วิทยุ/สิ่งพิมพ

ประเทศ/รัฐบาล
ผูกำกับดูแล
สังคม/ชุมชนในภาพรวม
ชุมชนรอบ กฟผ.
องคกรเอกชน
พนักงาน

ตามสถานการณ/
ตามแผนงาน

สื่ออื่นๆ

- EGAT Internet

- EGAT Internet
- EGAT Webboard
- EGAT News
- EGAT เสียงตามสาย

- Email: Internet PR

- EGAT: Internet News
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สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน

ในปี 2556 กฟผ. ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน 

ISO 26000 อันประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ สถานการณ์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การหลีกเลี่ยง 

การร่วมกระทำาผิด การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิการเมือง สิทธิทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำางาน โดยมีผลการดำาเนินงานในรอบปีดังนี้

การไตร่ตรองอย่างรอบคอบและการหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำาผิด
กฟผ. มีการดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ 

มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ในปี 2556 กฟผ. ยังได้มีการบูรณาการการดำาเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ขององค์การและพัฒนาแนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งความคาดหวังและประเด็นข้อวิตกกังวลต่างๆ เพื่อนำามา

ปรับปรุงแผนการดำาเนินงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น 

สถานการณ์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
กฟผ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของ กฟผ. ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นสิทธิ

มนุษยชนโดยการผ่านการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ เช่น การสานเสวนา การทำาประชาพิจารณ์ การจัดให้มีระบบร้องเรียน 

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำารายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
กฟผ. ได้กำาหนดให้มีข้อตกลงร่วมเพื่อการเจรจาต่อรองระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. 

และคณะทำางานประสานความเข้าใจภายในองค์การ  สำาหรับความขัดแย้งกับประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับระบบส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง 

อาทิ การลักขโมยชิ้นส่วนของเสาส่งไฟฟ้า การใช้รถยนต์บรรทุกหนักหรือเครื่องจักรเข้าไปทำางานในแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และการ

รุกลำ้าพื้นที่ในแนวเขตเดินสายเพื่อทำาเกษตรกรรมหรือสร้างสิ่งปลูกสร้าง กฟผ. ใช้วิธีสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับชุมชนใกล้

แนวเขตเดินสายไฟฟ้า ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งกฎหมายข้อกำาหนดความปลอดภัยในเขต

เดินสายส่ง การจัดโครงการสัมมนาการป้องกันทรัพย์สินของชาติ เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชน การจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ

รถยก รถเครน รถบรรทุก และรถแบ็คโฮรายใหญ่ การร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีกับสมาคมชาวไร่อ้อย เพื่อลดปัญหาไฟดับจากการเผา

ไร่อ้อย และการจัดโครงการ “เยี่ยมบ้านยามแลง” เพื่อสร้างสัมพันธ์กับประชาชนใกล้แนวสายส่ง 

การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
การให้ความสำาคัญกับประเด็นการเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของ กฟผ. สะท้อนผ่านค่านิยมองค์การ (FIRM-C) หัวข้อ 

F-Fairness การตั้งมั่นในความเป็นธรรม อันหมายถึง การดำาเนินธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม  

ไม่เลือกถือปฏิบัติและไม่เอาเปรียบ นอกจากนี้ กฟผ. ได้กำาหนดจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ในหัวข้อที่ 8 ให้ความเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ ตลอดจนยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน

ทางจริยธรรม หัวข้อที่ 5 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำางาน
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคกัน มีหน้าที่ในการปฏิบัติระเบียบวินัยขององค์การ ได้รับเงินเดือน พร้อมสวัสดิการต่างๆ จาก 

กฟผ. การเลื่อนระดับ เลื่อนตำาแหน่ง ตามระเบียบและข้อกำาหนด การสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน กฟผ. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กฟผ. และสมาชิกชมรมต่างๆ การได้รับความดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทำางาน
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การปฏิบัติด้านแรงงาน
กฟผ. มีผลการดำาเนินงานด้านแรงงานสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด และเป็นไปตามนโยบายทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้

บุคลากรเป็นคนดี ซื่อสัตย์ เป็นผู้มีน้ำาใจไมตรี ประพฤติตนเป็นที่ไว้วางใจ และได้รับการยอมรับนับถือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มุ่งเน้น

การทำางานที่เป็นธรรม โปร่งใส คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประโยชน์ของประชาชน มุ่งเน้นวัฒนธรรมการ

ทำางานให้บุคลากรเป็นผู้รอบรู้ เชี่ยวชาญในงาน มองการณ์ไกล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล บริหารจัดการให้บุคลากรได้รับ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และปลอดภัย ได้รับโอกาสและมีความก้าวหน้าในการทำางาน

ตามความสามารถ และการยกย่องชมเชย

การจ้างงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน
ในปี 2556 กฟผ. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงาน เช่น 

งานทำาบุญวันขึ้นปีใหม่ งานวันพบผู้ว่าการ งานวันครอบครัว กฟผ. และกิจกรรมกีฬาสี

งานทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตในหน้าที่ เพื่อเป็นการรำาลึกถึงคุณงามความดี 

งานมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้กระทำาความดี ซึ่งผู้ว่าการชื่นชมยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 

งานบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังเกษียณอายุ และพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่จะครบเกษียณอายุ

นอกจากนี้ กฟผ. ได้จัดให้มีรถบริการรับ-ส่งพนักงาน จำานวน 42 คัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำานวยความสะดวกให้พนักงานที่ใช้

บริการประมาณ 1,800 คนต่อเดือน แล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย

เฉพาะชุมชนรอบสำานักงานใหญ่ กฟผ. อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

จำานวนผู้ปฏิบัติงานจำาแนกตามประเภทการจ้างและพื้นที่

ประเภทการจ้าง
สำานักงาน กฟผ.

รวม (คน)
ส่วนกลาง (คน) ส่วนภูมิภาค (คน)

พนักงาน 9,852 12,677 22,529

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 189 236 425

รวม 10,041 12,913 22,954
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จำานวนผู้ปฏิบัติงานจำาแนกตามช่วงอายุและเพศ

ช่วงอายุ (ปี)
พนักงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
น้อยกว่า 20 2 0 2 0 0 0

20-30 2,845 960 3,805 53 1 54
31-40 1,309 536 1,845 192 7 199
41-50 4,741 1,462 6,203 122 19 141
51-60 8,456 2,218 10,674 24 7 31
รวม 17,353 5,176 22,529 391 34 425

ร้อยละของพนักงานที่เกษียณอายุใน 5 ปี และ 10 ปี ข้างหน้า จำาแนกตามพื้นที่

เกษียณอายุ
สำานักงาน กฟผ.

ส่วนกลาง (คน) คิดเป็นร้อยละ ส่วนภูมิภาค (คน) คิดเป็นร้อยละ
  5 ปี ข้างหน้า 2,246 9.97 3,238 14.37
 10 ปี ข้างหน้า 4,494 19.95 6,692 29.70

ร้อยละของพนักงานสัญญาจ้างพิเศษที่สูญเสียใน 5 ปี และ 10 ปี ข้างหน้า จำาแนกตามพื้นที่

สูญเสีย
สำานักงาน กฟผ.

ส่วนกลาง (คน) คิดเป็นร้อยละ ส่วนภูมิภาค (คน) คิดเป็นร้อยละ
  5 ปี  ข้างหน้า 2 0.47 4           0.94 
 10 ปี  ข้างหน้า 19 4.47 21 4.94

 
จำานวนและสัดส่วนพนักงานลาออก จำาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และพื้นที่

กลุ่มอายุ
พนักงานส่วนกลาง พนักงานส่วนภูมิภาค รวม (คน)

คิดเป็นร้อยละชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง(คน)
20-30  ปี 20 11 5 4 40 0.18
31-40  ปี 3 1 2 1 7 0.03
41-50  ปี 1 - 1 - 2 0.01
51-60  ปี 2 1 2 - 5 0.02

รวม 26 13 10 5 54 0.24

สัดส่วนของเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานชายและหญิง
 กฟผ. มีจำานวนพนักงานชายต่อพนักงานหญิงมีสัดส่วนแตกต่างกันมาก เนื่องจากลักษณะภารกิจในการทำาหน้าที่ผลิต จัดหาให้ได้

มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า และจัดส่งเพื่อจำาหน่ายให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม กฟผ. ให้สิทธิความเท่าเทียมกันในการทำางาน โดยพิจารณาปรับอัตรา 

เงินเดือนขั้นตำ่าแรกเข้าตามคุณวุฒิ จากนั้นจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนโดยคำานึงถึงสมรรถนะความสามารถเป็นหลัก

เงินเดือนชาย

เงินเดือนหญิง
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12.18
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77.41

ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร พนักงาน
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เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมและการเจรจาต่อรอง
กฟผ. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานและร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ การจัดเลือกต้ังคณะกรรมการ 

บริหาร การหักเงินค่าสมาชิกให้กับสหภาพแรงงานผ่านหน่วยงานของ กฟผ. การอนุญาตให้พนักงานร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม 

การให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงานและความปลอดภัยในการทำางาน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ไปสู่ลูกจ้างและบริษัทเอกชนที่รับงาน 

ในองค์การ อีกทั้งยังส่งเสริมให้กรรมการบริหารของสหภาพแรงงาน กฟผ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือสมาชิกองค์การแรงงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ในปี 2556 สหภาพแรงงาน กฟผ. มีสมาชิกทั้งหมด 16,459 คน คิดเป็นร้อยละ 71.94 ของพนักงานทั้งหมด 

การป้องกันการทุจริต
มาตรการที่ กฟผ. ใช้ในการดำาเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต คือ การตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามีผู้ใดร่วมในการ

ทุจริตและข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่ หากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง แต่หากมีมูล ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย ตามคำาสั่ง กฟผ. ที่  

ค.85/2538 เรื่อง การพักงาน การสอบสวนความผิดทางวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์

สภาพการทำางานและความคุ้มครองทางสังคม
กฟผ. ประกาศใช้ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 137 ว่าด้วยอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำางาน โดยได้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำางานของทุก

คุณวุฒิ คือ คุณวุฒิตำ่ากว่า ปวช. ปรับเป็น 9,000 บาท ปวช. 10,500 บาท ปวส. 12,500 บาท ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 17,000 บาท 

เป็นต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ระบบแรงงานสัมพันธ์ของ กฟผ.
กฟผ. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยจัดให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ประกอบด้วย 

กรรมการ กฟผ. ทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการมีผู้แทนจากฝ่ายบริหาร กฟผ. และจากสหภาพแรงงาน กฟผ. จำานวนฝ่ายละ 9 คน ร่วมเป็น

กรรมการ และมีหัวหน้ากองแรงงานสัมพันธ์ ทำาหน้าที่เลขานุการ มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 

พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของ กฟผ. และระเบียบข้อบังคับในการทำางาน พิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง และพิจารณา

คำาร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย มีผลงาน เช่น การกำาหนดอัตราค่าจ้างสำาหรับลูกจ้าง กฟผ. โดยคำานึงถึงมาตรฐานการจ้างที่สอดรับ

ลักษณะทางธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงปรับสภาพการจ้างในเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาของพนักงานที่เข้างานหลังปี 

2548 ให้เท่าเทียมกับพนักงานเก่า และการแก้ไขปัญหาและความไม่เข้าใจในองค์การ สภาพความไม่ปลอดภัยในการทำางาน รวมถึงช่วย

แก้ไขปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างของบริษัทเอกชนที่รับงานจาก กฟผ. 

การส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ในรอบปี 2556 กฟผ.  ได้ดำาเนินกิจกรรมการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อวาง

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์การ ดังต่อไปนี้

การจัดทำามาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน กฟผ. 2556 ซ่ึงดำาเนินการภายใต้

แผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ ฉบับปี พ.ศ.  2555-2559 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ 

ทั่วทั้งองค์การ นำาไปประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการ

ยอมรับจากสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างรากฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย
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งานวิศวกรรมความปลอดภัย กฟผ. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ อาทิ แผนรับ

เหตุฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุทางน้ำา กรณีการก่อการร้าย หรือกรณีสารเคมีรั่วไหลในหน่วยงาน โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง และสถานประกอบการ

ต่างๆ ของ กฟผ. รวมทั้งยังจัดการฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งหลักสูตรเบื้องต้นและก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

การจัดทำาแผนงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย 

และผลกระทบต่อชุมชน อาทิ แผนพัฒนาการตรวจสอบ ทดสอบ บำารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย แผนพัฒนา 

การตรวจสอบแหล่งความร้อนและเชื้อเพลิง แผนประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าด้านวิศวกรรม และแผนกำาหนดมาตรฐาน/

เกณฑ์การออกแบบเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้ กฟผ.

สถิติการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย                                          

ปี
2554 (ราย)

ปี
2555 (ราย)

ปี
2556 (ราย)

อุบัติเหตุ 150 110 110

หยุดงาน 33 13 21

ไม่หยุดงาน 106 72 78

เสียชีวิต 3 2 3

 

สำาหรับอัตราความถี่ของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต  (Disabling Injury Frequency Rate–IFR) 

มีค่าเท่ากับ 5.89 เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เท่ากับ 2.50  อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงข้ันหยุดงาน แต่ไม่เสียชีวิตต่อ 200,000 ชม./คน 

(Incident Rate of Non-Fatal Occupational Injuries and Illness–IR) มีค่าเท่ากับ 1.10 รายต่อ 200,000 ชม./คน ซึ่งมีค่าน้อยกว่า

ดัชนีเดียวกันของอุตสาหกรรมประเภทการผลิต จัดส่ง และจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า (Electric Generation, transmission and Distribution 

Code) ตามระบบ NAICS ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.1 รายต่อ 200,000 ชม./คน 

ส่วนอัตราความรุนแรงการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต  (Disabling Injury Severity Rate–ISR) ในปี 

2556 มีค่าเท่ากับ 93.73 ลดลงจากปี 2555 เท่ากับ 98.43 ทั้งนี้ เป็นผลจากในปี 2556 มีการประสบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตและค่าดัชนีการ

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต (Disabling Injury Index-DII) มีค่าลดลง โดยค่า DII มีค่าเท่ากับ 0.11 

อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน
ในรอบปี 2556 ได้เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 269 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดอุบัติเหตุด้าน 

ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 505 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 46.73 โดยแยกเป็นอุบัติเหตุด้านยานพาหนะ 114 ราย มีจำานวนลดลงร้อยละ 48.42 จาก 

ปี 2555 อุบัติเหตุด้านเครื่องจักรกล จำานวน 71 ราย ลดลงร้อยละ 57.74 จากปี 2555 อุบัติเหตุด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำานวน 5 ราย 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 400 จากปี 2555 มีอุบัติเหตุด้านอาคารเกิดขึ้นในปีนี้ 0 ราย ลดลงร้อยละ 100 จากปี 2555 และอุบัติเหตุด้านทรัพย์สินอื่นๆ 

อีก 79 ราย ลดลงจากปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 30.09 ทั้งนี้ รวมมูลค่าความสูญเสียเป็นเงินทั้งสิ้น 28,666,733.26 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2555 ซึ่งมีมูลค่าความสูญเสียเท่ากับ 22,582,057.01 บาท
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การพัฒนาบุคลากร
กฟผ. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองโดยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับและตำาแหน่ง ท้ังด้าน 

เทคนิค ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเพิ่มสมรรถนะ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และทิศทางยุทธศาสตร์ของ กฟผ. 

รวมท้ังให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดอบรมภายในการสอนงาน 

การจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล การฝึกปฏิบัติงานจริง และการหมุนเวียนงาน เป็นต้น รวมทั้งมีระบบสำาหรับประเมินและติดตามผลการฝึก

อบรมพัฒนาอีกด้วย

หลักสูตรการอบรมของฝ่ายพัฒนาบุคลากรจำาแนกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาผู้นำา กลุ่มพัฒนาความสามารถพิเศษองค์การ  

กลุ่มเตรียมผู้ปฏิบัติงานใหม่ กลุ่มเสริมสมรรถนะตามลักษณะงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มเสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และกลุ่มการจัดการทั่วไป โดยในปี 2556 มีผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่ดำาเนินการโดย 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นระยะเวลา 114,502 วัน (Man-Day) นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรด้านเทคนิคที่ทางสายงานนำาไปดำาเนินการเอง ได้แก่ 

สายงานระบบส่ง สายงานเชื้อเพลิง สายงานบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน สายงานนโยบายและแผน ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมควบคุม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการความรู้ อีกทั้ง กฟผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการ 

ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิด 

โลกทัศนใ์ห้กับบุคลากรของ กฟผ. และสร้างเครือข่าย
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ดวยประสบการณความเชี่ยวชาญกวา 44 ป ที่เรายึดมั่นในปณิธาน 

“ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย” ดวยความรับผิดชอบและเอื้ออาทร

ตอสังคม กอเกิดเปนพลังความมุงมั่นสูการสานสรางสังคมและเศรษฐกิจไทย 

ใหกาวไกลสูอนาคตที่ยั่งยืน
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การดูแลสิ่งแวดล้อม

ในรอบปี 2556 กฟผ. ยังคงมุ่งดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่องต�มม�ตรฐ�น ISO 26000 หัวข้อหลักที่ 4 สิ่งแวดล้อม  

ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่สำ�คัญ 4 ประเด็น ได้แก่ ก�รป้องกันและควบคุมมลภ�วะ ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รลดผลกระทบ 

ก�รปรับตัว และก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งยั่งยืน รวมถึงก�รปกป้องสิ่งแวดล้อม คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและก�รฟื้นฟูสภ�พแวดล้อมท�ง

ธรรมช�ติ นอกจ�กนี้ ยังได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมจำ�นวน 30 ตัวชี้วัด ต�ม

แนวท�งของคู่มือก�รจัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน หรือ GRI-G3 ด้วย

ทั้งนี้ ในภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่�นม� กฟผ. ได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเนื่อง กับก�รบริห�รจัดก�ร

ด้�นสิ่งแวดล้อมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ด้วยก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยของภ�ครัฐและกฎหม�ยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด โดย

ได้เน้นก�รประเมินผลกระทบท�งสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และก�รประเมินผลกระทบท�งสุขภ�พ (Health Impact 

Assessment: HIA) รวมถึงก�รนำ�ระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล (ISO 14001) และระบบก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัยและ

คว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม (มอก. 18001) ม�ใช้ ตั้งแต่เริ่มระยะก่อสร้�งโรงไฟฟ้� จนถึงระยะดำ�เนินก�รผลิตพลังง�นไฟฟ้� 

ควบคู่ไปกับก�รจัดกิจกรรมก�รมีส่วนร่วมและรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ต�มที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช 2550 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง อันนำ�ไปสู่ก�รสร้�งก�รยอมรับของผู้มีส่วน 

ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รทุกกลุ่ม

ทุกโครงก�รนอกจ�กจะต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขประกอบใบอนุญ�ตอย่�งเคร่งครัดแล้ว ยังมีคณะกรรมก�รร่วมติดต�มตรวจสอบก�ร

ดำ�เนินง�นและพัฒน�สิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้�ต่�งๆ โดยมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นประธ�น มีผู้แทนจ�กภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และชุมชน

ร่วมเป็นคณะกรรมก�ร โดยจัดให้มีก�รประชุมเพ่ือพิจ�รณ�และรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมของโรงไฟฟ้� ปีละ 2 คร้ัง นอกจ�กน้ี 

ยังมีคณะผู้ตรวจก�รสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้แทนจ�กภ�คประช�สังคมเข้�ร่วมสังเกตก�รณ์ ก�รตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศ เสียง และคุณภ�พนำ้� 

เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจต่อก�รดำ�เนินง�นของ กฟผ.

นอกจ�กนี้ กฟผ. ยังได้จัดกิจกรรมเครือข่�ยด้�นสิ่งแวดล้อมชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จ�กโรงไฟฟ้�ต่�งๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้�วังน้อย 

อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย� โรงไฟฟ้�จะนะ อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล� โรงไฟฟ้�พระนครเหนือ อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัด

นนทบุรี และโรงไฟฟ้�พลังนำ�้ลำ�ตะคองชลภ�วัฒน� อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม� เพ่ือให้ชุมชนและเย�วชนรอบโรงไฟฟ้�ได้รับคว�มรู้ 

และส�ม�รถตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�เบื้องต้นได้เอง ก่อให้เกิดองค์คว�มรู้และกระบวนก�รเรียนรู้จ�กก�รฝึกปฏิบัติ โดย กฟผ. มุ่งหวังที่จะ

เสริมสร้�งคว�มเข้�ใจ รวมถึงคว�มเชื่อมโยงระหว่�งระบบนิเวศน์ในท้องถิ่นและโรงไฟฟ้�ให้ม�กยิ่งขึ้น
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ในปี 2556 กฟผ. ได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งโรงไฟฟ้�วังน้อย ชุดท่ี 4 แล้วเสร็จ โดยได้ทำ�พิธีขน�นเคร่ือง เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิก�ยน 2556 

ซึ่งค�ดว่�จะเริ่มเดินเครื่องและพร้อมจ่�ยไฟเข้�ระบบหลักของ กฟผ. ในเดือนมกร�คม 2557 สำ�หรับโครงก�รที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�ร�ยง�น

ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่�งก่อสร้�ง ได้แก่ โรงไฟฟ้�พระนครเหนือ ชุดที่ 2 และโรงไฟฟ้�จะนะ ชุดที่ 2  

นอกจ�กน้ี ยังมีโครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�เข่ือนคลองตรอน อำ�เภอน้ำ�ป�ด จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�ก�รร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลกระทบ

ด้�นสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2556 พร้อมทั้งได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงก�รโรงไฟฟ้�

พลังง�นแสงอ�ทิตย์ขน�ด 5 เมกะวัตต์ ที่อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จ สำ�หรับประกอบก�รขออนุญ�ตใช้พื้นที่ต่อไป

การป้องกันและควบคุมมลภาวะ
กฟผ. ได้ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินก�รป้องกันและควบคุมผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อมต่�งๆ ที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น 

ทั้งก�รจัดก�รด้�นคุณภ�พอ�ก�ศ น้ำ� เสียง ขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กฎหม�ยกำ�หนด และมีก�รพัฒน�ปรับปรุง

คุณภ�พสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการด้านคุณภาพอากาศ
กฟผ. ได้มีก�รจัดก�รมลส�รสำ�คัญที่ระบ�ยจ�กปล่องโรงไฟฟ้�ขณะที่มีก�รเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้� ประกอบด้วย ก๊�ซออกไซด์

ของไนโตรเจน (NO
X
) ก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) และฝุ่นละออง โดยก�รควบคุมก�รเกิดมลส�รดังกล่�วจ�กแหล่งกำ�เนิด ด้วยก�รติดต้ัง

ระบบควบคุมก�รเผ�ไหม้เพื่อลดก�รเกิดก๊�ซออกไซด์ของไนโตรเจน เช่น ระบบ Dry Low NO
X
 Burner และระบบ Water/Steam 

Injection รวมทั้งมีก�รติดตั้งระบบบำ�บัด เช่น ระบบกำ�จัดก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization: FGD) และระบบกำ�จัด 

ฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้�สถิตย์ (Electrostatic Precipitator: ESP) เพ่ือกำ�จัดมลส�รท่ีอยู่ในอ�ก�ศท่ีถูกเผ�ไหม้แล้ว ดังน้ัน ปริม�ณมลส�รท่ีระบ�ย

จ�กปล่องโรงไฟฟ้�ของ กฟผ. จึงมีปริม�ณคว�มเข้มข้นต่ำ�และมีค่�อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นต�มประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม พ.ศ. 2537

เรื่องกำ�หนดค่�ปริม�ณส�รเจือปนในอ�ก�ศที่ระบ�ยออกจ�กโรงง�น ผลิต ส่ง หรือจำ�หน่�ยพลังง�นไฟฟ้� ตลอดม�

นอกจ�กน้ียังมีก�รติดต้ังระบบตรวจวัดปริม�ณมลส�รท่ีระบ�ยจ�กปล่องโรงไฟฟ้�อย่�งต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring 

Systems: CEMS) และร�ยง�นข้อมูลไปยังหน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงง�นอุตส�หกรรม และเพื่อให้

มั่นใจว่�ระบบดังกล่�วมีก�รตรวจวัดอย่�งแม่นยำ�และถูกต้อง กฟผ. ได้กำ�หนดให้มีก�รตรวจสอบระบบ CEMS เป็นประจำ�ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง 

รวมทั้งติดต�มตรวจวัดแบบครั้งคร�ว ปีละ 2 ครั้ง ด้วยวิธี Stack Sampling และตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศในบรรย�ก�ศทั่วไปบริเวณชุมชน

โดยรอบโรงไฟฟ้� เพื่อเป็นก�รเฝ้�ระวังก�รระบ�ยมลส�รของโรงไฟฟ้� ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภ�พชีวิต และคว�มเป็นอยู่

ของชุมชน

สำ�หรับปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ของ กฟผ. ในปี 2556 มีจำ�นวนรวมทั้งหมด 42.60 ล้�นตัน และมีสัดส่วนปริม�ณ

ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ต่อพลังง�นไฟฟ้�ที่ผลิตได้ในภ�พรวมเท่�กับ 0.56 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO
2
/kWh) 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ กฟผ. ระหว่างปี 2543 – 2556
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ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) จากโรงไฟฟ้า กฟผ. ปี 2556

ที่มา:  1. ฝ่�ยสิ่งแวดล้อมโครงก�ร (กุมภ�พันธ์ 2557)

2. ร�ยง�นก�รใช้เชื้อเพลิงและพลังง�นไฟฟ้�ร�ยเดือนจ�กฝ่�ยควบคุมระบบกำ�ลังไฟฟ้� กฟผ. (ข้อมูล ณ เดือนมกร�คม 2557)

หมายเหตุ: 1. ปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์คำ�นวณต�ม 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

Volume 2 Energy

2. kgCO
2
/kWh คำ�นวณจ�กพลังง�นไฟฟ้�ที่ผลิตของ กฟผ. ปี 2556 (75,874,200,182 กิโลวัตต์-ชั่วโมง) – รวมเชื้อเพลิง

ฟอสซิล พลังน้ำ� และพลังง�นหมุนเวียน (ข้อมูลก�รใช้เชื้อเพลิงร�ยเดือนจ�กฝ่�ยควบคุมระบบกำ�ลังไฟฟ้� กฟผ.)

3. kgCO
2
/kWh หม�ยถึง ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซ CO

2 
ต่อหนึ่งหน่วยก�รผลิตกระแสไฟฟ้� (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) – รวมเชื้อเพลิง

ฟอสซิล และพลังน้ำ�

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ. ปี 2556

โรงไฟฟ้า หน่วยการผลิต เชื้อเพลิง
SO

2
 (ppm) NO

x 
(ppm) ฝุ่นละออง (mg/m3)

ปริมาณ มาตรฐาน ปริมาณ มาตรฐาน ปริมาณ มาตรฐาน

แม่เม�ะ พลังคว�มร้อน เครื่องที่ 4-13 ลิกไนต์ 14-199 320 62-372 500 3-26 180

บ�งปะกง พลังคว�มร้อน เครื่องที่ 1-4 ก๊�ซธรรมช�ติ/น้ำ�มันเต� <1-136 320 58-142 200 2-12 120

พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 1-2 ก๊�ซธรรมช�ติ - 60 - 450 - -

พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 3-4 ก๊�ซธรรมช�ติ <1 60 102-200 230 15 -

พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 5 ก๊�ซธรรมช�ติ <1 20 30-50 120 2-6 60

กระบี่ พลังคว�มร้อน เครื่องที่ 1 น้ำ�มันเต� 36-49 450 111-150 180 49-59 120

พระนครใต้ พลังคว�มร้อน เครื่องที่ 4-5 ก๊�ซธรรมช�ติ/น้ำ�มันเต� <1-2.9 320 114-131 180 - 120

พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊�ซธรรมช�ติ <1-1.1 60 181-222 250 3-11 60

พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊�ซธรรมช�ติ <1 60 164-168 175 3-13 60

พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊�ซธรรมช�ติ <1 20 55-64 120 9-18 60

วังน้อย พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 1-3 ก๊�ซธรรมช�ติ <1 60 54-127 175 2-11 60

น้ำ�พอง พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 1-2 ก๊�ซธรรมช�ติ 5-6 60 220-225 250 7-9 60

จะนะ พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 1-2 ก๊�ซธรรมช�ติ <1 20 39-48 120 2-5 60

ล�นกระบือ กังหันแก๊ส เครื่องที่ 1-9 ก๊�ซธรรมช�ติ <1-1.2 60 93-219 250 - -

กังหันแก๊ส เครื่องที่ 11 ก๊�ซธรรมช�ติ ไม่มีก�รเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้�

สุร�ษฎร์ธ�นี กังหันแก๊ส เครื่องที่ 1-2 ดีเซล <1 60 191-225 230 20-28 60

พระนครเหนือ พลังคว�มร้อนร่วม ชุดที่ 1-2 ก๊�ซธรรมช�ติ <1 20 26-42 120 5-12 54

หมายเหตุ: ppm หม�ยถึง ส่วนในล้�นส่วน

mg/m3 หม�ยถึง มิลลิกรัมต่อลูกบ�ศก์เมตร

kgCO2/kWh
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การจัดการคุณภาพน้ำา
เพ่ือเป็นก�รเฝ้�ระวังปัญห�มลภ�วะท�งน้ำ�ท่ีอ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน กฟผ. ได้กำ�หนดม�ตรก�รในก�รจัดก�ร

และควบคุมคุณภ�พน้ำ� โดยเน้นก�รจัดก�รน้ำ�ใช้ในอ�ค�รสำ�นักง�น ก�รใช้น้ำ�อย่�งประหยัด ก�รบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีคุณภ�พน้ำ�ต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�นกำ�หนด และก�รนำ�น้ำ�ท้ิงกลับม�ใช้ง�นในระบบอ่ืนๆ รวมท้ังมีก�รบำ�บัดและควบคุมคุณภ�พน้ำ�ท้ิงก่อนระบ�ยออกจ�กทุกโรงไฟฟ้�

ของ กฟผ. ให้อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่กฎหม�ยกำ�หนด

ทั้งนี้ ในกรณีตัวอย่�งก�รจัดก�รคุณภ�พน้ำ�ของโรงไฟฟ้�พระนครเหนือ ชุดที่ 1 อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้�

พลังคว�มร้อนร่วมที่ใช้ก๊�ซธรรมช�ติเป็นเชื้อเพลิง ขน�ดกำ�ลังก�รผลิตติดตั้ง 725 เมกะวัตต์ มีก�รใช้น้ำ�จ�กแมน้ำ�เจ้�พระย� รวม 49,606 

ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน แบ่งเป็นก�รใช้น้ำ�สำ�หรับเป็นน้ำ�ดิบเข้�สู่โรงปรับสภ�พน้ำ� เพื่อใช้ในกระบวนก�รผลิตและอุปโภค-บริโภค และน้ำ�ใช้ใน

ระบบหล่อเย็น ในอัตร� 515 และ 49,091 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน ต�มลำ�ดับ มีก�รจัดก�รน้ำ�เสียของโรงไฟฟ้�ดังนี้

 นำ้าเสียจากกระบวนการผลิตและการอุปโภค ทำ�ก�รบำ�บัดให้มีค่�อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่กฎหม�ยกำ�หนดและนำ�ม�หมุนเวียน

ใช้ประโยชน์ภ�ยในโรงไฟฟ้�ทั้งหมด เช่น รดน้ำ�ต้นไม้ ล้�งถนน เป็นต้น โดยไม่มีก�รระบ�ยออกสู่ส�ธ�รณะ 

 นำา้หล่อเย็น นำ�ไปผ่�นหอหล่อเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิให้เย็นลงและควบคุมคุณภ�พน้ำ�ให้อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นท่ีกฎหม�ยกำ�หนดก่อนระบ�ย

ลงสู่คลองระบ�ยน้ำ�ของโรงไฟฟ้� เพื่อลดคว�มแรงของน้ำ�ก่อนระบ�ยลงสู่แม่น้ำ�เจ้�พระย�ในอัตร� 32,891 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน 

สำ�หรับก�รเฝ้�ระวังแหล่งน้ำ�ท่ีอ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รใช้น้ำ�ของโรงไฟฟ้� กฟผ. ได้ดำ�เนินก�รติดต�มตรวจสอบก�รแพร่กระจ�ย

ของอุณหภูมิน้ำ�หล่อเย็น ปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมในช่วงน้ำ�ขึ้น-น้ำ�ลง นอกจ�กนี้ยังได้ร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตบ�งเขน 

ติดต�มตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�และนิเวศวิทย�ท�งน้ำ� ซ่ึงประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้�ดิน สัตว์น้ำ�วัยอ่อน ก�รประมง

และก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ในแม่นำ้�เจ้�พระย� ครอบคลุมบริเวณเหนือน้ำ�และท้�ยนำ้�ของโรงไฟฟ้�ในระยะท�ง 1 กิโลเมตร

การจัดการเสียงและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เพื่อเป็นก�รเฝ้�ระวังไม่ให้เสียงจ�กกิจกรรมก�รดำ�เนินง�นของโรงไฟฟ้�ส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง กฟผ. จึงได้มีก�ร

ป้องกันและลดผลกระทบด้วยก�รติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียง กำ�แพงป้องกันเสียง และผนังครอบกันเสียง บริเวณเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่

อ�จก่อให้เกิดเสียงดัง นอกจ�กนี้ กฟผ. ได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รควบคุมสำ�หรับกิจกรรมที่อ�จก่อให้เกิดเสียงดัง ทั้งในช่วงระยะก่อสร้�งและ

ช่วงดำ�เนินก�ร รวมท้ังมีก�รติดต�มตรวจวัดระดับเสียงภ�ยในโรงไฟฟ้� โดยเฉพ�ะบริเวณอุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีมีเสียงดัง และติดต�มตรวจวัด 

ระดับเสียงบริเวณชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้�เป็นประจำ�ทุกปี อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

สำ�หรับบริเวณสถ�นีไฟฟ้�แรงสูงและแนวส�ยส่งไฟฟ้� 

แรงสูง กฟผ. ได้มีก�รติดต�มตรวจวัดคว�มเข้มของสน�มแม่เหล็ก 

และคว�มเข้มของสน�มไฟฟ้� หรือรวมเรียกว่� สน�มแม่เหล็ก

ไฟฟ้� (Electromagnetic Fields: EMF) รวมทั้งมีก�รจัดทำ�

แผนที่แสดงเส้นระดับคว�มเข้มของสน�มแม่เหล็กไฟฟ้�จ�ก

จุดกำ�เนิดไปยังบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มั่นใจว่�ชุมชนจะไม่ได้รับ 

ผลกระทบจ�กสน�มแม่เหล็กไฟฟ้� ที่ม�จ�กแหล่งกำ�เนิดจ�ก

โครงก�รของ กฟผ.
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การจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
กฟผ. มีก�รกำ�หนดวิธีก�รจัดก�รขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติง�น ชุมชน และ 

สิ่งแวดล้อม ดังนี้

 การลดของเสียที่แหล่งกำาเนิด ก�รนำ�กลับม�ใช้ซ้ำ�หรือใช้ใหม่ กฟผ. ได้นำ�แนวท�งก�รจัดก�รดังกล่�วม�ใช้กับหน่วยง�นต่�งๆ 

เช่น โรงไฟฟ้�แม่เม�ะมีก�รนำ�วัตถุพลอยได้จ�กกระบวนก�รผลิตกระแสไฟฟ้�ม�ใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. เถ้�ลอย ใช้ผสมซีเมนต์สำ�หรับคอนกรีตผสมเสร็จ ใช้ในง�นก่อสร้�งเขื่อนชนิดคอนกรีตบดอัด ผสมซีเมนต์ผลิตง�นหล่อ

สำ�เร็จรูป และรองพื้นท�งในง�นก่อสร้�งถนน เป็นต้น ทั้งนี้ มีก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ดังกล่�วประม�ณ 1.5 ล้�นตันต่อปี จ�ก

ปริม�ณถ่�นหินลิกไนต์ที่ใช้ประม�ณ 16 ล้�นตันต่อปี คิดเป็นวัตถุดิบที่นำ�กลับม�ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ประม�ณร้อยละ 9 

2. ยิปซัม ใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตปูนซีเมนต์ เป็นส่วนผสมในวัสดุทดแทนไม้ หรือที่เรียกว่�ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber Cement)  

ส่วนผสมในก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดิน และช่วยปรับสภ�พดินเค็มหรือดินเหนียวให้ดีขึ้น เป็นต้น

 การคัดแยกและจัดเก็บ มีก�รกำ�หนดประเภทของขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจ�กกิจกรรมต่�งๆ กำ�หนดแผนผังแสดง

ตำ�แหน่งก�รจัดว�งถังขยะ อ�ค�รจัดเก็บส�รเคมี และอ�ค�รจัดเก็บของเสีย ในหน่วยง�นต่�งๆ ของ กฟผ. โดยแบ่งประเภทของ

ขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็น 4 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะย่อยสล�ย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตร�ย 

 การกำาจัด มีก�รกำ�หนดวิธีก�รเก็บรวบรวม ก�รขนย้�ย ก�รส่งขยะแต่ละประเภทไปกำ�จัด รวมถึงก�รแจ้งร�ยละเอียดเกี่ยวกับ

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจ�กโรงง�นให้กับหน่วยง�นร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องรับทร�บ ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด เช่น มีก�รตรวจสอบ 

สถ�นที่จัดเก็บของเสียอันตร�ย ขออนุญ�ตกรมโรงง�นอุตส�หกรรมก่อนนำ�ของเสียออกนอกโรงไฟฟ้� และก�รขนส่งของเสีย

อันตร�ยต้องเป็นไปต�มประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรื่องก�รกำ�จัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

กรณีตัวอย่�งก�รจัดก�รของเสียของโรงไฟฟ้�พระนครเหนือ ชุดที่ 1 ในปี 2556 มีปริม�ณของเสียเกิดขึ้นประม�ณ 92 ตัน แบ่งเป็น

ขยะทั่วไป 31 ตัน ขยะรีไซเคิล 9 ตัน และขยะอันตร�ย 52 ตัน ขยะอันตร�ยส่วนม�กเป็นน้ำ�ผสมตัวทำ�ละล�ยที่เกิดจ�กก�รล้�งอุปกรณ์ ซึ่ง

มีถึง 49 ตัน ทั้งนี้ ขยะทั้งหมดได้ส่งไปกำ�จัดกับหน่วยง�นที่ได้รับอนุญ�ต
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ในรอบปี 2556 ไม่พบก�รรั่วไหลของส�รเคมี นำ้�มัน และก๊�ซธรรมช�ติจ�กโรงไฟฟ้� ระบบส่ง และก�รขนส่งในระบบต่�งๆ ของ 

กฟผ. ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนกลับ และไม่มีก�รเคลื่อนย้�ยของเสียอันตร�ยข้�มแดนต�มอนุสัญญ�บ�เซล ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่�งประเทศ

ว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเคลื่อนย้�ยข้�มแดนของของเสียอันตร�ยและก�รกำ�จัด ที่ประเทศไทยได้ให้สัตย�บันเป็นภ�คีสม�ชิกอนุสัญญ�บ�เซล 

(Basel Convention) ตั้งแต่ปี 2540 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการปรับตัว 
กฟผ. ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ตลอดจนก�รปรับตัวเพื่อลด

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ โดย กฟผ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม และพัฒน�โครงก�รต่�งๆ เพื่อลด

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
กฟผ. ได้ดำ�เนินโครงก�รกลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ด เพื่อลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก โดยมีโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�ทั้งหมด 

6 โครงก�ร แบ่งต�มประเภทก�รดำ�เนินง�นได้ดังนี้

 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า จำ�นวน 1 โครงก�ร คือ โครงก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พโรงไฟฟ้�แม่เม�ะหน่วยที่ 10-11 

ซึ่งเป็นโครงก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พของโรงไฟฟ้� โดย Retrofitting Low Pressure Turbines ถือเป็นโครงก�ร CDM ขน�ด

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน ช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้ประม�ณ 400,000 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�

ต่อปี (tCO
2
e/ปี) และส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�กก�รข�ยค�ร์บอนเครดิตตลอดอ�ยุโครงก�รได้ประม�ณ 40 ล้�นบ�ท

 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จำ�นวน 5 โครงก�ร ดังนี้

ชื่อโครงการ
ปริมาณการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
e/ปี)

โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�ลำ�ร�งชลประท�น เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำ�เภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนแก่งกระจ�น อำ�เภอแก่งกระจ�น จังหวัดเพชรบุรี

7,704

โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�เขื่อนแม่กลอง อำ�เภอท่�ม่วง จังหวัดก�ญจนบุรี 41,741

โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�เขื่อนป่�สักชลสิทธิ์ อำ�เภอพัฒน�นิคม จังหวัดลพบุรี 18,392

โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�เขื่อนเจ้�พระย� อำ�เภอสรรพย� จังหวัดชัยน�ท 34,967

โครงก�รโรงไฟฟ้�เซลล์แสงอ�ทิตย์เขื่อนสิรินธร อำ�เภอพิบูลมังส�ห�ร จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 701

โครงก�ร CDM ทั้ง 6 โครงก�ร ได้รับก�รขึ้นทะเบียนโครงก�รจ�กคณะกรรมก�รบริห�รกลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ดแห่งองค์ก�ร

สหประช�ช�ติ (CDM-EB for UNFCCC) นอกจ�กน้ี โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�ลำ�ร�งชลประท�น เข่ือนแม่งัดสมบรูณ์ชล และเข่ือนแก่งกระจ�น

ยังผ่�นก�รพิจ�รณ�เป็นโครงก�รต�มม�ตรฐ�นมงกุฎไทย จ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) อีกด้วย 

โครงการต้นแบบสำาหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program: T-VER Program)

องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) ได้พิจ�รณ�คัดเลือกให้โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�ท้�ยเขื่อนนเรศวร ขน�ด 

8 เมกะวัตต์ อำ�เภอพรหมพิร�ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งค�ดก�รณ์ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ลดได้ประม�ณ 25,127 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่�ต่อปี และโครงก�รระบบผลิตไฟฟ้�จ�กกังหันลม ขน�ด 2.5 เมกะวัตต์ ท่ีโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�ลำ�ตะคองชลภ�วัฒน� ซ่ึงค�ดก�รณ์ปริม�ณ

ก๊�ซเรือนกระจกที่ลดได้ประม�ณ 2,573 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี เป็นโครงก�รต้นแบบ และสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รพัฒน�

โครงก�ร สำ�หรับก�รจัดทำ�เอกส�ร และก�รตรวจสอบเอกส�รข้อเสนอโครงก�ร ทั้งนี้จ�กโครงก�รที่ กฟผ. ได้เสนอชื่อเข้�ร่วม 4 โครงก�ร

ก�รดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วเป็นก�รสนับสนุนและส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจกให้เป็นไปต�มแผนยุทธศ�สตร์

ประเทศไทย และแผนปฏิบัติก�รลดก๊�ซเรือนกระจกท่ีเหม�ะสมแห่งช�ติ รวมถึงก�รพัฒน�ไปสู่ก�รเป็นสังคมค�ร์บอนต่ำ� (Low Cabon Society) 

และส�ม�รถนำ�ปริม�ณก�รลดก๊�ซเรือนกระจกที่ได้จ�กก�รพัฒน�โครงก�รลดก๊�ซเรือนกระจกไปซื้อข�ยในตล�ดค�ร์บอนภ�คสมัครใจของ

ประเทศได้
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โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม
(Carbon Footprint for Organization: CFO) 

กฟผ. เข้�ร่วมโครงก�รขย�ยผลก�รส่งเสริมก�รจัดทำ�ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภ�คอุตส�หกรรม ร่วมกับสถ�บันสิ่งแวดล้อม

อุตส�หกรรม สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย ทำ�ให้ส�ม�รถประเมินปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกม�จ�กกิจกรรมขององค์กร 

และส�ม�รถจำ�แนกส�เหตุก�รปล่อย ก๊�ซเรือนกระจกท่ีมีนัยสำ�คัญ เพ่ือห�แนวท�งลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก โดยปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก 

ที่ลดลง กฟผ. อ�จนำ�ไปใช้เป็นค�ร์บอนเครดิตเพื่อทำ�ก�รชดเชยค�ร์บอนกับองค์กรอื่นๆ ต่อไป

ในปี 2556 โรงไฟฟ้�พระนครเหนือ ได้เข้�ร่วมเป็นโรงง�นนำ�ร่องโครงก�รขย�ยผลก�รส่งเสริมก�รจัดทำ�ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

องค์กรในภ�คอุตส�หกรรม และได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รปล่อย/ก�รดูดกลับก๊�ซเรือนกระจกเพื่อประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภ�ค

อุตส�หกรรม และร�ยง�นผลปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในภ�คอุตส�หกรรมต่อสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับมอบ

ประก�ศเกียรบัตรจ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) ในฐ�นะหน่วยง�นที่เข้�ร่วมโครงก�รและผ่�นก�รตรวจ

ประเมินเพื่อรับรองปริม�ณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001
กฟผ. ได้นำ�ระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 14001 ม�ใช้กับหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตกระแส

ไฟฟ้� เพื่อเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมในเรื่องก�รจัดก�รและรักษ�สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2556 มีโรงไฟฟ้� เขื่อน และ

เหมืองถ่�นหินของ กฟผ. รวม 27 แห่ง ที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO 14001 นอกจ�กนี้ สถ�นีไฟฟ้�แรงสูงของ กฟผ. ก็ได้นำ�ม�ตรฐ�น 

ISO 14001 ม�ประยุกต์ใช้ในหน่วยง�น เพื่อให้มีก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล ครอบคลุมตั้งแต่ก�รผลิตจนถึงระบบส่งไฟฟ้�

อีกด้วย 

โครงการปลูกป่า กฟผ.
กฟผ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมโครงก�รปลูกป่� กฟผ. ในว�ระต่�งๆ จำ�แนกต�มกิจกรรมและพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญในก�รฟื้นฟู 

สภ�พแวดล้อม เป็นป่�กันชนเพ่ือรักษ�พ้ืนท่ีป่�ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รให้คว�มชุ่มช้ืนแก่แผ่นดิน ลดภ�วะโลกร้อน โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมของส่วนร�ชก�ร

เอกชน ชุมชน ประช�ชน และเย�วชนต�มสถ�นศึกษ�ต่�งๆ ในพื้นที่ โดยเริ่มดำ�เนินก�รในปี 2537 ซึ่งขณะนี้ดำ�เนินก�รปลูกป่�ไปแล้ว 

รวมกว่� 4 แสนไร่ ม�กกว่� 80 ล้�นต้น และลดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ได้ 80 ล้�นตันค�ร์บอนไดออกไซด์ นอกจ�กนั้นยังได้สร้�งฝ�ย 

ชะลอนำ้�ในพื้นที่เขื่อนต่�งๆ กว่� 10,000 ฝ�ย เพื่อรักษ�คว�มชุ่มชื้นของป่�ต้นน้ำ�

ในปี 2555 กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังง�นได้ดำ�เนินโครงก�ร “ปลูกป่าต้นน้ำาเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อฟื้นฟูป่�ต้นน้ำ�เขื่อนสิริกิติ์ ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติและอุทย�นแห่งช�ติ จังหวัดน่�น 

ในพื้นที่ อำ�เภอสองแคว อำ�เภอแม่แจ่ม และ อำ�เภอทุ่งช้�ง จำ�นวน 5,000 ไร่ หรือ 1,000,000 ต้น และในปี 2556 กฟผ. ได้ดำ�เนินก�ร 

ปลูกเพิ่ม 5,000 ไร่ รวมพื้นที่จำ�นวน 10,000 ไร่ หรือ 2,000,000 ต้น และจะบำ�รุงรักษ�ต่อเนื่องอีก 2 ปี เพื่อให้ต้นไม้ส�ม�รถเจริญเติบโต 

ได้อย่�งแข็งแรงในอน�คต ก�รดำ�เนินก�รปลูกป่�ของ กฟผ. จะใช้ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในพื้นที่เพื่อก�รดูแลรักษ�อย่�งต่อเนื่องและ

จัดกิจกรรมสร้�งจิตสำ�นึกเพื่อป้องกันไฟป่�ด้วย
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
พลังง�นไฟฟ้�ที่ผลิตและซื้อสุทธิในระบบ กฟผ. จำ�แนกต�มประเภทเชื้อเพลิง ได้ดังนี้ 

67.45%
กาซธรรมชาติ
117,001.56

19.21%
ถานหิน
33,332.94

0.21%
น้ำมันดีเซล
362.96
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อย่�งไรก็ต�ม กฟผ. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแสวงห�แหล่งพลังง�นที่สะอ�ด โดยส่งเสริมและพัฒน�ก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนและ

พลังง�นทดแทน รวมทั้งสนับสนุนโครงก�รอนุรักษ์พลังง�นและโครงก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พพลังง�น เพื่อให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรที่ยั่งยืน

อย่�งต่อเนื่อง

โครงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานสะอาด
กฟผ. ได้สนับสนุนและส่งเสริมก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนและพลังง�นทดแทน รวมทั้งก�รพัฒน�โครงก�รกลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ด 

โดยในปี 2556 กฟผ. ผลิตพลังง�นไฟฟ้�จ�กพลังง�นสะอ�ดซึ่งเป็นแหล่งปฐมภูมิท�งตรง ประกอบด้วย พลังง�นแสงอ�ทิตย์ พลังง�นลม 

พลังง�นนำ้� และพลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพรวม 5,936.00 ล้�นกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส่วนพลังง�นที่ผลิตจ�กแหล่งปฐมภูมิท�งอ้อม ประกอบด้วย

พลังง�นจ�กฟอสซิล 152,119.00 ล้�นกิโลวัตต์-ชั่วโมง และพลังง�นจ�กชีวมวล 2,848.26 ล้�นกิโลวัตต์-ชั่วโมง รวมเป็นพลังง�นไฟฟ้�ที่

ผลิตได้ทั้งระบบ 160,903.23 ล้�นกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ใช้พื้นที่ 4,000 ไร่ ใน ตำ�บลน�หูกว�ง อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้�งโครงก�รนำ�ร่องทดลองผลิต

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทน 3 ประเภท ได้แก่ พลังง�นแสงอ�ทิตย์ พลังง�นลม และก�รผลิตไฟฟ้�จ�กก๊�ซชีวภ�พที่ได้จ�กพืชพลังง�นหญ้�

เนเปียร์ โดยมีเป้�หม�ยที่จะพัฒน�โครงก�รเหล่�นี้ ให้เป็นต้นแบบพลังง�นทดแทนของประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบ
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การจัดการพลังงาน  
ในปัจจุบันก�รอนุรักษ์พลังง�นเป็นเร่ืองสำ�คัญ จำ�เป็นต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกส่วนในก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นสู่คว�มย่ังยืน 

ในอน�คต กฟผ. มีก�รดำ�เนินง�นบริห�รจัดก�รก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พอย่�งต่อเนื่อง แบ่งเป็นก�รควบคุมประสิทธิภ�พของ 

ก�รใช้พลังง�นในอ�ค�รสำ�นักง�นและก�รจัดก�รควบคุมประสิทธิภ�พพลังง�นของโรงไฟฟ้� 

โครงก�รอ�ค�รอนุรักษ์พลังง�นของ กฟผ. ได้แก่ อ�ค�ร ท.102 ซึ่งเป็นอ�ค�รสำ�นักง�น ตั้งอยู่ที่สำ�นักง�นใหญ่ กฟผ. อำ�เภอ

บ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้รับใบรับรองก�รลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ จ�กสถ�บันสิ่งแวดล้อมไทย ม�อย่�งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

และในปีนี้ได้ร่วมเป็นอ�ค�รนำ�ร่องเพื่อศึกษ�ศักยภ�พคว�มพร้อมก�รต่อยอด นอกจ�กนี้ ยังได้รับก�รรับรองว่�เป็นสำ�นักง�นสีเขียว จ�ก

กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ด้วยก�รออกแบบ ก�รก่อสร้�ง และก�รเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์

สำ�นักง�นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำ�นักง�น โดยก�รลดปริม�ณก�รใช้ ใช้ซำ้� และนำ�กลับม�ใช้ใหม่ 

ช่วยลดภ�วะโลกร้อนและทำ�ให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�

อ�ค�รแห่งน้ีจัดให้พ้ืนท่ีสำ�นักง�นได้รับแสงสว่�งธรรมช�ติอย่�งเต็มท่ี และมีแผงกันแดดท่ีเหม�ะสมกับประเทศไทย ใช้วัสดุเปลือกอ�ค�ร 

ประสิทธิภ�พสูง  วัดผลก�รประหยัดอย่�งเป็นรูปธรรมและเปิดเผย มีก�รใช้นวัตกรรมพลังง�นแสงอ�ทิตย์ ด้วยก�รนำ�แผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ 

ชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon) ม�เป็นส่วนประกอบของผนังอ�ค�ร ทำ�หน้�ที่เป็นทั้งผนังกั้นแรงลมและกระจกหน้�ต่�ง แผ่นเซลล์

แสงอ�ทิตย์มีขน�ด 1x1.50 เมตร กำ�ลังผลิตแผงละ 65 วัตต์ รวมทั้งหมด 428 แผ่น มีกำ�ลังผลิตไฟฟ้�รวม 27.82 กิโลวัตต์ ติดตั้งจ�กชั้น 

1 ถึงชั้น 19 ด้�นทิศตะวันออกของอ�ค�ร ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�เชื่อมโยงเข้�กับระบบจำ�หน่�ยโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ ได้ประม�ณ 50 หน่วยต่อ

วัน หรือ 18,250 หน่วยต่อปี เป็นระบบผลิตไฟฟ้�จ�กเซลล์แสงอ�ทิตย์ ซึ่งติดตั้งที่ผนังอ�ค�รเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย 

นอกจ�กนี้ยังเป็นอ�ค�รสูงที่สุด ติดอันดับหนึ่งในส�มของโลก ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้�จ�กเซลล์แสงอ�ทิตย์ร่วมกับอ�ค�ร

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม ก�รอนุรักษ์ฟื้นฟู และก�รสร้�งคว�มมั่นคงของสภ�พแวดล้อมท�งธรรมช�ติและคว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พ เป็นยุทธศ�สตร์หลักของ กฟผ. ในก�รพัฒน�โครงก�รและก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในก�รพัฒน�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมชุมชน 

เพื่อรักษ�คว�มสมดุลท�งธรรมช�ติและทุนท�งสังคมของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน 

ในปี 2556 กฟผ. ได้พัฒน�โครงก�รโรงไฟฟ้�ใหม่หล�ยโครงก�ร หนึ่งในโครงก�รดังกล่�ว ได้แก่ โรงไฟฟ้�บ�งปะกง ชุดที่ 5 ที่ได้ผ่�น

คว�มเห็นชอบร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พจ�กคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้�นโรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อน เมื่อวันที่ 30 พฤษภ�คม 2556 และคณะกรรมก�รองค์ก�รอิสระด้�นสิ่งแวดล้อมและ

สุขภ�พ พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นประกอบ เม่ือวันท่ี 4 ตุล�คม 2556 ท้ังน้ี ร�ยง�นดังกล่�วมีข้อมูลร�ยละเอียดท่ีโดดเด่น ในด้�นคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พและก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนี้

ทำาเลที่ตั้งและพื้นที่อนุรักษ์ 
โรงไฟฟ้�บ�งปะกง ชุดที่ 5 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้�เดิม อำ�เภอบ�งปะกง จังหวัดฉะเชิงเทร� มีพื้นที่ทั้งหมด 1,139 ไร่ บริเวณที่ตั้ง

โรงไฟฟ้�ไม่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ อย่�งไรก็ต�มได้มีก�รศึกษ�ผลกระทบต่อทรัพย�กรป่�ไม้ครอบคลุมในรัศมี 5 กิโลเมตร จ�กที่ตั้งโรงไฟฟ้� 

ซึ่งพบว่�มีพื้นที่ป่�ไม้ช�ยเลนบริเวณริมฝั่ง ตั้งแต่โรงไฟฟ้�จนถึงป�กแม่น้ำ�บ�งปะกง ขน�ดพื้นที่ร�ว 20 ต�ร�งกิโลเมตร

ผลกระทบที่สำาคัญจากการดำาเนินงาน
โรงไฟฟ้�บ�งปะกง ชุดที่ 5 มีก�รจัดก�รกับผลกระทบดังน้ี

 มลสารทางอากาศ โรงไฟฟ้�ได้ออกแบบให้ใช้หัวฉีดเผ�ไหม้เป็นระบบลดก�รเกิดก๊�ซออกไซด์ของไนโตรเจน (Dry Low NO
X 

Burner) ซึ่งติดตั้งในห้องเผ�ไหม้ของเครื่องกังหันแก๊ส เพื่อควบคุมสัดส่วนของอ�ก�ศและก๊�ซธรรมช�ติเข้�สู่ห้องเผ�ไหม้ โดย

ก�รลดอุณหภูมิเพื่อลดก�รเกิดก๊�ซออกไซด์ของไนโตรเจน และติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริม�ณก๊�ซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) 

แบบต่อเนื่อง (CEMs) ไว้ที่ปล่องระบ�ยอ�ก�ศ เพื่อตรวจวัดคว�มเข้มข้นของก๊�ซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) และควบคุมก�ร

เดินเครื่องผลิตไฟฟ้�กังหันแก๊สให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 การใช้น้ำา ระหว่�งก�รผลิตกระแสไฟฟ้� มีก�รสูบน้ำ�ดิบจ�กแม่น้ำ�บ�งปะกง เพื่อใช้ในระบบระบ�ยคว�มร้อนแบบปิด ประม�ณ 

81,369 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน และใช้น้ำ�จ�กอ่�งเก็บน้ำ�บ�งพระและอ่�งเก็บน้ำ�บ�งบ่อ สำ�หรับกิจกรรมต่�งๆ อีกประม�ณ 150 

ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน
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 การใช้สารเคมี มีก�รใช้ส�รเคมีสำ�หรับปรับปรุงคุณภ�พน้ำ�ให้เหม�ะสมต่อก�รใช้ง�น ป้องกันก�รเกิดตะกรันในท่อน้ำ� และใช้ใน

ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้� ส�รเคมีที่ใช้ ได้แก่ แอมโมเนีย ไฮดร�ซีน ก๊�ซคลอรีน โดยมีก�รเก็บกักในถังบรรจุส�รเคมีบริเวณที่

เก็บส�รเคมีในอ�ค�ร สำ�หรับก๊�ซคลอรีนเก็บในถังบรรจุพิเศษ ส่วนกรดเกลือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10% โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ 

และโซเดียมไบซัลไฟท์ จะเก็บกักในถังบรรจุส�รเคมีภ�ยในอ�ค�รระบบกำ�จัดแร่ธ�ตุในน้ำ�

จำานวน IUCN Red List Species และบัญชีรายชื่อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองในพื้นที่โครงการ
ก�รศึกษ�ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้�นนิเวศวิทย�ป่�ไม้และสัตว์ป่�ในพื้นที่โรงไฟฟ้�บ�งปะกง จำ�แนกได้ ดังนี้

 พันธุ์พืช พบพืชพรรณไม้ช�ยเลน ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นต�มริมฝั่งแม่น้ำ�บ�งปะกง จ�กโรงไฟฟ้�บ�งปะกงไปถึงป�กแม่น้ำ�บ�งปะกง

จะพบอยู่หน�แน่นบริเวณตำ�บลท่�ข้�มไปจนถึงป�กแม่น้ำ�บ�งปะกง พืชพรรณที่พบ ได้แก่ แสมข�ว แสมดำ� ตะบูน-ข�ว โกงก�ง

ใบเล็ก พังก�หัวสุมดอกข�ว ต�ตุ่มทะเล ลำ�พู ต้นจ�ก

 พันธุ์สัตว์ ก�รศึกษ�สถ�นสภ�พสัตว์ป่�บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้�และบริเวณใกล้เคียงต�มพระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� 

พ.ศ. 2535 ที่กำ�หนดสถ�นภ�พก�รเป็นสัตว์ป่�สงวนและสัตว์ป่�คุ้มครอง ไม่พบว่�มีสัตว์ป่�ชนิดใดเป็นสัตว์ป่�สงวน พบเฉพ�ะ

สัตว์ป่�ที่มีสถ�นภ�พเป็นสัตว์ป่�คุ้มครองจำ�นวน 109 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 ชนิด เช่น พังพอนเล็กและ

ค้�งค�วแม่ไก่ภ�คกล�ง เป็นต้น นกจำ�นวน 99 ชนิด เช่น นกบั้งรอกใหญ่ นกน�งแอ่นตะโพกแดง และนกเลี้ยงส�ลิก� เป็นต้น 

และสัตว์เลื้อยคล�น 6 ชนิด เช่น กิ้งก่�หัวแดงและงูสิง เป็นต้น สำ�หรับสัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบก ไม่มีชนิดใดในพื้นที่ศึกษ�ที่มี

สถ�นภ�พเป็นสัตว์ป่�คุ้มครอง ส่วนสัตว์ป่�อีกจำ�นวน 30 ชนิด ที่ยังไม่ได้รับก�รประก�ศเป็นสัตว์ป่�คุ้มครองต�มกฎหม�ย 

ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด เช่น นกพิร�บ นกเข�ใหญ่ และนกกระจอกบ้�น เป็นต้น สัตว์เลื้อยคล�น จำ�นวน 

13 ชนิด เช่น จิ้งจอกห�งหน�ม จิ้งเหลนบ้�น เป็นต้น และสัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบกทุกชนิดยังไม่ได้รับก�รประก�ศคุ้มครองต�ม

กฎหม�ย เช่น อึ่งอ่�งบ้�น กบน� และค�งคกบ้�น เป็นต้น

สถานภาพการถูกคุมคามในระดับโลก
เป็นก�รจัดสถ�นภ�พของสัตว์ป่�แต่ละชนิดโดย IUCN เพ่ือแจ้งชนิดท่ีถูกคุมค�มในระดับโลก (IUCN Red List of Threatened Species) 

จ�กปัจจัยคุกค�มต่�งๆ ของแต่ละประเทศ ผลก�รศึกษ�สัตว์ป่�ในพื้นที่ศึกษ�พบว่�มีสัตว์ป่�ชนิดที่กำ�ลังอยู่ในสภ�พก�รถูกคุกค�มในระดับ

สถ�นภ�พที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำ�นวน 2 ชนิด คือ เต่�น�และเต่�หับ และมีนกที่อยู่ในสถ�นภ�พใกล้ถูกคุกค�ม 

(Near Threated: NT) จำ�นวน 1 ชนิด คือ นกกระจ�บทอง

ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งนำ้า
ก�รศึกษ�เกี่ยวกับสถ�นภ�พและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของแหล่งน้ำ�และที่อยู ่ อ�ศัยของสัตวน้ำ� ที่อ�จได้รับผลกระทบจ�ก

น้ำ�ทิ้งและก�รระบ�ยน้ำ�ของโรงไฟฟ้�บ�งปะกง ชุดที่ 5 พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 45 ชนิด 23 สกุล 8 กลุ่ม กระจ�ยอยู่ใน 4 ไฟลัม คว�ม

หน�แน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด มีค่�ระหว่�ง 80,193 - 405,344 ตัวต่อลูกบ�ศก์เมตร รวมทั้งพบปล�วัยอ่อนจ�กวงศ์ต่�งๆ 5 วงศ์ 

แพร่กระจ�ยทั่วไปในแม่น้ำ�บ�งปะกง ได้แก่ ปล�ซิวแก้ว ปล�กระตัก ปล�ตะเพียนซิว ปล�บู่ และปล�จิ้มฟันจระเข้ 
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แผนงานเพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
โรงไฟฟ้�บ�งปะกง ได้กำ�หนดแผนง�นเพื่อป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทย�แหล่งน้ำ�และคว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พจ�กก�รดำ�เนินง�นของโรงไฟฟ้� ดังนี้

1. สนับสนุนกิจกรรมก�รอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทย�แม่น้ำ�บ�งปะกงและเก�ะท่�ข้�ม ร่วมกับชุมชนและหน่วยง�นท้องถิ่น เช่น 

ก�รปลูกป่�ช�ยเลน และก�รอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมและที่อยู่อ�ศัยของนก บนเก�ะนกป�กแมน้ำ�บ�งปะกง พื้นที่ 120 ไร่ 

2. ตรวจสอบตะแกรงขน�ดต่�งๆ บริเวณจุดสูบน้ำ�ให้มีสภ�พดีตลอดเวล� เพื่อลดปริม�ณสิ่งมีชีวิตที่อ�จจะติดไปกับน้ำ� ซึ่งจะ

ถูกดูดไปใช้ในระบบหล่อเย็น

3. เฝ้�ระวังอุณหภูมิของน้ำ�ในแม่น้ำ�บ�งปะกง บริเวณท่ีมีก�รเพ�ะเล้ียงปล�ในกระชัง ซ่ึงอยู่ด้�นท้�ยน้ำ� ห่�งจ�กท่ีต้ังโรงไฟฟ้�

ประม�ณ 2 และ 4 กิโลเมตร ต�มลำ�ดับ โดยก�รติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่องและแสดงผลก�รตรวจวัด

ที่ห้องควบคุมของโรงไฟฟ้�บ�งปะกงตลอดเวล�ในช่วงฤดูร้อน เมื่ออุณหภูมิของน้ำ�บริเวณกระชังปล�ของทั้ง 2 แห่ง มีค่�

สูงเกิน 33 องศ�เซลเซียส โรงไฟฟ้�บ�งปะกงจะต้องเดินเครื่องระบ�ยคว�มร้อน เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำ�ก่อนระบ�ยลงสู่

แม่น้ำ�

4. กำ�หนดให้มีก�รปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ�ลงในแม่น้ำ�บ�งปะกง คลองบ�งน�ง และคลองบ�งแสม ได้แก่ ปล�กะพง ปล�อีกง กุ้ง

แชบ๊วย และกุ้งก้�มกร�ม เป็นต้น

พื้นที่ให้การคุ้มครองและฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม
ในปี 2556 กฟผ. ได้ดำ�เนินโครงก�ร “ปลูกป่�ต้นน้ำ�เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรม

ร�ชินีน�ถ” เพื่อฟื้นฟูป่�ต้นน้ำ�เขื่อนสิริกิติ์ ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติและอุทย�นแห่งช�ติ จังหวัดน่�น นอกจ�กน้ี ยังมีโครงก�รสร้�งฝ�ยเหนือ

เข่ือนภูมิพล อำ�เภอส�มเง� จังหวัดต�ก เข่ือนสิริกิต์ิ อำ�เภอท่�ปล� จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดก�ญจนบุรี และ

โรงไฟฟ้�ลำ�ตะคองชลภ�วัฒน� 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรมการดำาเนินงานในปัจจุบันและแผนงานในอนาคต
กฟผ. ได้ประก�ศปฏิญญ�รักษ์ส่ิงแวดล้อมปี 2556 เพื่อเป็นหนึ่งในยุทธศ�สตร์ขององค์ก�ร เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนและคว�มมุ่งมั่น 

ในก�รพัฒน�พลังง�นไฟฟ้� ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�องค์ก�รให้เป็นผู้นำ�ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นและรักษ�สิ่งแวดล้อม อันจะนำ�ไปสู่ก�รเป็น 

องค์ก�รท่ีมีคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ดังนี้

1. ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ม�ตรฐ�น และข้อกำ�หนดด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งเคร่งครัด

2. เลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอ�ดในก�รพัฒน�พลังง�นไฟฟ้� เพื่อให้โรงไฟฟ้�ส�ม�รถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่�งมีคว�มสุข

3. ร่วมกันสนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้�และสถ�นีไฟฟ้�แรงสูงจัดทำ�ระบบก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กลและรักษ�ระบบ 

อย่�งต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมกระบวนก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ กฟผ.

5. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รด้�นก�รใช้ไฟฟ้� โครงก�รกลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ด และผลิตภัณฑ์ที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ร่วมกันเสริมสร้�งจิตสำ�นึกด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นและทรัพย�กรธรรมช�ติให้มีก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

สำ�หรับแผนง�นในปี 2557 นั้น กฟผ. มีนโยบ�ยปลูกป่�ในพื้นที่ป่�บกและป่�ช�ยเลน อีก 1 ล้�นต้น รวมทั้งปลูกแฝกและสร้�งฝ�ย

เหนือเขื่อนต่�งๆ ของ กฟผ. 

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 กฟผ. ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อเป็นกรอบและแนวท�งปฏิบัติในก�รป้องกัน แก้ไขผลกระทบ และ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้�และชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้จัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี 2556 สำ�หรับโรงไฟฟ้�ต่�งๆ เช่น  

โรงไฟฟ้�จะนะ จำ�นวน 23.59 ล้�นบ�ท โรงไฟฟ้�พระนครเหนือ จำ�นวน 16.52 ล้�นบ�ท เป็นต้นไป
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การปฏิบัติที่เป็นธรรม
ในรอบปี 2556 กฟผ. ยังคงดำ�เนินง�นต�มหัวข้อหลักของแนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมต�มม�ตรฐ�น ISO 26000 ประกอบด้วย

ประเด็นต่อไปนี้ ก�รต่อต้�นก�รทุจริต ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองอย่�งรับผิดชอบ ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม ก�รส่งเสริมคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในห่วงโซ่แห่งคุณค่� และก�รเค�รพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

การต่อต้านการทุจริต
กฟผ. ได้ดำ�เนินง�นต�มประมวลจริยธรรมของคณะกรรมก�ร กฟผ. ฝ่�ยบริห�ร และผู้ปฏิบัติง�น ซึ่งระบุไว้ในข้อพึงปฏิบัติตน หัวข้อ

ก�รป้องกันก�รทุจริต ให้ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงห�ผลประโยชน์หรือร้องเรียกสินจ้�ง อันส่อเจตน�ไปในท�งทุจริตต่อ

หน้�ที่ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม เพื่อป้องกันคว�มขัดแย้งกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม นอกจ�กนี้ ในปี 2556 

กฟผ. ยังได้จัดง�น “กฟผ. องค์ก�รใสสะอ�ด” ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อแสดงเจตน�รมณ์ในก�รขับเคลื่อน กฟผ. ให้เป็นองค์ก�รที่มีธรรม�ภิบ�ล มี

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และให้คว�มสำ�คัญกับก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในองค์ก�ร รวมทั้งเพื่อรองรองรับแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ

ว่�ด้วยก�รก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต ยุทธศ�สตร์ที่ 1 เรื่องก�รปลูกจิตสำ�นึก ค่�นิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้�งวินัยแก่ทุก

ภ�คส่วน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ในส่วนของง�นจัดซื้อจัดจ้�ง กฟผ. ได้ปฏิบัติต�มประก�ศคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ เรื่องหลักเกณฑ์

และวิธีก�รจัดทำ�และแสดงบัญชีรับจ่�ยของโครงก�รท่ีบุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญ�กับหน่วยง�นของรัฐ พ.ศ. 2554 และพระร�ชบัญญัติ 

ว่�ด้วยคว�มผิดเกี่ยวกับก�รเสนอร�ค�ต่อหน่วยง�นของรัฐ พ.ศ. 2542 โดยได้จัดทำ�ข้อบังคับ กฟผ. ว่�ด้วยก�รพัสดุ พ.ศ. 2546 และ

ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 ด้วยก�รพัสดุ พ.ศ. 2546 รวมทั้งแนวท�งก�รปฏิบัติต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รพัสดุ ด้วยวิธีก�ร

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพิจ�รณ�ผู้เสนอร�ค�ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและก�รขัดขว�งก�รแข่งขันร�ค�อย่�ง

เป็นธรรม 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ
กฟผ. ได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติในก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองอย่�งรับผิดชอบ ในหัวข้อก�รใช้สิทธิท�งก�รเมืองว่� ผู้ปฏิบัติง�น กฟผ. 

มีสิทธิและเสรีภ�พในก�รไปใช้สิทธิท�งก�รเมือง ต�มที่กฏหม�ยรัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ เช่น ก�รลงคะแนนเลือกตั้ง หรือก�รเป็นสม�ชิก

พรรคก�รเมืองหรือเจ้�หน้�ที่ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม โดยเฉพ�ะคว�มรับผิดชอบที่มีต่อภ�ครัฐ โดยก�รให้คว�มร่วมมือกับภ�ครัฐในก�ร

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฏระเบียบของร�ชก�ร เช่น ก�รปรับอัตร�ค่�จ้�งแรกเข้� ต�มประก�ศคณะกรรมก�รค่�จ้�ง เรื่อง อัตร�ค่�จ้�ง 

ข้ันต่ำ� และ พระร�ชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยใน 

เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่องค์ก�ร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันคว�มขัดแย้งในเรื่องของก�รเมือง ระบบยุติธรรม ระบอบประช�ธิปไตย กฟผ. 

ได้ระบุไว้ชัดเจนในข้อพึงปฏิบัติตนของพนักง�น กฟผ. 
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
กฟผ. ส่งเสริมก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรมด้วยก�รกำ�หนดและปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นด้�นจริยธรรม ซึ่งระบุไว้ในประมวลจริยธรรมของ 

กฟผ. ว่� ผู้ปฏิบัติง�น กฟผ. จะต้องปฏิบัติต�มพันธกิจที่มีต่อรัฐบ�ล ประช�ชน ลูกค้� คู่ค้� และผู้ประกอบก�รในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ด้วยคว�มซื่อตรงและเป็นธรรม โดยพนักง�นจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่ผู้ค้�ด้วยวิธีก�รที่เปิดเผยและให้โอก�สแก่ 

ผู้ค้�อย่�งเท่�เทียมกันเพื่อให้เกิดก�รแข่งขันที่เป็นธรรม รวมทั้งต้องรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ที่ผู้ค้�ร้องเรียนหรือแนะนำ� 

เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นในก�รปฏิบัติง�น ต้องรักษ�ข้อมูลต่�งๆ ที่ได้รับจ�กผู้เสนอร�ค�หรือผู้เข้�ร่วมประกวดร�ค�แต่ละร�ย 

ไว้เป็นคว�มลับและไม่เปิดเผยให้ร�ยอื่นทร�บ ต้องรักษ�คว�มสัมพันธ์กับผู้ค้�ในเชิงธรุกิจด้วยคว�มเสมอภ�ค ไม่เรียกร้องรับทรัพย์สิน หรือ 

ผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจ�กผู้ค้�

นอกจ�กนี้ ในส่วนของก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รจ้�งง�นในรอบปี 2556 กฟผ. ได้มีก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รจัดซื้อจัดจ้�ง โดยมีสัดส่วน

ก�รจัดซื้อจัดห�ในสำ�นักง�นกล�งเป็นมูลค่� 31,464,480,333.46 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 62.62 และในส่วนภูมิภ�คอีก 18,782,309,048.71 

บ�ท คิดเป็นร้อยละ 37.38 สำ�หรับแนวท�งปฏิบัติในก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง ตลอดจนก�รจ้�งง�น ได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ย วิธีก�รปฏิบัติ และสัดส่วน

ของก�รจัดซื้อจัดจ้�งในท้องถิ่นที่หน่วยง�นตั้งอยู่ รวมทั้งนโยบ�ยก�รจัดซื้อจัดจ้�งสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประก�ศ 

ใช้ในองค์ก�รม�ต้ังแต่ปี 2552 ส่วนก�รจ้�งง�น ได้ใช้ม�ตรฐ�นเดียวกัน คือสนับสนุนก�รจ้�งง�นในท้องถ่ินต�มนโยบ�ย กฟผ. ต่อประช�ชน 

โดยเน้นก�รจ้�งแรงง�นในพื้นที่รอบหน่วยง�น กฟผ.

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่แห่งคุณค่า
ในปี 2556 กฟผ. ได้จัดให้มีก�รประเมินก�รละเมิดหลักธรรม�ภิบ�ลของผู้ประกอบก�รกับ กฟผ. เพื่อรวบรวมและจัดทำ�ฐ�นข้อมูล

ผู้ประกอบก�รที่ละเมิดธรรม�ภิบ�ล ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รดำ�เนินก�รจัดห�ต่อไป โดยในเบื้องต้น กฟผ. จะขอคว�มร่วมมือจ�ก 

ผู้ประกอบก�รที่เป็นคู่สัญญ�ที่ดีของ กฟผ. ให้ปฏิบัติต�มเงื่อนไขสัญญ�และต�มหลักธรรม�ภิบ�ล ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคว�ม

โปร่งใส หลักก�รมีส่วนร่วม หลักคว�มรับผิดชอบ หลักคว�มคุ้มค่� และหลักคุณธรรมอย่�งเคร่งครัด ห�กปร�กฏว่�ผู้ประกอบก�รมีก�ร 

กระทำ�ที่ละเมิดต่อหลักก�รดังกล่�ว โดยก�รปลอมแปลงเอกส�ร ก�รขัดขว�งก�รแข่งขันร�ค�อย่�งเป็นธรรม ก�รเป็นผู้เสนอร�ค�ที่ กฟผ. 

คัดเลือกแล้ว แต่ไม่ยอมทำ�สัญญ�ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนดโดยไม่มีเหตุสมควร และก�รไม่ปฏิบัติต�มสัญญ� กฟผ. จะพิจ�รณ�ลงโทษให้เป็น 

ผู้ทิ้งง�น และห�กปร�กฏว่�ผู้ประกอบก�รมีก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน จะแจ้งผู้ประกอบก�รเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข ห�กไม่มี

ก�รแก้ไข กฟผ. จะแจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รต�มที่เห็นสมควร

กฟผ. ให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รด้วยคว�มโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนก�รของง�นจัดห� อ�ทิ มีก�รแต่งตั้งคณะทำ�ง�น

จัดซื้อจัดจ้�ง ซึ่งเป็นคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ร�ค�ด้วยคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม ต�มข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของ กฟผ. ซึ่งจัดทำ�

ในแนวท�งเดียวกันกับก�รซื้อและก�รจ้�งของหน่วยง�นภ�ครัฐ ส่วนง�นตกลงร�ค� มีก�รประก�ศในเว็บไซต์ของ กฟผ. โดยผู้เกี่ยวข้อง

ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รได้ เป็นต้น

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเค�รพต่อสิทธิในทรัพย์สิน โดยเฉพ�ะทรัพย์สินท�งปัญญ� กฟผ. จึงไม่เข้�ร่วมในกิจกรรมต่�งๆ 

ซึ่งเป็นก�รละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน รวมทั้งก�รใช้ง�นที่ผิดไปจ�กอำ�น�จก�รครอบครอง ก�รปลอมแปลง และก�รละเมิดลิขสิทธิ์ อ�ทิ ก�ร

ไม่ใช้สินค้�ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในองค์ก�รและซอฟต์แวร์ผิดกฎหม�ยต่�งๆ โดยได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ย กฟผ. เรื่องก�รใช้ง�นลิขสิทธิ์โปรแกรม

คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินท�งปัญญ�ให้ถูกต้องต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และบันทึกจ�กเลข�นุก�รคณะกรรมก�รเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ กฟผ. เรื่องก�รใช้ง�นลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2548 
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ประเด็นด้านผู้บริโภค
ในปี 2556 กฟผ. ยังคงให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องต่อการดำาเนินงานประเด็นด้านผู้บริโภค ซึ่งเป็นหัวข้อหลักอีกหัวข้อหนึ่งของ

แนวทางการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล

และการดำาเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมการดำาเนินงานของ กฟผ. ที่สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ของ

หลักการข้อนี้มีดังนี้

การตลาดที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบน และการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม
กฟผ. ให้ความสำาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมติดตามและตรวจสอบการดำาเนินงาน อาทิ นำากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ  

สร้างการมีส่วนร่วม และบริหารความสัมพันธ์เชิงรุก รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสาธารณะและเว็บไซต์ กฟผ.

การส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน
นับเป็นเวลา 20 ปีมาแล้ว ที่ กฟผ. รณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมการ 

ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 โดยในปี 2556 มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำานวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องซักผ้าและหลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) รวมทั้งมีการ 

ลงนามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้รับการติด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในปี 2557 อีกจำานวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาไมโครเวฟและเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำา ทำาให้ตั้งแต่แต่เริ่มโครงการ

ในปี 2538 จนถึงปัจจุบัน มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 ในท้องตลาดแล้วทั้งหมด 21 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีการดำาเนินงาน 

ที่สำาคัญ อาทิ

โครงการหลอดผอมเบอร์ 5 กฟผ. ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ อาคารควบคุมภาครัฐ ศาสนสถาน และภาคเอกชน เปลี่ยนมาใช้

หลอดผอมเบอร์ 5 โดยดำาเนินงานภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2556 มีการ

เปลี่ยนมาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 แล้วกว่า 13 ล้านหลอด โดยในปี 2556 ได้ดำาเนินการเปลี่ยนหลอดในอาคารภาครัฐ และศาสนสถาน จำานวน 

226 แห่ง รวมประมาณ 497,000 หลอด และยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟเบอร์ 5 เป็นจำานวน 736,500 หลอด
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โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED กฟผ. ดำาเนินโครงการนำาร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนภายในเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ  

กฟผ. จำานวน 8 แห่ง รวมกว่า 4,000 โคม ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ สำานักงานกลาง กฟผ. และเหมืองแม่เมาะ ให้เป็นหลอด LED เพื่อเป็นกรณีศึกษา เก็บข้อมูลการใช้งานและประหยัดพลังงาน 

ซึ่งพบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงประมาณร้อยละ 60-70

การเป็นเจ้าภาพจัดงาน “LED Expo Thailand 2013” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี เพื่อนำาเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ LED ของผู้ประกอบการชั้นนำาจากนานาประเทศ ให้ความรู้แก่สาธารณชน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง และกระตุ้นให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย อันจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงาน 

โดยรวมของประเทศ และการเปิดตัว Application เบอร์ 5 ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ซึ่งจะแสดงข้อมูลการประหยัดไฟของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับผู้บริโภค ในงาน “20 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า” 

เมื่อเดือนกันยายน 2556 ณ สำานักงานใหญ่ กฟผ.

ผลของการดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2556 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงทั้งสิ้น 

18,992.3 ล้านหน่วย ลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดลง 3,150.7 เมกะวัตต์ คิดเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 

11,288,728.3 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ผลการดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2552-2556

ปี ปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่ 
ลดลง (MW)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง  
(GWh)

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่ลดลง (Ton CO

2
)

2552 173.50 1,104.57 513,623.86

2553 267.08 1,706.02 937,888.27

2554 298.28 1,808.20 994,379.14

2555 429.65 2,573.39 1,414,046.11

2556 374.99 2,307.40 1,179,772.28

การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อเรียกร้องและข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค
ในปี 2556 กฟผ. ได้ดำาเนินการสำารวจทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อนำาไปใช้ทบทวน ปรับปรุงการดำาเนินงานให้

สอดคล้องตามคาดหวังของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ระบบรับฟังเสียงจากลูกค้า (EGAT 

Voice of Customer) ระบบศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 จัดทำาคู่มือมาตรฐานการทำางานด้านลูกค้า และกำาหนดหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาลำาดับความสำาคัญและความเร่งด่วนของประเด็นปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการที่สำาคัญ ความจำาเป็น และความคาดหวัง 

ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ซึ่งทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที

 สำาหรับภารกิจที่ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง คือ ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า เช่น การอุทธรณ์

เรื่องที่ดินที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้มีการตรวจสอบหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริง เสนอขออนุมัติความช่วยเหลือจาก 

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อพิจารณาจ่ายค่าทดแทนและนำาไปสู่ 

การยุติเรื่องในที่สุด
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การเข้าถึงบริการที่จำาเป็น
 ในปี 2556 กฟผ. ได้ดำาเนินงานส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าถึงบริการด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างครอบคลุม ท่ัวถึงและย่ังยืน ด้วยการกำาหนด

เป้าหมายและแผนงานที่จะยกระดับความเชื่อถือได้ในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

ที่เสื่อมสภาพ แผนประเมินสภาพหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ และดำาเนินการบริหารอุปกรณ์ระบบส่งที่ได้ปลดออกจากระบบ รวมทั้งได้

ว่าจ้างบริษัท International Transmission Operations and Maintenance Study (ITOMS) เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีสมรรถนะของ

ระบบส่งกำาลังไฟฟ้า (System Performance Index: SPI) ของ กฟผ. กับหน่วยงานภายนอกในภูมิภาคต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกของ ITOMS โดย

มุ่งหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าให้ทันสมัยเทียบเท่าสากล สรุปผลการศึกษาของ ITOMS ได้ค่า SAIFI ของ กฟผ. เทียบเท่า

อันดับที่ 10 ส่วนค่า SAIDI เทียบเท่าอันดับที่ 8

การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ในปี 2556 กฟผ. ดำาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษาเพื่อลด CO

2
 (Low Carbon Green School) ใน

สถานศึกษา ในการส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว สามารถดำาเนินการด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์ 

ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมการพัฒนาสังคมคาร์บอนตำา่ โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดทำาบัญชีคาร์บอน (Carbon Footprint) 

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวิตประจำาวัน 

สำาหรับโครงการ “ยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน” ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวตั้งแต่ปี 2552-

2556 เพื่อต่อยอดและขยายผลการดำาเนินงานโครงการ “ห้องเรียนสีเขียว” โดยบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปสู่ทุกระบบ

การดำาเนินงาน ทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการนั้น ในปี 2556 มีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียวจำานวน 

18 โรงเรียน ทำาให้ปัจจุบันมีโรงเรียนสีเขียวรวม 92 โรงเรียน จากโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนสีเขียวทั้งหมด 747 โรงเรียน 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ดำาเนินการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมสร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใกล้แนวสายส่งอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับอันตรายและการกระทำาที่อันตราย 

เช่น การเผาไร่อ้อย การปลูกสิ่งก่อสร้าง และการใช้เครื่องจักรใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น รวมทั้งจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ 

ค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง และโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา 



“เพราะตระหนักในสัมพันธภาพของทุกสรรพสิ่ง กฟผ. จึงใหความสำคัญ

กับการดำเนินภารกิจอยางมีความรับผิดชอบ ควบคูการรวมสนับสนุน

ดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมอยางจริงใจ กอเกิดเปนวิถีทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อสรางรากฐานสูความมั่นคงและความสุขใหเกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดไป”

ÊÃŒÒ§ÊØ¢...
»ÅÙ¡¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹
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การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
กฟผ. ตระหนักดีว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมในภาพรวม และได้ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับการดำาเนินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

ประเด็นสำาคัญ เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ การส่งเสริมอาชีพและรายได้ การส่งเสริมด้านการ

ศึกษากีฬา และวัฒนธรรม การสนับสนุนด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือด้านสาธาณภัย การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการเข้าถึง 

และการสนับสนุนการลงทุนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
 กฟผ. ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำาเนินงานของ กฟผ. ทุกข้ันตอน ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็น 

ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานของ กฟผ. รวมถึงการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบบริเวณเข่ือน โรงไฟฟ้า และระบบส่ง รวมท้ังสนับสนุนการสร้าง

ความสัมพันธ์ภายในชุมชน เพื่อแสดงออกถึงมิตรภาพ ความเอื้ออาทร และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในลักษณะของการสร้างคุณค่าร่วม 

(Shared Value)

การสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ
การดำาเนินงานของ กฟผ. ทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง รวมถึงการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ จะใช้การจ้างแรงงาน

ในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้ชุมชน แม้แต่การดำาเนินงานปลูกป่าของ กฟผ. ก็ได้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน ในปี 

2556 ได้จ้างปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ จังหวัดน่าน จำานวน 

5,000 ไร่ และบำารุงรักษาต่อเนื่องอีก 5,000 ไร่ เป็นงบประมาณการจ้างงาน 24 ล้านบาท เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน และหลีกเลี่ยงจาก

การตัดไม้เผาป่าเพื่อการประกอบอาชีพด้วย

นอกจากนั้นได้สนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนในกิจการต่างๆ ของ กฟผ. รวมทั้งใช้เป็นของที่ระลึก 

ของขวัญปีใหม่ เช่น เสื้อยืด เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าทอ ถุงผ้า เครื่องจักสาน ข้าว เป็นต้น และได้เชิญชุมชนมาจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในการจัดงานของ 

กฟผ. เช่น งาน CSR Day งานคุณภาพ ปีละหลายครั้ง
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สำาหรับการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพนั้น กฟผ. ได้สนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 

เพื่อเป็นสถานศึกษาสำาหรับนักเรียนในสายวิชาชีพ และ กฟผ. แม่เมาะได้ให้การสนับสนุนการฝึกงานสำาหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพด้วย นอกจากนี้หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาในหลายสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะสายวิศวกรรมและ

สายช่าง เป็นจำานวนปีละกว่า 2,000 คน 

การส่งเสริมอาชีพและรายได้
กฟผ. ตระหนักดีว่าชุมชนจะอยู่ดีมีสุขได้นั้น จะต้องมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอกับการดำาเนินชีวิต เขื่อนและโรงไฟฟ้าต่างๆ 

จึงได้ให้การส่งเสริมอาชีพตามวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน โดยจัดทำาแผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อจัดทำาแผนที่สังคม 

และให้การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข
เป็นโครงการที่ดำาเนินการโดยเขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำาเขื่อนอุบลรัตน์มีพันธุ์ปลาที่หลากหลาย ชาวบ้านสร้างรายได้จาก

อาชีพประมง จึงได้เร่ิมดำาเนินการ โครงการอนุรักษ์พันธ์ุปลา ประชามีสุข ต้ังแต่ปี 2552  เน่ืองจากพบปัญหาว่า ชาวบ้านจับปลาในอ่างเก็บน้ำา 

ได้น้อยลง รายได้จากการจับปลาขายของชาวประมงพื้นบ้านก็ลดน้อยลงไปด้วย เขื่อนจึงได้ร่วมมือกับประมงอำาเภอศรีบุญเรืองและชาวบ้าน 

ที่อาศัยอยู่ริมอ่าง ช่วยกันวางแนวเขตอนุรักษ์ โดยมีคณะกรรมการจากชุมชนบ้านภูคำาเบ้าและบ้านโนนสวรรค์ช่วยกันดูแล และชาวบ้านได้

ช่วยทำากระชังอนุบาลลูกปลาโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือให้ปลาได้อาศัยกระจายอยู่ท่ัวไปตามแนวริมฝ่ัง เข่ือนได้นำาพันธ์ุปลาพ้ืนเมืองต่างๆ 

ที่เกือบจะสูญหายไปจากลำาน้ำาพองแล้ว เช่น ปลายี่สกไทย ปลากาดำา ปลากะโห้ไทย และปลายี่สกเทศ เป็นต้น มาปล่อยลงในกระชังอนุรักษ์ 

เม่ือปลาในกระชังเร่ิมเติบโตแข็งแรงข้ึน ชาวบ้านก็จะนำาไปปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำา และให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลให้อาหาร มีการกำาหนดกฎท้องถ่ิน 

ร่วมกันในการช่วยกันดูแลกระชังอนุรักษ์ ป้องกันชาวบ้านบุกรุกเข้าไปจับปลาในแนวเขตอนุรักษ์ โดยเขื่อนอุบลรัตน์ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 

หนุนเสริม  นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายขยายแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำาน้ำาพอง เช่น บริเวณปากลำาน้ำาเชิน ลำาน้ำาพอง และลำาพะเนียง   

ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวช่วยทำาให้ชาวบ้านริมอ่างเก็บน้ำามีรายได้จากการขายปลาที่จับได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

โครงการคืนถิ่นกุ้งก้ามกรามสู่ลุ่มน้ำาตาปี-พุมดวง 
กฟผ. ดำาเนินงานโครงการ “คืนกุ้งก้ามกรามสู่ลุ่มน้ำาตาปี-พุมดวง” ของโรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี ส่งผลให้กุ้งก้ามกรามสัตว์ประจำาท้องถ่ิน 

มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในลำาน้ำาแห่งน้ี สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนอย่างย่ังยืน โดยโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ของ กฟผ. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ  

โดยให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำาจืดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำาเนินการเพาะพันธ์ุกุ้งก้ามกรามจำานวนหน่ึงล้านตัว ในส่วนของผู้นำาชุมชนท้องถ่ิน 

และส่วนราชการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีปล่อยกุ้งก้ามกรามเนื่องในโอกาสต่างๆ ส่วนผู้นำาท้องถิ่น อบต. กำานัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษากุ้งที่ได้ปล่อยลงสู่แม่น้ำาให้มีความปลอดภัยจนกว่าเจริญเติบโต

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอีกโครงการหน่ึงท่ี กฟผ. พัฒนาต่อยอดจากโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการสนับสนุนชุมชนรอบเข่ือน โรงไฟฟ้า 

และระบบส่ง ที่นำาแนวทางชีววิถีและเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำาวัน ด้านการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง 

และสิ่งแวดล้อม จนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชน ตลอดจนชุมชนอื่นๆ ได้มา

ศึกษาดูงาน ซ่ึงในปี 2556 ได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 10 แห่งใน 4 ภาค เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้สร้างคุณค่าเพ่ิมจาก

ที่ดำาเนินการอยู่เดิมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป โดย กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

ชุมชนต้นแบบ เช่น เครื่องสีข้าว การส่งเสริมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
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โรงงานวิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งอำาเภอเหนือคลอง
โรงงานวิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งอำาเภอเหนือคลอง เป็นผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงด้านพลังงาน 

ในพื้นที่ชุมชนจังหวัดกระบี่ (ปี พ.ศ. 2553-2556) เพื่อการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย กฟผ. ดำาเนินงานร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โรงงานดังกล่าว ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านคลองหวายเล็ก ตำาบลคลองขนาน อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ใช้ระยะเวลาดำาเนินงาน 4 ปี 

เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยการวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เร่ิมจากการปรึกษาหารือและร่วมกันวิเคราะห์ 

ปัญหาในครัวเรือนท่ีจะส่งผลกระทบถึงต้ังแต่ระดับชุมชนและขยายไปถึงระดับชาติ  ชุมชนได้ทำาการรวบรวมความต้องการและปัญหาท่ีแท้จริง 

เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ใช้การทำาบัญชีครัวเรือนหาค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง ซึ่งพบว่าค่าเชื้อเพลิงหุงต้ม ได้แก่ แก๊สถังและถ่านไม้เป็นค่าใช้จ่าย

ที่มีปริมาณสูง เมื่อทราบสาเหตุได้ร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาจนได้คำาตอบว่า ชุมชนผลิตเชื้อเพลิงจำาหน่ายและใช้เอง โดยการนำาเศษ

วัสดุเหลือใช้ภายในชุมชน ได้แก่ กะลามะพร้าว และไม้ลอยน้ำา มาผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง  ภายหลังจากการศึกษาทดลองและเดินทาง

ไปดูงานการทำาถ่านอัดแท่ง การบริหารจัดการชุมชน และนำาวิธีเผาถ่านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมใช้ ทำาให้สามารถผลิตถ่านอัดแท่งได้

สำาเร็จและจัดตั้งเป็นเป็นโรงงานวิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งอำาเภอเหนือคลอง สามารถผลิตถ่านอัดแท่งได้ถึงวันละ 800 กิโลกรัม ชาวบ้าน 

หมู่ที่ 6 ใน อำาเภอเหนือคลอง หันมาทำาอาชีพเผาถ่านกะลามะพร้าว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน เปิดโอกาสให้ชาวบ้านลงหุ้นและรับ

เงินปันผลปีละ 1 ครั้ง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
กฟผ. ยังตระหนักอีกว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำาคัญที่สุดของการพัฒนาชุมชนและสังคมทุกด้าน จึงได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม

การศึกษาและการกีฬาในทุกระดับ ทั้งยังร่วมขจัดปัญหาที่ทำาให้เด็กนักเรียนออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยเรียน อันส่งผลให้เกิดการจ้าง

แรงงานเด็ก ตลอดจนร่วมส่งเสริมการใช้ความรู้ในชุมชนและในท้องถิ่น กิจกรรมการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2556 มีดังนี้

 โครงการ Move World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารด้าน 

พลังงานและส่ิงแวดล้อม และสร้างเครือข่ายผู้นำาเยาวชนพันธ์ุใหม่ ข้ึนในทุกภาคท่ัวประเทศให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ 

มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ใช้ศักยภาพและพลังของเยาวชนช่วยเหลือ

ชุมชนและสังคมผ่านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. ซึ่งเป็นองค์กรที่ม ี

องค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายที่มีความชำานาญด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในแต่ละด้าน 

ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำานักส่งเสริมงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) และสมาคมพัฒนาศักยภาพและ

อัจฉริยภาพมนุษย์ 

โครงการฯ เริ่มการดำาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้นำาเยาวชน 

รอบพ้ืนท่ี กฟผ. และผู้นำาเยาวชนท่ัวไปท่ีต้องการพัฒนาศักยภาพทางความคิด รวมท้ังท่ีปรึกษาของกลุ่มผู้นำาเยาวชนจากทุกภาคของประเทศ 

ประมาณ 2,000 คน โดยยึดหลักการพัฒนาผู้นำาเยาวชนพันธ์ุใหม่ การขยายเครือข่ายและการขยายผลให้ผู้นำาเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ควบคู่กับการดูแลพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของเยาวชนจะนำามาสร้างโครงงานที่สามารถ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Problem-Based Approach) เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการกระทำา

ของธรรมชาติและจากมนุษย์ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน
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ปัจจุบันโครงการ Move World Together: เคล่ือนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม” มีโครงงานท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา

จำานวน 85 โครงงาน และ 3 โครงงาน ที่อยู่ในขั้นตอนขอจดอนุสิทธิบัตร ซึ่งโครงงานนวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่าง 

บูรณาการให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 โครงการ “โรงเรียนต้นแบบ กฟผ.” มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมให้กับสถานศึกษา 

ที่อยู่โดยรอบ เขื่อน โรงไฟฟ้า และระบบส่ง โดยคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. จำานวน 26 แห่ง 

ระยะเวลาดำาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนัก และดำาเนินกิจกรรมในการ

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเยาวชนเป็นผู้เสนอโครงการ และจะมีการประเมินกิจกรรมเป็น 

ขั้นตอน ตั้งแต่การปฏิบัติด้วยตนเอง และขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดย กฟผ. ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประเมินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และ กฟผ. จะสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อเป็นโรงเรียน

ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ กฟผ. ธารน้ำาใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ เป็นหนึ่งในกิจกรรมกลุ่มจิตอาสาของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่

เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปภัมภ์แก่เยาวชนอำาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กฟผ. ดำาเนินโครงการสำารวจแหล่งลิกไนต์ เป็นชุมชนอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ครอบครัวมี 

ฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ทำาให้มีเยาวชนชายหญิงกลุ่มเสี่ยงจำานวนมากที่ต้องออกนอกระบบการศึกษาก่อนวัย 

อันควร

การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาจนจบปริญญาตรีให้แก่เยาวชนท่ีขาดแคลน 

ทั้งนี้ผลการดำาเนินงานจนถึง ปี พ.ศ. 2556 ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วรวม 19 ครั้ง เป็นเงินทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 6,512,010 บาท มี

เยาวชนในโครงการปัจจุบันรวม 164 คน และพ่อ-แม่อุปถัมภ์ได้สนับสนุนเยาวชนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วรวม 17 คน  

สนับสนุนสมาคมยกน้ำาหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมยกน้ำาหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย มาตั้งแต่ปี 2547 และ

ประสบความสำาเร็จ โดยสามารถคว้าเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถึง 3 ครั้งต่อเนื่อง และใน

ปี 2556 กฟผ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมยกน้ำาหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2559 โดย

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นรายปี ปีละ 16 ล้านบาท มีระยะเวลาสนับสนุน 4 ปี รวมเป็นเงิน 64 ล้านบาท
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สำ�หรับก�รแข่งขันในปี 2556 ได้มีก�รจัดแข่งขัน EGAT ยกน้ำ�หนักน�น�ช�ติ 3 ร�ยก�ร ได้แก่ ก�รแข่งขัน EGAT ยกน้ำ�หนัก

น�น�ช�ติ ชิงถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร และสมเด็จพระเทพรัตน 

ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รีี  และก�รแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ กรุงย่�งกุ้ง ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์ ระหว่�งวันที่ 13-16 

ธันว�คม 2556 นักกีฬ�ทีมช�ติไทย จำ�นวน 9 คน ได้รับร�งวัล 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

การสนับสนุนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
กฟผ. ได้สนับสนุนงบประม�ณให้กับสม�คมเรือพ�ยแห่งประเทศไทย เพ่ือดำ�เนินก�รจัดก�รแข่งขันเรือพ�ยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นม� โดยในปี 2556 ได้สนับสนุนงบประม�ณจำ�นวน 6,348,000 

บ�ท ในก�รจัดแข่งขัน 3 สน�ม คือเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนรัชชประภ� และเขื่อนภูมิพล นอกจ�กสนับสนุนด้�นงบประม�ณแล้วยังได้สนับสนุน

สถ�นที่สำ�หรับก�รจัดก�รแข่งขัน และที่พักสำ�หรับนักกีฬ�ด้วย ทั้งนี้เพื่อพัฒน�ศักยภ�พนักกีฬ�เข้�สู่สน�มแข่งขันน�น�ช�ติ โดยมีนักกีฬ�

จ�กพื้นที่ กฟผ. เข้�ร่วมเป็นนักกีฬ�เรือพ�ยทีมช�ติด้วย จึงเป็นก�รส่งเสริมเย�วชนในพื้นที่ กฟผ. ในก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นกีฬ�       

ในปี 2556 นักกีฬ�จ�กสม�คมเรือพ�ยแห่งประเทศไทย ที่เป็นนักกีฬ�จ�กพื้นที่หน่วยง�น กฟผ. ได้รับร�งวัลในระดับช�ติหล�ย

ร�งวัล อ�ทิ นักกีฬ�จ�ก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ 5 เหรียญทอง จ�กก�รแข่งขันกีฬ�เย�วชนแห่งช�ติ “มห�ส�รค�มเกมส์” และในก�รแข่งขัน

กีฬ�ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์ ระหว่�งวันที่ 11-22 ธันว�คม 2556 นักกีฬ�เรือพ�ยทีมช�ติไทยส�ม�รถคว้�

ร�งวัล 5 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง โดยมีนักกีฬ�จ�กโรงเรียนส�มเง�วิทย�คม จังหวัดต�ก ผ่�นก�รคัดเลือกเป็น

ตัวแทนทีมช�ติไทย ส�ม�รถคว้� 2 เหรียญทองแดง จ�กก�รแข่งขีนซีเกมส์ด้วย

โครงการอนุรักษ์-ส่งเสริมเพลงไทยพื้นบ้านล้านนา 
กฟผ. แม่เม�ะ ได้ตระหนักถึงคุณค่�ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ชมรมดนตรีไทย กฟผ. แม่เม�ะ ได้ให้ก�รสนับสนุนในก�ร 

ส่งเสริมคว�มรู้และทักษะก�รเล่นดนตรีไทย ให้กับเย�วชนและคนในชุมชน ในรูปแบบของจิตอ�ส� เริ่มดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่อง 

ถึงปัจจุบัน นอกจ�กเป็นก�รส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นก�รส่ือส�รต�มธรรมช�ติในลักษณะ 

ของครูกับศิษย์ โดยสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียนในโรงเรียนอำ�เภอแม่เม�ะ จังหวัดลำ�ป�ง 16 โรงเรียน และกลุ่มเย�วชนนอกระบบก�รศึกษ� 

อีก 9 กลุ่ม นอกจ�กนั้นยังได้ถ่�ยทอดภูมิปัญญ�ก�รทำ�เครื่องตนตรีพื้นเมืองให้กับเย�วชนด้วย 

การสนับสนุนด้านสุขภาพ

กฟผ. ยังมีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนให้ผู้คนในชุมชนเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พพื้นฐ�นที่จำ�เป็น เนื่องจ�กสุขภ�พที่ดีเป็นองค์ประกอบที่

จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิตและได้รับก�รยอมรับว่�เป็นประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชน กิจกรรมก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญในปี 2556 คือ 

 กฟผ. แม่เมาะได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ 

จังหวัดลำาปาง อ�ค�รศูนย์เฝ้�ระวังเวชศ�สตร์ส่ิงแวดล้อม ณ โรงพย�บ�ลแม่เม�ะ จัดสร้�งข้ึนเพ่ือรองรับก�รตรวจรักษ�พย�บ�ล 

และเฝ้�ระวังโรคจ�กสิ่งแวดล้อมของประช�ชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งยังเป็นก�รช่วยพัฒน�บุคล�กรส�ธ�รณสุขในพื้นที่ ได้รับคว�มรู้ด้�น 

อ�ชีวเวชศ�สตร์และส่ิงแวดล้อม และก�รจัดระบบเฝ้�ระวังท่ีส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้กับสภ�พก�รณ์และเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนท่ีอ่ืนได้ 

โดยในโครงก�รน้ี กฟผ. ได้ให้ก�รสนับสนุนเป็นเงินจำ�นวนท้ังส้ิน 36.4 ล้�นบ�ท ระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�ร 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) 

ประกอบด้วยค่�จ้�งเขียนและออกแบบอ�ค�ร ก�รก่อสร้�งอ�ค�ร 2 ชั้น ก�รจัดซื้อครุภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ในก�รเฝ้�ระวังและ

รักษ�พย�บ�ล และก�รจัดกิจกรรมเพื่อเฝ้�ระวังสุขภ�พประช�ชนที่ได้รับผลกระทบโดยรอบเหมืองและโรงไฟฟ้�แม่เม�ะ
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การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
กฟผ. ร่วมช่วยเหลือด้านอุทภัยและต้านภัยหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงานและบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ กฟผ. จัดถุงยังชีพพร้อม 

น้ำาดื่มจำานวน กว่า 50,000 ชุดรวมมูลค่า 16 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านหน่วยงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้

ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน กฟผ. และบริเวณแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 

และภาคกลางอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากในปี 2556 ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ได้จัดผ้าห่ม

กันหนาวมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่เขื่อน โรงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นจำานวนเงินประมาณ 4.5 ล้านบาท

การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการเข้าถึง
กฟผ. ยังตระหนักถึงความสำาคัญของการนำาเทคโนโลยี ทักษะ และความชำานาญงาน ออกถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมในภาพรวม   

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือนำาไปใช้แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยมุ่งเน้น 

การดำาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การสานสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานศึกษาทำาการวิจัย 

และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การให้ความช่วยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนตำ่าและสามารถทำาซำ้าได้ง่าย การถ่ายทอด

และเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในท้องถ่ิน และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้และเทคโนโลยี 

ดั้งเดิมไปพร้อมๆ กับการปกป้องสิทธิของชุมชนในด้านความรู้และเทคโนโลยีในชุมชนที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ 

ในรอบปี 2556 กฟผ. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวม 25 โครงการ ด้วยงบประมาณ 

199.15 ล้านบาท และ กฟผ. ยังมีนโยบายให้การจัดสรรงบประมาณสำาหรับสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ จำานวนร้อยละ 3 ของกำาไรสุทธิ

หรือประมาณ 900 ล้านบาท เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. และประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณ

วิจัยในความร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ 

ชื่อ โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. กับ สวทช. เป็นเงิน 10 ล้านบาท และโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. 

อีก 10 ล้านบาท ทั้งนี้ มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กฟผ. ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 183 โครงการ คิดเป็นเงิน 1,199 ล้านบาท 

นอกจากนั้น กฟผ. ยังได้จัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้การรักษาพยาบาลกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่สายส่งไฟฟ้า

แรงสูง โดยในปี 2556 ให้บริการประชาชน จำานวนประมาณกว่า 10,000 คน
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 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน

รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง

 โครงการศึกษาศักยภาพและการจัดทำาต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชน

 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและการนำาวัสดุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าไปสร้างมูลค่าด้าน 

การเกษตร และเทคโนโลยี พืชพลังงาน

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฟื้นฟูหญ้าทะเล กฟผ. ร่วมกับคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชนเกาะปู อำาเภอ 

เหนืองคลอง จังหวัดกระบ่ี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฟ้ืนฟูหญ้าทะเล เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีการเพาะเล้ียง 

เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่และมีความสำาคัญต่อระบบนิเวศวิทยา โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

การวางท่อซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านปลา และร่วมกันปลูกหญ้าทะเล ณ บริเวณเกาะบ้านปู ตำาบลศรีบอยา อำาเภอเหนือคลอง จังหวัด

กระบี่

 โครงการใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ นำาเถ้าลอยลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นส่วนผสมการทำาปะการังเทียมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็น

ผลสำาเร็จ ด้วยคุณสมบัติเด่น ต้านทานการกัดกร่อนจากซัลเฟตได้ดี ราคาถูก ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล นำาร่อง

ชายฝั่งทะเลบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเป็นแห่งแรก

สำาหรับในปี 2556 โครงการวิจัยที่มีผลการดำาเนินการโดดเด่นมีดังนี้

 โครงการศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร 

 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาบ้านปลาและฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำาบล

เกาะศรีบอยา อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง



55

การสนับสนุนการลงทุนด้านสังคม
ในปี 2556 กฟผ. ได้ร่วมลงทุนกับองค์กรอ่ืนๆ อาทิ หน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังอย่างเต็มท่ี ในการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในสังคม โดยกิจกรรมที่โดดเด่นในรอบปี มีดังนี้

 โรงไฟฟ้าพลังน้ำาชุมชนบ้านคลองเรือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำาชุมชนบ้านคลองเรือ ดำาเนินงานภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้าน 

พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 โดย กฟผ. ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยชีวิตนครศรีธรรมราช เพื่อสื่อสารสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายชุมชนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ รูปแบบการดำาเนินงาน 

ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ให้ความสำาคัญอย่างเท่าเทียมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความเป็นเจ้าของให้กับชุมชนตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าพลังน้ำาชุมชนบ้านคลองเรือ อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ใช้เวลาในการเตรียมชุมชนและ

กระบวนการมีส่วนร่วม 4 ปี โดย กฟผ. ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค และเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ 1 ชุด และดำาเนินการ 

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งในปี พ.ศ. 2554 ระยะเวลา 9 เดือน งบประมาณ 9 ล้านบาท สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ.2555 ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำาวัน รวมท้ังการสร้างอาชีพและรายได้ นอกจากน้ัน 

ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ โรงอบหมาก โรงหีบน้ำามันปาล์ม ห้องเย็นแช่ผลไม้ เป็นต้น

   ในปี 2556 โรงไฟฟ้าพลังน้ำาชุมชนบ้านคลองเรือ ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

และ กฟผ. ให้เข้าร่วมในการประกวดโครงการพลังงานหมุนเวียนท่ีไม่เช่ือมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า และการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม หรือ CSR สามารถคว้ารางวัลได้ท้ังในระดับประเทศและระดับอาเซียน

 กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: นำาสิ่งดีงามสู่ตาโลก” และสร้างอาคารศูนย์เรียนรู ้

“ราชานุรักษ์” ตามท่ี กฟผ. เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีร่วมสนองพระราชดำาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นถึง

ความสำาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่ปี 2548 ใช้พื้นที่ดำาเนินโครงการตามเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย เขื่อน

ภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ เข่ือนรัชชประภา เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนสิรินธร เข่ือนจุฬาภรณ์ เข่ือนบางลาง 

เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนน้ำาพุง และโรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา ทั้งนี้ กฟผ. โดยได้เปิดโอกาสให้ชุมชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำาริฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประสานองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “เรียนรู้ร่วมกันใน 

ป่าผืนใหญ่” เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่ารอบเขื่อนอย่างเห็นคุณและรู้ค่า”
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ในรอบปี 2556  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ 

อพ.สธ. ร่วมกับ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย 

: นำาสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และให ้

ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จากปราชญ์ชาวบ้านและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผ่านการประชุมเร่ืองต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์ ศึกษาพัฒนา และใช้ประโยชน์พันธ์ฺผักพ้ืนบ้านและไม้ผลพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร 

ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม และเปิดงาน ในวันที ่

20 ธันวาคม 2556
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ในโอกาสนี้ กฟผ. ได้จัดสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ “ราชานุรักษ์” ขึ้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน นำาไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้

ประชาชน  ช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ภายในอาคารมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการ 

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผ่านสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย  

การจัดพื้นที่นิทรรศการ ประกอบด้วยห้องฉายภาพยนตร์ “ขุมทรัพย์ของชาวไทย” และยังแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 โซน คือ 

โซนที่ 1 เกี่ยวกับ ผืนป่าตะวันตก และรอยเลื่อนแผ่นดินไหว รวมถึงการดูแลความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเพื่อรองรับแผ่นดินไหว โซนที่ 2 

ขุมพลังไม่มีวันหมด แสดงการพัฒนาในการนำาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำา พลังงานลม 

เป็นต้น โซนที่ 3 แสงนำาทางแห่งการอนุรักษ์ แสดงความเป็นมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการดำาเนินงานโครงการ ของ กฟผ. รวมท้ังคุณค่าของพรรณพืช ท่ี กฟผ. เก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้

ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป โซนท่ี 4 พระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่กระตุ้นให้ชาวไทยทุกคนตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และโซนที่ 5 การอนุรักษ์ที่ตัวคุณ แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติ

จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยทุกคนลงมือทำา
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ผลการดำาเนินงานเพิ่มเติมตามรายการตัวชี้วัด GRI-G3
ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด ผลการดำาเนินงานของ กฟผ. ในปี 2556

วิธีบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

(การปฏิบัติด้านการรักษาความ

ปลอดภัย)

ในการปฏิบ ัต ิด ้านร ักษาความปลอดภัยนั ้น กฟผ. โดยฝ่ายร ักษา

ความปลอดภัย ได้ดำาเนินการโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัย

สามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับเรื่องสิทธิ

มนุษยชน โดยปลูกฝังให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน รู้จักตระหนัก

ถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตนเอง และผู้อื่น โดยปฏิบัติต่อพนักงานหรือ

ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่ง กฟผ. ได้ยกย่อง

ชมเชยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตน 

เพื่อการทำางาน และช่วยเหลือสังคม ด้วยการมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และ

ประกาศนียบัตรแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยดีเด่นในวันรวมใจ รปภ. กฟผ.  

ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี

และในปี 2556 กฟผ. ได้เรียนเชิญท่านองคมนตรี พลอากาศเอกกำาธน  

สินธวานนท์ มาเป็นผู้มอบรางวัลและประกาศนียบัตรดังกล่าว

สำาหรับการดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมา เป็นเรื่องที่ฝ่าย

รักษาความปลอดภัยของ กฟผ. ให้ความสำาคัญเช่นเดียวกัน โดยมีการตรวจ

ประเมินการปฏิบัติตามสัญญาจ้างฯ ในด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เพื่อ

ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมา ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

อย่างเหมาะสมและมีความเสมอภาค รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบให้

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมา โดยเสนอให้ได้รับรางวัลจากต้นสังกัด

เพื่อให้เกิดขวัญและกำาลังใจในการทำางานด้วย

EU5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ

จัดสรรให้ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ

ได้ แบ่งประเภทตามกรอบของหลัก

เกณฑ์การซื้อขายคาร์บอนเดรดิต

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ถูกบังคับในการจัดสรรปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำาศักยภาพในการลด 

ก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National  

Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยใช้กรณีฐานอ้างอิง 

(Business-as-usual: BAU) เป็นปี ค.ศ. 2005 โดยใช้มาตรการต่างๆ ตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน 

โดยที่ประเทศไทยจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานทั้งหมด

ประมาณ 367 ล้านตัน ในปี ค.ศ. 2020 โดยอ้างอิงแผน PDP2007

ในปี 2556 กฟผ. ได้สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกแบบ Domestic 

NAMAs ซึ่งเป็นการดำาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกโดยไม่พึ่งพาความ 

ช่วยเหลือด้านการเงิน เทคโนโลยี หรือความชำานาญพิเศษจากประเทศที่

พัฒนาแล้ว และได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศของโลกที่จะให้บรรลุเป้าหมายในการรักษา

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ กฟผ. ยังตระหนักถึงความจำาเป็นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือน

กระจก โดยได้ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเตรียม 

พร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำาและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและสนับสนุนให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น 

รวมถึงสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีเป้าหมายของ

การดำาเนินโครงการ CDM ดำาเนินโครงการ T-VER นำาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 

เข้าร่วมโครงการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 

(Carbon Footprint for Organization) การดำาเนินโครงการห้องเรียน

สีเขียว โดยมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจัดการพลังงานและเผยแพร่ความรู้

ในด้านการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการ

ปล่อย CO2 ดำาเนินโครงการร่วมกับชุมชนเพื่อการเป็นชุมชนเศรษฐกิจและ

สังคมคาร์บอนต่ำา การดำาเนินกิจกรรม Carbon Neutral Man ส่งเสริมการใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก และ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

EU9 ข้อกำาหนดในการปลดโรงไฟฟ้าออก

จากระบบ (โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) 

แผนการและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการ

ปลดโรงไฟฟ้าออกจากระบบ

(โรงไฟฟ้านิวเคลียร์)

ปัจจุบัน กฟผ. ยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

EU19 การสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมี

ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้าน

พลังงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในรอบปี 2556 กฟผ. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำาหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Public Scoping) เพื่อรับฟังความคิดเห็นใน

พ้ืนท่ีชุมชน ในการดำาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชน ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

ประกอบด้วยโครงการต่อไปนี้

1.  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางประกง ชุดที่ 5 ตำาบลท่าข้าม 

อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.  การศึกษาและจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น และรายงาน

การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ 

อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3.  การรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้น้ำามันดีเซล

เป็นเชื้อเพลิงสำารองสำาหรับโรงไฟฟ้าจะนะ

4.  การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นเพ่ือเลือกท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟ้า

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จังหวัดนครศรีธรรมราช
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5.  การรายงานวิเคราะห์ผลการกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น โครงการระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม)

6. การรายงานศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาเขื่อนกิ่วคอหมา

สำาหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

ชุมชนในปี 2556 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5

ที่ได้ถูกกำาหนดให้เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 67 วรรค 2 นั้น ดำาเนินงานโดยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ (กอสส.) ซ่ึงใช้วิธีศึกษาจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

และสุขภาพ (EHIA) ของโครงการท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 

การเชิญผู้แทนโครงการฯ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม การลงพื้นที่สำารวจสถานที่ตั้ง

โครงการ การประชุมรับฟังข้อมูลและความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคประชาสังคม

EU18 ร้อยละของพนักงานบริษัทผู้รับเหมา

หรือรับช่วงต่อ ที่ผ่านการฝึกอบรมให้

ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2556 กฟผ. ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยที่เกี่ยวข้อง (Safety Orientation) ให้แก่พนักงานบริษัทผู้รับเหมา

หรือรับช่วงต่อ อาทิ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จำานวน 555 คน จาก 41 บริษัท 

โดยแบ่งเป็นงานจ้างเหมาประเภทต่างๆ ได้แก่ งานตรวจสอบเครน งาน 

Cable Jib Crane งานจัดทำาระบบกันซึมป้องกันนำ้าท่วม งานปิดบ่อบาดาล 

งานช่างแอร์ งานจัดสวนและสนามหญ้า เป็นต้น

EU21 มาตรการและการวางแผนรองรับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน แผนการจัดการ

สถานการณ์ฉุกเฉินหรือในระหว่าง

เกิดภัยพิบัติ และหลักสูตรฝึกอบรม

ต่างๆ รวมทั้งแผนฟื้นฟูหน่วยงาน

ภายหลังเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

กฟผ. ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนรองรับเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารและสถานที่ที่สำาคัญ เช่น โรงไฟฟ้า ศูนย์

ควบคุมระบบกำาลังไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง อาคารสำานักงานใหญ่ จะทำาการ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อกำาหนดเหตุการณ์ กำาหนดสถานการณ์

ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์ และกำาหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน จากนั้นจะจัดทำา

แผนรับรองเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่อรับรองการเกิดเหตุการณ์และสถานการณ์ 

     ตัวอย่างแผนรับรองเหตุฉุกเฉินที่มีการดำาเนินการแล้ว เช่น

     - แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีระบบผลิตหรือระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ขัดข้อง

     - แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน Blackout Restoration

     - แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน Partial Blackout Restoration

     - แผนรองรับเหตุฉุกเฉินเสาส่งโรงไฟฟ้าล้ม เป็นต้น

ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง

กำาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
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อัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งกำาหนดให้สถานประกอบการต้องมีการจัดทำาแผน

รองรับเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย  และมีการดำาเนินการซ้อมเป็นประจำาทุกปี 

ซึ่ง กฟผ. ได้มีการดำาเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดย

ในปี 2556 หน่วยงานระดับปฏิบัติการของ กฟผ. อาทิ โรงไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติ

การระบบส่ง ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ได้มีการฝึกซ้อมแผน

รองรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น 108 ครั้ง โดยแยกเป็นแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

ด้านอัคคีภัยระดับความรุนแรงระดับ 1 จำานวน 67 ครั้ง 

ในส่วนผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง กฟผ. มีนโยบายให้บริษัทรับเหมา บริษัท

รับเหมาช่วง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ที่กำาหนดให้ต้องมีการ

อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานของบริษัทไม่น้อยกว่า 40% และ 

กฟผ. จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำาโครงการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ

และกำากับดูแลให้บริษัทรับเหมาและรับเหมาช่วงดำาเนินการตามกฎหมาย 

สำาหรับกฎหมายเฉพาะกิจการที่ กฟผ. เกี่ยวข้องและมีการกำาหนดให้มีการ 

จัดทำาแผนรองรับเหตุ ได้แก่ กฎกระทรวงพลังงาน เร่ืองคลังน้ำามัน พ.ศ. 2556  

ท่ีกำาหนดให้ผู้ประกอบกิจการท่ีมีคลังน้ำามัน ต้องจัดทำาแผนระงับเหตุเพลิงไหม้

และมีการฝึกซ้อมแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(ข้อ 57) ซึ่ง กฟผ. ได้มีการดำาเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว

นอกจากนี้ กฟผ. มีแผนการกู้คืนระบบไฟฟ้า เช่น แผนรองรับเหตุ

ฉุกเฉิน Blackout Restoration  แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน Partial Blackout 

Restoration  แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน Substation Restoration  แผนกู้คืน

เมื่อเกิดภัยพิบัติของระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery Plan)  และมี

การฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นประจำา ทั้งนี้ กฟผ. ยังตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการฝึกซ้อมแผนรองรับ

เหตุฉุกเฉินตามหน่วยงานต่างๆ ของ กฟผ. โดยจะมีการสื่อสารให้ชุมชนได้

รับทราบเพื่อมิให้เกิดความตื่นตระหนก อีกทั้งการฝึกซ้อมแผนในระดับความ

รุนแรงระดับ 3 โดยได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น 

เช่น สถานีดับเพลิงระดับท้องถิ่น อบต. นายอำาเภอ เจ้าหน้าที่ตำารวจ หรือ

เจ้าหน้าที่ทหาร (กรณีซ้อมแผนที่เกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมและมีผลต่อ

ความมั่นคง)  เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นประจำา 

ด้านการสื่อสาร กฟผ. ได้เผยแพร่การฝึกซ้อมรองรับเหตุฉุกเฉินให้กับ 

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนผ่านทางช่องทางข่าวสาร กฟผ. เช่น เสียง 

ตามสาย E-mail และการประชุมชี้แจงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น

EU22 จำานวนประชากรที่อพยพออกจาก

พื้นที่โครงการและได้รับเงินชดเชย 

แบ่งตามประเภทโครงการ

ในปี 2556 กฟผ. ได้ดำาเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับราษฎรที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น

1) โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10 จำานวน 

482 ราย

2) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าสำาหรับรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน ระยะท่ี 

1 จำานวน 1,903 ราย
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3) โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล จำานวน 63 ราย  

และจ่ายชดเชยราษฎรท่ีต้องอพยพออกจากพ้ืนท่ีโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

น่าน 2 – แม่เมาะ 3 โดยได้รับค่าชดเชยผลกระทบทางร่างกาย และเศรษฐกิจ 

รายละ 763,121.83 บาท เป็นต้น

หลัก EC6 นโยบาย วิธีการปฏิบัติ และสัดส่วน

การจัดซื ้อจัดจ้างในท้องถิ ่นที ่

หน่วยงานตั้งอยู่

ในรอบปี 2556 กฟผ. มีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง

เป็นนโยบายของ กฟผ. ให้กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน โดยมีการจ้างแรงงาน

ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อเป็นการ

สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง กฟผ. กำาหนดให้ 

หน่วยงานพัสดุและจัดหาเป็นผู้ดูแลกระบวนการจ้างเหมาและจัดซื้อจัดจ้างใน

ท้องถิ่นที่หน่วยงานตั้งอยู่

หลัก EU6 การบริหารจัดการเพื่อรักษาไว้ซึ่ง

ความพร้อมจ่ายของกระแสไฟฟ้าและ

ความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

และการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลนี้ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี กฟผ. 2556

หลัก HR1 ร้อยละและจำานวนข้อตกลงด้านการ

ลงทุนที่มีนัยสำาคัญ ที่บรรจุข้อกำาหนด

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือผ่านการ

กลั่นกรองด้านสิทธิมนุษยชน

กฟผ. ยังไม่มีรายละเอียดข้อตกลงด้านการลงทุนที่มีนัยสำาคัญ ซึ่งได้บรรจุ 

ข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างของ 

กฟผ. ที่มีความโปร่งใส

หลัก HR2 ร้อยละของบริษัทผู้จัดหา/ผู้รับเหมา

ช่วง

ที่ผ่านการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนและวิธีการที่หน่วยงานใช้ในการ 

กลั่นกรอง กฟผ. ยังไม่มีรายละเอียดของผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาที่ผ่านการ 

ดำาเนินการคัดเลือกด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำาคัญ แต่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ 

การจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หลัก HR4 จำานวนเหตุการณ์ที่มีการเลือกปฏิบัติ

ด้านสิทธิมนุษยชน และวิธีการที่

หน่วยงานใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์

ดังกล่าว

กฟผ. ให้ความสำาคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งใน 

แผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 

เป้าประสงค์ที่ 3 แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. ให้

มีแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกิจกรรมที่ 1 ได้แก่ สร้างฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการที่ละทิ้งงานหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ฉ้อโกงหรือละเมิดหลัก

สิทธิมนุษยชน และกิจกรรมที่ 2 ได้แก่ ประเมินผู้ประกอบการที่รับจ้างหรือ

ผู้รับเหมา (Outsource) เพื่อมิให้มีการละเมิดหลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิ

มนุษยชน และกฎหมายอื่นๆ (มีบันทึกความเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรม

ของผู้รับจ้างหรือผู้ที่มารับจ้าง) โดยมีการกำาหนดตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบที่

ชัดเจน เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของกิจกรรม

ภายใต้แผนงานดังกล่าว กฟผ. ได้แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำาระบบฐานข้อมูล 

ผู้ประกอบการที่ละเมิดธรรมาภิบาล ตามคำาสั่ง อพจน. ที่ ค. 4/2556 มี 

ผู้บริหารระดับ 11 ฝ่ายพัสดุและจัดหาภายในประเทศเป็นประธาน และ

หัวหน้ากองท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับงานพัสดุและจัดหาทุกสายงานเป็นกรรมการ
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โดยมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำาเนินกิจกรรมตามแผนงานฯ 

(กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินการละเมิดหลักธรรมภิบาล และประเมินการ 

ละเมิดหลักธรรมภิบาลของผู้ประกอบการ) ซึ่งในปี 2556 พบว่ามีการละเมิด

หลักธรรมภิบาลตามหลักสิทธิมนุษยชน จำานวน 2 ราย ได้แก่ 1) การละเมิด

เรื่องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยผู้

ประกอบการไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง 2) การละเมิดกฎหมายความปลอดภัย

ตามประกาศเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน ฉบับที่ 1 เรื่องความปลอดภัย

ในการทำางานเกี่ยวกับเครื่องจักร โดยผู้ประกอบการไม่ได้ให้ลูกจ้างมีอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในงานบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า และเม่ือ กฟผ. ตรวจพบ 

ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่องทันที พร้อมกับบันทึกไว้ในฐานข้อมูล 

ประวัติผู้ประกอบการท่ีมีผลงานไม่ได้มาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นประวัติในการจัดหา 

ครั้งต่อไป

หลัก HR6 การดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงต่อเหตุการณ์การใช้แรงงานเด็ก 

และมาตรการของหน่วยงานที่ใช้ขจัด

การบังคับใช้แรงงานเด็ก

กฟผ. ไม่ได้มีการดำาเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อเหตุการณ์การใช้ 

แรงงานเด็กเนื่องจากมีข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 353 ว่าด้วยบุคคล หมวด 1 

การจ้าง การบรรจุฯ มีอายุไม่ตำ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์

หลัก HR7 กิจกรรมการดำาเนินการที่อาจก่อ

ให้เกิดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์การ

บังคับใช้แรงงาน หรือโดยไม่สมัครใจ 

และมาตรการที่หน่วยงานใช้ในการ

ขจัดการบังคับใช้แรงงาน

ในรอบปี 2556 กฟผ. ไม่มีเหตุการณ์ที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด

เหตุการณ์การบังคับใช้แรงงาน เนื่องจาก กฟผ. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน จำานวน 27 ฉบับ เช่น

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

- ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และ

- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำางาน เกี่ยวกับ

ภาวะแวดล้อม (สารเคมี) เป็นต้น
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หลัก SO5 จุดยืนของหน่วยงานในเรื่องนโยบาย

สาธารณะการมีส่วนร่วมของ 

หน่วยงานในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะ รวมถึงความพยายาม 

วิ่งเต้นเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ

กฟผ. มีจุดยืนในเรื่องนโยบายสาธารณะ รวมทั้งพยายามสร้างให้เกิด 

นโยบายสาธารณะในด้านการส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อลดโลกร้อน 

โดยดำาเนินงานในรูปแบบของการมีส่วนร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐและ

เอกชน ตามเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 

ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2013)”  และมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างจิตสำานึกให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ  

ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังจากคนทั่วโลก  

ผลจากการดำาเนินการดังกล่าวสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ท้ังส้ิน 1,699 เมกะวัตต์ 

(HYPERLINK “http://www.egat.co.th/index.php?option=com_glossary 

&id=103&letter=%E0%B8%A1”) ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

6,656,699 บาท และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,073 ตัน

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรณรงค์เพ่ือประหยัดพลังงานแล้วยังช่วย 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

ด้วย

หลัก PR1 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

และความปลอดภัยของสินค้าและ

บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า

และบริการของหน่วยงาน รวมถึง

ร้อยละของสินค้าและบริการที่ผ่าน

กระบวนการประเมิน

กฟผ. มีการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (HYPERLINK 

“http://mmi.egat.co.th/assess/index.php” และ “http://mmi.egat.

co.th/assess/index.php”) และมีการจัดทำาแบบประเมินความเสี่ยงด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำางาน (http://mmi.egat.co.th/

assess/index.php)

หลัก PR9 มูลค่าของจำานวนเงินที่ใช้เป็นค่าปรับ 

อันเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อันเกี่ยว

กับสิทธิของผู้บริโภคในการใช้สินค้า

และบริการ

ในรอบปี 2556 กฟผ. ไม่ได้ถูกลงโทษโดยการจ่ายค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ

เสริม HR3 จำานวนชั่วโมงที่พนักงานได้รับการ

อบรมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติของหน่วยงาน อันเกี่ยวข้องกับ

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

ในรอบปี 2556 กฟผ. ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 7 หัวข้อหลัก โดยมีประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

เป็นส่วนหน่ึงในหัวข้อหลัก ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมเวลาฝึกอบรมประมาณ 

60 ชั่วโมง

เสริม HR8 ร้อยละของจำานวนเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยของหน่วยงานที่

ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

นโยบายของหน่วยงาน ในประเด็น

ด้านสิทธิมนุษยชน

กฟผ. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน ในประเด็นด้าน

สิทธิมนุษยชน แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

และในรอบปี 2556 กฟผ. ได้จัดอบรมทบทวนการปฏิบัติงานด้านการรักษา

ความปลอดภัย ให้กับพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำาแหน่ง รปภ. จำานวน 5 วัน 

วันละ 6 ชั่วโมง
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ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด ผลการดำาเนินงานของ กฟผ. ในปี 2556

เสริม HR9 จำานวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่

เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของชน

พื้นเมือง การใช้มาตรการ หรือการ

ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ในรอบปี 2556 กฟผ. ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

ของชนพื้นเมืองและการใช้มาตรการหรือการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง

เสริม SO6 มูลค่าทางการเงินที่บริจาคให้แก่

พรรคการเมือง นักการเมือง หรือ

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

กฟผ. ไม่มีรายจ่ายที่บริจาคให้พรรคการเมืองหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ

การเมือง

เสริม PR2 จำานวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

ผลกระทบต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่หน่วยงานเลือกสมัครใจปฏิบัติตาม 

ตลอดช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

และบริการนั้นๆ จำาแนกตามผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้น

ในรอบปี 2556 กฟผ. ไม่มีเหตุการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

เนื่องจาก กฟผ. มีการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ( HYPERLINK 

“http://mmi.egat.co.th/assess/index.php” และ “http://mmi.egat.

co.th/assess/index.php”) และมีการจัดทำาแบบประเมินความเสี่ยงด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำางาน (http://mmi.egat.co.th/

assess/index.php)
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ผลประเมินการดำาเนินงานของ กฟผ. 
ในปี 2556 กฟผ. ได้ว่าจ้างบริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำากัด ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจและการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียต่อ

การดำาเนินงานของ กฟผ. สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. ในภาพรวม 
ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 จากคะแนนเต็ม 5 โดยประเด็น

การดำาเนินงานของ กฟผ. ได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ตามลำาดับ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของ กฟผ.

ความเชื่อมั่นต่อการดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 26000
ผู้มีส่วนได้เสียมีความเช่ือม่ันต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.56 จากคะแนน

เต็ม 5 โดยประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ การปฏิบัติด้านแรงงาน การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล 

ตามลำาดับ

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

กฟผ. ผลิตไฟฟามีคุณภาพ

กฟผ. มีการผลิตไฟฟาไดอยางเพียงพอกับความตองการ

กฟผ. มีการจัดการปญหาอยางรวดเร็ว กรณีมีเหตุขัดของของระบบไฟฟา

การดำเนินงานพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาของ กฟผ. ใหชุมชนมีสวนรวมในการกำกับตามมาตรการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม

กฟผ. มีการสื่อสารสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง กฟผ. กับผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

กฟผ. เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการดำเนินงาน

ไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอประสานงานกับ กฟผ.

การเอื้ออำนวยความสะดวกทั่วไป เมื่อมาติดตอประสานงานกับ กฟผ. เชน การตอนรับ การจอดรถ

มีความคลองตัวในการติดตอประสานงานกับหนวยงาน กฟผ.

กฟผ. ใหขอมูลขาวสารอยางรอบดาน เพียงพอ

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

การปฏิบัติดานแรงงาน

สิ่งแวดลอม

ธรรมาภิบาล

ประเด็นดานผูบริโภค

การปฏิบัติที่เปนธรรม

การมีสวนรวมของชุมชน

สิทธิมนุษยชน

ระดับความพึงพอใจการดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 26000

การยอมรับต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของ กฟผ. ในภาพรวม 
ระดับการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของ กฟผ. อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 จากคะแนนเต็ม 5 

โดยกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และโครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน้ำาเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ตามลำาดับ
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ระดับความพึงพอใจกิจกรรมเพื่อสังคมของ กฟผ.

ความเชื่อมั่นในสัมพันธภาพระหว่าง กฟผ. และผู้มีส่วนได้เสีย
ระดับความเชื่อมั่นในสัมพันธภาพระหว่าง กฟผ. และผู้มีส่วนได้เสีย ในภาพรวมพบว่าผู้มีส่วนได้เสียมีค่าระดับความเชื่อมั่นในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60 จากคะแนนเต็ม 5 โดยด้านที่มีค่าระดับความเชื่อมั่นสูงที่สุด คือ ความมั่นใจ ความห่วงใย-ผูกพัน และ

การรักษาสัญญา ตามลำาดับ

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5

โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

โครงการปลูกตนกลาปาตนน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ

โครงการปลูกตนไมรอบบานพอเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการหองเรียนสีเขียว

โครงการแวนแกว จัดทำแวนตาแกผูยากไร

โครงการฟนฟูระบบนิเวศปาและน้ำภาคเหนือ

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชนบานคลองเรือ

ระดับความเชื่อมั่นในสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเขื่อนและโรงไฟฟ้า
กฟผ. ได้จ้างท่ีปรึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำาเนินการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง 

ชุมชนกับโรงไฟฟ้าและเขื่อน รวม 20 พื้นที่ ทั้งในและนอกรัศมี 5 กิโลเมตร โดยสำารวจทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในปี 2554 และ 2556 

พบว่า ระดับคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเขื่อนและโรงไฟฟ้า ปี 2556 เท่ากับ 2.68 จากคะแนนเต็ม 4 และเมื่อเปรียบเทียบระดับ

คะแนนในปี 2554 กับปี 2556 พบว่าระดับความสัมพันธ์ในภาพรวมมีระดับค่าคะแนนเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.4 ในทุกปัจจัย หรือคิดเป็นร้อยละ 

10 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการทำางานกับชุมชนของเขื่อนและโรงไฟฟ้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

ความมั่นใจ

ความหวงใย-ผูกพัน

การรักษาสัญญา

การสื่อสารตามจริง-เปดเผย

ระดับความสัมพันธ์กับชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า เปรียบเทียบปี 2554 และปี 2556 จำาแนกตามปัจจัยการประเมิน

ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าด้านพลังงานไฟฟ้า
ในปี 2556 กฟผ. ได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าด้านพลังงานไฟฟ้า 

ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กลุ่มลูกค้าซื้อไฟตรง 8 ราย และกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจโทรคมนาคม 

ผลสำารวจพบว่า กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีความพึงพอใจ กฟผ. ด้านพลังงานไฟฟ้าในระดับเดียวกันทั้งหมด โดย กฟภ. กฟน. และลูกค้าตรง 8 

ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 และกลุ่มลูกค้าโทรคมนาคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.12 ซึ่งสูงกว่า

เท่ากับ 0.05

4
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3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
2554

2.41

2555

2.82
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2.25

2555

2.61

2554

2.23

2555

2.6

2554

2.28

2555

2.68

2554

2.29
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2.68
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เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2556 เดิมใช้ชื่อ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. โดยเปลี่ยนชื่อตาม

นโยบายของผู้ว่าการคนปัจจุบัน นายสุนชัย คำานูญเศรษฐ จัดทำาขึ้นในรอบปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ในมุมมองของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ทั้งยังจัดทำาตามนโยบายของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่กำาหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดทำา
รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Report) เพ่ือเปิดเผยผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือประเมินผลสำาเร็จและประโยชน์ท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงาน ชุมชน 
ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

ในการจัดทำารายงานเล่มนี้ กฟผ. ได้ใช้หัวข้อหลักและประเด็นที่เกี่ยวข้องของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เป็น
หัวข้อเนื้อหาการรายงาน และได้เปิดเผยตัวชี้วัดทั้งสองส่วน คือตัวชี้วัดมาตรฐานและตัวชี้วัดเฉพาะกิจการพลังงานไฟฟ้า ตามแนวทางการ 
จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative หรือ GRI โดยในปี 2556 นี้ กฟผ. ตั้งใจเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัด 
ตามรายการตัวชี้วัด G3 Content Index – Electric Utilities Sector Supplement ในระดับคะแนน A นอกจากนี้ กฟผ. ยังมี นโยบายที่
จะจัดหาหน่วยงานภายนอก (External Assurance) มารับรองคุณภาพการรายงานตัวชี้วัด ในการจัดทำารายงานในปี 2557 ซึ่งจะจัดทำาตาม
แนวทางคู่มือ GRI-G4 และเปิดเผยตัวชี้วัดทั้งสองส่วนอย่างครบถ้วนต่อไป

ในรอบปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ขอให้ GRI ตรวจรับรองระดับคะแนนหนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำาปี 2555 
และได้รับใบรับรองระดับคะแนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้นำาผลการตรวจระดับคะแนน (G3 Content Index – Electric Utilities Sector 
Supplement – GRI Application Level B) มาแสดงไว้ในรายงานเล่มนี้ด้วย 

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ฉบับนี้ ยังคงขยายขอบเขตการรายงาน ให้ครอบคลุมผลการดำาเนินงานด้านสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับปีก่อน และได้แสดงรายการตัวชี้วัดของ บริษัท 
ทริส คอร์ปอเรชั่นจำากัด ซึ่งระบุหน้าแสดงข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แสดงตารางตัวชี้วัด GRI 
Content Index – Electric Utilities Sector Supplement – GRI Application Level A ที่ระบุหน้าซึ่งรายงานเนื้อหาและข้อมูลตาม
รายการตัวชี้วัดมาตรฐานและตัวชี้วัดเฉพาะกิจการพลังงาน (EU Specific Sector) 

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2556 จัดทำาเป็นสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ของ กฟผ. หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรายงานเล่มนี้ กรุณาติดต่อที่

ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สำานักงานใหญ่ บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0 2436 4610, 0 2436 4612 
โทรสาร 0 2436 4695
เว็บไซต์ http://www.egat.co.th

รายการตัวชี้วัดของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด

รายละเอียดตัวชี้วัด หน้าที่แสดงข้อมูล

-การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า 44

-สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาด เช่น น้ำา ลม และแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ทั้งหมด

37

-ปริมาณการปล่อยมลภาวะ NO
X
 SO

X
 (หน่วย: ppm และ Kg) รายโรงไฟฟ้าและในภาพรวมของทุกโรงไฟฟ้า และสัดส่วน

เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (g/kWh)
32

-ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (หน่วย: mg/m3  และ Kg) รายโรงไฟฟ้าและในภาพรวมของทุกโรงไฟฟ้า และสัดส่วนเมื่อ
เปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (g/kWh)

32

-ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO
2
 (ตัน) และสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (g/kWh) รายโรง

ไฟฟ้าและภาพรวมของทุกโรงไฟฟ้า
35

-พื้นที่ปลูกป่าที่ดำาเนินการในแต่ละปี และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ตัน) ที่ป่าไม้เหล่านั้นสามารถดูดซับได้ 36

-ผลการใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ในปี 2556 -

-งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยด้านพลังงานต่างๆ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 53

- ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และวิธีการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น 30-26
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G3 Content Index - Electric Utilities Sector Supple ment  
  Application Level A GRI-checked Assured by - 

STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures  
1. Strategy and Analysis  

Profile 
Disclosure  

Disclosure Level of 
reporting  

Location of disclosure 

1.1 Statement from the most senior decision-maker of the organization.  Fully Sustainability Report 2013 , pp.6-7. 
Annual Report 2013 , pp.6-7. 

1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities.  Fully Sustainability Report 2013 , p.11. 
Annual Report 2013 , pp.36-37. 

2. Organizational Profile  
Profile 
Disclosure  

Disclosure Level of 
reporting  

Location of disclosure 

2.1 Name of the organization. Fully Sustainability Report 2013 , pp.4-5. 
Annual Report 2013 , pp.20-25. 

2.2 Primary brands, products, and/or services.  Fully Sustainability Report 2013 , pp.4-5. 
Annual Report 2013 , pp.20-25. 

2.3 Operational structure of the organization, including main divisions, operating 
companies, subsidiaries, and joint ventures. 

Fully Sustainability Report 2013 , pp.4-5. 
Annual Report 2013 , pp.20-25. 

2.4 Location of organization's headquarters. Fully Sustainability Report 2013 , p.4, back cover 
Annual Report 2013 , back cover 

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. 

Fully Sustainability Report 2013 , pp.4-5. 
Annual Report 2013 , Nature of business of EGAT and Affiliates, pp.20-25. 

2.6 Nature of ownership and legal form. Fully Sustainability Report 2013 , pp.4-5. 
Annual Report 2013 , Nature of business of EGAT and Affiliates, pp.20-25. 

2.7 Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and 
types of customers/beneficiaries). 

Fully Sustainability Report 2013 , pp.4. 
Annual Report 2013 , pp.12-13, 137. 

2.8 Scale of the reporting organization. Fully Sustainability Report 2013 , pp.4-5. 
Annual Report 2013 , Nature of business of EGAT and Affiliates, pp.20-25. 

2.9 Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or 
ownership. 

Fully Annual Report 2013 , pp 40-43. 
Remarks Mr.Soonchai Kamnoonsate was appointed EGAT Governor and Committee Member 
(Ex-officio) effective from July 31, 2013, replacing Mr.Suthat Patmasiriwat who retired on July 
30, 2013. 

2.10 Awards received in the reporting period. Fully Sustainability Report 2013 , pp.76-77. 
Annual Report 2013 , pp.80-82, 126-127, 130-132. 

EU1 Installed capacity, broken down by primary energy source and by regulatory 
regime. 

Fully Sustainability Report 2013 , pp.4-5. 
Annual Report 2013 , pp.12-14, 134. 

EU2 Net energy output broken down by primary energy source and by regulatory 
regime. 

Fully Annual Report 2013 , p.136. 

EU3 Number of residential, industrial, institutional and commercial customer 
accounts. 

Fully Annual Report 2013 , p.137. 

EU4 Length of above and underground transmission and distribution lines by 
regulatory regime 

Fully Sustainability Report 2013 , p.4. 
Annual Report 2013 , pp.16-17, 138. 

EU5 Allocation of CO2e emissions allowances or equivalent, broken down by 
carbon trading framework. 

Fully Sustainability Report 2013 , pp.35-36.  
Annual Report 2013 , pp.121-122. 

3. Report Parameters  
Profile 
Disclosure  

Disclosure Level of 
reporting  

Location of disclosure 

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided. Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 
3.2 Date of most recent previous report (if any). Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 
3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 
3.4 Contact point for questions regarding the report or its contents. Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 
3.5 Process for defining report content. Fully Sustainability Report 2013 , pp.14, 68.  

Determining materiality  EGAT Sustainability Report 2013 was prepared by the Working 
Group of EGAT Sustainability Report Preparation consisting of representatives from all units 
and departments engaging in the implementation of social and environmental projects and 
activities across the organization. This working group determined the reporting materiality 
following the Guidance on Defining Report Content and its associated principles which 
includes the principles of materiality, stakeholder inclusiveness, sustainability context and 
completeness. They reviewed and assessed the level of significance by considering the 
economic, environmental and social impacts upon the organization as well as the 
stakeholders. To conclude, EGAT’s strategies and stakeholders’ interests were also taken into 
account.         
In addition, the reporting materiality analysis for this report was also based on the results of 
the conduct of opinion surveys, the hearings and forums, as well as the meetings for 
exchanges of view with numerous groups of stakeholders comprising representatives from 
public and private sectors, major direct customers, business partners, financial institutions, 
opinion leaders, NGO’s, communities and the media.  
Prioritizing topics within the report  In prioritizing the topics of the report, EGAT has adopted 
the principles and core subjects as well as relevant issues of social responsibility addressed in 
the international standard ISO 26000 Guidance on Social Responsibility as the reporting 
topics and content. Since 2012, EGAT has applied the international standard ISO 26000 to all 
business operations across the organization.  EGAT expects to create awareness on the 
implementation of ISO 26000 standard among all groups of stakeholder, especially EGAT 
employees. Meanwhile, EGAT has an aim to provide the information on the social and 
environmental operations in consistence with the international standard ISO 26000 to all 
stakeholder groups.           
Identifying stakeholders the organization expects to use the report  EGAT expects that the 
following groups of stakeholder will use EGAT Sustainability Report 2013. These include,  
 - The regulatory bodies, 
 - The society in general, 
 - The communities living around existing power plants and along the transmission line routes, 
 - EGAT employees, and 
 - The academics and non-governmental organizations. 

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน กฟผ. ประจําป� 2556 ได�ประเมินระดับของการรายงาน
ตัวช้ีวัดอยู�ในระดับ A ตามกรอบการรายงานของ GRI โดยตัวช้ีวัดต�างๆ อ�างอิงจากแนวทาง
ของ GRI Sustainability Reporting Guidelines and Electric Utility Sector 
Supplement (GRI RG & EUSS) 



3.6 Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased 
facilities, joint ventures, suppliers). See GRI Boundary Protocol for further 
guidance. 

Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 

3.7 State any specific limitations on the scope or boundary of the report (see 
completeness principle for explanation of scope).  

Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 

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. 

Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 

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. Explain any 
decisions not to apply, or to substantially diverge from, the GRI Indicator 
Protocols. 

Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 

3.10 Explanation of the effect of any re-statements of information provided in 
earlier reports, and the reasons for such re-statement 
(e.g.,mergers/acquisitions, change of base years/periods, nature of 
business, measurement methods). 

Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 

3.11 Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, 
or measurement methods applied in the report. 

Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.  Fully Sustainability Report 2013 , p.58-65, 69-74. 
3.13 Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the 

report.  
Fully Sustainability Report 2013 , p.68. 

4. Governance, Commitments, and Engagement  
Profile 
Disclosure  

Disclosure Level of 
reporting  

Location of disclosure 

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.  

Fully Sustainability Report 2013,  Organizational Governance, p.16. 
Annual Report 2013,  Organization Chart, p.38  
Structure of Organizational Management, pp. 39-41. 

4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an 
executive officer. 

Fully Sustainability Report 2013 , Organizational Governance, p.16. 
Annual Report 2013 , Executive Committee, p.42. 

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. 

Fully Sustainability Report 2013 , Organizational Governance, p.16. 
Annual Report 2013 , Structure of Organizational Management, p.39. 

4.4 Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations 
or direction to the highest governance body.  

Fully Sustainability Report 2013 , pp. 16-17 
Annual Report 2013 , pp. 82-83 

4.5 Linkage between compensation for members of the highest governance 
body, senior managers, and executives (including departure arrangements), 
and the organization's performance (including social and environmental 
performance). 

Fully Sustainability Report 2013 , Assessment of the Board of Directors and Determination of 
Remunerations, p.17. 
Annual Report 2013 , Remuneration for Directors, p.51,  
Responsibility of the Board of Directors, pp.82-83. 

4.6 Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of 
interest are avoided. 

Fully Sustainability Report 2013 , Process in Place for EGAT top management to avoid conflict of 
interest, p.17. 
Annual Report 2013 , Conflict of Interest, p.88. 

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. 

Fully Sustainability Report 2013 , Setting requirements for qualifications and expertise of high-
level executives, p.17-18  
Annual Report 2013 , Committee for Advisor and Expert Nomination, p. 47  

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. 

Fully Sustainability Report 2013 , Value, ethics and principles relevant to economic, environmental 
and social performances, p.18.  
Annual Report 2013 , Ethics and code of conduct, p.87.  

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.  

Fully Sustainability Report 2013 , Precautionary approaches and principles, p.18  
Annual Report 2013 , Responsibility of the Board of Directors, p.82.  

4.10 Processes for evaluating the highest governance body's own performance, 
particularly with respect to economic, environmental, and social 
performance. 

Fully Sustainability Report 2013 , Assessment of the board of directors and determination of 
remunerations, p.17  
Annual Report 2013 , Board self-assessment, p.50  

4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is 
addressed by the organization.  

Fully Sustainability Report 2013 , Precautionary approaches and principles, p.18. 

4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters, 
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or 
endorses.  

Fully Sustainability Report 2013 , Membership in and support for external agencies, pp.18-19.  

4.13 Memberships in associations (such as industry 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.  

Fully Sustainability Report 2013 , Membership in and support for external agencies, pp.18-19.  

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization.  Fully Sustainability Report 2013 , Issues concerning stakeholders' expectations and EGAT's 
response mechanisms, pp.19-20.  
Annual Report 2013 , Treatment to stakeholders, pp.84-85.  

4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.  Fully Sustainability Report 2013 , Issues concerning stakeholders' expectations and EGAT's 
response mechanisms, pp.19-20.  
Annual Report 2013 , Treatment to stakeholders, pp.84-85.  

4.16 Approaches to stakeholder engagement, including frequency of 
engagement by type and by stakeholder group.  

Fully Sustainability Report 2013 , Stakeholder Engagement, pp. 20-21. 
Annual Report 2013 , Treatment to stakeholders, pp.84-85.  

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. 

Fully Sustainability Report 2013 , Issues concerning stakeholders' expectations and EGAT's 
response mechanisms, pp.19-20.  
Annual Report 2013 , Treatment to stakeholders, pp.84-85.  

STANDARD DISCLOSURES PART II: Disclosures on Management A pproach (DMAs)  
EUSS 
DMAs 

Disclosure Level of 
reporting  

Location of disclosure 

DMA EC Disclosure on Management Approach EC 
Aspects Economic performance Fully Annual Report 2013 , Analysis of operating results and financial status, pp.26-30. 

Market presence Fully Sustainability Report 2013 , Conditions of work and social protection, p.25.  
Fair competition, p.42. 
Employment creation and skill development, pp.48-49. 
Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A level, p.62. 

Indirect economic impacts Fully Sustainability Report 2013 , Community involvement and development, pp.48-49. 
Annual Report 2013 , Economic and Electricity Overview, pp.10-11. 

  Availability and reliability  Fully Sustainability Report 2013 , Access to essential services, p.45. 
Annual Report 2013 , Power Development and Future Plan, pp.94-105.  

EU6 Management approach to ensure short and long-term electricity availability 
and reliability 

Fully Sustainability Report 2013 , Access to essential services, p.45. 
Annual Report 2013, Power Development and Future Plan, pp.94-105.  

  Demand-side management Fully Sustainability Report 2013 , Consumer issues, pp.43-45. 
Annual Report 2013,  Demand-side management (DSM), pp.124-126. 

EU7 Demand-side management programs including residential, commercial, 
institutional and industrial programs 

Fully Sustainability Report 2013 , Consumer issues, pp.43-45. 
Annual Report 2013,  Demand-side management (DSM), pp.124-126. 

  System efficiency Fully Annual Report 2013 , EGAT generation facilities, pp.14-15.  
  Research and development Fully Sustainability Report 2013 , Technology and development and access, pp.53-54. 

Annual Report 2013,  Research and development, pp.105-109.  



EU8 Research and development activity and expenditure aimed at providing 
reliable electricity and promoting sustainable development 

Fully Sustainability Report 2013 , Technology and development and access, pp.53-54. 
Annual Report 2013,  Research and development, pp.105-109.  

  Plant decommissioning Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.59. 

EU9 Provisions for decommissioning of nuclear power sites Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.59. 

DMA EN Disclosure on Management Approach EN 
Aspects MaterialsCOMM Fully Sustainability Report 2013, Sustainable resource use, and Clean electricity generation, p.37. 

The management of effluents and waste, p.34. 
Annual Report 2013, Fuel consumption, p.138.  
Reservoir operation, p.139. 

  Energy    Fully Sustainability Report 2013 , Sustainable resource use, p.37. 
Energy Management, p.38.  
Promotion of sustainable consumption, and Impacts of EGAT's DSM program during 2009-
2013, pp.43-44. 
Annual Report 2013 , Renewable energy power plant development, p.98.  
Demand-side management (DSM), pp.124-126. 

  WaterCOMM Fully Sustainability Report 2013 , Water Quality Management, p.33. 
Annual Report 2013 , Reservoir operation, p.139. 

  BiodiversityCOMM Fully Sustainability Report 2013 , Protection of the environment, biodiversity and restoration of 
natural habitats, p.38-40. 
Annual Report 2013 , Activities concerning the environmental conservation, pp.119-123. 

  Emissions, effluents and wasteCOMM Fully Sustainability Report 2013 , Air quality management, pp.31-32. 
Management of effluents and waste, pp.34-35. 
Climate change mitigation and adaptation, pp.35-36.  
Annual Report 2013 , Project on clean development mechanism, pp.121-122. 

  Products and services Fully Sustainability Report 2013 , The environment, pp.30-31. 
Climate change mitigation and adaptation, pp.35-36. 
Annual Report 2013 , Activities concerning the environmental conservation, pp.119-122. 

  Compliance Fully Sustainability Report 2013 , The environment, pp.30-31. 
  Transport Fully Sustainability Report 2013 , Employment and employment relationship, p.23. 
  Overall Fully Sustainability Report 2013 , Environmental conservation expenses and investment, p.40. 

Annual Report 2013 , Activities concerning the environmental conservation, pp.119-122. 
DMA LA Disclosure on Management Approach LA 
Aspects Employment Fully Sustainability Report 2013 , Labor practices, pp.23-25 
EU14 Programs and processes to ensure the availability of a skilled workforce Fully Sustainability Report 2013 , Human resources development, p.27. 

Annual Report 2013, Organization and human resource development, pp.110-111. 
EU15 Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 years broken 

down by job category and by region 
Fully Sustainability Report 2013 , Employment and employment relationships, pp.23-24. 

EU16 Policies and requirements regarding health and safety of employees and 
employees of contractors and subcontractors 

Fully Sustainability Report 2013 , Promotion of occupational health and safety and the working 
environment, p.26. 

  Labor/management relations Fully Sustainability Report 2013 , Freedom of association and collective bargaining, and EGAT's 
labor relations, p.25. 

  Occupational health and safety Fully Sustainability Report 2013 , Promotion of occupational health and safety and the working 
environment, p.26. 

  Training and education Fully Sustainability Report 2013 , Human resource development, p.27. 
Annual Report 2013,  Organization and human resource development, pp.110-111. 

  Diversity and equal opportunity Fully Sustainability Report 2013 , Fundamental principles and rights at work, p.22. 
Employment and employment relationships, pp.23-24.  

DMA HR Disclosure on Management Approach HR 
Aspects Investment and procurement practices Fully Sustainability Report 2013 , Promoting Social Responsibility in the value chain, p.42  

Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A level, pp.62, 64. 
Non-discrimination Fully Sustainability Report 2013 , Discrimination and vulnerable group, p.22. 

Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A level, p.62. 
Freedom of association and collective bargaining Fully Sustainability Report 2013 , Freedom of association and collective bargaining, p.25. 
Child labor Fully Sustainability Report 2013 ,  

Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A level, p.63. 
Forced and compulsory labor Fully Sustainability Report 2013 , Labor Practices, p.23 

Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A level, p.63. 
Security practices Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, pp.58, 64. 
Indigenous rights Fully Sustainability Report 2013 , Discrimination and vulnerable group, and Fundamental 

principles and rights at work, p.22.  
Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A level, p.65. 

DMA SO Disclosure on Management Approach SO 
Aspects Community Fully Sustainability Report 2013 , Community involvement and development, pp.48-57. 

Annual Report 2013 , Activities concerning the communities around the power plants, pp.116-119. 
EU19 Stakeholder participation in the decision making process related to energy 

planning and infrastructure development. 
Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, pp.59-60. 
Annual Report 2013 , Stakeholders' participation and public hearing, p.121. 

EU20 Approach to managing the impacts of displacement Fully Annual Report 2013 , Resettlement Cost, p.159. 
  Corruption Fully Sustainability Report 2013 , Anti-corruption Practices, p.25 

Anti-corruption, p.41.  
Annual Report 2013 , Information disclosure and transparency, p.86.  
Ethics and codes of conduct, p.87. 
Conflict of interest, p.88. 
Promotion and dissemination of activities concerning corporate governance, p.88-89. 

  Public policy   Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.64. 

  Anti-competitive behavior Fully Sustainability Report 2013 , Fair competition, p.42. 
  Compliance Fully During 2013 EGAT underwent no fines and monetary sanctions. 
  Disaster/Emergency planning and response Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, pp.60-61. 
EU21 Contingency planning measures, disaster/emergency management plan 

and training programs, and recovery/restoration plans. 
Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, pp.60-61. 
DMA PR Disclosure on Management Approach PR  
Aspects Customer health and safety Fully Sustainability Report 2013 , Education and awareness, p.45. 
  Product and service labeling Fully Sustainability Report 2013 , Promotion of sustainable consumption, pp.43-44. 
  Marketing communications Fully Sustainability Report 2013 , Fair marketing, factual and unbiased information and fair 

contractual practices, p.43. 
Annual Report 2013 , Information disclosure and transparency, p.86.  
Official information act compliance report, pp.90-93. 

  Customer privacy Fully Sustainability Report 2013 , Consumer service, support, and complaint and dispute 
resolution, p.44. 

  Compliance Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.64. 

  Access Fully Sustainability Report 2013 , Access to essential service, p.45. 



EU23 Programs, including those in partnership with government, to improve or 
maintain access to electricity and customer support services.  

Fully Sustainability Report 2013 , Access to essential service, p.45.Annual Report 2013 , 
Transmission system pp.16-17. Transmission system development and expansion project, 
pp.100-104. 

  Provision of information Fully Sustainability Report 2013 , Fair marketing, factual and unbiased information and fair 
contractual practices, p.43. 
Annual Report 2013 , Information disclosure and transparency, p.86.  
Official information act compliance report, pp.90-93. 

EU24 Practices to address language, cultural, low literacy and disability related 
barriers to accessing and safely using electricity and customer support 
services 

Fully Sustainability Report 2013 , Education and awareness, p.45. 
Resolving grievances, p.22.  
Annual Report 2013 , Information disclosure and transparency, p.86.  
Official information act compliance report, pp.90-93. 

STANDARD DISCLOSURES PART III: Performance Indicators  
Economic  

Indicator Disclosure Level of 
reporting  

Location of disclosure 

Economic performance 
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. 

Fully Annual Report 2013 , Analysis of operating results and financial status, pp.26-27.  
Employee benefit obligation, pp, 159-160.  

EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the 
organization's activities due to climate change.  

Fully Sustainability Report 2013 , Climate change mitigation and adaptation, pp.35-36. 

EC3 Coverage of the organization's defined benefit plan obligations.  Fully Annual Report 2013 , Employee benefit obligation, pp.159-160.  
Staff AID Fund and Provident Fund, pp.160-161.  

EC4 Significant financial assistance received from government.  Fully In 2013, EGAT did not receive any assistance from the Thai government.  

Market Presence 
EC5 Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum 

wage at significant locations of operation. 
Fully Sustainability Report 2013 , Conditions of work and social protection, p.25. 

EC6 Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at 
significant locations of operation.  

Fully Sustainability Report 2013, Fair competition, p.42. 
Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A level, p.62. 

EC7 Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from 
the local community at significant locations of operation.  

Fully Sustainability Report 2013 , Employment creation and skill development, pp.48-49. 
Practice for granting preference to local residents when hiring in significant locations of 
operation. 
        In 2013, EGAT continued placing prime importance upon the granting preference to local 
communities when hiring in significant locations of operation. 
        During 2013, EGAT sought to recruit 686 new employees from outside organization. Of 
this total, 522 employees were for positions in general.  The remaining 164 new employees, 
or 23.91 percent, were hired to fulfill the positions required by the existing dams, power plants, 
substations and facilities in all four regions across the country. 
Proportion for senior management hired from the local community at significant location of 
operation. 
        At present, EGAT does have neither policies nor common practices to hire senior 
management using data of full-time employees from the local communities in significant 
locations of operation. 
Definition of "Senior management". 
        EGAT defines the ‘senior management’ as EGAT’s executives ranging from the Director 
of Department up to the Deputy Governor.  

Indirect economic impacts 
EC8 Development and impact of infrastructure investments and services 

provided primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro 
bono engagement.  

Fully Sustainability Report 2013 ,  
Health and access to health services promotion, pp.52-53. 
Social investment, p.55. 
Annual Report 2013 , CSR achievement, pp.126-127.  

EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts, 
including the extent of impacts.  

Fully Annual Report 2013, Economic and Electricity Overview, pp.10-11. 
CSR achievement, pp.126-127. 

Availability and reliability 
EU10 Planned capacity against projected electricity demand over the long term, 

broken down by energy source and regulatory regime. 
Fully Annual Report 2013 , Power development and future plan, pp.94-96, 100.  

System efficiency 
EU11 Average generation efficiency of thermal plants by energy source and 

regulatory regime. 
Fully Annual Report 2013 , EGAT generation facilities, pp.14-15.  

EU12 Transmission and distribution losses as a percentage of total energy. Fully In 2013, EGAT's transmission loss was 1.67 percent of the total energy. 
Environmental 

Indicator Disclosure Level of 
reporting  

Location of disclosure 

Materials 
EN1COMM Materials used by weight or volume.  Fully Sustainability Report 2013 , Sustainable resource use, and Clean electricity generation, p.37. 

Annual Report 2013 , Fuel consumption, p. 138.  
Reservoir operation, p.139. 

EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials.  Fully Sustainability Report 2013 , The Management of effluents and waste, p.34. 

Energy 
EN3 Direct energy consumption by primary energy source.  Fully Sustainability Report 2013 , Sustainable resource use, p.37.         

      In 2013, EGAT’s direct energy consumption by primary energy sources consisted of solar 
energy, wind energy, hydropower energy and geothermal energy. Indirect energy 
consumption from primary energy sources included the electricity generation and purchase 
from domestic fossil-fueled base power plants and those of neighboring countries. During the 
year, total energy consumption by EGAT’s own operations equals 3,756,456 gigajoules.  

EGAT’s Gross Electricity Generation and Purchase  
- Direct energy from primary energy sources: Hydropower (Domestic power plants) 5,419.53 
Million kWh (3.12%), Hydropower (Purchased from neighboring utilities) 12,572.20 Million 
kWh (7.24%) and Biomass and renewable energy 3,364.44 Million kWh (1.94%) 
- Indirect energy from primary energy sources: Natural gas 117,005.08 Million kWh (67.43%), 
Coal 33,386.74 Million kWh (19.24%), Fuel oil and diesel oil 1,787.46 Million kWh (1.03%)        

       In 2013, EGAT’s energy generation from existing domestic power plants totaled  
72,113.94 million kWh.  EGAT also purchased energy, of 101,421.51 million kWh, from 
domestic private power plants and power plants in neighboring countries. A portion of 
electricity generated, which was 1,043.46 million kWh or 0.60 percent of total energy 
generation and purchase, was consumed by EGAT’s own operations. The energy 
consumption was for the daily operations at EGAT Headquarters, the operations of water 
pumping at three major hydroelectric dams, the operations of Mae Moh Mine and power plant, 
as well as the operations of high-voltage substations and facilities. The remaining larger 
portion of energy, of 169,530.32 million kWh in total, or of 97.69 percent of gross energy 
generation and purchase, was supplied for sale to external customers as well as to serve as 
standby power supply.  EGAT’s major customers in 2013 included the Metropolitan Electricity 
Authority (MEA), the Provincial Electricity Authority (PEA), a certain number of direct 
customers, the Electricite du Laos (EDL), Tenega Nasional Berhad (TNB)-Malaysia, and 
Electricite du Cambodge (EDC)-Cambodia. In 2013, EGAT’s power system loss accounted for 
2,013.10 million kWh, or 1.71 percent of total energy generation and purchase.   
 



EN3 Direct energy consumption by primary energy source.  Fully Gross Energy Generation and Purchase, and Sales 
- Total energy generation and purchase 173,545.45 Million kWh (100%):  EGAT’s total 
generation 72,113.94 Million kWh (41.56%) and Total energy purchase 101,421.51 Million 
kWh (58.44%) 
- Total energy sales 169,530.32 Million kWh (97.69%): Metropolitan Electricity Authority 
(MEA) 49,623.63 Million kWh (28.60%), Provincial Electricity Authority (PEA) 116,793.35 
Million kWh (67.30%), Direct customers 1,635.94 Million kWh (0.94%), Neighboring utilities 
1,374.75 Million kWh (0.79%), Other minor customers 4.61 Million kWh (0%) and Standby 
power supply 98.04 Million kWh (0.06 %) 
- Total energy consumption by EGAT’s own operations 1,043.46 Million kWh (0.60%):  
Consumption at high-voltage substations and facilities 73.53 Million kWh (0.04%), 
Consumption for water pumping at Srinagarind dam 71.03 Million kWh (0.04 %), Consumption 
for water pumping at Bhumibol dam 0.3 Million kWh (0%), Consumption for water pumping at 
Lam Ta Khong Jolabha Vadhana power plant 245.71 Million kWh (0.14%), Consumption for 
the operations at Mae Moh Mine (private sector) 491.1 Million kWh (0.28%), Supply to Tenaga 
Nasional Berhad (TNB)-Malaysia, via HVDC tie-line 129.53 Million kWh (0.07 %) and 
Consumption at EGAT Headquarters (private sector) 32.26 Million kWh (0.02%) 
- Total power system loss 2,961.66 Million kWh (1.71%) 

EN4 Indirect energy consumption by primary source. Fully Sustainability Report 2013 , Clean electricity generation, p.37. 
EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements. Fully Sustainability Report 2013 , Energy Management, p.38.  

Promotion of sustainable consumption, and Impacts of EGAT's DSM program during 2009-
2013, pp.43-44. 

EN6 Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products 
and services, and reductions in energy requirements as a result of these 
initiatives.  

Fully Sustainability Report 2013 , Promotion of sustainable consumption, and Impacts of EGAT's 
DSM program during 2009-2013, pp.43-44. 
Annual Report 2013 ,  
Renewable energy power plant development, p.98.  
Demand-side management (DSM), pp.124-126. 

EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.  Fully Sustainability Report 2013 , Energy Management, p.38.  
Promotion of sustainable consumption, and Impacts of EGAT's DSM program during 2009-
2013, p.43-44. 

Water 
EN8COMM Total water withdrawal by source.  Fully Sustainability Report 2013 , Water Quality Management, p.33. 

Annual Report 2013 , Reservoir operation, p.139. 
EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water.  Fully Sustainability Report 2013 , Water Quality Management, p.33. 
EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused.  Fully Sustainability Report 2013 , Water Quality Management, p.33. 

Annual Report 2013 , Study on integrated reclamation of cooling blowndown, p.106. 
Biodiversity 
EN11 Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, 

protected areas and areas of high biodiversity value outside protected 
areas. 

Fully Sustainability Report 2013 , Protection of the environment, biodiversity and restoration of 
natural habitats, p.38. 

EN12COMM Description of significant impacts of activities, products, and services on 
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas.  

Fully Sustainability Report 2013 , Protection of the environment, biodiversity and restoration of 
natural habitats, pp.38-39. 

EU13 Biodiversity of offset habitats compared to the biodiversity of the affected 
areas 

Fully Sustainability Report 2013 , Protection of the environment, biodiversity and restoration of 
natural habitats, p.39-40. 

EN13 Habitats protected or restored.  Fully Sustainability Report 2013 , Protected areas and rehabilitation, p.40. 
EN14COMM Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on 

biodiversity. 
Fully Sustainability Report 2013 , Strategies and future plans, p.40. 

Annual Report 2013 , Activities concerning the environmental conservation, pp.119-123. 
EN15 Number of IUCN Red List species and national conservation list species 

with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.  
Fully Sustainability Report 2013 , IUCN Red List species and a list of plants and wildlife species 

protected in the project area, p.39. 
Emissions, effluents and waste 
EN16COMM Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.  Fully Sustainability Report 2013 , Air quality management, pp.31-32. 
EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.  Fully Sustainability Report 2013 , Air quality management, pp.31-32. 
EN18COMM Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved. Fully Sustainability Report 2013 , Climate change mitigation and adaptation, pp.35-36.  

Annual Report 2013 , Project on clean development mechanism, pp.121-122. 
EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight.  Fully Sustainability Report 2013 , Air quality management, pp.31-32. 
EN20COMM NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight.  Fully Sustainability Report 2013 , Air quality management, p.32. 
EN21COMM Total water discharge by quality and destination.  Fully Sustainability Report 2013 , Water Quality Management, p.33. 

Annual Report 2013 , Reservoir operation, p.139. 
EN22COMM Total weight of waste by type and disposal method.  Fully Sustainability Report 2013 , The Management of effluents and waste, p.34-35. 
EN23 Total number and volume of significant spills.  Fully Sustainability Report 2013 , The Management of effluents and waste, p.35. 
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.  

Fully Sustainability Report 2013 , The Management of effluents and waste, p.35. 

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.  

Fully Sustainability Report 2013 , Protection of the environment, biodiversity and restoration of 
natural habitats, p.39-40 

Products and services 
EN26 Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and 

extent of impact mitigation. 
Fully Sustainability Report 2013 , The environment, pp.30-31. 

Climate change mitigation and adaptation, pp.35-36. 
Annual Report 2013 , Activities concerning the environmental conservation, pp.119-122. 

EN27 Percentage of products sold and their packaging materials that are 
reclaimed by category.  

Fully Sustainability Report 2013 , The Management of effluents and waste, p.35. 

Compliance  
EN28 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations.  
Fully During 2013, no significant fines and non-monetary sanctions for non-compliance with 

environmental laws and regulations were imposed upon EGAT. 

Transport  
EN29 Significant environmental impacts of transporting products and other goods 

and materials used for the organization's operations, and transporting 
members of the workforce.  

Fully Sustainability Report 2013 , Employment and employment relationship, p.23. 

Overall  
EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type. Fully Sustainability Report 2013 , Environmental conservation expenses and investment, p.40. 

Social: Labor Practices and Decent Work 
Indicator Disclosure Level of 

reporting  
Location of disclosure 

Employment 
LA1COMM Total workforce by employment type, employment contract, and region.  Fully Sustainability Report 2013 , Employment and employment relationships, pp.23-24. 

Annual Report 2013 , Workforce, p.139.  
LA2COMM Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and 

region.  
Fully Sustainability Report 2013 , Employment and employment relationships, p.24. 

EU17 Days worked by contractor and subcontractor employees involved in 
construction, operation and maintenance activities. 

Not Information about this has not yet been collected at EGAT. It is expected to be reported in 
2015. 

EU18 Percentage of contractor and subcontractor employees that have 
undergone relevant health and safety training. 

Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.60. 



LA3 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary 
or part-time employees, by major operations.  

Fully In 2013, EGAT provided benefits to full-time employees which are not provided to temporary 
or part-time employees as follows.         
- Medical fee/medical care for disabilities, including medical fee for employees, their spouse 
and children; and their parents        
 - Allowance and loan for children's education        
 - Allowance for victims of public danger        
 - Additional payment for employees in shift premium       
 - Additional payment for flight hours        
 - Additional payment for transmission line maintenance        
 - Additional payment for underwater operation        
 - Additional payment for working on aircrafts        
 - Bonus         
 - Disabilities out of duty      
 - Welfare for employees in danger or in sickness during work or due to risky works         
 - Compensation for leaving work in several cases including dismissal without mistake, early 
retirement, and retirement         
 - Allowance for cremention        
 - Loan for necessity         
 - Electricity Allowance         
 - Additional payment for working with machinery         
 - Additional payment for transmission line inspection         
 - Additional payment for welding skill        
 - Additional payment for tunnel work         
 - Additional payment for working on oil tanker         
 - Additional payment for participating the army forces in time of war 

Labor/management relations 
LA4COMM Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. Fully Sustainability Report 2013 , Freedom of association and collective bargaining, p.25. 

LA5 Minimum notice period(s) regarding significant operational changes, 
including whether it is specified in collective agreements.  

Fully Notices are made promptly. 

Occupational health and safety 
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.  

Fully EGAT's occupational health, safety and working environment committee comprises 10 worker 
representatives and 10 management representatives.     

LA7COMM Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 
number of work-related fatalities by region. 

Fully Sustainability Report 2013 , Promotion of occupational health and safety and the working 
environment, p.26. 

LA8 Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in 
place to assist workforce members, their families, or community members 
regarding serious diseases. 

Fully Sustainability Report 2013 , EGAT's labor relations, and Promotion of occupational health 
and safety and the working environment, p.25-26. 

LA9 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.  Fully Sustainability Report 2013 , EGAT's labor relations, and Promotion of occupational health 
and safety and the working environment, p.25-26. 

Training and education 
LA10 Average hours of training per year per employee by employee category.  Fully Sustainability Report 2013 , Human resources development, p.27. 

During 2013, a total 114,502 man-days of training were organized by EGAT Human 
Resources Department. 

LA11 Programs for skills management and lifelong learning that support the 
continued employability of employees and assist them in managing career 
endings.  

Fully Sustainability Report 2013 , Human resources development, p.27. 
Annual Report 2013 , Organization and human resource development, pp.110-111. 

LA12 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews. 

Fully Sustainability Report 2013 , Human resources development, p.27. 
Annual Report 2013 , Organization and human resource development, pp.110-111. 

Diversity and equal opportunity 
LA13 Composition of governance bodies and breakdown of employees per 

category according to gender, age group, minority group membership, and 
other indicators of diversity. 

Fully Sustainability Report 2013 , Composition of Board of Directors, p.16. 
Employment and employment relationships, p.24. 
Annual Report 2013 , Board of Directors, pp.39-40. 
Workforce, p.139.  

LA14 Ratio of basic salary of men to women by employee category.  Fully Sustainability Report 2013 , Proportions of male and female employees' salaries, p.24. 
The ratio of basic salary of men to women by employee category are as follow. 
    ▪ Executive 1 : 0.98  
    ▪ Management  1: 1.02 
    ▪ Employee 1: 0.99 

Social: Human Rights  
Indicator Disclosure Level of 

reporting  
Location of disclosure 

Investment and procurement practices 
HR1 Percentage and total number of significant investment agreements that 

include human rights clauses or that have undergone human rights 
screening.  

Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.62. 

HR2 Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone 
screening on human rights and actions taken.  

Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.62. 

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.  

Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.64. 

Non-discrimination 
HR4 Total number of incidents of discrimination and actions taken. Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, pp.62-63. 

Freedom of association and collective bargaining 
HR5COMM 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.  

Fully Sustainability Report 2013 , Freedom of association and collective bargaining, p.25.  

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.  
Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, p.63. 

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.  

Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.63. 

Security practices 
HR8 Percentage of security personnel trained in the organization's policies or 

procedures concerning aspects of human rights that are relevant to 
operations.  

Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.64. 

Indigenous rights 
HR9 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people 

and actions taken. 
Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, p.65. 



Social: Society 
Indicator Disclosure Level of 

reporting  
Location of disclosure 

Community 
SO1COMM Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess 

and manage the impacts of operations on communities, including entering, 
operating, and exiting.  

Fully Sustainability Report 2013 , Human rights, p.22 
The environment, p.30, 40. 
Annual Report 2013 , Activities concerning the communities around the power plants, pp.116-
122. 

EU22 Number of people physically or economically displaced and compensation, 
broken down by type of project. 

Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.61. 

Corruption 
SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related to 

corruption.  
Fully Sustainability Report 2013 , Fair operating practices, pp.41-42. 

SO3 Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies 
and procedures.  

Fully Sustainability Report 2013 , Human resource development, p.27.  
Anti-corruption, p.41.  
Annual Report 2013 , Promotion and dissemination of activities concerning corporate 
governance, p.88-89. 

SO4 Actions taken in response to incidents of corruption. Fully Sustainability Report 2013 , Anti-corruption practices, p.25.  

Public policy 
SO5 Public policy positions and participation in public policy development and 

lobbying.  
Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, p.64. 
SO6 Total value of financial and in-kind contributions to political parties, 

politicians, and related institutions by country. 
Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, p.65. 
Anti-competitive behavior 
SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 

monopoly practices and their outcomes.  
Fully Sustainability Report 2013 , Fair operation practices, pp.41-42 

Compliance 
SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with laws and regulations.  
Fully In 2013, no fines and monetary sanctions were imposed upon EGAT. 

Social: Product Responsibility  
Indicator Disclosure Level of 

reporting  
Location of disclosure 

Customer health and safety 
PR1COMM 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.  

Fully Sustainability Report 2013 ,  
Access to essential service, p.45. 
Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A level, p.64. 
Annual Report 2013 , Transmission system, pp.16-17. 

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.  

Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 
level, p.65. 

EU25 Number of injuries and fatalities to the public involving company assets, 
including legal judgments, settlements and pending legal cases of diseases. 

Fully Sustainability Report 2013 , Work-related accident and injuries statistics, p.26. 

Product and service labeling 
PR3 Type of product and service information required by procedures, and 

percentage of significant products and services subject to such information 
requirements.  

Fully Sustainability Report 2013 , Consumer issues, pp.43-44. 
Annual Report 2013 , Official information act compliance report, pp.90-91. 

PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 
codes concerning product and service information and labeling, by type of 
outcomes.  

Fully Annual Report 2013 , Official information act compliance report, pp.90-91. 

PR5 Practices related to customer satisfaction, including results of surveys 
measuring customer satisfaction.  

Fully Sustainability Report 2013 , Survey on stakeholders' attitudes towards EGAT's operations, 
pp.66-67. 
Annual Report 2013 , Public complaint process, pp.92-93. 

Marketing communications 
PR6 Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to 

marketing communications, including advertising, promotion, and 
sponsorship.  

Fully Sustainability Report 2013 , Consumer issues, pp.43-45. 
Annual Report 2013 , Official information act compliance report, pp.90-91. 

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.  

Fully Annual Report 2013 , Official information act compliance report, pp.90-91. 

Customer privacy 
PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer 

privacy and losses of customer data.  
Fully Annual Report 2013 , Public complaint process, pp.92-93. 

Remarks: There is no complaint regarding breaches of customer privacy and losses of 
customer data. 

Compliance 
PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and use of products and services.  
Fully Sustainability Report 2013 , Performance Disclosure of additional GRI G3 indicator at A 

level, p.64. 
Access 
EU26 Percentage of population unserved in licensed distribution or service areas. Not       This indicator has been evaluated as not material for EGAT. EGAT owns and operates a 

high voltage transmission network which covers all parts of the country.  
      EGAT generates and purchases bulk electricity from private power producers and 
neighboring countries, and sells wholesale electric energy to two distributing authorities and a 
small number of direct industrial customers as well as neighboring utilities. 

EU27 Number of residential disconnections for non-payment, broken down by 
duration of disconnection and by regulatory regime. 

Not       This indicator has been evaluated as not material for EGAT. EGAT owns and operates a 
high voltage transmission network which covers all parts of the country.  
      EGAT generates and purchases bulk electricity from private power producers and 
neighboring countries, and sells wholesale electric energy to two distributing authorities and a 
small number of direct industrial customers as well as neighboring utilities. 

EU28 Power outage frequency. Fully Annual Report 2013 , EGAT's power plant performance, p.15.   
EU29 Average power outage duration. Fully Annual Report 2013 , Transmission system, pp.16-17.  
EU30 Average plant availability factor by energy source and by regulatory regime. Fully Annual Report 2013 , EGAT generation facilities, p.14.  
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
ในรอบปี 2556 กฟผ. ให้ความสำาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสุจริต เท่ียงธรรม และจริงใจอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดจนยึดมั่นในการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีการกำากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่นในทุกรูปแบบ อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การในการมุ่งทำาหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย 

และสร้างเสริมเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง รวมถึงการเป็นองค์การแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

รางวัลต่างๆ ที่ กฟผ. ได้รับในรอบปี 2556 นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นกำาลังใจให้พนักงาน กฟผ. ทุกคน มุ่งมั่นทำา

หน้าที่พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การชั้นนำาในการผลิตไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมีความผาสุก โดยรางวัลที่ได้รับมีดังนี้

 รางวัล  ASEAN Energy Awards 2013
 ในปี 2556 กฟผ. ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล จากการจัดประกวดรางวัล ASEAN Energy Awards 

2013 ซ่ึงเป็นการประกวดผลงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดโดยหน่วยงานและองค์กรพัฒนาด้านพลังงานในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Community-based off-Grid Category จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชน
บ้านคลองเรือ อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบส่งไฟฟ้า

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Best Practices-Clean Coal Use and Technology in Power Generation Category 
จากผลการดำาเนินงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท  Best Practices in Surface Coal Mining Category จากการดำาเนินงานกิจการ
เหมืองแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง

 รางวัล Excellence in Energy Management จากการทำาหน้าที่ประธานการประชุม HAPUA (Power HAPUA 
Chairman and Governor EGAT of Thailand) ของนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. 
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 รางวัล Thailand Coal Awards 2013 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย
 รางวัลชนะเลิศ Best Practice of Surface Coal Mining จากการดำาเนินงานกิจการเหมืองแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลำาปาง

 รางวัลชนะเลิศ Clean Coal Use & Technology (Power Generation) จากการดำาเนินงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำาเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำาปาง

 รางวัล Thailand Energy Awards 2013 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนี้
 รางวัลด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid) จาก
การดำาเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชนบ้านคลองเรือ อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

 รางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อเว็บไซต์
 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำาปี 2556 จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ดังนี้

 รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชนบ้านคลองเรือ อำาเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร

 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชยระดับองค์กร จากเครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียง สำาหรับศูนย์ควบคุมระบบ
กำาลังไฟฟ้า (Voice Communication Control System – VCCS)

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำาปี 2556 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
โดยหน่วยงาน กฟผ. ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำาปี 2556 มี 29 แห่ง ดังนี้

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ระดับประเทศ 
ประจำาปี 2556

 รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานดีเด่น ประจำาปี 2556
 รางวัลองค์กรที่ทำาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนัทนาการ จากสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยได้เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬายกนำา้หนัก ตามโครงการหน่ึงกีฬา หน่ึงรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงดำาเนินการ 
มาตั้งแต่ปี 2548 

 รางวัล CSR-DIW Awards 2013 หรือรางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม
 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2556 หน่วยงานของ กฟผ. จำานวน 20 แห่ง ดังนี้ 

 รางวัล CSR-DIW Advanced Awards ระดับ 4 จำานวน 11 แห่ง 
 รางวัล CSR-DIW Continuous Awards จำานวน 6 แห่ง
 รางวัล CSR-DIW Network Awards จำานวน 1 แห่ง
 รางวัล CSR-DIW Awards 2 จำานวน 2 แห่ง

 รางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2013 หรือรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประจำาปี 2556 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ โดย กฟผ. และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ในระดับ 
5 ดาว จากสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรแบบอย่างที่ได้สนับสนุนการเรียนรู้เชิง
ทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติจริงได้ตามมาตรฐาน สร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับชุมชน

 รางวัลคุณธรรมแห่งชาติปี 2556 โรงไฟฟ้าพลังนำ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ประเภทโครงการ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จัดโดย ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่ายภาคี 

 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสำานักงานสีเขียว งานวันสิ่งแวดล้อมไทยปี 2556 โดยอาคาร ท. 102 สำานักงานกลาง กฟผ. 
อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำานักงานสีเขียว ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำาปี 2556 จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือรางวัล Thailand Quality Award (TQA) ประจำาปี 2556 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือรางวัล Thailand Quality 
Class หรือ TQC
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รายงานการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ร่วมกับบริษัทในเครือ

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา กฟผ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือขึ้น 5 บริษัท ตามลำาดับ ประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด 

(มหาชน) (EGCO) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) (RATCH) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำาเย็น จำากัด (DCAP) บริษัท กฟผ. 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (EGATi) และ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำากัด (EDS) รวมเรียก กลุ่ม กฟผ. หรือ EGAT Group เพื่อ

ประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

กลุ่ม กฟผ. ตระหนักถึงความจำาเป็นในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความโปร่งใสและการกำากับดูแลที่ดี ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัย และ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2556 กลุ่ม กฟผ. มีแนวทางการดำาเนินงานและ

กิจกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การกำากับดูแลที่ดี
บริษัทใน กลุ่ม กฟผ. มีนโยบายในการดำาเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ ตระหนักถึง

ความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน มีความเป็นธรรมในการจ้างงาน และมีความโปร่งใสในดำาเนินกิจการ และหลีกเลี่ยง

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่แต่ละบริษัท

ประกาศสู่สาธารณะ ได้แก่ การกำาหนดแนวทางดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ RATCH และปรากฏชัดอยู่ในพันธกิจ 

2 ใน 5 ข้อ คือ “มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และสร้างบรรยากาศ

การทำางานที่น่าพึงพอใจและมั่นคง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจการทำางานให้แก่พนักงาน” เช่นเดียวกันกับวิสัยทัศน์ของ 

EGCO ในการ “เป็นบริษัทไทยชั้นนำาที่ดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ด้วย

ความใส่ใจที่จะธำารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” เป็นต้น

ความ
ละเอียดต่ำา
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การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม กฟผ. ให้ความสำาคัญและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัย มีการดูแลและควบคุม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามที่กฏหมายกำาหนด และมีการส่งเสริมกิจกรรม 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมด้วย อาทิเช่น

“มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” โรงไฟฟ้าของ RATCH ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรีได้รับใบรับรอง

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐาน ISO 14001 และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า

ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพสำาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ISO 9001: 2008

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(Clean Development Mechanism: CDM) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) อีกด้วย

“โครงการหนึ่งป่าต้นน้ำา หนึ่งต้นกำาเนิดพลังงาน” EGCO ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน กระทรวงพลังงาน พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานต้นน้ำาขนาดเล็กระดับชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่า

ต้นน้ำาและสามารถพ่ึงตนเองในด้านพลังงานได้อย่างย่ังยืน เป็นประโยชน์แก่ชุมชนมากกว่า 150 ครัวเรือน และสามารถ

อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน้ำาไว้ได้กว่า 33,000 ไร่ ปัจจุบันโครงการดำาเนินการแล้ว 3 แห่ง คือ หมู่บ้านสันดินแดง อำาเภอ

จอมทอง หมู่บ้านโป่งสะแยน และหมู่บ้านห้วยวอก อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างดำาเนินการแห่งท่ี 4 

ท่ีหมู่บ้านฮากเก้ียะ-ห้วยหลวง อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

“โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จำากัด 

(มหาชน) กับกรมป่าไม้ เพื่อดำาเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าชุมชน ครอบคลุมทุกภาคส่วนของ 

ประเทศไทย สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชนของตนเอง ช่วยรักษาพ้ืนท่ีป่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ 

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมท้ังเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ
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กิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่ม กฟผ. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบพื้นที่กิจการ จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนบริเวณสำานักงานใหญ่และรอบโรงไฟฟ้าอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ จริยธรรม และศาสนา อาทิเช่น

“โครงการรวบรวมข้อมูลและจัดทำาแผนที่แหล่งเรียนรู้ อำาเภอขนอม” เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน และส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชน โดย EGCO 

ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น 

ดำาเนินการสำารวจพ้ืนท่ีตำาบลท้องเนียน ตำาบลควนทอง และตำาบลขนอม จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี เพ่ือระบุแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ 

พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติของอำาเภอขนอม

กิจกรรม Energy for Life on Tour ภายใต้โครงการ 

“พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” โดย EGCO 

เป็นชุดนิทรรศการและกิจกรรมเคล่ือนท่ี ใน 10 โรงเรียนท่ีเข้าร่วม 

โครงการ เพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

ให้กับเยาวชน พร้อมการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ 

ความสามารถในการตอบคำาถามด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม

“ทอดผ้าป่าสามัคคี บริจาคผ้าห่มกันหนาวและ

ถุงยังชีพ ณ วัดมงคลคีรีเขตร์ จังหวัดตาก” จัดโดย 

EGATi และพันธมิตรร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา

ฮัจยี ร่วมกับ กฟผ. และกองทัพภาคที่ 3 และมี 

ประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาร์ 

ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานราชการเข้าร่วม

“กิ จกรรม เปิ ด

บ้าน DCAP” DCAP 

นำ า ชุ มชนรอบ โร ง “กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ผู้ปฏิบัติงาน

กฟผ. ร่วมกับพนักงาน EDS ทำาบุญถวายภัตตาหาร

เพล ณ วัดพืชนิมิตร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ไฟฟ้าเข้าเยี่ยมชมการดำาเนินงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ต่างๆ จากชุมชนโดยรอบ



กฟผ. มุงหวังใหหนังสือรายงานเลมนี้เปนพลังเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนสังคมไปสูสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพอเพียง 

จึงใชตัวอักษรในการพิมพดวยฟอนตแหงชาติที่ปลอดลิขสิทธิ์ ใชกระดาษพิมพที่ใชกระดาษเกาเปนสวนผสม 

ใชหมึกพิมพสกัดจากถั่วเหลืองที่ปราศจากสารเคมี และเผยแพรขอมูลในรูปแบบอีบุกผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

เพื่อลดการใชกระดาษเกินจำเปน
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