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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์การชั้นนำาในกิจการ
ไฟฟ้าในระดับสากล”  
โดยมีเป้าหมายของการเป็น
องค์การชั้นนำารวม 5 ด้าน 
ประกอบด้วย

เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล
Good corporate Governance

เป็นองค์การที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง
A high performance organization

เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพการดำาเนินงานเป็นเลิศ
operational excellence

เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาต ิ
National pride

เป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน 
Financial viability   
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มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทำางานเป็นทีม ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่องค์การ

แห่งนวัตกรรม และพัฒนาตนให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง
C

Commitment to Continuous  
Improvement and Teamwork

เคารพในคณุคา่ของคน ปฏบิตัตินตอ่ผูอ้ืน่ดว้ยการยกยอ่งใหเ้กยีรต ิ

เคารพในคุณค่าของบุคคลและความคิดเห็น เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ

ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำานึกในความรับผิดชอบและหน้าท่ี คำานึงถึงผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติ ใส่ใจสังคม ชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนอย่างเต็มกำาลังความสามารถ

ยึดมั่นในคุณธรรม ทำาในสิ่งที่เป็นความดี ความถูกต้อง ด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ใจ โปร่งใส เปิดเผย และรักษาคำาพูด

 กฟผ. กำาหนดค่านิยมองค์การ คือ FIRM-C ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติให้เกิดวิถีการทำางานร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรม

องค์การ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งนำาไปสู่การเป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล โดยมี 

คำาอธิบายดังนี้

 ในปี 2557 กฟผ. เน้นการรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงค่านิยมด้านสำานึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ (Responsibility &  

Accountability) โดยดำาเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทุกรูปแบบ เช่น จัดทำาป้ายตั้งโต๊ะในห้องประชุมต่างๆ ที่สำานักงานใหญ่  

และแจกขวดวิตามิน “R” ในท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูง ส่ือสารทางระบบอินทราเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกคน เป็นต้น  

ค่านิยมองค์การ

R
I

M

Integrity

Responsibility & Accountability

Mutual Respect

F ตั้งมั่นในความเป็นธรรม ดำาเนินธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยการ

ประพฤติปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เลือกถือปฏิบัติ

และไม่เอาเปรียบFairness

ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง 
จำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า  

และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์

รักองค์การ 
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรักผูกพันต่อองค์การ มีความสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน  

มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนเพื่อองค์การ ซื่อสัตย์สุจริต  

รักษาผลประโยชน์และปกป้องชื่อเสียงขององค์การทุกวิถีทาง

เทิดคุณธรรม 
กฟผ. ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติและ 

กฟผ. ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์และความประพฤติช่ัวท้ังปวง ให้ความเป็นธรรม

แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งหรือองค์การใด

องค์การหนึ่ง

มุ่งงานเลิศ 

ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีการวางแผนงานที่ดี และมุ ่ง 

กระทำาการด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ  

สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเป็นสำาคัญ พัฒนาตนและพัฒนางานสมำ่าเสมอ  

เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับของประชาชน  

หน่วยงาน และองค์การต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วัฒนธรรมองค์การ

พันธกิจ
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 ผมมคีวามภมูใิจนำาเสนอรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืฉบบันี ้เพือ่เปิดเผยข้อมลูสำาคญัขององค์การต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยใน 

รอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการและผูบ้รหิารของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกนัทบทวนและจดัทำาแผนวสิาหกจิ  

กฟผ. ปี 2558 - 2568 เพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้า 

ในระดบัสากล” ทีม่คีวามเป็นเลศิในการดำาเนนิกจิการ (EGAT BEST) และมคีวามสามารถอยูใ่นกลุม่ระดบัยอดเยีย่ม (Top Quartile)  

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอื่นๆ ในโลก

 ทัง้นี ้สาระสำาคญัของแผนวสิาหกจิ กฟผ. ได้กำาหนดยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่พฒันาองค์การ 

สู่การเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย (National Pride) ภายในปี 2564 และเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน (Global Sustainability) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับสากลในปี 2568

 สำาหรับเหตุการณ์สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในรอบปี 2557 เป็นกรณีหยุดจ่าย 

ก๊าซธรรมชาติของสหภาพเมียนมาร์และแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แปลงที่ 18 เพื่อหยุดซ่อมบำารุงตามแผนงาน โดย กฟผ.  

ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อ 

เตรียมมาตรการรองรับภาวะวิกฤติดังกล่าว โดยมีการฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน แผนการจัดการและการสื่อสาร 

ในภาวะวกิฤต ิรวมทัง้เตรยีมความพร้อมด้านการผลติไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้ขอความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 

ในการลดการใช้ไฟฟ้า จนเป็นผลให้การผลิตและส่งไฟฟ้าสามารถดำาเนินการได้ตามปกติ

 ทางด้านนโยบายรัฐบาลเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กฟผ. ได้จัดทำาแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติและมกีารประเมนิความเสีย่งด้านทจุรติ รวมทัง้มรีะบบตรวจตดิตามและตรวจสอบภายในเป็นประจำาทกุปี 

  นอกจากนั้น ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558  

กฟผ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และส่ือสารมวลชน จัดทำาโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างปี  

2557 - 2558 จำานวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อฟื้นฟูป่าต้นนำ้าลำาธาร ป่าชุมชน และป่าชายเลน รวม 13,000 ไร่ และโครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ  

60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ออกหน่วยบรกิารตรวจวดัสายตาและมอบแว่นตาให้แก่ผูม้ปัีญหา 

ทางสายตาโดยไม่คิดมูลค่า รวม 60,000 ราย

 ปี 2557 นบัเป็นปีแห่งความภาคภมูใิจและความสำาเรจ็จากผลการดำาเนนิงานขององค์การ ทำาให้ กฟผ. ได้รบัรางวลัประเภทต่างๆ  

อาทิ รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 2556 รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ รางวัล Thailand Energy Awards 2014 ดีเด่น 

ด้านการส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน ประเภทองค์การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน และดเีด่นประเภทสือ่มวลชน 

จากเว็บไซต์ กฟผ. รางวัล CSR-DIW ประจำาปี 2557 รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำาปี 2557 รางวัล Asian Power Awards 2014  

สาขา Gas Power Project of the Year ในระดับเงิน รางวัล EIA Monitoring Awards 2014 และสำานักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม  

ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ความท้าทายทีส่ำาคญัขององค์การในอกี 3 - 5 ปี ข้างหน้า ยงัคงเป็นเรือ่งการสร้างความเชือ่มัน่ของประชาชน ชมุชน และผูน้ ำาความคิด 

ต่อการดูแลผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ซึ่ง กฟผ. ได้ให้ความสำาคัญในการรับฟังความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วม  

และสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล

 กฟผ. ตระหนกัดว่ีา อนาคตของการพฒันาองค์การให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื ต้องคำานงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและดำาเนนิกจิการด้วย 

ความรับผิดชอบ ซึ่ง กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์องค์การให้เป็นความภาคภูมิใจของชาติ (National Pride) และสืบสานปณิธาน 

ในการทำาหน้าที่ “ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป

สารผู้ว่าการ

(นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 กฟผ.  ตระหนักดีว ่า อนาคตของ 
การพัฒนาองค์การให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
ต้องคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำาเนิน 
กิจการด้วยความรับผิดชอบ ซึ่ง กฟผ. 
มุ ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์องค์การให้เป็น 
ความภาคภูมิใจของชาติ (National Pride) 

“

”

[G4-1] [G4-1]



 ปจัจบุนัโครงขา่ยระบบสง่ไฟฟา้ของ กฟผ. มสีายสง่ไฟฟา้ขนาดแรงดนั 69, 115, 132, 230, 300 และ 500 กโิลโวลต ์รวมความยาว 

ทั้งสิ้น 32,526.99 วงจร-กิโลเมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงรวม 213 สถานี จุดจ่ายไฟขนาดแรงดันต่างๆ รวม 572 จุดจ่ายไฟ และ 

พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้ารวม 88,461.44 เมกะโวลต์แอมแปร์

 นอกจากภารกิจในการผลิตไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังดำาเนินธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ธุรกิจวัตถุพลอยได้

จากการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจเดินเคร่ืองและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทเอกชนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงพัฒนา 

ธุรกิจและลงทุนในบริษัทในเครือ 5 กิจการ ได้แก่   

 ในรอบปี 2557 กฟผ. มีรายได้จากการดำาเนินงาน (ไม่รวมรายได้จากการจัดหาเชื้อเพลิง) 544,281,218,264.06 บาท  

คิดเป็นกำาไรสุทธิ 38,116,898,124.42 บาท และมียอดเงินนำาส่งรัฐ 19,211,962,847.81 บาท*

 *ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 (อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

การผลิตไฟฟ้าในระบบของ กฟผ.

การจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

บ. อีแกทไดมอนด์ 
เซอร์วิส 
45%

(บริษัทย่อย)

บมจ. ผลิตไฟฟ้า  
ราชบุรีโฮลดิ้ง

45%
(บริษัทย่อย)

 บมจ.  
ผลิตไฟฟ้า
25.41%

(บริษัทร่วม)

บ. ผลิตไฟฟ้าและ 
นำ้าเย็น
35%

(กิจการร่วมค้า)

บ. กฟผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล

99.99%
(บริษัทย่อย)

[G4-3, G4-4, G4-5, G4-7, G4-DMA, EU1, EU2, EU3, EU4] [G4-4, G4-6, G4-8, G4-9, G4-17]

International
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานไฟฟ้า สังกัดกระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบญัญตักิารไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2511 เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2512 เพือ่จดัหาพลงังานไฟฟา้ใหแ้กป่ระชาชน  

โดยการผลิต จัดหาให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า จัดส่ง และจำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

และลูกค้าตรงตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า ผลิต และขายลิกไนต์ 

 ปัจจุบันการดำาเนินงานของ กฟผ. เป็นไปตามโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่มี กฟผ. เป็นผู้ผลิต ส่ง และรับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงรายเดียว 

รวมทัง้ควบคมุดแูลระบบผลติและสง่ไฟฟา้ทัว่ประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล โดยมคีณะกรรมการกำากบักจิการพลังงาน 

(กกพ.) ทำาหน้าที่กำากับดูแล กำาหนดกฎเกณฑ์ รวมทั้งราคาค่าไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

 กฟผ. มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และสำานักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัด

นนทบุรี 2 แห่ง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง และจังหวัดกระบี่ 1 แห่ง 

 กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าแรงสูงจำาหน่ายให้ กฟภ. กฟน. และลูกค้าตรง 8 ราย ผ่านระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่เชื่อมต่อ 

ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. กับสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟภ. กฟน. และสถานีไฟฟ้าของลูกค้าตรง ตามเง่ือนไขของสัญญา 

ซ้ือขายไฟฟา้ และเปน็ไปตามมาตรฐานการดำาเนนิงานดา้นระบบไฟฟา้ (Grid Code) ที ่กกพ. กำาหนด พลงังานไฟฟา้แรงสงูทีจ่ดัสง่ให้

ลกูคา้ กฟผ. ใชศ้นูยค์วบคมุระบบกำาลงัไฟฟา้แหง่ชาต ิ(National Control Center: NCC) และศนูยค์วบคมุกำาลงัไฟฟา้ของฝา่ยปฏบิตักิาร 

(Regional Control Center: RCC) เขตภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคใต ้และเขตนครหลวง เพือ่บรหิารจดัการ

ควบคุมการส่งพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำาหนด

 ในปี 2557 กฟผ. มีกำาลังผลิตไฟฟ้า 15,482.13 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 41 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 44.66  

ของกำาลังผลิตรวมทั้งหมดในระบบ นอกจากนั้นเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  

บริษัทในเครือ และประเทศเพื่อนบ้าน  

รายละเอียด
กำาลังผลิต
(เมกะวัตต์)

ร้อยละของ
กำาลังผลิตรวม

1. กำาลังผลิตจากโรงไฟฟ้า กฟผ. โดยจำาแนกเป็น 15,482.13 44.66

- โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 23 แห่ง  3,444.18   9.94

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง  3,647.00 10.52

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง 8,382.00 24.18

- โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 8 แห่ง 4.55   0.01

- โรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง 4.40   0.01

2. ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 8 ราย และบริษัทในเครือ 3 ราย 13,166.70 37.98

3. ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ประเภทจ่ายพลังไฟฟ้าแน่นอน (Firm) 59 แห่ง 3,614.60 10.43

4. ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4 แห่ง และซื้อจาก      

ระบบส่งเชื่อมโยงไทย - มาเลเซีย (HVDC)

2,404.60   6.93

รู้จัก กฟผ.

28.83%

69.24%

27.85%

9.76%

2.90%

รวม
41.34%

73,301.40
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
120,200.18 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

  ก๊าซธรรมชาติ 
49,376.30 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0.92%
ลูกค้าตรง
1,591.59 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0.03%
นำ้ามันดีเซล
56.74 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0%
พลังงานทดแทน 
5.34 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0.70%
ไฟฟ้าสำารองและไฟฟ้าชั่วคราว
1,221.97 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0.80%
นำ้ามันเตา
1,426.48 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0.01%
การไฟฟ้าลาว
22.36 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0.10%
การไฟฟ้ากัมพูชา
169.43 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0%
อื่นๆ
3.59 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

0.20%
การไฟฟ้ามาเลเซีย
350.07 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

พลังนำ้า
5,138.63 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
50,043.56 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ลิกไนต์
17,297.91 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
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พัฒนาสมรรถภาพในกระบวนงานให้มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมสู่มาตรฐานสากล 
มุ่งเน้นการส่งเสริมการดำาเนินงานของกระบวนการหลักให้มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR in Process) ตามมาตรฐาน ISO 26000 การดำาเนินงานโครงการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เชื่อมโยงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ระดับบุคคลในเชิงรุก
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 

 ตามที่สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มอบนโยบายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนำามาตรฐาน ISO 26000  

มากำาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 กฟผ. จึงได้ทบทวนและจัดทำาแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยมีกรอบยุทธศาสตร์หลัก 

(Strategic Theme) 4 ด้าน คือ

 เพ่ือให้กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวถูกถ่ายทอดจากระดับองค์การลงสู่ระดับสายงาน จึงมีการเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์หลัก 

และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การในแผนวิสาหกิจ กฟผ. ยกตัวอย่างในปี 2557 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ “เป็นองค์การที่ 

ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” โดยมีแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมรองรับ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลรายไตรมาสและคณะกรรมการ กฟผ. ทุก 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เสริมสร้างความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า  
มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
 กฟผ. มีการบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้มีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และราคาค่าไฟที่เหมาะสม 

โดยมีการกระจายเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ดังนี้

- นํ้ามันปาล์ม -

0.00%

- นํ้ามันดีเซล -

0.07%
121.48 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

- พลังงานทดแทน -

2.24%
3,981.30 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 5.69 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ก๊าซธรรมชาติ - - ถ่านหิน - - พลังนํ้า -

66.76% 20.11% 2.91%
118,559.38 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 35,711.92 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 5,164.03 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ซื้อจากต่างประเทศ -

6.91%
12,267.94 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

- นํ้ามันเตา - 

1.00%
1,768.73 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

[G4-EN1]



ปัน
สร้าง

 ตลอดระยะเวลา  45  ปีทีผ่่านมา การผลิตและส่งจ่ายพลังงาน 
ไฟฟ้าเข้าระบบถือเป็น “หัวใจ” ของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม เป็นลมหายใจของทุกชีวิตต้ังแต่ต่ืนจนหลับ  
ด้วยพลังจิตวิญญาณของพนักงาน กฟผ. ทุกคนท่ีหลอมรวม  
“หัวใจ” อันมุ่งม่ันในการ “ผลิตไฟฟ้าเพ่ือความสุขของคนไทย” 
และ “ใส่ใจ” ในคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมแบ่งปันพลัง 
ความรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม สร้างสมดุล 
ต่อเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมของประเทศและโลกของเรา 
ท้ังในวันน้ีและวันข้างหน้า...ตลอดไป

ใส่ใจชุมชน แบ่งปันสู่สังคม

คดิ
แบ่ง
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 กฟผ. ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานเพื่อบรรลุพันธกิจที่ได้รับมอบหมายและวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ โดยได้นำาหลักการ 

บริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์การของ COSO-Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้เป็นเครื่องมือที่สำาคัญเพื่อสร้างความ 

เชื่อมั่นในการดำาเนินงานให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดีภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้นำาแนวทางการประเมินคุณภาพ 

รฐัวิสาหกจิของกระทรวงการคลังมาปรบัใชเ้พือ่ให้การดำาเนนิงานเปน็มาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์าร โดยกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์การตามแผนวิสาหกิจ นอกจากนี้ กฟผ. มีการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงประจำาปีและมีการติดตาม 

และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำาทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบ และยังมีคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลการ 

บริหารความเส่ียงต่อหน่วยงานกำากับดูแลและสาธารณะ มีการประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การ 

และใช้เป็นข้อมูลนำาเข้าในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ปัจจุบัน และประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ 

และการแขง่ขนั 2) ดา้นการเงนิ 3) ดา้นการดำาเนนิงาน 4) ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให้ครอบคลมุการดำาเนินงาน 

ทุกภารกิจ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีการกำาหนดแผนจัดการ 

ความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์การอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 แผนบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. ในปี 2557 สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนองค์การให้ลดระดับ 

อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดย กฟผ. กำาหนดแผนบริหารการสื่อสารองค์การเพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับรู้และเข้าใจการดำาเนินงาน 

ของ กฟผ. พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เช่น การจัดประกวดออกแบบและประดิษฐ์โคมไฟ LED หรือโครงการพัฒนา 

พลังงานทดแทนของ กฟผ. ได้แก่ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำาเภอแม่เมาะ  

จังหวัดลำาปาง เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน กฟผ. ได้มีแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วซึ่งตั้งอยู่ในคลองศรีบอยา ตำาบลตลิ่งชัน อำาเภอเหนือคลอง  

จงัหวัดกระบี ่เพ่ือนำาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาประกอบการพิจารณากำาหนดมาตรการปอ้งกนั การแก้ไขผลกระทบ และมาตรการ 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ 

ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงจะมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย

ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสผลงานที่ภาคภูมิใจในปี 2557

ผลการดำาเนินงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 หน้า

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด 8,442.9  
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

5,936.00  
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

3,981.30  
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

41

โครงการพฒันากลไกพลงังานทีส่ะอาด (CDM) 
  - โครงการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่อยู่ใน     
 ระหว่างร่วมพัฒนาโครงการ

7 โครงการ 6 โครงการ 8 โครงการ 53

โครงการต้นแบบสำาหรับโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER Program)

- 2 โครงการ 2 โครงการ 54

โครงการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ - 1 โครงการ 4 โครงการ 50 - 51

โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001

25 แห่ง 27 แห่ง 27 แห่ง 54

โรงไฟฟ้าที่ผ่านการประเมิน CSR-DIW 18 แห่ง 20 แห่ง 21 แห่ง 90

โรงไฟฟ้าดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

28 หน่วยงาน 29 หน่วยงาน 36 หน่วยงาน 90

การได้รับใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

อาคาร ท.102 อาคารอนุรักษ์
พลังงาน 2 ปีซ้อน

อาคาร ท.102 อาคาร
อนุรักษ์พลังงาน 3 ปีซ้อน

อาคาร ท.100 43

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 (สะสม) 19 ผลิตภัณฑ์ 21 ผลิตภัณฑ์ 24 ผลิตภัณฑ์ 32

ผลการดำาเนินงาน DSM (สะสม) ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

10 ล้านตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 11 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

12.3 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

34

โครงการปลูกป่าต้นนำ้าเขื่อนสิริกิติ์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ป่าต้นนำ้า 1 ล้านต้น  
แฝก 1 ล้านต้น  

ฝายชะลอนำ้า 880 ฝาย

ป่าต้นนำ้า 1 ล้านต้น ป่าต้นนำ้า 5,000 ไร่
(1 ล้านต้น)  

ป่าชุมชน 500 ไร่
(1 แสนต้น)

ป่าชายเลน 1,000 ไร่
(7 แสน 1 หมื่นต้น)

72

สนับสนุนทุนวิจัย 22.8 ล้านบาท 199.15 ล้านบาท 187.37 ล้านบาท 35 - 37

การรายงานข้อมูลตามแนวทาง GRI GRI G3 ระดับ B GRI G3 ระดับ A GRI G4 ระดับ 
In accordance - Core

95

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ.
(EGAT Learning Center)

- - เปิดใช้งานแล้ว 1 แห่ง 100

[G4-2, G4-14]
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ประเด็นสำาคัญในการรายงาน 

ขั้นตอนการกำาหนดประเด็นสำาคัญ [G4-18]

 กฟผ. โดยฝ่ายกจิการสงัคมรว่มกบัผูแ้ทนระดบัสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประชมุจดัทำาหนงัสอืรายงานเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื กฟผ.  

ประจำาปี 2557 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญในการรายงาน ดังนี้ 

  ระบุประเด็น พิจารณาจากคุณลักษณะขององค์การและผลกระทบจากการดำาเนินงานขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม 

  จัดลำาดบัความสำาคญั โดยคำานึงถงึนัยสำาคัญทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ท้ังมมุมองขององค์การ พจิารณาจากวสิยัทศัน์ 

ยทุธศาสตร์ และทศิทางขององค์การ และมมุมองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี พจิารณาจากข้อมลูการสานสมัพนัธ์ เช่น ผลการสำารวจ 

สมัพนัธภาพความพึงพอใจ และการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. เป็นต้น 

  ทบทวนความครอบคลุมของประเด็นสำาคัญ กฟผ. โดยฝ่ายกิจการสังคมนำาเสนอผลการคัดเลือกประเด็นสำาคัญต่อที่ประชุม 

ประกอบด้วยผู้แทนระดับสายงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารงานด้านความยั่งยืนขององค์การ

ประเด็นสำาคัญ [G4-19]

 กฟผ. ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหัวใจของการดำาเนินงานทุกกระบวนการให้มีความ 

ซื่อสัตย์และโปร่งใส จึงกำาหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ส่งเสริมการกำากับดูแลที่ดีขององค์การไว้ในแผนวิสาหกิจ กฟผ.  

ปี 2557 - 2567 เพื่อพัฒนาระบบธรรมาภิบาล กฟผ. ทั่วทั้งองค์การ นอกจากนี้ได้จัดงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” เมื่อวันที่ 18  

กรกฎาคม 2557 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการขบัเคล่ือน กฟผ. ให้เปน็องค์การทีค่ำานงึถงึหลักธรรมาภบิาล มกีารกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี

และให้ความสำาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การ ซึ่งมีคณะกรรมการ กฟผ. คณะผู้บริหารของ กฟผ.  

และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานกันเป็นจำานวนมาก

 โครงสร้างการกำากบัดแูลกจิการท่ีดขีอง กฟผ. ประกอบดว้ยคณะกรรมการ กฟผ. ซึง่ไดรั้บการแต่งตัง้จากคณะรฐัมนตร ีมปีระธาน 

กรรมการและกรรมการจำานวนไม่เกินสิบคน และมีผู้ว่าการ กฟผ. เป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง รวมจำานวนทั้งหมด 11 คน ทำาหน้าที่ 

กำาหนดนโยบายและกำากบัดแูลใหก้ารดำาเนนิงานเปน็ไปตามหลกัธรรมาภบิาล และไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอกี 7 คณะ เพือ่ชว่ย 

กล่ันกรองงานและปฏบิตัหินา้ท่ีอืน่ๆ ในส่วนของฝ่ายบริหาร ซึง่ในจำานวนคณะกรรมการยอ่ยดงักล่าว จะมคีณะกรรมการธรรมาภบิาล 

ทำาหนา้ทีใ่หข้อ้เสนอแนะดา้นนโยบาย แผนแมบ่ท และการกำากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัดิา้นธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ กฟผ.

ผู้ว่าการ

คณะกรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล  

กฟผ.

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ของ 

คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

กฟผ.

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ 
สรรหารองผู้ว่าการ

คณะกรรมการสรรหา 
ผู้ช่วยผู้ว่าการและ 
ผู้อำานวยการฝ่าย

ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน

การบริหารจัดการและการวางแผน

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า รองผู้ว่าการระบบส่ง

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

รองผู้ว่าการบริหาร

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

การพัฒนาโครงการ การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า

ผู้ช่วยผู้ว่าการสำานักตรวจสอบภายใน

สำานักผู้ว่าการ

สำาคัญ

มาก

มาก

1 1

2 3

4

109

21

8765

2
3

5 4

6 7

ความสำาคัญต่อ กฟผ.

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

1 การจัดทำาแผนรองรับกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ของสถานประกอบการ

1 การจ้างงาน
2 การปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางอ้อม
4 การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
5 การต่อต้านการทุจริต
6 การฝึกอบรมและการให้การศึกษา
7 งานวิจัยและพัฒนา

1 ชุมชนท้องถิ่น
2 การใช้พลังงาน
3 ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
4 การปฏิบัติตามกฎหมาย (การดำาเนินงานทางสังคม)
5 การใช้วัสดุ
6 การใช้นำ้า
7 ความหลากหลายทางชีวภาพ
8 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
9 การขนส่ง
 การจัดการของเสียและขยะ

[G4-34]
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 นอกจากนี ้กฟผ. ยงัแตง่ตัง้รองผูว้า่การกจิการสงัคม เปน็ผูร้บัผดิชอบการกำาหนดยทุธศาสตร ์และบรหิารจดัการดา้นความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมขององค์การ รวมทั้งการดำาเนินงานด้านการใช้ไฟฟ้าและการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ทั้งนี้ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ กฟผ. และผู้บริหารสูงสุดของ กฟผ. คือผู้ว่าการ เป็นคนละบุคคล เพื่อแบ่งแยกอำานาจ

หน้าที่ให้เกิดความสมดุล โปร่งใส และมีความชัดเจน แต่เพื่อให้มีความเช่ือมโยงระหว่างการกำากับดูแลกับการบริหาร จึงแต่งตั้งให้ 

ผู้ว่าการฯ ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง กฟผ. มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส  

เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบของกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับ 

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2511 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 เป็นต้น

 เพื่อการหลีกเลี่ยงและบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กรรมการ กฟผ. ทุกคนจะต้องรายงานให้ทราบถึงตำาแหน่งอื่นๆ  

ไดแ้ก ่กรรมการ/ผู้บรหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ/บรษิทัอืน่ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ระหวา่งปบีญัช ี2557) จำานวน/มลูคา่หลกัทรพัย ์ 

(หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำาเนินการ และที่กรรมการ 

ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจำานวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 

ทั้งหมดนี้นำาไปเปิดเผยในรายงานประจำาปีของ กฟผ. ทั้งที่จัดทำาเป็นรูปเล่มและที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ กฟผ. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 ทางด้านการบริหารงานขององค์การ คณะกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือ  

มีบทบาทสำาคัญและมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ 

ค่านิยมองค์การ ประมาณไตรมาสที่ 3 ทุกปี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. อย่างมีนัยสำาคัญหลาย 

ประการ อาทิ การเน้นการกำาหนดวิสัยทัศน์ในส่วนของการเป็นองค์การที่ประชาชนยอมรับ และการให้ความสำาคัญกับการสร้าง 

ความเข้าใจกับชุมชน การควบคุมกระบวนการเพ่ือการลดและป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและกฎหมายทีก่ำาหนดหรอืดกีวา่ในทกุกระบวนการดำาเนนิงานของ กฟผ. รวมถงึกระบวนการตอบสนองความตอ้งการหรอื 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะมีการทบทวนทุก 6 เดือน 

 แต่หากมเีหตกุารณท์ีม่คีวามเสีย่งหรอืวกิฤติ สายงานทีร่บัผดิชอบจะเสนอประเดน็ทีเ่ป็นข้อกงัวลไปทีค่ณะกรรมการบรหิาร กฟผ.  

เพื่อพิจารณา ต่อจากน้ัน คณะกรรมการบริหาร กฟผ. จะนำามติท่ีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยท่ีทำาหน้าท่ีกลั่นกรอง 

เพ่ือพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบกอ่นเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชมุประจำาเดอืนหรอืรายไตรมาส เพือ่ทีค่ณะกรรมการ  

กฟผ. จะทบทวน ชี้บ่งผลกระทบ พิจารณาความเสี่ยง รวมทั้งมอบนโยบาย และติดตามการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบริหาร  

กฟผ. เช่น การศึกษาผลกระทบของโครงการท่าเทียบเรือคลองรั้ว และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ การแก้ไขปัญหาสุขภาพของ 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้โอกาสในการศึกษาดูงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำาทาง 

ความคิดกลุ่มต่างๆ 

 ในป ี2557 คณะกรรมการ กฟผ. ผูว้า่การ รองผูว้า่การ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในเครอื ไดป้ระชมุเพือ่กำาหนดยทุธศาสตร์

ของ กฟผ. ปี 2558 - 2568 โดยยังคงวิสัยทัศน์ของ กฟผ. คือ “เป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล” (Global Top  

Quartile Utility) แตป่รบัยทุธศาสตรม์ุง่เนน้ความเปน็เลศิในการดำาเนนิงานทกุดา้นเทยีบเทา่หนว่ยงานชัน้นำาของโลก ซึง่ยทุธศาสตร ์

ดังกลา่วรวมถงึการดำาเนนิงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ทีม่เีปา้หมายจะเปน็รฐัวสิาหกจิทีเ่ปน็ความภาคภมูใิจของประเทศในป ี2564  

และได้รับการยอมรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลในปี 2568 

 ผลของการประชมุกำาหนดยทุธศาสตรจ์ะถกูถา่ยทอดมายงัรองผูว้า่การ ผูช่้วยผูว้า่การ และผูอ้ำานวยการฝา่ย เพือ่จดัทำาแผนกลยทุธ ์

และแผนปฏิบัติการรองรับ บริหารจัดการ และรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร กฟผ. และคณะกรรมการ กฟผ.  

ทราบทุกไตรมาส  

ตารางวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่สำาคัญ สายรองผู้ว่าการ ตัวอย่างของผลงาน

ด้านเศรษฐกิจ

เสริมสร้างขีดความสามารถ 

การแข่งขันของธุรกิจหลัก

ส่งพลังงานไฟฟ้าและให้บริการ 

ที่มีคุณภาพสูง

   

- รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

- รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

- รองผู้ว่าการระบบส่ง

-  พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหิน สร้าง

โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 โรงไฟฟ้า

จะนะชุดที่ 2 แล้วเสร็จ และกำาลัง

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 2

- ได้รับอนุมัติการศึกษาความเหมาะสม

ของโครงการจำานวน 10 โครงการ

และอยูใ่นระหวา่งการกอ่สร้างจำานวน 

8 โครงการ

สร้างการเจริญเติบโตของ 

บริษัทในเครือและ 

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

สร้างการเติบโตของธุรกิจ 

เกี่ยวเนื่องและกลุ่ม กฟผ.

- รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

- รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

- รับงานเดินเครื่องและบำารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภายนอก 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- รองผู้ว่าการกิจการสังคม - ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ทำาให ้

กฟผ. สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 

20,726 ล้านหน่วย ลดความต้องการ

ไฟฟ้าสูงสุด 3,476 เมกะวัตต์ ลดการ

ปล่อยก๊าซ CO
2
 12 ล้านตัน 

 การประเมินผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ กฟผ. เป็นการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมิน 2 แบบ ได้แก่  

แบบทั้งคณะ และแบบรายบุคคล  เมื่อดำาเนินการประเมินแล้วเสร็จจะมีการแจ้งผลการประเมินให้รับทราบร่วมกันอย่างเป็นทางการ 

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ท่ีไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาในการดำาเนินงาน รวมทั้งกำาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และแนวทางที่ทำาให้การปฏิบัติหน้าที่ 

ของกรรมการมปีระสทิธผิลอยา่งเปน็รปูธรรม ทัง้นีเ้ปน็ไปตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ดีา้นความเปน็อสิระของคณะกรรมการตามหลกัการ 

และแนวทางการกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่กำาหนดให้กรรมการอิสระ 

จากภายนอกมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราวโดยไม่มีกรรมการที่เป็นกรรมการโดยตำาแหน่งเข้าร่วมประชุมด้วย 

 เกณฑ์ผลการดำาเนินงานตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ของ 

คณะกรรมการ กฟผ. เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ หากกรรมการท่านใดได้รับมอบหมาย 

หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. กรรมการธรรมาภิบาล  

กฟผ. กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเช่นเดียวกัน โดยประธานกรรมการ  

ได้รับเบี้ยประชุมรายคร้ังสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 รองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5  

กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 คณะ ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน สำาหรับผู้บริหาร 

[G4-34]
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 กฟผ. เป็นองค์การโปร่งใส บริหารงานอย่างมีหลักธรรมาภิบาล สามารถเปิดเผย ติดตาม และตรวจสอบได้ จึงให้ความสำาคัญ 

ในเรื่องการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กฟผ.  

ซึ่งมีรองผู้ว่าการบริหารเป็นประธาน ทำาหน้าที่กำากับดูแลงานด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตใน กฟผ. แต่จะเน้น 

การป้องกันมากกว่าการปราบปราม โดยมีแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กฟผ. ที่มีความสอดคล้องกับ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กฟผ. ปี 2557 - 2567 รวมทั้งรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 การปลูกจิตสำานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน และการรวมพลัง 

แผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการป้องปรามการทุจริตทั่วทั้งองค์การ กฟผ. จึงดำาเนินการดังนี้

  จดัทำาบนัทกึขอ้ตกลงการประเมนิผลการดำาเนนิงานรฐัวสิาหกจิประจำาป ี2557 ของ กฟผ. ซึง่กำาหนดให้มตีวัชีว้ดัการกำากับ 

ดูแลกิจการที่ดีและการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีทุกสายงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

  การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk) ที่มีโอกาสเกิดขึ้น มี 7 ประเภท

  F1  การกำาหนดนโยบายที่ไม่เป็นธรรม (Fraud Policy) 

  F2  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

  F3  การให้หรือเรียกรับสินบน  (Corruption)

  F4  การเจตนาฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Non-Compliance)

  F5  การตกแต่งรายงานทางการเงิน หรือผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ (Reporting Manipulate)

  F6  การนำาทรัพย์สินขององค์การไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (Misappropriation of Assets)

  F7  การใช้เทคโนโลยีเพื่อกระทำาการทุจริต (Information Technology Fraud)

  ปี 2557 ทุกสายงานหรือทุกการดำาเนินงานหลักขององค์การจำานวน 10 สายงานหรือร้อยละ 100 มีการประเมิน 

ปัจจัยเสี่ยงและจัดทำาแผนหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข

 สำานักตรวจสอบภายใน กฟผ. ซ่ึงส่งเสริมให้มีการประเมินความเส่ียงด้านทุจริต จัดการบรรยาย “แนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลัก COSO 2013” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเสี่ยงด้าน 

การทุจริต” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ให้แก่หัวหน้างานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจำานวน  

220 คน จากทุกสายงานจำานวน 10 สายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการ 

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลักการ และสามารถประเมินตนเองเรื่องความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk)  

อย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์การ 

 ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตระดับฝ่ายและสายงาน

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สำานักผู้ว่าการจัดงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 

ในการขับเคล่ือน กฟผ. ให้เป็นองค์การท่ีคำานึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำาคัญกับ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การ และได้จัดพิธีลงนามและมอบนโยบายการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของ กฟผ. ระหว่างประธาน คณะกรรมการ กฟผ. และผู้ว่าการ กฟผ. รวมถึงมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากร 

และโครงการต้นแบบ ประจำาปี 2556 นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “แนวรุกและแนวรับในสมรภูมิการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ อดีตกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และประธานองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

 การสือ่สารและถา่ยทอดการปฏบิตัติามกฎหมาย และประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรมไปยงัผูป้ฏบิตังิาน ผา่นการประชมุ 

และช่องทางการสื่อสารอื่น อาทิ คู่มือ แผ่นพับ e-Learning และเว็บไซต์การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กฟผ. เห็นชอบปัจจัยเสี่ยง

เรื่องการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ระดับองค์การตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป 

การต่อต้านการทุจริต ระดับสูงที่ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน และที่ปรึกษาในเรื่องค่าตอบแทนไม่มีส่วนร่วม 

ในการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน อีกทั้งยังดำาเนินงานเป็นอิสระจากผู้บริหาร กฟผ. 

 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ กฟผ. ในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ นอกเหนือจาก 

การสรรหาหลกัสูตรการอบรม/สมัมนาจากสถาบนัต่างๆ และนำาเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พจิารณาจดัสรรเวลาเข้ารบัการอบรมแลว้ 

กฟผ. ได้จัดกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ กฟผ. การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำาหรับ 

กรรมการใหม่ กฟผ. จะจัดการบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 

ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน กฟผ. กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รู้จักธุรกิจขององค์การ ตลอดจนการส่งมอบ 

คู่มือกรรมการและข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับการทำาหน้าที่กรรมการ 

ค่านิยม จรรยาบรรณ และจริยธรรมองค์การ [G4-56]

 ประธานคณะกรรมการ กฟผ. ลงนามข้อบังคับ กฟผ. ที่ 346/2553 ว่าด้วยการกำากับดูแลกิจการ ซึ่งกำาหนดหมวด 6 จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กฟผ. มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ ตามที่คณะกรรมการ กฟผ.  

ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีกลไกและระบบในการดำาเนินงานที่ชัดเจน ตามข้อบังคับ กฟผ. ที่ 347/2543  

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 

 สำาหรับวัฒนธรรมองค์การซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำาไปสู่วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งนั้น คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร 

ทบทวนและมีความเห็นว่า ให้ปฏิบัติตามค่านิยม FIRM-C ต่อไป โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว ได้จัดทำา 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ พร้อมทั้งตัวชี้วัดความสำาเร็จ จัดทำาคู่มือค่านิยม   

โดยในปี 2557 เน้นเรื่องสำานึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ (Responsibility & Accountability: R) ที่มีต่อตนเอง สังคม และ 

ประเทศชาติ โดยกำาหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมผลการดำาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่หลายรูปแบบ  

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถจดจำาและนำาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

[G4-DMA, G4-SO3]



20 21

 กฟผ. มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการพิจารณาข้อวิตกกังวล ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

อย่างต่อเนื่องมาตลอด เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม และเกิดความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญทั้งหมด โดยในปี 2557  

ไดท้บทวนและปรบัปรงุกระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นอยา่งเปน็ระบบ ซึง่จดัทำาเปน็ระบบฐานขอ้มลูทีใ่หบ้รกิารผา่นระบบเครอืขา่ย 

คอมพิวเตอร์ (ระบบออนไลน์) เรียกว่า EGAT-VOC/Application เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ จัดลำาดับความสำาคัญ และ 

แยกประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงคัดแยกประเภทความคิดเห็น ได้แก่ ข้อร้องเรียน ความต้องการ ความคาดหวัง และ 

ข้อเสนอแนะ เพื่อนำาไปใช้วางแผนกลยุทธ์สำาหรับปรับปรุงระบบและกระบวนการทำางาน สร้างความผูกพัน สร้างความพึงพอใจ  

และสร้างนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่

 นอกจากนัน้ ยงัได้จดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของชมุชนรอบพืน้ทีโ่ครงการพฒันาโรงไฟฟ้าใหม่ในภาคใต้ เพือ่กำาหนดขอบเขต 

และแนวทางการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) และสำารวจความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนกับเข่ือน/ 

โรงไฟฟ้าพลงันำา้ สมัพนัธภาพของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อ กฟผ. ความพงึพอใจและการยอมรบัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการดำาเนินงาน 

ของ กฟผ. รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าพลังงานไฟฟ้า และลูกค้าเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าในภาพรวม

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญระดับองค์การ กฟผ. ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 26000 พิจารณาคัดเลือกบุคคล  

กลุ่มบคุคล หรือหนว่ยงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการดำาเนนิงานของ กฟผ. ออกเปน็ 5 กลุ่ม และผู้ท่ีอยูใ่นหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain)  

หรอืผูส้ง่มอบ โดยมกีารจดัทำาและดำาเนนิการตามแผนงาน เพือ่ตอบสนองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุ่มอยา่งเป็นระบบ ซึง่รายละเอียด 

ประเด็นความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการตอบสนองของ กฟผ. ได้แสดงตามตารางต่อไปนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและ 
ความคาดหวัง กลไกการตอบสนอง วิธีการสานสัมพันธ์/

ประเภทสื่อ ความถี่

การสื่อสาร

ทาง
เดียว

สอง
ทาง

ก) กลุ่มผู้กำากับดูแล
ประกอบด้วย

  - กระทรวงพลังงาน

•• การปฏิบัติตามนโยบาย
•• การให้ความร่วมมือที่ดี

•• จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ
•• ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
•• ราคาไฟฟ้าเป็นธรรม
•• มีเทคโนโลยีสาธิตด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด

•• การประชุม การสัมมนา อย่างน้อย
1 ครั้ง/เดือน 



•• กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
และหน่วยงานราชการ

ตามโอกาส 

•• พบปะอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ

ตามแผน/
ตามโอกาส



•• รายงานประจำาปี รายปี 
•• เว็บไซต์ ทุกวัน 

  - กระทรวงการคลัง •• การส่งรายได้ให้รัฐ
•• เพิ่มคุณภาพการบริหาร

•• การประชุม การสัมมนา อย่างน้อย
1 ครั้ง/เดือน 



•• บันทึก รายงาน ตามโอกาส 
•• รายงานประจำาปี รายปี 
•• เว็บไซต์ ทุกวัน 

  - คณะกรรมการกำากับ 
    กิจการพลังงาน

•• จัดหาพลังงานไฟฟ้าท่ีเพียงพอ
•• มีแผนท่ีนำาทางระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย

•• ประชุม สัมมนาร่วมระหว่าง 
กฟผ. กฟภ. และ กฟน.

ตามแผน 

ประเภทสายงาน การประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านทุจริต และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประเภท 
สายงาน

ลักษณะการดำาเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงด้านทุจริตที่มีโอกาสเกิด มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

นโยบายและแผน วางแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า,
เทคโนโลยีสารสนเทศ

   มผีูรั้บผดิชอบสอบทานการปฏบิติัทีไ่มเ่ปน็ไปตามกฎ ระเบยีบ คำาสัง่ 
หากพบการไม่ปฏิบัติ ให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและ
ลงโทษ จัดทำาแบบรายงานรายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม ผู้บริหารดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
กฎ ระเบียบ มีกรรมการสอบทาน หากมีการร้องเรียน ให้ตั้ง 
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษ

พัฒนาโรงไฟฟ้า ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  ผูบ้รหิารกำาชบัผูป้ฏบิตัใิหด้ำาเนนิการตามแนวปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 
หากมกีารรอ้งเรยีน ใหต้ั้งกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและลงโทษ

พัฒนาระบบส่ง ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง   ผู้บริหารระดับสูงกำาชับให้ผู้รับผิดชอบดำาเนินการอย่างเคร่งครัด  
โดยกำาหนดผู้รับผิดชอบจัดทำาทะเบียนควบคุม จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
และตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง

เชื้อเพลิง จัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า        ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามสำาคญัในการกำากบัดแูลทีด่แีละปฏบิตัติน
เป็นแบบอย่าง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
กฟผ. มีการแต่งตั้งคณะทำางานเสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมประจำาสายงานเพื่อจัดทำา
แผนกำากับดูแลที่ดี และป้องปรามการทุจริต และขับเคลื่อนใน
สายงาน มีการสื่อสาร มีกรรมการสอบทาน สำาหรับปัจจัยเสี่ยง
ด้านไอที มีการกำาหนดนโยบาย การจัดทำาทะเบียน มีกรรมการ
สอบทาน และทุกปัจจัยเสี่ยง หากมีการร้องเรียน ให้ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษ

ผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า       

ระบบส่ง จ่ายไฟเข้าระบบ ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ผูบ้รหิารกำาชบัผูป้ฏบิตัใิหด้ำาเนนิการตามแนวปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 
หากมกีารรอ้งเรยีน ใหต้ั้งกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและลงโทษ

พัฒนาธุรกิจ บริการบำารุงรักษาและเดินเครื่อง  ผูบ้รหิารดำาเนนิการตามมาตรการควบคมุป้องกนัการเจตนาฝ่าฝืน/
การไม่ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ในการลงเวลาทำางานอย่างเคร่งครดั  
หากละเลยและมีผลกระทบต่อ กฟผ. ผู้บริหารจะต้ังกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษ

บัญชี การเงิน การบัญชี และงบประมาณ    ผู้บริหารกำาหนดนโยบายให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฟผ. มี
มาตรการควบคุมและป้องกันการรับเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ คำาสั่ง ปฏิบัติการมาตรการควบคุมและป้องกัน จัดทำา
ทะเบียนการควบคุมรายการและมีระบบการตรวจนับเป็นประจำา
ทุกปี  มีกระบวนการกำากับดูแลที่ดี มีการจัดอบรมด้านจริยธรรม 
คุณธรรมเพื่อปลูกจิตสำานึกผู้ปฏิบัติงาน มีการนำาระบบ Cash 
Management มาใช้ กำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้อย่าง 
ชัดเจน หากมีการร้องเรียน ให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
และลงโทษ

บริหาร บุคลากร บริการ ขนส่ง พัสดุและจัดหา        มาตรการต่างๆ เป็นไปในลักษณะเดียวกับสายงานเชื้อเพลิง

กิจการสังคม ส่งเสริมการดำาเนินงาน CSR    จัดทำาแบบรายงานรายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม ให้มีกรรมการสอบทาน โยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่
ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม สอบทานการปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็ไปตามกฎ 
ระเบยีบ คำาสัง่ จัดทำาทะเบยีนควบคมุรายงานทรพัยส์นิ และการนำา
เข้า-ออกจาก กฟผ. หากมีการร้องเรียน ให้ตั้งกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงและลงโทษ 

[G4-24, G4-25, G4-26, G4-27][G4-SO3]



พวกเราดใีจทีส่ดุทีเ่ขือ่นภมูพิลให้ของดกีบัพวกเรา เป็นเมลด็พนัธุก์าแฟอะราบกิา 
ให้เอาไปปลกูทำาเป็นเมลด็กาแฟคัว่บดกบักาแฟสดอมก๋อยไว้ขาย แล้วบอกกบั 
พวกเราว่า ถ้าเขื่อนยังใช้นำ้าของคนต้นนำ้าอยู่ เขื่อนก็จะไม่ทิ้งชาวต้นนำ้า พอม ี
โครงการของ กฟผ. ทีไร พวกเราที่อยู่ต้นนำ้าก็ยินดีมาร่วมทุกครั้ง ทุ่มทั้งแรงใจ  
ทุ่มท้ังแรงงาน ทำาแบบน้ีถึงจะอยู ่ด้วยกันได้ท้ังคนต้นนำ้า กลางนำ้า และ 
ปลายนำ้า ประโยชน์ก็ได้เหมือนกันหมด

วรนุช ใจตา (ขวาสุด)
ตัวแทนชุมชนต้นนำ้าเขื่อนภูมิพล อำาเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่

22 23

การบริหารความสัมพันธ์ของ กฟผ. กับผู้ส่งมอบที่สำาคัญตามห่วงโซ่อุปทาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทในระบบงาน
ความต้องการและ 

ความคาดหวังของ กฟผ.
วิธีการสานสัมพันธ์/

ประเภทสื่อ
ความถี่

การสื่อสาร

ทาง
เดียว

สอง 
ทาง

- ผู้ผลิตอุปกรณ์
  (4,822 แห่ง)

•• ส่งมอบอุปกรณ์ 
และบริการ

•• สง่มอบอปุกรณไ์ดต้ามคณุภาพ
และระยะเวลาที่กำาหนด

•• กระบวนการจัดหาของ กฟผ. ตามสถานการณ์ 

•• ประชุม/สัมมนา ตามแผน/ตาม
สถานการณ์



•• โทรศัพท์ ตามสถานการณ์ 

•• จดหมาย/โทรสาร/อีเมล ตามสถานการณ์ 

•• เว็บไซต์ ทุกวัน 

- บริษัท ปตท.  
จำากัด (มหาชน)

•• จัดส่งเชื้อเพลิง  
ก๊าซธรรมชาติ นำ้ามันเตา 
และนำ้ามันดีเซล

•• จัดส่งเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติ
และปริมาณตามที่กำาหนด
•• แจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาที่
เหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถ
ส่งเชื้อเพลิงได้ตามแผน
•• ร่วมมือในการจัดหาเชื้อเพลิง
ในกรณีฉุกเฉิน

•• การประชุม ตามแผน/ตาม
สถานการณ์



•• โทรศัพท์ ตามสถานการณ์ 

•• จดหมาย/โทรสาร/อีเมล ตามสถานการณ์ 

•• เว็บไซต์ ทุกวัน 

- โรงไฟฟ้าเอกชน
(IPP, SPP)
(70 แห่ง)

•• ผลิตไฟฟ้าส่งเข้าระบบ
ส่งของ กฟผ.

•• ความพร้อมของโรงไฟฟ้า 
เป็นไปตามแผน
•• เพ่ิมหรือลดปริมาณการผลิต 
ไฟฟ้าตามคำาส่ังของศูนย์ควบคุม 
ระบบกำาลังไฟฟ้าของ กฟผ.

•• การประสานงานผ่านศูนย์ควบคุม 
ระบบกำาลังไฟฟ้า

ตามสถานการณ์ 

•• ประชุม/สัมมนา ตามแผน/ตาม
สถานการณ์



•• โทรศัพท์ ตามสถานการณ์ 

•• จดหมาย/โทรสาร/อีเมล ตามสถานการณ์ 

•• เว็บไซต์ ทุกวัน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและ 
ความคาดหวัง กลไกการตอบสนอง วิธีการสานสัมพันธ์/

ประเภทสื่อ ความถี่

การสื่อสาร

ทาง
เดียว

สอง
ทาง

ข) สังคมในภาพรวม
ของประเทศ

•• ความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติและสังคม
โดยให้ความสำาคัญกับ 
การพัฒนาประเทศ  
ความผาสุก และ 
ผลประโยชน์ของสังคม

•• ทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
เน้นการดำาเนินงาน CSR in 
Process
•• ใช้มาตรฐาน ISO 26000  
เป็นแนวทางการดำาเนินงาน
•• ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
•• การอนุรักษ์พลังงาน
•• โครงการจิตอาสา

•• เว็บไซต์ ทุกวัน 
•• Call Center กฟผ. 1416 ทุกวัน 
•• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. 
ณ สำานักงานใหญ่  
(prinfo.egat.co.th)

ทุกวัน  

•• หน่วยงานประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทุกวัน 

ค) ชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้าและชุมชน
ตามแนวสายส่งไฟฟ้า

•• ควบคุมการดำาเนินการ 
ให้มีผลกระทบด้าน 
ความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อมต่อการดำารง
ชีวิตประจำาวันน้อยที่สุด
•• ได้รับการสนับสนุนที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
อย่างยั่งยืน

•• ความปลอดภัยของชุมชน 
ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน
•• การมีส่วนร่วมกันพัฒนาการ
ดำาเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์
ใหเ้ป็นระบบและเกดิประโยชน์
อย่างยั่งยืน สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่ดี
•• การจ้างแรงงานท้องถิ่น

•• บอร์ดแสดงคุณภาพอากาศของ
โรงไฟฟ้า

ทุกวัน 

•• การร่วมซ้อมเหตุฉุกเฉินประจำาปี ตามแผน 
•• ประชุมคณะกรรมการประสาน
งานสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ตามแผน 

•• หน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ กฟผ. ทุกวัน 
•• ผู้บริหารจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ตามแผน 

•• การเชิญผู้แทนชุมชนเข้าชม 
โรงไฟฟ้าและโครงการของ กฟผ.

ตามแผน/
ตามโอกาส



•• เว็บไซต์ ทุกวัน 
•• สื่อสิ่งพิมพ์ ตามแผน/ตาม

สถานการณ์


•• จัดกิจกรรมโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น ชีววิถี  
แว่นแก้ว แพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น

ตามแผน/
ตามโอกาส



ง) พนักงาน •• ภาพลักษณ์องค์การ
•• บทบาทของผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชา
•• ลักษณะงานและความ
ร่วมมือในการทำางาน
•• คุณภาพชีวิต
•• การบริหารผลงานและ 
ค่าตอบแทนการบริหาร
งานภายในองค์การ

•• การบริหารความผูกพันของ
พนักงานให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการและคาดหวัง

•• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
กฟผ.

อย่างน้อย
1 ครั้ง/เดือน 



•• การประชุมคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์

อย่างน้อย
1 ครั้ง/เดือน 



•• การประชุมคณะกรรมการ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์สายงาน

อย่างน้อย
1 ครั้ง/เดือน 



•• การประชุมคณะทำางานประสาน
ความเข้าใจภายในองค์การ

อย่างน้อย
1 ครั้ง/เดือน 



•• การประชุม Teleconference ตามโอกาส 
•• ข่าวประชาสัมพันธ์ตามส่ือส่ิงพิมพ์/ 
อีเมล/EGAT TV

ตามแผน/ตาม
สถานการณ์



•• ผู้บริหารพบพนักงาน ตามแผน/
ตามโอกาส



•• สัมมนา ประชุม ตามแผน/ตาม
สถานการณ์



•• งานคุณภาพประจำาปี ตามแผน 
จ) ประชาชน 
   นักวิชาการ และ NGO

•• พลังงานไฟฟ้าเพียงพอ
•• มั่นคง ปลอดภัย
•• ราคาเหมาะสม
•• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย
•• โปร่งใส เปิดเผย

•• เป็นองค์การที่ดีของสังคม
•• ส่งเสริมการดำาเนินการจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand 
Side Management: DSM)
•• ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

•• ข่าวสาร กฟผ. หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์

ตามแผน/ตาม
สถานการณ์



•• การสำารวจฯ ตามแผน 
•• call center ทุกวัน 
•• สัมมนา ประชุม ตามแผน/

ตามโอกาส


•• จดหมาย/อีเมล ตามแผน/
ตามโอกาส



•• เว็บไซต์ ทุกวัน 
•• การเยี่ยมเยียน ตามแผน/

ตามโอกาส


[G4-24, G4-26, G4-27] [G4-12]



 กฟผ. มุ่ งมั่น  คิดวางแผนพัฒนากำาลัง 
ผลิตไฟฟ้า เลือกใช้เช้ือเพลิง สร้างสมดุลราคา  
เพ่ือความพร้อมใช้ทุกช่วงเวลา ผ่านเครือข่าย 
ระบบส่งที่มีเสถียรภาพสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

เพิ่มทางเลือก 
เพื่อความมั่นคง

คิด



ดีใจท่ี กฟผ. เข้ามาแนะนำาให้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ EM แทนปุ๋ยเคมีให้กับชุมชน 
ไทรนอ้ย แลว้ยงัสอนวธิทีำาปุย๋หมกัชวีภาพไว้ใส่ในนาข้าวธญัญภูมิ นาข้าวหอม 
ป่ินเกษตร และนาข้าวไรซ์เบอร์รีอ่กีด้วย ทกุวนันีม้คีนหนัมานยิมอาหารการกนิที ่
ปลอดสารเคมกีันมาก ถึงแม้ราคาจะแพงกว่าก็ตาม ข้าวที่ปลูกได้แต่ละปีก็เลย 
ไม่พอขาย ทีส่ำาคญัอกีอย่างหนึง่คอื สขุภาพด ีแขง็แรงขึน้ เพราะทีน่าข้าวใช้ปุย๋ 
หมักชีวภาพอย่างเดียว จนได้รับเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ของ กฟผ.

ศิริรัตน์ สร้อยกล่อม  
ประธานกลุ่มชีววิถีฯ ชุมชนไทรน้อย อำาเภอไทรน้อย  

จังหวัดนนทบุรี

26 27

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางอ้อม [G4-DMA, G4-EC7, G4-EC8]

 กฟผ. ดำาเนินภารกิจสรา้งความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟา้ ควบคูไ่ปกบัการดแูลชมุชนโดยรอบพืน้ทีป่ฏบิตักิารของ กฟผ. ครอบคลมุ 

ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ สำานักงานใหญ่ เขื่อน โรงไฟฟ้า และสำานักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง รวมถึงชุมชนตามแนวสายส่ง 

ท่ัวประเทศ ดว้ยการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชน โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกจิ ใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่แีละสามารถ 

อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล 

 ดังนั้น กฟผ. จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยให้

ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 26000 

จงึไดด้ำาเนนิการสำารวจความต้องการของชมุชนกอ่นเริม่โครงการดว้ยวธิตีา่งๆ เชน่ การลงพืน้ทีพ่บปะชมุชน การจดักจิกรรมสานเสวนา  

และการรว่มประชมุหมูบ่า้น เปน็ตน้ นอกจากนี ้ยงัมกีารตดิตามประเมนิผลหลงัการดำาเนนิโครงการ เพือ่นำาผลไปปรบัปรงุและพฒันา 

โครงการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อันนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 ในปี 2557 กฟผ. ได้สนับสนุนและดำาเนินโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค รวมท้ังโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจน 

โครงการอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำาคัญให้กับชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. อาทิ 

โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง 
 กฟผ. สนบัสนนุงบประมาณทรัพยากรบคุคลและอปุกรณ์เครือ่งมอืต่างๆ ตามกรณ ีรวม 11 โครงการ ใช้งบประมาณ 8,000,000 บาท 

เช่น โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้าลอดท่อถนน โครงการซ่อมแซมถนน โครงการสนับสนุนระบบนำ้าเพื่อใช้ในการเกษตร โครงการ

ขุดลอกอ่างเก็บนำ้า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนท่อ PVC ประปาภูเขา และโครงการประปาการเกษตร เป็นต้น

การขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำาบลปกาสัย อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
 กฟผ. ดำาเนนิการขดุเจาะบ่อบาดาล 4 บ่อ มคีวามลกึบ่อละ 150 เมตร โดยใช้เครือ่งเจาะขนาดใหญ่และทันสมยัขุดเจาะบ่อละ 20 วนั 

เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำา้อปุโภคบรโิภคของประชาชนทีเ่กดิขึน้เป็นประจำาทกุปี สำาหรบันำา้ทีไ่ด้จากบ่อบาดาล องค์การบรหิาร 

ส่วนตำาบลปกาสัยจะเป็นผู้บริหารจัดการนำ้าไปสู่ประชาชนตามครัวเรือนต่อไป 

การซ่อมสะพานอุตตมานุสรณ์ อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 กฟผ. สนับสนุนงบประมาณ 4,000,000 บาท เพือ่ชว่ยใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีสามารถใช้ประโยชนใ์นการสญัจรไปมาไดอ้ยา่งสะดวก 

การซ่อมสะพานดังกล่าวได้ดำาเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 

การสร้างอาคารหอพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 กฟผ. บริจาคเงิน 46,400,000 บาท สำาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารหอพักผู้ป่วยในขนาด 90 เตียง เนื่องในโอกาสครบรอบ 

การสถาปนา กฟผ. 40 ปี เมื่อปี 2553 เพื่อให้โรงพยาบาลบางปะกงสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และช่วยให้ 

ประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปสถานพยาบาลในพื้นท่ีอื่นไกล ซ่ึงตอบสนองความต้องการของชุมชนพื้นท่ีอำาเภอ 

บางปะกง ที่ต้องการให้ กฟผ. สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557

การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2557  
 กฟผ. จดังานเทศกาลทอ่งเทีย่วแมเ่มาะ ณ บรเิวณสวนพฤกษชาต ิกฟผ. เหมอืงแมเ่มาะ อำาเภอแมเ่มาะ จงัหวัดลำาปาง ระหว่างวันที ่

28 - 30 พฤศจกิายน 2557 เพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิให้ธุรกจิตา่งๆ ในภาคเหนอืมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ อาทิ ธุรกจิโรงแรมหรอืทีพ่กั ธรุกจิรา้นอาหาร 

ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจของฝาก รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มาสัมผัสอากาศ 

บรสิทุธิด์ว้ยตนเอง ภายในงานมกีารจำาหนา่ยสนิคา้ชมุชน การแสดงวฒันธรรมชมุชน การจดันทิรรศการสอดแทรกความรูเ้รือ่งการผลติ 

ไฟฟ้า และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าชมงานประมาณ 310,900 คน

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 กฟผ. น้อมนำาแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ดำาเนินโครงการตั้งแต่ปี 2542 โดยส่งเสริมการนำาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้ทดแทน 

สารเคมใีนชวีติประจำาวนัของประชาชน 4 ดา้น ไดแ้ก ่การเกษตร การประมง ปศสุตัว ์และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตอ่มาไดร้บัความนยิม 

อย่างแพร่หลาย จึงขยายเครือข่ายทั้งในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ กฟผ. และชุมชนตามแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จนนำาไปสู่ 

การเกิดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. จำานวน 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ผ่านกิจกรรมบรรยาย-สาธิต และมีการแสดงนิทรรศการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ 

ลงนามความรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ขยายผลสูว่ทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี 

วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี และวิทยาลัยการจัดการ 92 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย

[G4-EC7, G4-EC8]
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การปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 กฟผ. ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคำานึงถึงคุณสมบัติและ 

ความสามารถของผู้เสนอราคาเป็นหลัก และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมบัญชีกลาง และ 

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ยังกำาหนดกรอบการดำาเนินงาน  

เช่น ข้อบงัคบั กฟผ. ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2546 จรรยาบรรณของผูป้ฏบัิตงิานด้านพสัด ุพ.ศ. 2543 และการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้าง 

ของทุกหน่วยงาน โดยสำานักตรวจสอบภายในของ กฟผ. เป็นต้น

 ในปี 2557 กฟผ. มุ่งเน้นให้ความสำาคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมผู้ประกอบการ 

ที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. ให้มีการกำากับดูแลที่ดี ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

 จดัประชมุผูป้ระกอบการจ้างเหมาบรกิาร และจัดสมัมนาผูป้ระกอบการ 

ที่ทำาธุรกรรมซื้อ/จ้างทั่วไปกับ กฟผ. จำานวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 140 คน 

โดยจัดบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับงานพัสดุและจัดหาของ กฟผ. เช่น  

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ข้อควรระวังในการจัดทำาเอกสาร 

เสนอราคาและการวางหลักประกนัและการรบัพสัด ุเป็นต้น รวมถงึการตอบ 

ข้อซกัถามและข้อเสนอแนะจากผูป้ระกอบการ เพือ่นำาไปพฒันาและปรบัปรงุ 

ระบบการดำาเนนิงานด้านพัสดุและจัดหาให้มปีระสทิธภิาพตามความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 การมอบรางวัลผู ้ประกอบการดี เด ่น  พิจารณาคัดเลือกจาก 

ผลการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การได้รับใบสั่งซ้ือจาก กฟผ. 

ตั้งแต่ 10 คร้ังขึ้นไป และการส่งมอบตรงเวลา โดย กฟผ. ได้มอบรางวัล 

ให้แก่ผู ้ประกอบการ 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทร้อกเวิร์ธ จำากัด (มหาชน) 

ร้านเทพฤทธ์ิ เทรด แอนด์ ดีไซน์ บรษัิทเมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำากดั 

บริษัทซี ดับบลิว อีควิปเม้นท์ จำากัด ห้างหุ้นส่วนจำากัด อ.โลหะเจริญ 

บริษัทจิรเจริญ ฮาร์ดแวร์ จำากัด บริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำากัด และ 

บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 การประเมินและการจัดทำาฐานข้อมูลผู ้ประกอบการที่ละเมิด 

หลักธรรมาภิบาล โดย กฟผ. แจ้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 

ที่ เป ็นคู ่ สัญญา ให ้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส ่วนร ่วม 

หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัด 

หากผู้ประกอบการละเมิดต่อหลักธรรมาภิบาลโดยการปลอมแปลงเอกสาร 

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม การเป็นผู้เสนอราคาท่ี กฟผ. 

คดัเลอืกแล้วแต่ไม่ยอมทำาสญัญาภายในเวลาทีก่ำาหนดโดยไม่มเีหตผุลสมควร 

และการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กฟผ. จะประเมินให้เป็นผู้ท้ิงงานพร้อมกับ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทิ้งงานในระบบฐานข้อมูล และหากพบว่าผู้ประกอบการ 

มีการกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฟผ. จะแจ้งผู้ประกอบการ 

เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข หากไม่มีการแก้ไข กฟผ. จะดำาเนินการตามที่เห็นสมควร ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการที่ละเมิดหลักนิติธรรม  

หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรม 30 แห่ง

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่น อาทิ จัดสรรงบประมาณบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงาน

ภูมิภาคของ กฟผ. ทั่วประเทศ ซื้อผ้าห่มกันหนาวจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น  

เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบพื้นที่หน่วยงาน กฟผ. ที่ประสบภัยหนาว เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

โรงไฟฟ้าพลังนำ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี และฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

38.58%

61.42%

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ปี 2557

ส่วนกลาง
13,703,999,344 บาท

ส่วนภูมิภาค เช่น เขต เขื่อน  
โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

21,819,336,388 บาท

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การเป็นผู้บริโภคที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. จึงออกประกาศ กฟผ. ฉบับที่ 

22/2552 เรื่อง นโยบายจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement Policy) เพื่อส่งเสริมให้

ทุกหน่วยงานให้ความสำาคัญและสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น กระดาษชำาระ กระดาษเช็ดหน้า 

กระดาษคอมพิวเตอร์เยื่อเวียนทำาใหม่ แฟ้มเจาะปกแข็ง ปากกาเคมี นำ้ายาลบคำาผิด ถ่านไฟฉาย หมึกพิมพ์ เป็นต้น

[G4-DMA] [G4-DMA, G4-EC9]
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ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

  กฟผ. ใหค้วามสำาคญักบัการวางแผนพฒันากำาลงัผลติไฟฟา้ระยะยาว โดยเตรยีมความพรอ้มรองรบัปัจจยัเสีย่งดา้นตา่งๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ 

ครอบคลุมทั้งด้านการผลิตและระบบส่งไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง ตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2557 (Power Development Plan: PDP 2010) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ที่ได้รับการเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ซึ่งประมาณการกำาลังผลิตไฟฟ้าและพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระบบ กฟผ.  

ปี 2555 - 2573 ไว้ดังนี้

หมายเหต:ุ  ค่าพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ใชข้อ้มลูตามทีค่ณะอนกุรรมการการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้ามมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2555 โดยมสีมมตฐิานดงันี ้ 
 -  ใช้ข้อมูลประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (GRP) ของสำานักงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงได้รวมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและผลกระทบจากอุทกภัย 
  ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2554 แล้ว
 -  ใช้ข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) ของกระทรวงพลังงาน

การพัฒนาระบบไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 

 กฟผ. ดำาเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต  

ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และเสริมความมั่นคง รวมถึงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า โดย กฟผ.  

มีโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างระหว่างปี 2558 - 2562 รวมกำาลังผลิตทั้งสิ้น 2,748 เมกะวัตต์ ดังนี้

โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง เชื้อเพลิง
กำาลังผลิตตาม

สัญญา (เมกะวัตต์)
กำาหนดแล้วเสร็จ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 จังหวัดนนทบุรี ก๊าซธรรมชาติ 848 ม.ค. 2559

โรงไฟฟ้าพลังนำ้าลำาตะคองแบบสูบกลับ 

เครื่องที่ 3 - 4
จังหวัดนครราชสีมา นำ้า 500 ก.พ. 2561

โรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 จังหวัดลำาปาง ลิกไนต์ 600 พ.ย. 2561

โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ จังหวัดกระบี่ ถ่านหิน 800 ธ.ค. 2562

โครงการรับซื้อไฟฟ้า

  การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP) ระหว่างปี 2558 - 2567 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ 

  โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP รอบประกาศรับซื้อปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รับทราบ 

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงนามเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการ 

  กำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 จำานวน 8 โครงการ กำาลังผลิตรวมทั้งสิ้น 8,070 เมกะวัตต์

  การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) ระหว่างปี 2558 - 2562 มีโครงการที่จะเชื่อมกระแสไฟฟ้าเข้าระบบส่ง 

  ไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งส้ิน 5,598 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นปริมาณรับซื้อไฟฟ้าระบบ Cogeneration แบบสัญญา 

  Firm 3,600 เมกะวตัต ์ระบบ Cogeneration แบบสญัญา Non-f  irm 60 เมกะวตัต ์และพลงังานหมนุเวยีน 1,938 เมกะวตัต ์

     การรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัจจุบันรับซ้ือแล้ว 6 โครงการ รวมกำาลังผลิตตามสัญญา 2,404.6 เมกะวัตต์ 

  และระหว่างปี 2558 - 2562 จะรับซื้อเพิ่ม 4 โครงการ รวมกำาลังผลิตตามสัญญา 3,316 เมกะวัตต์

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า

 กฟผ. ดำาเนนิการปรบัปรงุและขยายโครงขา่ยระบบสง่ไฟฟา้ เพือ่เพิม่ความสามารถและความมัน่คงในการจา่ยกระแสไฟฟา้ โดยม ี

โครงการทีไ่ดร้บัอนมุตัแิละอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ เชน่ โครงการขยายระบบไฟฟา้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ระยะที ่2 (GBAS2)  

โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ (HSA) และงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าท่าตะโก (RTTK)  

เปน็ตน้ และโครงการทีไ่ดร้บัอนมุตัแิลว้แตย่งัไมเ่ริม่ดำาเนนิการ เชน่ โครงการระบบสง่ไฟฟา้เพือ่รบัซือ้ไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงัความรอ้น 

มายกก (MKTP) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำาภู และจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้า 

จากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LNKP) และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก 

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE) เป็นต้น

 นอกจากนี ้กฟผ. ยงัใหค้วามสำาคญักบัการปรบัปรงุและบำารงุรกัษาอปุกรณต์า่งๆ ในระบบส่งไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความพร้อม 

ใช้งานตลอดเวลา เช่น งานล้างลูกถ้วย 500 kV ของสายส่งที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจาก 

สิ่งสกปรก มลภาวะ ควันไฟ และมูลนก เป็นต้น โดยมีการซ้อมแผนการนำาระบบกลับคืนสู่สภาวะปกติ พร้อมรับมือเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ 

ตลอดจนศกึษาวเิคราะหร์ะบบไฟฟา้เพือ่เตรยีมแผนรองรบังานกอ่สรา้งปรบัปรงุตา่งๆ ใหท้นัตอ่ความตอ้งการของระบบ รวมทัง้จดัทำา 

แผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพระบบส่งและความต้องการของระบบ โดยดำาเนินการด้านต่างๆ เพื่อลดข้อขัดข้องของโครงข่าย

ระบบสง่ไฟฟา้ควบคูไ่ปด้วย เชน่ การดูแลปอ้งกันไม่ให้เกิดความผดิพลาดจากการดำาเนินงาน (Human Error) การลดข้อขัดข้องของ

อปุกรณ์ในสถานไีฟฟ้าจากสัตว์ตา่งๆ การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนท่ีอาศัยอยูใ่นพ้ืนท่ีใกล้เคียงให้รับรู้ถงึอันตรายและความเสยีหายจาก

โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า เพื่อลดการเกิดข้อขัดข้องและความเสียหายจากชุมชน และการเปิดรับข้อร้องเรียน รวมถึงการตอบสนอง

อยา่งเปน็รปูธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการจา่ยไฟฟา้ เปน็ตน้ ซึง่เปน็ผลใหร้ะบบโครงขา่ยสายสง่ไฟฟา้ของ กฟผ. สามารถสง่จา่ย 

พลงังานไฟฟา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง มคีวามมัน่คงและเชือ่ถอืได ้รวมทัง้มคีณุภาพทีด่ทีัง้ดา้นแรงดนัและความถีไ่ฟฟา้ ทัง้นี ้กฟผ. ไดเ้ขา้รว่ม 

การ Benchmark ดัชนีชี้วัดสมรรถนะระบบไฟฟ้ากับ ITOMS (International Transmission Operations and Maintenance  

Study) เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพิ่มดัชนีชี้วัดสมรรถนะระบบไฟฟ้าของ ITOMS ที่เหมาะสมกับ 

ลักษณะองค์การธุรกิจระบบส่งด้วย
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อ. อาคาร
 กฟผ. มุง่รณรงค์ให้ผูป้ระกอบการธรุกจิและอตุสาหกรรมต่างๆ ซึง่มกีารใช้ไฟฟ้าปรมิาณมาก ตระหนกัและให้ความสนใจ 

ด้านการประหยดัไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ทัง้อาคารเก่าและอาคารใหม่ ด้วยการให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการใช้พลงังาน 

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังจัดทำาโครงการนำาร่องเพ่ือให้เห็นผลด้วยการบริหารจัดการ เพื่อลดความต้องการใช้ 

ไฟฟ้าสงูสดุ (Load Management) การวางระบบมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าทีม่กีารร้องขอ (Demand Response) ได้ร่วมมอื 

กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) หรือช่วงที่ 

ก๊าซธรรมชาตหิยดุจ่าย และให้ค่าตอบแทน (Incentive) ในการเข้าร่วมโครงการ โดยในปี 2557 กฟผ. ได้ร่วมกบัสำานกังาน 

คณะกรรมการกำากับดูแลพลังงาน (สกพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่าย ดำาเนินโครงการมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าที่มีการ 

ร้องขอกับผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ เพื่อรองรับภาวะวิกฤติการซ่อมบำารุงท่อก๊าซของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 810,322 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

 นอกจากนี ้กฟผ. ยงัได้รเิริม่ดำาเนนิโครงการนำาร่องปรบัปรงุโคมไฟถนนจากโคมและหลอดชนดิเดมิเป็นโคมไฟถนนชนดิ  

LED ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟฟ้าในบริเวณโรงไฟฟ้า เขต เขื่อนของ กฟผ. จำานวน 21 แห่ง รวม 5,175 โคม  

โดยกำาหนดให้ผู้เสนอราคาที่มีศักยภาพในลักษณะเป็นบริษัทจัดการพลังงานหรือ ESCO (Energy Service Company) 

เป็นผู้ดำาเนินการจัดหาและติดตั้ง พร้อมบริการบำารุงรักษา โดยคาดว่าจะลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6,450 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

ต่อปี และหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 3,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

อ. อุปนิสัย 

 กฟผ. รณรงค์เสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 

โครงการห้องเรียนสีเขียว โดยผลักดันให้มีการนำาความรู้ด้านการอนุรักษ์ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากห้องเรียนสีเขียวไปใช้ ควบคู่กับการดำาเนิน 

กจิการของโรงเรยีนทัง้ด้านการสอนและการบรหิารจดัการ และได้ดำาเนนิการ 

ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่องทุกปี ซ่ึงปี 2557  

มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียวจำานวนทั้งสิ้น 112 

โรงเรียน จากจำานวนโรงเรียนที่ดำาเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวทั่วประเทศ 

414 โรงเรียน 

 นอกจากนั้น กฟผ. ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์การประหยัด

ไฟฟ้าอย่างสมำ่าเสมอ เช่น รณรงค์ให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว

เลือกซ้ือและเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (ฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์ 5) และส่งเสริมให้เป็น “โรงเรียนคาร์บอนตำ่า” (Low Carbon Green 

School) โดยจัดฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถประเมินคาร์บอนไดออกไซด์ที่

เกิดจากการดำาเนินกิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าชนิดต่างๆ (Carbon 

Footprint) และดำาเนินมาตรการเพ่ือลดคาร์บอนฯ ของโรงเรียนได้ โดย 

ในปี 2557 มีโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานเป็นโรงเรียนคาร์บอนตำ่า 45 โรงเรียน 

ทั่วประเทศ 

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

 การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand-Side Management: DSM) คือ มาตรการท่ีปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าให้สมดุลกับการผลิตไฟฟ้า มุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม

ของประเทศ ลดการนำาเข้าเชื้อเพลิง ตลอดจนลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศของโลก 

 กฟผ. ได้เชื่อมโยงแนวคิดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์กับการดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ามาตลอดระยะเวลา 21 ปี  

นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2536 ดังนี้ 

 Market Transformation สร้างปรากฏการณ์ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดไฟฟ้าด้วยแนวคิดสร้างการมีส่วนร่วม ผันจาก 

คูแ่ขง่เปน็คูค่า้ พฒันาใหเ้กดิตลาดเครือ่งใชไ้ฟฟา้ประหยดัไฟฟา้ และใหก้ารสง่เสรมิ สนบัสนนุ กระตุน้ความตอ้งการผูบ้รโิภคจนทำาให้

กลไกราคาเกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

 Innovation Leader ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตื่นตัวเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

 Attitude Creation ให้ความสำาคัญต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้บริโภค เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานและพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ด้วยมาตรการจูงใจและส่งเสริม

การประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน สื่อสารรณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะและสื่อบุคคล 

ทั้งในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 นอกจากน้ี กฟผ. ยงัใชก้ลยทุธ ์3 อ. ได้แก ่อ. อปุกรณไ์ฟฟา้ อ. อาคารประหยดัไฟฟา้ และ อ. อปุนสิยัประหยดัไฟฟา้ ในการรณรงค ์

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

อ. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 กฟผ. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงท่ีได้รับการติดฉลาก 

ประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยในปี 2557 กฟผ. ดำาเนินการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้ 2  

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาไมโครเวฟ และเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำา รวมทั้งลงนามความร่วมมือกับ 

ผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อติดฉลากในปี 2558 อีก  

2 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ กาต้มนำา้ และเครือ่งรบัโทรทศัน์ โดยตัง้แต่เริม่โครงการเมือ่ปี 2536 จนถงึ 

ปัจจุบัน มีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการฉลากเบอร์ 5 รวม 296 ราย และ กฟผ. ได้จ่ายฉลาก 

ไปแล้วทั้งสิ้น 268,112,240 ฉลาก สำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม 24 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำาแนกเป็น  

กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ทำาความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอื่นๆ 

 นอกจากน้ี กฟผ. ยงัส่งเสรมิการใช้หลอด LED (Light-Emitting Diode) ทดแทนหลอดไฟฟ้า

ชนิดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าตำ่ากว่า โดยดำาเนินการติดฉลากเบอร์ 5 ให้กับหลอด 

LED ทุกประเภท และส่งเสริมการขายโดยจัดให้มีการจำาหน่ายหลอด LED ประสิทธิภาพสูง  

ราคาถูกกว่าท้องตลาด และรับประกันอายุการใช้งาน บรรจุในกล่องที่ กฟผ. ออกแบบ ตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา

[DMA (former EU7), G4-EN7]
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งานวิจัยและพัฒนา

 กฟผ. มนีโยบายทีช่ดัเจนในการจดัสรรงบประมาณ เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีหม ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัใหก้บันกัวจิยัของประเทศ ลดการนำาเขา้เทคโนโลยจีากตา่งประเทศ และสง่เสรมิการใหบ้รกิารดา้นพลงังานทีม่คีณุภาพ  

เชือ่ถอืไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม รวมทัง้การอยูร่ว่มกบัสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มอยา่งเกือ้กลู โดยกำาหนดกรอบงานวจิยัและพฒันา ดงันี ้

  การทดแทนการนำาเข้าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้า

  การลดความตอ้งการใชพ้ลงัไฟฟา้สงูสดุ (Peak Cut) และ/หรอืการพฒันาเพือ่สง่เสรมิการใชพ้ลงังานไฟฟา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  การพัฒนาพลังงานใหม่เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า

  การเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

  การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

  การวิจัยเชิงสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

 สำาหรบัโครงการวจิยัและพฒันาตามกรอบงานวจิยัการปอ้งกนัและลดผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการวจิยัเชงิสงัคม 

เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า กฟผ. มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเป็นผู้ดำาเนินการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วม 

ทำาการวิจัย เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

 ในปี 2557 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย จำานวน 16 แห่ง รวม 28 โครงการ เป็นเงินจำานวน 

187,374,090 บาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบประมาณทำาการวิจัยในความร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิ(สวทช.) และสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ภายใตช้ือ่ โครงการรว่มสนบัสนนุทนุวจิยัและพฒันา กฟผ.- สวทช. 

เป็นเงินจำานวน 7,241,170.77 บาท และโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สกว. เป็นเงินจำานวน 7,105,084.26 บาท

 ทั้งนี้ นับรวมตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา พบว่า มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กฟผ. รวม 212 โครงการ คิดเป็น

เงินจำานวนทั้งสิ้น 1,390,002,136 บาท 

โครงการวิจัยโดดเด่นที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กฟผ. ในปี 2557

การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำาหรับกระบวนการเชื่อม 

 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อ

ทำาการวิจยัศึกษาแนวคิดในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์เชือ่มอตัโนมตัแิละซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ควบคุมกระบวนการและสร้างการเคลือ่นทีข่อง

หัวเชื่อม ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำาหรับกระบวนการเชื่อมพอกชิ้นส่วน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูง และส่งผลต่อ 

2549 84,495,350 บาท

2552 81,329,700 บาท 

2555 165,984,000 บาท

2550 418,810,390 บาท

2553 64,009,700 บาท

2556 199,157,286 บาท

2551 107,680,320 บาท

2554 81,161,300 บาท

2557 187,374,090 บาท 
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จำานวน 
โครงการ 
วิจัย

ปี

ผลการดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. 
 การดำาเนินงานโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ. นับเป็นรากฐานในการกำาหนดมาตรฐานพลังงานขั้นตำ่า  

(Minimum Eff iciency Performance Standards: MEPS) เป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้แล้วสำาหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ 

อีกทั้งงานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ. ยังเป็นท่ีรู้จักท้ังในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ โครงการยังมีผลสำาเร็จ 

เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่ปี 2536 - 2557 โดยสามารถลดปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ 3,538.8 เมกะวัตต์ ลดพลังงานไฟฟ้าลง  

21,120 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 12,376,623 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
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ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาและเสถยีรภาพในการทำางานของโรงไฟฟ้า แทนการเชือ่มด้วยมอืของผูป้ฏบัิตงิานทีอ่าจเกดิความผดิพลาด 

ซ่ึงส่งผลต่อคณุภาพของงานเชือ่ม โดยผลจากการวจัิยพบว่า การเช่ือมช้ินส่วนของโรงไฟฟ้าโดยใช้ระบบหุน่ยนต์เช่ือมอตัโนมตั ิสามารถ

ทำาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แม่นยำา คงทีต่ลอดการเชือ่มทัง้ชิน้งาน มคีวามรวดเรว็ มคีณุภาพสมำา่เสมอ และลดปัญหาการแก้ไขชิน้งาน

การลดการปนเปื้อนของซัลเฟตในนำ้าทิ้งจากเหมืองแม่เมาะโดยใช้ดินเหนียวสีแดงเป็นวัสดุปิดคลุม 

 กฟผ. สนับสนุนทนุวจิยัให้กบัฝ่ายวางแผนและบรหิารเหมอืงแม่เมาะ เพือ่ทำาการวจิยัศกึษาชนดิของดนิและถ่านในเหมอืงแม่เมาะ

ทีม่ศีกัยภาพการชะละลายซลัเฟตสงู และศกึษาผลของการนำาดนิเหนยีวสแีดง (Red Bed Clay) มาปิดคลมุผวิของชัน้ดนิและชัน้ถ่าน 

เพื่อลดปริมาณซัลเฟตในนำ้าชะกองดินหรือถ่านที่มีศักยภาพการชะละลายซัลเฟตสูง ผลการวิจัยพบว่า ได้รับรู้ชนิดของดินและถ่านที่

เป็นแหล่งกำาเนิดของซัลเฟต และรับรู้ประสิทธิภาพในการปิดคลุมชั้นดินหรือถ่านชนิดที่เป็นแหล่งกำาเนิดของซัลเฟตด้วยดินเหนียว 

สแีดง เพ่ือลดปริมาณซัลเฟตจากการชะละลาย โดย กฟผ. จะนำาผลการวจิยัไปใช้วางแผนการทำาเหมอืง เพือ่การป้องกนัการชะละลาย

ซัลเฟตที่แหล่งกำาเนิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนำ้าของเหมืองแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง ได้ในอนาคต

การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุดูดซับก๊าซเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ 

 กฟผ. สนับสนุนทุนวิ จัยให ้กับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ดำาเนนิการพฒันาเทคโนโลยด้ีานการผลติวสัดดุดูซบั 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในรูปของแข็งจากเถ้าลอยและ 

เถ้าก้นเตา และพฒันารปูแบบตวักรองเพือ่ใช้ในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากกระบวนการเผาไหม้

ของอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า เถ้าลอยและเถ้าก้นเตาเป็นวัสดุดูดซับ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และ

สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่

ชัน้บรรยากาศ นอกจากนี ้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตาทีผ่่านการใช้งานเป็นวสัดดุดูซบัยงั

สามารถนำาไปใช้ในการผลติคอนกรตีได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคณุสมบตัขิองคอนกรตี

การพัฒนาโปรแกรมประเมินสมรรถนะของสถานีไฟฟ้าแรงสูง

 กฟผ. สนบัสนนุทนุวจิยัให้กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื เพือ่ทำาการวจิยัและพฒันาโปรแกรมประเมนิ

สมรรถนะของสถานีไฟฟ้าแรงสงู ซึง่เป็นสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่าสงูและมคีวามสำาคญัอย่างมากต่อเสถียรภาพและความเชือ่ถือได้ของระบบ

ส่งกำาลังไฟฟ้า โดย กฟผ. จะนำาผลการวิจัยไปใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาตัดสินใจกำาหนดแนวทางและงบประมาณที่เหมาะสม 

ในการปรับปรุงและจัดลำาดับความสำาคัญของงานบำารุงรักษาและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง ผลการวิจัยดังกล่าว ได้แก่ โปรแกรม 

ฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าแรงสูงสำาหรับรวบรวมข้อมูลความรู้และประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญอย่างเป็นระบบ โปรแกรมประเมิน

สมรรถนะอปุกรณ์หลกัและสถานีไฟฟ้าแรงสงู และโปรแกรมประเมนิปรมิาณงานและความจำาเป็นเร่งด่วนของงานปรบัปรงุอปุกรณ์หลกั 

และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะช่วยให้ กฟผ. สามารถปรับปรุงสถานีไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์

การพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการระบาดวิทยาภาคประชาชน สำาหรับ

ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 กฟผ. สนบัสนนุทนุวจัิยให้กบัเครือข่ายการบรหิารงานวจิยัภาคเหนอืตอนบน เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาชุมชนในหมูบ้่านหวัฝาย  

ตำาบลบ้านดง และหมูบ้่านห้วยคงิ ตำาบลแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จงัหวดัลำาปาง ให้มส่ีวนร่วมในการเฝ้าระวงัปัญหาสขุภาพด้านสิง่แวดล้อม 

โดยสร้างเสรมิชมุชนให้เข้าใจการเชือ่มโยงปัจจยัสิง่คกุคามด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ กบัปัญหาสขุภาพ ด้วยการใช้เครือ่งมอืระบาดวทิยา 

ภาคประชาชน ได้แก่ การเดินสำารวจจุดอันตรายและผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ และนำามาเขียนลงในแผนที่ของหมู่บ้าน จากนั้นทำาการ

วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ผลการดำาเนินโครงการทำาให้ชุมชนได้ข้อสรุปเชิงประจักษ์ว่า ปัญหาสุขภาพของชุมชนอาจเกิดจากกิจกรรม

ต่างๆ ที่ชุมชนก่อให้เกิดสิ่งคุกคามขึ้น ซึ่งนำาไปสู่โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันได้ตรงตามสาเหตุ และทำาให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวัง

ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง

โครงการศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งนำ้า ชนิดสัตว์นำ้า และผลผลิตสัตว์นำ้าในแม่นำ้าบางปะกง 

 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือศึกษาสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ 

คณุภาพนำา้ในแม่นำา้บางปะกง ซึง่ส่งผลกระทบต่อการทำาประมงของชมุชนรอบพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยศกึษา 

ครอบคลุมด้านคุณภาพนำ้าและดิน โลหะหนักบางชนิด ปริมาณของส่ิงมีชีวิตในนำ้า ผลผลิตการประมง สภาวะการประมง รวมถึง 

ศักยภาพการผลิตสัตว์นำ้าเศรษฐกิจของชาวประมง โดยผู้วิจัยเก็บตัวอย่างในแม่นำ้าบางปะกงและชายฝั่งทะเล อำาเภอบางปะกง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา จำานวน 20 สถานี เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึงมีนาคม 2557 เดือนละ 1 ครั้ง ผลการวิจัย 

สรุปได้ดังนี้

  ด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม พบว่า อทิธพิลของฝนและปรมิาณนำา้จดืเป็นปัจจยัเริม่ต้นก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองนำา้  

ทำาให้ความเค็มและอุณหภูมินำ้าลดลง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนำ้าด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

  ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า มีพันธุ์ปลาและลูกปลา 140 ชนิด

  สภาวะการประมงโดยการจับด้วยข่าย พบว่า จับปลาเฉลี่ยรายเดือนได้ปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึงมกราคม 

2557 (50 - 80 กรัมต่อ 100 ตารางเมตรต่อคืน)

  สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงด้านเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

พบว่า การทำาประมงอวนรุนมีรายได้และกำาไรสูงสุด แต่ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจจากค่าผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด  

พบว่า การทำาประมงข่ายในแม่นำ้ามคี่าสูงที่สุด สว่นกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน์ำ้าพบว่า การเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อมีรายได้ 

และกำาไรสูงสุด



สร้าง

 โรงไฟฟ้าทุกแห่งเดินเครื่องและบำารุงรักษา 
ตามมาตรฐานสากล ดแูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และความผาสุกของชุมชน การันตีผลงานด้วยรางวัล 
โรงไฟฟ้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW)  
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จำานวน 21 แห่ง

คุณค่าการใช้
พลังงานสะอาด
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	 ภาพรวมการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ	กฟผ.	 ในปี	2557	มีความมุ่งมั่นก้าวไปสู่องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม	โดยปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เน้นการประเมินผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment:	EIA)	การประเมินผลกระทบทางสังคม	(Social	Impact	Assessment:	SIA)	 

และการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ	(Health	Impact	Assessment:	HIA)	รวมถงึการน�าระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 

สากล	(ISO	14001)	และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(มอก.	18001)	ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	มาใช้ตั้งแต่ 

เริ่มระยะก่อสร้างจนถึงระยะด�าเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้า	 ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง	 ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ทั้งนี้	 เพื่อลดผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อม	และสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง	ซึง่น�าไปสูก่ารยอมรบัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ท่ีมต่ีอการด�าเนนิโครงการของ	กฟผ. 

	 ดังนั้น	 จึงท�าให้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส�านักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง	ชุดที่	5	ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2557	 

โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	เครื่องที่	4	-	7	ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2557	พร้อมทั้งจัดท�ารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	230	กโิลโวลต์	อยธุยา	4	-	สคีิว้	2	(ส่วนทีพ่าดผ่านพืน้ทีอ่นรัุกษ์ 

เพิ่มเติม)	ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2557	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า	115	กิโลโวลต์	กระบี่	-	ล�าภูรา 

(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติม)	ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2557	ทุกโครงการ	นอกจากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 

การประกอบใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดแล้ว	 ยังมีคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 

โรงไฟฟ้าต่างๆ	ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	มีผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการ	โดยจัดให้มี 

การประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการด�าเนินงานรวมท้ังกิจกรรมของโรงไฟฟ้าปีละ	 2	 ครั้ง	 นอกจากนี้	 ยังมีคณะผู้ตรวจการ 

สิง่แวดล้อม	ซ่ึงมผู้ีแทนจากภาคประชาสงัคมเข้าร่วมสงัเกตการณ์การตรวจวดัคณุภาพอากาศ	คณุภาพเสยีง	และคณุภาพน�า้	เพือ่สร้าง

ความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อการด�าเนินงานของ	กฟผ.	

	 นอกจากน้ี	กฟผ.	ยงัจดักจิกรรมเครอืข่ายด้านสิง่แวดล้อมชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าต่างๆ	ได้แก่	โรงไฟฟ้าวงัน้อย	อ�าเภอวงัน้อย	 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 อ�าเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 

และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทับสะแก	อ�าเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพื่อให้ชุมชนและเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าได้รับความรู้และ 

สามารถตรวจสอบคุณภาพน�้าเบื้องต้นได้เอง	ก่อให้เกิดองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ	โดย	กฟผ.	มุ่งหวังที่จะ 

สร้างความเข้าใจไปจนถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างระบบนิเวศในท้องถิ่นกับโรงไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน [G4-DMA, G4-EN1, G4-EN2]

	 ในปี	 2557	 กฟผ.	 มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อสุทธิในระบบรวม	 177,580.47	 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 โดยกระบวนการผลิต 

กระแสไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 มีการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงหลัก	 และไม่มีการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟา้	อยา่งไรกต็าม	กฟผ.	ได้ใหค้วามส�าคัญกบัการแสวงหาแหลง่พลงังานท่ีสะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม	โดยสง่เสรมิและ

พัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน	รวมทั้งสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงานและโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

พลังงาน	เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

โครงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานสะอาด
	 จากปัญหาเชือ้เพลงิประเภทฟอสซลิ	เช่น	น�า้มนั	ก๊าซธรรมชาต	ิและถ่านหนิ	ทีน่�ามาใช้ผลติไฟฟ้า	มรีาคาสงูขึน้	ซึง่นบัวนัมปีรมิาณ 

น้อยลงทุกที	และต้องหมดไปในอนาคต	ดังนั้น	กฟผ.	จึงสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน	รวมทั้ง 

พัฒนาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดอย่างต่อเนือ่ง	ในปี	2557	พลงังานไฟฟ้าที	่กฟผ.	ผลติได้จากพลงังานสะอาด	ซึง่เป็นแหล่งปฐมภมูิ 

ทางตรง	ประกอบด้วยพลงังานแสงอาทติย์	พลงังานลม	พลงังานความร้อนใต้พภิพ	และพลงังานชวีมวล	รวม	3,981.30	ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง 

โดยเพิม่สดัส่วนการใช้พลังงานลมและพลงังานแสงอาทติย์ก่อนพจิารณาทางเลอืกอืน่ๆ	เช่น	ถ่านหนิ	และนวิเคลยีร์	เป็นต้น	เพือ่ตอบสนอง 

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของ กฟผ. ปี 2557 

นโยบายรฐับาลทีต้่องการกระจายแหล่งเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าทีส่ะอาด	และลดภาวะโลกร้อน	ควบคูไ่ปกบัการผลติไฟฟ้าให้มคีวามมัน่คง	

ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

พลังงานไฟฟ้าทดแทนของ กฟผ. ปี 2557 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ร้อยละ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 492.43 12.37

โรงไฟฟ้ากังหันลม 383.82 9.64

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ 1.39 0.03

โรงไฟฟ้าชีวมวล 3,103.66 77.96

รวม 3,981.30 100.00

	 ในปี	2557	กฟผ.	ได้พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนต่างๆ	ดังนี้

  โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย	์ขนาดก�าลังผลิต	5	เมกะวัตต	์อ�าเภอทบัสะแก	จงัหวัดประจวบครีขีนัธ	์เพือ่สนองนโยบาย 

	 	 ของภาครฐัในการน�าพลังงานหมนุเวยีนมาผลิตไฟฟา้ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาพลังงานทดแทน	15	ป	ี(พ.ศ.	2551	-	2556)	ของ 

	 	 ประเทศ	 และเป็นต้นแบบของการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศเพื่อการศึกษา	 โดยก�าหนด 

	 	 จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบในวันที่	3	มิถุนายน	2558	ขณะนี้ด�าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ	14.21

  โครงการงานวจิยัและพฒันากงัหนัลมชนดิแกนนอน	ขนาดก�าลังผลิต	250	กโิลวัตต	์ต�าบลนาหกูวาง	อ�าเภอทบัสะแก	จงัหวดั 

	 	 ประจวบคีรีขนัธ์	ออกแบบส�าหรับท�างานท่ีความเร็วลม	10	-	12	เมตรตอ่วินาที	เพ่ือเปน็ตน้แบบกงัหนัลมชนิดแกนนอนทัง้ระบบ 

	 	 และเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	ขณะนี้การด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ	62

  โครงการงานวจิยัและพฒันาตน้แบบโรงไฟฟา้ระบบกา๊ซชวีภาพจากหญา้เนเปยีร	์ขนาดก�าลงัผลติ	500	กโิลวตัต	์โดย	กฟผ. 

		 	 ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 น�าหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในแปลงสาธิตบนพื้นที่ประมาณ	 250	 ไร่	 

	 	 มาหมกัเพือ่ผลติกา๊ซชวีภาพ	และใชเ้ปน็เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟา้	ระยะเวลาด�าเนนิโครงการระหว่างวันที	่1	กรกฎาคม	2556	-	 

	 	 30	มิถุนายน	2558	ขณะนี้ด�าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ	22.40	ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้พิจารณา 

	 	 เห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(ร.ง.4)	ตามพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	แล้ว

	 นอกจากนี้	กฟผ.	ยังรับซื้อพลังงานทดแทนจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก	(Small	Power	Producer:	SPP)	อาทิ	พลังงานจากชีวมวล

ที่ผลิตจากบริษัทต่างๆ	อีกด้วย

การใช้พลังงาน [G4-EN3, G4-EN4] 

	 ในปี	2557	กฟผ.	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทัง้หมด	73,335.79	ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง	และซือ้จากผู้ผลิตรายอืน่	104,244.68	ล้านกโิลวตัต์- 

ชั่วโมง	โดยน�าพลังงานไฟฟ้า	1,069.63	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	คิดเป็นร้อยละ	0.60	ของปริมาณที่ผลิตและซื้อสุทธิไปใช้ในกิจการของ	

กฟผ.	เช่น	ส�านักงานใหญ่	ปั๊มน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชนิดสูบกลับ		กิจการเหมืองแม่เมาะ	และสถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงาน	เป็นต้น	

ส่วนที่เหลือประมาณ	173,433.08	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	หรือร้อยละ	97.66	ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด	จะจ�าหน่ายให้เพื่อใช้ภายนอก

องค์การ	โดยลูกค้าส่วนใหญ่	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โรงงานอุตสาหกรรม	ต่างประเทศ	และอื่นๆ	และเป็น 

ไฟฟ้าส�ารอง	ส�าหรับพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในระบบมีประมาณ	3,077.75	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	คิดเป็นร้อยละ	1.73

[G4-14] [G4-DMA, G4-EN1]



อาคาร	ท.100

อาคาร	ท.102
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รายละเอียด
พลังงานไฟฟ้า

(ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ร้อยละ

พลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตได้ และซื้อสุทธิ

ผลิตได้ 73,335.79 41.30

ซื้อสุทธิ 104,244.68 58.70

รวมพลังงานที่ กฟผ. ผลิตได้ และซื้อสุทธิ 177,580.47 100.00

พลังงานไฟฟ้าที่จำาหน่ายให้ลูกค้า

การไฟฟ้านครหลวง 50,043.56 28.18

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 120,200.48 67.69

อุตสาหกรรมโดยตรง 1,593.17 0.90

ต่างประเทศ 1,593.78 0.90

อื่นๆ 3.38 0.00

ไฟฟ้าส�ารอง	และไฟฟ้าชั่วคราว* 0 -0.10

รวมยอดจ�าหน่ายทั้งหมด 173,433.08 97.66

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของ กฟผ.

สถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงาน 71.49 0.04

ปั๊มน�้าเขื่อนศรีนครินทร์ 75.20 0.04

ปั๊มน�้าเขื่อนภูมิพล 0.18 0.00

ปั๊มน�้าโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 264.62 0.15

กิจการเหมืองแม่เมาะ	(เอกชน) 500.76 0.28

ส่งให้การไฟฟ้ามาเลเซีย	(HVDC)	ตามสัญญา 122.91 0.07

ส�านักงานใหญ่ทั้งหมดและหน่วยงานเอกชน 34.49 0.02

รวมใช้ในกิจการของ	กฟผ.	ทั้งหมด 1,069.63 0.60

พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในระบบ 3,077.75 1.73

ภาพรวมการผลิต ซื้อ และจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

หมายเหตุ:	*พลังงานไฟฟ้าที่	กฟผ.	จ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตอิสระรายใหญ่	(IPP)	และผู้ผลิตรายเล็ก	(SPP)	ตามสัญญา

การลดการใช้พลังงาน
	 กฟผ. 	 ให ้ความส� าคัญกับการลดการใช ้พลั งงานและการใช ้ 

ทรัพยากรธรรมชาติของอาคารส�านักงาน	ทั้งการใช้ไฟฟ้า	 การใช้น�้า	 การใช้

สารท�าความเยน็	การจดัการขยะและน�า้เสีย	รวมถงึการปลูกต้นไม้รอบอาคาร	

	 ในปี	2557	กฟผ.	ได้เสนออาคาร	ท.100	ส�านักงานใหญ่	กฟผ.	จังหวัด

นนทบุรี	 ขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากสถาบัน 

ส่ิงแวดล้อมไทย	ซึง่อยูใ่นเกณฑ์การพิจารณาขอการรับรองอาคารลดคาร์บอน	 

(Carbon	Reduction	Building)	ข้อที่	1	อาคารที่สร้างก่อนปี	2545	ต้อง 

เป็นอาคารที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	 

โดยคาดว่าจะได้รับใบรับรองในต้นปี	 2558	ทั้งนี้	 อาคาร	ท.100	 ได้ด�าเนิน 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า	 และ

บริหารจัดการพลังงานตั้งแต่ปี	 2548	 เร่ือยมา	 โดยเน้นการเปล่ียนอุปกรณ์

ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น	 ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จ	 7	 ชนิด	 ได้แก่	 

การเปลี่ยนเครื่องท�าความเย็นขนาด	500,	450	และ	300	ตัน	อย่างละ	1	ชุด 

หลอดไฟ	T5	ขนาด	28	วัตต์	ทั้งอาคาร	8,584	ชุด	หอหล่อเย็น	400	ตัน	 

1	ชดุ	เครือ่งปรบัอากาศแยกส่วนขนาด	300,000	และ	200,000	บทียี/ูชัว่โมง 

11	 และ	 17	 ชุด	 ตามล�าดับ	 ซึ่งท้ังหมดสามารถลดการใช้พลังงานลงได	้

922,940.34	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	

	 นอกจากนี้	กฟผ.	ยังเสนออาคาร	ท.102	ส�านักงานใหญ่	กฟผ.	จังหวัด 

นนทบุรี	 เข้าร่วมประกวดโครงการส�านักงานสีเขียว	 (Green	Off  ice)	 ของ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงแบ่งการตรวจประเมนิออกเป็น	7	หมวด	ได้แก่	การบริหารจดัการ 

องค์การ	การด�าเนนิการ	Green	Off ice	การใช้พลงังานและทรพัยากร	การจดัการ 

ของเสยี	สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส�านกังาน	การจดัซือ้จดัจ้าง	และ 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง	กฟผ.	ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 

ส�านักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม	(Green	Off  ice)	ประเภทส�านักงานที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม	 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ 

กระทรวงมหาดไทย	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2557

การขนส่งสินค้า [G4-DMA, G4-EN30] 

	 กฟผ.	 ก�าหนดแนวสายส่งที่เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ	 และต้องส่งผลกระทบต่อชุมชน	 สังคม	

และทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด	ผลกระทบที่ส�าคัญได้แก่	สายไฟฟ้าพาดผ่านที่ท�ากินของชุมชน	ท�าให้ชุมชนใช้ประโยชน์ได้น้อยลง	 

สตัว์ป่าต้องอพยพหนเีพราะการตดัต้นไม้ใหญ่บางส่วน	และอนัตรายทีเ่กดิจากไฟฟ้าแรงสงู	เป็นต้น	ดงันัน้	กฟผ.	จงึก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

การพิจารณาก�าหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า	เพื่อป้องกันและลดผลกระทบตั้งแต่เริ่มต้นด�าเนินการ	ดังนี้

 	หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าผ่านไปในที่ชุมชน

 	หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเข้าไปใกล้แหล่งโบราณสถานหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

 	หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนานและใกล้กับถนน	เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

 	หลีกเลี่ยงการก�าหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงเรือน

 	 หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องวางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีทั้งที่นา	ที่ไร่	 และที่สวน	 ให้พิจารณาก�าหนด 

	 				แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ผ่านที่สวนให้น้อยที่สุด

[G4-EN3, G4-EN4] [G4-EN6]
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 	ห้ามก�าหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าผ่านพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	เขตอทุยานแห่งชาต	ิพืน้ทีค่ณุภาพลุม่น�า้ชัน้	1A	พ้ืนที่ 

	 	 ป่าชายเลน

 	หลีกเลี่ยงการก�าหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าผ่านพื้นท่ีเขตอุทยาน	พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม	 (ป่า	 C)	 และพื้นท่ีคุณภาพ 

	 	 ลุ่มน�้าชั้น	1B

การป้องกันมลพิษและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

	 กฟผ.	เป็นองค์การสมรรถนะสงูด้านการผลติไฟฟ้า	โดยค�านงึถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากกระบวนการผลติ 

และกิจกรรมอื่นๆ	 และตระหนักถึงความส�าคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน	 รวมถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพ้ืนท่ี 

โรงไฟฟ้า	เช่น	คุณภาพอากาศ	คุณภาพน�้า	ของเสีย	และสิ่งมีชีวิตโดยรอบ	เป็นต้น

การจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตไฟฟ้า [G4-DMA, G4-EN23]

	 การใช้เชือ้เพลงิบางประเภทในกระบวนการผลติไฟฟ้าก่อให้เกดิวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้ว	แต่สามารถน�ากลบัมาใช้งานใหม่ทีเ่กดิประโยชน์ได้	 

และมคีวามคุม้ค่าสงูสดุ	เรยีกว่า	“วตัถพุลอยได้”	เป็นวตัถทุีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากกระบวนการผลติไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลิง	อาทิ	 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	มีปริมาณการใช้ถ่านหินประมาณ	16	ล้านตันต่อปี	ก่อให้เกิดวัตถุพลอยได้	3	ชนิด 

ได้แก่	เถ้าลอยประมาณ	2.1	ล้านตันต่อปี	คิดเป็นร้อยละ	13	ของการน�ากลับมาใช้ใหม่	เถ้าหนักประมาณ	1.4	ล้านตันต่อปี	คิดเป็น 

ร้อยละ	9	ของการน�ากลับมาใช้ใหม่	และยิปซัมสังเคราะห์ประมาณ	2.3	ล้านตันต่อปี	คิดเป็นร้อยละ	14	ของการน�ากลับมาใช้ใหม่	 

ซึง่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมรีะบบการจัดการวตัถพุลอยได้ทัง้สามประเภท	ด้วยวธิกีารจ�าหน่ายให้กบัอตุสาหกรรมผลติปูนซีเมนต์และคอนกรตี	 

เพื่อน�าไปเป็นส่วนผสมกับวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ	

	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังมีระบบการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าและอาคารส�านักงานทุกแห่ง	 เช่น	 โรงไฟฟ้า 

วังน้อย	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	มีระบบการจัดการขยะที่แหล่งก�าเนิด	ด้วยวิธีการคัดแยกขยะและรวบรวมปริมาณ 

ขยะทั้งหมดในรอบปี	เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถิติ	สามารถแบ่งได้	3	ประเภท	คือ

 ขยะทั่วไป	มีปริมาณ	65.72	ตันต่อปี	แบ่งเป็นขยะทั่วไปปริมาณ	47.42	ตัน	โรงไฟฟ้าวังน้อยจ้างหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต

น�าไปฝังกลบนอกโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลล�าตาเสา	 อ�าเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ส่วนอีก	 18	 ตันที่เหลือ	 

เป็นขยะจ�าพวกเศษไม้และกิง่ไม้ซึง่จะถกูน�าไปท�าปุย๋หมกั	เพือ่ใช้ประโยชน์ภายในบรเิวณโรงไฟฟ้า	คดิเป็นปรมิาณปุ๋ยหมกัทีไ่ด้	5.4	ตนั	 

หรือประมาณ	1	ใน	3	ของปริมาณทั้งหมด

 ขยะรีไซเคิล	มีปริมาณ	100.92	ตันต่อปี	จ�าแนกเป็น	5	ประเภท	ได้แก่	เศษเหล็กทั่วไป	68.85	ตัน	ชุดกรองอากาศเข้า	22.38	ตัน 

เศษสายไฟ	4.61	ตัน	กล่องกระดาษลัง	3.89	ตัน	และยางรถยนต์	1.19	ตัน	ขยะรีไซเคิลทั้งหมด	โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ด�าเนินการแจ้ง 

ขนส่งวสัดทุีไ่ม่อนัตรายออกนอกบรเิวณโรงงานในฐานะผูก่้อก�าเนดิฯ	ต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรมผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	โดยผู้รบัจ้าง 

ก�าจัดขยะรีไซเคิลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับก�าจัดอย่างถูกต้องตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดไว้	

 ขยะอันตราย	 มีปริมาณ	 1,050.43	 ตันต่อปี	 จ�าแนกเป็น	 10	 ประเภท	 ส่วนใหญ่เป็นของเสียที่เกิดจากงานบ�ารุงรักษา 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 เช่น	น�้าและน�้ามันปนเปื้อน	สารเคมีท�าความสะอาดอุปกรณ์	 ฉนวนกันความร้อน	 เป็นต้น	 โดยโรงไฟฟ้าวังน้อย	

ได้ด�าเนินการแจ้งขนส่งวัสดุที่ไม่อันตรายออกนอกบริเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้ก่อก�าเนิดฯ	 ผ่านระบบ

อเิล็กทรอนกิส์	ซึง่ผู้รับจ้างก�าจดัขยะอนัตรายได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้รับก�าจดัอย่างถกูต้องตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดไว้	 

เช่นเดียวกับการด�าเนินการขยะรีไซเคิล

	 จากการด�าเนินงานของ	กฟผ.	ที่ผ่านมา	ไม่พบว่ามีการรั่วไหลของน�้ามันเชื้อเพลิง	ของเสีย	และสารเคมี	ลงสู่ผิวดินหรือแหล่งน�้า 

รวมถงึไม่มกีารขนส่ง	น�าเข้า	ส่งออก	หรอืบ�าบดัของเสียอนัตราย	ตามบญัชรีายชือ่ของเสียควบคมุ	ในกลุ่ม	List	A	และ	B	ของอนสุญัญาบาเซล 

ซึง่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบนัเป็นภาคสีมาชกิอนสัุญญาฯ	เมือ่วันที	่24	พฤศจกิายน	2540	และมผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที	่22	กมุภาพนัธ์	2541 

เป็นต้นมา	นอกจากนี้	ยังไม่มีการถูกเรียกกลับคืนของผลิตภัณฑ์และบริการของ	กฟผ.	อีกด้วย

การจัดการและการควบคุมคุณภาพนำ้า [G4-DMA, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10, G4-EN22, G4-EN26]

	 กฟผ.	 ก�าหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมคุณภาพน�้าท้ิงของ 

โรงไฟฟ้า	 เพ่ือเฝ้าระวังปัญหามลภาวะทางน�้าท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อมและชุมชน	โดยเน้นการจดัการน�า้ใช้ในอาคารส�านกังาน	การรณรงค์ 

การใช้น�า้อย่างประหยดั	การบ�าบดัและควบคมุคณุภาพน�า้ทิง้ก่อนระบายออก

จากทุกโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ให้มีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย

ก�าหนด	นอกจากนี้	กฟผ.	ยังมีมาตรการน�าน�้าทิ้งกลับมาใช้งานในระบบอื่นๆ	

ภายในโรงไฟฟ้า	เช่น	รดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้า	เพื่อเป็นการใช้น�้า

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เป็นต้น

	 กรณีตัวอย่างการใช้น�้าของโรงไฟฟ้าวังน้อย	 แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าวังน้อย 

ชดุที	่1	-	3	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม	ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกั 

และน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง	 และโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่	 4	 เป็น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว	 

มขีนาดก�าลังผลิตรวมท้ังส้ิน	2,830.95	เมกะวัตต์	สูบน�า้ดบิจากคลองระพีพัฒน์	 

ซ่ึงเป็นแหล่งน�้าผิวดินเพ่ือการชลประทานเพียงแหล่งเดียวไปใช้ประโยชน	์

เฉลี่ยรวมประมาณ	 50,000	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณน�้าในคลองระพีพัฒน์	และความหลากหลายทางชีวภาพ	น�้าดิบที่สูบ

ขึ้นมาได้จะส่งไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน�้าดิบของโรงไฟฟ้าวังน้อยจ�านวน	 3	 บ่อ 

แบ่งเป็นน�้าส�าหรับใช้ในระบบหล่อเย็น	 น�้าส�าหรับใช้เป็นน�้าดิบเข้าสู่โรงปรับ 

สภาพน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต	และน�้าส�าหรับใช้อุปโภคบริโภค	

	 การจดัการน�า้ทิง้ของโรงไฟฟ้าวงัน้อยแบ่งเป็นน�า้ทิง้จากกระบวนการผลิต 

และน�้าทิ้งจากการอุปโภคบริโภค	 ประมาณ	 10,000	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

จะน�าเข้าสู ่ระบบบ�าบัดน�้าท้ิงตามประเภทของน�้าท้ิงท่ีเกิดขึ้น	 เพ่ือให  ้

มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและ 

นิคมอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายก�าหนด	 หลังจากนั้น	 น�้าทิ้งที่ผ ่าน

กระบวนการบ�าบัดแล้วจะถูกกักเก็บไว้ในบ่อพักน�้าทิ้งและบ่อหน่วงน�้า	 

ก่อนปล่อยลงสู่คลอง	 26	 ซึ่งเป็นทางน�้าเพ่ือการชลประทาน	ประเภทคลอง

ระบายน�า้ออกจากพืน้ทีก่ารเกษตร	โดย	กฟผ.	ได้ด�าเนนิการตดิตามตรวจสอบ

คณุภาพน�า้ผวิดนิและระบบนเิวศวทิยาทางน�้า	ซึง่ประกอบด้วยแพลงก์ตอนพชื	 

แพลงก์ตอนสัตว์	 สัตว์หน้าดิน	 ในคลอง	 26	 ครอบคลุมบริเวณเหนือน�้าและ 

ท้ายน�้าจากจุดปล่อยน�้าทิ้งของโรงไฟฟ้าวังน้อยในระยะทาง	500	เมตร	

[G4-EN23, G4-EN24, G4-EN25]
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ปริมาณการปล่อยมลสารจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2557

โรงไฟฟ้า หน่วยการผลิต เชื้อเพลิง
SO

2

(ตัน/ปี)
NO

X

(ตัน/ปี)
ฝุ่นละออง
(ตัน/ปี)

แม่เมาะ พลังความร้อน	เครื่องที่	4 ลิกไนต์ 2,242.84 5,295.15 164.68

พลังความร้อน	เครื่องที่	5 ลิกไนต์ 2,241.11 5,291.06 164.55

พลังความร้อน	เครื่องที่	6 ลิกไนต์ 2,596.52 5,691.29 331.31

พลังความร้อน	เครื่องที่	7 ลิกไนต์ 2,520.19 5,523.98 321.57

พลังความร้อน	เครื่องที่	8 ลิกไนต์ 2,187.49 5,319.81 107.42

พลังความร้อน	เครื่องที่	9 ลิกไนต์ 2,028.73 5,043.93 223.18

พลังความร้อน	เครื่องที่	10 ลิกไนต์ 2,649.35 5,752.65 135.93

พลังความร้อน	เครื่องที่	11 ลิกไนต์ 2,234.62 5,617.17 112.24

พลังความร้อน	เครื่องที่	12 ลิกไนต์ 1,444.80 4,237.24 117.63

พลังความร้อน	เครื่องที่	13 ลิกไนต์ 1,801.07 4,103.34 86.66

บางปะกง พลังความร้อน	เครื่องที่	1 ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา <1 1,106.24 21.27

พลังความร้อน	เครื่องที่	2 ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา 21.76 1,784.44 43.52

พลังความร้อน	เครื่องที่	3 ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา 5.08 660.06 25.39

พลังความร้อน	เครื่องที่	4 ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา 12.13 1,795.87 24.27

พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	3 ก๊าซธรรมชาติ <1 1,765.43 46.87

พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	4 ก๊าซธรรมชาติ <1 1,845.08 34.49

พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	5 ก๊าซธรรมชาติ 24.42 1,782.93 122.12

กระบี่ พลังความร้อน	เครื่องที่	1 น�้ามันเตา 437.43 2,989.12 121.51

พระนครใต้ พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	1 ก๊าซธรรมชาติ 16.30 1,897.76 21.19

พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	2 ก๊าซธรรมชาติ 22.21 3,298.70 31.10

พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	3 ก๊าซธรรมชาติ 24.17 1,595.36 41.09

วังน้อย พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	1 ก๊าซธรรมชาติ 21.99 2,396.82 43.98

พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	2 ก๊าซธรรมชาติ 0.93 90.48 1.87

พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	3 ก๊าซธรรมชาติ 20.51 963.95 41.02

จะนะ พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	1 ก๊าซธรรมชาติ 18.61 936.30 65.15

พระนครเหนือ พลังความร้อนร่วม	ชุดที่	1 ก๊าซธรรมชาติ 24.02 869.37 67.24

หมายเหตุ:  SO
2
	หมายถึง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	

	 	NO
X
	หมายถึง	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

	 นอกจากนี้	 ยังก�าหนดให้น�าน�้าจากบ่อพักน�้ากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีใช้ซ�้าภายในโรงไฟฟ้าวังน้อยเอง	 เช่น	 การรดน�้าต้นไม้	

ประมาณวันละ	450	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	คิดเป็นร้อยละ	1	ของปริมาณน�้าดิบที่สูบมาใช้ทั้งหมด

การจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [G4-DMA]

 การจัดการคุณภาพอากาศ	 กฟผ.	 มีกระบวนการติดตามและประเมินคุณภาพของอากาศจากกระบวนการผลิต	 โดยติดตั้ง

ระบบติดตามตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง	(Continuous	Emission	 

Monitoring	System:	CEMs)		ซึ่งเป็นระบบตรวจวัดประสิทธิภาพ

การเผาไหม้	และควบคมุให้การเผาไหม้มค่ีาทีเ่หมาะสมอยูต่ลอดเวลา	 

ช่วยให้ประหยดัเชือ้เพลงิและลดการปล่อยมลสารลงได้	ส�าหรบัข้อมลู

การระบายมลสารจะถกูเกบ็บนัทกึและรายงานให้กรมควบคมุมลพษิ 

และกรมโรงงานอุตสาหกรรมท�าการตรวจสอบ	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดของกฎหมาย	 นอกจากนี้	 ยังมีการติดตามและตรวจวัด

คณุภาพอากาศในชัน้บรรยากาศ	(Ambient	Air	Quality	Monitoring: 

AAQM)	โดยรอบโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	อย่างต่อเนื่องตลอด	24	ชั่วโมง	

ซึ่งมีทั้งสถานีและรถตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เช่น	เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน	 10	 ไมครอน	 และมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ทันที	 หากค่าที่ตรวจวัด

อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 การจัดการคุณภาพเสียง กฟผ.	 ด�าเนินการตรวจวัดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้น	 2	 ครั้งต่อปี	 ทั้งระดับเสียงดังภายในบริเวณพ้ืนท่ี 

โรงไฟฟ้า	ได้แก่	กระบวนการผลิตและเครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่	และระดับเสียงดังภายนอกบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	เพื่อ

เฝ้าระวังไม่ให้ระดับเสียงดังจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นท่ี	 ซ่ึง	 กฟผ.	 

มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบระดับเสียงดังที่เกิดข้ึนด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียง	 ได้แก่	 ก�าแพงป้องกันเสียง	 และ 

ผนงัครอบกนัเสยีง	ในบรเิวณเครือ่งจกัรอปุกรณห์รอืแหลง่ก�าเนดิอืน่ๆ	ทีก่อ่ใหเ้กดิเสยีงดงั	เพือ่ปอ้งกนัและลดระดบัเสยีงดงัทีเ่กดิจาก

การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า

[G4-EN21][G4-DMA]
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 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ	 กฟผ.	 ท�าหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า	 เพื่อแปลงแรงดันส่งต่อ 

เป็นทอดๆ	 ผ่านระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจ�าหน่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า	 ซ่ึงการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังสถานที่ต่างๆ	 

ต้องใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าสูง	 ท�าให้เกิดการแพร่กระจายค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กและความเข้มของสนามไฟฟ้า	 ดังนั้น	 กฟผ.	 

จึงก�าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กและความเข้มของสนามไฟฟ้า	 รวมถึงการจัดท�าแผนที่แสดง 

เส้นระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากจุดก�าเนิดความเข้มของสนามแม่เหล็กไปยังบริเวณโดยรอบ	 เพื่อสร้างความมั่นใจ 

ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

การปกป้องส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

	 กฟผ.	ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการสร้างความมั่นคงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	

และความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยก�าหนดยุทธศาสตร์หลักของ	กฟผ.	คือ	“พัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

ในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน	เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและทุนทางสังคมของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน”

	 ในปี	 2557	 กฟผ.	 ได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และติดตามตรวจสอบ

คณุภาพสิง่แวดลอ้มของโรงไฟฟา้วงัน้อย	ชดุที	่1	-	4	เสนอตอ่ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ซึง่ไดผ่้าน 

ความเห็นชอบ	ดังนี้

ทำาเลที่ตั้งและพื้นที่อนุรักษ์ [G4-EN11]

	 โรงไฟฟ้าวังน้อยของ	 กฟผ.	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลวังจุฬาและต�าบลข้าวงาม	 อ�าเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มีพื้นที่	 800	 ไร่	 

ไมต้ั่งอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่นรุกัษ์	อยา่งไรกต็าม	กฟผ.	ได้ท�าการศกึษาผลกระทบตอ่ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าครอบคลมุในรศัม	ี5	กโิลเมตร	

จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า	ผลการศึกษาพบว่า	พื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม	โดยเฉพาะการท�านา	ท�าสวนส้ม	

และปลูกพืชผัก	อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชุมชนและอุตสาหกรรม	จึงไม่มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ

ผลกระทบที่สำาคัญจากการดำาเนินงานต่อความหลากหลายทางชีวภาพ [G4-EN12]

 มลสารทางอากาศ	 	โรงไฟฟ้าวังน้อย	ชุดที่	4	ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	มีมลสารทางอากาศที่ส�าคัญคือ	ก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน	(NO
x
)	ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์	(SO

2
)	และฝุน่ละออง	ดงันัน้	โรงไฟฟ้าวงัน้อยจงึตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบ 

ที่อาจเกิดจากมลสาร	ดังนี้

 	 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	 ใช้หัวฉีดเผาไหม้ลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	 (Dry	 Low	 NO
x
	 Burner)	 ภายใน 

	 	 ห้องเผาไหม้ของเครือ่งกงัหนัก๊าซ	 เพือ่ควบคมุอตัราการป้อนก๊าซธรรมชาตเิข้าสูห้่องเผาไหม้	 และลดอณุหภมูเิพือ่ลดการเกดิ 

	 	 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

 	 ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบต่อเนื่องไว้ที่ปล่องระบายอากาศ	 

	 	 เพื่อเฝ้าระวังค่าการระบายมลสารทางอากาศไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนด

 	 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความทึบแสง	 เพื่อเฝ้าระวังปริมาณ 

	 	 ฝุ ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าไม่ให้เกิน 

	 	 ค่ามาตรฐาน	 โดยติดตามตรวจสอบค่าความทึบแสงของ 

	 	 อากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

	 	 ตลอดเวลา

 	 ติดตั้งชุดกรองอากาศเข้า	 เพื่อกรองฝุ่นละอองจากอากาศ 

	 	 ที่ถูกดูดเข้ามาส�าหรับใช้ในกระบวนการเผาไหม้	 ซึ่งส่งผล 

	 	 ท�าให้อากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้ามีฝุ่นละออง 

	 	 เจือปนออกมาน้อยมาก

 มลภาวะทางนำา้	โรงไฟฟ้าวงัน้อยมกีารติดต้ังระบบบ�าบัดน�า้ท้ิง 

ก่อนปล่อยสู ่คลอง	 26	 โดยน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

จะมรีะบบบ�าบดัด้วยการจดัท�าบ่อปรบัสะเทนิทางเคม	ีได้แก่	บ่อพกัน�า้ทิง้เพือ่ดกัตะกอนและบ่อพกัหน่วงน�า้เพือ่ลดอณุหภมู	ิส่วนน�า้เสยี 

จากห้องน�้าใช้วิธีบ�าบัดด้วยระบบชีววิถี	และมีการติดตั้ง	Oil	Separator	ส�าหรับน�้าเสียที่มีน�้ามันปนเปื้อนอีกด้วย

 การจัดการสารเคมี	โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการใช้สารเคมีส�าหรับปรับปรุงคุณภาพน�้าให้เหมาะสมต่อการใช้งาน	เพื่อป้องกันการเกิด 

ตะกรันในท่อน�้า	และใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า	โดยจัดเก็บสารเคมีอันตรายไว้ในอาคารเก็บสารเคมีอันตราย	

	 นอกจากนี	้โรงไฟฟ้าวงัน้อยยงัก�าหนดให้มกีารตดิตามตรวจสอบความหลากหลายทางชวีภาพ	โดยตดิตามตรวจสอบด้านนเิวศวทิยา

ทางน�้าปีละ	2	ครั้ง	ประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืช	แพลงก์ตอนสัตว์	และสัตว์หน้าดิน	ในคลอง	26	บริเวณจุดปล่อยน�้าทิ้งจากโรงไฟฟ้า	 

เหนอืจดุปล่อยน�า้ทิง้	500	เมตร	และท้ายจดุปล่อยน�า้ทิง้	500	เมตร	ครอบคลมุช่วงฤดแูล้งและฤดฝูน	ผลจากการตดิตามตรวจสอบพบว่า 

ปริมาณและชนิดของแพลงก์ตอนพืช	 แพลงก์ตอนสัตว์	 และสัตว์หน้าดิน	 เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของฤดูกาล	 ซึ่งการด�าเนินงาน 

ของโรงไฟฟ้าวังน้อยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพแต่อย่างใด

แหล่งที่อยู่ที่ได้รับการคุ้มครองหรือฟื้นฟู [G4-EN13]

	 โรงไฟฟ้าวังน้อยของ	กฟผ.	ได้ปลูกต้นไม้ตามบริเวณต่างๆ	ภายในโรงไฟฟ้า	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	โดยมีการดูแลและบ�ารุงรักษา 

พื้นที่สีเขียวอย่างสม�่าเสมอ	 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมในโครงการส�านึกอนุรักษ์และส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

รอบโรงไฟฟ้า	โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน	การขุดลอกคลอง	ตามโครงการ	“คลองสวย	น�้าใส	เทิดไท้องค์ราชัน”	เป็นต้น

จำานวนชนิดพันธ์ุในบัญชีรายช่ือ IUCN Red List และบัญชีรายช่ือการอนุรักษ์สายพันธ์ุของประเทศ [G4-EN14]

	 กฟผ.	ด�าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่าในทุกพื้นที่โครงการ	อาทิ	พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า

วังน้อย	จ�าแนกได้	ดังนี้

 พันธุ์พืช	 การศึกษาพันธุ์พืชบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าวังน้อยและพื้นที่โดยรอบ	 พบเพียงไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ปลูก	 เช่น	 สนประดิพัทธ์ 

และไม้ผลยืนต้นต่างๆ	เนื่องจากพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม	โดยเฉพาะการท�านา	ท�าสวนส้ม	และปลูกพืชผัก	 

อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชุมชน	จึงไม่มีสภาพป่าธรรมชาติ	นอกจากนี้	ยังพบวัชพืชหลายชนิดขึ้นปะปนในบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้า	เช่น	หญ้าคา	 

หญ้าละออง	และขี้กาลาย	เป็นต้น

 พันธุ์สัตว์ การศึกษาสถานภาพสัตว์ป่าบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าวังน้อยและพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี	 5	 กิโลเมตร	 ตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	 2535	 ไม่พบว่ามีสัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าสงวน	พบเฉพาะสตัว์ป่าทีม่สีถานภาพเป็นสตัว์ป่าคุม้ครอง	

164	ชนดิ	ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	2	ชนิด	คือค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง	และพังพอนเล็ก	นก	150	ชนิด	เช่น	นกบั้งรอกใหญ่	

นกนางแอ่นตะโพกแดง	 และนกเอี้ยงสาลิกา	 เป็นต้น	 และสัตว์เลื้อยคลาน	 12	 ชนิด	 เช่น	 กิ้งก่าหัวแดง	 และงูสิง	 เป็นต้น	 ส�าหรับ 

สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	ไม่พบชนิดใดที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	

[G4-DMA]

[G4-EN12]
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์	 และจัดท�ารายงานการปล่อย/การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก	 

เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การในภาคอุตสาหกรรม	 และรายงานผล

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมต่อสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	เป็นการแสดงออกถงึความเป็นผู้น�าในกลุ่มอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าระดบั 

ประเทศ	 และความจริงใจต่อการร่วมลดปัญหาส่ิงแวดล้อมและแก้ไขสภาวะโลกร้อน

ในระดับนานาชาติ

	 กฟผ.	 ได้ก�าหนดขอบเขตการค�านวณแบบควบคุม	 (Control	 Approach) 

เป็นแบบควบคุมการด�าเนินงาน	 (Operational	 Control)	 ซึ่งท�าการประเมิน 

และรวบรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก ๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นของ 

กิจกรรมต่างๆ	 ภายใต้ขอบเขตการด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 ครอบคลุมกิจกรรม 

สนับสนุนอื่นๆ	เช่น	การใช้รถยนต์	การใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อดับเพลิง	และอื่นๆ	

ไปจนถึงกิจกรรมหลักการผลิตกระแสไฟฟ้า	 แต่ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยและ 

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากหน่วยธุรกิจหรือโรงงานที่	กฟผ.	มีส่วนเป็นเจ้าของ	

แต่ไม่มอี�านาจควบคุมการด�าเนนิงาน	โดยปีฐานทีใ่ช้ในการอ้างองิและค�านวณปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้ปีปฏิทิน	 พ.ศ.	 2556	 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน 

ธันวาคม	มีวันท�าการ	365	วัน	เนื่องจากเป็นการประเมินปีแรก	และมีการด�าเนินงาน 

ตลอดท้ังปี	ไม่มกีารหยดุเป็นระยะเวลานานจากการซ่อมบ�ารุง	สามารถเป็นตวัแทนท่ีดสี�าหรับการท�างานปกตขิองโรงไฟฟ้าทัง้	4	แห่งได้

	 วิธีการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหลักของ	 กฟผ.	 ได้แก่	 การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า	 

ใช้วิธีการค�านวณของ	American	Petroleum	Institute	(API)	ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการที่กระทรวงพลังงานคัดเลือกเพื่อให้ประเมิน	 

National	Database	ส�าหรับผู้ประกอบการปิโตรเลียมในประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้าในการเปรียบเทียบข้อมูลในอนาคต	 

และกิจกรรมอื่นๆ	 ค�านวณโดยใช้หลัก	 Activity	 Data	 x	 Emission	 Factor	 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เป็นไปตาม	“แนวทางการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์การ”	จดัท�าโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน) 

นอกจากนั้น	 สมมติฐานที่ใช้ประเมินและจัดท�ารายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ	 กฟผ.	 มีความสอดคล้องกับ 

ข้อก�าหนดทุกข้อที่อยู่ในแนวทางการประเมินนั้น	

	 การประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์โรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ผ่านการตรวจสอบภายในองค์การ	และการทวนสอบตามแนวทางการทวนสอบ 

คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์การในระดบัการรบัรองแบบจ�ากดั	ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญทีข่ึน้ทะเบยีนกบัองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	

(องค์การมหาชน)	อีกครั้ง	มีก�าหนดช่วงระยะเวลาติดตามผลในเดือนมกราคมถึงธันวาคม	2556	

	 กฟผ.	ด�าเนินโครงการขยายผลการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ	โดยได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรอง 

ผลการด�าเนินโครงการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 และจะขยายผลการด�าเนินโครงการไปยังโรงไฟฟ้าทุกแห่งของ	 กฟผ.	 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล 

การด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกของ	กฟผ.	และเตรยีมความพร้อมเข้าสูร่ะบบการซือ้ขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	รวมถงึ 

การหาแนวทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์การต่อไปโรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าจะนะ

โรงไฟฟ้ากระบี่

โรงไฟฟ้าบางปะกง

สถานภาพการถูกคุมคามในระดับโลก
	 การจัดสถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนิดโดย	 IUCN	 เพื่อแจ้งชนิดที่ถูกคุกคามในระดับโลก	 (IUCN	Red	List	 of	 Threatened	 

Species)	 จากปัจจัยคุกคามต่างๆ	 ของแต่ละประเทศ	 โดยผลการศึกษาสัตว์ป่าในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าวังน้อยพบว่า	 มีสัตว์ป่าชนิดที่ 

ก�าลังอยู่ในสถานภาพการถูกคุกคามระดับโลกในระดับที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	 (Vulnerable:	 VU)	 3	 ชนิด	 คือ	 ตะพาบน�้า	 

เต่าหับ	และเต่านา	และมีนกที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	 (Near	Threatened:	NT)	3	ชนิด	คือ	นกอ้ายงั่ว	นกช้อนหอยขาว	 

และนกกระจาบทอง	

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
	 กฟผ.	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัต ิ

ในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ 

โรงไฟฟ้าและชุมชนใกล้เคียง	ทั้งนี้	ในปี	2557	กฟผ.	ได้จัดสรรงบประมาณประจ�าปีให้กับโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	เช่น	โรงไฟฟ้าวังน้อย	

เป็นเงิน	 11.44	 ล้านบาท	 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นเงิน	 14.17	 ล้านบาท	 โรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นเงิน	 3.35	 ล้านบาท	 และ 

โรงไฟฟ้าจะนะเป็นเงิน	 28.56	 ล้านบาท	 เป็นต้น	 เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ	 เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

น้อยที่สุด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการปรับตัว

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม [G4-DMA] 

	 กฟผ.	 เล็งเห็นความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในปัจจุบัน	จึงเข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

องค์การในภาคอุตสาหกรรม	(Carbon	Footprint	for	Organization:	CFO)	ร่วมกับ 

สถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และองค์การ 

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 ท�าให้สามารถประเมินผลปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากการด�าเนินกิจกรรมของ	 กฟผ.	 ได้มาตรฐาน	 และ 

สามารถจ�าแนกสาเหตกุารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมนียัส�าคญั	เพือ่หาแนวทาง 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

	 ในปี	 2557	 หน่วยงาน	 กฟผ.	 ได้เข้าร่วมเป็นโรงงานน�าร่องภายใต้โครงการ 

“การขยายผลการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การในภาค

อุตสาหกรรม”	จ�านวน	4	แห่ง	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าวังน้อย	ชุดที่	 1	 -	 3	 อ�าเภอวังน้อย	 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 1	 อ�าเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา		 

โรงไฟฟ้ากระบี่	 อ�าเภอเหนือคลอง	 จังหวัดกระบี่	 และโรงไฟฟ้าบางปะกง	 ชุดท่ี	 5	 

อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยได ้ด�าเนินการตรวจวัดปริมาณ 

[G4-DMA][G4-EN14]
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โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ขนาด

(เมกะวัตต์)

คาดการณ์ปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 

(tCO
2
/ปี)

สถานะโครงการ

1.	โรงไฟฟ้าพลังน�้าล�ารางชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล	

			จังหวัดเชียงใหม่
2.59 7,704

ระหว่าง 

การก่อสร้าง

2.	โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี 1 701 ติดตามผล

3.	โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่นเจ้าพระยา	จังหวัดชัยนาท 12 34,967 ติดตามผล

4.	โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่นป่าสักชลสิทธิ์	จังหวัดลพบุรี 6.7 18,392 ติดตามผล

5.	โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่นแม่กลอง	จังหวัดกาญจนบุรี 12 41,741 ติดตามผล

6.	โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่นขุนด่านปราการชล	จังหวัดนครนายก 10 15,328 ขอขึ้นทะเบียน

7.	โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่นแควน้อยบ�ารุงแดน	จังหวัดพิษณุโลก 30 78,693 ขอขึ้นทะเบียน

8.	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 4,367 ตรวจสอบเอกสาร

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	 กฟผ.	 ร่วมด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจจากหลากหลายกลไกท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาต	ิ 

โดยกลไกระดบันานาชาตภิายใต้พิธีสารเกยีวโต	กฟผ.	ได้ท�าการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	หน่วยที	่10	-	11	ซึง่เป็นโครงการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า	 โดยการเปล่ียนกังหันไอน�้าความดันต�่า	 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพกังหันไอน�้าได้ไม่น้อยกว่า 

5	MW/Unit	 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ	 1.6	 โดย	 กฟผ.	 ด�าเนินการทวนสอบเพื่อรับรองปริมาณการ 

ลดก๊าซเรือนกระจก	(Certif  ication)	และขอใบรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก	(Issuance	of	CER)	จาก	CDM	Executive	 

Board	 (CDM-EB)	 มีระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 ถึง	 31	 ธันวาคม	 2556	ท�าให้	 กฟผ.	 สามารถลดการปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ลงได้	371,366	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	(tCO
2
e)	โดยถือเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท 

ทางตรง	(Scope	1)	ซึ่ง	กฟผ.	ได้ท�าสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับบริษัท	Vattenfall	Energy	Trading	Netherlands	N.V.	ทั้งนี้	 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	หน่วยท่ี	10	-	11	ยงัได้รับการรับรองจาก	UNFCCC	ให้เป็นโครงการ	CDM	ขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	และมขีนาด 

คาร์บอนเครดิตต่อปีใหญ่ที่สุดในโลกภายใต้	Methodology:	Energy	Eff  iciency	Improvements	of	a	Power	Plant	through	 

Retrof  itting	Turbines	ด้วย

	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังด�าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจโดยพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	

(Clean	 Development	 Mechanism:	 CDM)	 และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	 

(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program:	T-VER)	ซึ่งมีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะได้รับในปี	2557	

ตามรายละเอียด	ดังนี้

หมายเหตุ:	1.	ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค�านวณตาม	2006	IPCC	Guidelines	for	National	Greenhouse	Gas	Inventories	Volume	2	Energy
	 2.	 kg	 CO

2
/kWh	ค�านวณจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตของ	 กฟผ.	 ปี	 2557	 (76,912,474,420	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	 –	 รวมเชื้อเพลิง	 ฟอสซิล	 พลังน�้า 

	 	 	 และพลังงานหมุนเวียน	(ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงรายเดือนจากฝ่ายควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า	กฟผ.)
	 3.	kg	CO

2
/kWh	หมายถึง	ปริมาณการปล่อยก๊าซ	CO

2
	ต่อหนึ่งหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้ากิโลวัตต์-ชั่วโมง	–	รวมเชื้อเพลิง	ฟอสซิล	พลังน�้า

	 การปล่อยสารท�าลายโอโซน	 กฟผ.	 ไม่มีการผลิต	 น�าเข้า	 และส่งออกสารท�าลายโอโซน	 เนื่องจากก๊าซโอโซนเกิดจากปฏิกิริยา

ระหว่างก๊าซไฮโดรคาร์บอนกับออกไซด์ของไนโตรเจน	 โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่ง	 ซึ่งก๊าซเหล่านี้มีแหล่งก�าเนิดจากยานพาหนะ	 

ในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมือง	 จะควบคุมความเข้มข้นของก๊าซโอโซนเฉลี่ยไม่เกิน	 100	 ppb/ช่ัวโมง	 ส�าหรับประเทศไทย	 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก�าหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับสารท่ีท�าลายช้ันบรรยากาศของโอโซน	 โดยปี	 2541	 ห้ามใช้สารใน

กลุ่ม	CFC-11	CFC-12	และควบคุมการน�าเข้าของสารที่ท�าลายชั้นโอโซน	รวมทั้งยกเลิกการใช้สาร	CFC-113	CFC-114	CFC-115	 

เมทิลคลอโรฟอร์ม	และสารฮาลอน	ดังนั้น	กฟผ.	จึงไม่มีการรายงานในส่วนนี้	

หมายเหตุ:	*โรงไฟฟ้ากระบี่ใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง			**โรงไฟฟ้าบางปะกง	ชุดที่	5	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
CO

2
	 หมายถึง	 คาร์บอนไดออกไซด์

CH
4
	 หมายถึง	 มีเทน	

N
2
O	 หมายถึง	 ไนตรัสออกไซด์

HFC	 หมายถึง	 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
SF

6
	 หมายถึง	 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

Scope	1	 หมายถึง	 การค�านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง	 (Direct	 Emissions)	 จากกิจกรรมต่างๆ	 ขององค์การโดยตรง	 เช่น	 การเผาไหม้ของ
เครือ่งจกัร	การใช้พาหนะขององค์การ	(ทีอ่งค์การเป็นเจ้าของเอง)	การใช้สารเคมใีนการบ�าบดัน�า้เสยี	การรัว่ซมึ/รัว่ไหล	จากกระบวนการ
หรอืกจิกรรม	เป็นต้น	

Scope	2	 หมายถงึ	 การค�านวณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ทางอ้อมจากการใช้พลงังาน	(Energy	Indirect	Emissions)	ได้แก่	การซือ้พลงังานมาใช้ในองค์การ	
ได้แก่	พลังงานไฟฟ้า	พลังงานความร้อน	พลังงานไอน�้า	เป็นต้น

Scope	3	 หมายถึง	 การค�านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ	 (Other	 Indirect	 Emissions)	 เช่น	 การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะ 
ที่ไม่ใช่ขององค์การ	การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่	การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	เป็นต้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำาเนิดประเภทต่างๆ

ปริมาณ CO
2
 (ตัน)

kg CO
2
/kWh

นำ้ามันดีเซล นำ้ามันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ รวม

55,222 1,166,312 17,999,099 23,668,302 42,888,935 0.56

โรงไฟฟ้า

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
e)

Scope 1  Scope  

2

 Scope 

3CO
2

CH
4

N
2
O HFC SF

6
รวม

1.	วังน้อย	ชุดที่	1	-	3 4,627,744.89 1,881.21 2,240.89 85.15 132.47 4,632,084.61 43.26 152.73

2.	จะนะ	ชุดที่	1 2,284,407.24 849.29 999.14 26.33 - 2,286,282.00 1,558.59 163.34

3.	กระบี่* 812,898.73 110.81 0.05 - - 813,009.59 13,076.60 21.05

4.	บางปะกง	ชุดท่ี	5** 2,139,629.47 846.48 1,009.01 4.29 8.21 2,141,497.46 205.14 3.08

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2557 [G4-EN18, G4-EN20]

หมายเหตุ: 1.	ใชร้ะเบยีบวธิกีารค�านวณและวธิกีารตดิตามปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกตามมาตรฐานทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก	CDM	Executive	Board	(CDM-EB)	ดว้ย
ระเบียบวิธี	AMS-I.D.	Version	17:	Grid	Connected	Renewable	Electricity	Generation

	 2.	โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่อยู่ระหว่างการติดตามผล	 ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการกับ	 United	 Nations	 Framework	
Convention	on	Climate	Change	(UNFCCC)	แล้ว

[G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17] [G4-EN19, EU5]
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การปฏิบัติตามกฎหมาย 

	 กฟผ.	ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐ	

และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

การประเมินผู้จัดหาหรือผู้รับเหมาช่วง  
	 ในปี	2557	กฟผ.	มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 

พัฒนาของ	กฟผ.	จ�านวน	4	โครงการ	รวม	4	ราย	เป็นบริษัทที่ปรึกษาใหม่	3	ราย	คิดเป็นร้อยละ	75	ของจ�านวนทั้งหมด	ซึ่ง	กฟผ.	 

มีกระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาที่จัดท�ารายงานด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้รายงานมีคุณภาพและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	โดยบริษัท 

ที่ปรึกษาทุกรายจะถูกตรวจสอบคัดกรองและผ่านการคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อมตามระเบียบ	กฟผ.	 ที่ส�าคัญคือ	 มีสถานะ 

เป็นนิติบุคคล	และได้รับใบอนุญาตจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดท�ารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึง	 กฟผ.	 ได้ระบุไว้ในข้อก�าหนดและขอบเขตการศึกษา	 นอกจากน้ี	 ในเอกสารประกวดราคา 

ก่อสร้างยังก�าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการด�าเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ที่ก�าหนดไว้ในรายงานการศึกษา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมีการตรวจสอบ	ควบคุมการด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

	 ทั้งนี้	ทุกบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญา	เงื่อนไข	และข้อก�าหนดต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	ภายใต้การควบคุมตรวจสอบและประเมินของ 

คณะกรรมการตรวจรับงาน	จึงไม่พบว่ามีรายใดสร้างผลกระทบเชิงลบที่ส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม

กลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
	 กฟผ.	 ตระหนักและให้ความส�าคัญกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด	 จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ 

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานโครงการพฒันาและโรงไฟฟ้า	โดยจดัให้มรีะบบการรบัข้อร้องเรยีน 

ผ่านช่องทางต่างๆ	หลายรูปแบบเพื่ออ�านวยความสะดวกทั้งในและนอกเวลาท�าการ	ประกอบด้วยการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	 

กฟผ.	 ตู้รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ส�านักงานก่อสร้างโครงการ	 รวมทั้งแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง	 

ศนูย์บรกิารข้อมลู	กฟผ.	(หมายเลข	1416)	และศนูย์จดัการข้อคดิเหน็	กฟผ.	นอกจากนีย้งัสามารถร้องเรยีนผ่านคณะกรรมการร่วมตดิตาม 

ตรวจสอบการด�าเนินงานและพัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชน	และคณะท�างานส่ิงแวดล้อมชุมชนของโรงไฟฟ้า	 ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชน	

องค์กรท้องถิ่น	 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วย	 ในการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ	 กฟผ.	 ได้ปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียนอย่าง 

เป็นธรรม	มคีวามรับผดิชอบ	และโปร่งใส	ก�าหนดผูร้ับผิดชอบ	ตรวจสอบขอ้มลู	ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานและระยะเวลาในการ 

แก้ไขปัญหาแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม	กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจะด�าเนินการทันที	และชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบข้อมูลต่อไป

	 ตัวอย่างข้อร้องเรียนในปี	 2557	 ท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเสนอผ่านกลไกการจัดการรับข้อร้องเรียนอย่าง 

เป็นทางการ	อาทิ	ข้อกังวลของประขาชนเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางอากาศจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ซึ่ง	กฟผ.	

ได้เร่งด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	 เพื่อหาสารปนเปื้อนในละอองไอน�้าจากหอหล่อเย็นและ 

มลสารที่ระเหยออกจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	 ชุดที่	 1	 โดยเชิญผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์	 พร้อมรับทราบ 

ผลการตรวจวัด	และรับฟังการชี้แจงเพื่อตอบข้อสงสัยและท�าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนแล้ว	อย่างไรก็ตาม	กฟผ.	ได้ให้ความส�าคัญกับ 

ทุกข้อร้องเรียน	เพื่อให้ชุมชนและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน 
ของประเทศไทย (T-VER)

ขนาด
(เมกะวัตต์)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่ลดได้ (tCO

2
/ปี)

สถานะโครงการ

1.	โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก 8 15,806
ขอรับรองปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้2.	ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะคอง	
 จังหวัดนครราชสีมา 2.5 1,068

	 กฟผ.	 ด�าเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 ซึ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนรวม	 8	 โครงการ	 โดยคาดการณ์ปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกประเภททางตรง	(Scope	1)	ที่ลดได้จากการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนประมาณ	201,893	tCO
2
/ปี	

หมายเหตุ:	ใช้ระเบียบวิธี	T-VER-METH-RE-01:	การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง	หรือจ�าหน่าย 
	 พลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่ง	(On-Grid	Renewable	Electricity	Generation)

	 กฟผ.	ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการด�าเนนิโครงการต้นแบบส�าหรบัโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ	(T-VER)	

เมือ่วนัที	่17	มนีาคม	2557	โดยมโีครงการทีเ่ข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบ	2	โครงการ	แสดงถงึการเป็นผูน้�าในกลุม่ผูผ้ลติไฟฟ้า	รวมทัง้ 

สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย	 และแผนปฏิบัติการลด 

ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมแห่งชาติ	 (Nationally	 Appropriate	Mitigation	 Actions:	 NAMAs)	 ท้ังสองโครงการได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2557	และ	กฟผ.	ได้ท�าการทวนสอบ 

และขอใบรับรองเพ่ือรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 โดยมี 

ระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2556	ถึง	31	สิงหาคม	2557	ท�าให้	กฟผ.	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง	 

16,874	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	(tCO
2
e)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001
	 กฟผ.	ได้น�าระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล	ISO	14001	มาใช้กบัหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติกระแส

ไฟฟ้า	เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมในเรื่องการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม	โดยปี	2557	มีโรงไฟฟ้า	เขื่อน	และ 

เหมอืงถ่านหนิของ	กฟผ.	รวม	27	แห่ง	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	ISO	14001	จากหน่วยงานให้การรบัรอง	(Certif ication	Body:	CB) 

รวมทั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ	กฟผ.	ก็ได้น�ามาตรฐาน	ISO	14001	

มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน	 เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรฐานสากลครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงระบบส่งไฟฟ้า 

อีกด้วย

	 นอกจากด�าเนินการตามมาตรฐานสากลแล้ว	กฟผ.	ยงัส่งเสรมิ 

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านองค์กรต่างๆ	 เช่น	 ร่วมก่อตั้ง 

และเป็นคณะกรรมการมลูนธิใิบไม้เขยีว	(Green	Leaf	Foundation)	 

และเป็นสมาชกิและคณะกรรมการขององค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันา 

อย่างยั่งยืน	 (Thailand	 Business	 Council	 for	 Sustainable	

Development:	TBCSD)	เป็นต้น	[G4-16]

[G4-EN19]



แบ่ง
 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. และเหมืองแม่เมาะ เปิดรั้ว 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงาน และการฟื้นคืน 
ธรรมชาติของป่าไม้แก่ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชม 
กิจการ เช่น ที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ จังหวัด 
ลำาปาง และศูนย์การเรียนรู้ “ราชานุรักษ์” ท่ีเข่ือน 
ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี แสดงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

 

ประสบการณ์ความรู้
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การดำาเนินงานด้านสังคม  

การปฏิบัติด้านแรงงาน

	 กฟผ.	ใหค้วามส�าคญักบัหลกัสทิธมินุษยชน	โดยบริหารจดัการใหพ้นกังานไดร้บัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ปน็ธรรมและเหมาะสม 

มีความก้าวหน้า	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความปลอดภัย	โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย	เพื่อเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ	ความผูกพัน	

และความสุขในการท�างาน	ส่งผลให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	สร้างความส�าเร็จ	จนบรรลุเป้าหมายขององค์การ

การจ้างงาน [G4-DMA]

	 กฟผ.	มีระบบการสรรหาพนักงานที่เป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และมีการจ้างแรงงานโดยก�าหนดค่าตอบแทน	เวลาท�างาน

และเวลาพกังาน	วนัหยดุงาน	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	อาชวีอนามยัและความปลอดภยั	และสวสัดกิารทีส่งูกว่ามาตรฐานกฎหมายแรงงาน 

	 ส�าหรบัการจ้างเหมาบรกิาร	กฟผ.	ก�าหนดให้บรษิทัผูร้บัจ้างด�าเนนิการจดัหาบคุลากรด้วยกระบวนการจดัจ้างทีโ่ปร่งใส	ตรวจสอบได้	 

และต้องปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายแรงงานสัมพันธ	์ 

กฎหมายประกันสังคม	กฎหมายเงินทดแทน	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา	เช่น	ค่าจ้าง 

แรงงานต้องไม่ต�่่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด	 กรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด	 กฟผ.	 มีสิทธิน�าเงินค่าจ้างเหมา 

บริการจ่ายให้พนักงานของบริษัทผู้รับจ้างก่อนได้	 และหากบริษัทผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม	 กฟผ.	 มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและสามารถ 

สั่งลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน	รวมทั้งขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานด้วย	

ตารางแสดงจำานวนพนักงาน จำาแนกตามประเภท ช่วงอายุ และเพศ [G4-9, G4-10]

ช่วงอายุ

(ปี)

พนักงานและลูกจ้างทดลอง พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ รวม

ทั้งหมด

(คน)ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

น้อยกว่า	20 3 - 3 - - - 3

20	-	30 3,198 1,100 4,298 62 1 63 4,361

31	-	40 1,334 567 1,901 190 7 197 2,098

41	-	50 4,334 1,348 5,682 129 18 147 5,829

51	-	60 8,346 2,244 10,590 31 8 39 10,629

รวม 17,215 5,259 22,474 412 34 446 22,920

กฟผ.	จัดสวัสดิการรถรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานที่ส�านักงานใหญ่	กฟผ.	จ�านวน	42	สาย

ตารางแสดงจำานวนและสัดส่วนพนักงานลาออก จำาแนกตามพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ [G4-LA1]

ช่วงอายุ 

(ปี)

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งหมด

(คน)ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

20	-	30 18 12 30 9 2 11 41

31	-	40 2 4 6 2 - 2 8

41	-	50 1 2 3 - - - 3

51	-	60 3 1 4 2 - 2 6

รวม 24 19 43 13 2 15 58

ตารางแสดงจำานวนพนักงานที่จ้างใหม่ จำาแนกตามประเภท พื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ [G4-LA1]

ช่วง

อายุ 

(ปี)

พนักงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ
รวม

ทั้งหมด
(คน)

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ชาย 
(คน)

หญิง 
(คน)

รวม 
(คน)

ชาย 
(คน)

หญิง 
(คน)

รวม 
(คน)

ชาย 
(คน)

หญิง 
(คน)

รวม 
(คน)

ชาย 
(คน)

หญิง 
(คน)

รวม 
(คน)

20	-	30 235 145 380 279 83 362 7 - 7 13 - 13 762

31	-	40 2 4 6 - 1 1 5 - 5 3 - 3 15

รวม 237 149 386 279 84 363 12 - 12 16 - 16 777

ตารางแสดงร้อยละของพนักงานที่เกษียณอายุงานใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า จำาแนกตามพื้นที่ [EU-15]

เกษียณอายุงานใน 5 ปีข้างหน้า เกษียณอายุงานใน 10 ปีข้างหน้า

ส่วนกลาง ร้อยละ ภูมิภาค ร้อยละ ส่วนกลาง ร้อยละ ภูมิภาค ร้อยละ

2,711 12.06 3,518 15.65 4,745 21.11 6,168 27.45

ตารางแสดงร้อยละของพนักงานสัญญาจ้างพิเศษที่สูญเสียใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า จำาแนกตามพื้นที่ [EU-15]

สูญเสียใน 5 ปีข้างหน้า สูญเสียใน 10 ปีข้างหน้า

ส่วนกลาง ร้อยละ ภูมิภาค ร้อยละ ส่วนกลาง ร้อยละ ภูมิภาค ร้อยละ

10 2.24 7 1.57 50 11.21 22 4.93
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 กฟผ.	 ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีจุดมุ่งหมายในการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	 ตามท่ีก�าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 พ.ศ.	 2543	 ได้แก่	 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

(สหภาพแรงงาน	กฟผ.)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	มีสมาชิก	16,871	คน	หรือร้อยละ	73.61	ของ

พนักงานทั้งหมด	 และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	 ซึ่งเป็นคณะกรรมการทวิภาคี	 ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนจาก

สหภาพแรงงาน	 กฟผ.	 ฝ่ายละ	 9	 คน	 ท�าหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายพนักงาน	 ติดตามสภาพการจ้าง	 

สิทธิประโยชน์	เรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงาน	พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับสวัสดิการขององค์การ	ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา

งานด้านแรงงานสัมพันธ์	 เพ่ือความปรองดองและระงับข้อขัดแย้งภายในองค์การ	 รวมถึงพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับใน 

การท�างานด้านต่างๆ	ให้เหมาะสม

	 กฟผ.	 ก�าหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้พนักงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด	 แต่มี

บางส่วนแตกต่างตามลักษณะงาน	พื้นที่	และระดับ	ดังนี้

ลำาดับ รายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กลุ่มพนักงาน

ผู้บริหาร

ระดับสูง

ระดับ

บริหาร

ระดับ

ปฏิบัติการ

1 การลา	ได้แก่	ลาป่วย	ลากิจ	ลาพักผ่อน	ลาคลอดบุตร	ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร	ลาศึกษา	

หรือไปศึกษานอกเวลา	ลาอุปสมบท	หรือไปประกอบพิธีฮัจญ์		ลาติดตามคู่สมรส	

ลาเนื่องจากราชการทหาร	ลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร

  

2 การหยุดงานเพ่ือรักษาตัว	เน่ืองจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงาน 

ให้แก่	กฟผ.	และการหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่	กฟผ.	ก�าหนด

  

3 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ   

4 เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของตนเอง	คู่สมรส	บุตร	และบิดามารดา   

5 เงินช่วยเหลือบุตร   

6 เงินกู้กรณีจ�าเป็น   

7 เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ 

กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท�างาน

  

8 โบนัส   

9 การใช้บริการ	บ้านพักรับรอง	เรือ	ร้านอาหาร	รถบริการ	รถนักเรียน   

10 เงินช่วยเหลือกรณีบ้านและ/หรือทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัย   

11 ค่าล่วงเวลา	และค่าท�างานในวันหยุด - - (*	,	**)

12 เงินเพิ่มพิเศษตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	เช่น	ค่าขับเครื่องจักรกล	ค่าปฏิบัติงานกะ - - (**)

13 ค่าเบี้ยเสี่ยงภัย -  (***)

14 ค่าเช่าบ้าน -  (***)

15 ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรให้ผู้ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้   (***)

16 เครื่องแต่งกายส�าหรับผู้ปฏิบัติงานบางประเภท - - (****)

หมายเหตุ:	(*)	ตามนโยบายที่	กฟผ.	ก�าหนด	 	 (**)	เฉพาะต�าแหน่ง	และระดับตามที่	กฟผ.	ก�าหนด
	 	 (***)	เฉพาะบางพื้นที่ตามที่	กฟผ.	ก�าหนด	 (****)	ผู้ปฏิบัติงานที่ท�างานในหน้าที่ตามลักษณะงานที่	กฟผ.	ก�าหนด

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

	 กฟผ.	มีการจัดการด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน

สากล	ตลอดจนการจัดโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง	เพื่อป้องกันความ

สูญเสียด้านบุคคล	ทรัพย์สิน	และกระบวนการผลิต	อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน	ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่มี

คณุคา่ขององคก์าร	ใหม้คีวามสขุ	มคีวามมัน่ใจในการท�างาน	และมหีลกัประกนัความปลอดภยัวา่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่	ีไมม่อัีนตราย

ร้ายแรงจากการท�างานหรือมีผลกระทบจากโรค	และสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	

	 ในปี	2557	กฟผ.	มีการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 	ปรบัปรงุประกาศนโยบายความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	ใหมุ้ง่เน้นดา้นการจดัการความปลอดภยั 

	 	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม	สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและควบคุมความสูญเสียที่อาจจะ 

	 	 เกิดขึ้นจากอุบัติการณ์	 นอกจากนี้	 มุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อก�าหนด	 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งส่งเสริม 

	 	 การสือ่สารเพือ่ใหเ้กดิความรู	้ความเขา้ใจ	จติส�านกึและการมสีว่นรว่ม	เพือ่น�าไปสูว่ฒันธรรมความปลอดภยัของ	กฟผ.	ตลอดจน 

	 	 ให้การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้มีการด�าเนินการอย่างจริงจังและยั่งยืน	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นองค์การที่มี 

	 	 สมรรถนะสูง	ได้รับการยอมรับจากสังคม	และมีมาตรฐานระดับสากล

 	จัดท�าระบบการจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	กฟผ.	(EGAT	Safety	Management 

		 	 System:	EGAT	SMS)	เพือ่เปน็มาตรฐานกลางดา้นการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัของ	กฟผ.	ให้หน่วยงานตา่งๆ	น�าไปใช ้

  	จ�าแนกและจดักลุ่มหนว่ยงานตามมาตรฐานการจดัการความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	กฟผ.	2557 

	 	 เปน็	3	กลุม่ลกัษณะงานตามความเสีย่ง	โดยไดก้�าหนดวธิวีดัผลการด�าเนนิงานในแตล่ะกลุม่	คอื	1)	กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งในการท�างานสงู 

	 	 ไดแ้ก	่หนว่ยงานทีม่ผีูป้ฏบิตังิานสว่นใหญท่�าหนา้ทีเ่ดนิเครือ่ง	ควบคมุ	หรอืบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์	วัดผลการบรหิาร 

	 	 ความปลอดภยัดว้ยการรบัรองของมาตรฐานสากล	OHSAS	18001	2)	กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งในการท�างานปานกลาง	ไดแ้ก่	หน่วยงาน 

	 	 ที่มีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท�าหน้าที่ส�ารวจ	ก่อสร้าง	วิศวกรรม	ขนส่ง	บริการ	และบ�ารุงรักษาระบบสื่อสาร	วัดผลการบริหาร 

	 	 ความปลอดภัยด้วยการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของ	 กฟผ.	 และ	 

	 	 3)	 กลุ่มท่ีมีความเส่ียงในการท�างานน้อย	 ได้แก่	 หน่วยงานท่ีมีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท�าหน้าที่บริหารและจัดการด้านต่างๆ	 

	 	 ในส�านักงาน	 วัดผลโดยการรายงานผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

	 	 ต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

 	ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการเฝ้าระวังอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท�างานและการตรวจสุขภาพประจ�าปีของ 

	 	 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนภูมิภาค	โดยจ้างบริษัทเอกชนร่วมด�าเนินการ	เพื่อให้ได้รับผลการรายงานที่เร็วขึ้น

การจัดโครงสร้างหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน [G4-LA5]

	 กฟผ.	มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานด้านความปลอดภัย	23	หน่วยงาน	ซึ่งมีทั้งหน่วยงานระดับฝ่าย	กอง	และแผนก	โดยพิจารณา

จากภารกิจ	ความเสี่ยงที่เป็นอันตราย	จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน	ขนาดและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เพื่อท�าหน้าที่ดูแล 

สิทธิประโยชน์ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้กับพนักงาน	 จัดท�านโยบายและแผนงานด้าน 

ความปลอดภยัในการท�างาน	จดัท�าแผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั	วางระบบการแจง้สภาพการณท์ีไ่มป่ลอดภยัเพือ่ปอ้งกนัแกไ้ข	 

ส�ารวจและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมต่างๆ	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและดูแลงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องภายในพื้นที่	รวมทั้งสิ้น	28	คณะ	ครอบคลุมทุกสถานประกอบกิจการของ	กฟผ.	 

อาทิ	สถานีไฟฟ้า	เขื่อน	และโรงไฟฟ้า	ตามที่กฎหมายก�าหนด	เช่น	คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน	ส�านักงานใหญ่	กฟผ.	มีจ�านวน	22	คน	ประกอบด้วยผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเป็นประธาน	1	คน	ผู้แทนจากฝ่าย 

บริหาร	9	คน	ผู้แทนจากฝ่ายพนักงาน	10	คน	เลขานุการ	1	คน	และผู้ช่วยเลขานุการ	1	คน	โดยหากรวมจ�านวนผู้แทนฝ่ายพนักงาน 

ของทุกคณะเท่ากับ	128	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.79	ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด	

[G4-11, G4-LA2] [G4-DMA]
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การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

	 กฟผ.	ดูแลความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน	ตามกฎหมายและมาตรฐาน

สากลก�าหนด	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	 2554	พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2551	พระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	ระบบบริหารงานคุณภาพ	(ISO	9001:2008)	ระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001:2004)	และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(มอก./OHSAS	18001)	อาทิ	

 		การจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง

 		การเฝ้าระวังด้านสุขศาสตร์	เช่น	สารเคมี	วัตถุอันตราย	รังสี	ความร้อน	แสงสว่าง	และที่อับอากาศ	

 		การฝึกอบรม	เช่น	หลักสูตรความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่	หลักสูตร 

	 	 โรคจากการท�างาน	และหลกัสตูรอืน่ๆ	ทีเ่หมาะสมกบัสถานะทางสขุภาพ	ปจัจยัเสีย่งจากลกัษณะงาน	หรอืการเจบ็ปว่ย	เพือ่ให ้

	 	 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและมีสุขภาพที่ดี	

 	การตรวจสุขภาพพเิศษใหก้บัพนกังานเพือ่เปน็การเฝา้ระวงัโรคทีอ่าจเกดิข้ึนเนือ่งจากการท�างาน	กรณปีฏบัิตงิานทีม่คีวามเสีย่ง 

	 	 ต่อการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน	 นอกจากนี้	 พนักงานทุกคนยังมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาและบ�าบัดโรคเมื่อเจ็บป่วย 

	 	 และตรวจสขุภาพประจ�าป	ีเพือ่ค้นหาความเสีย่ง	ภาวะการเจบ็ปว่ย	หรอืการเกดิโรคตัง้แตแ่รกเริม่	ท�าใหส้ามารถปอ้งกนั	ควบคุม 

	 	 และยับยั้งโรคเรื้อรังที่ส�าคัญได้	ก่อนเกิดโรครุนแรงจนยากแก่การบ�าบัดรักษา

 	การให้ค่าตอบแทน	ความคุ้มครอง	และสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามข้อก�าหนดของ	กฟผ.	และกฎหมาย	กรณีได้รับ

	 	 อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานจนหยุดงานหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ

อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน
	 ในรอบป	ี2557	เกดิอบุติัเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิของ	กฟผ.	รวมท้ังสิน้	366	ราย	โดยแยกเป็นอบัุตเิหตดุา้นยานพาหนะ	157	ราย 

อุบัติเหตุด้านเครื่องจักรกล	75	ราย	อุบัติเหตุด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์	117	ราย	อุบัติเหตุด้านอาคาร	3	ราย	และอุบัติเหตุด้าน

ทรัพย์สินอื่นๆ	14	ราย	ทั้งนี้ รวมมูลค่าความสูญเสียเป็นเงินทั้งสิ้น	20,176,985.63	บาท

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ปี 2556 (ราย) ปี 2557 (ราย) ลด / เพิ่ม (ร้อยละ)

อุบัติเหตุ 122 89 ลดลง		27.45

หยุดงาน 25 20 ลดลง		20

ไม่หยุดงาน 87 65 ลดลง		25.29

เสียชีวิต 4 0 ลดลง		100

อัตราความถี่ (ค่าดัชนี)

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต	

(Disabling	Injury	Frequency	Rate	-	DIFR)

0.74 0.51 ลดลง		31.08

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานแต่ไม่เสียชีวิต 

	ต่อ	200,000	ชั่วโมง/คน

(Incident	Rate	of	Non-Fatal	Occupational	 

Injuries	and	Illness	-	IR)

0.13 0.10 ลดลง		23.08	*

อัตราความรุนแรง (ค่าดัชนี)

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต

(Disabling	Injury	Severity	Rate	-	DISR)

13.16 4.65 ลดลง		64.67	**

ดัชนีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือ 

เสียชีวิต	 

(Disabling	Injury	Index	-	DII)

0.01 0.00 ลดลง	100

หมายเหตุ: *	มีค่าน้อยกว่าดัชนีเดียวกันของอุตสาหกรรมประเภทการผลิต	จัดส่ง	และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	(Electric	Generation,	Transmission	 
	 	 and	Distribution	Code)	ตามระบบ	NAICS	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	38.77	รายต่อ	200,000	ชั่วโมง/คน
	 **	ได้รับผลกระทบจากการประสบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
	 	 ข้อมูล	ณ	วันที่ิ	3	มีนาคม	2558

[G4-LA7, G4-LA8] [G4-LA6]



สายงาน จำานวนคน จำานวนวัน Man-Day Man-Hour

ผวก. 150 1,533 10.22 71.54

รวผ. 362 3,768 10.41 72.86

รวบ. 1,152 7,788 6.76 47.32

รวห. 1,968 8,945 4.55 31.82

รวฟ. 8,104 43,428 5.36 37.51

รวช. 2,069 6,373 3.08 21.56

รวส. 3,587 23,574 6.57 46.00

รวค. 458 2,464 5.38 37.66

รวพฟ. 2,004 11,166 5.57 39.00

รวพส. 1,420 9,283 6.54 45.76

รวธ. 2,553 13,911 5.45 38.14

รวม 23,827 132,233 5.55 38.85
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การพัฒนาบุคลากร

	 กฟผ.	 ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรส�าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการเจริญ

เตบิโตขององค์การ	ดงันัน้	จึงมุง่เน้นการเพิม่คุณค่าของบคุลากรให้เป็นคนเก่ง	

รอบรู	้เชีย่วชาญในงาน	และเป็นมอือาชพีในระดับสากล	เป็นคนด	ีมคีณุธรรม	 

มนี�า้ใจไมตรี	และอทุศิตนเพือ่องค์การ	สงัคม	และประเทศชาต	ิเป็นคนมคีวามสขุ 

มีขวัญก�าลังใจ	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

	 ภายใน	10	ปีข้างหน้า	กฟผ.	มีจ�านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุจ�านวน	 

10,985	คน	หรอืคดิเป็นร้อยละ	48	ของบคุลากรทัง้หมดของปี	2557	จ�านวน	 

22,920	คน	กฟผ.	จึงพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ค่านิยมและวัฒนธรรม 

องค์การ	 เพื่อให้สามารถรับช่วงงานต่อจากผู้ปฏิบัติงานเก่าได้อย่างรวดเร็ว	

พัฒนาผู้น�าอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ	 เพื่อให้องค์การสามารถขับเคลื่อน 

ต่อไปได้	พัฒนาผู้ปฏิบัติงานกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษขององค์การ	ซึ่งเป็น 

กลุ่มที่มีความส�าคัญในล�าดับแรกและเป็นหลักในการด�าเนินงานตามภารกิจ

ของ	 กฟผ.	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านเทคนิคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ 

ไม่ผิดพลาด	 รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ 

ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาทักษะ [G4-LA10]

	 กฟผ.	จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการต่างๆ	เช่น	การ

จัดอบรมภายใน	การสอนงาน	การให้ค�าปรึกษา	การฝึกปฏิบัติงานจริง	การ

มอบหมายภารกิจพิเศษ	 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และการสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงาน	เป็นต้น

	 ส�าหรับหลักสูตรการจัดอบรมภายใน	 กฟผ.	 ประกอบด้วยหลักสูตรที่ 

จัดโดยฝา่ยพฒันาบคุลากร	แบง่เปน็	8	กลุม่	ไดแ้ก	่กลุม่พฒันาผูน้�าและระดบั

ปฏิบัติการ	 กลุ่มการจัดการทั่วไป	 กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	 คุณธรรม	

จริยธรรม	 กลุ่มเตรียมผู้ปฏิบัติงานใหม่	 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้	 กลุ่มเสริม

สมรรถนะตามลักษณะงาน	 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และกลุ่ม

พัฒนาความสามารถพเิศษองค์การ	และหลกัสตูรด้านเทคนคิ	รวมถึงหลกัสตูร

ด้านวิศวกรรมควบคุม	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การบริหารความเสี่ยง	 และ 

การบริหารจัดการความรู้	 หน่วยงานระดับสายงานเป็นผู้ด�าเนินการ	 ได้แก่	

สายงานระบบสง่	สายงานเชือ้เพลงิ	สายงานบรหิาร	สายงานบัญชีและการเงนิ 

สายงานนโยบายและแผน	

	 นอกจากน้ี	 กฟผ.	 ยังสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง	 โดยจัดหา 

หลกัสตูรอบรมเพิม่เตมิจากหน่วยงานภายนอก	รวมไปถงึการใหท้นุการศกึษา 

ระดบัปรญิญาโทขึน้ไปทัง้ในและต่างประเทศ	ทางด้านวชิาชพีและดา้นบรหิาร 

จดัการ	เพือ่สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทีจ่�าเปน็ตอ่การรองรบั 

ภารกจิในอนาคต	รวมทัง้เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์าร	

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี จำาแนกตามสายงาน

การเตรียมความพร้อมผู้เกษียณ
 กฟผ.	 จัดหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตส�าหรับเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุงานให้กับบุคลากร	 โดยแบ่งตามช่วงอายุ	 อาทิ	

หลักสูตรสมดุลชีวิตสดใสวัย	40	ปี	บริหารสุขภาพและเงินทองเพื่อชีวิตสดใสวัย	45	ปี	วางแผนชีวิตสดใสวัย	50	ปี	และบริหารชีวิต

สดใสวัย	58	ปี	เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	การดูแลรักษาจิตใจ	การวางแผนทาง 

การเงิน	รวมทั้งกฎหมายที่ควรรู้	เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหลังเกษียณ

[G4-DMA] [G4-LA9]
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 กฟผ.	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนและทุกระดับ	เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการด�าเนินงานที่ดี 

โดยน�าผลการประเมนิไปประกอบการพจิารณาใหค่้าตอบแทนและการใหแ้รงจงูใจ	นอกจากนี	้ยงัมกีารประเมนิสมรรถนะความสามารถ 

ของบุคลากร	 เพื่อน�าผลการประเมินไปจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	 (Individual	 Development	 Plan)	 ร่วมกันระหว่าง 

ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา	 และก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามต�าแหน่ง	 บทบาทหน้าที่	 และลักษณะกลุ่มงาน	 เพื่อพัฒนา 

สมรรถนะความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการขององค์การ			

	 ส�าหรับการประเมินทักษะตามลักษณะงานที่ต้องการความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน	 เช่น	 งานบ�ารุงรักษาสายส่งและงานบ�ารุง

รักษาสถานีไฟฟา้แรงสูง	กฟผ.	ไดจ้ดัตัง้โรงเรยีนชา่งสาย	(Lineman	Training	School)	เพือ่เปน็ศนูยก์ลางในการพฒันาทกัษะ	ความรู ้

และเทคโนโลยดีา้นงานบ�ารงุรกัษาสายสง่ใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิาน	กฟผ.	ทีป่ฏบิตังิานบนสายสง่ไฟฟา้แรงสงู	และโรงเรยีนสถานไีฟฟา้แรงสูง	 

เพือ่เปน็ศนูยก์ลางในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กผู่ป้ฏบัิตงิานบ�ารงุรกัษาสถานไีฟฟา้แรงสงูอกีดว้ย		โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์ใหผู้เ้ขา้รบั 

การอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	และต้องได้รับประกาศนียบัตรก่อนการปฏิบัติงานจริงต่อไป

การดำาเนินงานด้านสังคม

การดูแลชุมชนท้องถิ่น [G4-DMA]

กฟผ. กับการดูแลชุมชน
	 การด�าเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งใช้เวลาหลายปี	ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการ	และก่อสร้าง	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของชุมชน	สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งทรัพยากรในพื้นที่	 เช่น	แหล่งน�้า	เป็นต้น	อีกทั้งยังสร้างความวิตกกังวลต่างๆ	ดังนั้น	การดูแลชุมชน	 

จงึถอืเป็นหัวใจของการด�าเนนิงานผลิตไฟฟ้าของ	กฟผ.	มากว่า	4	ทศวรรษ	โดยผู้บริหารทกุรุ่นมนีโยบายอย่างมุง่มัน่ว่า	“กฟผ.	อยูท่ีใ่ด	 

ชุมชนย่อมมีความสุข”	

การบริหารจัดการ
	 การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ	ซึ่งมีกลุ่มธรรมาภิบาล	ส�านักผู้ว่าการ	เป็นเจ้าภาพหลัก	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	ตามมาตรฐาน	ISO	26000	ซึ่งมี 

ฝ่ายกิจการสังคมเป็นเจ้าภาพหลัก	 และปฏิญญาส่ิงแวดล้อมของ	 กฟผ.	 ตามมาตรฐาน	 ISO	 14001	 ซึ่งมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ	 

เปน็เจา้ภาพหลกัในการด�าเนนิงานการถา่ยทอดนโยบายจากผูบ้รหิารลงสูร่ะดบัปฏบิตัทิกุสายงาน	การจดัท�าแผนปฏบิตักิารและตดิตามผล	 

รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการและคณะท�างานในแต่ละด้าน	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	การใช้งบประมาณ	และ

การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ		

	 นโยบายเหล่านี้ครอบคลุมการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน	 การดูแลผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการตัดสินใจและ 

การด�าเนินงานขององค์การ	และการดูแลผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	รวมท้ังการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ค�าส่ัง	และข้อบังคับ	

	 ในกรณีท่ีผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม	

สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของ	 กฟผ.	 ได้หลายทาง	 เช่น	 

ส่งจดหมายถึงผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ท�าหนังสือถึงคณะท�างานหรือ 

ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ที่เกี่ยวข้อง	ร้องทุกข์ผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน

ตามพื้นที่โครงการก่อสร้าง	 ทางโทรศัพท์สายด่วน	 1416	 หรือ

ทางเว็บไซต์	 กฟผ.	 ซึ่งมีระบบจัดการข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย	(Voice	of	Stakeholders:	VOS)	ระบบรบัฟงัความคดิเห็น 

ของลูกค้า	(Voice	of	Customer)	หรือแม้กระทั่งในการประชุม

ไตรภาคีระหว่าง	กฟผ.	ชุมชน	และหน่วยงานราชการในพื้นที่	

[G4-LA11, DMA (former EU14)]
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	 เมือ่	กฟผ.	ไดรั้บเร่ืองรอ้งเรยีนแลว้	จะมรีะบบและหนว่ยงานรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการใหไ้ดร้บัการแกไ้ข	ภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด	ตลอดทัง้รายงานความคืบหนา้ใหแ้กผู่ร้อ้งเรยีนทราบเปน็ระยะ	และสรปุเรือ่งทีด่�าเนนิการแลว้เสรจ็	และอยูร่ะหวา่งด�าเนนิการ 

ให้ฝ่ายบริหารทราบ	 ตลอดจนการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 หากแก้ไขล่าช้าหรือยังไม่ได้ด�าเนินการ	 ทั้งนี้	 ในปี	 2557	 

มีข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจ�านวน	300	เรื่อง			

การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
 จากภารกิจในการจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้า	พัฒนา	เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า	และส่งจ่ายเข้าระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย 

ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เพ่ือจ�าหนา่ยให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทท่ัวประเทศน้ัน	กฟผ.	มกีารด�าเนินงานหลกั 

ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลกระทบและพัฒนาชุมชนโดยตรง	จ�านวน	5	งาน	จากจ�านวนทั้งหมด	10	งาน	หรือคิดเป็นร้อยละ	50	ดังนี้ 

ประเภท
 

ลักษณะการ 
ดำาเนินงาน

 

การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

การสาน
สัมพันธ์
กับชุมชน

การ
ประเมิน 

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

การประเมิน 
ผลกระทบ

ทางสังคมและ
สุขภาพ

การเปิดเผย
ข้อมูล 

ผลการศึกษา
ต่อชุมชน

การ 
ติดตามผล

โครงการ/ 
แผนงานตาม
ความต้องการ
ของชุมชน

พัฒนา 
โรงไฟฟ้า

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่     

พัฒนา 
ระบบส่ง

ก่อสร้างสายส่งและ
สถานีไฟฟ้าแรงสูง

   

เชื้อเพลิง ท�าเหมืองลิกไนต์
แม่เมาะ

    

ผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า   

ระบบส่ง จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	   

 ระยะก่อนก่อสร้าง	 กฟผ.	 เน้นการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	 การประเมินผลกระทบทางสังคม	 และการประเมิน 

ผลกระทบทางสุขภาพ	เมือ่จดัท�าเปน็เอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเรยีบรอ้ยแลว้	จะมคีณะกรรมการ

ผู้ช�านาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณารายงานตามล�าดับ	 ภายหลังจากที่รายงานได้รับความเห็นชอบ	 

กฟผ.	จะน�าผลการพิจารณามาประกอบการขออนุมัติโครงการและการขออนุญาตประกอบกิจการต่อไป	

 ระยะกอ่สรา้ง		ภายหลงัจากทีโ่ครงการไดร้บัอนมุตั	ิกฟผ.	โดยฝา่ยสิง่แวดลอ้มโครงการ	จะตดิตามการด�าเนนิงานของโครงการวา่ 

เป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงรวมถึง 

การส�ารวจทัศนคติของชุมชนตามที่ระบุไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบ	ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด�าเนินการผลิตไฟฟ้า	

	 โดยการด�าเนนิงานดงักลา่วจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ตอ่คณะกรรมการไตรภาค	ีซึง่ประกอบดว้ยภาคราชการ	ภาคประชาชน	 

และ	กฟผ.	และจัดท�าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ	ซึ่งรวมถึงการส�ารวจทัศนคติของชุมชน	 เสนอต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก	6	เดือน	

 ระยะดำาเนนิการ		ฝา่ยสิง่แวดลอ้มโครงการจะตดิตามผลการด�าเนนิงานผลติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ตา่งๆ	รายไตรมาสและจดัท�าเปน็

รายงานผลการติดตามรายปี	 รวมทั้งจัดท�าเป็นรายงานฉบับประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามความก้าวหน้า	 และ 

ผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ	อย่างเข้าใจง่าย	

	 นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	 (มอก.18001)	 ซึ่งด�าเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 ก่อสร้างระบบส่ง	 จนถึงระยะ

ด�าเนนิการ	โดยมคีณะกรรมการตรวจตดิตามภายในแตล่ะระบบด�าเนนิการตรวจสอบการด�าเนนิงานตามทีร่ะบุไวใ้นรายงานการศกึษา 

ผลกระทบ	แผนปฏิบัติการด้านการลดผลกระทบ	การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานทุกไตรมาส	

กลไกการติดตามและรายงานผล 
 กฟผ.	ด�าเนนิการตดิตามผลหรือทวนสอบผลการด�าเนินงาน	เพือ่ใหแ้นใ่จวา่หนว่ยงานมกีารด�าเนนิงานตามนโยบาย	มกีารจดัการท่ีด ี

และมีการด�าเนินงานตามมาตรฐาน	 โดยมีคณะกรรมการและคณะท�างานชุดต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงาน	 เช่น	 กรรมการ

ตรวจสอบความเสี่ยงและควบคุมภายใน	คณะท�างานทวนสอบการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน	 ISO	 26000	 

คณะท�างานตรวจติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ISO	 14001	 เป็นต้น	 ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบหรือทวนสอบภายในองค์การ	 

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 ส่วนการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกจะมีปีละ	 2	 ครั้ง	 ส�าหรับระบบที่มีใบรับรองมาตรฐาน	 ซึ่งก�าหนดให้มี 

การตรวจรบัรองจากหนว่ยงานภายนอก	เชน่	ISO	14001	เปน็ตน้	นอกจากนี	้กฟผ.	ยงัมกีารส�ารวจระดบัการรบัรู	้ความพงึพอใจ	และ

การยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการด�าเนินงานของ	กฟผ.	ปีละ	1	ครั้ง	

	 ผลการการด�าเนินงาน	การตรวจสอบ	และการส�ารวจความคิดเห็น	จะน�าเสนออยู่ในรายงานประจ�าปี	กฟผ.	รายงานการติดตาม

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ตามกรอบการจัดท�ารายงานความยั่งยืนของสถาบัน	GRI	

ซ่ึง	กฟผ.	วางแผนจะปรบัปรงุการตดิตาม	การรวบรวมขอ้มลู	และการรายงานผลใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้	ในรายงานฯ	ฉบบัป	ี2558	

นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญตามขอบเขตการรายงาน	 ในรายงานผลการด�าเนินการขององค์การ	 ประจ�าปี	

2557	(Organization	Performance	Report	2014)	

จำานวนข้อเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น จำาแนกตามกลุ่มข้อคิดเห็น 

48.33%

28% 8.3
3%

6.3
3%

	ที่ดิน:	145	เรื่อง

		การบริการ:	84	เรื่อง

บุคคล:	25	เรื่อง

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต:	19	เรื่อง

3.00%
บริหารสัญญา:	9	เรื่อง
2.00%
สวัสดิการ:	6	เรื่อง

1.67%
คุณภาพไฟฟ้า:	5	เรื่อง

1.67%
อื่นๆ:	5	เรื่อง

0.67%
ความปลอดภัย:	2	เรื่อง

0%
ความไม่เป็นธรรม:	0	เรื่อง

[G4-DMA] [G4-SO1]
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 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน	 ส�าหรับการรับฟังข้อคิดเห็น	 ข้อร้องเรียนจากการด�าเนินงานนั้น	 กฟผ.	 มีระบบและช่องทางทั้ง 

ดา้นงานสารบรรณ	โทรศพัทส์ายด่วน	ระบบจัดการขอ้คิดเหน็และขอ้รอ้งเรยีน	และระบบรบัฟงัเสยีงจากลกูคา้	ทีต่ดิตัง้ไวท้ีห่นา้เว็บไซต	์ 

กฟผ.	www.egat.co.th	 	หัวข้อ	“ร้องเรียน”	 โดยมีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	 	ยกตัวอย่างเช่น	 

การด�าเนินงานดา้นระบบสง่	ซึง่มลีกูคา้คอื	การไฟฟา้นครหลวง	การไฟฟา้สว่นภมูภิาค	และผูใ้ชไ้ฟตรงจ�านวน	8	ราย	สายงานระบบสง่ 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อรวบรวมข้อกังวล	ข้อสังเกต	และข้อเสนอแนะ	และแจ้งกลับการ 

รบัเรือ่งตอ่ผู้เสนอขอ้คดิเหน็ภายใน	2	วนัท�าการ	รวมทัง้น�าเสนอไปยงัคณะกรรมการบรหิารสายงานระบบสง่	เพือ่พจิารณาด�าเนนิการแกไ้ข	 

พรอ้มกบัแจง้ใหผู้เ้สนอขอ้คดิเหน็ทราบภายใน	30	วนัท�าการนบัจากวนัลงทะเบยีนในระบบขอ้คดิเหน็	(Voice	Of	Customer:	VOC	)	

การนำาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
 ในรอบปี	 2557	 กฟผ.	 และบริษัทที่ปรึกษาจัดเวทีประชุมเพื่อน�าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 

(EHIA)	ส�าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการก่อสร้าง	 

จ�านวน	 7	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ	 คณะผู้ศึกษาและส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ผู้แทนหน่วยงานจากส่วนกลาง	 

ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น	ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ	นักการเมืองท้องถิ่น	ผู้แทนองค์กรหรือกลุ่มจัดตั้งอื่นๆ	

ผู้แทนสื่อมวลชนท้องถิ่น	ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป	โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ครั้ง	

 คร้ังท่ี	1	(ค.1)		การรับฟังความคิดเห็นต่อการก�าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	(Public	Scoping) 

 ครั้งที่	 2	 (ค.2)	 การรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินและจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	 เพื่อท�าความเข้าใจกับวิถีชีวิต 

ชุมชน	 และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 มีการส�ารวจและรับฟังความคิดเห็น	 

เช่น	การสนทนากลุ่มย่อย	การสัมภาษณ์	หรือเปิดโอกาสให้มารับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็น	(Public	Screening)

	 ครั้งที่	 3	 (ค.3)	 การรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 และ 

รวบรวมความคดิเหน็ของผูม้สีว่นได้สว่นเสยี	น�าไปประกอบการจดัท�ารายงานใหม้คีวามสมบูรณ	์และพจิารณาจดัท�ามาตรการปอ้งกนั	 

และแก้ไขผลกระทบ	 และมาตรการติดตามตรวจสอบผล	 (Public	 Review)	 เสนอต่อคณะกรรมการช�านาญการ	 องค์กรอิสระ 

ด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ	หนว่ยงานผูอ้นญุาต	และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต	ิพจิารณาตามล�าดบั	กอ่นขออนมุตัโิครงการ

จากคณะรัฐมนตรีต่อไป	

ชื่อโครงการ
 

ประเภทการรับฟัง 
ความเห็น

เวลา/สถานที่ ข้อกังวล
 

ค.1 ค.2 ค.3  
โครงการขยายก�าลังผลิต
โรงไฟฟ้ากระบี่ 
(ก�าลังผลิตติดตั้ง	800	 
เมกะวัตต์)

ปี	2555   12	ตุลาคม	
ที่ศาลาประชาคม	
อ�าเภอเหนือคลอง	
จังหวัดกระบี่

-	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การก่อสร้างสะพาน
และการใช้เรือล�าเลียงถ่านหินน�าเข้า	

-	 ผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน

โครงการท่าเทียบเรือ 
บ้านคลองรั้ว

     9	มีนาคม	
ที่โรงเรียนบ้านคลองรั้ว	
หมู่ที่	1	ต�าบลตลิ่งชัน	
อ�าเภอเหนือคลอง	
จังหวัดกระบี่

 

       28	เมษายน	-	12	มิถุนายน	
ในพื้นที่ภาคสนาม

 

ชื่อโครงการ
 

ประเภทการรับฟัง 
ความเห็น

เวลา/สถานที่ ข้อกังวล
 

ค.1 ค.2 ค.3  
       28	กันยายน	

ที่ศาลาประชาคม	
อ�าเภอเหนือคลอง	
จังหวัดกระบี่

-	 ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล	 
การล�าเลียงถ่านหินน�าเข้า	 
การท่องเที่ยว	

โครงการโรงไฟฟ้าเทพาและ
โครงการท่าเทียบเรือ	
(ก�าลังผลิตติดตั้ง	1,100	 
เมกะวัตต์)

     2	พฤศจิกายน	
ที่	อบต.ปากบาง
อ�าเภอเทพา	
จังหวัดสงขลา

โครงการโรงไฟฟ้า
-	 ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม	

สุขภาพ	สังคม	
-	 เทคนิคการคัดเลือกพื้นที่	
-	 หลักเกณฑ์การศึกษาผลกระทบ	
-	 การเข้าถึงข้อมูล	
-	 การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ในการก่อสร้างและผลิตไฟฟ้า
โครงการท่าเทียบเรือ
-	 เทคนิคการก่อสร้าง	
-	 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ	อาชีพประมงและ

การเกษตร	
-	 การสร้างท่าเทียบเรือและเส้นทางการเดินเรือ
-	 การท่องเที่ยว	
-	 การได้รับข้อมูลที่ละเอียดรอบด้าน	
-	 แผนบริหารความเสี่ยงหากมีเหตุการณ์ 

ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

	 ในการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า	กฟผ.	ตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ	ดังนั้น	กฟผ.	โดยฝ่ายชุมชน

สัมพันธ์โครงการ	จึงด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยท�าแผนที่ทางสังคม	(Social	Mapping)	จัดท�าหนังสือออกเพื่อประสานงานแจ้ง

วัตถุประสงค์กับหน่วยงานในพื้นที่ล่วงหน้า

 เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

 เตรียมงานภาคสนาม

 ลงพื้นที่	จัดท�าแผนที่เดินดิน	และส�ารวจข้อมูลโครงสร้างชุมชน	ประวัติศาสตร์ชุมชน	ปฏิทินอาชีพ	ปฏิทินงาน

ประเพณี	ผู้น�าความคิด	อาทิ	ปราชญ์ชาวบ้าน

	 ฝา่ยชมุชนสมัพนัธโ์ครงการจะน�าขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชนใ์นการจดัท�าเปน็ฐานขอ้มลูในแตล่ะพืน้ทีโ่ครงการ		ใชเ้ปน็ขอ้มลูใน

การวิเคราะห์ทุนทางสังคมของชุมชน	รวมถึงน�ามาจัดท�าแผนงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน

	 ส�าหรบัโรงไฟฟา้และเขือ่น	จะมแีผนกประชาสมัพนัธแ์ละชมุชนสมัพนัธข์องแตล่ะแห่งเปน็ผูด้�าเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในพืน้ที่

ด้วยวิธีการดังกล่าวเช่นเดียวกัน	โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลปีละ	1	ครั้ง

	 ท้ังนี้	 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลนับเป็นวิธีการหนึ่งของการสานสัมพันธ์และสานเสวนากับชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ	 

ท�าให้เกิดความใกล้ชิดและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี	รวมถึงเป็นที่มาของแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง	กฟผ.	กับผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบ

พื้นที่โรงไฟฟ้าและเขื่อนจ�านวนไม่ต�่ากว่า	75	แผนงาน	และนับร้อยกิจกรรมต่อปี	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สร้างรายได้	สร้างอาชีพ	

พัฒนาการศึกษาของเยาวชน	และการท่องเที่ยว	เช่น	ที่	กฟผ.	แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	เขื่อนภูมิพล	จังหวัดตาก	เขื่อนอุบลรัตน์	จังหวัด

ขอนแก่น	เขื่อนรัชชประภา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โรงไฟฟ้าบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	โรงไฟฟ้าจะนะ	จังหวัดสงขลา	เป็นต้น

[G4-SO1]



นิทรรศการ 20 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. “เรื่องเล่าจากป่า”
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชน [G4-SO1]

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการ/งาน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

สังคม 
ภาพรวม

1. โครงการปลูกป่า 20 ปี (ปี 2537 - 2557) 
สรุปผลการด�าเนินงานปลูกป่า	กฟผ.	ในปี	2557	
ได้แล้วเสร็จตามแผนที่ก�าหนด	จ�านวน	6,500	ไร่	
โดยเป็นการปลูกป่าในโครงการเฉลิมพระเกียรติ	
60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยภคูา	อทุยานแห่งชาตแิม่จรมิ	ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าน�้ายาวและป่าน�้าสวด	และเขตอุทยานแห่งชาติ
ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง	จังหวัดน่าน	แยกเป็น 
ชนิดป่าบก	5,000	ไร่	ป่าชุมชน	500	ไร่	และ
จ�านวน	1,000	ไร่	ได้ปลูกในพื้นที่ป่าชายเลน	
จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราช

20	ปี	=	425,251	ไร่ 
ปี	2557	=	13,000	ไร่

-	 การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า
-	 ชุมชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่ ได้ ใช้

ประโยชน์	 มีรายได้และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

-	 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
ลดปัญหาโลกร้อน	

  2. โครงการแว่นแก้ว 
โครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
ได้ออกหน่วยโครงการแว่นแก้วในปี	2557	รวมท้ังส้ิน 
จ�านวน	47	ครั้ง	มีผู้มารับบริการประมาณ	
30,000	คน

30,000	คน -	 คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ด้อยโอกาส	

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการ/งาน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

  3. โครงการหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่  
กฟผ.	โดยส�านักงานแพทย์และอนามัย	จัดตั้งหน่วย
แพทย์เคลื่อนท่ีร่วมกับทันตกรรมเคลื่อนท่ี	 ตั้งแต่
ปี	2553	มุ่งเน้นไปที่การตรวจรักษาประชาชนที่อยู่
บริเวณรอบโครงการก่อสร้างหรือแนวสายส่งไฟฟ้า	

24 ปี = เฉลี่ย 21 ครั้ง/ปี 
แบ่งเป็น
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	
=	807	ราย/ครั้ง	หรือ

17,000	ราย/ปี
ทันตกรรมเคลื่อนที่	
=	159	ราย/ครั้ง	หรือ	

1,880	ราย/ปี
ปี 2557 = 16 ครั้ง

-	 ราษฎรมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพ
ช่องปากที่ดีขึ้น

ชุมชนรอบ
โครงการ
ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า

1. ธนาคารปูม้าคลองนาทับ 
หมู่	2	บ้านปากบางนาทับ	ต�าบลนาทับ	อ�าเภอนาทับ 
จังหวัดสงขลา		โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ 
ชุดที่	2	จังหวัดสงขลา	สนับสนุนงบประมาณ
การก่อสร้าง	ระบบการเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์ปูม้า	 
การอบรมการผลิตลอบดักปูเพื่อเพิ่มพันธุ์ปูม้า
ลงสู่คลองนาทับ	เป็นการกระตุ้นจิตส�านึกในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติ	สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการท�าประมงโดยไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชาวประมงชายฝั่งให้แก่ชุมชนอื่น	

ท�าพิธีเปิดธนาคารปูม้า	
เม่ือวันท่ี	25	ตุลาคม	2557 

-	 รายได้ที่เพิ่มขึ้นของชาวประมงจาก
การขายปูม้า

-	 องค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
-	 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของ

คลองนาทับ

  2. โครงการขุดบ่อบาดาล	กฟผ.	ร่วมกับ	 
อบต.ปกาสัย	จังหวัดกระบี่	ด�าเนินการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า
อุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่

จ�านวน	4	บ่อ -	 ราษฎรมแีหล่งน�า้อปุโภคบริโภคตลอดปี

  3. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ	กฟผ.	กระบี่	และ
โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน	 
ต�าบลปกาสัย	เกี่ยวกับการน�าหัวเชื้ออีเอ็มไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

ผู้เข้ารับการอบรม
จ�านวนมาก

-	 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ชุมชนรอบ
พื้นที่แนว
ก่อสร้าง
สายส่งไฟฟ้า
และสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง
 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชน  
ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ระบบออนไลน์	โครงการเกษตรอาหารกลางวัน
แบบย่ังยืน	อุปกรณ์การศึกษา	และทุนอาหารกลางวัน

52	กิจกรรม -	 เยาวชนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทาง
ภาษา	 ทักษะและประสบการณ์การ
เพาะเห็ด	 เพื่อน�าไปประกอบอาหาร	
หรือท�าอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว	อีกทั้งมีสุขภาพที่แข็งแรง

2. ส่งเสริมสุขภาพ จัดหน่วยแพทย์และ 
ทันตกรรมเคลื่อนที่	ออกให้บริการประชาชน	
พร้อมท้ังส่ือสารสร้างความเข้าใจประเด็นท่ีเก่ียวกับ 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

14	กิจกรรม -	 ราษฎรมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพ
ช่องปากที่ดีขึ้น

  3. สนับสนุนการสร้างสาธารณประโยชน์  
เช่น	สวนส่งเสริมสุขภาพ	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

11	กิจกรรม -	 ราษฎรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ
จิตใจแจ่มใส	
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กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการ/งาน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

ชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า
และเขื่อน

1. โครงการคนรักษ์ต้นนำ้า กลางนำ้า ปลายนำ้า 
โดยเขื่อนภูมิพล	อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก 
เป็นโครงการที่ใช้ศักยภาพของ	กฟผ.	เขื่อนภูมิพล	
ในฐานะที่มีภารกิจในการร่วมบริหารจัดการน�้า
ท�าการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชน 
ในพื้นที่ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้าของแม่น�้าปิง	
ในการใช้ทรัพยากรน�้าที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	ไม่บุกรุก
ท�าลาย	และร่วมกันแก้ไขปัญหาน�้าหลาก	น�้าแล้ง
ภายใต้วิถีชุมชน	โดยกลุ่มคนที่มีจิตอาสา	
เช่น	ร่วมกันสร้างฝายชะลอน�้า	ท�าแนวกันไฟป่า	
โดยงบประมาณเพียงเล็กน้อย	แต่ใช้ความร่วมมือ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน

ผลการด�าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล	6	หลัก	
ได้แก่	หลักนิติธรรม	
หลักคุณธรรม	หลักความ
โปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	 
หลักความรับผิดชอบ	
หลักความคุ้มค่า	

ระดับชุมชน
-	 เกิดการแบ่งปันการใช้น�้า	 ช่วยกัน

ดูแลป่าต้นน�้า	 เกิดความเข้าใจ	 เห็นใจ	
และเอื้ออาทรต่อกันระหว่างคนต้นน�้า	
กลางน�้า	และปลายน�้า

ระดับภาคและประเทศ
-	 เกิดการขยายเครือข่ายในการดูแล

รักษาป่า	เพิ่มพื้นที่ป่า	เพิ่มปริมาณน�้า 
โดยเฉพาะชุมชนจากแม่น�้าปิงและ
ล�าน�้าสาขา

-	 เกิดความร่วมมือการบริหารจัดการน�้า	
โดยมีภาคส่วนต่างๆ	เข้าร่วมบรูณาการ

-	 เกิดต้นแบบการสร้างความเข้าใจ	และ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนต้นน�้า	
กลางน�้า	และปลายน�้า

  2. งานสานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้สู่ชุมชน อ�าเภอ 
น�้าพอง	จังหวัดขอนแก่น	โรงไฟฟ้าน�้าพองจัดงานนี้ 
มาตัง้แต่ปี	2552	โดยเข้าไปสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และ 
ผลักดันการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่ชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	ควบคู่กับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

จ�านวน	23	ศูนย์ -	 การพัฒนาอาชีพ	 ควบคู่กับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

-	 การฟื้นฟูถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
-	 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คง

ความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน	

  3. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีไทยพื้นบ้านล้านนา (แบบครบวงจร)  
เป็นงานจิตอาสาของชมรมดนตรีไทย	กฟผ.	
แม่เมาะ	ด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี	2552	สอนทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา

จ�านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ	16	โรงเรียน	
สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	ตลอดปี
การศึกษา 
นอกระบบการศึกษา 
ช่วงเย็นของวันธรรมดา	
และวันเสาร์-อาทิตย์	
จ�านวน	9	กลุ่มเยาวชน

-	 เยาวชนสืบสานวัฒนธรรม	 ประเพณี	
และการเล่นดนตรีไทยพื้นเมือง

-	 การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการผลิต
เครื่องดนตรีพื้นเมืองไว้ใช้เอง	 และ
จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม

-	 ความภาคภูมิใจของเยาวชนในการแสดง 
ดนตรีในโอกาสต่างๆ	 ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

  4. โครงการ Move World Together: 
เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ฝ่ายสื่อสารองค์การ	 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จัดอบรมส่งเสริม
การประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานให้กับเยาวชน	

จ�านวนสถาบันการศึกษา 
ที่เข้าร่วม	21	แห่ง	
นักเรียนและนักศึกษา	
102	คน

-	 เยาวชนไทยมีศักยภาพในการสร้างสรรค ์
และผลิตนวัตกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการ/งาน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

ชุมชนใน
พื้นที่ใกล้แนว
สายส่งไฟฟ้า

1. โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำาริ - ชุมชนคลองนาหมอน  
อ�าเภอไทรน้อย	จังหวัดนนทบุรี	

170	ครอบครัว -	 สุขภาพ	 รายได้	 สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
จากการไม่ใช้สารเคมีท�าการเกษตร	
และเลี้ยงสัตว์	 มีผักปลอดสารพิษ
บริโภคตลอดปี	

2. โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  
บ้านห้วยยาง	อ�าเภอเขาสวนกวาง	จงัหวดัขอนแก่น 
เป็นความร่วมมือระหว่างชาวบ้านห้วยยาง	กฟผ.	 
โดยทมีงานฝ่ายปฏบิตักิารภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ	อบต.	ดงเมืองแอม	 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภค	
บริโภค	ตามแผนเพื่อผันน�้าจากห้วยยางไปสู่ 
หนองแสงบนและล่าง

ราษฎรหมู่	5	และหมู่	15	
จ�านวน	195	หลังคาเรือน

-	 ปริมาณน�้าดิบในแหล่งน�้าของหมู่บ้าน	
หนองแสงบนและหนองแสงล่าง	 
มีเพียงพอต่อการผลิตน�้าประปา
หมู่บ้าน	โดยมีปริมาณน�้าเก็บกัก	ณ	
เดือนกันยายน	2557	จ�านวน	76,000	
ลูกบาศก์เมตร	เกินกว่าเป้าหมาย 
ที่วางไว้ที่	35,000	ลูกบาศก์เมตร	

-	 ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	เกิดความมั่นใจ
ในพลังตนเองมากขึ้น	รวมทั้งภูมิใจ 
ในผลงานที่ตนเองสร้างขึ้น

-	 เป็นชุมชนต้นแบบและสามารถขยาย
เครือข่ายไปชุมชนอื่น

-	 ผูน้�าชมุชนมคีวามรูส้กึว่า	เหน็เจ้าหน้าที่	 
กฟผ.	เหมือนลูกเหมือนหลาน	และ
พร้อมให้ความร่วมมือดูแลรักษา
สายส่งไฟฟ้าของ	กฟผ.

  3. โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กและเยาวชนภาคเหนือ

52	โรงเรียน	 
ผู้เข้าร่วม	560	คน	

-	 เยาวชนในภาคเหนือมีความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

  4. โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
“บ้านโคกสยา”	จังหวัดนราธิวาส	ชุมชนบ้านโคกสยา 
เป็นชุมชนที่อยู่ข้างเคียงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
สุไหงโก-ลก	และมีแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	115	เควี 
พาดผ่าน	ซึ่งราษฎรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ด้วยการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ	ปลูกพืชล้มลุกใต้แนวสายส่ง	
มาตั้งแต่ปี	2544	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งมีความยั่งยืน	
มาเป็นเวลา	10	กว่าปี

จ�านวนกลุม่กจิกรรม	8	กลุม่
1.	กลุม่ปลกูมนัส�าปะหลงั
			ปลกูตะไคร้	-	ข่า	-	ขมิน้
2.	กลุม่เลีย้งปลาใต้แนว	
			สายส่ง
3.	กลุม่ท�าปุย๋ชวีภาพ	
4.	กลุม่เลีย้งแพะ
5.	กลุม่เลีย้งไก่บ้านและ 

เป็ดเทศ	
6.	กลุม่แม่บ้านแปรรปู

ผลติภณัฑ์การเกษตร
7.	กลุม่ปลกูผกัปลอดสารเคมี 

หมนุเวยีนตามฤดกูาล	
เช่น	พรกิ	ถัว่	ข้าวโพด	
ฟักทอง	แตงกวา	แตงโม	

8.	กลุม่ท�าผลติภณัฑ์น�า้ยา
ท�าความสะอาด

-	 สามารถพฒันาคณุภาพชวีติ	ช่วยสร้าง
งาน	สร้างรายได้ให้กบัสมาชกิกลุม่ 
จนเป็นทีป่ระจกัษ์	ตลอดจนชาวบ้าน
ยงัให้ความร่วมมอืกบั	กฟผ.	ด้วยการช่วย 
เป็นหเูป็นตา	สอดส่องดแูลระบบส่งใน
พืน้ทีเ่สีย่งภยัอกีทางหนึง่ด้วย
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ชีวิตผาสุก...รอบอ่างเก็บนำ้าเขื่อนอุบลรัตน์

 “น�า้”	ถอืเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีายิง่	ส่งผลต่อการด�าเนนิชวีติและความผาสุกของประชาชน	
ด้วยเหตุนี้	 เขื่อนอุบลรัตน์ของ	 กฟผ.	 จึงให้ความส�าคัญและพัฒนาการใช้ประโยชน์ร่วมกับ

ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน�้า	น�ามาซึ่งรายได้และชื่อเสียง	นับเป็นแบบอย่างที่ดี

 เขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งท่ีสองของประเทศไทย	 สร้างข้ึนภายหลังเข่ือนภูมิพลและเป็น

เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน�้าแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์	 อ�าเภออุบลรัตน์	

จังหวัดขอนแก่น	 สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี	 2508	 และเปิดเขื่อนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 14	 มีนาคม	 2509	 

เขือ่นอบุลรตัน์สร้างขึน้เพือ่ปิดกัน้ล�าน�า้พอง	ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพมคีวามแตกต่างจากเขือ่นอืน่ๆ	ของ	กฟผ.	 

คือ	มีระดับตื้นเหมือนจานสังกะสี	แม้ว่าจะเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่	หากมีฝนตกปริมาณมาก	น�้าจะเต็มอ่าง

ได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งมีระดับความลึกมากกว่าในช่วงฤดูน�้าหลากและฤดูน�้าแล้ง	นอกจากนี้ล�าน�้าพองยังไหลผ่าน

พื้นที่เศรษฐกิจคือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	

	 จากสภาพดังกล่าวท�าให้การบริหารจัดการน�้ามีความยุ่งยากและต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ	อย่างรอบด้าน	 

เนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์ต้องบริหารจัดการน�้า	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนซ่ึงมีจ�านวนมากได้รับ

ประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งในด้านการอุปโภค	การบริโภค	การประมง	การผลิตน�้าประปา	การบรรเทาน�้าท่วม	

ฯลฯ	รวมถงึการรกัษาความสมดลุของระบบนเิวศของล�าน�า้อกีด้วย	โดยเฉพาะการเกษตรและการประมงถอืว่า

ส�าคัญที่สุด	ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรราว	300,000	ไร่	ปลูกข้าวได้ปีละ	2	ครั้ง	และยังสามารถสร้างผลผลิตได้เฉลี่ย

ปีละกว่า	1,500,000	กิโลกรัม	ส่วนด้านการผลิตไฟฟ้าจึงถือว่าเป็นวัตถุประสงค์รองลงมา	หรืออาจกล่าวได้ว่า 

ภารกิจทีส่�าคญัของเขือ่นอบุลรตัน์คอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรอบในกระบวนการท�างาน	

(CSR	in	Process)	ทีช่ดัเจน	ดังนัน้	สิง่ต่างๆ	ทีเ่ขือ่นอบุลรตัน์ได้ด�าเนนิงานมาตลอด	จงึส่งผลให้ประสบผลส�าเรจ็

เป็นที่น่าชื่นชมใน	“โครงการใส่ใจธรรมาภิบาลเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการนำ้าเขื่อนอุบลรัตน์”

ครอบครัว	และยงัเกดิการจ้างงานอย่างต่อเนือ่ง	ไม่ว่าจะเป็นการท�าเคร่ืองมอืการประมง	การค้าขายผลติภณัฑ์

แปรรูปจากสัตว์น�้า	รวมถึงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีความส�าคัญยิ่งของประชาชนทั่วไปด้วย

	 ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งท่ีส�าคัญของชาวบ้านท่ีได้รับประโยชน์ในการสร้างอาชีพ	 สร้างรายได้	 และ

การด�ารงชพีจากอ่างเกบ็น�า้เขือ่นอบุลรตัน์คอื	ความรูแ้ละความเข้าใจในประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากทรพัยากรสตัว์น�า้ 

ท่ีมีอยู่อย่างยั่งยืน	 เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกท่ีดีให้แก่ชาวประมง	 ได้ร่วมช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร

ประมงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังท�าให้ชุมชนรอบอ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์ช่วยกันป้องกันการเสื่อมโทรม

ของแหล่งน�้า	และช่วยกันฟื้นฟูสภาพให้เหมาะแก่การด�ารงชีพและการแพร่พันธุ์ของสัตว์น�้า	นอกจากนั้นแล้ว	

ยงัเป็นการเผยแพร่ความรูด้้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์น�า้และข้อกฎหมายด้านการประมงให้แก่ชาวประมง	 

ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรประมงในพ้ืนทีอ่่างเกบ็น�า้	เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เหมาะสม	ยั่งยืน	และสอดคล้องต่อวิถีการด�ารงชีวิตของชุมชน	ซึ่งเป็นการด�าเนินงานตามนโยบายของ	กฟผ.	

ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน	และเป็นการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกบันโยบายธรรมาภบิาลของ	กฟผ.

	 โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	ประชามีสุข	 เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมา	 ในพื้นที่	 2	 จังหวัด	 

6	อ�าเภอ	23	ต�าบล	ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์	ประกอบด้วยอ�าเภออุบลรัตน์	

อ�าเภอหนองเรอื	อ�าเภอภเูวยีง	อ�าเภอหนองนาค�า	จงัหวดัขอนแก่น	และอ�าเภอศรบีญุเรอืง	อ�าเภอโนนสงั	จงัหวดั

หนองบวัล�าภ	ูโดยได้รบัความร่วมมอืจากศนูย์วจิยัและพฒันาประมงน�า้จดืขอนแก่น	ประมงจงัหวดัหนองบวัล�าภู	

ประมงจังหวัดขอนแก่น	 และหน่วยบริหารและจัดการประมงน�้าจืดเขื่อนอุบลรัตน์	 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนทีเ่กีย่วข้องรอบอ่างเกบ็น�า้เขือ่นอบุลรตัน์	ท�าให้การด�าเนนิโครงการทีผ่่านมาประสบผลส�าเรจ็	โดย

มีชุมชนรอบอ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้รับรางวัลระดับประเทศคือ	ชุมชนประมงบ้านท่าลาด	หมู่	12	อ�าเภอ 

โนนสัง	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 เป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

ในท้องถิ่นภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ซึ่งได้รับรางวัลต้นแบบระดับประเทศ	 

2	ปีซ้อนคือ	ปี	2554	-	2555

	 เมื่ออ่างเก็บน�้ามีทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์	 กฟผ.	 เขื่อนอุบลรัตน์จึงส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	 

บ้านห้วยบง	 อ�าเภอโนนสัง	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ใน	 “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูปปลา”	

และองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนเมืองได้ให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม	โดยก�านันและผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	 

เขือ่นอบุลรตัน์	ให้การแนะน�าในการจดัตัง้กลุม่พฒันาสนิค้า	รวมถงึส่งเสรมิการขาย	ท�าให้กลุม่มกีารพฒันาสนิค้า 

อย่างต่อเนือ่งจนได้รบัรางวลัมากมาย	ปัจจบุนักลุม่มสีนิค้าเพิม่อกีหลายรายการ	และได้รบัการรบัรองคณุภาพ 

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	เช่น	ปลาส้มสายเดี่ยว	ส้มปลาตอง	ส้มแผ่น	ส้มปลาตะเพียน	 

ส้มไข่ปลา	ส้มไส้ปลา	(หม�า่ปลา)	ส้มปลาสวาย	ปลาสวายแดดเดยีว	ปลาซวิแก้วแดดเดยีว	เป็นต้น	ผลประกอบการ 

มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดยมีผลก�าไรสุทธิในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณเดือนละ	150,000	บาท	ท�าให้

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 นอกจากนี้	 เขื่อนอุบลรัตน์ยังเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่และส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีการ 

ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น�้าลงในอ่างเก็บน�้าปีละหลายล้านตัว	 เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น�้าและรองรับ

ความต้องการของประชาชนรอบอ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีอาชีพท�าการประมงและเลี้ยงปลาในกระชัง	 

เหตุผลคือ	 เพราะสร้างผลผลิตได้กว่าปีละหลายล้านกิโลกรัม	ท�าให้มีรายได้สูงถึงปีละ	60	ล้านบาท	 เป็นการ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบอ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์จาก	 

“โครงการเขตอนุรกัษ์พันธุป์ลา	ประชามสีขุ”	ซึง่โครงการดงักล่าวเป็นโครงการทีพ่ึง่พาอาศยัทรพัยากรธรรมชาติ	

โดยเฉพาะสตัว์น�า้ทีเ่ป็นทรพัยากรส�าคัญทางเศรษฐกจิ	ก่อให้เกดิอาชีพท่ีสร้างรายได้หลกัในการจบัสตัว์น�า้ให้กบั 
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การจัดทำาแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

 กฟผ.	มีการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับภัยพิบัติและการท�าธุรกิจต่อเนื่อง	โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานแต่งตั้ง 

คณะท�างานเพ่ือประเมนิความเส่ียงและจดัท�าแผนรองรับเหตฉุุกเฉินแตล่ะเหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกดิขึน้	โดยน�านโยบายบรหิารความเสีย่ง

และควบคุมภายใน	นโยบายดา้นสารสนเทศ	นโยบายการบริหารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ	กฎหมาย	ระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ	ความตอ้งการ 

และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมถึงปัจจัยเส่ียงด้านภัยพิบัติต่างๆ	 ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ	 กฟผ.	

ซึ่งได้จากการวิเคราะห์	The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	 the	Treadway	Commission-Enterprise	Risk	

Management	(COSO-ERM)	มาเป็นปัจจัยวิเคราะห์	เพื่อก�าหนดกิจกรรม	แผนงานรองรับ	เป้าประสงค์	และตัวชี้วัด	

	 ดังนั้น	 จึงมีคู่มือจัดท�าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของ	 กฟผ.	 ที่ระบุกิจกรรมและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อม 

พนกังาน	ผูร้บัจา้งและจา้งเหมาเมือ่เกดิสถานการณฉ์กุเฉนิ	ประกอบดว้ย	1)		การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งเพือ่จดัท�าแผนรองรบั 

ตามความจ�าเป็นท่ีแท้จริง	 2)	 การจัดท�าแผนการด�าเนินการก่อนเกิดเหตุการณ์ซ่ึงเป็นแผนป้องกัน	 ได้แก่	 แผนการตรวจสอบและ 

บ�ารุงรักษาแผนเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ	3)	การจัดท�าขั้นตอนด�าเนินการขณะเกิดเหตุการณ์	4)	การจัดท�าแผน

หลังเกิดเหตุการณ์	ซึ่งเป็นการส�ารวจและฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติ

	 นอกจากนั้น	กฟผ.	ยังจัดท�าคู่มือการจัดการและสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤติในระดับสายงาน	โดยแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น	

4	ระดับ	ดังนี้

ระดับ ความรุนแรง แผนรองรับ
ระดับ	1 เล็กน้อย แผนรองรับเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่

ระดับ	2 ปานกลาง แผนรองรับเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่

ระดับ	3 รุนแรง แผนการจัดการและ/หรือสื่อสารภาวะวิกฤติของสายงานระดับรอง

ระดับ	4 รุนแรงมาก แผนการจัดการและ/หรือสื่อสารภาวะวิกฤติของ	กฟผ.

	 ในปี	2557	กฟผ.	มคีณะท�างานจดัท�าแนวทางการบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ	(คจธน-กฟผ.)	ประเมนิผลกระทบทางธรุกิจ	(Business 

Impact	Analysis:	BIA)	และจดัท�าแผนความต่อเนือ่งรองรบั	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	การเกิดภยัพบัิตแิละภาวะวิกฤตต่ิางๆ	 

ตามมาตรฐาน	ISO/มอก.	22301	และ	ISO/มอก.	27001	(เฉพาะงานสารสนเทศ)	เพื่อให้การผลิต	จัดหา	และส่งมอบพลังงานไฟฟ้า	 

รวมถงึการให้บรกิารธรุกจิเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษา	สามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพภายในช่วงเวลาทีย่อมรบัได้ 

สูงสุด	(maximum	Tolerable	Period	of	Disruption:	MTPD)	พร้อมยอมรับได้ในการสูญเสียข้อมลูในระบบการเกบ็ข้อมลูสารสนเทศ	 

(Recovery	Point	Objective:	RPO)	ที่เหมาะสม	และการกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในระยะเวลาตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดในการ

ฟื้นคืนสภาพ	(Recovery	Time	Objective:	RTO)	ที่เหมาะสม	นอกจากนั้น	ยังมีการติดตามผล	วิเคราะห์	และเตรียมความพร้อม

ส�าหรบัภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉิน	เพือ่ป้องกนัและบรหิารจดัการแผนรองรบัความต่อเนือ่งของการด�าเนนิการและการฟ้ืนฟคูนืสูส่ภาพเดมิ

	 การฝึกซ้อมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	 กฟผ.	 ในปี	 2557	 ทั้งระดับประเทศ	 ระดับ	 กฟผ.	 ระดับสายงาน 

และระดับหน่วยงาน	มีดังนี้

  แผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน	 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงพลังงาน	 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

		 กรมธุรกิจพลังงาน	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 การไฟฟ้านครหลวง	 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เป็นต้น	 ที่ศูนย ์

		 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	 เมืองทองธานี	 อ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยจ�าลองเหตุการณ์หยุดส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจาก 

		 พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	แปลงที่	18	(Thai-Malaysia	Joint	Development	Area:	JDA-A18)	โดย	กฟผ.	ต้องฝึกซ้อม 

		 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า	 โดยใช้ศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าส�ารองเดินเครื่องในสภาวะ 

		 ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน	 (Black	 Start)	 เพ่ือทดสอบการน�าระบบไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติหลังเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศหรือดับ 

		 เป็นบริเวณกว้าง	(Blackout	Restoration)	ด้วยระบบ	Dispatcher	Training	Simulator	(DTS)

 “โครงการชีววถีิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื”	นบัเป็นอกีหนึง่โครงการท่ี	กฟผ.	เข่ือนอบุลรตัน์ด�าเนนิการมา

ตัง้แต่ปี	2551	เริม่จากบ้านโคกน้อย	ต�าบลโคกใหญ่	อ�าเภอโนนสงั	จงัหวดัหนองบวัล�าภ	ูซึง่ปัจจบุนัได้กลายเป็น 

ชุมชนต้นแบบในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยูหั่ว	ในพ้ืนทีร่อบอ่างเกบ็น�า้เขือ่นอบุลรตัน์	จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ูจ�านวน	15	ชมุชน	

ท�าให้ในปี	2557	ชมุชนบ้านโคกน้อยได้รบัรางวลัระดบั	2	ระดบัภาค	และได้รบัรางวลัชมเชยระดบัประเทศ	จาก	กฟผ.	 

ซ่ึงท�าให้ชมุชนบ้านโคกน้อยและชมุชนข้างเคยีงมรีายได้และชวีติความเป็นอยูท่ีด่	ีมคีวามสขุ	ตามนโยบายของ	กฟผ. 

	 นอกจากนี	้ในปีทีผ่่านมา	กฟผ.	เขือ่นอบุลรตัน์ได้น�าเยาวชนจากโรงเรยีนอบุลรตัน์พทิยาคม	อ�าเภออบุลรตัน์	 

จังหวัดขอนแก่น	 เข้าร่วมกิจกรรม	 “โครงการ Move World Together เคลื่อนโลกไปด้วยกัน”  

โดยความร่วมมือของ	 กฟผ.	 กับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 น�าผลงานกระติบ

ไฟฟ้า	(Electric	Sticky	Rice	Cooker)	เข้าร่วมการประกวดความสามารถของเยาวชนไทยคิดนอกกรอบอย่าง

สร้างสรรค์ในเวทปีระกวดนวตักรรมระดับโลกท่ีประเทศไต้หวนั	ผลปรากฏว่า	ได้รบัรางวลัมากถึง	5	รางวลั	ได้แก่	

1)	รางวัลพิเศษเกียรติยศ	Honorable	Mention	Awards	2)	รางวัล	Special	Award	จากประเทศเกาหลีใต้	

3)	รางวัล	Special	Award	จากประเทศการ์ตา	4)	รางวัล	Special	Award	จากประเทศไต้หวัน	และ	5)	รางวัล 

นวัตกรรมที่ชาญฉลาด	 TIIA	 Award	 for	 the	 Excellent	 Invention	 จาก	 TIIA	Outstanding	 Diploma	 

นับเป็นผลงานและรางวัลที่สร้างเกียรติประวัติและความส�าเร็จอย่างสูง

	 ส�าหรับผลงาน	“กระติบไฟฟ้า”	มคีณุสมบัตพิเิศษในการนึง่ประกอบอาหารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ใช้เวลา

น้อยและประหยัดพลังงาน	สามารถนึ่งข้าวเหนียวน�้าหนัก	800	กรัม	ได้ในเวลา	15	-	20	นาที	เมล็ดข้าวเหนียว

เป็นเงา	สวย	หอม	นุ่ม	อร่อย	ซึ่งผลงานดังกล่าวได้จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย	

 ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของชุมชน 

รอบอ่างเก็บนำ้าเขื่อนอุบลรัตน์ ด้วยการเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

[DMA (former EU21)]



80 81

 	 แผนการบริหารจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติระดับ	กฟผ.	(ระดับ	4)	โดยจ�าลองเหตุการณ์หยุดส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติ 

	 JDA-A18	 และเกิดข้อขัดข้องของระบบส่งก�าลังไฟฟ้า	 ส่งผลให้ไฟฟ้าดับในบางจังหวัดของภาคใต้เป็นวงกว้าง	 เพื่อจัดการ 

	 การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	 กฟผ.	 เมื่อเกิดภาวะวิกฤติจนกระทั่งเหตุการณ์ส้ินสุด	 

	 และฟืน้ฟภูาพลกัษณ์เพ่ือกลบัคืนสูภ่าวะปกติ	รวมทัง้สนบัสนนุการจดัการแกไ้ขวกิฤต	ิเชน่	งานดา้นกฎหมาย	ดา้นความปลอดภยั	 

	 ด้านการเงิน	และด้านระบบการสื่อสาร	เป็นต้น

 	 แผนการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤติ	 สายงานรองผู้ว่าการเช้ือเพลิง	 โดยจ�าลองเหตุการณ์หยุดส่งจ่ายก๊าซธรรมชาต ิ

		 JDA-A18	และต้องจัดหา	จัดส่ง	ส�ารองเชื้อเพลิง	(น�้ามัน)	ให้กับโรงไฟฟ้าให้ทันต่อความต้องการ

 	 แผนการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤติ	สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	(ระดับ	3)	โดยจ�าลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณ 

		 ตู้เครื่องปรับอากาศ	(AHU)	ภายในโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์	ต้องหยุดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา	4	ชั่วโมง	และ 

		 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	3	คน	เพื่อเตรียมความพร้อมการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์จริง	รวมถึง 

		 การประสานงานขอก�าลังสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียง	ได้แก่	เทศบาลต�าบลเอราวัณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเอราวัณ 

		 สถานีต�ารวจภูธรศรีสวัสดิ์	ทีมดับเพลิงกองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา	เป็นต้น

	 แผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยจ�าลองเหตกุารณข์ดัขอ้งในระบบงาน	ERP	(Enterprise	Resource 

	 Planning)	โดยใชพ้ืน้ทีโ่รงไฟฟา้บางปะกงเพือ่ทดสอบการยา้ยสถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ	นอกจากนี	้ยงัจดัอบรมผูป้ฏบิตังิานหลกั 

	 เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่บ้านพักผ่านระบบ	Virtual	Private	Network	(VPN)

	 แผนอพยพหนีไฟที่ส�านักงานใหญ่	 โดยจ�าลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อาคารพัสดุ	 และอาคารส�านักงานใหญ่	 2	 อาคาร	 เพื่อให้ 

	 ผู้ปฏิบัติงานซ้อมอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล	และตรวจสอบจ�านวนผู้ปฏิบัติงานให้ครบตามจริง

	 แผนฉกุเฉนิประจ�าปีทกุโรงไฟฟ้าและฝ่ายการผลติเชือ้เพลงิของเหมอืงแม่เมาะ	มกีารฝึกซ้อมแผนฉกุเฉนิประจ�าปี	เพือ่ป้องกนั 

	 แก้ไข	และระงบัเหตุการณ์ต่างๆ	เช่น	อคัคีภยัคลงัน�า้มนัและสถานบีรกิารน�า้มนั	เคมรีัว่ไหล/น�า้มนัหล่อลืน่รัว่ไหล	ก๊าซธรรมชาต ิ

	 ร่ัวไหล	 น�้าท่วมโรงไฟฟ้า/บ่อเหมือง	 แผ่นดินไหว	 รังสีก่อไอออนรั่วไหล	 สารรังสีรั่วไหลในงานหยั่งธรณีฟิสิกส์และสารเคมี 

	 อันตราย	ผนังบ่อเหมืองพังทลาย	ระเบิด	ไฟป่า	และการจลาจลประท้วง	ปิดล้อม/การก่อวินาศกรรม	เป็นต้น

	 ผลจากการฝึกซ้อมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	กฟผ.	ได้น�าไปปรับปรุงคู่มือและแผนรองรับ		เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและพร้อมปฏิบัติจริง	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 เพิ่มมาตรการด้าน 

การจดัการการใช้ไฟฟ้าเข้าไปในแผนเตรยีมความพร้อมเหตกุารณ์การหยดุส่งก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งผลตินอกแผนท่ีก�าหนด	หรอืจาก

ระบบส่งก๊าซธรรมชาติขัดข้อง	ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปรับปรุงคู่มือการจัดการและสื่อสาร

ภาวะวิกฤติของสายงานผลิตไฟฟ้า	และปรับปรุงคู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัยของส�านักงานใหญ่	เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย

 กฟผ.	เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(พ.ร.บ.	กฟผ.)	พ.ศ.	2511	จึงมีหน้าที่ต้อง

ด�าเนนิการให้เปน็ไปตามกฎหมาย	เพือ่รกัษาประโยชนส์ว่นรวม	อ�านวยความสะดวกและให้บรกิารแกป่ระชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 

ของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่	ีหาก	กฟผ.	ฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายหรอืปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งครบถว้นตามข้ันตอนทีก่ฎหมายก�าหนด 

จะมคีวามผิดและถกูลงโทษท้ังทางแพ่ง	ทางอาญา	และทางปกครองได	้รวมท้ังพนกังานหรือเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบัิตผิดิกฎหมายจะถูกลงโทษ 

ทางวินัยด้วย

	 ดังน้ัน	 กฟผ.	 จึงมุ่งม่ันปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพ่ือให้การด�าเนินการตาม	พ.ร.บ.	 กฟผ.	 พ.ศ.	 2511	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล	 โดยมีการก�ากับดูแล	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านกฎหมาย	 

กฎกระทรวง	 และระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเคร่งครัด	 ภายใต้พระราชบัญญัติที่ส�าคัญตามลักษณะงาน	 

รวมถึงให้ความส�าคัญด้านความสุจริตและโปร่งใสขององค์การ	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามคู่มือการก�ากับดูแลที่ดี

ของ	กฟผ.	อย่างจริงจัง

การดำาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ กฟผ.  [G4-15]

ระบบงาน กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ประเด็นควบคุมที่สำาคัญ

การประกอบ

กิจการพลังงาน

-		พ.ร.บ.	การประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	2550 -	องค์การก�ากับดูแล	การอนุญาตประกอบกิจการ				

		มาตรฐานและความปลอดภัย	ข้อพิพาท 

		การลงโทษ

การก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้า

-	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522

-	พ.ร.บ.	โรงงาน	พ.ศ.	2535

-	การออกแบบ	ต่อเติมอาคาร	การก�ากับดูแล			

		การควบคุม

-	ผลกระทบที่อาจเกิดอันตรายจากการประกอบ		

		กิจการ

การผลิตไฟฟ้า -	พ.ร.บ.	วิศวกรรมควบคุม	พ.ศ.	2542 -	ตรวจสอบและรับรองอุปกรณ์ที่ส�าคัญ

การส่งไฟฟ้า -		พ.ร.บ.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 

พ.ศ.	2511

-	การด�าเนินการตามภารกิจต้องไม่ส่งผลกระทบ		

		ต่อผู้ครองสิทธิหรือสินทรัพย์

การจัดหาเชื้อเพลิง -	พ.ร.บ.	แร่	พ.ศ.	2510

-	พ.ร.บ.	ควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2542

-	ควบคุมน�้าทิ้งจากบ่อเหมือง

-	ควบคุมแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเหมือง

การจัดการ 

สิ่งแวดล้อม

-	พ.ร.บ.	ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

		แห่งชาติ	พ.ศ.	2535

-	พ.ร.บ.	การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	2535

-	ประกาศกระทรวงค่าปริมาณสารเจือปนจาก 

		โรงไฟฟ้า

-	คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบโรงไฟฟ้า

-	คุณภาพอากาศออกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

-	การประหยัดพลังงาน

-	คุณภาพน�้าทิ้ง

บัญชีและการเงิน -	พ.ร.บ.	วิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2502

-	ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

-	ส�านักงานตรวจสอบภายใน

-	การเบิกจ่ายงบประมาณ

-	การสอบทานการด�าเนินการ	และการปฏิบัติ	

		สอดคล้องกับกฎระเบียบ	ข้อบังคับ

[G4-DMA]
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ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ผลสำารวจการดำาเนินงาน กฟผ. 

	 ในป	ี2557	กฟผ.	ไดว้า่จา้งบรษิทักลุม่แอดวานซ	์รเีสริช์	จ�ากดั	ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจและการยอมรบัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ต่อการด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของ	กฟผ.	โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้	

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. 
	 คะแนนความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การด�าเนนิงานของ	กฟผ.	อยูใ่นระดบัมาก	โดยมีค่าเฉลีย่เทา่กับ	3.70	จากคะแนน

เต็ม	5	หรือคิดเป็นร้อยละ	74.09	ซึ่งพบว่า	ประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ	กฟผ.	ผลิตไฟฟ้ามีคุณภาพ	

การยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. 
	 คะแนนการยอมรบัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การด�าเนนิงานของ	กฟผ.	อยูใ่นระดบัมาก	โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กับ	3.82	จากคะแนนเตม็	5	 

หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	76.40	ซึง่พบว่า	ประเดน็ทีม่คีา่การยอมรบัสูงสุดคอื	การบรหิารการด�าเนนิงานตามมาตรฐานสากลดา้นการผลติไฟฟา้ 

และสิ่งแวดล้อม	

กฟผ. มีการจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว กรณีมีเหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้า

การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยรอบ

กฟผ. ผลิตไฟฟ้ามีคุณภาพ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กฟผ. มีการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ

การสนับสนุนต่อสังคม

กฟผ. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการดำาเนินงาน

การบริหาร การดำาเนินงานตามมาตรฐานสากลด้านการผลิตไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน เพียงพอ

ความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

กฟผ. มีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

การดำาเนินงานพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำากับตามมาตรการจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของ กฟผ. มีผลต่อชุมชน

หน่วยงานภายนอกได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับ กฟผ.

การเอื้ออำานวยความสะดวกทั่วไป เมื่อมาติดต่อประสานงานกับ กฟผ. เช่น การต้อนรับ การจอดรถ

มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน กฟผ.

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. 

ระดับการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. 
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ระบบงาน กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ประเด็นควบคุมที่สำาคัญ

พัสดุและจัดหา -	ระเบียบส�านักนายกฯ	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2535

-	ระเบียบส�านักนายกฯ	ว่าด้วยการพัสดุ	 

		ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2549

-	พ.ร.บ.	ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

		และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2554

-	ความโปร่งใส	และเป็นธรรม

-	ความสอดคล้องในการปฏิบัติตามระเบียบ

-	การป้องกันการทุจริต

การจัดการด้าน

ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย

-	พ.ร.บ.	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ 

		สภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554

-	พ.ร.บ.	คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541

-	พ.ร.บ.	รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543

-	การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์	(สารเคมี	วัตถุอันตราย		 

		รังสี	ความร้อน	แสงสว่าง	ที่อับอากาศ	ฝุ่น)

การบริหารจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

-	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

		คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550

-	การก�าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปราม

		การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและ

สาธารณะ	 มีส�านักตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและตรวจสอบระบบงานที่สายงานด�าเนินการ	 ซึ่งแต่ละสายงานให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี	 และมีการก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมาย	 รวมท้ังจัดกิจกรรมสนับสนุนและรณรงค์เก่ียวกับการ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม	 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 ตลอดจนชุมชนโดยรอบพื้นที่	 กฟผ.	 ปฏิบัติตาม

อย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	และถูกต้องตามกฎหมาย	ดังนี้

  การสนับสนุนให้การดำาเนนิงานของ กฟผ. เปน็ไปตามกฎหมาย	ทัง้การใหค้�าปรกึษาดา้นขอ้มลู	และแนวทางปฏบิตัติามกฎหมาย 

	 	 เชน่	ขัน้ตอนและวธิกีารการจดัซือ้จดัจา้ง	การทุจริตเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง	การจดัท�าขอบเขตงานจา้ง	(Term	of	Reference: 

	 	 TOR)	การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	สัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง	และความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ทีร่ฐั	เปน็ตน้ 

  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับอย ู ่	 และกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 เช่น	 การจัดอบรมพร้อมการ 

	 	 ตอบข้อซักถามและข้อหารือ	และการเปิดคลินิกกฎหมาย	เป็นต้น

  การเฝ้าระวังการกระทำาละเมิด	โดยมีการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่านกองแรงงานสัมพันธ์	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

	 	 เช่น	 การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยของผู้ปฏิบัติงาน	 และการปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ 

	 	 การปฏิบัติงาน	เป็นต้น

  การเผยแพร่ความรู้และให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายกับประชาชน	 โดยจัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับชุมชนที่อยู่รอบ 

	 	 พื้นที่	เขต	เขื่อน	โรงไฟฟ้า	โครงการ	และส�านักงานใหญ่	กฟผ.

	 ผลของการด�าเนินการในปี	2557	ปรากฏว่า	กฟผ.	ไม่มีการด�าเนินการใดๆ	ที่ผิดกฎหมาย	จึงไม่มีการถูกลงโทษหรือถูกปรับจาก

หน่วยราชการแต่อย่างใด

[G4-15, G4-DMA, G4-SO8]
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สัมพันธภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กฟผ. 
	 คะแนนสัมพันธภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ	กฟผ.	อยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.75	จากคะแนนเต็ม	5	หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	75.00	ซึ่งพบว่า	ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ	ด้านความมั่นใจที่มีต่อ	กฟผ.

การยอมรับกิจกรรมเพื่อสังคมของ กฟผ.  
	 คะแนนการยอมรบัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การด�าเนนิงานของ	กฟผ.	อยูใ่นระดบัมาก	โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั	3.83	จากคะแนนเตม็	5	 

หรือคิดเป็นร้อยละ	76.60	ซึ่งพบว่า	ประเด็นที่มีค่าการยอมรับสูงสุดคือ	โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์	5

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเขื่อน/โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
	 กฟผ.	 โดยคณะท�างานบริหารกิจการสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังน�า้	 และกลุ่มงานสื่อสาร	 สาธารณะ	 สายงาน 

ผลิตไฟฟ้า	ด�าเนินการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	ทั้งในและนอกรัศมี	5	กิโลเมตร	รอบเขื่อน/โรงไฟฟ้าพลังน�้า	รวม	11	พื้นที่ 

ได้แก่	 เขื่อนสิริกิติ์	 เขื่อนภูมิพล	 เขื่อนวชิราลงกรณ	 เขื่อนศรีนครินทร์	 เข่ือนรัชชประภา	 เข่ือนอุบลรัตน์	 เข่ือนน�้าพุง	 เข่ือนสิรินธร	 

เขือ่นปากมลู	เขือ่นจฬุาภรณ์	และโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวฒันา	พบว่า	ค่าเฉลีย่คะแนนความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนกบัเขือ่น/โรงไฟฟ้า 

พลังน�้าเท่ากับ	3.04	จากคะแนนเต็ม	4	และด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ	ภาพลักษณ์		 	

การรักษาสัญญา

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัมพันธภาพ

ความมั่นใจ

โครงการปลูกป่า

ภาพลักษณ์

การสื่อสารตามจริง-เปิดเผย

โครงการแว่นแก้ว 

สถานการณ์การสื่อสาร

ความห่วงใย-ผูกพันงาน

โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการโรงเรียนสีเขียว

โครงการสนับสนุนกีฬายกนำ้าหนัก

ระดับการยอมรับกิจกรรมเพื่อสังคมของ กฟผ.  

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเขื่อน/โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
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3.75
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ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ความสัมพันธ์โดยรวม

ระดับสัมพันธภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กฟผ.  

ความพึงพอใจของลูกค้า
	 กฟผ.	ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าหลัก

และกลุ่มลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	กฟผ.	พบว่า	ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อ	กฟผ.	ในระดับมาก	ซึ่งพบว่า

กลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ	กลุ่มลูกค้าธุรกิจโทรคมนาคม	และกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจโทรคมนาคม 

กลุ่มลูกค้าที่ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. 

ลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจบำารุงรักษาระบบส่ง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer-IPP) 
และกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer-SPP)

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
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••      

สมัย	พรมโส				
ผู้ใหญ่บ้านโคกน้อย	ต�าบลโคกใหญ่	อ�าเภอโนนสัง	

จังหวัดหนองบัวล�าภู

บ้านโคกน้อยเป็นชุมชนเล็กๆ	 ที่อยู่ริมอ่างน�้าเขื่อนอุบลรัตน์	 รู้สึกพอใจแล้วก็ 
ดีใจมากที่เจ้าหน้าที่เขื่อนอุบลรัตน์เข้ามาช่วยสอน	 ช่วยบอกวิธีการท�าอาชีพ
หลายอย่างให้ชาวบ้านมีรายได้พิเศษช่วงที่ว่างจากท�านา	 แล้วพาไปขายด้วย	
มกีารแนะน�าให้ท�าเป็นกลุม่	ทกุกลุม่ให้ท�าบญัชรีายการรายรบัรายจ่ายให้หมด	 
มีกลุ่มปลาแปรรูป	 กลุ่มข้าวฮาง	 กลุ่มนาอินทรีย์	 กลุ่มจักสาน	 กลุ่มหมูหลุม	
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ	 ท่ีขายดีมากคือพวกปลาแปรรูป	 เป็นปลาส้มสายเดี่ยว	 
ปลาตากแห้ง	ทีส่ัง่ซือ้ประจ�ากม็	ีเดีย๋วนีก้ลายเป็นอาชพีหลกัของชาวบ้านไปแล้ว	 
ทุกวันน้ีชุมชนบ้านโคกน้อยก็ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงของ	กฟผ.	อีกด้วย



 กฟผ. ตระหนักว่า “มีโรงไฟฟ้าท่ีไหน ชุมชน  
โดยรอบต้องอยู่อย่างมีความสุข” ดังน้ันจึงเกิด 
โครงการต่างๆ มากมายท้ังในระดับชุมชนและ 
สังคมภาพรวม เพ่ือสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริม 
อาชีพ การมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนว 
พระราชดำาริ การปลูกป่าบกป่าชายเลน รวมท้ัง 
การรับฟังปัญหาทุกข์สุข เสมือนญาติใกล้ชิด 
มิตรใกล้บ้าน 

ความสุขสู่สังคม

ปัน
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กฟผ. ปี 2557
	 ในรอบปี	 2557	กฟผ.	ยังคงดำ�เนินกิจก�รโดยยึดมั่นกับก�รดำ�เนินง�นต�มหลักธรรม�ภิบ�ลอย่�งต่อเนื่อง	ซึ่งมีก�รกำ�กับดูแล 

กิจก�รที่ดี	 มีคว�มโปร่งใสตรวจสอบได้	 และก�รต่อต้�นก�รทุจริตทุกรูปแบบ	 รวมถึงก�รมีส่วนร่วมสร้�งสังคมแห่งคว�มเอื้ออ�ทร	

และสร้�งจิตสำ�นึกคว�มรับผิดชอบทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อตอบสนองภ�ครัฐในก�รขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ก�รเป็น 

ส่วนหนึ่งของประช�คมโลกอย่�งภ�คภูมิใจ	

	 ร�งวัลต่�งๆ	ที่	กฟผ.	ได้รับในปี	2557	โดยเฉพ�ะร�งวัลองค์กรโปร่งใส	ได้สะท้อนให้เห็นว่�	กฟผ.	เป็นองค์ก�รที่มีคว�มโปร่งใส	

ปร�ศจ�กก�รทุจริต	และปฏิบัติต�มกฎระเบียบตลอดม�จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ	รวมทั้งร�งวัลด้�นนวัตกรรมต่�งๆ	ที่เป็น

กำ�ลังใจให้ผู้ปฏิบัติง�น	กฟผ.	มุ่งมั่นทุ่มเทพลังก�ย	พลังใจ	และพลังสติปัญญ�	ในก�รปฏิบัติภ�รกิจต�มแนวท�งยุทธศ�สตร์องค์ก�ร	

ค่�นิยม	 กฟผ.	 (FIRM-C)	 และวัฒนธรรมองค์ก�ร	 เพื่อร่วมกันสร้�งแบรนด์	 กฟผ.	 ท่ีดี	 ให้เป็นท่ีเช่ือมั่นและไว้ว�งใจของสังคม	 เพ่ือ 

สร้�งสรรค์ผลง�นเพื่อคว�มสุขอย่�งยั่งยืนของสังคมไทย

 รางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากงาน 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva  

	 	ณ	กรุงเจนีว�	สม�พันธรัฐสวิส	โดยผลง�นสิ่งประดิษฐ์ของ	กฟผ.	ที่ได้รับร�งวัลมีดังนี้

  	อุปกรณ์ปรับแนวส�ยพ�นอัตโนมัติ	ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน	และร�งวัล	Special	Prize	จ�กประเทศโปแลนด์

  	ก�รพฒัน�และก�รออกแบบวงจร	Zero	Voltage	and	Zero	Current	Switching	สำ�หรบัโซลนิอยด์ว�ล์ว	ชดุไฮดรอลกิ

	 	 			แดมเปอร์ในโรงไฟฟ้�และอุตส�หกรรม	ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน

  	ระบบควบคุมก�รปลดโรงไฟฟ้�อัจฉริยะ	ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง	

  	ผลง�นเครื่องเจียรแผ่นเซร�มิกสำ�หรับง�นประกอบแผ่นเซร�มิกภ�ยในห้องเผ�ไหม้ของเครื่องกังหันก๊�ซแบบ	Annular		

	 	 			Combustion	ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง	

   รางวลัการประกวดผลงานสิง่ประดษิฐ์ จากงาน The 10th Taipei International Invention Show & Technomart 
  (INST 2014)	ณ	กรงุไทเป	ประเทศไต้หวนั	โดยผลง�นของผูน้ำ�เย�วชนโครงก�ร	Move	World	Together:	เคลือ่นโลกไปด้วยกัน 

	 	ได้รับร�งวัลดังนี้	

  	ผลง�นกระติบไฟฟ้�	ได้รับร�งวัลร�งวัล	Honorable	Mention	Awards	ร�งวัล	Special	Award	จ�กประเทศเก�หลีใต้	

	 	 	 ร�งวัล	 Special	 Award	 จ�กประเทศก�ต�ร์	 ร�งวัล	 Special	 Award	 จ�กประเทศไต้หวัน	 และร�งวัล	 TIIIA	 

	 	 	 Outstanding	Diploma,	TIIIA	Award	for	the	Excellent	Invention	จ�ก	Taiwan	Invention	&	Innovation	Industry	

	 	 	 Association	(TIIIA)

  	ผลง�นเต�ประหยัดพลังง�น	ได้รับร�งวัล	Silver	Medal	Award	ร�งวัล	Special	Award	จ�กประเทศไต้หวัน	ร�งวัล		

	 	 			Special	Award	จ�กประเทศเก�หลีใต้	และร�งวัล	Leading	Innovation	Award	จ�ก	International	Intellectual		

	 	 			Property	Network	Forum	(IIPNF)

  รางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากงาน The 8th International Exhibition of Inventions, Kunshan 
  (IEIK 2014)	ณ	มณฑลเจียงซู	ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	โดยผลง�นสิ่งประดิษฐ์ของ	กฟผ.	ที่ได้รับร�งวัลมีดังนี้

  	เครื่องบันทึกเหตุก�รณ์ต�มลำ�ดับเวล�ก�รเกิดเหตุ	ได้รับร�งวัล	Gold	Medal	และร�งวัล	Special	Prize	จ�ก	World			

	 	 			Woman	Inventors	&	Entrepreneurs	Association	(WWIEA	-	Korea)	

  	 นวัตกรรมระบบ	 Spray	 Blow	Down	Tank	 เพื่อลดเสียงดังรบกวนขณะ	Start-up	 และ	 Shutdown	ของโรงไฟฟ้� 

	 	 	 พลังคว�มร้อนบ�งปะกง	ได้รับร�งวัล	Silver	Medal	ร�งวัล	 Innovation	Prize	จ�ก	Saudi	 Innovation	Window	 

	 	 	 และร�งวัล	Special	Award	จ�ก	International	Warsaw	Invention	Show	(IWIS	-	Poland)	

  	เครื่องมือ	Smart	Tool	ถอดเปลี่ยน	Capacitor	Unit	ได้รับร�งวัล	Bronze	Medal	และร�งวัล	The	Best	Invention	

	 	 			จ�ก	The	First	Institute	Inventors	and	Researchers	in	I.R.IRAN	

  	ระบบเฝ้�ระวังก�รเกิดอุทกภัยบริเวณสำ�นักง�นใหญ่	ได้รับร�งวัล	Bronze	Medal	และร�งวัล	Leading	Innovation		

	 	 			Award	จ�ก	International	Intellectual	Property	Network	Forum	(IIPNF)

 รางวัล Asian Power Awards 2014 โรงไฟฟ�้จะนะ	ชดุที	่2	ของ	กฟผ.	ไดร้บัร�งวลัน�น�ช�ต	ิAsian	Power	Awards	2014	 

	 ระดับ	Silver	ในส�ข�	Gas	Power	Project	of	the	Year	และได้รับก�รยกย่องว่�เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

	 ม�กที่สุดในภูมิภ�คเอเชีย	

 รางวัลองค์กรโปร่งใสประจำาปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ 

	 ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	(Off ice	of	the	National	Anti-Corruption	Commission)	หรือสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	(NACC)

 รางวัล Thailand Energy Awards 2014 จ�กกรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น	กระทรวงพลังง�น	ดังนี้		

  	ร�งวัลดีเด่นด้�นก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�นและพลังง�นทดแทน	ประเภทองค์ก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น

  	ร�งวัลดีเด่นประเภทสื่อมวลชนจ�กเว็บไซต์	กฟผ.	www.egat.co.th
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 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี 2557 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ	(สคร.)	กระทรวงก�รคลัง	 

	 ดังน้ี

  	ร�งวัลรัฐวิส�หกิจแห่งคว�มภ�คภูมิใจ

  	ร�งวัลนวัตกรรมดีเด่นประเภทชมเชยระดับองค์ก�ร	จ�กผลง�นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลปล�ยท�ง	

	 	 			(Remote	Terminal	Unit:	RTU)

 รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นความปลอดภยัประจำาป ี2557 จ�กกรมสวสัดกิ�รคุม้ครองแรงง�น	กระทรวง 
	 แรงง�น	มีหน่วยง�นของ	กฟผ.	ได้รับร�งวัลรวม	36	ร�งวัล	ดังนี้	 	

  	ร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�รดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย	อ�ชีวอน�มัย	และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	ประจำ�ปี	 

	 	 			2557	จำ�นวน	34	ร�งวัล			

  	ร�งวลัคณะกรรมก�รคว�มปลอดภยั	อ�ชวีอน�มยั	และสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นดเีดน่	ประจำ�ปี	2557	จำ�นวน	

	 	 		1	ร�งวัล	

  	ร�งวัลเจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นระดับวิช�ชีพดีเด่น	ประจำ�ปี	2557	จำ�นวน	1	ร�งวัล

	 โดยปี	2557	เขื่อนอุบลรัตน์	อำ�เภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น	สร้�งประวัติศ�สตร์โดยเป็นหน่วยง�นแรกของ	กฟผ.	ที่ได้

ร�งวัลทั้ง	3	ประเภทม�ครอง		

 รางวัล CSR-DIW Awards 2014 และ CSR-DIW Continuous Awards 2014 หรือรางวัลโครงการพัฒนา 
 โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม	 จ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม	 กระทรวง 

	 อุตส�หกรรม	มีหน่วยง�นของ	กฟผ.	จำ�นวน	21	แห่ง	ได้รับร�งวัลดังนี้

  	ร�งวัล	CSR-DIW	Awards	2014	จำ�นวน	4	แห่ง	

  	ร�งวัล	CSR-DIW	Continuous	Awards	2014	จำ�นวน	17	แห่ง	

 รางวัลและใบประกาศเกยีรตคิณุสำานกังานสเีขยีวระดบัดเียีย่ม (Green Off ice) ประเภทสำานกังานทีเ่ป็นมติร 
 ต่อสิ่งแวดล้อม	จ�กกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	และกระทรวงมห�ดไทย	

  	อ�ค�ร	ท.102	สำ�นักง�นกล�ง	กฟผ.	อำ�เภอบ�งกรวย	จังหวัดนนทบุรี

 รางวัลเหมืองแร่สีเขียวประจำาปี 2557 (Green Mining Awards 2014)	 จ�กกรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�นและ 

	 ก�รเหมืองแร่	 กระทรวงอุตส�หกรรม	 ในฐ�นะสถ�นประกอบก�รท่ีมีก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 

	 เปิดโอก�สให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจก�ร

  	เหมืองแม่เม�ะ	อำ�เภอแม่เม�ะ	จังหวัดลำ�ป�ง

 รางวลัสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม และมกีารจดัการ 
 สภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 2557 (EIA Monitoring Awards 2014) ประเภทคมนาคม	จ�กสำ�นักวิเคร�ะห์ 

	 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	

  	 โครงก�รท่�เทียบเรือขนถ่�ยนำ้�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับโรงไฟฟ้�กระบี่	 ตั้งอยู่ในคลองศรีบอย�	 ตำ�บลตลิ่งชัน 

		 	 			อำ�เภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่

 รางวลัรายงานความยัง่ยนืประจำาป ี2557 (Sustainability Report Award 2014)	จ�กสม�คมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	CSR	Club	และสถ�บันไทยพัฒน์

  	ร�งวัลดีเด่น	จ�กหนังสือร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	กฟผ.	ประจำ�ปี	2556	

 กฟผ.	ลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจด้�นก�รผลิตไฟฟ้�และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 โดยมีบริษัทในเครือ	5	บริษัท	 ได้แก่	บริษัทผลิตไฟฟ้�	 

จำ�กัด	 (มห�ชน)	 (EGCO)	 บริษัทผลิตไฟฟ้�ร�ชบุรีโฮลดิ้ง	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 (RATCH)	 บริษัทผลิตไฟฟ้�และนำ้�เย็น	 จำ�กัด	 (DCAP)	 

บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	 (EGATi)	และบริษัทอีแกท	ไดมอนด์	 เซอร์วิส	จำ�กัด	 (EDS)	รวมเรียกว่�	กลุ่ม	กฟผ.	หรือ	 

EGAT	Group	

	 ในรอบป	ี2557	กลุ่ม	กฟผ.	ไดด้ำ�เนนิกจิกรรมทีส่ะทอ้นให้เห็นถงึคว�มมุง่มัน่ในก�รดำ�เนนิธุรกจิอย�่งมคีว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม

และสิ่งแวดล้อมในหล�กหล�ยรูปแบบ	ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 กลุ่ม	กฟผ.	ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล 

โปร่งใสและตรวจสอบได้	 ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ	 อ�ทิ	

กิจกรรมเปิดบ้าน DCAP	 ซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี	 เพ่ือ

ประช�สัมพันธ์ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย	

อ�ชีวอน�มัย	 สิ่งแวดล้อม	 และกิจกรรมอื่นๆ	 ของ	 DCAP	

ให้ประช�ชนและหน่วยง�นต่�งๆ	 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้�

ได้รับทร�บ	 รวมทั้งเปิดโอก�สให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน

ก�รตรวจสอบและเยี่ยมชมก�รดำ�เนินง�นของโรงไฟฟ้� 

การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 กลุม่	กฟผ.	ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นและกฎหม�ยด�้นสิง่แวดลอ้มและอน�มยั	ควบคู่ไปกับก�รสง่เสรมิกิจกรรม

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	อ�ทิ

  	 EGCO	 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒน�ประมงช�ยฝั่งนครศรีธรรมร�ช	 ดำ�เนิน	 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ เพื่อ 

	 	 เพ�ะเล้ียงและปล่อยลูกพันธ์ุปูม้�และแม่พันธ์ุปูม้�สู่ทะเล	ณ	 อ่�วขนอม	 และปล่อยแม่พันธุ์ปูม้�ไข่นอกกระดองลงในกระชัง	 

	 	 บริเวณห�ดแขวงเภ�	และบริเวณแหลมประทับ	อำ�เภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในเครือ กฟผ.
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  	EGCO	ร่วมกับอุทย�นแห่งช�ติดอยอินทนนท์	และมูลนิธิ 

	 	 ไทยรกัษ์ป่�	จดั	“ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรกัษ์ป่า รุน่ที ่43”  

	 	 โดยมีเย�วชน	60	คน	เข้�ร่วมสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของ 

	 	 คนต้นนำ้�ที่อยู่ร่วมกับธรรมช�ติอย่�งเกื้อกูล	ณ	 อุทย�น 

	 	 แห่งช�ตดิอยอนิทนนท์	จงัหวดัเชยีงใหม่	และ	EGCO	ยงัได้ 

	 	 ร่วมกบัอทุย�นแห่งช�ตเิข�หลวง	จดั	“ค่ายเยาวชนเอก็โก 

  ไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 44”	 มีเย�วชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้� 

	 	 ขนอม	ในกลุ่มเอ็กโก	เข้�ร่วม	40	คน	ณ	อุทย�นแห่งช�ติ	

	 	 เข�หลวง	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

 	RATCH	ร่วมกับกรมอุทย�นแห่งช�ติ	สัตว์ป่�	และพันธุ์พืช 

	 	 ดำ�เนนิ	โครงการปลกูป่าต้นนำา้ สร้างแหล่งกกัเกบ็คาร์บอน  

	 	 เพื่อปลูกต้นไม้	200,000	ต้น	บนเนื้อที่	1,000	ไร่	ในเขต 

	 	 อำ�เภอปัว	จงัหวัดน่�น	โดยค�ดว่�เมือ่ต้นไม้โตเต็มทีจ่ะเป็น 

	 	 แหล่งกักเก็บก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ได้	2,000	ตันต่อปี

การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
 กลุ่ม	 กฟผ.	 ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตชุมชนรอบพื้นท่ีปฏิบัติง�นและสังคมในภ�พรวมม�โดยตลอด	 

จึงดำ�เนินโครงก�รและกิจกรรมเพื่อสังคมด้�นต่�งๆ	อย่�งต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 	RATCH	ร่วมกับสำ�นักง�นพลังง�นจังหวัด	ดำ�เนิน	โครงการ 

  ขยายผลแผนพลังงานชุมชน	ในพื้นที่จังหวัดร�ชบุรี	จังหวัด 

	 	 เพชรบุรี	 และจังหวัดก�ญจนบุรี	 โดยสนับสนุนเทคโนโลยี 

	 	 พลังง�นที่เหม�ะสมกับชุมชน	 เพื่อลดก�รพึ่งพ�พลังง�น 

	 	 ภ�ยนอกและค�่ใชจ้�่ยในครวัเรอืน	ไดแ้ก	่เต�ชวีมวล	บอ่หมกั 

	 	 แก๊สชีวภ�พ	 ตู้อบพลังง�นแสงอ�ทิตย์	 เต�ประสิทธิภ�พสูง 

	 	 และหลอดประหยัดไฟ	เป็นต้น

 	EGCO	ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

	 	 (สพฐ.)	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 และสำ�นักง�นนโยบ�ยและ 

	 	 แผนพลังง�น	(สนพ.)	กระทรวงพลงัง�น	ส�นตอ่คว�มรว่มมอื 

  โครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง  

	 	 ปีที่	2	มีโรงเรียน	60	แห่งทั่วประเทศเข้�ร่วมประกวดผลง�น 

	 	 ดีเด่นประจำ�ปี	 2556	 เพื่อรับร�งวัลติดตั้งและส่งมอบระบบ 

	 	 ไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ขน�ด	3.5	กิโลวัตต์	โดยมีโรงเรียน 

	 	 6	แหง่		ไดร้บัคดัเลอืกเปน็โรงเรยีนดเีดน่		และม	ี“กจิกรรม	Energy 

		 	 for	Life	on	Tour”	ซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่คว�มรู้ด้�นก�ร 

	 	 อนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อมด้วยชุดนิทรรศก�รเคลื่อนท่ี 

	 	 ก�รแข่งขันตอบคำ�ถ�ม	 “Energy	 for	 Life	 Quiz”	 และ	 

	 	 “ก�รประกวดโครงง�นเย�วชนดีเด่น	ปี	2557”	โดยมีผลง�น 

	 	 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงง�นเย�วชนดีเด่น	24	โครงง�น

 	 EGCO	 โดยโรงไฟฟ้�เอ็กโก	 โคเจน	 ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสงเคร�ะห์ก�รทำ�สวนย�งจังหวัดระยอง	 และเทศบ�ลตำ�บล 

	 		 ม�บข่�พัฒน�	 ดำ�เนิน	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาฝีมือกรีดยางพารา	 ให้เกษตรกรช�วสวนย�งตำ�บลม�บข่�	 

	 		 เพื่อให้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมนำ�คว�มรู้ไปประกอบอ�ชีพ	และถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับเกษตรกรร�ยอื่นต่อไป

 	 EGATi	 ดำ�เนิน	 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

	 		 ที่โรงเรียนบ้�นแม่ส�มแลบ	อำ�เภอสบเมย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ซึ่งเป็นโรงเรียนช�ยแดนริมแม่นำ้�ส�ละวิน	นักเรียนส่วนใหญ่ 

	 		 มีเชื้อส�ยกะเหรี่ยงและฐ�นะย�กจน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประท�นอ�ห�รกล�งวันอย่�งเพียงพอ	 และเป็น 

	 		 ศูนย์ก�รเรียนรู้ต้นแบบทำ�เกษตรปลอดส�รพิษต�มแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนนำ�คว�มรู้ที่ได้ไป 

	 		 ประยุกต์ใช้ในครัวเรือน	ซึ่งจะช่วยลดร�ยจ่�ย	เพิ่มร�ยได้	และมีอ�ห�รรับประท�นอย่�งเพียงพอ

การพัฒนาการศึกษา 
 	 RATCH	มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่รอบ 

  โครงการโรงไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นก�รเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ� 

	 	 ใหก้บัเย�วชนม�โดยตลอด	ตัง้แตป่	ี2549	-	2557	รวมทัง้สิน้ 

	 	 11,907	ทุน	เป็นเงิน	23,251,000	บ�ท	นอกจ�กนี้	ยังจัด 

  โครงการการศึกษาเพิ่มทักษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว 

  ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�ง	 RATCH	 กับกระทรวง 

	 	 ศึกษ�ธิก�รและกฬี�	สปป.ล�ว	เพ่ือสนบัสนนุนโยบ�ยด�้น 

	 	 ก�รศึกษ�	 ก�รพัฒน�บุคล�กรและวิช�ชีพ	 มีระยะเวล� 

	 	 ดำ�เนนิก�รตัง้แตป่	ี2554	-	2559	โดยมอบทนุก�รศกึษ�รวม 

	 	 219	 ทุน	 และปรับปรุงห้องปฏิบัติก�รในสถ�บันศึกษ�	 

	 	 6	แห่ง	รวมเป็นเงิน	20,000,000	บ�ท

 	DCAP	ดำ�เนิน	 โครงการทุนการศึกษา DCAP เพื่อน้อง 

  โดยมอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่เด็กและเย�วชนในโรงเรียน 

	 	 พื้นที่รอบโรงไฟฟ้�	21	โรงเรียน	รวม	68	ทุน

สาธารณสุข
 		EGCO	โดยโรงไฟฟ�้รอ้ยเอด็	กรนี	จดั	โครงการหนว่ยแพทย ์

  เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1-3/2557 เพื่อตรวจสุขภ�พให้กับชุมชน 

	 	 รอบโรงไฟฟ้�ร้อยเอ็ด	กรีน	ตำ�บลเหนือเมือง	อำ�เภอเมือง	 

	 	 จงัหวดัรอ้ยเอด็	นอกจ�กนี	้โรงไฟฟ�้เอก็โก	โคเจน	ยงัไดจ้ดั 

  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 ให้บริก�รตรวจสุขภ�พ 

		 	 ตรวจรักษ�เบื้องต้น	ถอนฟัน	และขูดหินปูน	ให้กับชุมชน 

	 	 รอบโรงไฟฟ�้เอก็โก	โคเจน	ตำ�บลม�บข�่	อำ�เภอนคิมพฒัน� 

	 	 จังหวัดระยอง	อีกด้วย
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เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้
	 ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	กฟผ.	ประจำ�ปี	2557	ฉบับนี้	 จัดทำ�เนื้อห�ส�ระในรอบปี	2557	ระหว่�งวันที่	 1	มกร�คม	 

ถงึวนัท่ี	31	ธันว�คม	2557	เกีย่วกบัผลก�รดำ�เนนิง�นด้�นเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มของ	กฟผ.	ในมมุมองก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื 

โดยจัดทำ�ต�มนโยบ�ยของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ	 (สคร.)	 กระทรวงก�รคลัง	 มีเป้�หม�ยเพื่อเปิดเผย 

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทร�บ	 

ประกอบด้วยหน่วยง�นภ�ครัฐ/ผู้กำ�กับดูแล	 คู่ค้�/ผู้ส่งมอบ	 สังคมในภ�พรวมของประเทศ	 ชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้�/ชุมชน 

ต�มแนวส�ยส่งไฟฟ้�	นักวิช�ก�ร/NGO	คณะกรรมก�รบริห�ร/ผู้บริห�รและพนักง�น	ลูกค้�และประช�ชนทั่วไป	

	 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นเล่มนี้	 กฟผ.	 เลือกใช้แนวท�งก�รเปิดเผยตัวช้ีวัดต�มคู่มือก�รจัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของ	

Global	Reporting	Initiative	(GRI)	โดยในป	ี2557	กฟผ.	ตัง้ใจเปดิเผยขอ้มลูต�มร�ยก�รตวัชีว้ดั	GRI	G4	ในระดบั	“In	accordance” 

–	 Core	 รวมถึงเปิดเผยข้อมูลร�ยส�ข�ในกลุ่มผู้ให้บริก�รส�ธ�รณูปโภคไฟฟ้�	 (Electric	 Utility	 Sector	 Supplement)	 และ 

ขอก�รรับรองระดับก�รร�ยง�นอย่�งเป็นท�งก�รจ�ก	GRI	โดยได้นำ�ผลก�รตรวจรับรองม�แสดงไว้ในหนังสือร�ยง�นฯ	เล่มนี้ด้วย	

	 ทั้งนี้	ปัจจุบัน	กฟผ.	ยังไม่ได้ขอรับก�รตรวจรับรองหนังสือร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก	(External	 

Assurance)	เนื่องจ�กฝ่�ยบริห�รมีนโยบ�ยให้ปรับปรุงผลก�รดำ�เนินง�นให้มีคว�มสอดคล้องกับตัวชี้วัดม�กที่สุดก่อนให้หน่วยง�น 

ภ�ยนอกตรวจรับรอง	ซึ่งต�มแผนกำ�หนดไว้ในปี	2561	

	 สำ�หรับขอบเขตก�รร�ยง�นจะครอบคลุมเฉพ�ะก�รดำ�เนินง�นภ�ยใน	 กฟผ.	 เท่�นั้น	 ไม่รวมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในเครือ	 

ผู้ส่งมอบ	 คู่ค้�	 หรือผู้รับเหม�	 แต่มีเนื้อห�ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในเครือ	 กฟผ.	 ท้ัง	 5	 บริษัท	 

แสดงไว้ด้วย	 โดยจัดทำ�เป็นสองภ�ษ�คือ	 ฉบับภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	 และส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�กเว็บไซต์ของ	 กฟผ.	 

ห�กท่�นสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือร�ยง�นเล่มนี้	กรุณ�ติดต่อที่

ฝ่�ยกิจก�รสังคม	

ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)

สำ�นักง�นใหญ่	บ�งกรวย	นนทบุรี	11130

โทรศัพท์:	0-2436-4610,	0-2436-4612	

โทรส�ร:	0-2436-4695

เว็บไซต์:	http://www.egat.co.th

GRI Content Index for “In accordance” – Core
[G4-17, G4-20, G4-21, G4-22, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-33] [G4-32]

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard 

Disclosures

Page 

Number

External 

Assurance

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1 4	-	5  -

G4-2  13  -

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3  6  -

G4-4 6	-	7   -

G4-5 6   -

G4-6 7   -

G4-7  6  -

G4-8  7  -

G4-9  7,	58  -

G4-10 58   -

EU1 6   -

EU2  7  -

EU3  7  -

EU4 7  -

EU5 53	-	54  -

G4-11  60  -

G4-12  23  -

G4-13  No	signif icant	changes  -

G4-14  13,	40  -

G4-15  81	-	82  -

G4-16  54  -
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA and Indicators Page 

Number

Omission (s) External 

Assurance

CATEGORY: ECONOMIC

MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA  26  - - 

G4-EC7 26	-	27   - - 

G4-EC8 26	-	27  -  - 

MATERIAL ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA  28	-	29  -  -

G4-EC9 29  -   -

MATERIAL ASPECT: AVAILABILTY AND RELIABILITY
DMA	
(former	EU6)

 30	-	31  -  -

EU10  30  -  -

MATERIAL ASPECT: DEMAND-SIDE MANAGEMENT 
DMA
(former	EU7)

 32	-	34  -  -

MATERIAL ASPECT: RESEARCH AND DEVELOPMENT
DMA	
(former	EU8)

 35	-	37  -  -

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

MATERIAL ASPECT: MATERIALS
G4-DMA  40	-	41  -  -

G4-EN1  8,	40	-	41  -  -

G4-EN2  40  -  -

MATERIAL ASPECT: ENERGY
G4-DMA  6,	30  -  -

G4-EN3  41	-	42  -  -

G4-EN4 41	-	42  -  -

G4-EN6 43  -  -

G4-EN7  32,	34  -  -

MATERIAL ASPECT: WATER
G4-DMA  45  -  -

G4-EN8  45  -  -

G4-EN9  45  -  -

G4-EN10 46  -  -

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard 

Disclosures

Page 

Number

External 

Assurance

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17  7,	94  -

G4-18 14  - 

G4-19 14  - 

G4-20 94  - 

G4-21 94  - 

G4-22 94  - 

G4-23  No	signif icant	changes - 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24  21	-	22  -

G4-25 21  - 

G4-26 21	-	22  - 

G4-27 21	-	22  - 

REPORT PROFILE
G4-28  94  -

G4-29 94   -

G4-30 94   -

G4-31 94   -

G4-32 95	-	99   -

G4-33 94   -

GOVERNANCE
G4-34  15	-	16  -

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56  18  -

[G4-32][G4-32]
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA and Indicators Page 

Number

Omission (s) External 

Assurance

MATERIAL ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA  48  -  -

G4-EN11  48  -  -

G4-EN12  48	-	49 -   -

G4-EN13  49  -  -

G4-EN14 49	-	50   -  -

MATERIAL ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA  46,	50	-	51  -  -

G4-EN15 52   -  -

G4-EN16 52   -  -

G4-EN17 52   -  -

G4-EN18 52   -  -

G4-EN19 53	-	54   -  -

G4-EN20 52   -  -

G4-EN21 47   -  -

MATERIAL ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMA  44	-	45  -  -

G4-EN22  45  -  -

G4-EN23  44	-	45  -  -

G4-EN24  45  -  -

G4-EN25  45  -  -

G4-EN26  45  -  -

MATERIAL ASPECT: TRANSPORT

G4-DMA  43  -  -

G4-EN30  43  -  -

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA  58  -  -

DMA	 
(former	EU14)

66   -  -

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA and Indicators Page 

Number

Omission (s) External 

Assurance

G4-LA1  59  -  -

G4-LA2  60  -  -

EU15  59  -  -

MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA  61  -  -

G4-LA5  61  -  -

G4-LA6 63   -  -

G4-LA7 62   -  -

G4-LA8 62   -  -

MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA 64  -  -

G4-LA9 65   -  -

G4-LA10 64 -   -

G4-LA11  66  -  -

SUB-CATEGORY: SOCIETY

MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA  67	-	68  -  -

G4-SO1 69	-	70,	72   -  -

MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA  19  -  -

G4-SO3  19	-	20 -   -

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA  81	-	82  -  -

G4-SO8  82  -  -

MATERIAL ASPECT: DISASTER/EMERGENCY PLANNING AND RESPONSE

DMA	 
(former	EU21)

 79	-	80  -  -

[G4-32][G4-32]
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