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ค�ำแนะน�ำในกำรอ่ำนรำยงำนเล่มนี้
  รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2558 มีเนื้อหาประกอบด้วยผลงานและ
ความส�าเร็จของกิจกรรมการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ครอบคลุมมิติและ 
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Reporting Initiative ฉบับ G4 (GRI G4) รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายสาขาในกลุ่มผู้ให้บริการ 
สาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities Sector Supplement - EUSS) ส�าหรับผลงานและความส�าเร็จ 
ของผลประกอบการด้านการเงินได้แสดงไว้ในหนังสือรายงานประจ�าปี กฟผ. 2558

รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานสร้างสรรค์
ในหัวข้อระบบสูบน�้าแบบอนุกรมอัตโนมัติ ปี 2558
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การเปิดหน้าเหมือง ปี 2558

รางวัลชนะเลิศ ด้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี : รางวัลเชิดชูเกียรติ เครื่องส่งข้อมูล 

การบริหารจัดการน�้าและระบบโทรมาตรลุ่มน�้า กฟผ.

รางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่กรุงเจนีวา ครัง้ที่ 43

รางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส�าหรับอาคาร อาคาร ท.100

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

รางวัลระดับประเทศต่อเนื่อง 13 ปี (พ.ศ. 2546 - 2558)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2558 
ด้านนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลรายงานความยั่งยืน 2558
ระดับดีเด่น

รางวัลการบริหารสู่ความเปน็เลิศ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ

โดยก� ำหนดให้ กฟผ. เป็น เ ลิศในกำรด� ำ เนินงำนทุกด้ ำน 

โดยตั้งเป้ำให้ กฟผ. มีควำมสำมำรถอยู่ในกลุ่มระดับยอดเย่ียม

(Top Quartile) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 

อื่นๆ ในโลก

 ผลิต จัดหำให้ได้มำ จัดส่ง หรือจ�ำหน่ำย 

ซ่ึงพลังงำนไฟฟ้ำ ด�ำเนินธุรกิจกับพลังงำนไฟฟ้ำ

และธุรกิจที่ เกี่ ยวกับหรือต่อเนื่ องกับกิจกำรของ 

กฟผ. รวมถึงผลิตและขำยลิกไนต์ ซ่ึงเป็นไปตำม 

ขอบเขตของ พ.ร.บ. กฟผ. ปี 2511 (ฉบับปรับปรุง

ปี 2535)

รักองค์การ 
	 ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรัก

ผูกพันต่อองค์การ มีความสามัคค	ี

เป ็นน�้ าห น่ึงใจเดียวกัน มีวินัย 

มคีวามรับผดิชอบต่อหน้าท่ี	เสยีสละ

ทุ่มเท	อุทิศตนเพื่อองค์การ	ซื่อสัตย์

สจุรติ	รักษาผลประโยชน์และปกป้อง

ชื่อเสียงขององค์การทุกวิถีทาง

มุ่งงานเลิศ 
	 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีวิสัยทัศน ์

มองการณ์ไกล	มกีารวางแผนงานทีด่ี

และมุ่งกระท�าการด้วยความตั้งใจ 

ขยันหม่ันเพียร โดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม	

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

เป็นส�าคญั	พฒันาตนและพัฒนางาน

สม�่าเสมอ เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ	

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป ็ นที่ ย อม รั บ ขอ งป ร ะช าชน 

หน่วยงาน และองค ์การต ่างๆ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เทิดคุณธรรม 
	 กฟผ.	ยกย่องชมเชยผูป้ระพฤติ

ปฏบิติัตนดีงาม สนบัสนนุผูป้ฏิบัตงิาน 

ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 

และมีคุณธรรม ประกอบคุณงาม 

ความดใีห้แก่ประเทศชาตแิละ	กฟผ.

ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์และ 

ความประพฤติช่ัวทั้งปวง ให้ความ

เป ็นธรรมแก ่ผู ้ ปฏิบัติ งานและ 

ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เลือก

ปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	หรือองค์การใด 

องค์การหนึ่ง

ค่านิยมองค์การ
 กฟผ. ก�ำหนด FIRM-C ให้ผู้ปฏิบัติงำนยึดถือปฏิบัติ และเปน็ทิศทำงกำรท�ำงำน 

ที่ สอดคล้องร่วมกัน อันจะช่วยสร้ำงควำมโดดเด่นท่ี เป็นเอกลักษณ์สู่สังคมและ 

กำรเปน็องค์กำรแห่งควำมเปน็เลิศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมดังนี้ 

Fairness
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

Integrity
ยึดมั่นในคุณธรรม

Responsibility & 
Accountability
ส�านึกในความรับผิดชอบ
และหน้าที่

Mutual Respect
เคารพคุณค่าของคน

Commitment to Continuous 
Improvement and 
Teamwork
มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและการท�างานเป็นทีม

ด�ำเนินธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยกำรประพฤติปฏิบัติ
ที่เท่ำเทียมและเปน็ธรรม
ไม่เลือกถือปฏิบัติและไม่เอำเปรียบ

ท�ำสิ่งที่เปน็ควำมดี ควำมถูกต้อง
ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต
บริสุทธิ์ใจ โปร่งใส เปิดเผย
และรักษำค�ำพูด

ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชำติ ใส่ใจสังคมชุมชน
และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสียสละ
อุทิศตนอย่ำงเต็มก�ำลัง
ควำมสำมำรถ

ปฏบิตัตินตอ่ผู้อื่นดว้ยกำรยกย่อง 

ให้เกียรติ เคำรพในคุณค่ำของ
บุคคลและควำมคิดเห็น เรียนรู้
กำรอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน

ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ด�ำเนินงำนดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
มุ่งสู่องค์กำรแห่งนวัตกรรม
และพัฒนำตนให้เข้ำกับ
ควำมเปลี่ยนแปลง

• มุ่งเน้นการท�างานที่โปร่งใส
  ตรวจสอบได้
• ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ

• ซ่ือสัตย์ สุจริตในหน้ำที่กำรงำน
• รักษาช่ือเสียงขององค์การในการ
  ประพฤติตนให้เปน็ที่ไว้วำงใจ
• ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
• ตรงต่อเวลา

• ให้ควำมส�ำคัญกับผลประโยชน์
  ของประเทศชำติ ใส่ใจสังคม
  ชุมชน และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
• ตัง้ใจ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร 
• แก้ไขปัญหำที่เปน็อุปสรรค
• มุ่งผลส�ำเรจ็ขององคก์ำร
  และกำรอยูร่ว่มกบัชุมชน 

• รับฟังและเข้าใจความรู้สึก
  ของผู้อื่น
• ให้เกียรติและมีน�้าใจไมตรี
  ต่อผู้มำติดต่อ

• ใฝ่รู้ พัฒนำตนเองให้เข้ำกับ
  ควำมเปลี่ยนแปลง
• คิดอย่างเปน็ระบบและบูรณาการ
  เพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ
• มองการณไ์กล มองหำโอกำสใหม่
  อยู่เสมอ

           FIRM-C ค�ำอธิบำย พฤติกรรมที่ มุ่งเน้น
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วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ

โดยก� ำหนดให้ กฟผ. เป็น เลิศในกำรด� ำ เ นินงำนทุกด้ ำน 

โดยตั้งเป้ำให้ กฟผ. มีควำมสำมำรถอยู่ในกลุ่มระดับยอดเย่ียม

(Top Quartile) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 

อื่นๆ ในโลก

 ผลิต จัดหำให้ได้มำ จัดส่ง หรือจ�ำหน่ำย 

ซ่ึงพลังงำนไฟฟ้ำ ด�ำเนินธุรกิจกับพลังงำนไฟฟ้ำ

และธุรกิจที่ เกี่ ยวกับหรือต่อเนื่ องกับกิจกำรของ 

กฟผ. รวมถึงผลิตและขำยลิกไนต์ ซ่ึงเป็นไปตำม 

ขอบเขตของ พ.ร.บ. กฟผ. ปี 2511 (ฉบับปรับปรุง

ปี 2535)

รักองค์การ 
	 ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรัก

ผูกพันต่อองค์การ มีความสามัคค	ี

เป ็นน�้ าหนึ่ ง ใจเดียวกัน มีวินัย 

มคีวามรับผดิชอบต่อหน้าท่ี	เสยีสละ

ทุ่มเท	อุทิศตนเพื่อองค์การ	ซื่อสัตย์

สจุรติ	รกัษาผลประโยชน์และปกป้อง

ชื่อเสียงขององค์การทุกวิถีทาง

มุ่งงานเลิศ 
	 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีวิสัยทัศน ์

มองการณ์ไกล	มกีารวางแผนงานทีด่ี

และมุ่งกระท�าการด้วยความต้ังใจ 

ขยันหม่ันเพียร โดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม	

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

เป็นส�าคญั	พฒันาตนและพัฒนางาน

สม�่าเสมอ เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ	

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป ็ นที่ ย อม รั บ ขอ งป ร ะช าชน 

หน่วยงาน และองค ์การต ่างๆ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เทิดคุณธรรม 
	 กฟผ.	ยกย่องชมเชยผูป้ระพฤติ

ปฏบิติัตนดีงาม สนบัสนนุผูป้ฏิบัตงิาน 

ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 

และมีคุณธรรม ประกอบคุณงาม 

ความดใีห้แก่ประเทศชาตแิละ	กฟผ.

ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์และ 

ความประพฤติช่ัวทั้งปวง ให้ความ

เป ็นธรรมแก ่ผู ้ ป ฏิ บัติ งานและ 

ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เลือก

ปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	หรือองค์การใด 

องค์การหนึ่ง

ค่านิยมองค์การ
 กฟผ. ก�ำหนด FIRM-C ให้ผู้ปฏิบัติงำนยึดถือปฏิบัติ และเปน็ทิศทำงกำรท�ำงำน 

ที่ สอดคล้องร่วมกัน อันจะช่วยสร้ำงควำมโดดเด่นท่ี เป็นเอกลักษณ์สู่สังคมและ 

กำรเปน็องค์กำรแห่งควำมเปน็เลิศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมดังนี้ 

Fairness
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

Integrity
ยึดมั่นในคุณธรรม

Responsibility & 
Accountability
ส�านึกในความรับผิดชอบ
และหน้าที่

Mutual Respect
เคารพคุณค่าของคน

Commitment to Continuous 
Improvement and 
Teamwork
มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและการท�างานเป็นทีม

ด�ำเนินธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยกำรประพฤติปฏิบัติ
ที่เท่ำเทียมและเปน็ธรรม
ไม่เลือกถือปฏิบัติและไม่เอำเปรียบ

ท�ำสิ่งที่เปน็ควำมดี ควำมถูกต้อง
ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต
บริสุทธิ์ใจ โปร่งใส เปิดเผย
และรักษำค�ำพูด

ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชำติ ใส่ใจสังคมชุมชน
และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสียสละ
อุทิศตนอย่ำงเต็มก�ำลัง
ควำมสำมำรถ

ปฏบิตัตินตอ่ผู้อื่นดว้ยกำรยกย่อง 

ให้เกียรติ เคำรพในคุณค่ำของ
บุคคลและควำมคิดเห็น เรียนรู้
กำรอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน

ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ด�ำเนินงำนดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
มุ่งสู่องค์กำรแห่งนวัตกรรม
และพัฒนำตนให้เข้ำกับ
ควำมเปลี่ยนแปลง

• มุ่งเน้นการท�างานที่โปร่งใส
  ตรวจสอบได้
• ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ

• ซ่ือสัตย์ สุจริตในหน้ำที่กำรงำน
• รักษาช่ือเสียงขององค์การในการ
  ประพฤติตนให้เปน็ที่ไว้วำงใจ
• ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
• ตรงต่อเวลา

• ให้ควำมส�ำคัญกับผลประโยชน์
  ของประเทศชำติ ใส่ใจสังคม
  ชุมชน และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
• ตัง้ใจ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร 
• แก้ไขปัญหำที่เปน็อุปสรรค
• มุ่งผลส�ำเรจ็ขององค์กำร
  และกำรอยูร่ว่มกบัชุมชน 

• รับฟังและเข้าใจความรู้สึก
  ของผู้อื่น
• ให้เกียรติและมีน�้าใจไมตรี
  ต่อผู้มำติดต่อ

• ใฝ่รู้ พัฒนำตนเองให้เข้ำกับ
  ควำมเปลี่ยนแปลง
• คิดอย่างเปน็ระบบและบูรณาการ
  เพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ
• มองการณไ์กล มองหำโอกำสใหม่
  อยู่เสมอ
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 	 ในปี	 2558	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.) 

ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจตามยุทธศาสตร์หลัก	 4	 ด้าน 

อย่างต่อเนื่อง	 คือ	 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านธุรกิจหลัก 

2. การด�าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองในแนวทางใหม่ร่วมกับบริษัท 

ในเครือของ	 กฟผ.	 3. การเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ	 กฟผ. 

เพื่อให้เป็นองค์การที่ภาคภูมิใจของประเทศ	และ	4.	การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร	 โดยฝึกอบรมให้มีความสามารถด้าน

บริหารงานและด้านเทคนิค	และน�าไปถ่ายทอดต่อกลุ่มบุคลากร

ในสายงาน

		 ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 เป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมโลกที่ช่วยลดโลกร้อนจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศโลก	 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 กฟผ.	

ได้บรรจุประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกไว้ใน

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่	 3	 โดยมีแผนแม่บทการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกของ	 กฟผ.	 ปี	 2559 - 2563	 รองรับ 

ในการขับเคลื่อนทั้งองค์การอย่างเป็นรูปธรรม

		 นอกจากนั้น	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา	เพื่อเป็นการสนอง

นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์ม 

ในพื้นที่ภาคใต้	 ซึ่งประสบปัญหาราคาน�้ามันปาล์มตกต�่าและ 

ล้นตลาด	 โรงไฟฟ้ากระบ่ีจึงปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถ 

ใช้น�้ามันปาล์มดิบร่วมกับน�้ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า	 และรับซื้อ 

น�้ามันปาล์มดิบจากผู้ประกอบการที่จังหวัดกระบี่เป็นจ�านวน	

15,730	 ตัน	 เพ่ือช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของราษฎร

อย่างต่อเนื่อง

		 ส�าหรับเหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี	 2558	 นับเป็นพระมหา 

กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที่	2	ที่จังหวัดสงขลา 

ซึ่งมีก�าลังผลิตติดตั้ง	 800	 เมกะวัตต์	 ท�าให้ระบบไฟฟ้าของ 

ภาคใต้มีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น	พร้อมทั้งเสด็จฯ

เปิดศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าจะนะ	 และทอดพระเนตรการแสดง 

นทิรรศการด้วยความสนพระทยั	ยงัความปลาบปลืม้แก่ประชาชน

ข้าราชการ	และผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ที่เฝ้ารับเสด็จจ�านวนมาก

	 โครงการเฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ปีที่สอง	จ�านวน	2	โครงการ	

คือ	 “โครงการปลูกป่า	 กฟผ.	 เฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	 สามารถ

ปลูกได้	16,500	ไร่	เกินกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	10,000	ไร	่โดย

ปลูกในพื้นที่จังหวัดน่าน	สงขลา	นครศรีธรรมราช	ชุมพร	จันทบุรี 

และเขื่อนสิรินธร	 ส่วน	 “โครงการแว่นแก้ว	 เฉลิมพระเกียรติ	 60 

พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	

กฟผ.	 ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	 และหอแว่นกรุ๊ป 

ด�าเนินการตรวจวัดสายตา	 และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ด้อย

โอกาส	 จ�านวน	 41,124	 คน	 เกินกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว	้

30,000	อัน

	 ทางด้านคดีฟ้องร้องซึ่งกลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ 

ได้ท�าการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่า	โรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อให้เกิด 

มลพิษ	 ระหว่างปี	 2535 - 2541	 และการท�าเหมืองแม่เมาะ 

โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาสิ้นสุดเม่ือ

เดือนกุมภาพันธ์	 2558	นั้น	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนแก่ราษฎรจ�านวน	 123	 ราย	 รวมดอกเบี้ยร้อยละ	 7.5	

เป็นเงิน	49.5	ล้านบาท

		 ในส่วนของเหมืองแม่เมาะ	กฟผ.	ได้ด�าเนินการทุกประการ	

ภายในกรอบเวลา	 90	 วัน	 ตามที่ศาลก�าหนด	 และยื่นขอ 

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพดีกว่า	 ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 เมื่อวันที่	 27	

เมษายน	 2558	 ซ่ึงบทพิสูจน์ถึงการดูแลผลกระทบด้านต่างๆ	

ของ	 กฟผ.	 แม่เมาะในวันนี้	 สามารถสัมผัสได้ในงานเทศกาล 

ท่องเที่ยวแม่เมาะ	ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

		 ทางด้านภารกิจหลัก	 ในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยัง

ผู้ใช้ประเภทต่างๆ	 เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญ	

โดยจัดท�าแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน	 และร่วม 

ฝึกซ้อมกบักระทรวงพลงังาน	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	จนท�าให้

ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในภาคใต้	 เม่ือแหล่งก๊าซธรรมชาติของ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	จ�านวน	3	แหล่ง	หยุดจ่ายเพื่อ 

ซ่อมบ�ารงุ	ได้แก่	แหล่งยาดานาและเยตากนุ	ระหว่างวนัท่ี	10	-	19

เมษายน	2558	และแหล่งซอตกิา	ระหว่างวนัที	่20	-	27	เมษายน 

2558

		 ผลงานที่น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจ	ในปี	2558	มีหลายอย่าง	

เช่น	 โรงไฟฟ้าพลังน�้าจ�านวน	 5	 แห่ง	 ได้รับใบรับรอง	 Green 

Industry	ระดับ	4	โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะได้รับรางวัลระดับ

อาเซียน	 4	 รางวัล	 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า

ท้ายเขื่อนนเรศวร	 โรงไฟฟ้ากังหันลมล�าตะคอง	 และโรงไฟฟ้า

สารผู้ว่าการ
พลังน�้าชุมชนบ้านคลองเรือ	 ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 

การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจมาตรฐานประเทศไทย 

ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	 16,914	

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 รวมทั้งโครงการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่	 10 - 11	 สามารถขาย 

คาร์บอนเครดิตได้จ�านวน	 1.5	 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึ่งนับเป็นโครงการ	 CDM	 (Clean	 Development	Mechanism) 

ประเภทปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันไอน�้า

		 ในอนาคต	 กฟผ.	 ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย 

ทั้งด้านการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าและโครงข่ายระบบส่งใหม ่

การยกระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นของผู ้มีส ่วนได  ้

ส่วนเสีย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้น�าความคิด	 นักวิชาการ 

ต่อการด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน 

การด�าเนินงานที่โปร่งใส	และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ออกสู่ชั้นบรรยากาศ	 อย่างไรก็ตาม	 กฟผ.	 ได้ส่งเสริมและ 

บูรณาการการด�าเนินงานขององค์การให้มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	 ตามมาตรฐานสากล	 (ISO	 26000)	 เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการประกาศความมุ่งมั่นในปี	 2560	 และน�าไปสู่ 

การเป็นองค์การทีมี่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	 เทยีบเท่าระดบัสากล 

ในปี	2568

		 ท้ายน้ี	 ผมหวังว่าการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี

ขององค์การ	 ซึ่งได้รับการหล่อหลอมมานานถึง	 46	ปี	 จะช่วย 

ท�าให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	 เพราะเราคิดและท�า 

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นายสุนชัย ค�านูณเศรษฐ์

ผู้ว่าการ กฟผ.

[G4-1] [G4-1]



 	 ในปี	 2558	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.) 

ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจตามยุทธศาสตร์หลัก	 4	 ด้าน 

อย่างต่อเนื่อง	 คือ	 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านธุรกิจหลัก 

2. การด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องในแนวทางใหม่ร่วมกับบริษัท 

ในเครือของ	 กฟผ.	 3. การเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ	 กฟผ. 

เพื่อให้เป็นองค์การที่ภาคภูมิใจของประเทศ	และ	4.	การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร	 โดยฝึกอบรมให้มีความสามารถด้าน

บริหารงานและด้านเทคนิค	และน�าไปถ่ายทอดต่อกลุ่มบุคลากร

ในสายงาน

		 ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 เป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมโลกที่ช่วยลดโลกร้อนจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศโลก	 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 กฟผ.	

ได้บรรจุประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกไว้ใน

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่	 3	 โดยมีแผนแม่บทการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกของ	 กฟผ.	 ปี	 2559 - 2563	 รองรับ 

ในการขับเคลื่อนทั้งองค์การอย่างเป็นรูปธรรม

		 นอกจากนั้น	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา	เพื่อเป็นการสนอง

นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์ม 

ในพ้ืนที่ภาคใต้	 ซึ่งประสบปัญหาราคาน�้ามันปาล์มตกต�่าและ 

ล้นตลาด	 โรงไฟฟ้ากระบี่จึงปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถ 

ใช้น�้ามันปาล์มดิบร่วมกับน�้ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า	 และรับซื้อ 

น�้ามันปาล์มดิบจากผู้ประกอบการที่จังหวัดกระบ่ีเป็นจ�านวน	

15,730	 ตัน	 เพ่ือช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของราษฎร

อย่างต่อเนื่อง

		 ส�าหรับเหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี	 2558	 นับเป็นพระมหา 

กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที่	2	ที่จังหวัดสงขลา 

ซึ่งมีก�าลังผลิตติดตั้ง	 800	 เมกะวัตต์	 ท�าให้ระบบไฟฟ้าของ 

ภาคใต้มีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น	พร้อมทั้งเสด็จฯ

เปิดศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าจะนะ	 และทอดพระเนตรการแสดง 

นทิรรศการด้วยความสนพระทยั	ยงัความปลาบปลืม้แก่ประชาชน

ข้าราชการ	และผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ที่เฝ้ารับเสด็จจ�านวนมาก

	 โครงการเฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ปีที่สอง	จ�านวน	2	โครงการ	

คือ	 “โครงการปลูกป่า	 กฟผ.	 เฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	 สามารถ

ปลูกได้	16,500	ไร	่เกินกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	10,000	ไร	่โดย

ปลูกในพื้นที่จังหวัดน่าน	สงขลา	นครศรีธรรมราช	ชุมพร	จันทบุรี 

และเขื่อนสิรินธร	 ส่วน	 “โครงการแว่นแก้ว	 เฉลิมพระเกียรติ	 60 

พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	

กฟผ.	 ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	 และหอแว่นกรุ๊ป 

ด�าเนินการตรวจวัดสายตา	 และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ด้อย

โอกาส	 จ�านวน	 41,124	 คน	 เกินกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว	้

30,000	อัน

	 ทางด้านคดีฟ้องร้องซ่ึงกลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ 

ได้ท�าการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่า	โรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อให้เกิด 

มลพิษ	 ระหว่างปี	 2535 - 2541	 และการท�าเหมืองแม่เมาะ 

โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตร 

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาสิ้นสุดเม่ือ

เดือนกุมภาพันธ์	 2558	นั้น	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนแก่ราษฎรจ�านวน	 123	 ราย	 รวมดอกเบี้ยร้อยละ	 7.5	

เป็นเงิน	49.5	ล้านบาท

		 ในส่วนของเหมืองแม่เมาะ	กฟผ.	ได้ด�าเนินการทุกประการ	

ภายในกรอบเวลา	 90	 วัน	 ตามที่ศาลก�าหนด	 และยื่นขอ 

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพดีกว่า	 ซ่ึงได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 เมื่อวันที่	 27	

เมษายน	 2558	 ซึ่งบทพิสูจน์ถึงการดูแลผลกระทบด้านต่างๆ	

ของ	 กฟผ.	 แม่เมาะในวันนี้	 สามารถสัมผัสได้ในงานเทศกาล 

ท่องเที่ยวแม่เมาะ	ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

		 ทางด้านภารกิจหลัก	 ในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยัง

ผู้ใช้ประเภทต่างๆ	 เป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญ	

โดยจัดท�าแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน	 และร่วม 

ฝึกซ้อมกบักระทรวงพลงังาน	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	จนท�าให้

ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในภาคใต้	 เมื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติของ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	จ�านวน	3	แหล่ง	หยุดจ่ายเพื่อ 

ซ่อมบ�ารงุ	ได้แก่	แหล่งยาดานาและเยตากนุ	ระหว่างวนัท่ี	10	-	19

เมษายน	2558	และแหล่งซอตกิา	ระหว่างวนัที	่20	-	27	เมษายน 

2558

		 ผลงานที่น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจ	ในปี	2558	มีหลายอย่าง	

เช่น	 โรงไฟฟ้าพลังน�้าจ�านวน	 5	 แห่ง	 ได้รับใบรับรอง	 Green 

Industry	ระดับ	4	โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะได้รับรางวัลระดับ

อาเซียน	 4	 รางวัล	 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า

ท้ายเขื่อนนเรศวร	 โรงไฟฟ้ากังหันลมล�าตะคอง	 และโรงไฟฟ้า

สารผู้ว่าการ
พลังน�้าชุมชนบ้านคลองเรือ	 ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 

การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจมาตรฐานประเทศไทย 

ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	 16,914	

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 รวมทั้งโครงการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่	 10 - 11	 สามารถขาย 

คาร์บอนเครดิตได้จ�านวน	 1.5	 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึ่งนับเป็นโครงการ	 CDM	 (Clean	 Development	Mechanism) 

ประเภทปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันไอน�้า

		 ในอนาคต	 กฟผ.	 ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย 

ทั้งด้านการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าและโครงข่ายระบบส่งใหม ่

การยกระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นของผู ้มีส ่วนได  ้

ส่วนเสีย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้น�าความคิด	 นักวิชาการ 

ต่อการด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน 

การด�าเนินงานที่โปร่งใส	และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ออกสู่ชั้นบรรยากาศ	 อย่างไรก็ตาม	 กฟผ.	 ได้ส่งเสริมและ 

บูรณาการการด�าเนินงานขององค์การให้มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	 ตามมาตรฐานสากล	 (ISO	 26000)	 เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการประกาศความมุ่งมั่นในปี	 2560	 และน�าไปสู่ 

การเป็นองค์การทีมี่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	 เทยีบเท่าระดบัสากล 

ในปี	2568

		 ท้ายน้ี	 ผมหวังว่าการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี

ขององค์การ	 ซึ่งได้รับการหล่อหลอมมานานถึง	 46	ปี	 จะช่วย 

ท�าให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	 เพราะเราคิดและท�า 

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นายสุนชัย ค�านูณเศรษฐ์

ผู้ว่าการ กฟผ.

[G4-1] [G4-1]



รู้จัก กฟผ. 

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็น

รัฐวิสาหกิจบริการสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า 

ให้กับประชาชน	 อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง

พลังงาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่

จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ตามพระราช 

บัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2511	

และปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2535 ด�าเนินภารกิจหลัก

ด้านการผลิต จัดหาให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้า 

ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(กฟภ.)	ลูกค้าตรง	ตามมติคณะรัฐมนตรี	8	ราย	รวมทั้ง

ด�าเนินธุรกิจต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับพลังงานและบริการ

ไฟฟ้า	ผลิต	และขายลิกไนต์

	 การด�าเนินงานของ	กฟผ.	ในปี	2558	เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี พ.ศ.	

2550	ที่มอบหมายให้	กฟผ.	เป็นผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้า

ในสัดส่วนประมาณ	 50%	 ที่เหลือรัฐบาลได้เปิดโอกาส

ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการ

เปิดประมูลแข่งขัน และให้ กฟผ.	 ท�าหน้าที่ด�าเนินการ 

รบัซือ้ไฟฟ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว	(Single	Buyer)	ตามข้อตกลง

ซ้ือไฟฟ้า รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าและ

ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (System Operator) ในการ 

ด�าเนินการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งมี 

โครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศให้แก่ กฟน. กฟภ.	

เพือ่จ�าหน่ายให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าและประชาชน	รวมท้ังลกูค้าตรง

	 กฟผ.	ยังด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคม	ธุรกิจวิศวกรรม

และก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ธุรกิจพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า	

อีกทั้งให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเครื่องและบ�ารุง

รักษาโรงไฟฟ้า	โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	 และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยส่งมอบ

การให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า	 ทั้งนี้	 เพื่อใช้ 

สินทรัพย์และความสามารถหลักของ กฟผ. ที่มีอยู ่ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายภาครัฐ (Asset 

Management) และสร้างโอกาสทางธุรกิจในการให ้

บริการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาด

	 กฟผ. มีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า ประกอบด้วย 

สายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดัน	500	230	132	115	69	และ	

300	(HVDC)	กิโลโวลต์	รวมความยาวทั้งสิ้น	32,993.68	

วงจร-กโิลเมตร	มสีถานไีฟฟ้าแรงสงูรวม	215	สถาน	ีและ 

พกิดัหม้อแปลงไฟฟ้ารวม	94,361.44	เมกะโวลต์แอมแปร์

	 นอกจากนี้แล้ว กฟผ. ยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท 

ในเครือ	(EGAT	Group)	จ�านวน	5	กิจการ	เพื่อขยายด้าน

การผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ ปัจจุบัน กฟผ. พร้อมก้าวสู่กลุ่มประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้าน 

พลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศและประชาคมอาเซียน	

และเป็นผู้น�าการผลิตไฟฟ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วย

ก�ำลังผลิตติดตั้งรวม จ�ำแนกตำมประเภทเช้ือเพลิง

ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ�ำหน่ำย จ�ำแนกตำมกลุ่มลูกค้ำของ กฟผ.

	 กฟผ. มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอบางกรวย	

จังหวัดนนทบุรี และส�านักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง 

5 แห่ง ซ่ึงต้ังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง จังหวัด

พิษณุโลก	1	แห่ง	จังหวัดขอนแก่น	1	แห่ง	และจังหวัด

กระบี่	1	แห่ง

	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 มีก�าลังผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้า 

41	แห่ง	กระจายทั่วประเทศ	รวม	15,548.13	เมกะวัตต์ 

คิดเป็นร้อยละ 40.03 ของก�าลังผลิตรวมทั้งประเทศ 

ที่เหลือเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ ่

ผูผ้ลติเอกชนรายเลก็	บรษิทัในเครือ	และประเทศเพือ่นบ้าน

อื่นๆ 778  ล้านหน่วย

พลังน�้า 13,970  ล้านหน่วย

ถ่านหิน 36,158  ล้านหน่วย

น�้ามันดีเซล 198  ล้านหน่วย

น�้ามันเตา 1 ,073  ล้านหน่วย

น�้ามันปาล์ม 55  ล้านหน่วย

พลังงานหมุนเวียน 4,188  ล้านหน่วย

ก๊าซธรรมชาติ 126,957 ล้านหน่วย

ก�ำลังผลิตติดตั้ง
เช้ือเพลิงรวม

183,377
ล้ำนหน่วย

51,577,372,350

200,000

150,000

100,000

50,000

0

หน่วย : ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

69.23%

7.62%

19.72%

0.42%

0.03%

2.28%

0.59%

0.11%

 กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง ต่างประเทศ ลูกค้าไฟฟ้าอื่นๆ ปริมำณพลังงำนรวม

ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

124,375,891,156

1,621,662,246
1,765,021,472

193,386,610

179,533,333,834

	 ในรอบปี 2558 กฟผ. มีรายได้จากการด�าเนินงาน 

546,299,389,533.98	บาท	คดิเป็นก�าไรสทุธ	ิ30,780,247,079.91 

บาท	และมียอดเงินน�าส่งรัฐ	19,833,094,354.51	บาท

		 กฟผ.	 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรภายนอก ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศที่ส�าคัญ	เช่น

   คณะท�างานในองค์การซีเกรฝ่ายไทย (Thailand 

National	Committee	of	CIGRE)	เพื่อจัดประชุมและสัมมนา

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการพลังงาน

ไฟฟ้า และยังเป็นผู ้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับ 

การไฟฟ้ามาเลเซีย และรัฐวิสาหกิจลาวทุกปี โดยสลับ

เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ	

   ประธานเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่	(CSR-DPIM	Network)	

เพื่อด�าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000	

โดยมีส่วนสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมเหมืองแร ่มีช ่องทางในการแลกเปลี่ยน

กระบวนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 และ

ขยายผลความร่วมมือในระดับเครือข่าย เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพและการท�ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน รวมท้ังสร้าง

ความเข้มแข็งของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร	่

ตลอดจนมีการพัฒนาการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อ

สังคมอย่างต่อเนื่อง

หน่วย : ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

[G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-17, EU1, EU3, EU4] [G4-8, G4-9, G4-16, EU1, EU2, EU3]

6 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 7



รู้จัก กฟผ. 

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็น

รัฐวิสาหกิจบริการสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า 

ให้กับประชาชน	 อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง

พลังงาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่

จัดต้ังข้ึนเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ตามพระราช 

บัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2511	

และปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2535 ด�าเนินภารกิจหลัก

ด้านการผลิต จัดหาให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้า 

ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(กฟภ.)	ลูกค้าตรง	ตามมติคณะรัฐมนตรี	8	ราย	รวมทั้ง

ด�าเนินธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานและบริการ

ไฟฟ้า	ผลิต	และขายลิกไนต์

	 การด�าเนินงานของ	กฟผ.	ในปี	2558	เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี พ.ศ.	

2550	ที่มอบหมายให้	กฟผ.	เป็นผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้า

ในสัดส่วนประมาณ	 50%	 ที่เหลือรัฐบาลได้เปิดโอกาส

ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการ

เปิดประมูลแข่งขัน และให้ กฟผ.	 ท�าหน้าที่ด�าเนินการ 

รบัซือ้ไฟฟ้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว	(Single	Buyer)	ตามข้อตกลง

ซื้อไฟฟ้า รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าและ

ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (System Operator) ในการ 

ด�าเนินการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งมี 

โครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศให้แก่ กฟน. กฟภ.	

เพือ่จ�าหน่ายให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าและประชาชน	รวมท้ังลกูค้าตรง

	 กฟผ.	ยังด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคม	ธุรกิจวิศวกรรม

และก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ธุรกิจพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า	

อีกทั้งให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกับการเดินเครื่องและบ�ารุง

รักษาโรงไฟฟ้า	โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	 และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยส่งมอบ

การให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า	 ทั้งนี้	 เพื่อใช้ 

สินทรัพย์และความสามารถหลักของ กฟผ. ที่มีอยู ่ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายภาครัฐ (Asset 

Management) และสร้างโอกาสทางธุรกิจในการให ้

บริการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาด

	 กฟผ. มีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า ประกอบด้วย 

สายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดัน	500	230	132	115	69	และ	

300	(HVDC)	กิโลโวลต์	รวมความยาวทั้งสิ้น	32,993.68	

วงจร-กโิลเมตร	มสีถานไีฟฟ้าแรงสงูรวม	215	สถาน	ีและ 

พกิดัหม้อแปลงไฟฟ้ารวม	94,361.44	เมกะโวลต์แอมแปร์

	 นอกจากนี้แล้ว กฟผ. ยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท 

ในเครือ	(EGAT	Group)	จ�านวน	5	กิจการ	เพื่อขยายด้าน

การผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ ปัจจุบัน กฟผ. พร้อมก้าวสู่กลุ่มประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้าน 

พลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศและประชาคมอาเซียน	

และเป็นผู้น�าการผลิตไฟฟ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วย

ก�ำลังผลิตติดตั้งรวม จ�ำแนกตำมประเภทเช้ือเพลิง

ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ�ำหน่ำย จ�ำแนกตำมกลุ่มลูกค้ำของ กฟผ.

	 กฟผ. มีส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีอ�าเภอบางกรวย	

จังหวัดนนทบุรี และส�านักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง 

5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู ่ที่จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง จังหวัด

พิษณุโลก	1	แห่ง	จังหวัดขอนแก่น	1	แห่ง	และจังหวัด

กระบี่	1	แห่ง

	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 มีก�าลังผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้า 

41	แห่ง	กระจายทั่วประเทศ	รวม	15,548.13	เมกะวัตต์ 

คิดเป็นร้อยละ 40.03 ของก�าลังผลิตรวมทั้งประเทศ 

ที่เหลือเป็นการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ ่

ผูผ้ลิตเอกชนรายเล็ก	บรษัิทในเครือ	และประเทศเพือ่นบ้าน

อื่นๆ 778  ล้านหน่วย

พลังน�้า 13,970  ล้านหน่วย

ถ่านหิน 36,158  ล้านหน่วย

น�้ามันดีเซล 198  ล้านหน่วย

น�้ามันเตา 1 ,073  ล้านหน่วย

น�้ามันปาล์ม 55  ล้านหน่วย

พลังงานหมุนเวียน 4,188  ล้านหน่วย

ก๊าซธรรมชาติ 126,957 ล้านหน่วย

ก�ำลังผลิตติดตั้ง
เช้ือเพลิงรวม

183,377
ล้ำนหน่วย

51,577,372,350

200,000

150,000

100,000

50,000

0

หน่วย : ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

69.23%

7.62%

19.72%

0.42%

0.03%

2.28%

0.59%

0.11%

 กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง ต่างประเทศ ลูกค้าไฟฟ้าอื่นๆ ปริมำณพลังงำนรวม

ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

124,375,891,156

1,621,662,246
1,765,021,472

193,386,610

179,533,333,834

	 ในรอบปี 2558 กฟผ. มีรายได้จากการด�าเนินงาน 

546,299,389,533.98	บาท	คดิเป็นก�าไรสทุธ	ิ30,780,247,079.91 

บาท	และมียอดเงินน�าส่งรัฐ	19,833,094,354.51	บาท

		 กฟผ.	 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรภายนอก ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศที่ส�าคัญ	เช่น

   คณะท�างานในองค์การซีเกรฝ่ายไทย (Thailand 

National	Committee	of	CIGRE)	เพื่อจัดประชุมและสัมมนา

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับกิจการพลังงาน

ไฟฟ้า และยังเป็นผู้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับ 

การไฟฟ้ามาเลเซีย และรัฐวิสาหกิจลาวทุกปี โดยสลับ

เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ	

   ประธานเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่	(CSR-DPIM	Network)	

เพื่อด�าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000	

โดยมีส่วนสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมเหมืองแร ่ มีช ่องทางในการแลกเปลี่ยน

กระบวนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 และ

ขยายผลความร่วมมือในระดับเครือข่าย เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพและการท�ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน รวมท้ังสร้าง

ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร	่

ตลอดจนมีการพัฒนาการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อ

สังคมอย่างต่อเนื่อง

หน่วย : ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

[G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-17, EU1, EU3, EU4] [G4-8, G4-9, G4-16, EU1, EU2, EU3]
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       การผลิต และซ้ือพลังงานไฟฟ้า จ�าแนกตามประเภทเช้ือเพลิงและพื้นที่

การผลิต / ซ้ือ ประเภทเช้ือเพลิง โรงไฟฟ้า ล้านหน่วย 
(กิโลวัตต์–ช่ัวโมง)

 ระบบผลิตของ กฟผ.

 ซ้ือ

       รวม   20,513.25427

       รวม  14,417.34305

       รวม  45,208.74731

       รวม  70,864.45

       รวม  18324.06

       รวม  308.77089

พลังน�้ำ 
- น�้ำมันเตำ และ ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ลิกไนต์
- น�้ำมันเตำ และ น�้ำมันปำล์ม

ต่ำงประเทศ
- พลังน�้ำ
- พลังน�้ำ
- พลังน�้ำ
- พลังน�้ำ
- พลังน�้ำ
- ถ่ำนหินลิกไนต์
- โครงกำรสำยส่งเช่ือมโยง
- โครงกำรสำยส่งเช่ือมโยง

- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ

ในประเทศ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ และ น�้ำมันเตำ
- ก๊ำซธรรมชำติ และ น�้ำมันเตำ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ถ่ำนหินบิทูมินัส
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ถ่ำนหินบิทูมินัส
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ

- ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน น�้ำมันเตำ 
  กำกอ้อย เศษไม้ เปลือกไม้ 
  เศษยำงพำรำ กำกอ้อย ชีวมวล   
  ทะลำยปำล์มพลังน�้ำ พลังงำน 
  แสงอำทิตย์ พลังงำนลม แกลบ 
  ชำนอ้อย ขยะ และควำมร้อน 
  ทัง้จำกกระบวนกำรผลิต 
  ปูนซิเมนต์ waste gas

- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ และ ดีเซล

โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ (กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคของประเทศ) 
โรงไฟฟ้ำบำงปะกง
โรงไฟฟ้ำพระนครใต้
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ เครื่องที่ 4 - 13
โรงไฟฟ้ำกระบี่

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำลำว เขื่อนน�้ำงึม + เซเสค
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเทิน - หินบุน เครื่องที่ 1 - 3
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำห้วยเฮำะ เครื่องที่ 1 - 2
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำเทิน 2 เครื่องที่ 1 - 4
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำน�้ำงึม 2 เครื่องที่ 1 - 3
บริษัท โรงไฟฟ้ำหงสำ จ�ำกัด (โรงไฟฟ้ำหงสำ) เครื่องที่ 1 - 2
ไทย -มำเลเซีย (HVAC)
ไทย -มำเลเซีย (HVDC)

โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมน�้ำพอง เครื่องที่ 1 - 2
โรงไฟฟ้ำวังน้อย เครื่องที่ 1 - 4
โรงไฟฟ้ำจะนะ เครื่องที่ 1 - 2
โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ เครื่องที่ 1 - 2

ผู้ผลิตเอกชนรำยใหญ่ IPP
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด เครื่องที่ 1
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด เครื่องที่ 2
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ�ำกัด ชุดที่ 1 - 2
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ�ำกัด ชุดที่ 1
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ�ำกัด สำขำโรงไฟฟ้ำไตรเอเนอจี้ ชุดที่ 1 
บริษัทโกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด ชุดที่ 1
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ำกัด ชุดที่ 1 - 2
บริษัท อีสเทิร์น เพำเวอร์ แอนด์ อิเล็กตริค จ�ำกัด ชุดที่ 1
บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ�ำกัด 
บริษัท กัลฟ์เพำเวอร์เจนเนอเรช่ัน จ�ำกัด ชุดที่ 1 - 2
บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ�ำกัด ชุดที่ 1 - 2
บริษัท เก็คโค่ - วัน จ�ำกัด 
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ�ำกัด ชุดที่ 1 - 2
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ�ำกัด ชุดที่ 1 - 2

ผู้ผลิตเอกชนรำยเล็ก SPP (FIRM) + (NON FIRM)
อื่นๆ + ดีเซล

โรงไฟฟ้ำลำนกระบือ
โรงไฟฟ้ำสุรำษฎร์ธำนี

3 ,739 .95963 
10 ,812 .25915
9 ,879 .00379
15 , 1 12 .2 1281
539 .02750

639 .91326
2 ,321 .85228
388 .32260

5 ,332 . 10835
2 , 159 . 1 1582

3 ,438 .31396
0.99619

136 .72060

4,985 . 10145
8 ,387 .06795
9 ,802 .66236
6 ,204 .66656

179 .20202
4 ,598 .41503
3 ,778 .74042

11 ,917 .23
3 ,515 .63
3 ,416 .44
2 ,505 .60
2 ,272 .32

10 ,784 .34
5 ,073 .85
8 ,230 .09
4 ,996 .25
5 ,869 .27
3 ,727 .08

28 ,319 . 17
4 .89435

303 .82489
4 .94600

       รวมทั้งสิ้น  183,376.59
[EU1, EU2]
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กฟผ. ก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำน ISO 26000

ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กร โดยแบ่งเปน็ 4 ด้ำน ดังนี้ 

 เสริมสร้างความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า  
	 มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด

และมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน	และการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน

สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม	

และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	

เช่ือมโยงบทบาทความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมสู่ระดับบุคคลในเชิงรุก
	 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา	

ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

พัฒนาสมรรถภาพในกระบวนงานให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสู่มาตรฐานสากล
มุ่งเน้นการส่งเสริมการด�าเนินงานของกระบวนการหลักให้มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR	in	Process)	ตามมาตรฐาน	

ISO	26000	การด�าเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม

 เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ขององค์กำร ในกำรเปน็รัฐวิสำหกิจที่เปน็ควำมภำคภูมิใจของชำติ (ดีและเก่ง) กฟผ. ได้ถ่ำยทอด

ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวลงสู่ระดับสำยงำนและระดับฝ่ำย โดยมีแผนปฏิบัติกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมรองรับ และก�ำหนดให้มีกำร

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลทุกไตรมำส และคณะกรรมกำร กฟผ. ทุก 6 เดือน 

ยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม

1

3

2

4
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       การผลิต และซ้ือพลังงานไฟฟ้า จ�าแนกตามประเภทเช้ือเพลิงและพ้ืนที่

การผลิต / ซ้ือ ประเภทเช้ือเพลิง โรงไฟฟ้า ล้านหน่วย 
(กิโลวัตต์–ช่ัวโมง)

 ระบบผลิตของ กฟผ.

 ซ้ือ

       รวม   20,513.25427

       รวม  14,417.34305

       รวม  45,208.74731

       รวม  70,864.45

       รวม  18324.06

       รวม  308.77089

พลังน�้ำ 
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- ถ่ำนหินลิกไนต์
- โครงกำรสำยส่งเช่ือมโยง
- โครงกำรสำยส่งเช่ือมโยง

- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ

ในประเทศ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ และ น�้ำมันเตำ
- ก๊ำซธรรมชำติ และ น�้ำมันเตำ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
- ก๊ำซธรรมชำติ
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- ก๊ำซธรรมชำติ
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- ก๊ำซธรรมชำติ
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- ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน น�้ำมันเตำ 
  กำกอ้อย เศษไม้ เปลือกไม้ 
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โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ (กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคของประเทศ) 
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โรงไฟฟ้ำจะนะ เครื่องที่ 1 - 2
โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ เครื่องที่ 1 - 2
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บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด เครื่องที่ 2
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โรงไฟฟ้ำสุรำษฎร์ธำนี

3 ,739 .95963 
10 ,812 .25915
9 ,879 .00379
15 , 1 12 .2 1281
539 .02750

639 .91326
2 ,321 .85228
388 .32260

5 ,332 . 10835
2 , 159 . 1 1582

3 ,438 .31396
0.99619

136 .72060

4,985 . 10145
8 ,387 .06795
9 ,802 .66236
6 ,204 .66656

179 .20202
4 ,598 .41503
3 ,778 .74042

11 ,917 .23
3 ,515 .63
3 ,416 .44
2 ,505 .60
2 ,272 .32

10 ,784 .34
5 ,073 .85
8 ,230 .09
4 ,996 .25
5 ,869 .27
3 ,727 .08

28 ,319 . 17
4 .89435

303 .82489
4 .94600

       รวมทั้งสิ้น  183,376.59
[EU1, EU2]

8 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2558

กฟผ. ก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำน ISO 26000

ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กร โดยแบ่งเปน็ 4 ด้ำน ดังนี้ 

 เสริมสร้างความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า  
	 มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด

และมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน	และการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน

สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม	

และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	

เช่ือมโยงบทบาทความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมสู่ระดับบุคคลในเชิงรุก
	 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา	

ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

พัฒนาสมรรถภาพในกระบวนงานให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสู่มาตรฐานสากล
มุ่งเน้นการส่งเสริมการด�าเนินงานของกระบวนการหลักให้มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR	in	Process)	ตามมาตรฐาน	

ISO	26000	การด�าเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม

 เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ขององค์กำร ในกำรเปน็รัฐวิสำหกิจที่เปน็ควำมภำคภูมิใจของชำติ (ดีและเก่ง) กฟผ. ได้ถ่ำยทอด

ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวลงสู่ระดับสำยงำนและระดับฝ่ำย โดยมีแผนปฏิบัติกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมรองรับ และก�ำหนดให้มีกำร

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลทุกไตรมำส และคณะกรรมกำร กฟผ. ทุก 6 เดือน 

ยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม

1

3

2
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พลังงานไฟฟ้าสะอาด

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
(Demand Side Management: DSM)

พัฒนาพลังงานทางเลือก

โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism: CDM)

ประหยัดไฟเบอร์ 5

โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์

อ�าเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า 
ลดการใช้ไฟฟ้าเกินความจ�าเป็น

โครงการพัฒนางานวิจัย
กังหันลม ชนิดแกนนอน

อ�าเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
โรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจาก 
หญ้าเนเปียร์ อ�าเภอทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
เขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดล�าปาง

พร้อมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ดูแล ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม

องค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันสนับสนุนกีฬาและการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

โครงการปลูกป่า กฟผ.
กีฬายกน�้าหนัก

กีฬาเรือพาย

โครงการสร้าง
ฝายชะลอน�้า

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

โครงการปะการังเทียม
จากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

โครงการ Move 
World Together

โครงการปะการังเทียม
จากลูกถ้วยลิกไนต์

โครงการเยาวชน 
กับการอนุรักษ์
พลังงาน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
ชุมชนบ้านคลองเรือ

อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โครงการแพทย์/  

ทันตกรรมเคลื่อนที่

โครงการชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการแว่นแก้ว
โครงการพัฒนาทุ่งลุยลาย 
พื้นที่สีเขียว เพื่ออยู่ดีมีสุข

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด

โรงไฟฟ้าพลังน�้า เช่น เขื่อนภูมิพล

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนรัชประภา

ช่ือโครงการ
ปรมิาณกา๊ซเรอืน
กระจกที่ลดได้

(tCO
2
/ปี)

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10 - 11

2. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
 

3. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

4. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนแม่กลอง

  369,855

  21,582

  1,755

  3,364

เขื่อนสิริกิติ์
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2. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
 

3. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

4. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนแม่กลอง

  369,855

  21,582

  1,755

  3,364

เขื่อนสิริกิติ์



ผลงานท่ีภาคภูมิใจในปี 2558

ผลการด�าเนินงาน

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด

โครงการพัฒนากลไกพลังงานที่สะอาด (CDM)  

ที่อยู่ระหว่างร่วมพัฒนาโครงการ

โครงการต้นแบบส�าหรับโครงการลดก๊าซ 

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน 

ของประเทศไทย (T-VER Program) 

โครงการจัดท�าคาร์บอนฟุตพรินท์

โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ISO 14001

การรายงานข้อมูลตามแนวทาง

โรงไฟฟ้าที่ผ่านการประเมิน CSR DIW

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ.

(EGAT Learning Center)

โรงไฟฟ้าดีเด่นด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

การได้รับใบรับรอง 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 (สะสม)

สนับสนุนทุนวิจัย

ผลการด�าเนินงานด้าน DSM (สะสม)

โครงการปลูกป่า กฟผ.

ปี 2557

3,981.30

ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

8 โครงการ

2 โครงการ

4 โครงการ

27 แห่ง

21 แห่ง

เปิดใช้งานแล้ว 1 แห่ง

36 หน่วยงาน

อาคาร ท.100

24 ผลิตภัณฑ์

187.37 ล้านบาท

หน้า

46

54

54

52

44

95

89

86 - 87

89

90

37

39

38

75

ปี 2556

5,936.00

ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

6 โครงการ

2 โครงการ

1 โครงการ

27 แห่ง

GRI G3 ระดับ A

20 แห่ง

-

29 หน่วยงาน

อาคาร ท.102 

อาคารอนุรักษ์

พลังงาน 3 ปีซ้อน

21 ผลิตภัณฑ์

199.15 ล้านบาท

ลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

11 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ
ป่าต้นน�้า 1 ล้านต้น

ปี 2558

3,127.72

ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

4 โครงการ

1 โครงการ

7 โครงการ

27 แห่ง

24 แห่ง

เปิดใช้งานแล้ว 2 แห่ง

29 หน่วยงาน

อาคาร ท.100

อาคารลดคาร์บอน

2 ปีซ้อน

28 ผลิตภัณฑ์

2,476.59 ล้านบาท

ลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

12.3 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

13.5 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ป่าบก 17,400 ไร ่(3.48 ลา้นตน้)
ป่าชุมชน 500 ไร ่(1 แสนตน้)

ป่าชายเลน 2,100 ไร่ 

(1.49 ล้านต้น)

60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ป่าบก 5,000 ไร ่(1 ลา้นตน้)

ป่าชุมชน 500 ไร ่(1 แสนตน้)

ป่าชายเลน 1,000 ไร่ 

(7 แสน 1 หมื่นต้น)

GRI G4 Guidelines

(In accordance-Core)

GRI G4 Guidelines

(In accordance-Core)

12 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2558

ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส
	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ท�าให้การผลิตและส่ง

พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน	

รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลัก	ผู้ใช้ไฟฟ้า

ทั่วไป	และสังคมในภาพรวมด้านความมั่นคงเชื่อถือได้	

	 ดังนั้น	กฟผ.	จึงน�ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร	์

โดยก�าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับ

องค์การ เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาก�าหนดวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์ปัจจัย 

ภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อบริหารความเส่ียงให  ้

ทกุวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์บรรลุผลตามท่ีก�าหนด	โดยระบุ

ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเมิน

ระดับความรุนแรงเพื่อน�าปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อองค์การไปบริหารจัดการ ซึ่งได้น�าหลักการ

บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ	COSO-Enterprise	Risk	

Management (ERM) มาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ภายใต้

กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้น�าแนวทาง

การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง 

มาปรับใช้ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั่วทั้งองค์การ	โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์องค์การตามแผนวิสาหกิจ อีกทั้งมีการจัดท�า 

แผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปีและมีการติดตามและรายงาน

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาสต่อ

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ และยังมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกรอบการ

บริหารความเสี่ยงให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังท�าหน้าที ่

สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผย

ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและ

สาธารณะ มีการประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อองค์การและใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าในกระบวนการ 

วางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับเปล่ียนเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	และประเมิน 

ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์และการ

แข่งขัน	 2)	 ด้านการเงิน	 3)	 ด้านการด�าเนินงาน	 4)	 ด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมการ

ด�าเนินงานทุกภารกิจ	 ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีการ

ก�าหนดแผนจัดการความเส่ียงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์การอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

	 การจัดล�าดับความส�าคัญของโอกาสเชิงยุทธศาสตร	์

และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ กฟผ. มีกระบวนการ 

จัดล�าดับความส�าคัญ	 โดยค�านึงถึง	 5	 ปัจจัย	 คือ	 1)	 ระดับ

ความรุนแรงที่กระทบต่อ	 กฟผ.	 2)	 มีผลต่อการเติบโตธุรกิจ 

3)	 มีผลต่อฐานะการเงิน	 4)	 มีผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า

ของประเทศ	และ	5)	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

		 แผนบริหารความเสี่ยงของ	 กฟผ.	 ในปี	 2558	 สามารถ

บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อความยั่งยืนองค์การ

ให้ลดระดับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	 โดย	 กฟผ.	 ได้พิจารณา

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าและการสร้างการเติบโต

จากธุรกิจเกี่ยวเน่ือง และมีแผนงานและมาตรการบริหาร

ความเส่ียง จนส่งผลให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพใกล้เคียง

ระดับสากล (Model Plant) และสามารถลดเวลาโครงการ 

พฒันาระบบส่งลงได้ ทัง้นี้ หน่วยงานผูร้บัผดิชอบแผนบรหิาร 

ความเสีย่ง	 มกีารตดิตามและรายงานผลการบริหารความเสีย่ง 

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย

[G4-14]

คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 13



ผลงานที่ภาคภูมิใจในปี 2558

ผลการด�าเนินงาน

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด

โครงการพัฒนากลไกพลังงานท่ีสะอาด (CDM)  

ที่อยู่ระหว่างร่วมพัฒนาโครงการ

โครงการต้นแบบส�าหรับโครงการลดก๊าซ 

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน 

ของประเทศไทย (T-VER Program) 

โครงการจัดท�าคาร์บอนฟุตพรินท์

โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ISO 14001

การรายงานข้อมูลตามแนวทาง

โรงไฟฟ้าที่ผ่านการประเมิน CSR DIW

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ.

(EGAT Learning Center)

โรงไฟฟ้าดีเด่นด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

การได้รับใบรับรอง 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 (สะสม)

สนับสนุนทุนวิจัย

ผลการด�าเนินงานด้าน DSM (สะสม)

โครงการปลูกป่า กฟผ.

ปี 2557

3,981.30

ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

8 โครงการ

2 โครงการ

4 โครงการ

27 แห่ง

21 แห่ง

เปิดใช้งานแล้ว 1 แห่ง

36 หน่วยงาน

อาคาร ท.100

24 ผลิตภัณฑ์

187.37 ล้านบาท

หน้า

46

54

54

52

44

95

89

86 - 87

89

90

37

39

38

75

ปี 2556

5,936.00

ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

6 โครงการ

2 โครงการ

1 โครงการ

27 แห่ง

GRI G3 ระดับ A

20 แห่ง

-

29 หน่วยงาน

อาคาร ท.102 

อาคารอนุรักษ์

พลังงาน 3 ปีซ้อน

21 ผลิตภัณฑ์

199.15 ล้านบาท

ลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

11 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ
ป่าต้นน�้า 1 ล้านต้น

ปี 2558

3,127.72

ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง

4 โครงการ

1 โครงการ

7 โครงการ

27 แห่ง

24 แห่ง

เปิดใช้งานแล้ว 2 แห่ง

29 หน่วยงาน

อาคาร ท.100

อาคารลดคาร์บอน

2 ปีซ้อน

28 ผลิตภัณฑ์

2,476.59 ล้านบาท

ลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

12.3 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

13.5 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ป่าบก 17,400 ไร ่(3.48 ลา้นตน้)
ป่าชุมชน 500 ไร ่(1 แสนตน้)

ป่าชายเลน 2,100 ไร่ 

(1.49 ล้านต้น)

60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ป่าบก 5,000 ไร ่(1 ลา้นตน้)

ป่าชุมชน 500 ไร ่(1 แสนตน้)

ป่าชายเลน 1,000 ไร่ 

(7 แสน 1 หมื่นต้น)

GRI G4 Guidelines

(In accordance-Core)

GRI G4 Guidelines

(In accordance-Core)

12 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2558

ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส
	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ซ่ึงถือเป็นกระบวนการที่ท�าให้การผลิตและส่ง

พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงอย่างย่ังยืน	

รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลัก	ผู้ใช้ไฟฟ้า

ทั่วไป	และสังคมในภาพรวมด้านความมั่นคงเชื่อถือได้	

	 ดังนั้น	กฟผ.	จึงน�ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร	์

โดยก�าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับ

องค์การ เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาก�าหนดวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์ปัจจัย 

ภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อบริหารความเส่ียงให  ้

ทกุวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์บรรลุผลตามท่ีก�าหนด	โดยระบุ

ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเมิน

ระดับความรุนแรงเพื่อน�าปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อองค์การไปบริหารจัดการ ซึ่งได้น�าหลักการ

บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ	COSO-Enterprise	Risk	

Management (ERM) มาใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคัญเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ภายใต้

กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้น�าแนวทาง

การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง 

มาปรับใช้ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั่วทั้งองค์การ	โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์องค์การตามแผนวิสาหกิจ อีกทั้งมีการจัดท�า 

แผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปีและมีการติดตามและรายงาน

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาสต่อ

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ และยังมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกรอบการ

บริหารความเสี่ยงให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังท�าหน้าที ่

สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผย

ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและ

สาธารณะ มีการประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อองค์การและใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าในกระบวนการ 

วางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	และประเมิน 

ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความส�าเรจ็ของเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์และการ

แข่งขัน	 2)	 ด้านการเงิน	 3)	 ด้านการด�าเนินงาน	 4)	 ด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมการ

ด�าเนินงานทุกภารกิจ	 ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม และมีการ

ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์การอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

	 การจัดล�าดับความส�าคัญของโอกาสเชิงยุทธศาสตร	์

และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ กฟผ. มีกระบวนการ 

จัดล�าดับความส�าคัญ	 โดยค�านึงถึง	 5	 ปัจจัย	 คือ	 1)	 ระดับ

ความรุนแรงที่กระทบต่อ	 กฟผ.	 2)	 มีผลต่อการเติบโตธุรกิจ 

3)	 มีผลต่อฐานะการเงิน	 4)	 มีผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า

ของประเทศ	และ	5)	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

		 แผนบริหารความเสี่ยงของ	 กฟผ.	 ในปี	 2558	 สามารถ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนองค์การ

ให้ลดระดับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	 โดย	 กฟผ.	 ได้พิจารณา

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าและการสร้างการเติบโต

จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และมีแผนงานและมาตรการบริหาร

ความเส่ียง จนส่งผลให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพใกล้เคียง

ระดับสากล (Model Plant) และสามารถลดเวลาโครงการ 

พฒันาระบบส่งลงได้ ทัง้นี้ หน่วยงานผูร้บัผดิชอบแผนบรหิาร 

ความเสีย่ง	 มกีารตดิตามและรายงานผลการบริหารความเสีย่ง 

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย
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ประเภทความเสี่ยง แผนงาน/มาตรการควบคุมความเส่ียง ผลกระทบ
ตัวช้ีวัด/เป้าประสงค์ที่ส�าคัญที่ ส่งผลกระทบต่อความกังวลของสาธารณะ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ประเภทความเสี่ยง/แผนควบคุมความเสี่ยง ผลกระทบ
ตัวช้ีวัด/เป้าประสงค์

ที่ส�าคัญ
ผลลัพธ์

1. ดา้นกระบวนการจดัหา

2. ด้านกระบวนการผลิต
 และการจัดการ
   ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. ด้านกระบวนจัดส่ง

การรั่วไหลของน�้ามัน / สารเคมี / ของเสีย (วัตถุอันตราย)
สาเหตุ: การขนส่งของผู้ประกอบการไม่ได้มาตรฐาน
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง: มีการระบุ
ในสัญญาให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างเขื่อน
สาเหตุ: สภาวะการปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของ 
เปลือกโลกท�าให้เกิดแผ่นดินไหว อาจท�าให้เกิดความ
เสียหายต่อโครงสร้างเขื่อนและการด�าเนินงานของ กฟผ. 
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง: แผนงานตรวจสอบ 
และประเมินความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.)

ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าต�่ากว่าเกณฑ์ (ความเสี่ยงด้าน
การด�าเนินงาน)
สาเหตุ: เกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์
ขัดข้องหรือเสื่อมสภาพ ภัยธรรมชาติ
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง:
1. แผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพในสถานี
  ไฟฟ้าแรงสูง 
2. แผนฉุกเฉินกรณีระบบผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติขัดข้อง
3. แผนป้องกันเสาส่งไฟฟ้าล้มในจุดเสี่ยง
4. แผนดูแลและบ�ารุงรักษาสายส่งที่ส�าคัญ 
5. แผนจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง (TLA) 
6. แผนน�าระบบกลับกรณีไฟฟ้าดับเปน็บริเวณกว้าง 
7. แผนรองรับความเสี่ยงระบบไฟฟ้า

การบริหารจัดการน�้าในเขื่อน
สาเหตุ: เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าของ
แต่ละเขื่อน
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง: แผนประสานงาน 
จัดการน�้าแบบมีส่วนร่วม

การยอมรับจากสังคมในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่
สาเหตุ: ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ และวิตกกังวลจาก 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน)
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง:
1. แผนควบคุมความเสี่ยง โรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่ 
  1) แผนสร้างความเข้าใจโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
  2) แผนสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ 
    เรียนรู้การพัฒนาพลังงาน
  3) แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4) แผนสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
     กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 

2. แผนควบคุมความเสี่ยงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้แก่ 
  1) แผนงานด้านการสื่อสารสาธารณะ และการยอมรับของ 
   ประชาชน 
  2) แผนสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  3) แผนสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ 
   เรียนรู้การพัฒนาพลังงาน 
  4) แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5) แผนสร้างสัมพันธ์เชิงรุกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  6) แผนสานสัมพันธ์และรักษาเครือข่ายชุมชน

ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมกับประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ความเสียหายที่เกิดกับ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

- ผู้ใชไ้ฟขาดความ
  เช่ือถือด้านความมั่นคง  

  ของระบบไฟฟ้า
- เกิดความเสียหายทาง 
  เศรษฐกิจ

ผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ

ก�าลังผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใชไ้ฟฟ้า

- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
- เครื่องหมาย ฉลาก และป้าย
  บนรถขนส่งวัตถุอันตราย
- ใบก�ากับการขนส่ง
- เอกสารค�าแนะน�าเกี่ยวกับ  
  วัตถุอันตราย
- เครื่องมือและอุปกรณ ์
  ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ไม่มีความเสียหายของ
โรงไฟฟ้าและเขื่อนจาก
แผ่นดินไหว

ค่าความรุนแรงของการ
เกิดไฟฟ้าดับ (BDI) ของ
เหตุการณ์แต่ละครัง้มีค่า 
System Minutes ไม่เกิน 
1.0 ต่อเหตุการณ์ 

การบริหารจัดการน�้า 
มีผลกระทบต่อชุมชน
ในวงจ�ากัด 1 วัน

ดัชนีความพึงพอใจของ 
ผู้ใชไ้ฟฟ้าในภาพรวม 
มีผลการส�ารวจการ
ยอมรับระดับ 3 ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ตอบแบบส�ารวจ

ไม่มีการรั่วไหล 
ของวตัถอุนัตราย

ไม่มีความเสียหาย
ของโรงไฟฟ้า
และเขื่อน 
จากแผ่นดินไหว

0.416 System 
Minute

ไม่มีข้อร้องเรียน 
การบริหาร 
จัดการน�้า

ระดับการยอมรับ
ร้อยละ 73.47 
ของชุมชน
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ประเด็นส�ำคัญในกำรรำยงำน

	 กฟผ. โดยฝ่ายกิจการสังคมมีแนวทางในการ

ก�าหนดและคัดเลือกประเด็นส�าคัญของหนังสือ

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 กฟผ.	 ประจ�าปี	

2558	ดังนี้

   ระบุประเด็น พิจารณาจากคุณลักษณะ

ขององค์การและผลกระทบจากการด�าเนินงานของ 

องค์การต่อผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม รวมถึง

ประเด็นด ้านความยั่งยืนที่ มีความส�าคัญระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ	 เช่น	การลดการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก	การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่

   จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ ค�านึงถึงนัย

ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 ทั้งใน 

มุมมองขององค์การ โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์และทิศทางขององค์การ	 และการ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการและผู้เก่ียวข้อง

ของทกุสายงาน	 รวมถึงในมมุมองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ซึ่งน�ามาจากการวิเคราะห์ผลส�ารวจและวิจัยต่างๆ 

เช่น	 การส�ารวจสัมพันธภาพ ความพึงพอใจ และ 

การยอมรบัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการด�าเนนิงาน 

ของ	 กฟผ.	 การประเมินความสัมพันธ์กับชุมชน 

รอบเข่ือนและโรงไฟฟ้า และการส�ารวจการมีหรือ 

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน	กฟผ.	เป็นต้น

   ตรวจสอบและทบทวนควำมครอบคลุม
ของประเด็นส�ำคัญ ฝ่ายกิจการสังคมน�าเสนอ

ผลการคัดเลือกประเด็นส�าคัญต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารงานส่ือสารองค์การและความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ทุกสายงาน

ขั้นตอนการก�าหนดประเด็นส�าคัญ

ประเด็นส�าคัญ
             1
          2   
    5         
    6         
7             
 8      3      
 9      4      
    13         
 15   14              10   
    16         
             
                    11 
             
    17    12     

ความส�าคัญต่อ กฟผ.

มาก

มาก
น้อย

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
 ผู

้มีส
่วน

ได
้ส่ว

นเ
สีย

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   ของสถานประกอบการ

11.  ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน / 

   ผู้บริหาร

12. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

   ส่ิงแวดล้อม

13. การใช้น�้า 

14. การวิจัยและพัฒนา

15. การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

   ในภาพรวม

16. การจ้างงาน

17. การปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

1.  ชุมชนท้องถิ่น 

2.  ความพร้อมจ่ายและความมั่นคง 

 เช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า 

3.  การใช้พลังงาน

4.  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5.  การต่อต้านการทุจริต

6.  การฝึกอบรมและการให้การศึกษา

7.  การจัดท�าแผนรองรับกรณีเกิด 

 เหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

8.  การใช้วัสดุ

9.  ผลกระทบเศรษฐกิจทางอ้อม 
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ประเภทความเส่ียง แผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผลกระทบ
ตัวช้ีวัด/เป้าประสงค์ที่ส�าคัญที่ ส่งผลกระทบต่อความกังวลของสาธารณะ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ประเภทความเสี่ยง/แผนควบคุมความเสี่ยง ผลกระทบ
ตัวช้ีวัด/เป้าประสงค์

ที่ส�าคัญ
ผลลัพธ์

1. ดา้นกระบวนการจดัหา

2. ด้านกระบวนการผลิต
 และการจัดการ
   ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. ด้านกระบวนจัดส่ง

การรั่วไหลของน�้ามัน / สารเคมี / ของเสีย (วัตถุอันตราย)
สาเหตุ: การขนส่งของผู้ประกอบการไม่ได้มาตรฐาน
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง: มีการระบุ
ในสัญญาให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างเขื่อน
สาเหตุ: สภาวะการปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของ 
เปลือกโลกท�าให้เกิดแผ่นดินไหว อาจท�าให้เกิดความ
เสียหายต่อโครงสร้างเขื่อนและการด�าเนินงานของ กฟผ. 
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง: แผนงานตรวจสอบ 
และประเมินความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.)

ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าต�่ากว่าเกณฑ์ (ความเสี่ยงด้าน
การด�าเนินงาน)
สาเหตุ: เกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์
ขัดข้องหรือเสื่อมสภาพ ภัยธรรมชาติ
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง:
1. แผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพในสถานี
  ไฟฟ้าแรงสูง 
2. แผนฉุกเฉินกรณีระบบผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติขัดข้อง
3. แผนป้องกันเสาส่งไฟฟ้าล้มในจุดเสี่ยง
4. แผนดูแลและบ�ารุงรักษาสายส่งที่ส�าคัญ 
5. แผนจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง (TLA) 
6. แผนน�าระบบกลับกรณีไฟฟ้าดับเปน็บริเวณกว้าง 
7. แผนรองรับความเสี่ยงระบบไฟฟ้า

การบริหารจัดการน�้าในเขื่อน
สาเหตุ: เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าของ
แต่ละเขื่อน
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง: แผนประสานงาน 
จัดการน�้าแบบมีส่วนร่วม

การยอมรับจากสังคมในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่
สาเหตุ: ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ และวิตกกังวลจาก 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน)
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยง:
1. แผนควบคุมความเสี่ยง โรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่ 
  1) แผนสร้างความเข้าใจโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
  2) แผนสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ 
    เรียนรู้การพัฒนาพลังงาน
  3) แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4) แผนสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
     กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 

2. แผนควบคุมความเสี่ยงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้แก่ 
  1) แผนงานด้านการสื่อสารสาธารณะ และการยอมรับของ 
   ประชาชน 
  2) แผนสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  3) แผนสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ 
   เรียนรู้การพัฒนาพลังงาน 
  4) แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5) แผนสร้างสัมพันธ์เชิงรุกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  6) แผนสานสัมพันธ์และรักษาเครือข่ายชุมชน

ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมกับประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ความเสียหายที่เกิดกับ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

- ผู้ใชไ้ฟขาดความ
  เช่ือถือด้านความมั่นคง  

  ของระบบไฟฟ้า
- เกิดความเสียหายทาง 
  เศรษฐกิจ

ผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ

ก�าลังผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใชไ้ฟฟ้า

- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
- เครื่องหมาย ฉลาก และป้าย
  บนรถขนส่งวัตถุอันตราย
- ใบก�ากับการขนส่ง
- เอกสารค�าแนะน�าเกี่ยวกับ  
  วัตถุอันตราย
- เครื่องมือและอุปกรณ ์
  ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ไม่มีความเสียหายของ
โรงไฟฟ้าและเขื่อนจาก
แผ่นดินไหว

ค่าความรุนแรงของการ
เกิดไฟฟ้าดับ (BDI) ของ
เหตุการณ์แต่ละครัง้มีค่า 
System Minutes ไม่เกิน 
1.0 ต่อเหตุการณ์ 

การบริหารจัดการน�้า 
มีผลกระทบต่อชุมชน
ในวงจ�ากัด 1 วัน

ดัชนีความพึงพอใจของ 
ผู้ใชไ้ฟฟ้าในภาพรวม 
มีผลการส�ารวจการ
ยอมรับระดับ 3 ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ตอบแบบส�ารวจ

ไม่มีการรั่วไหล 
ของวตัถอุนัตราย

ไม่มีความเสียหาย
ของโรงไฟฟ้า
และเขื่อน 
จากแผ่นดินไหว

0.416 System 
Minute

ไม่มีข้อร้องเรียน 
การบริหาร 
จัดการน�้า

ระดับการยอมรับ
ร้อยละ 73.47 
ของชุมชน

[G4-14]

14 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2558

ประเด็นส�ำคัญในกำรรำยงำน

	 กฟผ. โดยฝ่ายกิจการสังคมมีแนวทางในการ

ก�าหนดและคัดเลือกประเด็นส�าคัญของหนังสือ

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 กฟผ.	 ประจ�าปี	

2558	ดังนี้

   ระบุประเด็น พิจารณาจากคุณลักษณะ

ขององค์การและผลกระทบจากการด�าเนินงานของ 

องค์การต่อผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม รวมถึง

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�าคัญระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ	 เช่น	การลดการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก	การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่

   จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ ค�านึงถึงนัย

ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 ทั้งใน 

มุมมองขององค์การ โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์และทิศทางขององค์การ	 และการ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการและผู้เกี่ยวข้อง

ของทกุสายงาน	 รวมถงึในมมุมองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ซึ่งน�ามาจากการวิเคราะห์ผลส�ารวจและวิจัยต่างๆ 

เช่น	 การส�ารวจสัมพันธภาพ ความพึงพอใจ และ 

การยอมรบัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�าเนนิงาน 

ของ	 กฟผ.	 การประเมินความสัมพันธ์กับชุมชน 

รอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า และการส�ารวจการมีหรือ 

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน	กฟผ.	เป็นต้น

   ตรวจสอบและทบทวนควำมครอบคลุม
ของประเด็นส�ำคัญ ฝ่ายกิจการสังคมน�าเสนอ

ผลการคัดเลือกประเด็นส�าคัญต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารงานส่ือสารองค์การและความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ทุกสายงาน

ขั้นตอนการก�าหนดประเด็นส�าคัญ

ประเด็นส�าคัญ
             1
          2   
    5         
    6         
7             
 8      3      
 9      4      
    13         
 15   14              10   
    16         
             
                    11 
             
    17    12     

ความส�าคัญต่อ กฟผ.

มาก

มาก
น้อย

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
 ผู

้มีส
่วน

ได
้ส่ว

นเ
สีย

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   ของสถานประกอบการ

11.  ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน / 

   ผู้บริหาร

12. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

   ส่ิงแวดล้อม

13. การใช้น�้า 

14. การวิจัยและพัฒนา

15. การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

   ในภาพรวม

16. การจ้างงาน

17. การปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

1.  ชุมชนท้องถิ่น 

2.  ความพร้อมจ่ายและความมั่นคง 

 เช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า 

3.  การใช้พลังงาน

4.  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5.  การต่อต้านการทุจริต

6.  การฝึกอบรมและการให้การศึกษา

7.  การจัดท�าแผนรองรับกรณีเกิด 

 เหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

8.  การใช้วัสดุ

9.  ผลกระทบเศรษฐกิจทางอ้อม 
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การก�ากับดูแลกิจการ
	 จากสถานะที่	 กฟผ.	 เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน�าที่ม ี

ภารกิจผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประเทศ	 และต้องมีความพร้อมจ่ายผ่านโครงข่ายระบบ

ส่งไฟฟ้าแรงสูง	ไปยังผู้ใช้ไฟทั่วทุกภูมิภาค	จึงต้องมีความ 

รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	 และสังคม	 ควบคู่กับการดูแล 

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ดงันัน้การมคีณะกรรมการบรหิาร 

องค์การที่มีสมรรถนะความสามารถสูงและมีจริยธรรม 

ความซื่อสัตย์โปร่งใสจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการของ  กฟผ. 

ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริหารจ�านวน	2	คณะ	คือ	

1.	คณะกรรมการ	กฟผ.	ซึ่งเป็นคณะกรรมการก�ากับดูแล

สูงสุดได้แก่	 ประธานกรรมการ	 และกรรมการจ�านวน 

ไม่เกินสิบคน	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี	 และ

มีผู้ว่าการ	กฟผ.	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	รวมทั้งหมด	

11	 คน	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้การ

ด�าเนินงานในภาพรวมขององค์การมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท่ีดีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและหลัก

ธรรมาภิบาล	 รวมไปถึงให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 

ผู้บริหารระดับสูง	ได้แก่	รองผู้ว่าการ	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	และ

ผู้อ�านวยการฝ่าย

		 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ได้แต่งต้ังคณะ

กรรมการชุดย่อยอีก	 10	 คณะ	 เพ่ือช่วยกล่ันกรองงาน 

 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	 ในส่วนของฝ่ายบริหาร	 โดยมี

คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ.	ซึ่งมีผู้แทนกรรมการ

กฟผ.	เป็นประธานกรรมการ	และรองผูว่้าการกจิการสงัคม

เป็นหนึง่ในคณะกรรมการ	ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลด้านนโยบาย 

แผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 แผนแม่บทความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	 และแผนแม่บทการสื่อสารองค์การ 

รวมทัง้ตดิตามผลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญเป็นรายไตรมาส 

และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ	กฟผ.	ทราบ

	 2.	คณะกรรมการบรหิาร	กฟผ.	ประกอบด้วย	ผูว่้าการ

กฟผ.	 เป็นประธาน	 รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ	 เป็น 

กรรมการ	ท�าหน้าทีบ่รหิารการด�าเนนิงานของทกุสายงาน 

ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ในแผน

วิสาหกิจ	กฟผ.	และแผนกลยุทธ์สายงาน	รวมถึงรายงาน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการ	

กฟผ.	ทราบหรือพิจารณาตัดสินใจ

		 ทั้งนี้ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	 กฟผ.	 และ

ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็น

คนละบุคคล	 เพื่อแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีให้เกิดความ

สมดุล	 โปร่งใส	 และมีความชัดเจน	 แต่เพื่อให้มีความ	

เช่ือมโยง	 ระหว่างการก�ากับดูแลกิจการกับการบริหาร

องค์การ	 จึงมีผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ท�าหน้าที่เลขานุการคณะ

กรรมการ	กฟผ.	โดยต�าแหน่ง

[G4-34]

		 ทางด้านการบริหารงานขององค์การ	 คณะกรรมการ	
กฟผ.	 จะมีการประชุมทุกเดือน	 เพื่อก�ากับดูแลด้านนโยบาย	
พิจารณาการด�าเนินงานที่ส�าคัญต่อภาพรวมของ	 กฟผ. 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 การตรวจสอบภายใน	 การ
ด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล	 การบริหารความเสี่ยง	 และ
ติดตามผลการด�าเนินงาน	รวมถึงจะมีการสัมมนายุทธศาสตร์
ประจ�าปี	ในไตรมาสที่	1	และ	2	ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร	
กฟผ.	 เพื่อทบทวน	 และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก	
ความเสี่ยงต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อ	กฟผ.	ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�าเนินงานของ	กฟผ.	เช่น	นโยบาย

รัฐบาล	 ความคาดหวังของกระทรวงพลังงาน	 และกระทรวง 
การคลัง	เป็นต้น	เพื่อก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	
กลุ่มแผนงานและโครงการระดับองค์การจัดท�าเป็นแผน
วิสาหกิจ	 กฟผ.	 แล้วถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังรองผู้ว่าการ
เพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์ระดับสายงาน	ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดท�า
แผนปฏิบัติการระดับฝ่าย	ไปจนถึงระดับหัวหน้ากอง	หัวหน้า
แผนก	และผู้ปฏิบัติงานในที่สุด
		 ทั้งนี้	 ในปี	2558	กฟผ.	ยังคงใช้วิสัยทัศน์เดิม	คือ	“เป็น 
องค์กรชัน้น�าในกจิการไฟฟ้าในระดบัสากล”	แต่ปรับยทุธศาสตร์ 
มุง่เน้นความเป็นเลศิทกุด้านเทยีบเท่าหน่วยงานชัน้น�าของโลก 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

[G4-34]

คณะกรรมการ กฟผ.

ผู้ว่าการ

ส�านักตรวจสอบภายใน

รองผู้ว่าการบริหาร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง รองผู้ว่าการเช้ือเพลิง

ส�านักผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล กฟผ.

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารของ 
คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล กฟผ.

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กฟผ.

คณะกรรมการ
สรรหารองผู้ว่าการ

คณะกรรมการ
สรรหาผู้ว่าการ

อนุคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการสรรหา 
ผู้ช่วยผู้ว่าการและ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย

คณะกรรมการสรรหา 
ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า รองผู้ว่าการระบบส่ง

ตารางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ท่ีส�าคัญ ผู้บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบ

ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การปรับปรุงด้านประสิทธิภาพด้านธุรกิจหลัก

- ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระดับ TOP Quartile

- การปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบ

  ส่งไฟฟ้า เพื่อลดเวลาการก่อสร้างให้สั้นลง ร้อยละ 20

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
รองผู้ว่าการระบบส่ง
รองผู้ว่าการเช้ือเพลิง
รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การด�าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองในแนวทางใหม่ 

ร่วมกับบริษัทในเครือของ กฟผ.

- การเติบโตของ กฟผ. อย่างมีคุณภาพ
  ตามอัตราเฉล่ียของโลก ร้อยละ 5 - 10

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือกลุ่ม กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ.
เพื่อให้เป็นองค์การท่ีภาคภูมิของประเทศ

- กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ เป็นความภาคภูมิใจ 
  ของชาติ (ดีและเก่ง) ได้รับการรับรอง G4 
  จาก Third Party 

ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม

16 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 17



การก�ากับดูแลกิจการ
	 จากสถานะที่	 กฟผ.	 เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน�าที่ม ี

ภารกิจผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประเทศ	 และต้องมีความพร้อมจ่ายผ่านโครงข่ายระบบ

ส่งไฟฟ้าแรงสูง	ไปยังผู้ใช้ไฟทั่วทุกภูมิภาค	จึงต้องมีความ 

รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	 และสังคม	 ควบคู่กับการดูแล 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	ดงันัน้การมีคณะกรรมการบรหิาร 

องค์การที่มีสมรรถนะความสามารถสูงและมีจริยธรรม 

ความซื่อสัตย์โปร่งใสจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการของ  กฟผ. 

ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริหารจ�านวน	2	คณะ	คือ	

1.	คณะกรรมการ	กฟผ.	ซึ่งเป็นคณะกรรมการก�ากับดูแล

สูงสุดได้แก่	 ประธานกรรมการ	 และกรรมการจ�านวน 

ไม่เกินสิบคน	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี	 และ

มีผู้ว่าการ	กฟผ.	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	รวมทั้งหมด	

11	 คน	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้การ

ด�าเนินงานในภาพรวมขององค์การมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท่ีดีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและหลัก

ธรรมาภิบาล	 รวมไปถึงให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 

ผู้บริหารระดับสูง	ได้แก่	รองผู้ว่าการ	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	และ

ผู้อ�านวยการฝ่าย

		 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ได้แต่งต้ังคณะ

กรรมการชุดย่อยอีก	 10	 คณะ	 เพื่อช่วยกล่ันกรองงาน 

 

และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ	 ในส่วนของฝ่ายบริหาร	 โดยมี

คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ.	ซึ่งมีผู้แทนกรรมการ

กฟผ.	เป็นประธานกรรมการ	และรองผูว่้าการกจิการสังคม

เป็นหนึง่ในคณะกรรมการ	ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลด้านนโยบาย 

แผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 แผนแม่บทความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	 และแผนแม่บทการสื่อสารองค์การ 

รวมทัง้ตดิตามผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัเป็นรายไตรมาส 

และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ	กฟผ.	ทราบ

	 2.	คณะกรรมการบรหิาร	กฟผ.	ประกอบด้วย	ผูว่้าการ

กฟผ.	 เป็นประธาน	 รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ	 เป็น 

กรรมการ	ท�าหน้าทีบ่รหิารการด�าเนนิงานของทกุสายงาน 

ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ในแผน

วิสาหกิจ	กฟผ.	และแผนกลยุทธ์สายงาน	รวมถึงรายงาน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการ	

กฟผ.	ทราบหรือพิจารณาตัดสินใจ

		 ทั้งนี้ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	 กฟผ.	 และ

ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ซ่ึงเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็น

คนละบุคคล	 เพื่อแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีให้เกิดความ

สมดุล	 โปร่งใส	 และมีความชัดเจน	 แต่เพื่อให้มีความ	

เชื่อมโยง	 ระหว่างการก�ากับดูแลกิจการกับการบริหาร

องค์การ	 จึงมีผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ท�าหน้าที่เลขานุการคณะ

กรรมการ	กฟผ.	โดยต�าแหน่ง

[G4-34]

		 ทางด้านการบริหารงานขององค์การ	 คณะกรรมการ	
กฟผ.	 จะมีการประชุมทุกเดือน	 เพื่อก�ากับดูแลด้านนโยบาย	
พิจารณาการด�าเนินงานที่ส�าคัญต่อภาพรวมของ	 กฟผ. 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 การตรวจสอบภายใน	 การ
ด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล	 การบริหารความเส่ียง	 และ
ติดตามผลการด�าเนินงาน	รวมถึงจะมีการสัมมนายุทธศาสตร์
ประจ�าปี	ในไตรมาสที่	1	และ	2	ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร	
กฟผ.	 เพื่อทบทวน	 และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก	
ความเสี่ยงต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อ	กฟผ.	ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�าเนินงานของ	กฟผ.	เช่น	นโยบาย

รัฐบาล	 ความคาดหวังของกระทรวงพลังงาน	 และกระทรวง 
การคลัง	เป็นต้น	เพื่อก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	
กลุ่มแผนงานและโครงการระดับองค์การจัดท�าเป็นแผน
วิสาหกิจ	 กฟผ.	 แล้วถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังรองผู้ว่าการ
เพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์ระดับสายงาน	ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดท�า
แผนปฏิบัติการระดับฝ่าย	ไปจนถึงระดับหัวหน้ากอง	หัวหน้า
แผนก	และผู้ปฏิบัติงานในที่สุด
		 ทั้งนี้	 ในปี	2558	กฟผ.	ยังคงใช้วิสัยทัศน์เดิม	คือ	“เป็น 
องค์กรช้ันน�าในกจิการไฟฟ้าในระดบัสากล”	แต่ปรบัยทุธศาสตร์ 
มุง่เน้นความเป็นเลศิทกุด้านเทยีบเท่าหน่วยงานชัน้น�าของโลก 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

[G4-34]

คณะกรรมการ กฟผ.

ผู้ว่าการ

ส�านักตรวจสอบภายใน

รองผู้ว่าการบริหาร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง รองผู้ว่าการเช้ือเพลิง

ส�านักผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล กฟผ.

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารของ 
คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล กฟผ.

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กฟผ.

คณะกรรมการ
สรรหารองผู้ว่าการ

คณะกรรมการ
สรรหาผู้ว่าการ

อนุคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการสรรหา 
ผู้ช่วยผู้ว่าการและ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย

คณะกรรมการสรรหา 
ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า รองผู้ว่าการระบบส่ง

ตารางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ท่ีส�าคัญ ผู้บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบ

ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การปรับปรุงด้านประสิทธิภาพด้านธุรกิจหลัก

- ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระดับ TOP Quartile

- การปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบ

  ส่งไฟฟ้า เพ่ือลดเวลาการก่อสร้างให้สั้นลง ร้อยละ 20

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
รองผู้ว่าการระบบส่ง
รองผู้ว่าการเช้ือเพลิง
รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การด�าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองในแนวทางใหม่ 

ร่วมกับบริษัทในเครือของ กฟผ.

- การเติบโตของ กฟผ. อย่างมีคุณภาพ
  ตามอัตราเฉล่ียของโลก ร้อยละ 5 - 10

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือกลุ่ม กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ.
เพื่อให้เป็นองค์การท่ีภาคภูมิของประเทศ

- กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ เป็นความภาคภูมิใจ 
  ของชาติ (ดีและเก่ง) ได้รับการรับรอง G4 
  จาก Third Party 

ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม

16 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 17



	 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงและบริหารจัดการในเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน	 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ	 กฟผ.	 หรือในกิจการที่กระท�า
ให้แก่	 กฟผ.	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ตามที่ก�าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติ	กฟผ.	พ.ศ. 2511	หรือ	2512	นอกจากนี้
กฟผ.	 ยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร 
ใช้ข ้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ 
ผู้อื่นในทางมิชอบ	 (Abusive	 Self-dealing)	 โดยก�าหนดให้
ต้องเปิดเผยรายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ 
ผูบ้ริหารระดบัสงูของรัฐวสิาหกิจหรอืบรษัิทอืน่	และน�าข้อมูล
ดังกล่าวเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายงานประจ�าป	ี
กฟผ.	รวมทั้งเว็บไซต์	กฟผ.
		 การเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงาน	 หากเป็น
กรรมการใหม่	 กฟผ.	 จะจัดบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์	
พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์	 รวมทั้งข้อมูลระบบต่างๆ	 ที่ใช้งาน
ภายใน	กฟผ.	กฎหมาย	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน 
ส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลท่ีจ�าเป็นส�าหรับการท�า
หน้าที่กรรมการ	 ส่วนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาผ่านหลักสูตรการอบรม / สัมมนา
จากสถาบันต่างๆ	 รวมทั้งการเย่ียมชมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน	 กฟผ.	 การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
		 ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	 กฟผ.	 จะม ี
บทบาททีส่�าคญัในการสมัมนายทุธศาสตร์กบัคณะกรรมการ

บริหาร	 กฟผ.	 โดยจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมถึงการช้ีบ่งความเส่ียงและปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ	
กฟผ.	 ด้านเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 น�าไปสู่การ 
ก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจ	 ส่งผลให้	 กฟผ. 
สามารถดูแลผลกระทบเชิงลบได ้ดีกว ่าค ่าเป ้าหมาย 
โรงไฟฟ้าทั่วประเทศได้ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให้
เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 สุขภาพ	 และคุณภาพชีวิต
ของชุมชนให้น้อยที่สุด	 จนได้รับใบเกียรติบัตร	 CSR-DIW	
CSR-DPIM	และอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	4	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	 นอกจากนี้คณะกรรมการ	 กฟผ.	 และคณะ 
กรรมการบริหาร	 กฟผ.	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการชี้แจงการ 
ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	 สุขภาพ	 และชุมชน	
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
		 การประเมินผลการด�าเนินงาน	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	
จะประเมินตนเองปีละ	1	ครั้ง	 โดยใช้แบบประเมิน	2	แบบ	
ได้แก่	 แบบทั้งคณะ	 และแบบรายบุคคล	 เมื่อด�าเนินการ 
ประเมินแล้วเสร็จ	 จะได้รับแจ้งผลการประเมินอย่างเป็น
ทางการในที่ประชุมของคณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อพิจารณา
ผลการประเมินตนเอง	 และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อท�าให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิผลดีขึ้น	 ทั้งนี้เป็นไป 
ตามแนวทางปฏบิตัทิีดี่ด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
ตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ของ	สคร.

กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการก�ากับดูแลสูงสุด
การหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน และบทบาทในการด�าเนินงาน

 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงานจะเปน็ผูเ้สนอรายช่ือคณะกรรมการ กฟผ. ใหป้ระธานส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย 

รฐัวสิาหกิจ (สคร.) พจิารณาเหน็ชอบ แล้วสง่ไปยงัรองนายกรฐัมนตรเีพื่อกลั่นกรอง และเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีน�าเสนอ 

คณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบในที่สดุ โดยเกณฑท์ี่ใช้ในการเสนอช่ือและคดัเลอืกเปน็ไปตามพระราชบญัญตั ิกฟผ. มาตรา 14 

นอกจากนีต้อ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่คีณุสมบตัติอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังาน

รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518

  รายช่ือของคณะกรรมการ กฟผ. จะถูกพิจารณาจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น 

จ�านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 และตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2535 

หรอื 2557 ที่ก�าหนดใหก้ระทรวงการคลงัเสนอช่ือผูแ้ทนกระทรวงเปน็กรรมการ กฟผ.

	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ได้ออกข้อบังคับ	 กฟผ. 
ที่	 346	 ว่าด้วย	 การก�ากับดูแลกิจการ	 โดยได้ระบุ
เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณไว้ในข้อบังคับ 
ดังกล่าว	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของ	 กฟผ.	 มีความ 
โปร่งใส	 มีคุณธรรม	 และค�านึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และก�าหนดให้คณะ
กรรมการ	 กฟผ.	 ผู้บริหาร	 และผู้ปฏิบัติงานทุกคน	
ต้องปฏิบัติตามจริยธรรม	 จรรยาบรรณในข้อบังคับ	
ฉบับที่ 	 347	 ว ่าด ้วย	 ประมวลจริยธรรมของ
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ฝ่ายบริหาร	 และผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งข้อก�าหนด	 กฟผ.	 ที่	 1/2552	 ว่าด้วยการ
บังคับใช้จรรยาบรรณ	 กฟผ.	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
จรยิธรรมในการด�าเนนิงานของ	กฟผ.	และข้อแนะน�า 
เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ	
กฟผ.	ซึ่งยังมีผลบังคับใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
		 ในส ่ วนของค ่ านิ ยมองค ์การ 	 F IRM-C 
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 และคณะกรรมการบริหาร 
กฟผ.	 ได้ด�าเนินการทบทวนและสรุปว่ายังคงใช้ 
ตามเดิม	 ประกอบด้วย	 การต้ังมัน่ในความเป็นธรรม 
(Fairness)	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 (Integrity)	 ส�านึก 
ในความรับผิดชอบและหน้าที่	 (Responsibility	 & 
Accountability)	 เคารพในคุณค่าของคน	 (Mutual 
Respect)	 มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ 
การท�างานเป็นทีม	(Commitment)	

		 ในปี	 2558	 ที่ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล	การปฏิบัติตามจริยธรรม	ค่านิยมและ
วัฒนธรรม	 กฟผ.	 มีมติเห็นชอบแผนการเสริมสร้าง
ค่านิยมองค์การ	 กฟผ.	 FIRM-C	 ปี	 2558	 และได้
จัดส่งแผนดังกล่าวให้สายงานน�าไปถ่ายทอดและ
ปฏิบัติ	 รวมท้ังจัดท�าคู่มือส่งเสริมค่านิยมองค์การ
ส�าหรับผู้บริหาร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี	 (Role	 Model)	 และเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริม 
ค่านิยมองค์การภายในหน่วยงาน
	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังใช้ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�าปี	 เป็นเครื่องมือในการวัดผล
เกี่ยวกับพฤติกรรมตามค่านิยม	 โดยก�าหนดน�้าหนัก 
พฤติกรรมตามค่านิยมไว้ที่ร ้อยละ	 30	 ผลการ
ด�าเนินงานร้อยละ	 70	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม	กฟผ.
		 ส�าหรับกลไกอื่นท่ีใช้ในการติดตามในเรื่อง
พฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
ที่ดี	 รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความซื่อตรงขององค์การ
นั้น	กฟผ.	มีระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน	
ติดตั้งไว้ที่เว็บไซต์	 กฟผ.	 และระบบอินทราเน็ต
ภายในองค์การ	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู ้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน

	 หลักเกณฑ์ผลการด�าเนินงานตามนโยบาย
ว ่าด ้วยค ่าตอบแทนที่ เกี่ยวข ้องกับเป ้าหมาย 
ด้านเศรษฐกิจ	 สิง่แวดล้อม	 และสงัคม	 ของคณะ
กรรมการ	 กฟผ.	 เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยอตัรา 
ค่าตอบแทน	ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ	 หากกรรมการ
ท่านใดได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
เพิ่มขึ้น	 เช่น	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการ 
บริหารของคณะกรรมการ	 กฟผ.	 กรรมการ 
ธรรมาภิบาล	 กฟผ.	 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
จะ ได ้ รั บค ่ าตอบแทนเพิ่ ม เติ มตามอั ต ราที่ 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเช่นเดียวกัน	 โดยประธาน

กรรมการ	 กฟผ.	 ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งสูงกว่า 
กรรมการร้อยละ	 25	 รองประธานกรรมการ	กฟผ.
ได ้ รั บ เ บ้ียประชุมรายครั้ งสู งกว ่ ากรรมการ 
ร้อยละ	 12.5	 กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย 
มากกว่า	1	คณะ	ได้รับเบี้ยประชุมเพียง	2	คณะๆ 
ละไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 
ที่ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการชุดย ่อยต ่างๆ 
จะไม่ได้รับค่าตอบแทน	 และที่ปรึกษาในเรื่อง 
ค่าตอบแทน	 ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทน	 อีกทั้งยังด�าเนินงานเป็นอิสระจาก 
ผู้บริหาร	กฟผ.

ค่านิยม หลักการ มาตรฐาน และวิธีประพฤติปฏิบัติ 
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	 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงและบริหารจัดการในเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน	 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ	 กฟผ.	 หรือในกิจการที่กระท�า
ให้แก่	 กฟผ.	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ตามที่ก�าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติ	กฟผ.	พ.ศ. 2511	หรือ	2512	นอกจากนี้
กฟผ.	 ยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร 
ใช้ข ้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ 
ผู้อื่นในทางมิชอบ	 (Abusive	 Self-dealing)	 โดยก�าหนดให้
ต้องเปิดเผยรายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ 
ผูบ้ริหารระดบัสงูของรัฐวสิาหกิจหรอืบรษัิทอืน่	และน�าข้อมูล
ดังกล่าวเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายงานประจ�าป	ี
กฟผ.	รวมทั้งเว็บไซต์	กฟผ.
		 การเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงาน	 หากเป็น
กรรมการใหม่	 กฟผ.	 จะจัดบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์	
พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์	 รวมทั้งข้อมูลระบบต่างๆ	 ที่ใช้งาน
ภายใน	กฟผ.	กฎหมาย	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน 
ส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลท่ีจ�าเป็นส�าหรับการท�า
หน้าที่กรรมการ	 ส่วนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาผ่านหลักสูตรการอบรม / สัมมนา
จากสถาบันต่างๆ	 รวมทั้งการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน	 กฟผ.	 การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
		 ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	 กฟผ.	 จะมี 
บทบาททีส่�าคญัในการสมัมนายทุธศาสตร์กบัคณะกรรมการ

บริหาร	 กฟผ.	 โดยจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมถึงการชี้บ่งความเสี่ยงและปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ	
กฟผ.	 ด้านเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 น�าไปสู่การ 
ก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจ	 ส่งผลให้	 กฟผ. 
สามารถดูแลผลกระทบเชิงลบได ้ดีกว ่าค ่าเป ้าหมาย 
โรงไฟฟ้าทั่วประเทศได้ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ	 และคุณภาพชีวิต
ของชุมชนให้น้อยที่สุด	 จนได้รับใบเกียรติบัตร	 CSR-DIW	
CSR-DPIM	และอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	4	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	 นอกจากนี้คณะกรรมการ	 กฟผ.	 และคณะ 
กรรมการบริหาร	 กฟผ.	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการชี้แจงการ 
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ	 และชุมชน	
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
		 การประเมินผลการด�าเนินงาน	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	
จะประเมินตนเองปีละ	1	ครั้ง	 โดยใช้แบบประเมิน	2	แบบ	
ได้แก่	 แบบทั้งคณะ	 และแบบรายบุคคล	 เมื่อด�าเนินการ 
ประเมินแล้วเสร็จ	 จะได้รับแจ้งผลการประเมินอย่างเป็น
ทางการในที่ประชุมของคณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อพิจารณา
ผลการประเมินตนเอง	 และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อท�าให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิผลดีข้ึน	 ทั้งนี้เป็นไป 
ตามแนวทางปฏบิตัทิีดี่ด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
ตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ของ	สคร.

กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการก�ากับดูแลสูงสุด
การหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน และบทบาทในการด�าเนินงาน

 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงานจะเปน็ผูเ้สนอรายช่ือคณะกรรมการ กฟผ. ใหป้ระธานส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย 

รฐัวสิาหกิจ (สคร.) พจิารณาเหน็ชอบ แลว้สง่ไปยงัรองนายกรฐัมนตรเีพื่อกล่ันกรอง และเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีน�าเสนอ 

คณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบในที่สดุ โดยเกณฑท์ี่ใช้ในการเสนอช่ือและคดัเลอืกเปน็ไปตามพระราชบญัญตั ิกฟผ. มาตรา 14 

นอกจากนีต้อ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่คีณุสมบตัติอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังาน

รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518

  รายช่ือของคณะกรรมการ กฟผ. จะถูกพิจารณาจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น 

จ�านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 และตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2535 

หรอื 2557 ที่ก�าหนดใหก้ระทรวงการคลงัเสนอช่ือผูแ้ทนกระทรวงเปน็กรรมการ กฟผ.

	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ได้ออกข้อบังคับ	 กฟผ. 
ที่	 346	 ว่าด้วย	 การก�ากับดูแลกิจการ	 โดยได้ระบุ
เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณไว้ในข้อบังคับ 
ดังกล่าว	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของ	 กฟผ.	 มีความ 
โปร่งใส	 มีคุณธรรม	 และค�านึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และก�าหนดให้คณะ
กรรมการ	 กฟผ.	 ผู้บริหาร	 และผู้ปฏิบัติงานทุกคน	
ต้องปฏิบัติตามจริยธรรม	 จรรยาบรรณในข้อบังคับ	
ฉบับที่ 	 347	 ว ่าด ้วย	 ประมวลจริยธรรมของ
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ฝ่ายบริหาร	 และผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งข้อก�าหนด	 กฟผ.	 ที่	 1/2552	 ว่าด้วยการ
บังคับใช้จรรยาบรรณ	 กฟผ.	 ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
จรยิธรรมในการด�าเนนิงานของ	กฟผ.	และข้อแนะน�า 
เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ	
กฟผ.	ซึ่งยังมีผลบังคับใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
		 ในส ่ วนของค ่ านิ ยมองค ์การ 	 F IRM-C 
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 และคณะกรรมการบริหาร 
กฟผ.	 ได้ด�าเนินการทบทวนและสรุปว่ายังคงใช้ 
ตามเดิม	 ประกอบด้วย	 การต้ังมัน่ในความเป็นธรรม 
(Fairness)	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 (Integrity)	 ส�านึก 
ในความรับผิดชอบและหน้าที่	 (Responsibility	 & 
Accountability)	 เคารพในคุณค่าของคน	 (Mutual 
Respect)	 มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ 
การท�างานเป็นทีม	(Commitment)	

		 ในปี	 2558	 ที่ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล	การปฏิบัติตามจริยธรรม	ค่านิยมและ
วัฒนธรรม	 กฟผ.	 มีมติเห็นชอบแผนการเสริมสร้าง
ค่านิยมองค์การ	 กฟผ.	 FIRM-C	 ปี	 2558	 และได้
จัดส่งแผนดังกล่าวให้สายงานน�าไปถ่ายทอดและ
ปฏิบัติ	 รวมท้ังจัดท�าคู่มือส่งเสริมค่านิยมองค์การ
ส�าหรับผู้บริหาร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี	 (Role	 Model)	 และเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริม 
ค่านิยมองค์การภายในหน่วยงาน
	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังใช้ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�าปี	 เป็นเครื่องมือในการวัดผล
เกี่ยวกับพฤติกรรมตามค่านิยม	 โดยก�าหนดน�้าหนัก 
พฤติกรรมตามค่านิยมไว้ที่ร ้อยละ	 30	 ผลการ
ด�าเนินงานร้อยละ	 70	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม	กฟผ.
		 ส�าหรับกลไกอื่นท่ีใช้ในการติดตามในเรื่อง
พฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
ที่ดี	 รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความซื่อตรงขององค์การ
นั้น	กฟผ.	มีระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน	
ติดตั้งไว้ที่เว็บไซต์	 กฟผ.	 และระบบอินทราเน็ต
ภายในองค์การ	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู ้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน

	 หลักเกณฑ์ผลการด�าเนินงานตามนโยบาย
ว ่าด ้วยค ่าตอบแทนที่ เ ก่ียวข ้องกับเป ้าหมาย 
ด้านเศรษฐกิจ	 สิง่แวดล้อม	 และสงัคม	 ของคณะ
กรรมการ	 กฟผ.	 เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยอตัรา 
ค่าตอบแทน	ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ	 หากกรรมการ
ท่านใดได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
เพิ่มขึ้น	 เช่น	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการ 
บริหารของคณะกรรมการ	 กฟผ.	 กรรมการ 
ธรรมาภิบาล	 กฟผ.	 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
จะ ได ้ รั บค ่ าตอบแทนเพิ่ ม เติ มตามอั ต ราที่ 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเช่นเดียวกัน	 โดยประธาน

กรรมการ	 กฟผ.	 ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งสูงกว่า 
กรรมการร้อยละ	 25	 รองประธานกรรมการ	กฟผ.
ได ้ รั บ เ บ้ียประชุมรายครั้ งสู งกว ่ ากรรมการ 
ร้อยละ	 12.5	 กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย 
มากกว่า	1	คณะ	ได้รับเบี้ยประชุมเพียง	2	คณะๆ 
ละไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 
ที่ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการชุดย ่อยต ่างๆ 
จะไม่ได้รับค่าตอบแทน	 และที่ปรึกษาในเรื่อง 
ค่าตอบแทน	 ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทน	 อีกทั้งยังด�าเนินงานเป็นอิสระจาก 
ผู้บริหาร	กฟผ.

ค่านิยม หลักการ มาตรฐาน และวิธีประพฤติปฏิบัติ 

[G4-56]
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การต่อต้านการทุจริต

[G4-DMA, G4-S04]

การสื่อสารและการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 

เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและกระบวนการด�าเนินงาน

	 ในรอบปี 2558 กฟผ. ยงัคงมุง่เน้นการสร้างธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง 

ต่อเนื่องในการตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 และกระตุ้นจิตส�านึก	

รวมถึงการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน 

การทุจริตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะน�าไปสู ่

การรวมพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ทั่วทั้งองค์การ	โดยกิจกรรมการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ	กฟผ. 

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 3	 ฝ่าย	

เมื่อวันที่	 7	 กันยายน	 2558	 ประกอบด้วยส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(ส�านักงาน	 ป.ป.ช.)	 คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ	 (คนร.)	 และส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการขับเคลือ่นและ 

ผลกัดนัยทุธศาสตร์ชาต	ิ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของประเทศ โดย	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินงานด้านต่างๆ 

ภายใต้กรอบ	MOU	ดังนี้

 การน�ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

การปราบปรามการทุจริต แปลงไปสู่การปฏิบัติ ตามแผน

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การจัดท�า 

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงาน	 (PA)	 และ 

การก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 	 การร่วมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส โดย กฟผ. ให้ความร่วมมือเข้าร่วมเป็น 

1	 ใน	 42	 รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity	 &	 Transparency	Assessment:	 ITA)	ทั้งนี้จากผล

การประเมินฯ	 ในปี	 2557	 กฟผ.	 ได้คะแนนร้อยละ	 83.62 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ	5	หรือระดับสูงสุด

 	 การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของ	กฟผ.	ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล 

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การจัดงาน กฟผ.	

องค์การใสสะอาด การจัดอบรม / บรรยาย เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมให้มีความเข้มแข็ง	เป็นต้น

 	การขับเคล่ือนและผลักดันมาตรการ / แนวทาง

การด�าเนินงาน	เพื่อลด / ขจัดปัญหาการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผล 

เช่น	 กฟผ. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐในภาคีสมชัชา 

คุณธรรมแห่งชาติ และมีส่วนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

ความซื่อตรงแห่งชาติ	พ.ศ. 2554 - 2559

 การบูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตาม

ผลการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอย่างเป็นระบบ	

เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

โดย กฟผ. ได้พัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดย

มีศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการ 

ข้อร้องเรียนตั้งแต่เริ่มรับข้อคิดเห็นไปจนจบกระบวนการ

 เผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ปลุกจิตส�านึก	ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้ง 

ระเบียบปฏิบัติด้านบุคคลที่ควรรู้	ให้แก่ผู้บริหารระดับ	11	

ข้ึนไปและผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ โดยได้ด�าเนินงาน 

เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นของ ป.ป.ช. และองค์การต่อต้าน

คอร์รัปชั่น	รวมทั้งข่าวของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บทความ

วินัย เตือนก่อนท�าผิดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

 จัดกิจกรรมของภาคีเครือข่าย กฟผ. เพื่อ 

องค์การใสสะอาด โดยด�าเนินงานรับสมัครสมาชิกภาค ี

เครือข่ายงานวัน	กฟผ.	องค์การใสสะอาด	และวันรณรงค์ 

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลภายใน กฟผ. รวมทั้งสิ้น	

931 คน และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

การป้องกันและการปราบปรามทุจริตให้ภาคีเครือข่าย 

รับทราบเป ็นรายเดือน รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค  ์

วันคอร์รัปชั่นสากลในที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. 

(คบ.กฟผ.)	และภายใน	กฟผ.	เมื่อวันที่	1	และ	9	ธันวาคม	

2558	ตามล�าดับ

 จัดอบรม/บรรยายเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม

และจรยิธรรมในองค์การให้เข้มแขง็	ในหวัข้อการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ให้กับผู้บริหารและ 

ผู ้ปฏิบัติงาน และจัดบรรยายให้ความรู ้ในเร่ืองการ

ประเมินผล Integrity Transparency Assessment (ITA)	

ให้กับผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตอบแบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	

2558

 เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม หรือการป้องกันการทุจริตของภาคีเครือข่าย

ภายนอกให้แก่ผูป้ฏบิติังาน	กฟผ.	โดยเชิญชวนผู้ปฏิบัตงิาน

กฟผ. และสมาชิกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค	์

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” ซึ่งจัดขึ้น 

ระหว่างวันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. และงาน 

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ	 2558	 Active	 Citizen 

พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปช่ัน” เมื่อวันที่ 6 กันยายน	

2558	ณ	โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนช่ัน 

เซนเตอร์	กทม.

 ทบทวนและปรับปรุ งระเ บียบข ้อบั งคับ

เก่ียวกับการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงการ

พิจารณาก�าหนดบทลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นที่รวดเร็ว	

และเหมาะสมกับการกระท�าผิด

 การประเมินผลและจัดท�ารายงานสรุปผลการ

ด�าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของ	กฟผ.	ประจ�าปี	2558

	 กฟผ. ได้ด�าเนินงานเผยแพร่ให้ความรู้เพ่ือสร้างความ

เข้าใจด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและป้องปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นให้แก่ผู ้บริหารระดับสูงและผู ้ปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเน่ือง ผ่านการด�าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริตของ กฟผ. ประจ�าปี 2558 

ดังนี้

 การจัดงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ปีที่ 4 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ

ร่วมกันขับเคล่ือน กฟผ. ให้เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล 

ปราศจากการทุจริต และเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้แก ่

บุคลากรต ้นแบบที่ มี การปฏิบั ติ สอดคล ้องกับหลั ก 

ธรรมาภิบาล ประจ�าปี 2557 และ 2558 และรางวัล

โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาล	 ประจ�าปี	 2557	 โดยมีนายคุรุจิต	 นาครทรรพ 

ประธานคณะกรรมการ	 กฟผ.	 และนายสนุชยั	 ค�านูณเศรษฐ์ 

ผู้ว่าการ กฟผ.	 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน	 และมีนายชวน	

ศิรินันท์พร กรรมการ กฟผ. ผู ้บริหาร กฟผ. ผู ้บริหาร 

จากบรษิทัในเครอื กฟผ.	และหน่วยงานภายนอก	พร้อมด้วย

ผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.	เข้าร่วมงาน	ณ	หอประชุมเกษม	จาตกิวณชิ

ส�านักงานใหญ่	กฟผ.

[G4-S04]
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การต่อต้านการทุจริต

[G4-DMA, G4-S04]

การสื่อสารและการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 

เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและกระบวนการด�าเนินงาน

	 ในรอบปี 2558 กฟผ. ยงัคงมุง่เน้นการสร้างธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง 

ต่อเน่ืองในการตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 และกระตุ้นจิตส�านึก	

รวมถึงการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน 

การทุจริตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะน�าไปสู ่

การรวมพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ทั่วทั้งองค์การ	โดยกิจกรรมการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ	กฟผ. 

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 3	 ฝ่าย	

เมื่อวันที่	 7	 กันยายน	 2558	 ประกอบด้วยส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(ส�านักงาน	 ป.ป.ช.)	 คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ	 (คนร.)	 และส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นและ 

ผลกัดนัยทุธศาสตร์ชาต	ิ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของประเทศ โดย	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินงานด้านต่างๆ 

ภายใต้กรอบ	MOU	ดังนี้

 การน�ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

การปราบปรามการทุจริต แปลงไปสู่การปฏิบัติ ตามแผน

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การจัดท�า 

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงาน	 (PA)	 และ 

การก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 	 การร่วมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส โดย กฟผ. ให้ความร่วมมือเข้าร่วมเป็น 

1	 ใน	 42	 รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity	 &	 Transparency	Assessment:	 ITA)	ทั้งนี้จากผล

การประเมินฯ	 ในปี	 2557	 กฟผ.	 ได้คะแนนร้อยละ	 83.62 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ	5	หรือระดับสูงสุด

 	 การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของ	กฟผ.	ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล 

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การจัดงาน กฟผ.	

องค์การใสสะอาด การจัดอบรม / บรรยาย เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมให้มีความเข้มแข็ง	เป็นต้น

 	การขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการ / แนวทาง

การด�าเนินงาน	เพื่อลด / ขจัดปัญหาการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผล 

เช่น	 กฟผ. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐในภาคีสมชัชา 

คุณธรรมแห่งชาติ และมีส่วนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

ความซื่อตรงแห่งชาติ	พ.ศ. 2554 - 2559

 การบูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตาม

ผลการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอย่างเป็นระบบ	

เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

โดย กฟผ. ได้พัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดย

มีศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการ 

ข้อร้องเรียนตั้งแต่เริ่มรับข้อคิดเห็นไปจนจบกระบวนการ

 เผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ปลุกจิตส�านึก	ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้ง 

ระเบียบปฏิบัติด้านบุคคลที่ควรรู้	ให้แก่ผู้บริหารระดับ	11	

ขึ้นไปและผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ โดยได้ด�าเนินงาน 

เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นของ ป.ป.ช. และองค์การต่อต้าน

คอร์รัปชั่น	รวมทั้งข่าวของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บทความ

วินัย เตือนก่อนท�าผิดที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

 จัดกิจกรรมของภาคีเครือข่าย กฟผ. เพื่อ 

องค์การใสสะอาด โดยด�าเนินงานรับสมัครสมาชิกภาคี 

เครือข่ายงานวัน	กฟผ.	องค์การใสสะอาด	และวันรณรงค์ 

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลภายใน กฟผ. รวมทั้งส้ิน	

931 คน และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

การป้องกันและการปราบปรามทุจริตให้ภาคีเครือข่าย 

รับทราบเป ็นรายเดือน รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค  ์

วันคอร์รัปชั่นสากลในที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. 

(คบ.กฟผ.)	และภายใน	กฟผ.	เมื่อวันที่	1	และ	9	ธันวาคม	

2558	ตามล�าดับ

 จัดอบรม/บรรยายเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม

และจรยิธรรมในองค์การให้เข้มแขง็	ในหวัข้อการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ให้กับผู้บริหารและ 

ผู ้ปฏิบัติงาน และจัดบรรยายให้ความรู ้ในเร่ืองการ

ประเมินผล Integrity Transparency Assessment (ITA)	

ให้กับผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตอบแบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	

2558

 เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม หรือการป้องกันการทุจริตของภาคีเครือข่าย

ภายนอกให้แก่ผูป้ฏบิติังาน	กฟผ.	โดยเชิญชวนผูป้ฏบิตังิาน

กฟผ. และสมาชิกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค	์

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” ซึ่งจัดขึ้น 

ระหว่างวันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. และงาน 

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ	 2558	 Active	 Citizen 

พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปช่ัน” เมื่อวันที่ 6 กันยายน	

2558	ณ	โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนช่ัน 

เซนเตอร์	กทม.

 ทบทวนและปรับปรุ งระเ บียบข ้อบั ง คับ

เก่ียวกับการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการ

พิจารณาก�าหนดบทลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปช่ันที่รวดเร็ว	

และเหมาะสมกับการกระท�าผิด

 การประเมินผลและจัดท�ารายงานสรุปผลการ

ด�าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของ	กฟผ.	ประจ�าปี	2558

	 กฟผ. ได้ด�าเนินงานเผยแพร่ให้ความรู้เพ่ือสร้างความ

เข้าใจด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและป้องปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นให้แก่ผู ้บริหารระดับสูงและผู ้ปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเน่ือง ผ่านการด�าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริตของ กฟผ. ประจ�าปี 2558 

ดังนี้

 การจัดงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ปีที่ 4 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ

ร่วมกันขับเคล่ือน กฟผ. ให้เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล 

ปราศจากการทุจริต และเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้แก ่

บุคลากรต ้นแบบที่ มี การปฏิบั ติ สอดคล ้องกับหลั ก 

ธรรมาภิบาล ประจ�าปี 2557 และ 2558 และรางวัล

โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาล	 ประจ�าปี	 2557	 โดยมีนายคุรุจิต	 นาครทรรพ 

ประธานคณะกรรมการ	 กฟผ.	 และนายสนุชยั	 ค�านูณเศรษฐ์ 

ผู้ว่าการ กฟผ.	 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน	 และมีนายชวน	

ศิรินันท์พร กรรมการ กฟผ. ผู ้บริหาร กฟผ. ผู ้บริหาร 

จากบรษิทัในเครอื กฟผ.	และหน่วยงานภายนอก	พร้อมด้วย

ผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.	เข้าร่วมงาน	ณ	หอประชมุเกษม	จาตกิวณชิ

ส�านักงานใหญ่	กฟผ.

[G4-S04]
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	 นอกจากน้ี กฟผ. ยังได้ประเมินผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปราม 

การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การ	โดยใช้ประเภทของการประเมินและหลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงาน

คะแนนผลการประเมินล่าสุดของส�านักงาน ป.ป.ช.

ซ่ึงเปน็หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินงาน หลักการ และวิธีการประเมินผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของ กฟผ. 

(Integrity & Transparency

Assessment-ITA)

ผลการประเมิน

องค์ประกอบของการประเมิน

การประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และ 

ผลการส�ารวจประสบการณ์หรือการรับรู้ ที่ท�าให้หน่วยงาน

ทราบถึงข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน และมีการพัฒนา

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อน�าไปสู่การยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวม  

ผลคะแนนรวมเฉลี่ยของแบบประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของการด�าเนินงาน 3 แบบ

  แบบประเมนิตนเองเชิงประจกัษ ์(Evidence-Based 

Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 

โดยหน่วยงานเปน็ผู้ประเมินตนเอง โดยตอบค�าถาม 

พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ

  แบบประเมินการรับรู้หรือข้อคิดเห็นของ 

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

คุณธรรมองค์กร และคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 

(Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) 

ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวิธีการสัมภาษณ์

  แบบประเมินการรับรู้หรือประสบการณ์ตรง 

เกี่ยวกับความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด และคุณธรรม

การให้บริการของหน่วยงาน (External Integrity & 

Transparency Assessment: EIT) ในรอบปีที่ผ่านมา 

โดยวิธีการตอบแบบสอบถามและการสุ่มสัมภาษณ์

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปช่ัน

วัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร และคุณธรรมในการท�างาน

ประเภทการประเมิน หลักเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา
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การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[G4-24, G4-25]

  กฟผ. ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง และถือเป็นกระบวนงานหลักท่ีต้อง 

ด�าเนินการควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้า จึงก�าหนดเป็นเป้าประสงค์ไว้ในแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์การว่า “กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ

ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติ (ดีและเก่ง) ได้รับการรับรอง GRI G4 จาก Third Party” เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติต่อการตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน

 ดังนั้น ในป ี 2558 กฟผ. โดยคณะท�างาน 

ด�าเนินงานและทวนสอบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบด้วยผู ้แทน

จากทุกสายงาน จึงได้ท�าการทบทวน วิเคราะห์ และ 

จัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากที ่

ก�าหนดไว้ในเล่มแผนแม่บทความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

กฟผ. ปี 2552 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยพิจารณา

จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของหน่วยงาน 

ภาครัฐ และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินธุรกิจ 

ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้า ธุรกิจพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ 

ขายลิกไนต์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ 

เดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ให้ 

บรกิารรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยผลจากการทบทวน

และวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส�าคัญต่อ 

กฟผ. ยังคงแบ่งได้เป็น 8 กลุ่มเช่นเดิม

 การสานสัมพันธ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟผ. ได้

ก�าหนดผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของแต่ละสายงานเพื่อ 

ให้สามารถค้นหาความต้องการและความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนถึง 

ความสามารถในการสร้างคุณค่าการตอบสนองความ 

ต้องการและความคาดหวังได้ตรงตามที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีต้องการอย่างสมดลุ และสอดคล้องกบัการด�าเนนิ 

ธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของ กฟผ. 

โดยผลจากการสานสมัพนัธ์มดัีงนี้

สถาบันการเงิน

พนักงานและ
สหภาพแรงงาน

Suppliers คู่ค้า /
พันธมิตรธุรกิจ

ลูกค้าหลัก /
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป

นักวิชาการ
องค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคประชาสังคม

ชุมชน 
(รอบโรงไฟฟ้า
และระบบส่ง)

ภาครัฐและ
ผู้ก�ากับดูแล

สื่อมวลชน
และนักข่าว
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	 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ประเมินผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปราม 

การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การ	โดยใช้ประเภทของการประเมินและหลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงาน

คะแนนผลการประเมินล่าสุดของส�านักงาน ป.ป.ช.

ซ่ึงเปน็หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินงาน หลักการ และวิธีการประเมินผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของ กฟผ. 

(Integrity & Transparency

Assessment-ITA)

ผลการประเมิน

องค์ประกอบของการประเมิน

การประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และ 

ผลการส�ารวจประสบการณ์หรือการรับรู้ ที่ท�าให้หน่วยงาน

ทราบถึงข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน และมีการพัฒนา

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อน�าไปสู่การยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวม  

ผลคะแนนรวมเฉลี่ยของแบบประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของการด�าเนินงาน 3 แบบ

  แบบประเมนิตนเองเชิงประจกัษ ์(Evidence-Based 

Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 

โดยหน่วยงานเปน็ผู้ประเมินตนเอง โดยตอบค�าถาม 

พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ

  แบบประเมินการรับรู้หรือข้อคิดเห็นของ 

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

คุณธรรมองค์กร และคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 

(Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) 

ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวิธีการสัมภาษณ์

  แบบประเมินการรับรู้หรือประสบการณ์ตรง 

เกี่ยวกับความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด และคุณธรรม

การให้บริการของหน่วยงาน (External Integrity & 

Transparency Assessment: EIT) ในรอบปีที่ผ่านมา 

โดยวิธีการตอบแบบสอบถามและการสุ่มสัมภาษณ์

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปช่ัน

วัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร และคุณธรรมในการท�างาน

ประเภทการประเมิน หลักเกณฑ์ที่ ใช้พิจารณา

22 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

[G4-24, G4-25]

  กฟผ. ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง และถือเป็นกระบวนงานหลักท่ีต้อง 

ด�าเนินการควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้า จึงก�าหนดเป็นเป้าประสงค์ไว้ในแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์การว่า “กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ

ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติ (ดีและเก่ง) ได้รับการรับรอง GRI G4 จาก Third Party” เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติต่อการตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน

 ดังนั้น ในป ี 2558 กฟผ. โดยคณะท�างาน 

ด�าเนินงานและทวนสอบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบด้วยผู ้แทน

จากทุกสายงาน จึงได้ท�าการทบทวน วิเคราะห์ และ 

จัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากที ่

ก�าหนดไว้ในเล่มแผนแม่บทความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

กฟผ. ปี 2552 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยพิจารณา

จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของหน่วยงาน 

ภาครัฐ และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินธุรกิจ 

ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้า ธุรกิจพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ 

ขายลิกไนต์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ 

เดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ให้ 

บรกิารรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยผลจากการทบทวน

และวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส�าคัญต่อ 

กฟผ. ยังคงแบ่งได้เป็น 8 กลุ่มเช่นเดิม

 การสานสัมพันธ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟผ. ได้

ก�าหนดผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของแต่ละสายงานเพื่อ 

ให้สามารถค้นหาความต้องการและความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนถึง 

ความสามารถในการสร้างคุณค่าการตอบสนองความ 

ต้องการและความคาดหวังได้ตรงตามที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีต้องการอย่างสมดลุ และสอดคล้องกบัการด�าเนนิ 

ธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของ กฟผ. 

โดยผลจากการสานสมัพนัธ์มดัีงนี้

สถาบันการเงิน

พนักงานและ
สหภาพแรงงาน

Suppliers คู่ค้า /
พันธมิตรธุรกิจ

ลูกค้าหลัก /
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป

นักวิชาการ
องค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคประชาสังคม

ชุมชน 
(รอบโรงไฟฟ้า
และระบบส่ง)

ภาครัฐและ
ผู้ก�ากับดูแล

สื่อมวลชน
และนักข่าว
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[G4-24]

  ชุมชนตามแนวสายส่ง 

  ชุมชนโดยรอบเขื่อน 

    และโรงไฟฟ้า

 ลูกค้าหลัก 
  กฟน.

  กฟภ.  

  ลูกค้าตรง

  ลูกค้าเดินเครื่องและ

    บ�ารุงรักษา (O&M) ได้แก่     

    โรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศ 

    และต่างประเทศ

 ลูกค้าหลัก / ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม

 ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป

 ชุมชน (รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง)

การตอบสนอง
[G4-27]

  ก�าหนดรับสมัครพนักงานใหม่     
    อัตราทั่วไป และอัตราภูมิภาค
    ซ่ึงอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ตัง้
    ส�านกังานเขตปฏบิตักิาร เขื่อน 
    และโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
  บอร์ดแสดงคุณภาพอากาศ
    ของโรงไฟฟ้า
  เชิญผู้แทนชุมชนชมโรงไฟฟ้า
    เขื่อน และโครงการ กฟผ.
  จัดตัง้เครือข่ายติดตาม
    ตรวจสอบคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า
  จัดกิจกรรมด้านสังคมและ
    สิ่งแวดล้อม เช่น แพทย์ / 
    ทันตกรรมเคลื่อนท่ี ใหค้วามรู้ 

    และค�าปรึกษาด้านกฎหมาย-    
    เคลื่อนที่ ชีววิถี แว่นแก้ว

  จดัท�าแผนปฏบิตักิารรองรับ    

    เพ่ือใช้เปน็แนวทางปฏบัิต ิเช่น
     แผนบ�ารุงรักษาสายส่ง
     แผน Switching ระหว่าง 

 กฟผ. กับลูกค้า
     แผนสร้างความสัมพันธ์

  กับลูกค้า

  ติดต่อโดยตรงจากการ    

    ประสานงานรายวัน

  สร้างการรับรู้ความเข้าใจ

    อย่างทั่วถึงผ่านสื่อสาธารณะ 

    เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

    วิทยุ

  ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน

    ตามมาตรฐานความรบัผดิชอบ

    ต่อสังคม ISO 26000 

  จัดท�าหนังสือรายงานเพื่อ

    การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    กฟผ. ตามแนวทาง GRI 

    (Global Reporting Initiative)

วิธีการสานสัมพันธ์
[G4-26]

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้    

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน     

    กฟผ.

  ประชาสมัพันธ์ / ชุมชนสัมพันธ์

    สัมพันธ์ ของเขตปฏิบัติการ

    เขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

  เข้าร่วมกิจกรรม / 

    งานประเพณตีา่งๆ ของชุมชน

  สานเสวนา / ประชุมช้ีแจง /

    พบปะเยี่ยมเยียน

  ประชุมไตรภาคี

  ประชุมประจ�าเดือนร่วมกับ

    หน่วยงานราชการ

  การเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน

    ประจ�าปี

  ส�ารวจความพึงพอใจ

    ไม่พึงพอใจ และความภักดี

  การส�ารวจและวิจัยตลาด

  ตัวแทนฝ่ายขาย / ทีม Service

  กิจกรรมสัมพันธ์ /    

    สันทนาการ /พบปะเยี่ยมเยียน

  ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

  โทรศัพท์ / Email / บันทึก

  ประชุม / สัมมนา

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้        

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน

    กฟผ.

  การรับฟังความคิดเห็นผ่าน    

    สื่อสาธารณะ เช่น     

    หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

  ประชาสัมพันธ์ของเขต

     ปฏิบัติการ เขื่อน และ

    โรงไฟฟ้าของ กฟผ.

  Call Center กฟผ. 1416

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ.     

    (prinfo.egat.co.th)

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง [G4-27]

  ใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

    และอนุรักษ์พลังงาน

  คุณภาพระบบไฟฟ้า

  การมีส่วนร่วมในการ

    ด�าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

    และสิ่งแวดล้อม

  การจ้างแรงงานท้องถิ่น

  ความปลอดภัยของชุมชน

    ด้านชีวิตและทรัพย์สิน

  การสื่อสารข้อมูล (ช่องทาง

    หลากหลาย และสื่อสาร

    อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง

    ทัง้ด้านบวกและลบ)

  การเข้าถึงบริการ

    ด้านสาธารณสุข

  คุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่ส่ง

  ระบบไฟฟ้ามั่นคงเช่ือถือได้

  โรงไฟฟ้ามีความพร้อม

    ในการเดินเครื่อง

  คุณภาพการให้บริการ

    ตามสัญญา

  สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

    ที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

    ทันการณ์

  การสื่อสารข้อมูล (ช่องทาง

    หลากหลาย และสื่อสารอย่าง

    ต่อเนื่อง)

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

    และสิ่งแวดล้อม

  คุณภาพระบบไฟฟ้า

  ใช้พลังงานอย่างมี

    ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

  ระดับความพึงพอใจ
    ร้อยละ 81.66

  รางวัลด้านความรับผิดชอบ
    ต่อสังคมจากหน่วยงาน
    ภาครัฐ เช่น
     Thailand Coal Awards     

  2015
     CSR-DIW/CSR-DPIM 

 Continuous Awards
     ใบรับรองอุตสาหกรรม

 สีเขียวระดับ 4

  รางวัลรายงานความยั่งยืน    
    จากตลาดหลกัทรพัย์
    แหง่ประเทศไทย (ระดบัดีเดน่) 

  ระดับความพึงพอใจ 88%

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 78.30

  รางวัลด้านความรับผิดชอบ

    ต่อสังคมจากหน่วยงาน

    ภาครัฐ เช่น
     Thailand Coal Awards     

  2015
     CSR-DIW/CSR-DPIM 

 Continuous Awards
     ใบรับรองอุตสาหกรรม

 สีเขียวระดับ 4

  รางวัลรายงานความยั่งยืน    
    จากตลาดหลกัทรพัย์
    แหง่ประเทศไทย (ระดบัดีเดน่)

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[G4-24]

  กระทรวงพลังงาน

  คณะกรรมการก�ากับกิจการ  

    พลังงาน

  ส�านักงานคณะกรรมการ 

    นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กระทรวงการคลัง

  ส�านักงานคณะกรรมการ 

    พัฒนาการเศรษฐกิจและ 

    สังคมแห่งชาติ

  ส�านักงานการตรวจเงิน 

    แผ่นดิน 

  กระทรวงอุตสาหกรรม 

  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล้อม

 สื่อมวลชนและนักข่าว  
  ส่วนกลาง

  ท้องถิ่น

 สื่อมวลชนและนักข่าว

 สถาบันการเงิน

  ธนาคารกรุงไทย 

    จ�ากัด (มหาชน)

 ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล

การตอบสนอง
[G4-27]

  ด�าเนินงานตามพระราช

    บัญญัติการประกอบกิจการ

    พลังงานปี พ.ศ. 2550

  พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า

    จากพลังงานหมุนเวียน 

    เช่น พลังงานแสงอาทิตย์  

    และพลังงานลม เปน็ต้น

  ขยายโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า

  ให้ความร่วมมือในการ 

    ตรวจสอบพื้นที่จริง

  สนองนโยบาย / ร่วมงาน /    

    ร่วมจดั / สนับสนนุกิจกรรม

    ส�าคญัตา่งๆ เช่น รับซ้ือ

    น�้ามันปาล์มจากกลุ่มผู้ผลิต

    รายย่อยมาผสมกับน�้ามันเตา

    ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่     

    ร่วมกิจกรรมวันส�าคัญ 

    และงานประเพณีต่างๆ

  พบปะเยี่ยมเยียน /

    แสดงความยินดีในโอกาส

    ต่างๆ ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

  น�าเสนอข้อมูลครบถ้วน

    ถกูตอ้ง เปน็จรงิ อยา่งรวดเรว็

  ให้ความส�าคัญ / สนับสนุน        

    กิจกรรมวันนักข่าว

  น�าสื่อมวลชนเยี่ยมชม

    โรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศ

    และนอกประเทศ

  ปรับปรุงกระบวนการ

    ด�าเนินงาน เพื่อให้การจัดท�า    

    รายละเอียดการโอนเงินผ่าน    

    ระบบออนไลน์ถูกต้อง

    ครบถ้วน

  ติดต่อโดยตรง

    จากการประสานงานรายวัน  

วิธีการสานสัมพันธ์
[G4-26]

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน 

    กฟผ.

  แบบสอบถาม

  สานเสวนา

  ปรึกษาหารือ / แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น

  ประชุม / สัมมนา

  พบปะเยี่ยมเยียนอย่าง 

    เปน็ทางการ / ไม่เปน็ทางการ

  กิจกรรมสัมพันธ์

  ทัศนศึกษาดูงาน

  ร่วมงานส�าคัญต่างๆ 

  ให้การสนับสนุนและ 

    ร่วมกิจกรรม

  งานแถลงข่าว

  ทัศนศึกษาดูงาน

  สัมมนา / พบปะเยี่ยมเยียน

  กิจกรรมสัมพันธ์

  หน่วยงานประชาสัมพันธ์    

    ของ กฟผ. ทัง้ส่วนกลาง

    และส่วนภูมิภาค

  โทรศัพท์ / Email / 

    เว็บไซต์ กฟผ.

  Call Center กฟผ. 1416

  พบปะเยี่ยมเยียนอย่าง

    เปน็ทางการ / ไม่เปน็ทางการ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง [G4-27]

  การส่งรายได้ให้รัฐ

  การสนับสนุนนโยบาย 

    ด้านพลังงานของประเทศ

  ความมั่นคงและจัดหา  

    พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ

  พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
    โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐ  

    ซ่ึงมีความเหมาะสมทัง้ด้าน    

    วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และ    

    เศรษฐศาสตร์

  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ     

    กฎมาย และนโยบายของ    

    หนว่ยงานก�ากับดูแล

  ราคาไฟฟ้าเปน็ธรรม

  เปิดเผยข้อมูลที่เปน็จริง

  สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล    

    ที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

    ถูกต้อง ครบถ้วน

    และทันการณ์

  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม

    ที่ กฟผ. ด�าเนินการจัดขึ้น

  จัดท�ารายละเอียดการโอนเงิน

    ผ่านระบบออนไลน์ถูกต้อง 

    ครบถ้วน เช่น เงินเดือน

    เงินยืมทดรอง และ

    ค่าสวัสดิการต่างๆ 

  มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน

    ให้ความสะดวกรวดเร็ว

    ในการตรวจสอบข้อมูล

  มีการประสานงานที่ดีระหว่าง

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 72.41

  แผนงานและโครงการ กฟผ.     

    ได้รบัอนมุติั เช่น แผนพฒันา    

    ก�าลังผลิตไฟฟ้าของ    

    ประเทศไทย (PDP) และ    

    โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า

  ได้รับความร่วมมือในการ

    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อ    

    ส่งเสริมภาพลักษณ์ กฟผ.

    เปน็อย่างดี

  ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด

    การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์

    และไม่มีข้อร้องเรียน

24 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2558 คิดและทำา เพื่ออนาคตยั่งยืน 25



กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[G4-24]

  ชุมชนตามแนวสายส่ง 

  ชุมชนโดยรอบเขื่อน 

    และโรงไฟฟ้า

 ลูกค้าหลัก 
  กฟน.

  กฟภ.  

  ลูกค้าตรง

  ลูกค้าเดินเครื่องและ

    บ�ารุงรักษา (O&M) ได้แก่     

    โรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศ 

    และต่างประเทศ

 ลูกค้าหลัก / ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม

 ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป

 ชุมชน (รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง)

การตอบสนอง
[G4-27]

  ก�าหนดรับสมัครพนักงานใหม่     
    อัตราทั่วไป และอัตราภูมิภาค
    ซ่ึงอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ตัง้
    ส�านกังานเขตปฏิบติัการ เขื่อน 
    และโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
  บอร์ดแสดงคุณภาพอากาศ
    ของโรงไฟฟ้า
  เชิญผู้แทนชุมชนชมโรงไฟฟ้า
    เขื่อน และโครงการ กฟผ.
  จัดตัง้เครือข่ายติดตาม
    ตรวจสอบคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า
  จัดกิจกรรมด้านสังคมและ
    สิ่งแวดล้อม เช่น แพทย์ / 
    ทนัตกรรมเคล่ือนที่ ใหค้วามรู ้

    และค�าปรึกษาด้านกฎหมาย-    
    เคลื่อนที่ ชีววิถี แว่นแก้ว

  จัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับ    

    เพื่อใช้เปน็แนวทางปฏบัิติ เช่น
     แผนบ�ารุงรักษาสายส่ง
     แผน Switching ระหว่าง 

 กฟผ. กับลูกค้า
     แผนสร้างความสัมพันธ์

  กับลูกค้า

  ติดต่อโดยตรงจากการ    

    ประสานงานรายวัน

  สร้างการรับรู้ความเข้าใจ

    อย่างทั่วถึงผ่านสื่อสาธารณะ 

    เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

    วิทยุ

  ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน

    ตามมาตรฐานความรบัผดิชอบ

    ต่อสังคม ISO 26000 

  จัดท�าหนังสือรายงานเพื่อ

    การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    กฟผ. ตามแนวทาง GRI 

    (Global Reporting Initiative)

วิธีการสานสัมพันธ์
[G4-26]

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้    

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน     

    กฟผ.

  ประชาสมัพนัธ์ / ชุมชนสัมพนัธ์

    สัมพันธ์ ของเขตปฏิบัติการ

    เข่ือนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

  เข้าร่วมกิจกรรม / 

    งานประเพณตีา่งๆ ของชุมชน

  สานเสวนา / ประชุมช้ีแจง /

    พบปะเยี่ยมเยียน

  ประชุมไตรภาคี

  ประชุมประจ�าเดือนร่วมกับ

    หน่วยงานราชการ

  การเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน

    ประจ�าปี

  ส�ารวจความพึงพอใจ

    ไม่พึงพอใจ และความภักดี

  การส�ารวจและวิจัยตลาด

  ตัวแทนฝ่ายขาย / ทีม Service

  กิจกรรมสัมพันธ์ /    

    สันทนาการ /พบปะเยี่ยมเยียน

  ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

  โทรศัพท์ / Email / บันทึก

  ประชุม / สัมมนา

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้        

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน

    กฟผ.

  การรับฟังความคิดเห็นผ่าน    

    สื่อสาธารณะ เช่น     

    หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

  ประชาสัมพันธ์ของเขต

     ปฏิบัติการ เขื่อน และ

    โรงไฟฟ้าของ กฟผ.

  Call Center กฟผ. 1416

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ.     

    (prinfo.egat.co.th)

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง [G4-27]

  ใช้พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

    และอนุรักษ์พลังงาน

  คุณภาพระบบไฟฟ้า

  การมีส่วนร่วมในการ

    ด�าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

    และสิ่งแวดล้อม

  การจ้างแรงงานท้องถิ่น

  ความปลอดภัยของชุมชน

    ด้านชีวิตและทรัพย์สิน

  การสื่อสารข้อมูล (ช่องทาง

    หลากหลาย และสื่อสาร

    อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง

    ทัง้ด้านบวกและลบ)

  การเข้าถึงบริการ

    ด้านสาธารณสุข

  คุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่ส่ง

  ระบบไฟฟ้ามั่นคงเช่ือถือได้

  โรงไฟฟ้ามีความพร้อม

    ในการเดินเครื่อง

  คุณภาพการให้บริการ

    ตามสัญญา

  สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

    ที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

    ทันการณ์

  การสื่อสารข้อมูล (ช่องทาง

    หลากหลาย และสื่อสารอย่าง

    ต่อเนื่อง)

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

    และสิ่งแวดล้อม

  คุณภาพระบบไฟฟ้า

  ใช้พลังงานอย่างมี

    ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

  ระดับความพึงพอใจ
    ร้อยละ 81.66

  รางวัลด้านความรับผิดชอบ
    ต่อสังคมจากหน่วยงาน
    ภาครัฐ เช่น
     Thailand Coal Awards     

  2015
     CSR-DIW/CSR-DPIM 

 Continuous Awards
     ใบรับรองอุตสาหกรรม

 สีเขียวระดับ 4

  รางวัลรายงานความยั่งยืน    
    จากตลาดหลกัทรพัย์
    แหง่ประเทศไทย (ระดับดีเด่น) 

  ระดับความพึงพอใจ 88%

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 78.30

  รางวัลด้านความรับผิดชอบ

    ต่อสังคมจากหน่วยงาน

    ภาครัฐ เช่น
     Thailand Coal Awards     

  2015
     CSR-DIW/CSR-DPIM 

 Continuous Awards
     ใบรับรองอุตสาหกรรม

 สีเขียวระดับ 4

  รางวัลรายงานความยั่งยืน    
    จากตลาดหลกัทรพัย์
    แหง่ประเทศไทย (ระดับดีเด่น)

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[G4-24]

  กระทรวงพลังงาน

  คณะกรรมการก�ากับกิจการ  

    พลังงาน

  ส�านักงานคณะกรรมการ 

    นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กระทรวงการคลัง

  ส�านักงานคณะกรรมการ 

    พัฒนาการเศรษฐกิจและ 

    สังคมแห่งชาติ

  ส�านักงานการตรวจเงิน 

    แผ่นดิน 

  กระทรวงอุตสาหกรรม 

  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล้อม

 สื่อมวลชนและนักข่าว  
  ส่วนกลาง

  ท้องถิ่น

 สื่อมวลชนและนักข่าว

 สถาบันการเงิน

  ธนาคารกรุงไทย 

    จ�ากัด (มหาชน)

 ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล

การตอบสนอง
[G4-27]

  ด�าเนินงานตามพระราช

    บัญญัติการประกอบกิจการ

    พลังงานปี พ.ศ. 2550

  พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า

    จากพลังงานหมุนเวียน 

    เช่น พลังงานแสงอาทิตย์  

    และพลังงานลม เปน็ต้น

  ขยายโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า

  ให้ความร่วมมือในการ 

    ตรวจสอบพื้นที่จริง

  สนองนโยบาย / ร่วมงาน /    

    ร่วมจดั / สนับสนนุกิจกรรม

    ส�าคญัตา่งๆ เช่น รับซ้ือ

    น�้ามันปาล์มจากกลุ่มผู้ผลิต

    รายย่อยมาผสมกับน�้ามันเตา

    ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่     

    ร่วมกิจกรรมวันส�าคัญ 

    และงานประเพณีต่างๆ

  พบปะเยี่ยมเยียน /

    แสดงความยินดีในโอกาส

    ต่างๆ ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

  น�าเสนอข้อมูลครบถ้วน

    ถกูตอ้ง เปน็จรงิ อยา่งรวดเรว็

  ให้ความส�าคัญ / สนับสนุน        

    กิจกรรมวันนักข่าว

  น�าสื่อมวลชนเยี่ยมชม

    โรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศ

    และนอกประเทศ

  ปรับปรุงกระบวนการ

    ด�าเนินงาน เพื่อให้การจัดท�า    

    รายละเอียดการโอนเงินผ่าน    

    ระบบออนไลน์ถูกต้อง

    ครบถ้วน

  ติดต่อโดยตรง

    จากการประสานงานรายวัน  

วิธีการสานสัมพันธ์
[G4-26]

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน 

    กฟผ.

  แบบสอบถาม

  สานเสวนา

  ปรึกษาหารือ / แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น

  ประชุม / สัมมนา

  พบปะเยี่ยมเยียนอย่าง 

    เปน็ทางการ / ไมเ่ปน็ทางการ

  กิจกรรมสัมพันธ์

  ทัศนศึกษาดูงาน

  ร่วมงานส�าคัญต่างๆ 

  ให้การสนับสนุนและ 

    ร่วมกิจกรรม

  งานแถลงข่าว

  ทัศนศึกษาดูงาน

  สัมมนา / พบปะเยี่ยมเยียน

  กิจกรรมสัมพันธ์

  หน่วยงานประชาสัมพันธ์    

    ของ กฟผ. ทัง้ส่วนกลาง

    และส่วนภูมิภาค

  โทรศัพท์ / Email / 

    เว็บไซต์ กฟผ.

  Call Center กฟผ. 1416

  พบปะเยี่ยมเยียนอย่าง

    เปน็ทางการ / ไมเ่ปน็ทางการ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง [G4-27]

  การส่งรายได้ให้รัฐ

  การสนับสนุนนโยบาย 

    ด้านพลังงานของประเทศ

  ความมั่นคงและจัดหา  

    พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ

  พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
    โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐ  

    ซ่ึงมีความเหมาะสมทัง้ด้าน    

    วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และ    

    เศรษฐศาสตร์

  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ     

    กฎมาย และนโยบายของ    

    หนว่ยงานก�ากับดูแล

  ราคาไฟฟ้าเปน็ธรรม

  เปิดเผยข้อมูลที่เปน็จริง

  สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล    

    ที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

    ถูกต้อง ครบถ้วน

    และทันการณ์

  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม

    ที่ กฟผ. ด�าเนินการจัดขึ้น

  จัดท�ารายละเอียดการโอนเงิน

    ผ่านระบบออนไลน์ถูกต้อง 

    ครบถ้วน เช่น เงินเดือน

    เงินยืมทดรอง และ

    ค่าสวัสดิการต่างๆ 

  มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน

    ให้ความสะดวกรวดเร็ว

    ในการตรวจสอบข้อมูล

  มีการประสานงานที่ดีระหว่าง

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 72.41

  แผนงานและโครงการ กฟผ.     

    ไดร้บัอนมุตั ิเช่น แผนพฒันา    

    ก�าลังผลิตไฟฟ้าของ    

    ประเทศไทย (PDP) และ    

    โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า

  ได้รับความร่วมมือในการ

    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อ    

    ส่งเสริมภาพลักษณ์ กฟผ.

    เปน็อย่างดี

  ไม่มีการแก้ไขรายละเอียด

    การโอนเงนิผ่านระบบออนไลน์

    และไม่มีข้อร้องเรียน

24 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2558 คิดและทำา เพื่ออนาคตยั่งยืน 25



กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[G4-24]

 คู่ค้า
  ผู้รับจ้างโครงการฯ

  Supplier โครงการฯ

  IPP, SPP

  บริษัทผลิตอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

 พันธมิตรธุรกิจ
  บริษัท Tenaga Nasional     

    Berhad Corporation (TNB)

  องค์การทางด้านกิจการ    

    ไฟฟ้าของอาเซียน 

    (Head of Asian Power

    Utilities Authority- HAPUA)

  โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

  ส�านักงานคณะกรรมการ

    การอาชีวศึกษา (สอศ.)

                              

 คู่ค้า / พันธมิตรธุรกิจ

การตอบสนอง
[G4-27]

  ใช้ระเบียบวธีิการจดัซ้ือจัดจา้ง

    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                

    (e-Government Procurement     

    : e-GP) และปรับปรุงระบบ

    จัดซ้ือจัดจ้าง พร้อมแนวทาง    

    ปฏิบัติ เช่น ปรับลดระยะเวลา

    ด�าเนินงาน

  จัดประชุมผู้ประกอบการ

    คู่สัญญากับ กฟผ.

  ติดต่อโดยตรงจากการ

    ประสานงานรายวัน

  ความร่วมมือด้านวิชาการ

    ในกิจการไฟฟ้า (วางแผน /

    ปฏิบัติการ / บ�ารุงรักษา)

  การซ้ือ / ขายไฟฟ้าระหว่าง

    ไทยและมาเลเซีย

  ศึกษาและพัฒนาเพื่อ

    ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า

    ของกลุ่มประเทศอาเซียน

  ด�าเนินโครงการโรงเรียน

    คาร์บอนต�่าและโครงการ

    รณรงค์เปลี่ยนหลอด

    ประหยัดไฟเบอร์ 5

  ความร่วมมือในการด�าเนิน    

    โครงการชีววิถีระหว่าง

    กฟผ. กับ สอศ.

วิธีการสานสัมพันธ์
[G4-26]

  การส�ารวจความพึงพอใจ    

    ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ประชุม / สัมมนา / พบปะ    

    เยี่ยมเยียน / แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น

  กิจกรรมสัมพันธ์

  ปรึกษาหารือ

  เอกสารท�าความเข้าใจ

  การประสานงานระหว่างศูนย์    

    ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า

  การประชุม / จดหมาย /

    โทรศัพท์ / Fax / Email

  การจัดประชุมใหญ่ร่วมทุกปี

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้    

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน 

    กฟผ.

  การลงนามความร่วมมือ

    ระหว่างหน่วยงาน

  กิจกรรมสัมพันธ์

  ประชุม / สัมมนา / พบปะ

    เยี่ยมเยียน

  ปรึกษาหารือ / แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง [G4-27]

  มีการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม

    ไม่เลือกปฏิบัติ

  บริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

    / สัญญาจ้างที่เปน็ธรรม

  ด�าเนินงานได้ตามแผนงาน

  ได้รับเงินครบถ้วน

    ตามก�าหนดเวลา

  ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง

    ครบถ้วน ทันเหตุการณ์

  มีการประสานงานที่ดีระหว่าง

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ได้รับการบริการที่ดี

  แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน

    วิชาการในกิจการไฟฟ้า

  ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

    ในการซ้ือ / ขายไฟฟ้า

  แลกเปลี่ยนประสบการณ์    

    รองรับการเช่ือมโยงระบบ

    ไฟฟ้าในอนาคตของอาเซียน    

    เพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

    ถูกลง สร้างความมั่นคง

    มากขึ้น และส�ารองการผลิต    

    ลดลง

  ประชาสัมพันธ์ / รณรงค์

    ให้เกิดการเปลี่ยนหลอด

    ประหยัดไฟเบอร์ 5

  สนับสนุนให้นักศึกษาในสังกัด

    สอศ. ได้ฝึกทักษะวิชาชีพ    

    จากการปฏิบัติงานจริง

    และมีรายได้พิเศษ

ผลลัพธ์

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 86.55

  มีหลักสูตรด้านการวางแผน

    ด้านปฏิบัติการ และด้าน

    บ�ารุงรักษาร่วมกันไม่น้อยกว่า 

    3 หลักสูตร

  มีข้อก�าหนดมาตรฐานการ

    ซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างไทย

    และมาเลเซีย

  มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

    เรียนรู้โดยวิทยากรที่มี

    ประสบการณ์น�าเสนอผลงาน

  ผลส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจร้อยละ 92.61 

    และ 98.52 ตามล�าดับ

  ลดก๊าซเรือนกระจกลงได้

    ประมาณ 140 ตันคาร์บอน

    ไดออกไซด์เทียบเท่า

  มีสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า

    92 วิทยาลัย

  มีการสานต่อความร่วมมือ

    ระหว่าง กฟผ. และ สอศ. 

    อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[G4-24]

  พนักงาน

  พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ     

    เช่น พนักงานขับเครื่อง

    จักรกล พนักงานขับรถ

  สมาชิกสหภาพแรงงาน

  นักวิชาการอิสระ

  องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

  สถาบันการศึกษาท้องถิ่น

  มหาวิทยาลัยองค์กรพัฒนา

    เอกชน

  ผู้น�าชุมชน

 นักวิชาการ / องค์กรพัฒนาเอกชน / ภาคประชาสังคม

 พนักงานและสหภาพแรงงาน

การตอบสนอง
[G4-27]

  จัดกิจกรรมเสริมสร้าง

    ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้รหิาร

    และผูป้ฏบิตังิาน เช่น โครงการ

    ผู้ว่าการเยี่ยมพี่เยือนน้อง

    ในทุกภูมิภาค กิจกรรมวัน    

    ครอบครัว กฟผ. และกีฬาสี

  คัดเลือกบุคคลต้นแบบเพื่อ

    มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย

  ระบบประเมินผลบุคคล กฟผ. 

    (PMSP- ประเมิน KPI และ 

    Competency)

  จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

    ภาพรวม กฟผ.

     ด้านการบริหาร

     ด้านทักษะอาชีพ

     ด้านความปลอดภัย

  จัดอบรมความปลอดภัย

    ตามระบบ EGAT SMS

  ก�าหนดยุทธศาสตร์ กฟผ. ว่า 

    “เปน็องค์การที่ห่วงใยสังคม     

    ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

  บริหารจัดการลดการปล่อย

     ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

    และมุ่งสู่การผลิตพลังงาน

    ไฟฟ้าที่ยั่งยืน

  จัดท�ารายงานการวิเคราะห์

    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับ

    โครงการหรือกิจการที่

    อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

    ต่อชุมชนอย่างรุนแรง

    ทัง้ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสุขภาพ (EHIA)

  จัดท�ารายงานการวิเคราะห์

    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

  จัดท�ารายงานผลกระทบ

    สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

วิธีการสานสัมพันธ์
[G4-26]

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

    สว่นเสียต่อการด�าเนินงาน 

    กฟผ.

  ประชุม / สัมมนา / พบปะ

    เยี่ยมเยียน

  การประชุมร่วมกันระหว่าง

    นายจา้งกับลกูจา้ง (สร.กฟผ.)

  กจิกรรมสัมพันธ์ / สันทนาการ

  E-Mail / เว็บไซต์ กฟผ.

  กล่องรับข้อเสนอแนะ

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้    

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน 

    กฟผ.

  ประชาสมัพนัธ์ / ชุมชนสัมพนัธ์

    ของเขตปฏิบัติการ เขื่อน

    และโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

  สานเสวนา

  ปรึกษาหารือ / แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น

  ประชุม / สัมมนา / พบปะ

    เยี่ยมเยียน

  ทัศนศึกษาดูงาน

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง [G4-27]

  สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

    ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน

    ทุกระดับ

  ลักษณะงานและความร่วมมือ

    ในการท�างาน

  ความมั่นคงในการท�างาน 

    (พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ)

  การพัฒนาความรู้และทักษะ

    อย่างต่อเนื่อง

  การบริหารผลงานที่เปน็ธรรม

    ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

    และค่าตอบแทน

  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

  ความปลอดภัย

    และสภาพแวดล้อม

    ในการท�างานที่ดี

  การสื่อสารข้อมูล (ช่องทาง

    หลากหลาย และสื่อสารอย่าง

    ต่อเนื่อง ถูกต้อง ทัง้ด้าน

    บวกและลบ)

  การสานสัมพันธ์กับเครือข่าย

    ผู้มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

    โครงการใหม่

  ศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบถึง

    ผลกระทบและความคาดหวัง

    ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

    ติดตาม และประเมินผล 

  ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

    และประชาชน

  คงไว้ซ่ึงความถูกต้อง

    ตามกฎหมายและสิทธิ์ของ

    ประชาชน

  เปน็องค์การที่ดีในสังคม

  ความรับผิดชอบต่อสังคมที่

    อยูใ่นกระบวนการท�างานหลกั

ผลลัพธ์

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 82.97

  ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือ

    เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มี

    ข้อร้องเรียน

  ผูป้ฏิบติังานรบัทราบวสิยัทศัน์ 

    เป้าหมาย และนโยบายเพื่อ

    เปน็แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 74.67

  กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการ

    พัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่

    มีความเข้าใจ ยอมรับและ

    สนับสนุนการด�าเนินงานของ 

    กฟผ.

  กฟผ. ได้รับความเห็นชอบ

    รายงานการวิเคราะห์

    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

    จากส�านักนโยบายและ

    แผนทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดล้อม

[G4-12]
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[G4-24]

 คู่ค้า
  ผู้รับจ้างโครงการฯ

  Supplier โครงการฯ

  IPP, SPP

  บริษัทผลิตอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

 พันธมิตรธุรกิจ
  บริษัท Tenaga Nasional     

    Berhad Corporation (TNB)

  องค์การทางด้านกิจการ    

    ไฟฟ้าของอาเซียน 

    (Head of Asian Power

    Utilities Authority- HAPUA)

  โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

  ส�านักงานคณะกรรมการ

    การอาชีวศึกษา (สอศ.)

                              

 คู่ค้า / พันธมิตรธุรกิจ

การตอบสนอง
[G4-27]

  ใช้ระเบียบวิธกีารจัดซ้ือจัดจ้าง

    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                

    (e-Government Procurement     

    : e-GP) และปรับปรุงระบบ

    จัดซ้ือจัดจ้าง พร้อมแนวทาง    

    ปฏิบัติ เช่น ปรับลดระยะเวลา

    ด�าเนินงาน

  จัดประชุมผู้ประกอบการ

    คู่สัญญากับ กฟผ.

  ติดต่อโดยตรงจากการ

    ประสานงานรายวัน

  ความร่วมมือด้านวิชาการ

    ในกิจการไฟฟ้า (วางแผน /

    ปฏิบัติการ / บ�ารุงรักษา)

  การซ้ือ / ขายไฟฟ้าระหว่าง

    ไทยและมาเลเซีย

  ศึกษาและพัฒนาเพื่อ

    ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า

    ของกลุ่มประเทศอาเซียน

  ด�าเนินโครงการโรงเรียน

    คาร์บอนต�่าและโครงการ

    รณรงค์เปลี่ยนหลอด

    ประหยัดไฟเบอร์ 5

  ความร่วมมือในการด�าเนิน    

    โครงการชีววิถีระหว่าง

    กฟผ. กับ สอศ.

วิธีการสานสัมพันธ์
[G4-26]

  การส�ารวจความพึงพอใจ    

    ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ประชุม / สัมมนา / พบปะ    

    เยี่ยมเยียน / แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น

  กิจกรรมสัมพันธ์

  ปรึกษาหารือ

  เอกสารท�าความเข้าใจ

  การประสานงานระหว่างศูนย์    

    ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า

  การประชุม / จดหมาย /

    โทรศัพท์ / Fax / Email

  การจัดประชุมใหญ่ร่วมทุกปี

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้    

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน 

    กฟผ.

  การลงนามความร่วมมือ

    ระหว่างหน่วยงาน

  กิจกรรมสัมพันธ์

  ประชุม / สัมมนา / พบปะ

    เยี่ยมเยียน

  ปรึกษาหารือ / แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง [G4-27]

  มีการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม

    ไม่เลือกปฏิบัติ

  บริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

    / สัญญาจ้างที่เปน็ธรรม

  ด�าเนินงานได้ตามแผนงาน

  ได้รับเงินครบถ้วน

    ตามก�าหนดเวลา

  ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง

    ครบถ้วน ทันเหตุการณ์

  มีการประสานงานที่ดีระหว่าง

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ได้รับการบริการที่ดี

  แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน

    วิชาการในกิจการไฟฟ้า

  ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

    ในการซ้ือ / ขายไฟฟ้า

  แลกเปลี่ยนประสบการณ์    

    รองรับการเช่ือมโยงระบบ

    ไฟฟ้าในอนาคตของอาเซียน    

    เพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

    ถูกลง สร้างความมั่นคง

    มากขึ้น และส�ารองการผลิต    

    ลดลง

  ประชาสัมพันธ์ / รณรงค์

    ให้เกิดการเปลี่ยนหลอด

    ประหยัดไฟเบอร์ 5

  สนับสนุนให้นักศึกษาในสังกัด

    สอศ. ได้ฝึกทักษะวิชาชีพ    

    จากการปฏิบัติงานจริง

    และมีรายได้พิเศษ

ผลลัพธ์

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 86.55

  มีหลักสูตรด้านการวางแผน

    ด้านปฏิบัติการ และด้าน

    บ�ารุงรักษาร่วมกันไม่น้อยกว่า 

    3 หลักสูตร

  มีข้อก�าหนดมาตรฐานการ

    ซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างไทย

    และมาเลเซีย

  มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

    เรียนรู้โดยวิทยากรที่มี

    ประสบการณ์น�าเสนอผลงาน

  ผลส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจร้อยละ 92.61 

    และ 98.52 ตามล�าดับ

  ลดก๊าซเรือนกระจกลงได้

    ประมาณ 140 ตันคาร์บอน

    ไดออกไซด์เทียบเท่า

  มีสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า

    92 วิทยาลัย

  มีการสานต่อความร่วมมือ

    ระหว่าง กฟผ. และ สอศ. 

    อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[G4-24]

  พนักงาน

  พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ     

    เช่น พนักงานขับเครื่อง

    จักรกล พนักงานขับรถ

  สมาชิกสหภาพแรงงาน

  นักวิชาการอิสระ

  องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

  สถาบันการศึกษาท้องถิ่น

  มหาวิทยาลัยองค์กรพัฒนา

    เอกชน

  ผู้น�าชุมชน

 นักวิชาการ / องค์กรพัฒนาเอกชน / ภาคประชาสังคม

 พนักงานและสหภาพแรงงาน

การตอบสนอง
[G4-27]

  จัดกิจกรรมเสริมสร้าง

    ความสมัพันธ์ระหวา่งผูบ้รหิาร

    และผูป้ฏบัิตงิาน เช่น โครงการ

    ผู้ว่าการเยี่ยมพี่เยือนน้อง

    ในทุกภูมิภาค กิจกรรมวัน    

    ครอบครัว กฟผ. และกีฬาสี

  คัดเลือกบุคคลต้นแบบเพื่อ

    มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย

  ระบบประเมินผลบุคคล กฟผ. 

    (PMSP- ประเมิน KPI และ 

    Competency)

  จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

    ภาพรวม กฟผ.

     ด้านการบริหาร

     ด้านทักษะอาชีพ

     ด้านความปลอดภัย

  จัดอบรมความปลอดภัย

    ตามระบบ EGAT SMS

  ก�าหนดยุทธศาสตร์ กฟผ. ว่า 

    “เปน็องค์การที่ห่วงใยสังคม     

    ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

  บริหารจัดการลดการปล่อย

     ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

    และมุ่งสู่การผลิตพลังงาน

    ไฟฟ้าที่ยั่งยืน

  จัดท�ารายงานการวิเคราะห์

    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับ

    โครงการหรือกิจการที่

    อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

    ต่อชุมชนอย่างรุนแรง

    ทัง้ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสุขภาพ (EHIA)

  จัดท�ารายงานการวิเคราะห์

    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

  จัดท�ารายงานผลกระทบ

    สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

วิธีการสานสัมพันธ์
[G4-26]

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

    สว่นเสียต่อการด�าเนินงาน 

    กฟผ.

  ประชุม / สัมมนา / พบปะ

    เยี่ยมเยียน

  การประชุมร่วมกันระหว่าง

    นายจ้างกับลูกจ้าง (สร.กฟผ.)

  กิจกรรมสมัพนัธ์ / สนัทนาการ

  E-Mail / เว็บไซต์ กฟผ.

  กล่องรับข้อเสนอแนะ

  ส�ารวจการยอมรับและ

    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้    

    ส่วนเสียต่อการด�าเนินงาน 

    กฟผ.

  ประชาสัมพนัธ์ / ชุมชนสัมพนัธ์

    ของเขตปฏิบัติการ เขื่อน

    และโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

  สานเสวนา

  ปรึกษาหารือ / แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น

  ประชุม / สัมมนา / พบปะ

    เยี่ยมเยียน

  ทัศนศึกษาดูงาน

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง [G4-27]

  สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

    ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน

    ทุกระดับ

  ลักษณะงานและความร่วมมือ

    ในการท�างาน

  ความมั่นคงในการท�างาน 

    (พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ)

  การพัฒนาความรู้และทักษะ

    อย่างต่อเนื่อง

  การบริหารผลงานที่เปน็ธรรม

    ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

    และค่าตอบแทน

  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

  ความปลอดภัย

    และสภาพแวดล้อม

    ในการท�างานที่ดี

  การสื่อสารข้อมูล (ช่องทาง

    หลากหลาย และสื่อสารอย่าง

    ต่อเนื่อง ถูกต้อง ทัง้ด้าน

    บวกและลบ)

  การสานสัมพันธ์กับเครือข่าย

    ผู้มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

    โครงการใหม่

  ศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบถึง

    ผลกระทบและความคาดหวัง

    ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

    ติดตาม และประเมินผล 

  ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

    และประชาชน

  คงไว้ซ่ึงความถูกต้อง

    ตามกฎหมายและสิทธิ์ของ

    ประชาชน

  เปน็องค์การที่ดีในสังคม

  ความรับผิดชอบต่อสังคมที่

    อยูใ่นกระบวนการท�างานหลัก

ผลลัพธ์

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 82.97

  ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือ

    เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มี

    ข้อร้องเรียน

  ผูป้ฏบิตังิานรบัทราบวสิยัทศัน์ 

    เป้าหมาย และนโยบายเพื่อ

    เปน็แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

  ระดับความพึงพอใจ

    ร้อยละ 74.67

  กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการ

    พัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่

    มีความเข้าใจ ยอมรับและ

    สนับสนุนการด�าเนินงานของ 

    กฟผ.

  กฟผ. ได้รับความเห็นชอบ

    รายงานการวิเคราะห์

    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

    จากส�านักนโยบายและ

    แผนทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดล้อม

[G4-12]
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กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่บริเวณอ่างพักน�้าตอนบน 
ของโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา อ�าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา เปน็หนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน สามารถลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกที่ เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ถึง 

2,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี นอกจากนั้น 
ยัง เป็น ศูน ย์กลางการ เ รียน รู้ ด้ านการพัฒนา 
พลังงานลม ส�าหรับผลิตไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 
และเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีสามารถสร้างรายได้ 

ให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีอีกด้วย

โรงไฟฟ้ากังหันลมล�าตะคอง

พลังงาน
   ยั่งยืน



กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่บริเวณอ่างพักน�้าตอนบน 
ของโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา อ�าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา เปน็หนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน สามารถลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกที่ เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ถึง 

2,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี นอกจากนั้น 
ยั ง เป็นศูนย์กลางการ เ รียน รู้ ด้ านการพัฒนา 
พลังงานลม ส�าหรับผลิตไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 
และเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีสามารถสร้างรายได้ 

ให้ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

โรงไฟฟ้ากังหันลมล�าตะคอง

พลังงาน
   ยั่งยืน



ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางอ้อม

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

	 กฟผ. ยังคงมุ ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า 

เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	 พร้อมกับมุ่งเน้นให้การส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ทั้งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค

	 นอกจากนี้ ยังท�าการส�ารวจและรับฟังความคิดเห็นจาก

ชมุชนโดยรอบพ้ืนที่ กฟผ. ทัง้แบบเป็นทางและไม่เป็นทางการ	เช่น

การส�ารวจการยอมรับและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อการด�าเนินงานของ กฟผ. การจัดเวทีสานเสวนา และการจัด 

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นต้น รวมทั้งน�ามาตรฐาน ISO 26000 

มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	โดยปี	2558	กฟผ.	ได้ด�าเนิน

โครงการต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ	

ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่	กฟผ.	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

 การรับซื้อน�้ามันปาล์มจากกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยมาผสม

กับน�้ามันเตาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบ่ี จ�านวน 15,730 ตัน 

เป็นเงินกว่า 376 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนปาล์มในพื้นที่ จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงประสบปัญหาราคา 

ซื้อน�้ามันปาล์มตกต�่า เน่ืองจากมีผู้ผลิตมากเกินความต้องการ

ของตลาด	จนกระทั่งเกิดการประท้วง	เป็นผลให้รัฐบาลมีนโยบาย

ให้หน่วยงานราชการ	 และ	 กฟผ.	 รับซื้อเพื่อพยุงราคา	 ซึ่ง	 กฟผ.	

ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 - 2557 โดยคิดเป็น

ปริมาณรวมรับซื้อน�้ามันปาล์มทั้งสิ้น	25,730	ตัน	และในปัจจุบัน	

กฟผ. ได้ท�าการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบหัวฉีดน�้ามัน และสร้างถัง

เก็บน�้ามันปาล์มขนาดความจุ	1.5	ล้านลิตร	เพื่อรองรับการรับซื้อ 

น�้ามันปาล์มดิบ มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

กระบี่ในอนาคตอีกด้วย

 การน�าเงินส่งมอบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อ

พัฒนาชุมชนตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน	

พ.ศ.	2550	จ�านวน	878,212,269	บาท	ซึง่เงนิจ�านวนดงักล่าว	

ถูกน�าไปใช้ในการสร้างสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภค

ต่างๆ	ตามความต้องการของชุมชน	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธาน

 การจัดซื้อวัสดุ	 อุปกรณ์ส�านักงาน	 และจ้างบริการ

ต่างๆ	จากร้านค้าท้องถิ่น	ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

รวมเป็นเงินกว่า 41,426 ล้านบาท เพื่อกระจายสินค้าและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน

ของผู้ประกอบการ

 การจ้างแรงงานท้องถิ่น ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนของสังคมไทย 

เช่น จ้างเหมาแรงงานบ�ารุงรักษาสนามหญ้าและพันธุ์ไม ้

จ้างเหมาแรงงานท�าความสะอาดอาคาร	และจ้างเหมาแรงงาน

งานประชาสัมพันธ์และงานธุรการ ส�านักงานของโรงไฟฟ้า 

และเขื่อน	ของ	กฟผ.

 โครงการความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค	

กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดล�าปาง เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน

ระดับกึ่งฝีมือ	 ระดับฝีมือ	 ระดับเทคนิค	 และระดับเทคโนโลยี 

สูส่งัคม	 ในรปูแบบเครอืข่ายเชือ่มโยงการสนับสนนุทางวชิาการ 

(Academic	network	and	academic	support)	ร่วมกับสถาบัน

การศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่แบบ

ทวภิาค	ีและการฝึกงานในสถานประกอบการ	(Dual	vocational

training	and	On-the-job	 training)	ซึ่งมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านของ กฟผ. โดยปี 2558 โรงไฟฟ้าแม่เมาะของ	

กฟผ.	ได้รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน	รวมทิ้งสิ้น	309	คน

 การเพิ่มช่องทางการตลาด	 โดยจัดสรรพื้นที่เฉพาะ

เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน	เช่น

  ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จัดพื้นที่ 

ให้จ�าหน่ายทุกเดือน	ณ	บริเวณส�านักงานกลาง	กฟผ.

  ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา

จัดพื้นที่ให้จ�าหน่ายประจ�าตลอดปี ณ บริเวณอ่างพักน�้า 

ตอนบน	 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต�าบลคลองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว 

และบริ เวณสวนท้าวสุรนารี อ�าเภอปากช ่อง จังหวัด

นครราชสีมา

  ชุมชนรอบเขื่ อนภูมิพล จัดพื้ นที่ เ ฉพาะ

ให้จ�าหน่ายประจ�าตลอดปี ณ บริเวณด้านหลังอาคาร

ที่ท�าการ โดยด�าเนินการเป็นตลาดเช้า และบริเวณสันเข่ือน

ภูมิพล อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก

	 		 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังจัดสรรพื้นที่จ�าหน่ายในงาน

กิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้น	 อาทิ	 งานนิทรรศการคุณภาพ	 กฟผ.	

งาน	CSR	Day	และงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ	เป็นต้น

  การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ	 ครั้งที่	 13 

ประจ�าปี	 2558	 ณ	 บริเวณสวนพฤกษชาติ	 กฟผ.	 เหมือง

แม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ระหว่างวันที่	27 - 29 

พฤศจิกายน	 2558	 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มา 

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ด้วยตนเองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ให้ธุรกิจต่างๆ	ของจงัหวดัล�าปางและจงัหวดัใกล้เคยีง	มรีายได้ 

เพิม่ขึน้	เช่น โรงแรมหรือที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 

และสินค้าที่ระลึก	รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชน

[G4-EC7, G4-EC8]

30 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 31



ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางอ้อม

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

	 กฟผ. ยังคงมุ ่งม่ันสร้างความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้า 

เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	 พร้อมกับมุ่งเน้นให้การส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ทั้งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค

	 นอกจากนี้ ยังท�าการส�ารวจและรับฟังความคิดเห็นจาก

ชมุชนโดยรอบพ้ืนที่ กฟผ. ทัง้แบบเป็นทางและไม่เป็นทางการ	เช่น

การส�ารวจการยอมรับและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อการด�าเนินงานของ กฟผ. การจัดเวทีสานเสวนา และการจัด 

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นต้น รวมทั้งน�ามาตรฐาน ISO 26000 

มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	โดยปี	2558	กฟผ.	ได้ด�าเนิน

โครงการต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ	

ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่	กฟผ.	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

 การรับซื้อน�้ามันปาล์มจากกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยมาผสม

กับน�้ามันเตาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบ่ี จ�านวน 15,730 ตัน 

เป็นเงินกว่า 376 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งประสบปัญหาราคา 

ซื้อน�้ามันปาล์มตกต�่า เนื่องจากมีผู้ผลิตมากเกินความต้องการ

ของตลาด	จนกระทั่งเกิดการประท้วง	เป็นผลให้รัฐบาลมีนโยบาย

ให้หน่วยงานราชการ	 และ	 กฟผ.	 รับซื้อเพื่อพยุงราคา	 ซึ่ง	 กฟผ.	

ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 - 2557 โดยคิดเป็น

ปริมาณรวมรับซื้อน�้ามันปาล์มทั้งสิ้น	25,730	ตัน	และในปัจจุบัน	

กฟผ. ได้ท�าการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบหัวฉีดน�้ามัน และสร้างถัง

เก็บน�้ามันปาล์มขนาดความจุ	1.5	ล้านลิตร	เพื่อรองรับการรับซื้อ 

น�้ามันปาล์มดิบ มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

กระบี่ในอนาคตอีกด้วย

 การน�าเงินส่งมอบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อ

พัฒนาชุมชนตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน	

พ.ศ.	2550	จ�านวน	878,212,269	บาท	ซึง่เงินจ�านวนดงักล่าว	

ถูกน�าไปใช้ในการสร้างสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภค

ต่างๆ	ตามความต้องการของชุมชน	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธาน

 การจัดซื้อวัสดุ	 อุปกรณ์ส�านักงาน	 และจ้างบริการ

ต่างๆ	จากร้านค้าท้องถิ่น	ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

รวมเป็นเงินกว่า 41,426 ล้านบาท เพื่อกระจายสินค้าและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน

ของผู้ประกอบการ

 การจ้างแรงงานท้องถิ่น ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจนของสังคมไทย 

เช่น จ้างเหมาแรงงานบ�ารุงรักษาสนามหญ้าและพันธุ์ไม ้

จ้างเหมาแรงงานท�าความสะอาดอาคาร	และจ้างเหมาแรงงาน

งานประชาสัมพันธ์และงานธุรการ ส�านักงานของโรงไฟฟ้า 

และเขื่อน	ของ	กฟผ.

 โครงการความร่วมมือในการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิค	

กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดล�าปาง เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน

ระดับกึ่งฝีมือ	 ระดับฝีมือ	 ระดับเทคนิค	 และระดับเทคโนโลยี 

สูส่งัคม	 ในรปูแบบเครอืข่ายเชือ่มโยงการสนับสนนุทางวชิาการ 

(Academic	network	and	academic	support)	ร่วมกับสถาบัน

การศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่แบบ

ทวภิาค	ีและการฝึกงานในสถานประกอบการ	(Dual	vocational

training	and	On-the-job	 training)	ซึ่งมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านของ กฟผ. โดยปี 2558 โรงไฟฟ้าแม่เมาะของ	

กฟผ.	ได้รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน	รวมทิ้งสิ้น	309	คน

 การเพิ่มช่องทางการตลาด	 โดยจัดสรรพื้นที่เฉพาะ

เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน	เช่น

  ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จัดพื้นที่ 

ให้จ�าหน่ายทุกเดือน	ณ	บริเวณส�านักงานกลาง	กฟผ.

  ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา

จัดพื้นที่ให้จ�าหน่ายประจ�าตลอดปี ณ บริเวณอ่างพักน�้า 

ตอนบน	 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต�าบลคลองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว 

และบริเวณสวนท้าวสุรนารี อ�าเภอปากช ่อง จังหวัด

นครราชสีมา

  ชุมชนรอบเขื่ อนภูมิพล จัดพื้ นที่ เ ฉพาะ

ให้จ�าหน่ายประจ�าตลอดปี ณ บริเวณด้านหลังอาคาร

ที่ท�าการ โดยด�าเนินการเป็นตลาดเช้า และบริเวณสันเข่ือน

ภูมิพล อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก

	 		 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังจัดสรรพื้นที่จ�าหน่ายในงาน

กิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้น	 อาทิ	 งานนิทรรศการคุณภาพ	 กฟผ.	

งาน	CSR	Day	และงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ	เป็นต้น

  การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ	 ครั้งที่	 13 

ประจ�าปี	 2558	 ณ	 บริเวณสวนพฤกษชาติ	 กฟผ.	 เหมือง

แม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ระหว่างวันที่	27 - 29 

พฤศจิกายน	 2558	 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มา 

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ด้วยตนเองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ให้ธุรกิจต่างๆ	ของจงัหวดัล�าปางและจงัหวดัใกล้เคยีง	มรีายได้ 

เพิม่ขึน้	เช่น โรงแรมหรือที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 

และสินค้าที่ระลึก	รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชน

[G4-EC7, G4-EC8]
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การปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

[G4-DMA] [G4-EC9]

 ตามที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก�าหนดให้ กฟผ. 

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้าง ให้รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน กฟผ. จึงปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เพื่อสนองตอบความ

ต้องการของหน่วยงานภาครฐั และผูป้ระกอบการ ดงันี้

  แต่งต้ังคณะท�างานเตรียมความพร้อม 

รองรับการด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยรวมภาษ ี

มลูค่าเพิม่ เพ่ือให้การด�าเนนิงานพสัดแุละจดัหา เป็นไป 

อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

  แก้ไขและปรับปรุงระบบ ERP เพื่อ

สร้างความเช่ือม่ันในความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของ

กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

  ปรับลดระยะเวลาด�าเนินงานจัดซื้อ 

จัดจ้างต่างประเทศ โดยวิธีตกลงราคาและวิธีพิเศษ 

นับต้ังแต่วันที่ ได ้รับเอกสารขอซ้ือ/จ ้างท่ีถูกต ้อง 

สมบรูณ์จากผูใ้ช้งานจนถงึวนัทีท่�าข้อผกูพนั เพือ่ให้เกดิ

ความสะดวกในการนับวัน โดยไม่ต้องหักลบวันหยุด

หมายเหตุ * วธิพีเิศษ ไมส่ามารถปรบัลดระยะเวลาลงได ้เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพจิารณาเง่ือนไขทางเทคนคิ และเง่ือนไขทางการคา้ในรูปคณะกรรมการ    

   ** e-Auction หมายถงึ การประกวดราคาดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนกิส์

 จัดประชุมพบปะผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่สัญญากับ กฟผ. 

เพือ่สนบัสนนุ ให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความรู้

ความเข้าใจในการด�าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้างของ กฟผ. ได้แก่ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ขอบเขตการ

ด�าเนินงาน ระยะเวลาด�าเนินงาน การส่งมอบงานและการเบิกเงิน 

และคุณสมบัติของผู้ประกอบการเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่มีอาชีพ

โดยตรงมายื่นซองเสนอราคา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากผู้ประกอบการ

 มอบรางวัลผู ้ประกอบการดีเด่น ประจ�าปี 2558 โดย

พิจารณาจากผลการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ความสามารถ 

และยอดใบสั่งซื้อมากทีส่ดุ ซึง่มผีูป้ระกอบการได้รับรางวลั จ�านวน 13 

แห่ง เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 5 แห่ง 

 จัดท�ากระบวนการและขั้นตอนลงโทษผู้ทิ้งงาน (Flow 

Chart) ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 หมวด 7 ข้อ 89 ว่าด้วยการ 

ลงโทษผู ้ทิ้งงานและหนังสือส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร.1305/

ว.4739 เรื่องขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสาร 

หลกัฐานในการพจิารณาผูท้ิง้งาน เพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ผู้ประกอบการ

คู่สัญญากับ กฟผ. และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

 จัดประชุมสานสัมพันธ ์ และรับฟังความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะของผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคูส่ญัญากบั กฟผ. เพือ่เสรมิสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั และส่งผลให้การส่งมอบถูกต้องตรงตามที่ 

กฟผ. ก�าหนด

 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยรอบ กฟผ. เป็นของขวัญ 

ปีใหม่ 2559 มอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

สดัสว่นการจดัซ้ือจดัจา้งของ กฟผ. ประจ�าปี 2558 (EC9)
โครงการ
เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้า (Renovation) 

2,755 รายการ

ส่วนกลาง 
13,282 รายการ

ส่วนภูมิภาค  
เช่น เขต เขื่อน โรงไฟฟ้า

159,999 รายการ
มูลค่า 126 ล้านบาท

มูลค่า 5,300 ล้านบาท

มูลค่า 36,000 ล้านบาท
12.85%

0.31%

86.85%

 กฟผ. ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 

โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการใช้งาน ความเสี่ยง

ที่อาจเกิดข้ึนจากห่วงโซ่อุปทานและการปฏิบัติตาม

กฎหมายและนโยบายภาครัฐ เช่น พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยความผดิต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. 2542 แบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประกาศคณะ 

รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ฉบบัที ่69/2557 เรือ่ง

รายงานผลการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งระเบียบ 

กฟผ. ฉบับที่ 26 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 และข้อ

บังคับ กฟผ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 นอกจากนี้

ยังด�าเนินการตามประกาศ กฟผ. ฉบับที่ 22/2552 

เรื่องนโยบายจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อม อกีทัง้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ

ภายใน โดยส�านักตรวจสอบภายใน (สนตน.) ของ 

กฟผ. และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2558

ตารางปรับลดระยะเวลาด�าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างต่างประเทศ

ตกลงราคา 80 110 65 90

วิธีพิเศษ* 80 110 80 110

สอบราคา 80 110 75 105

วันท�าการ 
การด�าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง

จา้งที่ปรกึษา

- วิธตีกลงราคา

- วิธคีดัเลอืก

165

185

225

252

110

132

150

180

e-Auction**
- วงเงนิจดัหาไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท

- วงเงนิจดัหาเกนิ 200 ลา้นบาท

290

290

395

395

95

130
130

175

ระยะเวลาก่อนปรับลด ระยะเวลาหลังปรับลด

วันท�าการ เทียบเท่าวันปฏิทิน (วัน) เทียบเท่าวันปฏิทิน (วัน)

รวม 
176,036

รายการ
 มูลค่า 

41,426
ล้านบาท
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การปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

[G4-DMA] [G4-EC9]

 ตามที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก�าหนดให้ กฟผ. 

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้าง ให้รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน กฟผ. จึงปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองตอบความ

ต้องการของหน่วยงานภาครฐั และผูป้ระกอบการ ดงันี้

  แต่งตั้งคณะท�างานเตรียมความพร้อม 

รองรับการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมภาษ ี

มลูค่าเพิม่ เพ่ือให้การด�าเนนิงานพสัดแุละจดัหา เป็นไป 

อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

  แก้ไขและปรับปรุงระบบ ERP เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของ

กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

  ปรับลดระยะเวลาด�าเนินงานจัดซื้อ 

จัดจ้างต่างประเทศ โดยวิธีตกลงราคาและวิธีพิเศษ 

นับตั้งแต ่วันที่ ได ้รับเอกสารขอซ้ือ/จ ้างท่ีถูกต ้อง 

สมบรูณ์จากผูใ้ช้งานจนถงึวนัทีท่�าข้อผกูพนั เพือ่ให้เกดิ

ความสะดวกในการนับวัน โดยไม่ต้องหักลบวันหยุด

หมายเหต ุ* วธิพีเิศษ ไมส่ามารถปรบัลดระยะเวลาลงได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพจิารณาเงื่อนไขทางเทคนคิ และเงื่อนไขทางการค้าในรูปคณะกรรมการ    

   ** e-Auction หมายถึง การประกวดราคาด้วยวธิอีเิลก็ทรอนกิส์

 จัดประชุมพบปะผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่สัญญากับ กฟผ. 

เพือ่สนบัสนนุ ให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความรู้

ความเข้าใจในการด�าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้างของ กฟผ. ได้แก่ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ขอบเขตการ

ด�าเนินงาน ระยะเวลาด�าเนินงาน การส่งมอบงานและการเบิกเงิน 

และคุณสมบัติของผู้ประกอบการเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่มีอาชีพ

โดยตรงมายื่นซองเสนอราคา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากผู้ประกอบการ

 มอบรางวัลผู ้ประกอบการดีเด่น ประจ�าปี 2558 โดย

พิจารณาจากผลการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ความสามารถ 

และยอดใบสั่งซื้อมากทีส่ดุ ซึง่มผีูป้ระกอบการได้รับรางวลั จ�านวน 13 

แห่ง เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 5 แห่ง 

 จัดท�ากระบวนการและขั้นตอนลงโทษผู ้ทิ้งงาน (Flow 

Chart) ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 หมวด 7 ข้อ 89 ว่าด้วยการ 

ลงโทษผู ้ทิ้งงานและหนังสือส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร.1305/

ว.4739 เรื่องขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสาร 

หลกัฐานในการพจิารณาผูท้ิง้งาน เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการ

คู่สัญญากับ กฟผ. และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

 จัดประชุมสานสัมพันธ ์ และรับฟังความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะของผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคูส่ญัญากบั กฟผ. เพือ่เสรมิสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั และส่งผลให้การส่งมอบถูกต้องตรงตามที่ 

กฟผ. ก�าหนด

 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยรอบ กฟผ. เป็นของขวัญ 

ปีใหม่ 2559 มอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

สดัสว่นการจดัซ้ือจดัจา้งของ กฟผ. ประจ�าปี 2558 (EC9)
โครงการ
เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้า (Renovation) 

2,755 รายการ

ส่วนกลาง 
13,282 รายการ

ส่วนภูมิภาค  
เช่น เขต เขื่อน โรงไฟฟ้า

159,999 รายการ
มูลค่า 126 ล้านบาท

มูลค่า 5,300 ล้านบาท

มูลค่า 36,000 ล้านบาท
12.85%

0.31%

86.85%

 กฟผ. ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 

โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการใช้งาน ความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นจากห่วงโซ่อุปทานและการปฏิบัติตาม

กฎหมายและนโยบายภาครัฐ เช่น พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยความผดิต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. 2542 แบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประกาศคณะ 

รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ฉบบัที ่69/2557 เรือ่ง

รายงานผลการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งระเบียบ 

กฟผ. ฉบับที่ 26 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 และข้อ

บังคับ กฟผ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 นอกจากนี้

ยังด�าเนินการตามประกาศ กฟผ. ฉบับที่ 22/2552 

เร่ืองนโยบายจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อม อกีทัง้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ

ภายใน โดยส�านักตรวจสอบภายใน (สนตน.) ของ 

กฟผ. และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2558

ตารางปรับลดระยะเวลาด�าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างต่างประเทศ

ตกลงราคา 80 110 65 90

วิธีพิเศษ* 80 110 80 110

สอบราคา 80 110 75 105

วันท�าการ 
การด�าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง

จา้งที่ปรกึษา

- วธิตีกลงราคา

- วธิคีดัเลอืก

165

185

225

252

110

132

150

180

e-Auction**
- วงเงินจดัหาไมเ่กิน 200 ลา้นบาท

- วงเงินจดัหาเกิน 200 ลา้นบาท

290

290

395

395

95

130
130

175

ระยะเวลาก่อนปรับลด ระยะเวลาหลังปรับลด

วันท�าการ เทียบเท่าวันปฏิทิน (วัน) เทียบเท่าวันปฏิทิน (วัน)

รวม 
176,036

รายการ
 มูลค่า 

41,426
ล้านบาท
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ความพร้ อมจ่ า ย แล ะคว ามมั่ น ค ง เ ช่ื อถื อได้ 

ของระบบไฟฟ้า

[G4-DMA, DMA (former EU6), EU10]

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. 

 กฟผ. มุง่มัน่พฒันาการด�าเนนิงานในภารกจิหลกั เพือ่สร้างความมัน่คงเชือ่ถอืได้ของระบบ 

ผลิตและระบบส่งไฟฟ้า โดยมีการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนาระบบ 

ส่งไฟฟ้า รวมถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า

ของประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และเชื่อถือได้ 

ด้วยการลงทุนที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์  

  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ EGAT SCADA/CCS/RTU เพื่อน�าเข้าใช้งานควบคุมระบบ 

ก�าลังไฟฟ้าภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีระบบควบคุม 

จากต่างประเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศด้วย รวม

ทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของ กฟผ. ได้มากกว่า 1,200 

ล้านบาท และก่อให้เกิดรายได้จากการจ�าหน่ายพลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15 ล้านบาท 

 การพัฒนาระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2573 (Power Development Plan: PDP2010) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และแผนพัฒนาก�าลังผลิต 

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

นโยบายพลงังานแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2558 และคณะรฐัมนตรรีบัทราบมตดิงักล่าว

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ขนาดก�าลัง

ผลิตไฟฟ้าสุทธิ 848.3 เมกะวัตต์ ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้า 

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน มกราคม 2559 

  โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้า

สุทธิ 600 เมกะวัตต์ ใช้ลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีก�าหนดจ่าย

กระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 กฟผ. ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนอง

นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งลดการใช ้

เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ 

กฟผ. ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 

ในช่วงปี 2559 - 2563 มีดังนี้

หมายเหตุ: ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ใช้ข้อมูล 
ตามที่ คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท�าแผน

พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประ เทศมีมติ เ ห็นชอบ

เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 ซ่ึงคณะท�างานจัดท�า 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า โดยใช้ประมาณการ

แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) 

ปี 2557-2579 เฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 ต่อปี อัตรา

การเพิ่มของประชากรเฉล่ียร้อยละ 0.03 ต่อปี และ

มีการประยุกต์ใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) โดยมี

เป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากับ 

89,672 ล้านหน่วย รวมทั้งได้พิจารณากรอบของแผน

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 

ส�าหรับภาคผลิตไฟฟ้าในปี 2579 ซ่ึงจะมีก�าลังไฟฟ้าจาก 
พลังงานหมนุเวียนเข้าระบบจ�านวน 19,634.4 เมกะวัตต์ 

ประมาณการก�าลังผลิตไฟฟ้าและพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระบบ กฟผ. 

 2558 43,623 29,051

 2559 46,947 30,218

 2560 48,965 31,385

 2561 50,196 32,429

 2562 54,921 33,635

 2563 54,141 34,808

 2564 56,701 35,775

 2565 58,788 36,776

 2566 60,533 37,740

 2567 62,661 38,750

 2568 60,403 39,752

 2569 62,260 40,791

 2570 60,645 41,693

 2571 61,097 42,681

 2572 61,993 43,489

 2573 63,037 44,424

 2574 64,052 45,438

 2575 64,345 46,296

 2576 65,592 47,025

 2577 66,965 47,854

 2578 68,456 48,713

 2579 70,335 49,655

ปี
ประมาณการ

ก�าลังผลิตไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

พยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า

(เมกะวัตต์)

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

 ประจวบครีขีนัธ ์ แสงอาทติย ์ ม.ีค. 2559 5
 ล�าปาง พลงัน�้า ก.ย. 2560 5.5

 อุตรดิตถ ์ พลงัน�้า ธ.ค. 2562 2.5
 นครราชสมีา พลงังานลม ธ.ค. 2560 24

 ชัยภูม ิ พลงัน�้า ธ.ค. 2563 1.25
    38.25

โครงการ
สถานท่ีตั้ง 
(จังหวัด)

ประเภท
ประมาณการ
แล้วเสร็จ

ก�าลังผลิต 
(เมกะวัตต์)

1. โรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติยท์บัสะแก
2. โรงไฟฟ้าเข่ือนก่ิวคอหมา

4. โรงไฟฟ้าเข่ือนคลองตรอน
3. โรงไฟฟ้ากงัหนัลมล�าตะคอง ระยะท่ี 2

5. โรงไฟฟ้าพลังน�้าทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์

           รวม

  โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2 ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 

เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน�้ามันดีเซล

เป็นเชื้อเพลิงส�ารอง โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนเมษายน 2562 

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการฯ ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (คชก.) แล้ว และเตรียมรับฟังความเห็นจากองค์กรอิสระ และคณะกรรมการก�ากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) ก่อนน�าความคิดเห็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(กก.วล.) ต่อไป

  โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต้ ระยะที่ 1 - 2 ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 

2 x 1,300 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก

และน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน

เมษายน 2562 และมกราคม 2565 ตามล�าดับ ทั้งนี้ รายงาน EHIA ของโครงการ ได้รับความ

เห็นชอบจาก คชก. แล้ว และเตรียมรับฟังความเห็นจากองค์กรอิสระ และ กกพ. ก่อนน�า

ความคิดเห็นดังกล่าวเสนอ กก.วล. ต่อไป

  โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 800 เมกะวัตต์ เป็น 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนประเภทผลติพลงังานไฟฟ้าฐาน ใช้ถ่านหนิน�าเข้าเป็นเชือ้เพลงิ เป็นการ 

เพิม่สดัส่วนการใช้เชือ้เพลงิถ่านหินผลติไฟฟ้าตามนโยบายภาครฐัด้านความมัน่คงทางพลงังาน 

ที่ระบุใน PDP2015 ซึ่งจะช่วยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดการพึ่งพาก๊าซ

ธรรมชาติและสร้างสมดุลพลังงานประเทศ มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ใน

เดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาการ

ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 

  โครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิเทพา ขนาดก�าลงัผลติไฟฟ้าสทุธริวม 2 x 1,000 เมกะวตัต์ 

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน ใช้ถ่านหินน�าเข้าเป็นเช้ือเพลิง 

เป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าภาคใต้ และเพิ่มความมั่นคงด้าน

พลังงานในระยะยาว ซึ่งในภาพรวมจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตามที่ระบุใน 

PDP2015 มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2564 และมกราคม 

2567 ตามล�าดับ ทั้งนี้ รายงาน EHIA ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าได้น�าเสนอในที่ประชุม 

คชก. ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และได้มีการน�าเสนอรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนของท่าเทียบเรือ ภายในเดือนมกราคม 2559

  โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 2 x 1,000 

เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2578 และมกราคม 2579 ตามล�าดับ ซึ่งตามแผน 

PDP2015 ได้ก�าหนดสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ไว้ในปี 2579 

ประมาณไม่เกินร้อยละ 5 โดยได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผน เนื่องจากเป็น

เชื้อเพลิงที่ต้นทุนต�่า สะอาด และช่วยลดโลกร้อน ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้าน

เทคนิค ความปลอดภัย สถานที่ตั้งของโครงการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชน

เข้าใจประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง

โครงการ ท่ีอ ยู่ ร ะห ว่างการขออนุมัต ิ

และโครงการที่อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนา

[DMA (former EU6)]
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ความพ ร้อมจ่ า ย แล ะคว ามมั่ น ค ง เ ช่ื อถื อได้ 

ของระบบไฟฟ้า

[G4-DMA, DMA (former EU6), EU10]

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. 

 กฟผ. มุง่มัน่พฒันาการด�าเนนิงานในภารกจิหลัก เพือ่สร้างความมัน่คงเชือ่ถือได้ของระบบ 

ผลิตและระบบส่งไฟฟ้า โดยมีการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนาระบบ 

ส่งไฟฟ้า รวมถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า

ของประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และเชื่อถือได้ 

ด้วยการลงทุนที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์  

  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ EGAT SCADA/CCS/RTU เพื่อน�าเข้าใช้งานควบคุมระบบ 

ก�าลังไฟฟ้าภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีระบบควบคุม 

จากต่างประเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศด้วย รวม

ทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของ กฟผ. ได้มากกว่า 1,200 

ล้านบาท และก่อให้เกิดรายได้จากการจ�าหน่ายพลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15 ล้านบาท 

 การพัฒนาระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2573 (Power Development Plan: PDP2010) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และแผนพัฒนาก�าลังผลิต 

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) ซึง่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

นโยบายพลงังานแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2558 และคณะรฐัมนตรรีบัทราบมติดังกล่าว

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ขนาดก�าลัง

ผลิตไฟฟ้าสุทธิ 848.3 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้า 

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน มกราคม 2559 

  โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เคร่ืองที่ 4 - 7 ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้า

สุทธิ 600 เมกะวัตต์ ใช้ลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีก�าหนดจ่าย

กระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 กฟผ. ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนอง

นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งลดการใช ้

เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ 

กฟผ. ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 

ในช่วงปี 2559 - 2563 มีดังนี้

หมายเหตุ: ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ใช้ข้อมูล 
ตามที่ คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท�าแผน

พัฒนาก�า ลังผลิตไฟฟ้าของประ เทศมีมติ เห็นชอบ

เมื่อวันที่  9 มกราคม 2558 ซ่ึงคณะท�างานจัดท�า 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า โดยใช้ประมาณการ

แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) 

ปี 2557-2579 เฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 ต่อปี อัตรา

การเพิ่มของประชากรเฉล่ียร้อยละ 0.03 ต่อปี และ

มีการประยุกต์ใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) โดยมี

เป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากับ 

89,672 ล้านหน่วย รวมทั้งได้พิจารณากรอบของแผน

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 

ส�าหรับภาคผลิตไฟฟ้าในปี 2579 ซ่ึงจะมีก�าลังไฟฟ้าจาก 
พลังงานหมนุเวียนเข้าระบบจ�านวน 19,634.4 เมกะวัตต์ 

ประมาณการก�าลังผลิตไฟฟ้าและพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระบบ กฟผ. 

 2558 43,623 29,051

 2559 46,947 30,218

 2560 48,965 31,385

 2561 50,196 32,429

 2562 54,921 33,635

 2563 54,141 34,808

 2564 56,701 35,775

 2565 58,788 36,776

 2566 60,533 37,740

 2567 62,661 38,750

 2568 60,403 39,752

 2569 62,260 40,791

 2570 60,645 41,693

 2571 61,097 42,681

 2572 61,993 43,489

 2573 63,037 44,424

 2574 64,052 45,438

 2575 64,345 46,296

 2576 65,592 47,025

 2577 66,965 47,854

 2578 68,456 48,713

 2579 70,335 49,655

ปี
ประมาณการ

ก�าลังผลิตไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

พยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า

(เมกะวัตต์)

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

 ประจวบคีรขัีนธ์ แสงอาทิตย ์ มี.ค. 2559 5
 ล�าปาง พลังน�้า ก.ย. 2560 5.5

 อุตรดติถ ์ พลังน�้า ธ.ค. 2562 2.5
 นครราชสีมา พลังงานลม ธ.ค. 2560 24

 ชัยภมิู พลังน�้า ธ.ค. 2563 1.25
    38.25

โครงการ
สถานท่ีตั้ง 
(จังหวัด)

ประเภท
ประมาณการ
แล้วเสร็จ

ก�าลังผลิต 
(เมกะวัตต์)

1. โรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติยท์บัสะแก
2. โรงไฟฟ้าเขื่อนก่ิวคอหมา

4. โรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน
3. โรงไฟฟ้ากังหนัลมล�าตะคอง ระยะท่ี 2

5. โรงไฟฟ้าพลงัน�้าทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์

           รวม

  โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2 ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 

เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน�้ามันดีเซล

เป็นเชื้อเพลิงส�ารอง โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนเมษายน 2562 

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการฯ ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (คชก.) แล้ว และเตรียมรับฟังความเห็นจากองค์กรอิสระ และคณะกรรมการก�ากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) ก่อนน�าความคิดเห็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(กก.วล.) ต่อไป

  โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต้ ระยะที่ 1 - 2 ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 

2 x 1,300 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก

และน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน

เมษายน 2562 และมกราคม 2565 ตามล�าดับ ทั้งนี้ รายงาน EHIA ของโครงการ ได้รับความ

เห็นชอบจาก คชก. แล้ว และเตรียมรับฟังความเห็นจากองค์กรอิสระ และ กกพ. ก่อนน�า

ความคิดเห็นดังกล่าวเสนอ กก.วล. ต่อไป

  โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 800 เมกะวัตต์ เป็น 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนประเภทผลติพลงังานไฟฟ้าฐาน ใช้ถ่านหนิน�าเข้าเป็นเชือ้เพลงิ เป็นการ 

เพิม่สดัส่วนการใช้เชือ้เพลงิถ่านหนิผลติไฟฟ้าตามนโยบายภาครฐัด้านความม่ันคงทางพลังงาน 

ที่ระบุใน PDP2015 ซึ่งจะช่วยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดการพึ่งพาก๊าซ

ธรรมชาติและสร้างสมดุลพลังงานประเทศ มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ใน

เดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาการ

ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 

  โครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิเทพา ขนาดก�าลงัผลติไฟฟ้าสทุธริวม 2 x 1,000 เมกะวตัต์ 

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน ใช้ถ่านหินน�าเข้าเป็นเช้ือเพลิง 

เป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าภาคใต้ และเพิ่มความม่ันคงด้าน

พลังงานในระยะยาว ซึ่งในภาพรวมจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตามที่ระบุใน 

PDP2015 มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2564 และมกราคม 

2567 ตามล�าดับ ทั้งนี้ รายงาน EHIA ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าได้น�าเสนอในที่ประชุม 

คชก. ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และได้มีการน�าเสนอรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนของท่าเทียบเรือ ภายในเดือนมกราคม 2559

  โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 2 x 1,000 

เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2578 และมกราคม 2579 ตามล�าดับ ซึ่งตามแผน 

PDP2015 ได้ก�าหนดสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ไว้ในปี 2579 

ประมาณไม่เกินร้อยละ 5 โดยได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผน เนื่องจากเป็น

เชื้อเพลิงที่ต้นทุนต�่า สะอาด และช่วยลดโลกร้อน ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้าน

เทคนิค ความปลอดภัย สถานที่ตั้งของโครงการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชน

เข้าใจประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง

โครงการ ท่ีอ ยู่ระห ว่างการขออนุมัต ิ

และโครงการที่อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนา

[DMA (former EU6)]
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  การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 
ระหว่างปี 2559 - 2567 มีโครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(PPA) กับ กฟผ. และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน 6 

โครงการ ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 5,540 เมกะวัตต์

  การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) เป็น

โครงการฯ ที่คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี 2559 - 2568 

รวมทั้งสิ้น 4,934 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นปริมาณรับซื้อไฟฟ้าระบบ 

Cogeneration แบบสัญญา Firm จ�านวน 3,664 เมกะวัตต์ และ

ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจ�านวน 1,270 เมกะวัตต์

  การรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบัน กฟผ. 

รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จ�านวน 7 โครงการ รวมก�าลัง

ผลิตตามสัญญา 3,386.6 เมกะวัตต์ ระหว่างปี 2559 - 2562 และ

คาดว่าจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอีก 

จ�านวน 4 โครงการ รวมก�าลังผลิตตามสัญญา 2,334 เมกะวัตต์

 ในปี 2558 กฟผ. ด�าเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 

โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 15 โครงการ 

เช่น โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 

(GBAS2) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อน 

น�้างึม 3 และน�้าเทิน 1 (NNG3-NTN1) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้า 

จากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPP) และโครงการปรับปรุงและ

ขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1: ส่วนสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง (RSP1) เป็นต้น รวมทั้งยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติ

ด�าเนินการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TILS) ซึ่งเป็นโครงการเสริมความเชื่อถือ

ได้ของระบบไฟฟ้าหลัก ต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดสงขลา และ

บริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่

ภาคใต้ตอนล่างระยะยาว รองรับความต้องการไฟฟ้าของภาคครัวเรือน 

ภาคธุรกจิ ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวในภาคใต้ รวมทัง้รองรบัระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (APG) และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

วงเงินลงทุนโครงการ 35,400 ล้านบาท โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จปี 2566

โครงการรับซ้ือไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 
   กฟผ. ด�าเนนิงานการจดัการดา้นการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) มาเปน็เวลากวา่ 20 ปี 
ด้วยการรณรงคส์ง่เสริมให้ทกุภาคสว่นใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพภาพ โดยในปี 2558 กฟผ. ยงัคง

ด�าเนนิงานภายใตก้ลยุทธ ์3 อ. ดงันี้  

  อ. อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
   รณรงค์ส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์ 5 และมอบฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

ให้เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบรวม 28 อปุกรณ์ 

มียอดการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สะสมในปี 2558 

รวม 23,027,451 ดวง

   ลงนามความร่วมมือบริษัทผู้ผลิตกระทะไฟฟ้า

และเครื่องสูบน�้าไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และมอบฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์ 5 แก่บริษัทผู้ผลิตกาต้มน�้าไฟฟ้าและ 

ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์      

   ส่งเสรมิตลาดเครือ่งปรับอากาศประหยดัพลังงาน 

ตามมาตรฐานการทดสอบตามฤดูกาล Seasonal Energy 

Efficiency Ratio (SEER) ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

ชนิดปรับความเร็วรอบ Compressor ตามภาระท�า 

ความเย็น (Inverter) 

   จัดนิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติเรื่อง

อุปกรณ์แสงสว่าง ในงาน LED Expo Thailand 2015 

เพื่อขยายตลาดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของหลอด LED 

ได้สูงถึง 6.9 ล้านหลอด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 450 

ล้านหน่วยต่อปี

  อ. อาคารประหยัดไฟฟ้า
 กฟผ. รณรงค์ให้ผู ้ประกอบการภาคธุรกิจและภาค

อุตสาหกรรมซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการประหยัดไฟฟ้าในอาคาร ทั้งอาคาร

ภาครัฐบาล อาคารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ดังนี้              

   ลงนามความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International 

Cooperation: GIZ) เพ่ือศึกษาแนวทางการก�ากับดูแล 

บรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO Facilitation) และการส่งเสรมิ

ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานส�าหรับอาคารอนุรักษ์ 

พลังงาน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน 

   ด�าเนินโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED 

เฉลมิพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในปี 2558 - 2559 เพื่อติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอด

เดิมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และศูนย์สาขา รวม 10 แห่ง 

มีศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้าประมาณ 816,000 หน่วย 

(kWh) ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

417 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

   ด�าเนินโครงการน�าร่องเพื่อลดความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤตด้วยมาตรการ Demand Response 

จ�านวน 2 ครั้ง โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าตรงกับ กฟผ. ให้ช่วยลดการ

ใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการสูงสุด (Peak load) หรือช่วง

ภาวะวิกฤติขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับค่าชดเชย

ตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถลดความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ทั้งหมด 50.46 เมกะวัตต์ 

  อ. อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า 

 กฟผ. ได้เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน 

ช่องทางต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจแก่ผูบ้รโิภค เพือ่ปรับเปล่ียนทศันคต ิพฤตกิรรม 

และจิตส�านึกด้านการประหยัดพลังงาน เช่น การพัฒนา

รูปแบบฉลากเบอร์ 5 โดยการเพิ่มคิวอาร์โค้ดบนฉลาก

เบอร์ 5 กับ 3 ผลิตภัณฑ์ใหญ่ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ 

ตู้เย็น และตู้แช่ เพื่อให้ผู ้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

เกีย่วกบัค่าประสทิธภิาพการประหยัดไฟฟ้า และรูปลักษณ์

ของเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ ่นน้ันๆ ท�าให้ผู ้บริโภคสามารถ 

ตรวจสอบสินค้า ณ จุดขาย ก่อนตัดสินใจซื้อได้ทันที
[DMA (former EU6)] [G4-EN7]

36 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2558 คิดและท�า เพื่ออนาคตยั่งยืน 37



  การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 
ระหว่างปี 2559 - 2567 มีโครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(PPA) กับ กฟผ. และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน 6 

โครงการ ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 5,540 เมกะวัตต์

  การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) เป็น

โครงการฯ ที่คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี 2559 - 2568 

รวมทั้งสิ้น 4,934 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นปริมาณรับซื้อไฟฟ้าระบบ 

Cogeneration แบบสัญญา Firm จ�านวน 3,664 เมกะวัตต์ และ

ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจ�านวน 1,270 เมกะวัตต์

  การรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบัน กฟผ. 

รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จ�านวน 7 โครงการ รวมก�าลัง

ผลิตตามสัญญา 3,386.6 เมกะวัตต์ ระหว่างปี 2559 - 2562 และ

คาดว่าจะมีการรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพ่ิมขึ้นอีก 

จ�านวน 4 โครงการ รวมก�าลังผลิตตามสัญญา 2,334 เมกะวัตต์

 ในปี 2558 กฟผ. ด�าเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 

โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 15 โครงการ 

เช่น โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 

(GBAS2) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อน 

น�้างึม 3 และน�้าเทิน 1 (NNG3-NTN1) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้า 

จากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPP) และโครงการปรับปรุงและ

ขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1: ส่วนสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง (RSP1) เป็นต้น รวมทั้งยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติ

ด�าเนินการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TILS) ซึ่งเป็นโครงการเสริมความเชื่อถือ

ได้ของระบบไฟฟ้าหลัก ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดสงขลา และ

บริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่

ภาคใต้ตอนล่างระยะยาว รองรับความต้องการไฟฟ้าของภาคครัวเรือน 

ภาคธุรกจิ ภาคอตุสาหกรรม และการท่องเท่ียวในภาคใต้ รวมทัง้รองรบัระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (APG) และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

วงเงินลงทุนโครงการ 35,400 ล้านบาท โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จปี 2566

โครงการรับซ้ือไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 
   กฟผ. ด�าเนนิงานการจดัการดา้นการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) มาเปน็เวลากวา่ 20 ปี 
ดว้ยการรณรงค์สง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพภาพ โดยในปี 2558 กฟผ. ยงัคง

ด�าเนนิงานภายใตก้ลยุทธ ์3 อ. ดงันี้  

  อ. อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
   รณรงค์ส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์ 5 และมอบฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

ให้เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบรวม 28 อปุกรณ์ 

มียอดการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สะสมในปี 2558 

รวม 23,027,451 ดวง

   ลงนามความร่วมมือบริษัทผู้ผลิตกระทะไฟฟ้า

และเครื่องสูบน�้าไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และมอบฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์ 5 แก่บริษัทผู้ผลิตกาต้มน�้าไฟฟ้าและ 

ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์      

   ส่งเสรมิตลาดเครือ่งปรับอากาศประหยดัพลังงาน 

ตามมาตรฐานการทดสอบตามฤดูกาล Seasonal Energy 

Efficiency Ratio (SEER) ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

ชนิดปรับความเร็วรอบ Compressor ตามภาระท�า 

ความเย็น (Inverter) 

   จัดนิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติเรื่อง

อุปกรณ์แสงสว่าง ในงาน LED Expo Thailand 2015 

เพื่อขยายตลาดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของหลอด LED 

ได้สูงถึง 6.9 ล้านหลอด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 450 

ล้านหน่วยต่อปี

  อ. อาคารประหยัดไฟฟ้า
 กฟผ. รณรงค์ให้ผู ้ประกอบการภาคธุรกิจและภาค

อุตสาหกรรมซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการประหยัดไฟฟ้าในอาคาร ทั้งอาคาร

ภาครัฐบาล อาคารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ดังนี้              

   ลงนามความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International 

Cooperation: GIZ) เพื่อศึกษาแนวทางการก�ากับดูแล 

บรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO Facilitation) และการส่งเสรมิ

ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานส�าหรับอาคารอนุรักษ์ 

พลังงาน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน 

   ด�าเนินโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED 

เฉลมิพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในปี 2558 - 2559 เพื่อติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอด

เดิมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และศูนย์สาขา รวม 10 แห่ง 

มีศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้าประมาณ 816,000 หน่วย 

(kWh) ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

417 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

   ด�าเนินโครงการน�าร่องเพื่อลดความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤตด้วยมาตรการ Demand Response 

จ�านวน 2 ครั้ง โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าตรงกับ กฟผ. ให้ช่วยลดการ

ใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการสูงสุด (Peak load) หรือช่วง

ภาวะวิกฤติขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับค่าชดเชย

ตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถลดความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ทั้งหมด 50.46 เมกะวัตต์ 

  อ. อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า 

 กฟผ. ได้เผยแพร่ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน 

ช่องทางต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจแก่ผูบ้รโิภค เพือ่ปรบัเปลีย่นทศันคต ิพฤตกิรรม 

และจิตส�านึกด้านการประหยัดพลังงาน เช่น การพัฒนา

รูปแบบฉลากเบอร์ 5 โดยการเพิ่มคิวอาร์โค้ดบนฉลาก

เบอร์ 5 กับ 3 ผลิตภัณฑ์ใหญ่ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ 

ตู้เย็น และตู้แช่ เพื่อให้ผู ้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

เกีย่วกบัค่าประสทิธภิาพการประหยัดไฟฟ้า และรูปลักษณ์

ของเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ ่นน้ันๆ ท�าให้ผู ้บริโภคสามารถ 

ตรวจสอบสินค้า ณ จุดขาย ก่อนตัดสินใจซื้อได้ทันที
[DMA (former EU6)] [G4-EN7]
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	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังมี	 “โครงการห้องเรียนสีเขียว”	 ซึ่งด�าเนิน

การต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2541	เพื่อปลูกฝังทัศนคติและสร้างอุปนิสัย

ในการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	รู้คุณค่าและ

รักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา	จ�านวน	414	โรงเรียน

ทั่วประเทศ	และมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	“โครงการ

ยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว	 เพื่อสร้างเครือข่าย

รักษ์พลังงาน”	 ซึ่งมุ่งขยายผลสู่การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ

โดยส่งเสริมให้โรงเรียนน�าความรู ้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคู่กับการด�าเนินกิจการของโรงเรียน	 เพื่อให้

โรงเรียนเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม	ปัจจุบันมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว	 เรียกว่า	 “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต�่า

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า”	 จ�านวน	 122	 แห่ง	 มีโรงเรียนที่มีผลงาน

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจ�านวน	58	 โรงเรียน	สามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า	237	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	และ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้	408,448.69	หน่วย	(kWh)	นอกจากนี้ 

กฟผ. ยังเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก	

(Low	Emission	Support	Scheme:	LESS)	ซึ่งจัดโดยองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 โดย	 กฟผ.	 ได้ส่งผลการ

ด�าเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนคาร์บอนต�่า	 และโครงการรณรงค์เปลี่ยนหลอดประหยัด

ไฟเบอร์	5	เพื่อขอการรับรองกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ซึ่งมีโรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ	ทั้งสิ้น	92	แห่ง

ผลการด�าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ.

2552ปี 2554 25572553 25562555 2558

ปริมาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุด (MW)

พลังงานไฟฟ้าลดลง 
(GWh)

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ลดลง (Ton CO

2
)

173.50 298.28 331.51267.08 374.99429.65 442.62

1,104.57 1,808.20 2,029.741,706.02 2,307.402,573.39 2,526.04

513,623.86 994,379.14 1,037,804937,888.27 1,179,772.281,414,046.11 1,291,564

[G4-EN7]

38 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558

งานวิจัยและพัฒนา 

	 กฟผ.	มนีโยบายทีช่ดัเจนในการจัดสรรงบประมาณ 

เพือ่สนบัสนุนให้เกดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีหม่ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักวิจัยของ

ประเทศ	ลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและ

ส่งเสรมิการให้บรกิารด้านพลงังานทีม่คีณุภาพ	เชือ่ถอืได้ 

ในราคาทีเ่หมาะสม	รวมทัง้การอยูร่่วมกบัสงัคม	ชมุชน	

และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล โดยก�าหนดกรอบงาน

วิจัยและพัฒนา	ดังนี้

	 1. การทดแทนการน�าเข้าเทคโนโลยี วัสดุ และ

อุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้า

	 2.	การลดความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด	(Peak	

Cut) และ/หรือการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

	 3. การพัฒนาพลังงานใหม่เพ่ือใช้ในการผลิต

ไฟฟ้า

	 4. การเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

	 5. การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ

ไฟฟ้า

	 6. การวิจัยเชิงสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่

โรงไฟฟ้า

	 ส�าหรับโครงการวิจัยและพัฒนา ตามกรอบงาน 

วิจัยการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมและการวิจัยเชิงสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน

รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า	 กฟผ.	 มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษา

ในท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการ และเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้าร่วมท�าการวิจัย เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

	 ในปี 2558 กฟผ. ใช้งบประมาณในงานวิจัย 

และพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเพื่อทดแทน

การน�าเข้าการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

และการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนทุนวิจัยให้กับ 

สถาบันการ ศึกษาและหน ่ วยงานวิ จั ยจ� านวน

13	 โครงการ	 เป็นเงินจ�านวน	 66.52	 ล้านบาท	 และ

หน่วยงาน	กฟผ.	จ�านวน	6	โครงการ	เป็นเงินจ�านวน	

1,023.80	ล้านบาท	นอกจากนี	้ยงัสนบัสนนุงบประมาณ

ท�าการวิจัยในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่

เป็นเงินจ�านวน	130,000	บาท

	 ทั้งนี้ นับรวมตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา พบว่า 

มีโครงการวิจัยที่ ได ้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 

กฟผ. รวม 231 โครงการ คิดเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 

2,476,659,656	บาท

[DMA (former EU8)]

2549

ปี

84.5 ล้านบาท
2550 418.8 ล้านบาท
2551 107.6 ล้านบาท
2552 79.2 ล้านบาท
2553 64 ล้านบาท
2554 79.8 ล้านบาท
2555 165.8 ล้านบาท
2556 199.2 ล้านบาท
2557 187.4 ล้านบาท
2558 1,090.5 ล้านบาท

0 2010 305 2515 35

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย

จ�ำนวน
โครงกำรวิจัย
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งานวิจัยและพัฒนา 

	 กฟผ.	มนีโยบายทีช่ดัเจนในการจดัสรรงบประมาณ 

เพือ่สนบัสนุนให้เกดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีหม่ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักวิจัยของ

ประเทศ	ลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและ

ส่งเสรมิการให้บรกิารด้านพลงังานทีม่คีณุภาพ	เชือ่ถอืได้ 

ในราคาทีเ่หมาะสม	รวมทัง้การอยูร่่วมกบัสงัคม	ชมุชน	

และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล โดยก�าหนดกรอบงาน

วิจัยและพัฒนา	ดังนี้

	 1. การทดแทนการน�าเข้าเทคโนโลยี วัสดุ และ

อุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้า

	 2.	การลดความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด	(Peak	

Cut) และ/หรือการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

	 3. การพัฒนาพลังงานใหม่เพื่อใช้ในการผลิต

ไฟฟ้า

	 4. การเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

	 5. การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ

ไฟฟ้า

	 6. การวิจัยเชิงสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่

โรงไฟฟ้า

	 ส�าหรับโครงการวิจัยและพัฒนา ตามกรอบงาน 

วิจัยการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อมและการวิจัยเชิงสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน

รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า	 กฟผ.	 มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษา

ในท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการ และเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้าร่วมท�าการวิจัย เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

	 ในปี 2558 กฟผ. ใช้งบประมาณในงานวิจัย 

และพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเพ่ือทดแทน

การน�าเข้าการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

และการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนทุนวิจัยให้กับ 

สถาบันการศึ กษาและหน ่ วยงานวิ จั ยจ� านวน

13	 โครงการ	 เป็นเงินจ�านวน	 66.52	 ล้านบาท	 และ

หน่วยงาน	กฟผ.	จ�านวน	6	โครงการ	เป็นเงินจ�านวน	

1,023.80	ล้านบาท	นอกจากนี	้ยงัสนบัสนนุงบประมาณ

ท�าการวิจัยในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่

เป็นเงินจ�านวน	130,000	บาท

	 ทั้งนี้ นับรวมตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา พบว่า 

มีโครงการวิจัยที่ ได ้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 

กฟผ. รวม 231 โครงการ คิดเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 

2,476,659,656	บาท

[DMA (former EU8)]

2549

ปี

84.5 ล้านบาท
2550 418.8 ล้านบาท
2551 107.6 ล้านบาท
2552 79.2 ล้านบาท
2553 64 ล้านบาท
2554 79.8 ล้านบาท
2555 165.8 ล้านบาท
2556 199.2 ล้านบาท
2557 187.4 ล้านบาท
2558 1,090.5 ล้านบาท

0 2010 305 2515 35

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย

จ�ำนวน
โครงกำรวิจัย

คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 39



โครงการวิจัยโดดเด่นที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กฟผ. ในปี 2558

การพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อไอน�้า

การศึกษาและประเมินผลการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์
เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

การศึกษามาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า
และข้อก�าหนดวิธีความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน

	 กฟผ. สนับสนุนทุนวิ จัยให ้กับสถาบัน

วทิยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม	(FIBO)	มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีเพือ่พฒันาหุน่ยนต์

ต้นแบบใช้ตรวจสอบท่อและผนังในหม้อไอน�้า

ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน แทนการ

ตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบ

เพื่อบ�ารุงรักษาหม้อไอน�้า (Boiler) ป้องกันไม่ให้ 

เกิดการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการเสียหาย 

จากหม้อไอน�้า	จากผลการทดสอบความสามารถ

ของหุ่นยนต์ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้

และโรงไฟฟ้าบางปะกงพบว่า การตรวจวัด 

ความหนาของท่อและผนังภายในหม้อไอน�้า 

มีค ่าความแม ่นย�าอยู ่ ในระดับที่ยอมรับได  ้

เมือ่เทยีบกบัการทดสอบแบบเดมิด้วย	Ultrasonic

Transducer	ซึ่งหุ่นยนต์ต้นแบบสามารถเคลื่อนที่

ได้ดีทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ และยังสามารถ

เข้าถึงต�าแหน่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

อีกทั้งยังด�าเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว	

ประหยัด และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อ 

ผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย

	 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให ้กับมูลนิธิสถาบัน 

สิ่งแวดล้อมไทย	เพื่อศึกษาและประเมินผลการเพิ่มพื้นที่

สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	

ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า แต่ด้วย

พืน้ทีโ่ดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ	เป็นพืน้ทีถ่กูทิง้ให้เป็นพืน้ที่

ว่างเปล่าเป็นเวลานาน จึงมีการทับถมของตะกอนดิน

น�้ากร่อย มีสภาพเป็นดินเปรี้ยวไม่เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของพืช	ดังนั้น	กฟผ.	จึงได้ประเมินแนวทาง

การคัดเลือกชนิดพันธุ ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

รปูแบบ	และแนวทางการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการปลกู 

และดูแลไม้เศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีรกร้าง จากผลการวิจัย 

พบว่า	ท�าให้เกดิพืน้ท่ีสเีขยีวได้อย่างชดัเจนจ�านวน	170	ไร่ 

โดยต้นกระถินเทพามีอัตรารอดตายเฉล่ียรวมร้อยละ 

67 และสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉล่ีย

เท่ากับ 5.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่/ป ี

เมื่อนับตั้งแต่ริเริ่มด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี 2552 

จนถึง 2557 คิดเป็นปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด์ทั้งหมดประมาณ 3,134 ตันคาร ์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า

	 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร์	เพือ่ศกึษาและทดลองประยกุต์ใช้ปะการงัเทยีม

ผสมเถ้าลอยลิกไนต์ ผลิตแท่งปะการังเทียมป้องกัน

คลืน่กดัเซาะชายฝ่ังทะเล	และช่วยฟ้ืนฟทูรพัยากรชายฝ่ัง 

ทะเลที่ก�าลังเสื่อมโทรม เรียกว่า “ปะการังเทียมผสม 

เถ้าลอย”	(Fly	Ash	SMART)	มีความแข็งแรงและทนทาน

ต่อสภาวะการใช้งานในน�้าทะเลที่มีการกัดกร่อนจาก

ซัลเฟตสูง ซึ่งเถ้าลอยลิกไนต์เป็นผลผลิตพลอยได้จาก 

การผลติกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จงัหวดัล�าปาง 

จะน�ามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของคอนกรีต	

มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก และมี

คุณสมบัติพิเศษที่เสริมให้คอนกรีตดีขึ้นหลายประการ	

จากผลการทดลองพบว่า ผลการส�ารวจลักษณะทาง

กายภาพ	ภายหลังจากทดลองวางปะการังเทียมฯ	ขนาด

ฐานหกเหลี่ยมกว้าง 1.8 เมตร และความสูงสามขนาด 

คือ 1.3 1.5 และ 1.6 เมตร ณ อุทยานส่ิงแวดล้อม

นานาชาตสิรินิธร จงัหวดัเพชรบรีุ	ส่งผลให้เกิดการทบัถม 

ตัวของตะกอนทรายบริเวณหลังแนวโครงสร้างอย่าง

ชัดเจน โดยมีระยะท่ีเพิ่มข้ึนในแนวตั้งฉากกับชายฝั่ง

เฉลี่ยสูงถึง	 17	 เมตร	 ในช่วงเวลา	 7	 เดือนในฤดูมรสุม 

ซึ่งเป็นผลมาจากระดับความสูงคล่ืนที่ลดลงอย่างมาก 

โดยเฉพาะในช่วงน�้าลง และผลการส�ารวจทางชีวภาพ

ทั้งก ่อนและหลังการทดลอง ไม ่ส ่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมในด้านลบแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้

ท�าการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ

ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย

	 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยมีหานคร	เพือ่ศกึษาและรวบรวมมาตรฐาน

สากลที่เก่ียวข้องกับการร่างมาตรฐานการออกแบบ	

และติดตั้ งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด ้วยเซลล  ์

แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า และร่างข้อก�าหนดวิธี

ป้องกันความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	

ซ่ึงประกอบด้วย การออกแบบการเลือกอุปกรณ ์

ที่เหมาะสม ขั้นตอนการติดต้ัง และขั้นตอนการ 

ปฏิบัติการทางไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC System) ระบบ 

ไฟฟ้ากระแสสลับ	(AC	System)	ระบบการต่อลงกราวด์ 

ระบบการประสานศักย์เพื่อป้องกัน และระบบการ

ป้องกันฟ้าผ่า	 (Earthing,	 Protective	 Equipotential 

Bonding and Lightning Protection) นอกจากนี้ 

ยงัได้น�าร่างมาตรฐาน	 มาทดลองออกแบบและตดิตัง้ 

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บน

ทุ ่นลอยน�้าขนาด 1KW เพื่อเป็นการทดสอบใน

สภาวการณ์จริงที่มีความช้ืนสูง และสภาวะฝนตก

จ�าลองเพ่ือทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ทดสอบ

ความคงทนของฉนวนและอุปกรณ์เชื่อมต่อ และ

ทดสอบความสามารถของระบบป้องกันการลดทอน 

และจ�ากัดแรงดันเกินพิกัดที่ออกแบบข้ึน โดยได  ้

ท�าการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ	แบบแยกระบบในห้อง 

ปฏิบัติการ และติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย 

เซลล์แสงอาทติย์บนทุน่ลอยน�า้ในสระน�า้	เพือ่ทดสอบ

ระบบโดยรวม จากผลการศกึษาพบว่า	ผลการทดลอง

ดงักล่าว สามารถใช้ยนืยนัร่างมาตรฐานการออกแบบ

และตดิตัง้	และร่างข้อก�าหนดวธิป้ีองกนัความปลอดภยั 

ทางไฟฟ้าในการปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสม 

ในการใช้งานจริงกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

40 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 41



โครงการวิจัยโดดเด่นที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กฟผ. ในปี 2558

การพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อไอน�้า

การศึกษาและประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์
เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

การศึกษามาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า
และข้อก�าหนดวิธีความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน

	 กฟผ. สนับสนุนทุนวิ จัยให ้กับสถาบัน

วทิยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม	(FIBO)	มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีเพือ่พฒันาหุน่ยนต์

ต้นแบบใช้ตรวจสอบท่อและผนังในหม้อไอน�้า

ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน แทนการ

ตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบ

เพื่อบ�ารุงรักษาหม้อไอน�้า (Boiler) ป้องกันไม่ให้ 

เกิดการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการเสียหาย 

จากหม้อไอน�้า	จากผลการทดสอบความสามารถ

ของหุ่นยนต์ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้

และโรงไฟฟ้าบางปะกงพบว่า การตรวจวัด 

ความหนาของท่อและผนังภายในหม้อไอน�้า 

มีค ่าความแม ่นย�าอยู ่ ในระดับท่ียอมรับได  ้

เมือ่เทยีบกบัการทดสอบแบบเดมิด้วย	Ultrasonic

Transducer	ซึ่งหุ่นยนต์ต้นแบบสามารถเคลื่อนที่

ได้ดีทั้งในแนวด่ิงและแนวระดับ และยังสามารถ

เข้าถึงต�าแหน่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

อีกทั้งยังด�าเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว	

ประหยัด และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อ 

ผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย

	 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให ้กับมูลนิ ธิสถาบัน 

สิ่งแวดล้อมไทย	เพื่อศึกษาและประเมินผลการเพิ่มพื้นที่

สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	

ซ่ึงเป็นการพัฒนาพ้ืนที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า แต่ด้วย

พืน้ทีโ่ดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ	เป็นพืน้ทีถ่กูทิง้ให้เป็นพืน้ที่

ว่างเปล่าเป็นเวลานาน จึงมีการทับถมของตะกอนดิน

น�้ากร่อย มีสภาพเป็นดินเปร้ียวไม่เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของพืช	ดังนั้น	กฟผ.	จึงได้ประเมินแนวทาง

การคัดเลือกชนิดพันธุ ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

รปูแบบ	และแนวทางการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการปลกู 

และดูแลไม้เศรษฐกิจบนพ้ืนที่รกร้าง จากผลการวิจัย 

พบว่า	ท�าให้เกดิพืน้ท่ีสเีขยีวได้อย่างชดัเจนจ�านวน	170	ไร่ 

โดยต้นกระถินเทพามีอัตรารอดตายเฉลี่ยรวมร้อยละ 

67 และสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย

เท่ากับ 5.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่/ป ี

เม่ือนับตั้งแต่ริเริ่มด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี 2552 

จนถึง 2557 คิดเป็นปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด์ทั้งหมดประมาณ 3,134 ตันคาร ์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า

	 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร์	เพือ่ศกึษาและทดลองประยกุต์ใช้ปะการงัเทยีม

ผสมเถ้าลอยลิกไนต์ ผลิตแท่งปะการังเทียมป้องกัน

คลืน่กดัเซาะชายฝ่ังทะเล	และช่วยฟ้ืนฟทูรพัยากรชายฝ่ัง 

ทะเลที่ก�าลังเสื่อมโทรม เรียกว่า “ปะการังเทียมผสม 

เถ้าลอย”	(Fly	Ash	SMART)	มีความแข็งแรงและทนทาน

ต่อสภาวะการใช้งานในน�้าทะเลที่มีการกัดกร่อนจาก

ซัลเฟตสูง ซ่ึงเถ้าลอยลิกไนต์เป็นผลผลิตพลอยได้จาก 

การผลติกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จงัหวดัล�าปาง 

จะน�ามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของคอนกรีต	

มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก และมี

คุณสมบัติพิเศษที่เสริมให้คอนกรีตดีขึ้นหลายประการ	

จากผลการทดลองพบว่า ผลการส�ารวจลักษณะทาง

กายภาพ	ภายหลังจากทดลองวางปะการังเทียมฯ	ขนาด

ฐานหกเหลี่ยมกว้าง 1.8 เมตร และความสูงสามขนาด 

คือ 1.3 1.5 และ 1.6 เมตร ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาตสิรินิธร จงัหวดัเพชรบรุ	ีส่งผลให้เกดิการทบัถม 

ตัวของตะกอนทรายบริเวณหลังแนวโครงสร้างอย่าง

ชัดเจน โดยมีระยะท่ีเพิ่มข้ึนในแนวต้ังฉากกับชายฝั่ง

เฉลี่ยสูงถึง	 17	 เมตร	 ในช่วงเวลา	 7	 เดือนในฤดูมรสุม 

ซึ่งเป็นผลมาจากระดับความสูงคลื่นที่ลดลงอย่างมาก 

โดยเฉพาะในช่วงน�้าลง และผลการส�ารวจทางชีวภาพ

ทั้งก ่อนและหลังการทดลอง ไม ่ส ่งผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อมในด้านลบแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้

ท�าการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ

ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย

	 กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยมีหานคร	เพือ่ศกึษาและรวบรวมมาตรฐาน

สากลที่เกี่ยวข้องกับการร่างมาตรฐานการออกแบบ	

และติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด ้วยเซลล  ์

แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า และร่างข้อก�าหนดวิธี

ป้องกันความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	

ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบการเลือกอุปกรณ ์

ที่เหมาะสม ขั้นตอนการติดต้ัง และขั้นตอนการ 

ปฏิบัติการทางไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC System) ระบบ 

ไฟฟ้ากระแสสลับ	(AC	System)	ระบบการต่อลงกราวด์ 

ระบบการประสานศักย์เพื่อป้องกัน และระบบการ

ป้องกันฟ้าผ่า	 (Earthing,	 Protective	 Equipotential 

Bonding and Lightning Protection) นอกจากนี้ 

ยงัได้น�าร่างมาตรฐาน	 มาทดลองออกแบบและตดิตัง้ 

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บน

ทุ ่นลอยน�้าขนาด 1KW เพื่อเป็นการทดสอบใน

สภาวการณ์จริงที่มีความชื้นสูง และสภาวะฝนตก

จ�าลองเพ่ือทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ทดสอบ

ความคงทนของฉนวนและอุปกรณ์เชื่อมต่อ และ

ทดสอบความสามารถของระบบป้องกันการลดทอน 

และจ�ากัดแรงดันเกินพิกัดที่ออกแบบขึ้น โดยได  ้

ท�าการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ	แบบแยกระบบในห้อง 

ปฏิบัติการ และติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย 

เซลล์แสงอาทติย์บนทุน่ลอยน�า้ในสระน�า้	เพือ่ทดสอบ

ระบบโดยรวม จากผลการศกึษาพบว่า	ผลการทดลอง

ดงักล่าว สามารถใช้ยนืยนัร่างมาตรฐานการออกแบบ

และตดิตัง้	และร่างข้อก�าหนดวธิป้ีองกนัความปลอดภยั 

ทางไฟฟ้าในการปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสม 

ในการใช้งานจริงกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

40 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 41



เกาะนก เป็นเกาะท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมมือกับ 
หน่วยงานท้องถิ่น และกรมทรัพยากรทางทะลและ 

ชายฝ่ัง ด�าเนินการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฟ้ืนฟู 

สภาพแวดล้อมให้ดี ข้ึน จนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ท่ีส�าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีป่าโกงกาง 

ที่ อุดมสมบูรณ์ สัตว์ทะเลมากมาย เช่น ปูแสม 

ปูก้ามดาบ รวมถึงนกท่ีมีมากกว่า 50 สายพันธุ์ 
สะท้อนการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. อย่าง
ยั่งยืน

เกาะนก

สิ่งแวดล้อม
   ยั่งยืน



เกาะนก เป็นเกาะที่ โรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมมือกับ 
หน่วยงานท้องถิ่น และกรมทรัพยากรทางทะลและ 

ชายฝ่ัง ด�าเนินการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฟ้ืนฟู 

สภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน จนเป็นแหล่งท่องเที่ ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ีส�าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีป่าโกงกาง 

ที่ อุดมสมบูรณ์ สัตว์ทะเลมากมาย เช่น ปูแสม 

ปูก้ามดาบ รวมถึงนกที่มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ 
สะท้อนการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. อย่าง
ยั่งยืน

เกาะนก

สิ่งแวดล้อม
   ยั่งยืน



การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

	 กฟผ.	 มุ ่งมั่นพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าของ

ประเทศให้มีความมั่นคงตามภารกิจหลักขององค์การ

ควบคู ่กับการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง 

ต่อเน่ือง	 โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

ทุกขั้นตอน	 เช่น	 ISO	 14001	 มอก.	 18001	 และ	 ISO	

26000	 รวมท้ังได้ปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐและ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 มีการ 

ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม	(Environment	Impact

Assessment:	 EIA)	 การประเมินผลกระทบทางสังคม	

(Social	 Impact	 Assessment:	 SIA)	 และการประเมิน 

ผลกระทบทางสุขภาพ	 (Health	 Impact	 Assessment:	

HIA)	ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง	 ระยะก่อสร้าง	และระยะ

หลังก่อสร้าง	 ซ่ึงเป็นระยะที่ด�าเนินการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า	 อีกทั้งยังได้ด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก	 เพื่อช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 ควบคู ่ไปกับการจัดกิจกรรมการมี 

ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ซึ่งจะท�าให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มยอมรับและสนับสนุนการด�าเนินงาน

โครงการต่างๆ	ของ	กฟผ.	

	 ในปี	2558	โครงการของ	กฟผ.	ได้รบัความเหน็ชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส�านัก 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

ดังนี้	

 รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ส�าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบ 

ต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  (EHIA)  ได้แก่	

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง	 (ทดแทนเคร่ืองท่ี	 1 - 2) 

ผ่านการพิจารณา	 เมื่อวันที่	 29	 กันยายน	 2558	 และ

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้	ระยะที	่1	ผ่านการ

พิจารณา	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2558

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม (EIA) ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้

ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์	 จังหวัดชัยภูมิ	 ผ่านการ

พิจารณา	 เมื่อวันที่	 14	 สิงหาคม	 2558	 และ

โครงการเหมืองแร่หินปูน	 เพื่ออุตสาหกรรมเคม ี

(ส�าหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ)	 ผ่านการพิจารณา 

เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2558	

 รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น 

(IEE)  ได้แก่ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230	

กิโลโวลต์	อยุธยา	4	-	สีคิ้ว	2	(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)	 ผ่านการพิจารณา	 เมื่อวันที ่

11	มีนาคม	2558		โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย 

ไฟฟ้า	115	กิโลโวลต์	กระบี่	-	ล�าภูรา	(ส่วนที่พาด

ผ่านพื้นท่ีอนุรักษ์เพิ่มเติม)	 ผ่านการพิจารณาเมื่อ

วนัที	่13	มนีาคม	2558	และโครงการระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า	500	กิโลโวลต์	ท่าลี่	 -	ขอนแก่น	4	 (ส่วนที่

พาดผ่านพื้นท่ีอนุรักษ์เพิ่มเติม)	 ผ่านการพิจารณา	

เมื่อวันที่	17	กันยายน	2558	

 รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

กระบี่	 กรณีน�าน�้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิต

ไฟฟ้าร่วมกับน�้ามันเตา	ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่

10	พฤศจิกายน	2558	

	 ทัง้นี	้การด�าเนนิงานโครงการของ	กฟผ.	เป็นไป 

ตามเงื่อนไขการประกอบใบอนุญาตอย่างเคร่งครดั	

และมีคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ 

ด�าเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้า 

ต่างๆ	 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 และ 

มีผู้แทนจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชนร่วม 

เป็นคณะกรรมการ	 โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือ

พิจารณาและรับทราบผลการด�าเนินงานและ

กิจกรรมของโรงไฟฟ้า	ปีละ	 2	 ครั้ง	 และยังมีคณะ

ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งมีผู้แทนจากภาคประชา

สังคมเข้าร่วมสังเกตการณ์	 การตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ	 เสียง	 และคุณภาพน�้า	 เพื่อสร้างความ

มั่นใจต่อการด�าเนินงานของ	กฟผ.	

	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังได้จัดให้มีกิจกรรม 

เครือข ่ายด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่รอบ 

โรงไฟฟ้าต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริมบทบาท

ของภาคประชาสังคมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ	

จังหวัดสงขลา	 ซึ่ง	 กฟผ.	 ได้สนับสนุนอุปกรณ์

ภาคสนามและงบประมาณในการฝึกอบรมเพื่อให้ 

ความรู ้และฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน�้า 

ให้กับสมาชิกเครือข ่าย	 จนสามารถตรวจวัด

คุณภาพน�้ าและติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง	 รวมท้ังน�าองค์ความรู ้

ที่ ได ้รับมาประยุกต ์ใช ้ กับการประกอบอาชีพ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของชุมชน	 ท�าให้ชุมชนได้เรียนรู้ 

และตระหนักถึ งป ัญหาที่ แท ้ จริ งของความ

เสื่ อมโทรมของคุณภาพน�้ า ในคลองนาทับ	

นอกจากน้ี	 ยังท�าให้ทราบถึงสถานการณ์ด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเป็นจริง	 ซึ่งจะต้องน�าไป 

เผยแพร่ต่อให้ชุมชนได้รับทราบ	เพื่อคอยเฝ้าระวัง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมได้	

สมาชิกเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัด

สงขลา ฝึกปฏิบัติการตรวจวัด

คุณภาพน�้า 

 [G4-14, G4-15]
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การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

	 กฟผ.	 มุ ่งม่ันพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าของ

ประเทศให้มีความม่ันคงตามภารกิจหลักขององค์การ

ควบคู ่กับการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง 

ต่อเนื่อง	 โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

ทุกขั้นตอน	 เช่น	 ISO	 14001	 มอก.	 18001	 และ	 ISO	

26000	 รวมท้ังได้ปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐและ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 มีการ 

ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม	(Environment	Impact

Assessment:	 EIA)	 การประเมินผลกระทบทางสังคม	

(Social	 Impact	 Assessment:	 SIA)	 และการประเมิน 

ผลกระทบทางสุขภาพ	 (Health	 Impact	 Assessment:	

HIA)	ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง	 ระยะก่อสร้าง	และระยะ

หลังก่อสร้าง	 ซึ่งเป็นระยะที่ด�าเนินการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า	 อีกทั้งยังได้ด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก	 เพื่อช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการมี 

ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ซึ่งจะท�าให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มยอมรับและสนับสนุนการด�าเนินงาน

โครงการต่างๆ	ของ	กฟผ.	

	 ในปี	2558	โครงการของ	กฟผ.	ได้รบัความเหน็ชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส�านัก 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ดังนี้	

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ส�าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบ 

ต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ท้ังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  (EHIA)  ได้แก่	

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง	 (ทดแทนเคร่ืองท่ี	 1 - 2) 

ผ่านการพิจารณา	 เมื่อวันที่	 29	 กันยายน	 2558	 และ

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้	ระยะที	่1	ผ่านการ

พิจารณา	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2558

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม (EIA) ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้

ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์	 จังหวัดชัยภูมิ	 ผ่านการ

พิจารณา	 เมื่อวันที่	 14	 สิงหาคม	 2558	 และ

โครงการเหมืองแร่หินปูน	 เพื่ออุตสาหกรรมเคม ี

(ส�าหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ)	 ผ่านการพิจารณา 

เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2558	

 รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น 

(IEE)  ได้แก่ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230	

กิโลโวลต์	อยุธยา	4	-	สีคิ้ว	2	(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่

ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)	 ผ่านการพิจารณา	 เมื่อวันที ่

11	มีนาคม	2558		โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย 

ไฟฟ้า	115	กิโลโวลต์	กระบี่	-	ล�าภูรา	(ส่วนที่พาด

ผ่านพื้นท่ีอนุรักษ์เพิ่มเติม)	 ผ่านการพิจารณาเมื่อ

วนัที	่13	มีนาคม	2558	และโครงการระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า	500	กิโลโวลต์	ท่าลี่	 -	ขอนแก่น	4	 (ส่วนที่

พาดผ่านพื้นท่ีอนุรักษ์เพ่ิมเติม)	 ผ่านการพิจารณา	

เมื่อวันที่	17	กันยายน	2558	

 รายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

กระบี่	 กรณีน�าน�้ามันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิต

ไฟฟ้าร่วมกับน�้ามันเตา	ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่

10	พฤศจิกายน	2558	

	 ทัง้นี	้การด�าเนนิงานโครงการของ	กฟผ.	เป็นไป 

ตามเงื่อนไขการประกอบใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด	

และมีคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการ 

ด�าเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้า 

ต่างๆ	 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 และ 

มีผู้แทนจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชนร่วม 

เป็นคณะกรรมการ	 โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อ

พิจารณาและรับทราบผลการด�าเนินงานและ

กิจกรรมของโรงไฟฟ้า	ปีละ	 2	 ครั้ง	 และยังมีคณะ

ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งมีผู้แทนจากภาคประชา

สังคมเข้าร่วมสังเกตการณ์	 การตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ	 เสียง	 และคุณภาพน�้า	 เพื่อสร้างความ

มั่นใจต่อการด�าเนินงานของ	กฟผ.	

	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังได้จัดให้มีกิจกรรม 

เครือข ่ายด้านส่ิงแวดล้อมชุมชนในพื้นที่รอบ 

โรงไฟฟ้าต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริมบทบาท

ของภาคประชาสังคมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ	

จังหวัดสงขลา	 ซึ่ง	 กฟผ.	 ได้สนับสนุนอุปกรณ์

ภาคสนามและงบประมาณในการฝึกอบรมเพื่อให้ 

ความรู ้และฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน�้า 

ให้กับสมาชิกเครือข ่าย	 จนสามารถตรวจวัด

คุณภาพน�้ าและติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง	 รวมท้ังน�าองค์ความรู ้

ที่ ได ้รับมาประยุกต ์ใช ้ กับการประกอบอาชีพ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของชุมชน	 ท�าให้ชุมชนได้เรียนรู้ 

และตระหนักถึ งป ัญหาที่ แท ้ จริ งของความ

เสื่ อมโทรมของ คุณภาพน�้ า ในคลองนาทับ	

นอกจากนี้	 ยังท�าให้ทราบถึงสถานการณ์ด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเป็นจริง	 ซึ่งจะต้องน�าไป 

เผยแพร่ต่อให้ชุมชนได้รับทราบ	เพื่อคอยเฝ้าระวัง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมได้	

สมาชิกเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัด

สงขลา ฝึกปฏิบัติการตรวจวัด

คุณภาพน�้า 

 [G4-14, G4-15]
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	 กฟผ.	ผลติพลงังานไฟฟ้าตามแผนพฒันาก�าลงัผลติ

ไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2558	-	2579	(PDP	2015)	

ซึ่งเน้นการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	 ลดการ

พึ่งพาก๊าซธรรมชาติ	 เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	 เพ่ิมสัดส่วนการจัดหาไฟฟ้า

จากต่างประเทศ	 และเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน	 เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	และมุ่งสู่การ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน

	 กฟผ.	 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลิกไนต์

เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า	 โดยไม่มีการน�าวัสดุ

รีไซเคิลมาใช้ในกระบวนการผลิต	 อย่างไรก็ตาม	 กฟผ.	

ได้ตระหนักถึงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

จึงเริ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่ปี	

2521	ซึ่งปัจจุบัน	กฟผ.	สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนได้	41,417,613	กิโลวัตต์ชั่วโมง	

	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด	

69,775.63	 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 ซื้อจากผู้ผลิตเอกชน

ในประเทศ	 99,183.62	 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 และซื้อ 

จากผูผ้ลติต่างประเทศ	14,417.34	ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง 

รวมก�าลงัผลติตดิตัง้ทัง้หมด	183,376.59	ล้านกโิลวตัต์- 

ชั่วโมง	 โดย	 กฟผ.	 ได้น�าพลังงานไฟฟ้า	 973.75	 ล้าน

กโิลวัตต์-ชัว่โมง	คดิเป็นร้อยละ	0.53	ของปรมิาณทีผ่ลติ 

และซือ้สทุธไิปใช้ในกจิการของ	กฟผ.	เช่น	ส�านกังานใหญ่ 

ปั๊มน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชนิดสูบกลับ	 กิจการเหมือง

แม่เมาะ	และสถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงาน	 เป็นต้น	

ส่วนทีเ่หลอืประมาณ	179,533.33	ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง 

หรือร้อยละ	 97.90	 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด	 จะใช้ 

ภายนอกองค์การโดยจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ลูกค้าตรง	 8	 ราย	 และลูกค้า

ไฟฟ้าอื่นๆ	 ได้แก่	 ลูกค้าไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้านและ 

ลูกค้าไฟฟ้าส�ารอง

การใช้วัสดุ 

การใช้พลังงาน

[G4-DMA, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN4]

ในปี 2558 กฟผ. ได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ�าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการพัฒนางานวิจัยกังหันลมชนิดแกนนอน 
ขนาด 250 กิโลวัตต์ ซ่ึงออกแบบส�าหรับท�างาน
ที่ความเร็วลม 10 เมตร/วินาที อ�าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ 
โรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจาก
หญ้าเนเปียร์ ขนาด 500 กิโลวัตต์ 
อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
เขื่อนกิ่วคอหมา ขนาด 5.5 
เมกะวัตต์ จังหวัดล�าปาง

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของ กฟผ. ปี 2558

ประเภทโรงไฟฟ้า กิโลวัตต์ช่ัวโมง ร้อยละ

1. โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนขนาดเล็ก 36,281,387 1.16

2. โรงไฟฟ้ากังหันลม 1,985,346 0.06

3. โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1,905,220 0.06

4. โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ 1,245,660 0.04

5. โรงไฟฟ้าชีวมวล 3,086,306,700 98.68

ก�าลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. 3,127,724,313 100.00

พลังงานไฟฟ้าใช้ในกิจการของ กฟผ.

สถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงาน 64.78 0.04

ป๊ัมน�้าเขื่อนศรีนครินทร์ 85.23 0.05

ป๊ัมน�้าเขื่อนภูมิพล  -    -   

กระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่อง

(Station Service - Off Load) 
45.48 0.02

ป๊ัมน�้าโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 247.81 0.14

กิจการเหมืองแม่เมาะ (เอกชน) 495.81 0.27

ส�านักงานใหญ่ทั้งหมด (ไม่รวม Solar Cell) 34.64 0.02

รวมใช้ในกิจการของ กฟผ. ทั้งหมด 973.75 0.53

กิจการของ กฟผ. พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านกิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

ร้อยละของพลังงานไฟฟ้า

ที่ผลิตและซ้ือสุทธิ

การใช้น�้าและการจัดการน�้า

	 กฟผ.	มกีารปฏิบัตติามมาตรการด้านการจดัการคณุภาพ

น�้า	 ทั้งคุณภาพน�้าผิวดิน	 และคุณภาพน�้าทิ้งตามที่รายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมก�าหนดไว้	โดยมมีาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้า	 เพ่ือเฝ้าระวังปัญหามลภาวะ

ทางน�้าที่เกิดจากการด�าเนินการของโรงไฟฟ้า	 ซึ่งอาจ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้	 โดยเน้น 

การจัดการที่แหล่งก�าเนิด	 คือ	 ควบคุมและจัดการคุณภาพ 

ส�านักงานทั้งหมด	 โดยน�้าที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกน�าไป

ผ่านกระบวนการปรับสภาพ	 และระบบบ�าบัดน�้าเสียทุกครั้ง 

ก่อนปล่อยลงสู ่แหล่งน�้าสาธารณะ	 เพื่อให้มีคุณภาพน�้า 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด	 เช่น	 โรงไฟฟ้า

กระบี่	 มีความต้องการใช้น�้า	 57,732	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

กรณีเดินเครื่องเต็มก�าลังการผลิต	 340	 เมกะวัตต์	 โดยแบ่ง

เป็น	2	ส่วนหลัก	ได้แก่	

 น�้ำใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรอุปโภค-

บริโภค ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้า	 กฟผ.	 (อ่างใน)	 ความจุใช้งาน	

0.316	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี	่ 

โดยน�ามาปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ของ 

โรงไฟฟ้ากระบี่	เช่น	ใช้เป็นน�้าชดเชยหม้อไอน�้า	น�้าใช้ส�าหรับ

บ้านพักพนักงานและอาคารที่ท�าการ	 น�้าล้างเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ์	เป็นต้น	รวม	2,560	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	นอกจากนี้	

โรงไฟฟ้ากระบี่ยังมีการใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าบางปูด�า	จังหวัด

กระบี่	 ซึ่งเป็นบ่อเหมืองลิกไนต์เดิมและเป็นแหล่งรองรับน�้า 

โดยธรรมชาติ	 มีความจุ	 7.227	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 โดยน�า

มาใช้ในระบบก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 รวม	 1,172	

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

 น�้ำใช้ส�ำหรับกำรหล่อเย็น	 โรงไฟฟ้ากระบี่สูบน�้าจาก

คลองปกาสยั	จงัหวดักระบ่ี	เพยีงแหล่งเดียว	ในอตัรา	54,000	

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน�้าใน

คลองปกาสัยและความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยน�้าที่

สูบเข้ามาจะถูกส่งเข้าเครื่องควบแน่นเพื่อเป็นตัวกลางใน

การแลกเปลีย่นความร้อน	จากนัน้	จะถูกส่งไปยงัหอหล่อเย็น 

เพ่ือลดอุณหภูมิ	 และหมุนเวียนกลับมาที่เคร่ืองควบแน่น

เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้ง	 โดยก�าหนดรอบการ 

หมุนเวียนน�้า	 (Cycle	 of	 Concentration)	 เท่ากับ	 1.5	 รอบ	

ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน�้าทิ้งและเก็บกักไว้อย่างน้อย	 1	 วัน	

เพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน	32	องศาเซลเซียส

	 ส�าหรับน�้าทิ้งที่เกิดจากการใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ของ 

โรงไฟฟ้ากระบี	่ได้แก่	น�า้จากการล้างท�าความสะอาดเคร่ืองจักร 

และเครื่องมือต่างๆ	จะถูกน�าไปผ่านกระบวนการแยกน�้ามัน

โดยใช้ระบบแยกน�้า-น�้ามัน	 ส่วนน�้าจากห้องปฏิบัติการ

เคมีหรือน�้าล้างอุปกรณ์ปนเปื้อนสารเคมี	 น�้าคอนเดนเสท 

โพลิชเชอร์	 และน�้าล้างจากระบบผลิตน�้าปราศจากแร่ธาต	ุ 

จะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภาพกรด-ด่าง	 นอกจากนี้	 น�้าทิ้ง

จากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานจะถูกส่งไปที่ระบบ

บ�าบดัน�า้เสยีแบบเตมิอากาศ	 ซึง่น�า้เสียทีผ่่านการบ�าบัดแล้ว 

ทั้งหมด	 รวมถึงน�้าหล่อเย็นจะถูกส่งไปรวมยังบ่อพักน�้าทิ้ง 

โดยมีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คณุภาพน�า้ท้ิงของโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรม

ก่อนระบายลงสู่คลองปกาสัย	ในอัตราสูงสุด	1,016	ลูกบาศก์

เมตรต่อวัน	 ซึ่งคลองปกาสัยเป็นแหล่งน�้าสาธารณะเพื่อใช้ 

ประโยชน์ด้านการประมงและการเกษตรกรรมของจงัหวดักระบี่ 

[G4-DMA, G4-EN8, G4-EN9]

46 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 47



	 กฟผ.	ผลติพลงังานไฟฟ้าตามแผนพฒันาก�าลงัผลติ

ไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2558	-	2579	(PDP	2015)	

ซึ่งเน้นการกระจายเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	 ลดการ

พ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ	 เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	 เพิ่มสัดส่วนการจัดหาไฟฟ้า

จากต่างประเทศ	 และเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน	 เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	และมุ่งสู่การ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน

	 กฟผ.	 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลิกไนต์

เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า	 โดยไม่มีการน�าวัสดุ

รีไซเคิลมาใช้ในกระบวนการผลิต	 อย่างไรก็ตาม	 กฟผ.	

ได้ตระหนักถึงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างย่ังยืน 

จึงเริ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต้ังแต่ปี	

2521	ซึ่งปัจจุบัน	กฟผ.	สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนได้	41,417,613	กิโลวัตต์ชั่วโมง	

	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด	

69,775.63	 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 ซื้อจากผู้ผลิตเอกชน

ในประเทศ	 99,183.62	 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 และซื้อ 

จากผูผ้ลติต่างประเทศ	14,417.34	ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง 

รวมก�าลงัผลติตดิตัง้ทัง้หมด	183,376.59	ล้านกโิลวตัต์- 

ชั่วโมง	 โดย	 กฟผ.	 ได้น�าพลังงานไฟฟ้า	 973.75	 ล้าน

กโิลวัตต์-ชัว่โมง	คดิเป็นร้อยละ	0.53	ของปรมิาณทีผ่ลติ 

และซือ้สทุธไิปใช้ในกจิการของ	กฟผ.	เช่น	ส�านกังานใหญ่ 

ปั๊มน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชนิดสูบกลับ	 กิจการเหมือง

แม่เมาะ	และสถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงาน	 เป็นต้น	

ส่วนทีเ่หลอืประมาณ	179,533.33	ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง 

หรือร้อยละ	 97.90	 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด	 จะใช้ 

ภายนอกองค์การโดยจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ลูกค้าตรง	 8	 ราย	 และลูกค้า

ไฟฟ้าอื่นๆ	 ได้แก่	 ลูกค้าไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้านและ 

ลูกค้าไฟฟ้าส�ารอง

การใช้วัสดุ 

การใช้พลังงาน

[G4-DMA, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN4]

ในปี 2558 กฟผ. ได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ�าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการพัฒนางานวิจัยกังหันลมชนิดแกนนอน 
ขนาด 250 กิโลวัตต์ ซ่ึงออกแบบส�าหรับท�างาน
ที่ความเร็วลม 10 เมตร/วินาที อ�าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ 
โรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจาก
หญ้าเนเปียร์ ขนาด 500 กิโลวัตต์ 
อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
เขื่อนกิ่วคอหมา ขนาด 5.5 
เมกะวัตต์ จังหวัดล�าปาง

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของ กฟผ. ปี 2558

ประเภทโรงไฟฟ้า กิโลวัตต์ช่ัวโมง ร้อยละ

1. โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนขนาดเล็ก 36,281,387 1.16

2. โรงไฟฟ้ากังหันลม 1,985,346 0.06

3. โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1,905,220 0.06

4. โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ 1,245,660 0.04

5. โรงไฟฟ้าชีวมวล 3,086,306,700 98.68

ก�าลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. 3,127,724,313 100.00

พลังงานไฟฟ้าใช้ในกิจการของ กฟผ.

สถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงาน 64.78 0.04

ป๊ัมน�้าเขื่อนศรีนครินทร์ 85.23 0.05

ป๊ัมน�้าเขื่อนภูมิพล  -    -   

กระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเคร่ือง

(Station Service - Off Load) 
45.48 0.02

ป๊ัมน�้าโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 247.81 0.14

กิจการเหมืองแม่เมาะ (เอกชน) 495.81 0.27

ส�านักงานใหญ่ทั้งหมด (ไม่รวม Solar Cell) 34.64 0.02

รวมใช้ในกิจการของ กฟผ. ทั้งหมด 973.75 0.53

กิจการของ กฟผ. พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านกิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

ร้อยละของพลังงานไฟฟ้า

ที่ผลิตและซ้ือสุทธิ

การใช้น�้าและการจัดการน�้า

	 กฟผ.	มกีารปฏิบัตติามมาตรการด้านการจดัการคณุภาพ

น�้า	 ทั้งคุณภาพน�้าผิวดิน	 และคุณภาพน�้าทิ้งตามที่รายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมก�าหนดไว้	โดยมมีาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้า	 เพื่อเฝ้าระวังปัญหามลภาวะ

ทางน�้าที่เกิดจากการด�าเนินการของโรงไฟฟ้า	 ซึ่งอาจ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้	 โดยเน้น 

การจัดการที่แหล่งก�าเนิด	 คือ	 ควบคุมและจัดการคุณภาพ 

ส�านักงานทั้งหมด	 โดยน�้าที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกน�าไป

ผ่านกระบวนการปรับสภาพ	 และระบบบ�าบัดน�้าเสียทุกครั้ง 

ก่อนปล่อยลงสู ่แหล่งน�้าสาธารณะ	 เพื่อให้มีคุณภาพน�้า 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด	 เช่น	 โรงไฟฟ้า

กระบี่	 มีความต้องการใช้น�้า	 57,732	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

กรณีเดินเครื่องเต็มก�าลังการผลิต	 340	 เมกะวัตต์	 โดยแบ่ง

เป็น	2	ส่วนหลัก	ได้แก่	

 น�้ำใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรอุปโภค-

บริโภค ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้า	 กฟผ.	 (อ่างใน)	 ความจุใช้งาน	

0.316	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ต้ังอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี	่ 

โดยน�ามาปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ของ 

โรงไฟฟ้ากระบี่	เช่น	ใช้เป็นน�้าชดเชยหม้อไอน�้า	น�้าใช้ส�าหรับ

บ้านพักพนักงานและอาคารที่ท�าการ	 น�้าล้างเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ์	เป็นต้น	รวม	2,560	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	นอกจากนี้	

โรงไฟฟ้ากระบี่ยังมีการใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าบางปูด�า	จังหวัด

กระบี่	 ซึ่งเป็นบ่อเหมืองลิกไนต์เดิมและเป็นแหล่งรองรับน�้า 

โดยธรรมชาติ	 มีความจุ	 7.227	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 โดยน�า

มาใช้ในระบบก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 รวม	 1,172	

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

 น�้ำใช้ส�ำหรับกำรหล่อเย็น	 โรงไฟฟ้ากระบี่สูบน�้าจาก

คลองปกาสยั	จงัหวดักระบ่ี	เพยีงแหล่งเดียว	ในอตัรา	54,000	

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน�้าใน

คลองปกาสัยและความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยน�้าที่

สูบเข้ามาจะถูกส่งเข้าเครื่องควบแน่นเพื่อเป็นตัวกลางใน

การแลกเปลีย่นความร้อน	จากนัน้	จะถกูส่งไปยงัหอหล่อเย็น 

เพื่อลดอุณหภูมิ	 และหมุนเวียนกลับมาที่เครื่องควบแน่น

เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้ง	 โดยก�าหนดรอบการ 

หมุนเวียนน�้า	 (Cycle	 of	 Concentration)	 เท่ากับ	 1.5	 รอบ	

ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน�้าทิ้งและเก็บกักไว้อย่างน้อย	 1	 วัน	

เพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน	32	องศาเซลเซียส

	 ส�าหรับน�้าทิ้งที่เกิดจากการใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ของ 

โรงไฟฟ้ากระบี	่ได้แก่	น�า้จากการล้างท�าความสะอาดเครือ่งจกัร 

และเครื่องมือต่างๆ	จะถูกน�าไปผ่านกระบวนการแยกน�้ามัน

โดยใช้ระบบแยกน�้า-น�้ามัน	 ส่วนน�้าจากห้องปฏิบัติการ

เคมีหรือน�้าล้างอุปกรณ์ปนเปื้อนสารเคมี	 น�้าคอนเดนเสท 

โพลิชเชอร์	 และน�้าล้างจากระบบผลิตน�้าปราศจากแร่ธาต	ุ 

จะถูกส่งไปยังบ่อปรับสภาพกรด-ด่าง	 นอกจากนี้	 น�้าทิ้ง

จากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานจะถูกส่งไปที่ระบบ

บ�าบดัน�า้เสยีแบบเตมิอากาศ	 ซึง่น�า้เสยีทีผ่่านการบ�าบดัแล้ว 

ทั้งหมด	 รวมถึงน�้าหล่อเย็นจะถูกส่งไปรวมยังบ่อพักน�้าทิ้ง 

โดยมีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คณุภาพน�า้ท้ิงของโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรม

ก่อนระบายลงสู่คลองปกาสัย	ในอัตราสูงสุด	1,016	ลูกบาศก์

เมตรต่อวัน	 ซึ่งคลองปกาสัยเป็นแหล่งน�้าสาธารณะเพื่อใช้ 

ประโยชน์ด้านการประมงและการเกษตรกรรมของจงัหวดักระบี่ 

[G4-DMA, G4-EN8, G4-EN9]

46 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 47



 กฟผ.  มีกระบวนการเฝ้าระวังและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า

ของ  กฟผ.  และบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

โดยคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า

ทุกแห่ง  ได้มีการติดตั้งระบบการติดตามตรวจวัด 

มลสารทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous  Emission  Monitoring  System: 

CEMS)  โดยข้อมูลผลการตรวจวัดจะถูกเก็บ 

บันทึกและรายงานต่อกรมควบคุมมลพิษและ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดกฎหมาย  นอกจากนี้  ผลการตรวจวัด

ในขณะที่มีการปล่อยมลสารยังแสดงผ่านหน้าจอ 

แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  หรือป้าย

ประกาศหน้าโรงไฟฟ้าตลอดเวลาอกีด้วย  ส่วนการ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศทั่วไป 

(Ambient Air Quality Monitoring: AAQM) บริเวณ

พื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้านั้น  ได้มีการติดตาม

ตรวจวัดตลอด  24  ชั่วโมง  ด้วยสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง  และมีการตรวจวัด

แบบครั้งคราว ความถี่ปีละ 2 ครั้ง ด้วยรถตรวจวัด 

คุณภาพอากาศที่มี เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย หากผลการตรวจวัดมีแนวโน้มที่อาจจะ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  ระบบภายใน

สถานีตรวจวัดจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์

ปฏิบัติการ  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว  และสามารถควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ได้อย่างทันเวลา  เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่น

ในความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ  ซึ่ง  กฟผ.  ได้ด�าเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้องของการท�างานของระบบติดตามตรวจวัด

มลสารทางอากาศ  และสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศแบบต่อเนื่องเป็นประจ�า  ความถ่ีปีละ  2 

ครั้งอีกด้วย  เช่น  ในปี  2558  จากผลการตรวจวัด 

ปริมาณมลสารจากปล่องระบายอากาศของ 

โรงไฟฟ้ากระบี่  มีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO
2
)  362.25 ตันต่อปี  ปริมาณก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน (NO
X
) 1,520.55 ตันต่อปี และปริมาณ

ฝุ่นละออง  (Total  Suspended  Particles:  TSP) 

193.76 ตันต่อปี 

การจัดการคุณภาพอากาศ

การจัดการของเสีย คุณภาพอากาศ และเสียง

  การใช ้ถ ่านหินลิกไนต ์ เป ็นเช้ือเพลิงหลักใน 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของ  กฟผ. 

จะก่อให้เกดิวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วหรอืวตัถพุลอยได้ทีส่ามารถ

น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกระบวนการรีไซเคิล  โดย 

กฟผ.  มีปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์เฉลี่ยประมาณ 

16 ล้านตันต่อปี ก่อให้เกิดวัตถุพลอยได้ 3 ชนิด ได้แก่ 

เถ้าลอย ประมาณ 2.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 13 

ของการน�ากลับมาใช้ใหม่  เถ้าหนัก  ประมาณ  1.4 

ล้านตัน  คิดเป็นร้อยละ  9  ของการน�ากลับมาใช้ใหม ่

และยิปซัมสังเคราะห์  ประมาณ  2.3  ล้านตัน  คิดเป็น

ร้อยละ  14  ของการน�ากลับมาใช้ใหม่  ซ่ึงโรงไฟฟ้า

แม่เมาะได้มีการจัดการวัตถุพลอยได้ที่เกิดขึ้น  ด้วยการ 

น�าไปจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย ์ให ้กับอุตสาหกรรม 

ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีต  โดยเถ้าลอยสามารถ 

น�าไปจ�าหน่ายได้ทั้งหมดประมาณ  1.8  ล้านตันต่อปี 

ส่วนเถ้าหนักและยิปซัมจะถูกน�าไปจ�าหน่ายเพียง 

บางส่วน  เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนต่างๆ  เช่น  งาน

แอสฟัลต์คอนกรีต  การผลิตปูนซีเมนต์  วัสดุทดแทนไม้ 

และใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เป็นต้น 

ส�าหรับปริมาณวัตถุพลอยได้ส่วนที่เหลือจากการน�าไป 

จ�าหน่าย  ทัง้หมดจะถูกน�าไปเกบ็ในบ่อกักเกบ็ท่ีเตรยีมไว้ 

ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า

  นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมีการจดัการขยะตามมาตรฐาน 

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  โรงไฟฟ้ากระบี่ 

มีการคัดแยกขยะโดยแบ่งเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  ขยะ

ทัว่ไป ขยะย่อยสลายยาก ขยะรีไซเคลิ และขยะอนัตราย 

และมีแนวทางจัดการขยะจ�านวนประมาณ  58.4  ตัน 

ต่อปี ดังนี้

การจัดการของเสีย 

[G4-DMA, G4-EN21]

  ขยะทั่วไปและขยะย่อยสลายยาก รวบรวม

และจัดเก็บใส่ถุงด�า  และบันทึกปริมาณ  ก่อนส่งไปยัง

บ่อฝังกลบขยะบริเวณบ่อเหมืองเดิมของโรงไฟฟ้ากระบี่ 

  ขยะรีไซเคิล  เช่น  กระดาษ  แก้ว  โลหะ 

เป็นต้น  ส่วนที่สามารถน�ามาใช้ซ�้าหรือน�ามาดัดแปลง

เพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆ  โรงไฟฟ้ากระบี่จะเก็บรวบรวมไว้ 

และส่วนท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์  จะถูกน�าไป 

ประมูลขาย

  ขยะอันตราย เช่น น�า้มันหล่อลืน่เสือ่มสภาพ 

ใยแก้ว  ทรายดูดซับน�้ามัน  หลอดไฟ  และแบตเตอรี ่

จะรวบรวมและจัดเก็บในอาคารเก็บขยะอันตราย 

ที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะภายในโรงไฟฟ้า  เพื่อป้องกัน

การร่ัวไหลออกสู่ชุมชนและสังคม  โดยโรงไฟฟ้ากระบี่ 

ได้ด�าเนินการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  และขอ

ขยายระยะเวลาการกักเก็บ  จนเม่ือมีปริมาณขยะ

อันตรายที่เหมาะสมต่อการขนส่ง  จะด�าเนินการแจ้ง

ขนส่งวัสดุที่ไม่อันตรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อน�าออกนอกบริเวณ 

โรงไฟฟ้ากระบ่ีในฐานะผู้ก่อก�าเนิดฯ  โดยมีผู้รับจ้าง 

ก�าจัดขยะที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียนเป ็นผู ้รับก�าจัด 

อย่างถูกต้องตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดไว ้

นอกจากนี้  ยังมีขยะติดเช้ือภายในสถานพยาบาลของ

โรงไฟฟ้ากระบี่ เช่น มีดผ่าตัด เข็มฉีดยา และวัสดุสัมผัส

กับเลือด  เป็นต้น  ซ่ึงจะรวบรวมส่งก�าจัดอย่างถูกวิธ ี

ที่โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

  ในปี 2558 กฟผ. ไม่มีการด�าเนินการขนส่ง น�าเข้า 

ส่งออก หรือบ�าบัดของเสียอันตราย ในกลุ่ม List A และ 

List  B ตามบัญชีรายชื่อของเสียควบคุมของอนุสัญญา

บาเซล  ว่าด้วยการควบคุมการเคล่ือนย้ายข้ามแดน

ของเสียอันตรายและการก�าจัด  ซึ่งประเทศไทยได้

ให้สัตยาบันเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ  เมื่อวันที่ 

24  พฤศจิกายน  2540  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  22 

กมุภาพนัธ์  2541  เป็นต้นมา  รวมทัง้ยงัไม่มกีารรัว่ไหล 

ที่ส�าคัญของน�้ามันเชื้อเพลิง ของเสีย และสารเคมี ลงสู่

แหล่งน�้าผิวดินหรือแหล่งน�้าสาธารณะ
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 กฟผ.  มีกระบวนการเฝ้าระวังและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า

ของ  กฟผ.  และบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

โดยคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า

ทุกแห่ง  ได้มีการติดตั้งระบบการติดตามตรวจวัด 

มลสารทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous  Emission  Monitoring  System: 

CEMS)  โดยข้อมูลผลการตรวจวัดจะถูกเก็บ 

บันทึกและรายงานต่อกรมควบคุมมลพิษและ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดกฎหมาย  นอกจากนี้  ผลการตรวจวัด

ในขณะที่มีการปล่อยมลสารยังแสดงผ่านหน้าจอ 

แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  หรือป้าย

ประกาศหน้าโรงไฟฟ้าตลอดเวลาอกีด้วย  ส่วนการ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศทั่วไป 

(Ambient Air Quality Monitoring: AAQM) บริเวณ

พื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้านั้น  ได้มีการติดตาม

ตรวจวัดตลอด  24  ช่ัวโมง  ด้วยสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง  และมีการตรวจวัด

แบบครั้งคราว ความถี่ปีละ 2 ครั้ง ด้วยรถตรวจวัด 

คุณภาพอากาศที่มี เครื่องมือและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย หากผลการตรวจวัดมีแนวโน้มที่อาจจะ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  ระบบภายใน

สถานีตรวจวัดจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์

ปฏิบัติการ  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว  และสามารถควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ได้อย่างทันเวลา  เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่น

ในความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ  ซึ่ง  กฟผ.  ได้ด�าเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้องของการท�างานของระบบติดตามตรวจวัด

มลสารทางอากาศ  และสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศแบบต่อเนื่องเป็นประจ�า  ความถี่ปีละ  2 

ครั้งอีกด้วย  เช่น  ในปี  2558  จากผลการตรวจวัด 

ปริมาณมลสารจากปล่องระบายอากาศของ 

โรงไฟฟ้ากระบี่  มีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO
2
)  362.25 ตันต่อปี  ปริมาณก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน (NO
X
) 1,520.55 ตันต่อปี และปริมาณ

ฝุ่นละออง  (Total  Suspended  Particles:  TSP) 

193.76 ตันต่อปี 

การจัดการคุณภาพอากาศ

การจัดการของเสีย คุณภาพอากาศ และเสียง

  การใช ้ถ ่านหินลิกไนต ์ เป ็นเช้ือเพลิงหลักใน 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของ  กฟผ. 

จะก่อให้เกดิวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วหรอืวตัถพุลอยได้ทีส่ามารถ

น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกระบวนการรีไซเคิล  โดย 

กฟผ.  มีปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์เฉลี่ยประมาณ 

16 ล้านตันต่อปี ก่อให้เกิดวัตถุพลอยได้ 3 ชนิด ได้แก่ 

เถ้าลอย ประมาณ 2.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 13 

ของการน�ากลับมาใช้ใหม่  เถ้าหนัก  ประมาณ  1.4 

ล้านตัน  คิดเป็นร้อยละ  9  ของการน�ากลับมาใช้ใหม ่

และยิปซัมสังเคราะห์  ประมาณ  2.3  ล้านตัน  คิดเป็น

ร้อยละ  14  ของการน�ากลับมาใช้ใหม่  ซ่ึงโรงไฟฟ้า

แม่เมาะได้มีการจัดการวัตถุพลอยได้ที่เกิดขึ้น  ด้วยการ 

น�าไปจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย ์ให ้กับอุตสาหกรรม 

ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีต  โดยเถ้าลอยสามารถ 

น�าไปจ�าหน่ายได้ทั้งหมดประมาณ  1.8  ล้านตันต่อปี 

ส่วนเถ้าหนักและยิปซัมจะถูกน�าไปจ�าหน่ายเพียง 

บางส่วน  เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนต่างๆ  เช่น  งาน

แอสฟัลต์คอนกรีต  การผลิตปูนซีเมนต์  วัสดุทดแทนไม้ 

และใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เป็นต้น 

ส�าหรับปริมาณวัตถุพลอยได้ส่วนที่เหลือจากการน�าไป 

จ�าหน่าย  ทัง้หมดจะถูกน�าไปเกบ็ในบ่อกักเกบ็ท่ีเตรยีมไว้ 

ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า

  นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมีการจดัการขยะตามมาตรฐาน 

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  โรงไฟฟ้ากระบี่ 

มีการคัดแยกขยะโดยแบ่งเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  ขยะ

ทัว่ไป ขยะย่อยสลายยาก ขยะรีไซเคลิ และขยะอันตราย 

และมีแนวทางจัดการขยะจ�านวนประมาณ  58.4  ตัน 

ต่อปี ดังนี้

การจัดการของเสีย 

[G4-DMA, G4-EN21]

  ขยะทั่วไปและขยะย่อยสลายยาก รวบรวม

และจัดเก็บใส่ถุงด�า  และบันทึกปริมาณ  ก่อนส่งไปยัง

บ่อฝังกลบขยะบริเวณบ่อเหมืองเดิมของโรงไฟฟ้ากระบี่ 

  ขยะรีไซเคิล  เช่น  กระดาษ  แก้ว  โลหะ 

เป็นต้น  ส่วนที่สามารถน�ามาใช้ซ�้าหรือน�ามาดัดแปลง

เพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆ  โรงไฟฟ้ากระบี่จะเก็บรวบรวมไว้ 

และส่วนท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์  จะถูกน�าไป 

ประมูลขาย

  ขยะอันตราย เช่น น�า้มันหล่อลืน่เสือ่มสภาพ 

ใยแก้ว  ทรายดูดซับน�้ามัน  หลอดไฟ  และแบตเตอรี ่

จะรวบรวมและจัดเก็บในอาคารเก็บขยะอันตราย 

ที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะภายในโรงไฟฟ้า  เพ่ือป้องกัน

การรั่วไหลออกสู่ชุมชนและสังคม  โดยโรงไฟฟ้ากระบี่ 

ได้ด�าเนินการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  และขอ

ขยายระยะเวลาการกักเก็บ  จนเมื่อมีปริมาณขยะ

อันตรายที่เหมาะสมต่อการขนส่ง  จะด�าเนินการแจ้ง

ขนส่งวัสดุที่ไม่อันตรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อน�าออกนอกบริเวณ 

โรงไฟฟ้ากระบ่ีในฐานะผู้ก่อก�าเนิดฯ  โดยมีผู้รับจ้าง 

ก�าจัดขยะที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียนเป ็นผู ้รับก�าจัด 

อย่างถูกต้องตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดไว ้

นอกจากน้ี  ยังมีขยะติดเช้ือภายในสถานพยาบาลของ

โรงไฟฟ้ากระบี่ เช่น มีดผ่าตัด เข็มฉีดยา และวัสดุสัมผัส

กับเลือด  เป็นต้น  ซึ่งจะรวบรวมส่งก�าจัดอย่างถูกวิธ ี

ที่โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

  ในปี 2558 กฟผ. ไม่มีการด�าเนินการขนส่ง น�าเข้า 

ส่งออก หรือบ�าบัดของเสียอันตราย ในกลุ่ม List A และ 

List  B ตามบัญชีรายชื่อของเสียควบคุมของอนุสัญญา

บาเซล  ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน

ของเสียอันตรายและการก�าจัด  ซึ่งประเทศไทยได้

ให้สัตยาบันเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ  เมื่อวันที่ 

24  พฤศจิกายน  2540  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  22 

กมุภาพนัธ์  2541  เป็นต้นมา  รวมทัง้ยงัไม่มีการรัว่ไหล 

ที่ส�าคัญของน�้ามันเชื้อเพลิง ของเสีย และสารเคมี ลงสู่

แหล่งน�้าผิวดินหรือแหล่งน�้าสาธารณะ
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	 ในปี	2558	กฟผ.	ได้น�ำโรงไฟฟ้ำทัง้หมด	7	แห่ง	ได้แก่	

โรงไฟฟ้ำจะนะชุดที่	 1	 โรงไฟฟ้ำกระบี่	 โรงไฟฟ้ำวังน้อย	

โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง	 โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนบำงปะกง 

หน่วยที	่1 - 2	โรงไฟฟ้ำแม่เมำะหน่วยที	่4 - 7	และโรงไฟฟ้ำ 

พระนครใต้	 เข้ำสู ่กำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

องค์กำร	 พร้อมทั้งจัดท�ำรำยงำนกำรปล่อยและดูดกลับ

ก๊ำซเรือนกระจกขององค์กำร	 ตำมแนวทำงกำรประเมิน

คำร ์บอนฟุตพริ้นท ์ขององค ์กำรบริหำรจัดกำรก ๊ำซ 

เรือนกระจก	(องค์กำรมหำชน)	หรือ	อบก.	ฉบับที่	2	โดยมี 

ระดับกำรรับรองเป็นแบบสมเหตุสมผล	 (Reasonable 

Level	 of	 Assurance)	 อีกทั้งได้ด�ำเนินกำรทวนสอบและ 

รับรองผลกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกของ 

องค์กำรตำมมำตรฐำน	 ISO	 14064-1	 (Greenhouse 

Gases-Part	 1:	 Specification	 with	 Guidance	 at	 the 

Organization	 Level	 for	 Quantification	 and	 Reporting 

of	 Greenhouse	 Gas	 Emissions	 and	 Removals) 

เพื่อช่วยให้เกิดควำมชัดเจนและสอดคล้องกับข้อมูล 

โดยเฉพำะด้ำนปริมำณ	 กำรควบคุม	 กำรรำยงำน	 และ 

กำรยืนยันควำมถูกต้องเกี่ยวกับก๊ำซเรือนกระจก	 โดยมี 

ระดับกำรรับรองเป็นแบบจ�ำกัด	 (Limited	 Level	 of 

Assurance)

	 กำรก�ำหนดขอบเขตกำรค�ำนวณแบบควบคมุ	(Control

Approach)	เป็นแบบควบคุมกำรด�ำเนินงำน	(Operational 

Control)	ซึง่ท�ำกำรประเมนิและรวบรวมปรมิำณกำรปล่อย 

และดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของกิจกรรมต่ำงๆ	

ภำยใต้ขอบเขตกำรด�ำเนินงำนขององค์กำร	 ครอบคลุม

กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ	เช่น	กำรใช้รถยนต์องค์กำร	กำรใช ้

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	 เพื่อดับเพลิง	 และอื่นๆ 

รวมไปถึงกิจกรรมหลักในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 แต่ไม่นับ 

รวมปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจก 

ที่เกิดข้ึนจำกหน่วยธุรกิจหรือโรงงำนที่องค์กำรมีส่วนเป็น 

เจ้ำของแต่ไม่มอี�ำนำจควบคุมกำรด�ำเนนิงำน	 และก�ำหนด 

ช่วงระยะเวลำตดิตำมผลระหว่ำง	เดอืนมกรำคมถึงธนัวำคม 

2557	ส�ำหรับใช้อ้ำงอิงและค�ำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ 

เรอืนกระจกขององค์กำร	 โดยค่ำสมัประสทิธิข์องกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจก	 (Emission	 Factor)	 เป็นไปตำมแนวทำง 

กำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กำร	 จัดท�ำโดย 

อบก.	 รวมทั้งสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินและกำรจัดท�ำ 

รำยงำนกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกของ

องค์กำร	 มีควำมสอดคล้องกับข้อก�ำหนดทุกข้อท่ีอยู่ใน 

แนวทำงกำรประเมนินัน้	ซึง่สำมำรถสรุปปรมิำณกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจกจำกแหล่งก�ำเนิดประเภทต่ำงๆ	ได้ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 แม่เมาะ  พลังความร้อน   เครื่องที่  4  ลิกไนต์   44 - 164  320 213 - 317 500  4.9 - 9.2  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  5  ลิกไนต์  44 - 164  320  213 - 317  500  4.9 - 9.2  180
  พลังความร้อน   เครื่องที่  6 ลิกไนต์  24 - 166  320  240 - 354  500  7.5 - 7.7  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  7  ลิกไนต์  24 - 166  320  240 - 354  500  7.5 - 7.7  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  8  ลิกไนต์  0 - 271  320   0 - 345 500  5.3 - 7.5  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  9  ลิกไนต์  0 - 198 320    0 - 362  500  4.3 180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  10  ลิกไนต์ 44 - 207  320    212 - 327  500   7.7 - 10.1  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  11  ลิกไนต์  19 - 230  320 225 - 388 500  5.5 - 9.2  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  12  ลิกไนต์  0 - 158  320   0 - 362  500  7.6 - 8.6  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  13  ลิกไนต์  0 - 208 320   0 - 297  500  8.5 - 11.5  180

 บางปะกง  พลังความร้อน  เครื่องที่  1  ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา  <1 - 2.0  320  65.4 - 84.8  200 6.8 - 55.2  120
  พลังความร้อน  เครื่องที่  2  ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา  <1  320  71.0 - 84.6  200  1.8 - 4.2  120
  พลังความร้อน  เครื่องที่  3  ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา  1.1 - 1.7  320  134.1 - 137.3  200    4 - 18.9  120
  พลังความร้อน  เครื่องที่  4  ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา  1.2 - 1.4  320  128.1 - 136.3 200  1.6 - 5.3  120
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  3  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60   167.4 - 175.3 230 4.0 - 11.6  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  4  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60   149.8 - 183.0 230   7.7 - 12.3  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  5  ก๊าซธรรมชาติ  <1  20   52.7 - 62.0 120  2.0 - 7.2  60

 กระบี่   พลังความร้อน  เครื่องที่  1  น�้ามันเตา  20.3 - 23.9  450  111.5 - 144.4  180  26.9 - 34.5  120

 พระนครใต้  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  1  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  205 - 241.2 250  5.9 - 12.0  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  2  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  39.9 - 170.2  175 2.9 - 5.0  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  3  ก๊าซธรรมชาติ  <1  20  57.7 - 70.9 120 6.8 - 7.1  60

 วังน้อย  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  1  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  125.9 - 141.9  175 6.7 - 13.9  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  2  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  101.1 - 128.6  175 5.4 - 12.1  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  3  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  62.7 - 80.2  175 3.4 - 6.7  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  4  ก๊าซธรรมชาติ  <1 10 22.3 - 27.8 70 1.2 - 2.4 20 

 

 จะนะ  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  1  ก๊าซธรรมชาติ  <1 20 28.1 - 39.3 120 3.5 - 5.7 60
   พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  2  ก๊าซธรรมชาติ  <1 20 13.2 - 16.4 120 1.0 - 2.4 60

 พระนครเหนือ พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  1  ก๊าซธรรมชาติ  <1-1.5 20 24.9 - 28.0 120 4.2 - 5.2 54

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2558

โรงไฟฟ้า หน่วยการผลิต เช้ือเพลิง
ความเข้มข้น ความเข้มข้น ความเข้มข้น มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

SO
2
 (ppm)

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

NO
x
 (ppm)

ฝุ่นละออง

(mg/m3)

	 กฟผ.	 ได้ด�ำเนินกำรตรวจวัดควำมดังของระดับเสียงภำยใน

โรงไฟฟ้ำ	 ได้แก่	 เสียงอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

และเสียงเครื่องจักรอุปกรณ์ขนำดใหญ่	 รวมถึงระดับเสียงภำยใน

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำ	 โดยด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รำยงำนกำร

วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก�ำหนด	อย่ำงน้อยปีละ	2	ครั้ง	เพื่อ

เป็นกำรเฝ้ำระวังผลกระทบด้ำนเสียงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกิจกรรม

กำรผลิตไฟฟ้ำทั้งต่อชุมชนโดยรอบและผู้ปฏิบัติงำนภำยในพื้นที่ 

นอกจำกนี	้ยงัมีกำรตรวจวดัอปุกรณ์หรอืแหล่งก�ำเนดิอืน่ๆ	ทีก่่อให้ 

เกิดเสียงดัง	 เพื่อน�ำมำจัดท�ำมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบ 

ทำงด้ำนเสียง	 เช่น	 กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียง	 ติดตั้งก�ำแพง

ป้องกันเสียง	และผนังครอบเสียง	เป็นต้น

การจัดการเสียง

 กฟผ. เล็งเห็นความส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ

ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จึงได้บริหารจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตรข์องประเทศ ที่ไดแ้สดงเจตจ�านงไวใ้นเวทโีลก โดยไดจั้ดท�าแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก 

ของ กฟผ. ระยะแรก 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) เพื่อเปน็แนวทางการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การ 

และตอบสนองนโยบายของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อใช้เปน็เช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าสร้าง

ความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

10 ปี (พ.ศ. 2564 - 2573) เพื่อตอบสนองเป้าหมายสู่การเปน็องค์การช้ันน�าในกิจการไฟฟ้าระดับสากล (Global Top 

Quartile Utility)

[G4-DMA][G4-EN21]

50 รำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�ำปี	2558 คิดและท�ำ	เพื่ออนำคตยั่งยืน 51



	 ในปี	2558	กฟผ.	ได้น�ำโรงไฟฟ้ำทัง้หมด	7	แห่ง	ได้แก่	

โรงไฟฟ้ำจะนะชุดที่	 1	 โรงไฟฟ้ำกระบี่	 โรงไฟฟ้ำวังน้อย	

โรงไฟฟ้ำน�้ำพอง	 โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนบำงปะกง 

หน่วยที	่1 - 2	โรงไฟฟ้ำแม่เมำะหน่วยที	่4 - 7	และโรงไฟฟ้ำ 

พระนครใต้	 เข้ำสู ่กำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

องค์กำร	 พร้อมทั้งจัดท�ำรำยงำนกำรปล่อยและดูดกลับ

ก๊ำซเรือนกระจกขององค์กำร	 ตำมแนวทำงกำรประเมิน

คำร ์บอนฟุตพริ้นท ์ขององค ์กำรบริหำรจัดกำรก ๊ำซ 

เรือนกระจก	(องค์กำรมหำชน)	หรือ	อบก.	ฉบับที่	2	โดยมี 

ระดับกำรรับรองเป็นแบบสมเหตุสมผล	 (Reasonable 

Level	 of	 Assurance)	 อีกทั้งได้ด�ำเนินกำรทวนสอบและ 

รับรองผลกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกของ 

องค์กำรตำมมำตรฐำน	 ISO	 14064-1	 (Greenhouse 

Gases-Part	 1:	 Specification	 with	 Guidance	 at	 the 

Organization	 Level	 for	 Quantification	 and	 Reporting 

of	 Greenhouse	 Gas	 Emissions	 and	 Removals) 

เพื่อช่วยให้เกิดควำมชัดเจนและสอดคล้องกับข้อมูล 

โดยเฉพำะด้ำนปริมำณ	 กำรควบคุม	 กำรรำยงำน	 และ 

กำรยืนยันควำมถูกต้องเก่ียวกับก๊ำซเรือนกระจก	 โดยมี 

ระดับกำรรับรองเป็นแบบจ�ำกัด	 (Limited	 Level	 of 

Assurance)

	 กำรก�ำหนดขอบเขตกำรค�ำนวณแบบควบคมุ	(Control

Approach)	เป็นแบบควบคุมกำรด�ำเนินงำน	(Operational 

Control)	ซึง่ท�ำกำรประเมนิและรวบรวมปรมิำณกำรปล่อย 

และดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของกิจกรรมต่ำงๆ	

ภำยใต้ขอบเขตกำรด�ำเนินงำนขององค์กำร	 ครอบคลุม

กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ	เช่น	กำรใช้รถยนต์องค์กำร	กำรใช ้

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	 เพื่อดับเพลิง	 และอื่นๆ 

รวมไปถึงกิจกรรมหลักในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 แต่ไม่นับ 

รวมปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจก 

ที่เกิดขึ้นจำกหน่วยธุรกิจหรือโรงงำนที่องค์กำรมีส่วนเป็น 

เจ้ำของแต่ไม่มอี�ำนำจควบคมุกำรด�ำเนนิงำน	 และก�ำหนด 

ช่วงระยะเวลำตดิตำมผลระหว่ำง	เดอืนมกรำคมถึงธนัวำคม 

2557	ส�ำหรับใช้อ้ำงอิงและค�ำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ 

เรอืนกระจกขององค์กำร	 โดยค่ำสมัประสทิธิข์องกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจก	 (Emission	 Factor)	 เป็นไปตำมแนวทำง 

กำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กำร	 จัดท�ำโดย 

อบก.	 รวมทั้งสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินและกำรจัดท�ำ 

รำยงำนกำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกของ

องค์กำร	 มีควำมสอดคล้องกับข้อก�ำหนดทุกข้อท่ีอยู่ใน 

แนวทำงกำรประเมนินัน้	ซึง่สำมำรถสรุปปรมิำณกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจกจำกแหล่งก�ำเนิดประเภทต่ำงๆ	ได้ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 แม่เมาะ  พลังความร้อน   เครื่องที่  4  ลิกไนต์   44 - 164  320 213 - 317 500  4.9 - 9.2  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  5  ลิกไนต์  44 - 164  320  213 - 317  500  4.9 - 9.2  180
  พลังความร้อน   เครื่องที่  6 ลิกไนต์  24 - 166  320  240 - 354  500  7.5 - 7.7  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  7  ลิกไนต์  24 - 166  320  240 - 354  500  7.5 - 7.7  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  8  ลิกไนต์  0 - 271  320   0 - 345 500  5.3 - 7.5  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  9  ลิกไนต์  0 - 198 320    0 - 362  500  4.3 180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  10  ลิกไนต์ 44 - 207  320    212 - 327  500   7.7 - 10.1  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  11  ลิกไนต์  19 - 230  320 225 - 388 500  5.5 - 9.2  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  12  ลิกไนต์  0 - 158  320   0 - 362  500  7.6 - 8.6  180
  พลังความร้อน  เครื่องที่  13  ลิกไนต์  0 - 208 320   0 - 297  500  8.5 - 11.5  180

 บางปะกง  พลังความร้อน  เครื่องที่  1  ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา  <1 - 2.0  320  65.4 - 84.8  200 6.8 - 55.2  120
  พลังความร้อน  เครื่องที่  2  ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา  <1  320  71.0 - 84.6  200  1.8 - 4.2  120
  พลังความร้อน  เครื่องที่  3  ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา  1.1 - 1.7  320  134.1 - 137.3  200    4 - 18.9  120
  พลังความร้อน  เครื่องที่  4  ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา  1.2 - 1.4  320  128.1 - 136.3 200  1.6 - 5.3  120
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  3  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60   167.4 - 175.3 230 4.0 - 11.6  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  4  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60   149.8 - 183.0 230   7.7 - 12.3  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  5  ก๊าซธรรมชาติ  <1  20   52.7 - 62.0 120  2.0 - 7.2  60

 กระบี่   พลังความร้อน  เครื่องที่  1  น�้ามันเตา  20.3 - 23.9  450  111.5 - 144.4  180  26.9 - 34.5  120

 พระนครใต้  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  1  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  205 - 241.2 250  5.9 - 12.0  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  2  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  39.9 - 170.2  175 2.9 - 5.0  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  3  ก๊าซธรรมชาติ  <1  20  57.7 - 70.9 120 6.8 - 7.1  60

 วังน้อย  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  1  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  125.9 - 141.9  175 6.7 - 13.9  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  2  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  101.1 - 128.6  175 5.4 - 12.1  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  3  ก๊าซธรรมชาติ  <1  60  62.7 - 80.2  175 3.4 - 6.7  60
  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  4  ก๊าซธรรมชาติ  <1 10 22.3 - 27.8 70 1.2 - 2.4 20 

 

 จะนะ  พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  1  ก๊าซธรรมชาติ  <1 20 28.1 - 39.3 120 3.5 - 5.7 60
   พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  2  ก๊าซธรรมชาติ  <1 20 13.2 - 16.4 120 1.0 - 2.4 60

 พระนครเหนือ พลังความร้อนร่วม  ชุดที่  1  ก๊าซธรรมชาติ  <1-1.5 20 24.9 - 28.0 120 4.2 - 5.2 54

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2558

โรงไฟฟ้า หน่วยการผลิต เช้ือเพลิง
ความเข้มข้น ความเข้มข้น ความเข้มข้น มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

SO
2
 (ppm)

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

NO
x
 (ppm)

ฝุ่นละออง

(mg/m3)

	 กฟผ.	 ได้ด�ำเนินกำรตรวจวัดควำมดังของระดับเสียงภำยใน

โรงไฟฟ้ำ	 ได้แก่	 เสียงอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

และเสียงเครื่องจักรอุปกรณ์ขนำดใหญ่	 รวมถึงระดับเสียงภำยใน

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำ	 โดยด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รำยงำนกำร

วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก�ำหนด	อย่ำงน้อยปีละ	2	ครั้ง	เพื่อ

เป็นกำรเฝ้ำระวังผลกระทบด้ำนเสียงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกิจกรรม

กำรผลิตไฟฟ้ำทั้งต่อชุมชนโดยรอบและผู้ปฏิบัติงำนภำยในพื้นที่ 

นอกจำกนี	้ยงัมีกำรตรวจวดัอปุกรณ์หรอืแหล่งก�ำเนดิอ่ืนๆ	ทีก่่อให้ 

เกิดเสียงดัง	 เพ่ือน�ำมำจัดท�ำมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบ 

ทำงด้ำนเสียง	 เช่น	 กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียง	 ติดตั้งก�ำแพง

ป้องกันเสียง	และผนังครอบเสียง	เป็นต้น

การจัดการเสียง

 กฟผ. เล็งเห็นความส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ

ปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ จึงได้บริหารจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตรข์องประเทศ ที่ไดแ้สดงเจตจ�านงไวใ้นเวทโีลก โดยไดจั้ดท�าแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 

ของ กฟผ. ระยะแรก 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) เพื่อเปน็แนวทางการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การ 

และตอบสนองนโยบายของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อใช้เปน็เช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าสร้าง

ความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

10 ปี (พ.ศ. 2564 - 2573) เพื่อตอบสนองเป้าหมายสู่การเปน็องค์การช้ันน�าในกิจการไฟฟ้าระดับสากล (Global Top 

Quartile Utility)

[G4-DMA][G4-EN21]
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.

	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการผลิต

ไฟฟ้า	เพือ่ตอบสนองเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์องค์การ	เรือ่งความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ 

เรือนกระจก	 ในการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้แผน	 PDP	 2015	 ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU)	 ร่วมกันระหว่าง	 กฟผ.	 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

(องค์การมหาชน)	เพือ่พฒันาแนวทางการประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจก 

และส่งเสริมขีดความสามารถการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก	

รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร 

ทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพด้านผูผ้ลติไฟฟ้า	(Energy	Efficiency)	ด้านผู้ใช้ไฟฟ้า	

(Demand	 Side	 Management)	 และด้านพลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	

Energy)	 ซึ่งจะน�าไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์การ	 และสร้างคุณประโยชน์

ต่อการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและมีนัยส�าคัญในระดับประเทศ

อีกด้วย

	 การลงนามในครั้งนี้	 นับเป็นจุดเริ่มต้นในความมุ่งมั่นของ	 กฟผ.	 ที่จะด�าเนินกิจการโดยรักษาความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้าและการเจริญเติบโตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมคาร์บอนต�่า	โดยการลดก๊าซเรือนกระจก

ของภาคผลิตไฟฟ้า	 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญเพื่อตอบสนองต่อการประกาศเจตจ�านงของประเทศไทย	

ทีม่ต่ีอสหประชาชาตใินการด�าเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสมในระดบัประเทศ	 (Nationally	 Appropriate 

Mitigation	 Actions:	 NAMAs)	 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและภาคขนส่งลงร้อยละ	 7 - 20	 ในปี	

2563

	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 ได้รายงานผลการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ	 กฟผ.	 ตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 

ที่เหมาะสมในระดับประเทศ	 ต่อกระทรวงพลังงาน	 โดยประเมินจากผลการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ	 กฟผ. 

ปี	 2556	 สามารถประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้จ�านวน	 422,551	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (tCO
2
e) 

จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่	8	-	11	

8 2550 9,816.75 9,414.78 2,256,779 0.1010 91,622

9 2549 9,952.45 9,263.69 2,275,286 0.1010 158,279

10 2551 10,031.48 9,624.82 2,152,992 0.1010 88,429

11 2551 10,023.25 9,620.63 2,071,155 0.1010 84,221

ผลการลดก๊าซเรือนกระจก หน่วยที่ 8 - 11 (GHG Emission Reduction Unit 8 - 11 (tCO
2
e))  422,551

23,614,973     546,733 77,725   15,319,042      39,558,473            69,824,598,142                0.5665

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

      2. kgCO
2
/kWh ค�านวณจากพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตของ กฟผ. ปี 2558 (69,824,598,142 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) – รวมเช้ือเพลิงฟอสซิล พลังน�้า

        และพลังงานหมุนเวียน 

      3. ค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้หินปูนที่ Flue gas desulfurization: FGD (สมมติหินปูนบริสุทธิ์ 100% และประสิทธิภาพ FGD 100%)

      4. kgCO
2
/kWh หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อหนึ่งหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้า กิโลวัตต์-ช่ัวโมง – รวมเช้ือเพลิงฟอสซิล และพลังน�้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2558 [G4-EN18]

	 หลังการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การ	 ในปี	 2558	

กฟผ.	ได้รับการรับรองการด�าเนินโครงการฯ	จาก	อบก.	และได้รับ 

มอบประกาศนียบัตรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในระดับประเทศ	 พร้อมทั้งใส่ใจในการ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
) การผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิ 

(kWh)
kgCO

2
/kWh

1. จะนะ ชุดที่  1 1,430,150.72 526.13 646.41 18.37 1,431,341.63 712.00

2. กระบี่  948,585.27 1,062.44 2,192.73 - 951,840.44 14,751.00

3. วังน้อย ชุดที่  1 - 4 4,177,945.52 1,712.83 2,040.36 - 4,181,698.71 48.46

4. น�้าพอง 1,90,653.65 846.02 1,011.20 - 1,902,510.87 164.45

5. บางปะกง หน่วยที่  1 - 2 2,607,173.32 1,212.82 1,464.05 - 2,609,850.19 15,925.36

6. แม่เมาะ หน่วยท่ี 4 - 7 4,952,720.07 53.34 91.62 - 4,952,865.03 67,705.74

7. พระนครใต้  4,515,217.55 1,874.51 2,286.50 - 4,519,378.56 30,064.47

หมายเหตุ:    1.  Scope 1 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์การโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร 

         การใช้พาหนะขององค์การ (ที่องค์การเปน็เจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการบ�าบัดน�้าเสีย การรั่วซึม / รั่วไหลจากกระบวนการหรือกิจกรรม

    2. Scope 2 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซ้ือพลังงานมาใช้ในองค์การ 
         เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และพลังงานไอน�้า เปน็ต้น

โรงไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก�าเนิดประเภทต่างๆ พ.ศ. 2557 [G4-EN15, G4-EN16]

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า: tCO
2
e)

Scope 1

Scope 2รวม Scope 1คาร์บอนไดออกไซด์
(CO

2
)

มีเทน
(CH

4
)

ไนตรัสออกไซด์
(N

2
O)

ไฮโดรฟลูออโร
คาร์บอน
(HFC)

*12006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Table 1.4

 [G4-DMA, G4-EN19]

ผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2556

หน่วย   
การผลิต

ปีฐาน

พลังงานความร้อนต่อหน่วยไฟฟ้า
(MJ/MWh) พลังงานไฟฟ้า

สุทธิที่ผลิตได้ 
(MWh)

*สัมประสิทธิ์ 

การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 
(kgCO

2
e/MJ)

 
ปริมาณก๊าซเรือน 
กระจกที่ลดได้ 

(tCO
2
e)ปีก่อนการปรับปรุง

(ปีฐาน)
ปีที่ท�าการประเมิน  

(ปี 2556)

ก๊าซธรรมชาติ น�้ามันเตา น�้ามันดีเซล ลิกไนต์ รวม
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.

	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการผลิต

ไฟฟ้า	เพือ่ตอบสนองเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์องค์การ	เรือ่งความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ 

เรือนกระจก	 ในการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้แผน	 PDP	 2015	 ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU)	 ร่วมกันระหว่าง	 กฟผ.	 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

(องค์การมหาชน)	เพือ่พฒันาแนวทางการประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจก 

และส่งเสริมขีดความสามารถการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก	

รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร 

ทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพด้านผูผ้ลติไฟฟ้า	(Energy	Efficiency)	ด้านผูใ้ช้ไฟฟ้า	

(Demand	 Side	 Management)	 และด้านพลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	

Energy)	 ซึ่งจะน�าไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์การ	 และสร้างคุณประโยชน์

ต่อการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและมีนัยส�าคัญในระดับประเทศ

อีกด้วย

	 การลงนามในครั้งนี้	 นับเป็นจุดเริ่มต้นในความมุ่งมั่นของ	 กฟผ.	 ที่จะด�าเนินกิจการโดยรักษาความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้าและการเจริญเติบโตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมคาร์บอนต�่า	โดยการลดก๊าซเรือนกระจก

ของภาคผลิตไฟฟ้า	 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญเพื่อตอบสนองต่อการประกาศเจตจ�านงของประเทศไทย	

ทีม่ต่ีอสหประชาชาตใินการด�าเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสมในระดบัประเทศ	 (Nationally	 Appropriate 

Mitigation	 Actions:	 NAMAs)	 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและภาคขนส่งลงร้อยละ	 7 - 20	 ในปี	

2563

	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 ได้รายงานผลการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ	 กฟผ.	 ตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 

ที่เหมาะสมในระดับประเทศ	 ต่อกระทรวงพลังงาน	 โดยประเมินจากผลการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ	 กฟผ. 

ปี	 2556	 สามารถประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้จ�านวน	 422,551	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (tCO
2
e) 

จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่	8	-	11	

8 2550 9,816.75 9,414.78 2,256,779 0.1010 91,622

9 2549 9,952.45 9,263.69 2,275,286 0.1010 158,279

10 2551 10,031.48 9,624.82 2,152,992 0.1010 88,429

11 2551 10,023.25 9,620.63 2,071,155 0.1010 84,221

ผลการลดก๊าซเรือนกระจก หน่วยที่ 8 - 11 (GHG Emission Reduction Unit 8 - 11 (tCO
2
e))  422,551

23,614,973     546,733 77,725   15,319,042      39,558,473            69,824,598,142                0.5665

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

      2. kgCO
2
/kWh ค�านวณจากพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตของ กฟผ. ปี 2558 (69,824,598,142 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) – รวมเช้ือเพลิงฟอสซิล พลังน�้า

        และพลังงานหมุนเวียน 

      3. ค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้หินปูนที่ Flue gas desulfurization: FGD (สมมติหินปูนบริสุทธิ์ 100% และประสิทธิภาพ FGD 100%)

      4. kgCO
2
/kWh หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO

2
 ต่อหนึ่งหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้า กิโลวัตต์-ช่ัวโมง – รวมเช้ือเพลิงฟอสซิล และพลังน�้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2558 [G4-EN18]

	 หลังการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การ	 ในปี	 2558	

กฟผ.	ได้รับการรับรองการด�าเนินโครงการฯ	จาก	อบก.	และได้รับ 

มอบประกาศนียบัตรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในระดับประเทศ	 พร้อมทั้งใส่ใจในการ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
) การผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิ 

(kWh)
kgCO

2
/kWh

1. จะนะ ชุดที่  1 1,430,150.72 526.13 646.41 18.37 1,431,341.63 712.00

2. กระบี่  948,585.27 1,062.44 2,192.73 - 951,840.44 14,751.00

3. วังน้อย ชุดที่  1 - 4 4,177,945.52 1,712.83 2,040.36 - 4,181,698.71 48.46

4. น�้าพอง 1,90,653.65 846.02 1,011.20 - 1,902,510.87 164.45

5. บางปะกง หน่วยที่  1 - 2 2,607,173.32 1,212.82 1,464.05 - 2,609,850.19 15,925.36

6. แม่เมาะ หน่วยที่  4 - 7 4,952,720.07 53.34 91.62 - 4,952,865.03 67,705.74

7. พระนครใต้  4,515,217.55 1,874.51 2,286.50 - 4,519,378.56 30,064.47

หมายเหตุ:    1.  Scope 1 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์การโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร 

         การใช้พาหนะขององค์การ (ที่องค์การเปน็เจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการบ�าบัดน�้าเสีย การรั่วซึม / รั่วไหลจากกระบวนการหรือกิจกรรม

    2. Scope 2 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซ้ือพลังงานมาใช้ในองค์การ 
         เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และพลังงานไอน�้า เปน็ต้น

โรงไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก�าเนิดประเภทต่างๆ พ.ศ. 2557 [G4-EN15, G4-EN16]

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า: tCO
2
e)

Scope 1

Scope 2รวม Scope 1คาร์บอนไดออกไซด์
(CO

2
)

มีเทน
(CH

4
)

ไนตรัสออกไซด์
(N

2
O)

ไฮโดรฟลูออโร
คาร์บอน
(HFC)

*12006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Table 1.4

 [G4-DMA, G4-EN19]

ผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2556

หน่วย   
การผลิต

ปีฐาน

พลังงานความร้อนต่อหน่วยไฟฟ้า
(MJ/MWh) พลังงานไฟฟ้า

สุทธิที่ผลิตได้ 
(MWh)

*สัมประสิทธิ์ 

การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 
(kgCO

2
e/MJ)

 
ปริมาณก๊าซเรือน 
กระจกที่ลดได้ 

(tCO
2
e)ปีก่อนการปรับปรุง

(ปีฐาน)
ปีที่ท�าการประเมิน  

(ปี 2556)

ก๊าซธรรมชาติ น�้ามันเตา น�้ามันดีเซล ลิกไนต์ รวม

52 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 53



 มลสารทางอากาศ มลสารที่ส�าคัญจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) และฝุ่นละออง 

ซึ่งโรงไฟฟ้ากระบี่มีแนวทางการควบคุมและจัดการ ดังนี้ 

    เลือกใช้น�้ามันเตาที่มีก�ามะถันไม่เกินร้อยละ 3.5 รวมทั้งติดตั้ง

เครื่องก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ซึ่งเป็นระบบเปียก มีประสิทธิภาพในการ

จับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากกว่าร้อยละ 90 และยังสามารถลดปริมาณเขม่า

และฝุ่นละอองลงร้อยละ 60 - 70 

    ใช้หม้อไอน�้าที่มีระบบการเผาไหม้ที่ควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน (NO
X
) ให้อยู่ในระดับต�่า โดยใช้หัวพ่นเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด 

เผาไหม้เพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และยังมีระบบหมุนเวียน

ก๊าซหลังการเผาไหม้ ซึ่งน�าก๊าซร้อนที่ออกจากหม้อไอน�้าวนกลับไปในระบบ

เผาไหม้ใหม่อีกครั้ง ท�าให้เกิด NO
X
 ลดลง 

    ติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) และ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) แบบต่อเนื่องไว้ที่ปล่องระบายอากาศ เพื่อเป็น 

การเฝ้าระวังไม่ให้มีค่าการระบายมลสารทางอากาศเกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนด 

   ติดตั้งเครื่องวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง เพื่อติดตาม 

ตรวจสอบค่าความทึบแสงของอากาศที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละอองท่ีระบายออกจากปล่อง 

โรงไฟฟ้าไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 

 กฟผ. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนากลไกพลังงานสะอาด 

(Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งเป็นโครงการ 

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน และได้ขอใบรบัรองปรมิาณ 

การลดก๊าซเรือนกระจก (Issuance of CER) จาก CDM 

Executive Board (CDM-EB) โดยใช้ระเบียบวิธีการค�านวณ

และวิธีการติดตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยระเบียบวิธี 

AMS-I.D. Version. 17: Grid Connected Renewable 

Electricity Generation โดยมีช่วงระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง กฟผ. สามารถ 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคิดเป็นก๊าซ 

เรือนกระจกได้ 396,556 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

(tCO
2
e) เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท 

ทางตรง (Scope 1) ดังนี้ 

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ด�าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับ

ชุมชนบ้านคลองเรือ อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในการพัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชนบ้านคลองเรือ ขนาด 100 กิโลวัตต์ จากพลังงานน�้า

เพือ่ใช้ในชมุชนบ้านคลองเรอืโดยไม่เชือ่มต่อกบัสายส่ง (Off-Grid Renewable 

Electricity Generation) ให้เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VER) ด้วยระเบียบวิธี T-VER-METH-RE-02: การผลิตพลังงาน 

ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนเพือ่ใช้เองหรอืใช้ในชุมชน พร้อมท้ังได้ทวนสอบ 

และได้รับการรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก อบก. 

โดยมีช่วงระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 

สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกได้ 28 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO
2
e) 

 กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

ในการด�าเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต�่าและโครงการรณรงค์เปล่ียน

หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5 จนได้รับการรับรองในโครงการสนับสนุนกิจกรรม

ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supporting Scheme: LESS) เพื่อให้

เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ โดยมีจ�านวนโรงเรียนที่ผ่านการ

รับรองมากถึง 92 โรงเรียน รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ประมาณ 

140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 ส�าหรับการปล่อยสารท�าลายโอโซน (Ozone-depleting Substances: 

ODS) กฟผ. ไม่มีการผลิต น�าเข้า หรือส่งออกสารท�าลายโอโซน เนื่องจาก

ก๊าซโอโซนเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของ

ไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่ง ซึ่งก๊าซเหล่านี้มีแหล่งก�าเนิดมาจาก

ยานพาหนะในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมือง ซึ่งจะควบคุมความเข้มข้น 

ของก๊าซโอโซนเฉลีย่ไม่เกนิ 100 ppb/ชัว่โมง ส�าหรบัประเทศไทยกรมโรงงาน 

อตุสาหกรรมได้ก�าหนดมาตรการควบคมุเกีย่วกบัสารทีท่�าลายชัน้บรรยากาศ

ของโอโซน โดยปี 2541 ห้ามใช้สารในกลุ่ม CFC-11 CFC-12 และควบคุม

การน�าเข้าของสารท่ีท�าลายช้ันโอโซน โดยยกเลิกการใช้สาร CFC-113 

CFC-114 CFC-115 เมทิลคลอโรฟอร์ม และสารฮาลอน ดังนั้น กฟผ. 

จึงไม่มีการรายงานในส่วนนี้ เนื่องจากไม่มีการใช้สารในกลุ่มดังกล่าว 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ปี 2558

ช่ือโครงการ
ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ (tCO

2
/ปี)

ขนาด
(เมกะวัตต์)

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10 - 11 

2. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
 
3. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

4. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนแม่กลอง
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 369,855
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 1,755

 3,364
ท�าเลที่ตัง้และพื้นที่อนุรักษ์

ผลกระทบและการดูแลผลกระทบที่ส�าคัญจากการด�าเนินงานต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

  กฟผ. ได้มีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เปน็ประจ�า

ทุกปีๆ ละ 2 ฉบับ อาทิ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อนกระบี่ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 โรงไฟฟ้ากระบี่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลคลองขนาน อ�าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

มีพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งหมด 600 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียว 70 ไร่ พื้นที่ของ 

โรงไฟฟ้ากระบี่ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมและไม่ได้อยู่ในเขต

พื้นที่อนุรักษ์ เช่น พื้นที่ชุ่มน�้า (Ramsar Site) เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ได้มีการศึกษาผลกระทบต่อ

ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าครอบคลุมในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า 

ซึง่พบว่าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรม โดยเฉพาะการท�านาข้าว ยางพารา และ

ปาล์มน�า้มนั รองลงมาพบการใช้ประโยชน์ท่ีดินทีป่่าชายเลนและสวนป่าสมบรูณ์

[G4-EN19, G4-EN20]
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 มลสารทางอากาศ มลสารที่ส�าคัญจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) และฝุน่ละออง 

ซึ่งโรงไฟฟ้ากระบี่มีแนวทางการควบคุมและจัดการ ดังนี้ 

    เลือกใช้น�้ามันเตาที่มีก�ามะถันไม่เกินร้อยละ 3.5 รวมทั้งติดตั้ง

เครื่องก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ซึ่งเป็นระบบเปียก มีประสิทธิภาพในการ

จับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากกว่าร้อยละ 90 และยังสามารถลดปริมาณเขม่า

และฝุ่นละอองลงร้อยละ 60 - 70 

    ใช้หม้อไอน�้าที่มีระบบการเผาไหม้ที่ควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน (NO
X
) ให้อยู่ในระดับต�่า โดยใช้หัวพ่นเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด 

เผาไหม้เพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และยังมีระบบหมุนเวียน

ก๊าซหลังการเผาไหม้ ซึ่งน�าก๊าซร้อนที่ออกจากหม้อไอน�้าวนกลับไปในระบบ

เผาไหม้ใหม่อีกครั้ง ท�าให้เกิด NO
X
 ลดลง 

    ติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) และ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) แบบต่อเนื่องไว้ที่ปล่องระบายอากาศ เพื่อเป็น 

การเฝ้าระวังไม่ให้มีค่าการระบายมลสารทางอากาศเกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนด 

   ติดตั้งเครื่องวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง เพื่อติดตาม 

ตรวจสอบค่าความทึบแสงของอากาศที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละอองท่ีระบายออกจากปล่อง 

โรงไฟฟ้าไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 

 กฟผ. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนากลไกพลังงานสะอาด 

(Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งเป็นโครงการ 

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน และได้ขอใบรบัรองปรมิาณ 

การลดก๊าซเรือนกระจก (Issuance of CER) จาก CDM 

Executive Board (CDM-EB) โดยใช้ระเบียบวิธีการค�านวณ

และวิธีการติดตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยระเบียบวิธี 

AMS-I.D. Version. 17: Grid Connected Renewable 

Electricity Generation โดยมีช่วงระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง กฟผ. สามารถ 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคิดเป็นก๊าซ 

เรือนกระจกได้ 396,556 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

(tCO
2
e) เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท 

ทางตรง (Scope 1) ดังนี้ 

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ด�าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับ

ชุมชนบ้านคลองเรือ อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในการพัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชนบ้านคลองเรือ ขนาด 100 กิโลวัตต์ จากพลังงานน�้า

เพือ่ใช้ในชมุชนบ้านคลองเรอืโดยไม่เชือ่มต่อกบัสายส่ง (Off-Grid Renewable 

Electricity Generation) ให้เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VER) ด้วยระเบียบวิธี T-VER-METH-RE-02: การผลิตพลังงาน 

ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนเพือ่ใช้เองหรอืใช้ในชุมชน พร้อมท้ังได้ทวนสอบ 

และได้รับการรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก อบก. 

โดยมีช่วงระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 

สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกได้ 28 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO
2
e) 

 กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

ในการด�าเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต�่าและโครงการรณรงค์เปล่ียน

หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5 จนได้รับการรับรองในโครงการสนับสนุนกิจกรรม

ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supporting Scheme: LESS) เพื่อให้

เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ โดยมีจ�านวนโรงเรียนที่ผ่านการ

รับรองมากถึง 92 โรงเรียน รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ประมาณ 

140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 ส�าหรับการปล่อยสารท�าลายโอโซน (Ozone-depleting Substances: 

ODS) กฟผ. ไม่มีการผลิต น�าเข้า หรือส่งออกสารท�าลายโอโซน เนื่องจาก

ก๊าซโอโซนเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของ

ไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่ง ซ่ึงก๊าซเหล่านี้มีแหล่งก�าเนิดมาจาก

ยานพาหนะในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมือง ซึ่งจะควบคุมความเข้มข้น 

ของก๊าซโอโซนเฉลีย่ไม่เกนิ 100 ppb/ชัว่โมง ส�าหรบัประเทศไทยกรมโรงงาน 

อตุสาหกรรมได้ก�าหนดมาตรการควบคมุเกีย่วกบัสารทีท่�าลายชัน้บรรยากาศ

ของโอโซน โดยปี 2541 ห้ามใช้สารในกลุ่ม CFC-11 CFC-12 และควบคุม

การน�าเข้าของสารท่ีท�าลายช้ันโอโซน โดยยกเลิกการใช้สาร CFC-113 

CFC-114 CFC-115 เมทิลคลอโรฟอร์ม และสารฮาลอน ดังนั้น กฟผ. 

จึงไม่มีการรายงานในส่วนนี้ เนื่องจากไม่มีการใช้สารในกลุ่มดังกล่าว 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ปี 2558

ช่ือโครงการ
ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ (tCO

2
/ปี)

ขนาด
(เมกะวัตต์)

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10 - 11 

2. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
 
3. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

4. โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนแม่กลอง
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ท�าเลที่ตัง้และพื้นที่อนุรักษ์

ผลกระทบและการดูแลผลกระทบที่ส�าคัญจากการด�าเนินงานต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

  กฟผ. ได้มีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เปน็ประจ�า

ทุกปีๆ ละ 2 ฉบับ อาทิ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อนกระบี่ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 โรงไฟฟ้ากระบี่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลคลองขนาน อ�าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

มีพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งหมด 600 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียว 70 ไร่ พื้นที่ของ 

โรงไฟฟ้ากระบี่ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมและไม่ได้อยู่ในเขต

พื้นที่อนุรักษ์ เช่น พื้นที่ชุ่มน�้า (Ramsar Site) เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ได้มีการศึกษาผลกระทบต่อ

ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าครอบคลุมในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า 

ซึง่พบว่าส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยเฉพาะการท�านาข้าว ยางพารา และ

ปาล์มน�า้มนั รองลงมาพบการใช้ประโยชน์ท่ีดินทีป่่าชายเลนและสวนป่าสมบรูณ์

[G4-EN19, G4-EN20]
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ชนิดพันธ์ุในบัญชีรายช่ือ IUCN Red List และบัญชีรายช่ือ
การอนุรักษ์สายพันธ์ุของประเทศ

	 จากการส�ารวจสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

ในรัศมี	 5	 กิโลเมตร	 ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า	 สามารถ

จ�าแนกออกได้	ดังนี้

  พันธุ์พืช	 ประกอบด้วยระบบนิเวศบนบกและระบบ

นิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า	 ส�าหรับระบบนิเวศบนบกมีการใช้ประโยชน์เพื่อ

การเกษตรกรรม	 เช่น	 สวนยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 เป็นส่วนใหญ่	

คงเหลือสภาพเป็นพื้นที่ป่าเพียงเล็กน้อย	กระจายเป็นกลุ่มแคบๆ	

และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้าส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนกระจายตาม

แนวขอบคลองสายต่างๆ	 โดยพบพรรณไม้ที่มีปริมาณมากที่สุด	

ได้แก่	โกงกางใบเล็ก	โปรงแดง	และตะบูนขาว	ตามล�าดับ

 พันธุ์สัตว์ การตรวจสอบสถานภาพที่ได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535	 พบว่า	 ไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าสงวน	 แต่มี 

สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ ้มครองตามกฎกระทรวง	 พ.ศ. 2546	

จ�านวน	 114	 ชนิด	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนก	 เช่น	 นกกระเต็นอกขาว 

เหยี่ยวขาว	เหยี่ยวแดง	นกคุ่มอกลาย	เป็นต้น	ส่วนการตรวจสอบ 

สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์	กฟผ.	ใช้หลักเกณฑ์ของส�านักนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (2548)	 และ 

หลักเกณฑ์ของ	IUCN	Red	List	of	Threatened	Species	(2008) 

ซึ่งพิจารณาสัตว์ป่าจากปัจจัยคุกคามต่างๆ	 ในระดับประเทศ 

และระดับโลกตามล�าดับ	 พบว่า	 มีสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม	 (Near 

Threaten:	 NT)	 จ�านวน	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 เหยี่ยวแดง	 นกขม้ิน 

หัวด�าเล็ก	 และนกกระจาบธรรมดา	 ซึ่งหมายถึงในประเทศไทย 

มีแนวโน้มลดลง	 แต่ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ถูกระบุให้เป็นสัตว์ป่าที่มี 

สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์	 ตามภาวการณ์ถูกคุกคามของสหภาพ

นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 

(The	 International	 Union	 for	 Conversation	 of	 Nature:	 IUCN	

(2008)

 มลภาวะทางน�้า	 มีการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

เพื่อบ�าบัดน�้าโดยจ�าแนกตามคุณลักษณะ	 ได้แก่	 บ่อปรับ 

สภาพกรด-ด่าง	 ส�าหรับน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต	 ระบบ

บ�าบัดน�้าเสียแบบเติมอากาศ	 ส�าหรับน�้าเสียจากการ

อุปโภค-บริโภค	 และระบบแยกน�้า-น�้ามัน	 ส�าหรับน�้าล้าง

เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนน�้ามัน	 นอกจากนี้	 โรงไฟฟ้า

กระบี่ยังมีการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน�้า	ปีละ 

2	ครั้ง	ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน	เพื่อส�ารวจความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	 ซึ่งประกอบด้วย	 แพลงก์ตอนพืช	 แพลงก์ตอน

สัตว์	 และสัตว์หน้าดิน	 บริเวณคลองปกาสัยครอบคลุม

บรเิวณเหนอืน�า้และท้ายน�า้จากจดุระบายน�า้ทิง้ของโรงไฟฟ้า

โดยจากผลการส�ารวจทีผ่่านมาพบว่า	แหล่งน�า้บรเิวณโดยรอบ 

โรงไฟฟ้ากระบี่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ค ่อนข ้างสูง 

โดยปริมาณและชนิดของแพลงก์ตอนพืช	 แพลงก์ตอนสัตว ์

และสัตว์หน้าดิน	 มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ

ฤดูกาล	ซึ่งการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ	

 ของเสีย	โรงไฟฟ้ากระบี	่มขียะจากการเดนิเครือ่ง 

ผลิตกระแสไฟฟ้า	ได้แก่	แผ่นไส้กรองอากาศ	น�้ามันหล่อลื่น 

เสื่อมสภาพ	 และเรซินจากระบบผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ	

ซึ่งจะส่งไปให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตน�าไปก�าจัด	ส่วนของเสีย 

จากระบบก�าจัดก ๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 คือ	 ยิปซั่ม

สังเคราะห์	 จะน�าไปจ�าหน่ายให้	 บริษัท	 ปูนซีเมนต์ไทย 

(ทุ่งสง)	 จ�ากัด	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม	

และหากมีมากเกินความต้องการ	 โรงไฟฟ้ากระบี่จะน�าไปทิ้ง

ที่บ่อทิ้งยิปซั่มภายในเขตพื้นที่	กฟผ.

		 ในปี	 2558	 โรงไฟฟ้ากระบี่	 ได้ด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าตามโอกาสต่างๆ	 ได้แก่	 การปลูกต้นโกสน	

จ�านวน	465	ต้น	เนื่องในโอกาสมหามงคล	ทรงเจริญพระชนมายุ	

60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

บริเวณอาคารอเนกประสงค์	 และปลูกต้นสักทอง	 เพกา	 และ

มะขาม	 รวม	 500	 ต้น	 ในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันรักต้นไม ้

แห่งชาติ	 บริเวณหลังบ้านพักพนักงาน	 เป็นต้น	 รวมทั้งการปลูก

พืชคลุมดินใต้แนวสายส่งไฟฟ้า

 การพิจารณาและก�าหนดแนวสายส่งของโครงการ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 ด�าเนินการโดยค�านึงถึง 

สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	 จะพิจารณาคัดเลือกแนวสายส่ง

ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน	 สังคม	 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

น้อยท่ีสดุ	 เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้กรณสีายส่งไฟฟ้า 

พาดผ่าน	 เช่น	 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท�ากินได้น้อยลง	

การอพยพของสัตว์ป่า	 การตัดต้นไม้ใหญ่	 และอันตราย

จากไฟฟ้าแรงสงู	เป็นต้น	ดงันัน้	กฟผ.	จงึก�าหนดหลักเกณฑ์

เพื่อใช ้ในการก�าหนดแนวเขตระบบโครงข ่ายไฟฟ้า 

โดยค�านึงถึงการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น	

	 ทั้งนี้	 แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม	 กฟผ.	

พิจารณาคัดเลือก	 โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการก�ากับกิจการพลังงานก่อน	 จึงจะสามารถด�าเนิน

การต่อไปได้	หากแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมนั้น

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ	์

อันเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 กฟผ.	 ได้

ก�าหนดมาตรการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่พัฒนาระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าหลายโครงการ	โดยในปี	พ.ศ.	2548 - 2558	

กฟผ.	 ได้ก�าหนดพื้นที่ปลูกป่าทดแทนเพื่อเป็นมาตรการ

ลดผลกระทบด้านป่าไม้	ดังนี้	

การขนส่งสินค้า
แหล่งที่อยู่ที่ได้รับการคุ้มครองหรือฟ้ืนฟู

56 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 57



ชนิดพันธ์ุในบัญชีรายช่ือ IUCN Red List และบัญชีรายช่ือ
การอนุรักษ์สายพันธ์ุของประเทศ

	 จากการส�ารวจสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

ในรัศมี	 5	 กิโลเมตร	 ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า	 สามารถ

จ�าแนกออกได้	ดังนี้

  พันธุ์พืช	 ประกอบด้วยระบบนิเวศบนบกและระบบ

นิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า	 ส�าหรับระบบนิเวศบนบกมีการใช้ประโยชน์เพื่อ

การเกษตรกรรม	 เช่น	 สวนยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 เป็นส่วนใหญ่	

คงเหลือสภาพเป็นพื้นที่ป่าเพียงเล็กน้อย	กระจายเป็นกลุ่มแคบๆ	

และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้าส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนกระจายตาม

แนวขอบคลองสายต่างๆ	 โดยพบพรรณไม้ที่มีปริมาณมากที่สุด	

ได้แก่	โกงกางใบเล็ก	โปรงแดง	และตะบูนขาว	ตามล�าดับ

 พันธุ์สัตว์ การตรวจสอบสถานภาพที่ได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535	 พบว่า	 ไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าสงวน	 แต่มี 

สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ ้มครองตามกฎกระทรวง	 พ.ศ. 2546	

จ�านวน	 114	 ชนิด	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนก	 เช่น	 นกกระเต็นอกขาว 

เหยี่ยวขาว	เหยี่ยวแดง	นกคุ่มอกลาย	เป็นต้น	ส่วนการตรวจสอบ 

สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์	กฟผ.	ใช้หลักเกณฑ์ของส�านักนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (2548)	 และ 

หลักเกณฑ์ของ	IUCN	Red	List	of	Threatened	Species	(2008) 

ซึ่งพิจารณาสัตว์ป่าจากปัจจัยคุกคามต่างๆ	 ในระดับประเทศ 

และระดับโลกตามล�าดับ	 พบว่า	 มีสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม	 (Near 

Threaten:	 NT)	 จ�านวน	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 เหย่ียวแดง	 นกขม้ิน 

หัวด�าเล็ก	 และนกกระจาบธรรมดา	 ซึ่งหมายถึงในประเทศไทย 

มีแนวโน้มลดลง	 แต่ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ถูกระบุให้เป็นสัตว์ป่าที่มี 

สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์	 ตามภาวการณ์ถูกคุกคามของสหภาพ

นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 

(The	 International	 Union	 for	 Conversation	 of	 Nature:	 IUCN	

(2008)

 มลภาวะทางน�้า	 มีการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

เพื่อบ�าบัดน�้าโดยจ�าแนกตามคุณลักษณะ	 ได้แก่	 บ่อปรับ 

สภาพกรด-ด่าง	 ส�าหรับน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต	 ระบบ

บ�าบัดน�้าเสียแบบเติมอากาศ	 ส�าหรับน�้าเสียจากการ

อุปโภค-บริโภค	 และระบบแยกน�้า-น�้ามัน	 ส�าหรับน�้าล้าง

เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนน�้ามัน	 นอกจากนี้	 โรงไฟฟ้า

กระบี่ยังมีการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน�้า	ปีละ 

2	ครั้ง	ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน	เพื่อส�ารวจความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	 ซึ่งประกอบด้วย	 แพลงก์ตอนพืช	 แพลงก์ตอน

สัตว์	 และสัตว์หน้าดิน	 บริเวณคลองปกาสัยครอบคลุม

บรเิวณเหนอืน�า้และท้ายน�า้จากจดุระบายน�า้ทิง้ของโรงไฟฟ้า

โดยจากผลการส�ารวจทีผ่่านมาพบว่า	แหล่งน�า้บรเิวณโดยรอบ 

โรงไฟฟ้ากระบี่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ค ่อนข ้างสูง 

โดยปริมาณและชนิดของแพลงก์ตอนพืช	 แพลงก์ตอนสัตว ์

และสัตว์หน้าดิน	 มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ

ฤดูกาล	ซึ่งการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ	

 ของเสยี	โรงไฟฟ้ากระบี	่มขียะจากการเดนิเครือ่ง 

ผลิตกระแสไฟฟ้า	ได้แก่	แผ่นไส้กรองอากาศ	น�้ามันหล่อลื่น 

เสื่อมสภาพ	 และเรซินจากระบบผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ	

ซึ่งจะส่งไปให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตน�าไปก�าจัด	ส่วนของเสีย 

จากระบบก�าจัดก ๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 คือ	 ยิปซั่ม

สังเคราะห์	 จะน�าไปจ�าหน่ายให้	 บริษัท	 ปูนซีเมนต์ไทย 

(ทุ่งสง)	 จ�ากัด	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม	

และหากมีมากเกินความต้องการ	 โรงไฟฟ้ากระบี่จะน�าไปทิ้ง

ที่บ่อทิ้งยิปซั่มภายในเขตพื้นที่	กฟผ.

		 ในปี	 2558	 โรงไฟฟ้ากระบี่	 ได้ด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าตามโอกาสต่างๆ	 ได้แก่	 การปลูกต้นโกสน	

จ�านวน	465	ต้น	เนื่องในโอกาสมหามงคล	ทรงเจริญพระชนมายุ	

60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

บริเวณอาคารอเนกประสงค์	 และปลูกต้นสักทอง	 เพกา	 และ

มะขาม	 รวม	 500	 ต้น	 ในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันรักต้นไม ้

แห่งชาติ	 บริเวณหลังบ้านพักพนักงาน	 เป็นต้น	 รวมทั้งการปลูก

พืชคลุมดินใต้แนวสายส่งไฟฟ้า

 การพิจารณาและก�าหนดแนวสายส่งของโครงการ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 ด�าเนินการโดยค�านึงถึง 

ส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ	 จะพิจารณาคัดเลือกแนวสายส่ง

ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน	 สังคม	 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

น้อยท่ีสดุ	 เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้กรณสีายส่งไฟฟ้า 

พาดผ่าน	 เช่น	 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท�ากินได้น้อยลง	

การอพยพของสัตว์ป่า	 การตัดต้นไม้ใหญ่	 และอันตราย

จากไฟฟ้าแรงสงู	เป็นต้น	ดงันัน้	กฟผ.	จงึก�าหนดหลักเกณฑ์

เพื่อใช ้ในการก�าหนดแนวเขตระบบโครงข ่ายไฟฟ้า 

โดยค�านึงถึงการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น	

	 ทั้งนี้	 แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม	 กฟผ.	

พิจารณาคัดเลือก	 โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการก�ากับกิจการพลังงานก่อน	 จึงจะสามารถด�าเนิน

การต่อไปได้	หากแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมนั้น

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ	์

อันเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 กฟผ.	 ได้

ก�าหนดมาตรการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่พัฒนาระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าหลายโครงการ	โดยในปี	พ.ศ.	2548 - 2558	

กฟผ.	 ได้ก�าหนดพื้นที่ปลูกป่าทดแทนเพื่อเป็นมาตรการ

ลดผลกระทบด้านป่าไม้	ดังนี้	

การขนส่งสินค้า
แหล่งที่อยู่ที่ได้รับการคุ้มครองหรือฟ้ืนฟู

56 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 57



	 การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม	กฟผ.	ได้ปฏิบัติอย่าง

ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อก�าหนดของภาครัฐ	 รวมถึง 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 จึงไม่ 

เกิดความเสียหาย อันเป็นผลให้ต้องจ่ายค่าปรับ และ 

การลงโทษซึ่งไม่เป็นตัวเงินแต่อย่างใด	อีกทั้งได้เปิดโอกาส	

ให้ประชาชนทั่วไป	 และพนักงาน	 กฟผ.	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย	 มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและ 

ข้อร้องเรียน	 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่

อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของ	กฟผ.	ได้หลายช่องทาง 

ทัง้ในและนอกเวลาท�าการ	เช่น	ระบบจัดการข้อคดิเหน็และ 

ข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	กฟผ.	ตู้รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ 

ส�านักงานก่อสร้างโครงการรวมทัง้แผนกประชาสมัพนัธ์	และ 

ชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าและเขื่อนทุกแห่ง	 ศูนย์บริการ 

ข้อมูล	 กฟผ.	 ทางโทรศัพท์	 (หมายเลข	 1416)	 ตลอด	 24 

ชั่วโมง	นอกจากนี้	ยังสามารถร้องเรียนผ่านคณะกรรมการ

ร ่วมติดตามตรวจสอบการด�า เนินงานและพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมชุมชน	 และคณะท�างานสิ่งแวดล้อมชุมชน

ของโรงไฟฟ้า	ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชน	องค์การท้องถิ่น 

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย	 ในการจัดการปัญหา 

ข้อร้องเรียนต่างๆ	นั้น	กฟผ.	ได้ปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียนอย่าง 

เสมอภาค	เป็นธรรม	และโปร่งใส	โดยก�าหนดผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบข้อมูล	 และก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน	 

รวมท้ังระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแต่ละขั้นตอนอย่าง 

เป็นรูปธรรม	กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจะด�าเนินการทันที	ซึ่งจะ 

มีการรายงานชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบข้อมูลต่อไปด้วย

		 ในปี	2558	กฟผ.	มข้ีอร้องเรยีนทีเ่ป็นประเดน็เกีย่วข้อง

กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	1	เรื่องคือ	ข้อกังวล 

เกี่ยวกับปัญหาละอองไอน�้าจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ	 ซ่ึงชุมชนนครอินทร์	 อ�าเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี	 ได ้เสนอผ่านศูนย์บริการประชาชน 

(จดุบรกิารประชาชน	1111)	ของส�านกังานปลดัส�านกันายก

รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ	 กฟผ.	 จึงเชิญคณะผู้ร้องเรียน 

ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการตรวจวัดละอองไอน�้า	 โดยมี 

อตุสาหกรรมจงัหวดันนทบุรร่ีวมเป็นหน่วยงานกลาง	ซึง่ผล 

การตรวจวดัละอองไอน�า้พบว่า	 มค่ีาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 และ	 กฟผ.	 ได้ชี้แจงรวมทั้ง

ตอบประเด็นข้อซักถามเพื่อท�าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

      ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พื้นที่ปลูกป่าทดแทน (ไร่)
 115  กิโลโวลต์ หลังสวน - ระนอง 400

 500 กิโลโวลต์ ส�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำหงสำลิกไนต์ 100

 500 กิโลโวลต์ ชำยแดน (บริเวณจังหวัดน่ำน) น่ำน 2 - แม่เมำะ 3 4,800

 230 กิโลโวลต์ อยุธยำ 4 - สีคิ้ว 2 30

 500 กิโลโวลต์ ท่ำลี่ - ขอนแก่น 4 600

 รวมพื้นที่ปลูกป่าทดแทน ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558 (ไร่) 5,930

พื้นที่ปลูกป่าทดแทน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558

[G4-DMA, G4-EN29] [G4-DMA, G4-EN31]

	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังสนับสนุนให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	 เข้ามาใช้ประโยชน์จาก

พื้นที่ว่างเปล่าใต้สายส่งไฟฟ้า	เช่น	การเพาะปลูก	และการเลี้ยงสัตว์	 โดยผ่านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของ	กฟผ.	เช่น	พื้นที่ชุมชนบ้านโคกสยา	ต�าบลปะลุภู	อ�าเภอสุไหงปาดี	จังหวัดนราธิวาส	เพื่อเป็นการสร้างรายได้และ

ลดรายจ่ายให้กับราษฎรบ้านโคกสยา	อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอีกด้วย

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

	 นอกจากนี	้กฟผ.	ยงัขยายขอบเขตการด�าเนนิงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมไปยังผู ้จัดหาหรือผู ้รับเหมาช่วง 

ด้วยการก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิด้านสิง่แวดล้อม

เช่น	การจ้างบรษิทัทีป่รึกษา	เพือ่ด�าเนนิการศกึษา	และ 

จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาของ	 กฟผ.	 ในปี	 2558	 จ�านวน	 2	

รายแม้จะเป็นรายเดิมไม่มีการจ้างรายใหม่	 แต่ยังคง

ต้องผ่านการตรวจสอบคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์ด้าน 

สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งระบุไว้ในข้อก�าหนดและขอบเขต 

การศึกษา	 ตามระเบียบ	 กฟผ.	 และได้รับใบอนุญาต

จากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดท�ารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งในเอกสาร

ประกวดราคาก่อสร้างยังมีการก�าหนดให้ผู้รับเหมา

ก่อสร้าง	 โครงการด�าเนินการตามมาตรการด้าน 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ที่ระบุไว้ในรายงานการศึกษา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมีการตรวจสอบ 

ควบคุมการด�าเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง		

ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมให้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด	 โดยแต่ละบริษัท

ต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการตรวจรับงาน 

ในทุกขั้นตอน	

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

	 กฟผ.	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม	

สังคม	และการมีส่วนร่วมของประชาชน	เพื่อเป็นกรอบ 

และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ด้านสิ่ งแวดล้อม	 และติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

สิง่แวดล้อม	รวมถงึการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในบรเิวณพืน้ท่ี 

โรงไฟฟ้าและชุมชนใกล้เคียง	โดยในปี	2558	กฟผ.	ได้ 

จัดสรรงบประมาณประจ�าปีส�าหรับโรงไฟฟ้าต่างๆ	เช่น 

โรงไฟฟ้าบางปะกง	จ�านวน	32.2	ล้านบาท	และโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 เครื่องที	่ 

4 - 7	จ�านวน	451.6	ล้านบาท	เพื่อให้การด�าเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าต่างๆ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

58 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 59



	 การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม	กฟผ.	ได้ปฏิบัติอย่าง

ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อก�าหนดของภาครัฐ	 รวมถึง 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 จึงไม่ 

เกิดความเสียหาย อันเป็นผลให้ต้องจ่ายค่าปรับ และ 

การลงโทษซึ่งไม่เป็นตัวเงินแต่อย่างใด	อีกทั้งได้เปิดโอกาส	

ให้ประชาชนทั่วไป	 และพนักงาน	 กฟผ.	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย	 มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและ 

ข้อร้องเรียน	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่

อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของ	กฟผ.	ได้หลายช่องทาง 

ทัง้ในและนอกเวลาท�าการ	เช่น	ระบบจัดการข้อคดิเหน็และ 

ข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	กฟผ.	ตู้รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ 

ส�านกังานก่อสร้างโครงการรวมทัง้แผนกประชาสัมพนัธ์	และ 

ชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าและเขื่อนทุกแห่ง	 ศูนย์บริการ 

ข้อมูล	 กฟผ.	 ทางโทรศัพท์	 (หมายเลข	 1416)	 ตลอด	 24 

ชั่วโมง	นอกจากนี้	ยังสามารถร้องเรียนผ่านคณะกรรมการ

ร ่วมติดตามตรวจสอบการด�า เนินงานและพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมชุมชน	 และคณะท�างานสิ่งแวดล้อมชุมชน

ของโรงไฟฟ้า	ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชน	องค์การท้องถิ่น 

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย	 ในการจัดการปัญหา 

ข้อร้องเรียนต่างๆ	นั้น	กฟผ.	ได้ปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียนอย่าง 

เสมอภาค	เป็นธรรม	และโปร่งใส	โดยก�าหนดผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบข้อมูล	 และก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน	 

รวมท้ังระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแต่ละขั้นตอนอย่าง 

เป็นรูปธรรม	กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจะด�าเนินการทันที	ซึ่งจะ 

มีการรายงานชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบข้อมูลต่อไปด้วย

		 ในปี	2558	กฟผ.	มข้ีอร้องเรยีนท่ีเป็นประเดน็เกีย่วข้อง

กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	1	เรื่องคือ	ข้อกังวล 

เกี่ยวกับปัญหาละอองไอน�้าจากหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ	 ซึ่งชุมชนนครอินทร์	 อ�าเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี	 ได้เสนอผ่านศูนย์บริการประชาชน 

(จดุบรกิารประชาชน	1111)	ของส�านกังานปลดัส�านกันายก

รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ	 กฟผ.	 จึงเชิญคณะผู้ร้องเรียน 

ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการตรวจวัดละอองไอน�้า	 โดยมี 

อตุสาหกรรมจงัหวดันนทบุรร่ีวมเป็นหน่วยงานกลาง	ซึง่ผล 

การตรวจวดัละอองไอน�า้พบว่า	 มค่ีาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 และ	 กฟผ.	 ได้ชี้แจงรวมทั้ง

ตอบประเด็นข้อซักถามเพื่อท�าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

      ระบบโครงข่ายไฟฟ้า พื้นที่ปลูกป่าทดแทน (ไร่)
 115  กิโลโวลต์ หลังสวน - ระนอง 400

 500 กิโลโวลต์ ส�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำหงสำลิกไนต์ 100

 500 กิโลโวลต์ ชำยแดน (บริเวณจังหวัดน่ำน) น่ำน 2 - แม่เมำะ 3 4,800

 230 กิโลโวลต์ อยุธยำ 4 - สีคิ้ว 2 30

 500 กิโลโวลต์ ท่ำลี่ - ขอนแก่น 4 600

 รวมพื้นที่ปลูกป่าทดแทน ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558 (ไร่) 5,930

พื้นที่ปลูกป่าทดแทน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558

[G4-DMA, G4-EN29] [G4-DMA, G4-EN31]

	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังสนับสนุนให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	 เข้ามาใช้ประโยชน์จาก

พื้นที่ว่างเปล่าใต้สายส่งไฟฟ้า	เช่น	การเพาะปลูก	และการเลี้ยงสัตว์	 โดยผ่านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของ	กฟผ.	เช่น	พื้นที่ชุมชนบ้านโคกสยา	ต�าบลปะลุภู	อ�าเภอสุไหงปาดี	จังหวัดนราธิวาส	เพื่อเป็นการสร้างรายได้และ

ลดรายจ่ายให้กับราษฎรบ้านโคกสยา	อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอีกด้วย

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

	 นอกจากนี	้กฟผ.	ยงัขยายขอบเขตการด�าเนนิงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมไปยังผู ้จัดหาหรือผู ้รับเหมาช่วง 

ด้วยการก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิด้านสิง่แวดล้อม

เช่น	การจ้างบรษิทัทีป่รึกษา	เพือ่ด�าเนนิการศกึษา	และ 

จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาของ	 กฟผ.	 ในปี	 2558	 จ�านวน	 2	

รายแม้จะเป็นรายเดิมไม่มีการจ้างรายใหม่	 แต่ยังคง

ต้องผ่านการตรวจสอบคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์ด้าน 

สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งระบุไว้ในข้อก�าหนดและขอบเขต 

การศึกษา	 ตามระเบียบ	 กฟผ.	 และได้รับใบอนุญาต

จากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	 ให้เป็นผู้มีสิทธ์ิจัดท�ารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งในเอกสาร

ประกวดราคาก่อสร้างยังมีการก�าหนดให้ผู้รับเหมา

ก่อสร้าง	 โครงการด�าเนินการตามมาตรการด้าน 

ส่ิงแวดล้อมต่างๆ	 ที่ระบุไว้ในรายงานการศึกษา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมีการตรวจสอบ 

ควบคุมการด�าเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง		

ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมให้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด	 โดยแต่ละบริษัท

ต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการตรวจรับงาน 

ในทุกขั้นตอน	

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

	 กฟผ.	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม	

สังคม	และการมีส่วนร่วมของประชาชน	เพื่อเป็นกรอบ 

และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ด้านสิ่ งแวดล้อม	 และติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

สิง่แวดล้อม	รวมถงึการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในบรเิวณพืน้ท่ี 

โรงไฟฟ้าและชุมชนใกล้เคียง	โดยในปี	2558	กฟผ.	ได้ 

จัดสรรงบประมาณประจ�าปีส�าหรับโรงไฟฟ้าต่างๆ	เช่น 

โรงไฟฟ้าบางปะกง	จ�านวน	32.2	ล้านบาท	และโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 เครื่องที	่ 

4 - 7	จ�านวน	451.6	ล้านบาท	เพื่อให้การด�าเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าต่างๆ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

58 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 59



กว่า 10 ปี ที่บ้านโคกสยา อ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัด 
นราธิวาส ได้ด�าเนินชีวิตตามแนวทางของโครงการ 
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 

สุไหงโกลก ซ่ึงฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. ให้การ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท�านา ปลูกพืชผัก ขุดบ่อเลี้ยง 
ปลาดุกในพื้นท่ีใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ปัจจุบันได ้
พัฒนาเปน็ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีชาวบ้าน
เข้าร่วม 8 หมู่บ้าน มากกว่า 500 คน และมีการ 
จัดตั้งกลุ่มอาชีพมากถึง 11 กลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน

บ้านโคกสยา

ชุมชน
ยั่งยืน



กว่า 10 ปี ที่บ้านโคกสยา อ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัด 
นราธิวาส ได้ด�าเนินชีวิตตามแนวทางของโครงการ 
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 

สุไหงโกลก ซ่ึงฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. ให้การ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท�านา ปลูกพืชผัก ขุดบ่อเล้ียง 
ปลาดุกในพื้นท่ีใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ปัจจุบันได ้
พัฒนาเปน็ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีชาวบ้าน
เข้าร่วม 8 หมู่บ้าน มากกว่า 500 คน และมีการ 
จัดตั้งกลุ่มอาชีพมากถึง 11 กลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

บ้านโคกสยา

ชุมชน
ยั่งยืน



การด�าเนินงานด้านสังคม

	 กฟผ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีผู ้ปฎิบัติงานเป็นจ�านวนมาก 

ทัง้รวมลกูจ้างเหมา	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดงันัน้	กฟผ.	จงึตระหนกั 

ถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย กฎหมาย

ด้านแรงงานสัมพันธ์และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลัก

สิทธิมนุษยชน

	 นอกจากนี้	ส�าหรับการจ้างงานลูกจ้างเหมา	และการติดตามผลสภาพ

การจ้างงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	 กฟผ.	 จัดประชุมเพื่อท�าความเข้าใจ

งานจ้างเหมาบรกิารให้กบัผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคูส่ญัญากบั กฟผ.	และมกีาร

ทวนสอบผลการด�าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อติดตามและ

ตรวจสอบบริษัทผู้รับจ้างจัดหา หรือผู้รับเหมาช่วงเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง	

และการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านสทิธมินษุยชน 

และการปฏิบัติด้านแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้ การท�าสัญญาจ้างระหว่าง กฟผ. กับบริษัทผู้รับจ้าง ได้ก�าหนดไว้

อย่างชัดเจนว่า	กรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด	กฟผ.	

มีสิทธิน�าเงินค่าจ้างเหมาบริการ	 จ่ายให้พนักงานของบริษัทผู้รับจ้างก่อนได้ 

และหากบริษัทผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

สามารถสั่งลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน	รวมทั้งขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน

	 ส�าหรบัการจ้างงานผูป้ฏบัิตงิานใหม่ประจ�าปี	2558	กฟผ.	มกีระบวนการ

สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน โปร่งใส 

เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	และตรวจสอบได้	โดยก�าหนดรับสมัคร	2	ประเภท	

คือ อัตราทั่วไป และอัตราภูมิภาค ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดที่ตั้งส�านักงาน	

เขื่อน	และโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	หรือจังหวัดใกล้เคียง	เช่น	เขื่อนศรีนครินทร์	

ก�าหนดรับสมัครผู้ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นท่ีตั้งเข่ือน	

และจังหวัดใกล้เคียง	 เช่น	 ราชบุรี	นครปฐม	สุพรรณบุรี	 สมุทรสาคร	และ

สมุทรสงคราม	เป็นต้น	

	 ในการรับสมัครผู้ปฏิบัติงานใหม่ดังกล่าว พบว่า	 มีผู้พิการทางสายตา

มาสมัครสอบด้วย ดังนั้น กฟผ. จึงประสานงานให้สถาบันทางวิชาการ

ด�าเนินการจัดท�าข้อสอบอักษรเบลล์	เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ

สอบเข้าท�างาน

การปฏิบัติด้านแรงงาน

[G4-DMA]

ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. ด้านทรัพยากรบุคคล 

ให้ค�าแนะน�าการกรอกข้อมูลใบสมัครงาน 

ออนไลน์แก่นักศึกษาที่สนใจ

จ�ำนวนพนักงำนทัง้หมด จ�ำแนกตำม ประเภท อำยุ และเพศ ปี 2558 [G4-9, G4-10]

ช่วงอายุ
(ปี)

รวมทัง้หมด
(คน)

พนักงานและลูกจ้างทดลองงาน (คน)

ชาย หญิง หญิง

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน)

รวม ชาย รวม

 น้อยกว่า 20 ปี  2 - 2 - - - 2

 20 - 30 3 ,525 1 ,348 4 ,873 62 - 62 4 ,935

 31 - 40 1 ,416 602 2 ,018 193 7 200 2 ,218

 41 - 50 4 ,064 1 ,281 5 ,345 137 16 153 5 ,498

 51 - 60 7 ,895 2 , 178 10 ,073 40 10 50 10 , 123

 รวม 16 ,902 5 ,409 22 ,31 1 432 33 465 22 ,776

จ�ำนวนพนักงำนจ้ำงใหม่ และลำออก จ�ำแนกตำม ประเภท พื้นที่ ช่วงอำยุ และเพศ ปี 2558 [G4-LA1] 

ช่วงอายุ
(ปี)

รวมทัง้หมด
(คน)

พนักงาน (คน)

ชาย ชาย

ส่วนกลาง

หญิง หญิง

ภูมิภาค

หญิง หญิง

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน)

รวม รวม

ส่วนกลาง

ชาย ชาย

ภูมิภาค

รวม รวม

จ้างใหม่

 20 - 30 375 291 666 188 55 243 1 - 1 16 - 16 926

 31 - 40 1 4 5 3 2 5 2 - 2 7 - 7 19

 รวม 376 295 671 191 57 248 3 0 3 23 0 23 945

ลาออก

 20 - 30 26 12 38 3 2 5 - - 0 - - 0 43

 31 - 40 7 1 8 - - 0 - - 0 1 - 1 9

 41 - 50 1 - 1 1 - 1 - - 0 - - 0 2

 51 - 60 2 - 2 - - 0 - - 0 - - 0 2

 รวม 36 13 49 4 2 6 0 0 0 1 0 1 56

ร้อยละของพนักงำนที่เกษียณอำยุ และพนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษที่สูญเสีย ใน 5 ปี และ 10 ปีข้ำงหน้ำ [ EU 15 ]

เกษียณอายุ / สูญเสีย ใน 5 ปีข้างหน้า

ส่วนกลาง ร้อยละ ส่วนกลาง ภูมิภาค

เกษียณอายุ / สูญเสีย ใน 10 ปีข้างหน้า

ภูมิภาค ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

 พนักงานท่ีเกษียณอายุงาน

 3,007 13.48 3,639 16.31 4,727 21.19 5,787 25.94

 พนักงานสัญญาจ้างพิเศษท่ีสูญเสีย

 8 0.04 9 0.04 31 0.14 30 0.13

การจ้างงาน

62 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 63



การด�าเนินงานด้านสังคม

	 กฟผ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีผู ้ปฎิบัติงานเป็นจ�านวนมาก 

ทัง้รวมลกูจ้างเหมา	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดงันัน้	กฟผ.	จงึตระหนกั 

ถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย กฎหมาย

ด้านแรงงานสัมพันธ์และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลัก

สิทธิมนุษยชน

	 นอกจากนี้	ส�าหรับการจ้างงานลูกจ้างเหมา	และการติดตามผลสภาพ

การจ้างงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	 กฟผ.	 จัดประชุมเพื่อท�าความเข้าใจ

งานจ้างเหมาบรกิารให้กบัผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคูส่ญัญากบั กฟผ.	และมกีาร

ทวนสอบผลการด�าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อติดตามและ

ตรวจสอบบริษัทผู้รับจ้างจัดหา หรือผู้รับเหมาช่วงเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง	

และการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านสทิธมินษุยชน 

และการปฏิบัติด้านแรงงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้ การท�าสัญญาจ้างระหว่าง กฟผ. กับบริษัทผู้รับจ้าง ได้ก�าหนดไว้

อย่างชัดเจนว่า	กรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด	กฟผ.	

มีสิทธิน�าเงินค่าจ้างเหมาบริการ	 จ่ายให้พนักงานของบริษัทผู้รับจ้างก่อนได้ 

และหากบริษัทผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

สามารถสั่งลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน	รวมทั้งขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน

	 ส�าหรบัการจ้างงานผูป้ฏบัิตงิานใหม่ประจ�าปี	2558	กฟผ.	มกีระบวนการ

สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน โปร่งใส 

เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	และตรวจสอบได้	โดยก�าหนดรับสมัคร	2	ประเภท	

คือ อัตราทั่วไป และอัตราภูมิภาค ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดที่ตั้งส�านักงาน	

เขื่อน	และโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	หรือจังหวัดใกล้เคียง	เช่น	เขื่อนศรีนครินทร์	

ก�าหนดรับสมัครผู้ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งเขื่อน	

และจังหวัดใกล้เคียง	 เช่น	 ราชบุรี	นครปฐม	สุพรรณบุรี	 สมุทรสาคร	และ

สมุทรสงคราม	เป็นต้น	

	 ในการรับสมัครผู้ปฏิบัติงานใหม่ดังกล่าว พบว่า	 มีผู้พิการทางสายตา

มาสมัครสอบด้วย ดังนั้น กฟผ. จึงประสานงานให้สถาบันทางวิชาการ

ด�าเนินการจัดท�าข้อสอบอักษรเบลล์	เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ

สอบเข้าท�างาน

การปฏิบัติด้านแรงงาน

[G4-DMA]

ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. ด้านทรัพยากรบุคคล 

ให้ค�าแนะน�าการกรอกข้อมูลใบสมัครงาน 

ออนไลน์แก่นักศึกษาที่สนใจ

จ�ำนวนพนักงำนทัง้หมด จ�ำแนกตำม ประเภท อำยุ และเพศ ปี 2558 [G4-9, G4-10]

ช่วงอายุ
(ปี)

รวมทัง้หมด
(คน)

พนักงานและลูกจ้างทดลองงาน (คน)

ชาย หญิง หญิง

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน)

รวม ชาย รวม

 น้อยกว่า 20 ปี  2 - 2 - - - 2

 20 - 30 3 ,525 1 ,348 4 ,873 62 - 62 4 ,935

 31 - 40 1 ,416 602 2 ,018 193 7 200 2 ,218

 41 - 50 4 ,064 1 ,281 5 ,345 137 16 153 5 ,498

 51 - 60 7 ,895 2 , 178 10 ,073 40 10 50 10 , 123

 รวม 16 ,902 5 ,409 22 ,31 1 432 33 465 22 ,776

จ�ำนวนพนักงำนจ้ำงใหม่ และลำออก จ�ำแนกตำม ประเภท พื้นที่ ช่วงอำยุ และเพศ ปี 2558 [G4-LA1] 

ช่วงอายุ
(ปี)

รวมทัง้หมด
(คน)

พนักงาน (คน)

ชาย ชาย

ส่วนกลาง

หญิง หญิง

ภูมิภาค

หญิง หญิง

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน)

รวม รวม

ส่วนกลาง

ชาย ชาย

ภูมิภาค

รวม รวม

จ้างใหม่

 20 - 30 375 291 666 188 55 243 1 - 1 16 - 16 926

 31 - 40 1 4 5 3 2 5 2 - 2 7 - 7 19

 รวม 376 295 671 191 57 248 3 0 3 23 0 23 945

ลาออก

 20 - 30 26 12 38 3 2 5 - - 0 - - 0 43

 31 - 40 7 1 8 - - 0 - - 0 1 - 1 9

 41 - 50 1 - 1 1 - 1 - - 0 - - 0 2

 51 - 60 2 - 2 - - 0 - - 0 - - 0 2

 รวม 36 13 49 4 2 6 0 0 0 1 0 1 56

ร้อยละของพนักงำนที่เกษียณอำยุ และพนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษที่สูญเสีย ใน 5 ปี และ 10 ปีข้ำงหน้ำ [ EU 15 ]

เกษียณอายุ / สูญเสีย ใน 5 ปีข้างหน้า

ส่วนกลาง ร้อยละ ส่วนกลาง ภูมิภาค

เกษียณอายุ / สูญเสีย ใน 10 ปีข้างหน้า

ภูมิภาค ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

 พนักงานที่ เกษียณอายุงาน

 3,007 13.48 3,639 16.31 4,727 21.19 5,787 25.94

 พนักงานสัญญาจ้างพิเศษที่สูญเสีย

 8 0.04 9 0.04 31 0.14 30 0.13

การจ้างงาน

62 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 63



	 กฟผ. ก�ำหนดสวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์ให้กบัพนักงำนประจ�ำอย่ำงเท่ำเทียมกนั	และสงูกว่ำมำตรฐำน 

ที่กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์และรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ก�ำหนด เช่น ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 337 ว่ำด้วยกำร

สงเครำะห์ผูป้ฏบิตังิำนทีป่ระสบอนัตรำยหรือเจบ็ป่วย	เพรำะเหตปุฏบิตังิำนให้แก่	กฟผ.	แต่มบีำงส่วนแตกต่ำง

ตำมลักษณะงำน	พื้นที่	และระดับ	เช่น	ระเบียบ	ฉบับที่	207	ว่ำด้วยเรื่องเบี้ยเสี่ยงภัย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การลา ได้แก่ ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร 
ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาศึกษา หรือไปศึกษานอกเวลา ลาอุปสมบท 
หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลาติดตามคู่สมรส ลาเนื่องจาก
ราชการทหาร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

การหยุดงานเพื่อพักรักษาตัว เนื่องจากประสบอันตรายหรือ 
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. และการหยุดงาน 
โดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่  กฟผ. ก�าหนด

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงาน
คู่สมรส บุตร และบิดามารดา

เงินช่วยเหลือบุตร

เงินกู้กรณีจ�าเป็น

เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเงินทดแทน
การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากการท�างาน

โบนัส

การให้บริการ บ้านพักรับรอง เรือ ร้านอาหาร รถรับ-ส่ง

เงินช่วยเหลือกรณีบ้านและหรือทรัพย์สินอื่น
ประสบสาธารณภัย

การให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบิดามารดา
ในสถานพยาบาลของ กฟผ.

จ�าแนกตามพื้นท่ี

- เบี้ยเสี่ ยงภัย

- ค่าเช่าบ้านพนักงาน

- ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

ให้ผู้ปฏิบัติงานในเขต  

จังหวัดชายแดนภาคใต้

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- ผู้บริหารระดับสูง / ระดับบริหาร / ระดับปฏิบัติการ

พนักงานทุกคน พนักงานบางกลุ่ม พนักงานบางกลุ่ม

- ระดับบริหาร
- ระดับปฏิบัติการ

  - ระดับปฏิบัติการ

พนักงานเกษียณอายุ

ครอบครัวพนักงานทุกคน

เฉพาะต�าแหน่ง และระดับ

ตามนโยบาย กฟผ.

- ค่าล่วงเวลา และค่าท�างาน

  ในวันหยุด

- เงินเพิ่ มพิ เศษตามลักษณะงาน   

  ท่ีปฏิบัติ เช่น ค่าขับเครื่องจักรกล 

  เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับการปฏิบัติ 

  งานบนที่สูง เป็นต้น

จ�าแนกตามลักษณะงาน

- เครื่องแต่งกาย

การให้บริการรักษาพยาบาล 

ในสถานพยาบาลของ กฟผ.

เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของ 

คู่สมรส บุตรและบิดามารดาของพนักงาน

การให้บริการรักษาพยาบาลแก่คู่สมรส 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบิดามารดา 

ในสถานพยาบาลของ กฟผ.

เงินช่วยเหลือในการศึกษาของบุตร

การให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน

[G4-LA2]

64 รำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�ำปี	2558

ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน/ผู้บริหาร

	 เนื่องจาก กฟผ. มีผู้ปฏิบัติงานจ�านวนมาก ดังนั้น จึงให้ความส�าคัญ

กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน เช่น 

จัดโครงการผู้ว่าการเยี่ยมพี่เยือนน้องในทุกภูมิภาค	โดยผู้ว่าการ	กฟผ.	และ

ผู้บริหารระดับสูงแถลงนโยบายและเป้าหมายในการด�าเนินงาน พร้อมทั้ง 

รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผล 

การส�ารวจความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อ กฟผ. ที่ต้องการให้ผู้บริหาร

แสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน	และพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเอง

	 กฟผ. ด�าเนินการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเมื่อป ี

	2557	โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	ยูเรก้า	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	โดยความ

ร่วมมือบริษัท	 เอออน	 ฮิวริท	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 ผลส�ารวจพบว่า	 ระดับ

ความผูกพันอยู่ในระดับร้อยละ 80 และได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหาร

ความผูกพันในภาพรวมของ	 กฟผ.	 ในปี	 2558	 ให้ทุกสายงานน�าไปปฏิบัติ

ภายใต้แผนบริหารความผูกพันของแต่ละสายงาน	และด�าเนินการส�ารวจผล

ต่อเนื่องอีกครั้งในช่วงปลายปี	 ซึ่งได้ระดับความผูกพันใกล้เคียงกับปี	 2557	

และได้รับความร่วมมือจากพนักงานตอบแบบส�ารวจถึงร้อยละ	86

	 นอกจากนี	้กฟผ.	ยงัตระหนกัถงึสทิธกิารแจ้งเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิาน 

ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้า จ�านวน 3 วัน นับต้ังแต่วันที่มีการตกลง

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกัน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และส่งเสริมให้

มีการจัดตั้งกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน	 ที่มีจุดมุ่งหมายในการรักษาสิทธิประโยชน์

ของผู้ปฏิบัติงาน	ได้แก่	

   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(สหภาพแรงงาน กฟผ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

พนักงาน	 มีสมาชิกจ�านวน	 17,312	 คน	 หรือร้อยละ	 76.03	 ของพนักงาน

ทั้งหมด

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการทวิภาค ี

ประกอบด้วย	ผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนจากสหภาพแรงงาน	กฟผ.	ฝ่ายละ 

9 คน ท�าหน้าที่ประสานความเข้าใจ ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายพนักงาน	

ติดตามสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ เรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงาน 

พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับสวัสดิการขององค์การ ตลอดจนส่งเสริม 

และพฒันางานด้านแรงงานสมัพนัธ์	 เพือ่ความปรองดองและระงับข้อขัดแย้ง 

ภายในองค์การ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน

ด้านต่างๆ	ให้เหมาะสม	ซ่ึงในปี	2558	ทีป่ระชุมคณะกรรมการกจิการสมัพันธ์

ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการจัดให้มีเงินส�ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส�าหรับ

พนักงาน	กฟผ.	และครอบครัว	ส�าหรับค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม ในกรณี

ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเงินล่วงหน้า

[G4-11, G4-DMA, G4-LA4]
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	 กฟผ. ก�ำหนดสวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์ให้กบัพนักงำนประจ�ำอย่ำงเท่ำเทียมกนั	และสงูกว่ำมำตรฐำน 

ที่กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์และรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ก�ำหนด เช่น ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 337 ว่ำด้วยกำร

สงเครำะห์ผูป้ฏบิตังิำนทีป่ระสบอนัตรำยหรือเจบ็ป่วย	เพรำะเหตปุฏบิตังิำนให้แก่	กฟผ.	แต่มีบำงส่วนแตกต่ำง

ตำมลักษณะงำน	พื้นที่	และระดับ	เช่น	ระเบียบ	ฉบับที่	207	ว่ำด้วยเรื่องเบี้ยเสี่ยงภัย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การลา ได้แก่ ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร 
ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาศึกษา หรือไปศึกษานอกเวลา ลาอุปสมบท 
หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลาติดตามคู่สมรส ลาเนื่องจาก
ราชการทหาร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

การหยุดงานเพื่อพักรักษาตัว เนื่องจากประสบอันตรายหรือ 
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. และการหยุดงาน 
โดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่  กฟผ. ก�าหนด

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงาน
คู่สมรส บุตร และบิดามารดา

เงินช่วยเหลือบุตร

เงินกู้กรณีจ�าเป็น

เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเงินทดแทน
การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เน่ืองจากการท�างาน

โบนัส

การให้บริการ บ้านพักรับรอง เรือ ร้านอาหาร รถรับ-ส่ง

เงินช่วยเหลือกรณีบ้านและหรือทรัพย์สินอื่น
ประสบสาธารณภัย

การให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบิดามารดา
ในสถานพยาบาลของ กฟผ.

จ�าแนกตามพื้นที่

- เบี้ยเสี่ ยงภัย

- ค่าเช่าบ้านพนักงาน

- ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

ให้ผู้ปฏิบัติงานในเขต  

จังหวัดชายแดนภาคใต้

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- ผู้บริหารระดับสูง / ระดับบริหาร / ระดับปฏิบัติการ

พนักงานทุกคน พนักงานบางกลุ่ม พนักงานบางกลุ่ม

- ระดับบริหาร
- ระดับปฏิบัติการ

  - ระดับปฏิบัติการ

พนักงานเกษียณอายุ

ครอบครัวพนักงานทุกคน

เฉพาะต�าแหน่ง และระดับ

ตามนโยบาย กฟผ.

- ค่าล่วงเวลา และค่าท�างาน

  ในวันหยุด

- เงินเพิ่ มพิ เศษตามลักษณะงาน   

  ท่ีปฏิบัติ เช่น ค่าขับเครื่องจักรกล 

  เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับการปฏิบัติ 

  งานบนที่สูง เป็นต้น

จ�าแนกตามลักษณะงาน

- เครื่องแต่งกาย

การให้บริการรักษาพยาบาล 

ในสถานพยาบาลของ กฟผ.

เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของ 

คู่สมรส บุตรและบิดามารดาของพนักงาน

การให้บริการรักษาพยาบาลแก่คู่สมรส 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบิดามารดา 

ในสถานพยาบาลของ กฟผ.

เงินช่วยเหลือในการศึกษาของบุตร

การให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน

[G4-LA2]

64 รำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�ำปี	2558

ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน/ผู้บริหาร

	 เนื่องจาก กฟผ. มีผู้ปฏิบัติงานจ�านวนมาก ดังนั้น จึงให้ความส�าคัญ

กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน เช่น 

จัดโครงการผู้ว่าการเยี่ยมพี่เยือนน้องในทุกภูมิภาค	โดยผู้ว่าการ	กฟผ.	และ

ผู้บริหารระดับสูงแถลงนโยบายและเป้าหมายในการด�าเนินงาน พร้อมทั้ง 

รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผล 

การส�ารวจความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อ กฟผ. ที่ต้องการให้ผู้บริหาร

แสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน	และพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเอง

	 กฟผ. ด�าเนินการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเมื่อป ี

	2557	โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	ยูเรก้า	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	โดยความ

ร่วมมือบริษัท	 เอออน	 ฮิวริท	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 ผลส�ารวจพบว่า	 ระดับ

ความผูกพันอยู่ในระดับร้อยละ 80 และได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหาร

ความผูกพันในภาพรวมของ	 กฟผ.	 ในปี	 2558	 ให้ทุกสายงานน�าไปปฏิบัติ

ภายใต้แผนบริหารความผูกพันของแต่ละสายงาน	และด�าเนินการส�ารวจผล

ต่อเนื่องอีกครั้งในช่วงปลายปี	 ซึ่งได้ระดับความผูกพันใกล้เคียงกับปี	 2557	

และได้รับความร่วมมือจากพนักงานตอบแบบส�ารวจถึงร้อยละ	86

	 นอกจากนี	้กฟผ.	ยงัตระหนกัถงึสทิธกิารแจ้งเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิาน 

ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้า จ�านวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการตกลง

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานกัน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และส่งเสริมให้

มีการจัดตั้งกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน	 ที่มีจุดมุ่งหมายในการรักษาสิทธิประโยชน์

ของผู้ปฏิบัติงาน	ได้แก่	

   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(สหภาพแรงงาน กฟผ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

พนักงาน	 มีสมาชิกจ�านวน	 17,312	 คน	 หรือร้อยละ	 76.03	 ของพนักงาน

ทั้งหมด

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการทวิภาคี 

ประกอบด้วย	ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารและผูแ้ทนจากสหภาพแรงงาน	กฟผ.	ฝ่ายละ 

9 คน ท�าหน้าที่ประสานความเข้าใจ ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายพนักงาน	

ติดตามสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ เร่ืองราวร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงาน 

พิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกับสวัสดิการขององค์การ ตลอดจนส่งเสริม 

และพัฒนางานด้านแรงงานสมัพนัธ์	 เพือ่ความปรองดองและระงบัข้อขดัแย้ง 

ภายในองค์การ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน

ด้านต่างๆ	ให้เหมาะสม	ซึง่ในปี	2558	ทีป่ระชมุคณะกรรมการกจิการสมัพันธ์

ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการจัดให้มีเงินส�ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส�าหรับ

พนักงาน	กฟผ.	และครอบครัว	ส�าหรับค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม ในกรณี

ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
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อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 กฟผ.	 ตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพชีวิต 

ผู้ปฏิบัติงาน	 ซ่ึงนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การ	

จึงมีการจัดการด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ที่สอดคล้องกับกฎหมายและ 

มาตรฐานสากล	ตลอดจนการจดัโครงสร้างและพฒันาบคุลากร 

ที่ เกี่ยวข ้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย ่าง 

ต่อเนื่อง	 เพื่อป้องกันความสูญเสียด้านบุคคล	 รวมถึงด้าน

ทรัพย์สินและกระบวนการผลิต	 และเพื่อให้สถานที่ท�างาน 

มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	 กฟผ.	

มีกรอบแนวทางการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 ใช้กิจกรรม	 5ส	 เป็นพื้นฐานของการปรับปรุงและ

พัฒนาสถานที่ท�างานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกต้องตาม 

หลักสุขอนามัย	และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

	 2.	ใช้ระเบียบ	กฟผ.	ฉบับที่	170	ว่าด้วย	มาตรฐานการ

จัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน	 ซ่ึงได้น�ามาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ	

ระดับสากลและระดับชาติมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม	 ได้แก	่

OHSAS	18001	Modern	Safety	Management	(MSM)	ของ

สหรัฐอเมริกา	 สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

ระดับประเทศ	 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบด้านความ

ปลอดภัยต่างๆ	 โดยจัดแบ่งลักษณะงานตามสภาพแวดล้อม

การท�างานที่มีความเสี่ยงแตกต่างกัน	 ซ่ึงแบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	

ได้แก่	

 กลุ่มรับรอง (Certified Group)	หมายถึง	กลุ่มที่มี

ความเสี่ยงในการท�างานบนที่สูง	 ในหน่วยงานกลุ่มโรงไฟฟ้า	

เหมือง	 และบ�ารุงรักษา	 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่ท�าหน้าที่

เดินเครื่อง	 ควบคุม	 หรือบ�ารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

ขนาดใหญ่	

 กลุ่มตรวจพิสูจน์ (Verified Group)	 หมายถึง 

กลุ่มที่มีความเส่ียงในการท�างานปานกลางในหน่วยงาน 

กลุ่มวิศวกรรม	ก่อสร้าง	ขนส่ง	บริการ	ส�ารวจ	ควบคุมระบบ	

และสื่อสาร	

 กลุ่มเฝ้าระวัง (Monitored Group)	หมายถึง	กลุ่ม

ที่มีความเสี่ยงในการท�างานน้อย	 ในหน่วยงาน	 กลุ่มบริหาร

จัดการ	และส�านักงาน	

	 3.	 ใช้คู่มือการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย	 กฟผ.	

เป็นกรอบในการด�าเนินการทุกพื้นที่	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

แห่งชาติ	 พ.ศ. 2552	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานและ

ทรัพย์สินของ	กฟผ.	จะได้รับการเฝ้าระวังเป็นอย่างดี	พ้นจาก

การประทุษร้าย	 การโจรกรรม	 การจารกรรม	 หรือเหตุการณ์

อื่นๆ	อันอาจท�าให้สูญเสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ	

[G4-LA5]

	 4.	 มีคณะกรรมการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิต

ของ	 กฟผ.	 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือ

พื้นที่	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 คณะกรรมการ 

ตรวจติดตามภายใน	 หัวหน้าแผนกความปลอดภัย	

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละหน่วยงานหรือ

พื้นที่	 เป็นผู้ด�าเนินการและควบคุมให้เป็นไปตาม

นโยบาย	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	และแผนงานด้านความ

ปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมของ	กฟผ. 

โดยมีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย	 ฝ่าย

แพทย์และอนามัยเป็นที่ปรึกษา	 พร้อมสรุปผลการ

ด�าเนินการในภาพรวมเข้าสู ่ที่ประชุมคณะบริหาร	

เพื่อทบทวนผลการด�าเนินการอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	

ซึ่งจะท�าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

	 กฟผ.	 จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานตาม 

กฎหมายกระทรวงแรงงาน	 เรื่องก�าหนดมาตรฐาน

ในการบริหารและจัดการด ้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

พ.ศ.	 2549	 โดยมาจากการเลือกตั้ง	 ซึ่งมีวาระ	 2	ปี	

ท�าหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้

กับพนักงาน	จัดท�านโยบาย	แผนงาน	และแผนการ 

ฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการท�างาน	วางระบบ 

การแจ้งสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือป้องกันแก้ไข	

ส�ารวจและปรบัปรงุแก้ไขสภาพแวดล้อมต่างๆ	เพือ่ให้

เกิดความปลอดภัย	 รวมท้ังติดตามความคืบหน้า

และดูแลงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อความปลอดภัย

ของผู ้ปฏิบัติ งานและผู ้ เ ก่ียวข ้องภายในพื้น ท่ี	

ครอบคลุมทุกสถานประกอบกิจการของ	 กฟผ.	 เช่น	

สถานีไฟฟ้าแรงสูง	 เขื่อน	 เหมือง	 และโรงไฟฟ้า 

ตามที่กฎหมายก�าหนด	รวมทั้งสิ้น	31	คณะ	มีคณะ

กรรมการรวม	434	คน	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ

ฝ่ายบริหาร	 217	 คน	 และคณะกรรมการฝ่าย

พนักงาน	217	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.97	ของจ�านวน

พนักงานทั้งหมด
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อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 กฟผ.	 ตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพชีวิต 

ผู้ปฏิบัติงาน	 ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การ	

จึงมีการจัดการด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ที่สอดคล้องกับกฎหมายและ 

มาตรฐานสากล	ตลอดจนการจดัโครงสร้างและพฒันาบคุลากร 

ที่ เกี่ยวข ้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย ่าง 

ต่อเนื่อง	 เพื่อป้องกันความสูญเสียด้านบุคคล	 รวมถึงด้าน

ทรัพย์สินและกระบวนการผลิต	 และเพื่อให้สถานที่ท�างาน 

มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	 กฟผ.	

มีกรอบแนวทางการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 ใช้กิจกรรม	 5ส	 เป็นพื้นฐานของการปรับปรุงและ

พัฒนาสถานที่ท�างานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกต้องตาม 

หลักสุขอนามัย	และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

	 2.	ใช้ระเบียบ	กฟผ.	ฉบับที่	170	ว่าด้วย	มาตรฐานการ

จัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน	 ซึ่งได้น�ามาตรฐานการจัดการความปลอดภัยฯ	

ระดับสากลและระดับชาติมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม	 ได้แก	่

OHSAS	18001	Modern	Safety	Management	(MSM)	ของ

สหรัฐอเมริกา	 สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

ระดับประเทศ	 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบด้านความ

ปลอดภัยต่างๆ	 โดยจัดแบ่งลักษณะงานตามสภาพแวดล้อม

การท�างานที่มีความเสี่ยงแตกต่างกัน	 ซึ่งแบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	

ได้แก่	

 กลุ่มรับรอง (Certified Group)	หมายถึง	กลุ่มที่มี

ความเสี่ยงในการท�างานบนที่สูง	 ในหน่วยงานกลุ่มโรงไฟฟ้า	

เหมือง	 และบ�ารุงรักษา	 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่ท�าหน้าที่

เดินเครื่อง	 ควบคุม	 หรือบ�ารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

ขนาดใหญ่	

 กลุ่มตรวจพิสูจน์ (Verified Group)	 หมายถึง 

กลุ ่มที่มีความเสี่ยงในการท�างานปานกลางในหน่วยงาน 

กลุ่มวิศวกรรม	ก่อสร้าง	ขนส่ง	บริการ	ส�ารวจ	ควบคุมระบบ	

และสื่อสาร	

 กลุ่มเฝ้าระวัง (Monitored Group)	หมายถึง	กลุ่ม

ที่มีความเสี่ยงในการท�างานน้อย	 ในหน่วยงาน	 กลุ่มบริหาร

จัดการ	และส�านักงาน	

	 3.	 ใช้คู่มือการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย	 กฟผ.	

เป็นกรอบในการด�าเนินการทุกพื้นที่	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

แห่งชาติ	 พ.ศ. 2552	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานและ

ทรัพย์สินของ	กฟผ.	จะได้รับการเฝ้าระวังเป็นอย่างดี	พ้นจาก

การประทุษร้าย	 การโจรกรรม	 การจารกรรม	 หรือเหตุการณ์

อื่นๆ	อันอาจท�าให้สูญเสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ	

[G4-LA5]

	 4.	 มีคณะกรรมการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิต

ของ	 กฟผ.	 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือ

พื้นที่	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 คณะกรรมการ 

ตรวจติดตามภายใน	 หัวหน้าแผนกความปลอดภัย	

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละหน่วยงานหรือ

พื้นที่	 เป็นผู้ด�าเนินการและควบคุมให้เป็นไปตาม

นโยบาย	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	และแผนงานด้านความ

ปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมของ	กฟผ. 

โดยมีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย	 ฝ่าย

แพทย์และอนามัยเป็นที่ปรึกษา	 พร้อมสรุปผลการ

ด�าเนินการในภาพรวมเข้าสู ่ที่ประชุมคณะบริหาร	

เพื่อทบทวนผลการด�าเนินการอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	

ซึ่งจะท�าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

	 กฟผ.	 จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานตาม 

กฎหมายกระทรวงแรงงาน	 เรื่องก�าหนดมาตรฐาน

ในการบริหารและจัดการด ้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

พ.ศ.	 2549	 โดยมาจากการเลือกตั้ง	 ซึ่งมีวาระ	 2	ปี	

ท�าหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้

กับพนักงาน	จัดท�านโยบาย	แผนงาน	และแผนการ 

ฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการท�างาน	วางระบบ 

การแจ้งสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือป้องกันแก้ไข	

ส�ารวจและปรบัปรงุแก้ไขสภาพแวดล้อมต่างๆ	เพือ่ให้

เกิดความปลอดภัย	 รวมท้ังติดตามความคืบหน้า

และดูแลงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อความปลอดภัย

ของผู ้ปฏิบัติ งานและผู ้ เกี่ยวข ้องภายในพ้ืนท่ี	

ครอบคลุมทุกสถานประกอบกิจการของ	 กฟผ.	 เช่น	

สถานีไฟฟ้าแรงสูง	 เขื่อน	 เหมือง	 และโรงไฟฟ้า 

ตามที่กฎหมายก�าหนด	รวมทั้งสิ้น	31	คณะ	มีคณะ

กรรมการรวม	434	คน	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ

ฝ่ายบริหาร	 217	 คน	 และคณะกรรมการฝ่าย

พนักงาน	217	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.97	ของจ�านวน

พนักงานทั้งหมด

[G4-DMA]
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	 5.	 ดูแลความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของผู ้ปฏิบัติงาน 

ทุกคน	 ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลก�าหนด	

ได้แก่	พระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 พ.ศ. 2554 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 พ.ศ. 2543 

ระบบบริหารงานคุณภาพ	 (ISO	 9001:2008)	 ระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม	 (ISO	 140001:2004)	 และ 

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

(มอก./OHSAS	18001)	เช่น

 จัดหาอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลให้พนักงานตามลักษณะงานทีม่คีวามเสีย่ง

 เฝ้าระวังด้านสุขศาสตร์	เช่น	สารเคมี	วัตถุ 

อันตราย	รังสี	ความร้อน	แสงสว่าง	และที่อับอากาศ	

 จัดการฝึกอบรม	 เช่น	 หลักสูตรความ

ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน	 ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่	 หลักสูตรโรค

จากการท�างาน	 และหลักสูตรอื่นๆ	 ที่เหมาะสมกับ

สถานะทางสุขภาพ	 ปัจจัยเส่ียงจากลักษณะงาน	

หรือการเจ็บป่วย	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติ

ตนได้อย่างถูกต้องและมีสุขภาพที่ดี	

 ตรวจสุขภาพพเิศษให้กบัพนักงานเพือ่เป็น

การเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการท�างาน 

กรณีปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

และโรคจากการท�างาน	 นอกจากนี้	 พนักงานทุกคน

ยังมีสิทธ์ิเข้ารับการรักษาและบ�าบัดโรคเม่ือเจ็บป่วย 

และตรวจสุขภาพประจ�าปีเพื่อค้นหาความเสี่ยง 

ภาวะการเจบ็ป่วย	หรอืการเกดิโรคตัง้แต่แรกเริม่ท�าให้

สามารถป้องกนั	ควบคมุ	และยบัย้ังโรคเรือ้รังทีส่�าคัญ

ได้ก่อนเกิดโรครุนแรงจนยากแก่การบ�าบัดรักษา

 ให้ค่าตอบแทน	 ความคุ้มครอง	 และสิทธิ

ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามข้อก�าหนดของ	

กฟผ.	 และกฎหมาย	 กรณีได้รับอุบัติเหตุจากการ

ปฏิบัติงานจนหยุดงานหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ

หรือทุพลภาพ

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน [G4-LA6]

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ปี 2556 (ราย) ปี 2557 (ราย) ปี 2558 (ราย)

อุบัติเหตุ 110 82 90

หยุดงาน 21 18 22

ไม่หยุดงาน 78 60 66

เสียชีวิต 3 0 1

อัตราความถี่ (ค่าดัชนี)

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ถึงขัน้หยุดงานหรือเสียชีวิต  5.89 0.46 0.58

(Disabling Injury Frequency Rate-IFR) 

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ถึงขัน้หยุดงาน  

แต่ไม่เสียชีวิต ต่อ 200,000 ชม./คน

(Incident Rate of Non-Fatal  1 . 10 0 .09 0 . 1 1

Occupational Injuries and Illness-IR) 

อัตราความรุนแรง (ค่าดัชนี)

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ถึงขัน้หยุดงานหรือเสียชีวิต

(Disabling Injury Severity Rate-DISR) 93.73 2.70 155.29

ดัชนีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ถึงขัน้หยุดงานหรือเสียชีวิต  0.11 3.17 0.09

(Disabling Injury Index-DII) 

[G4-LA7, G4-LA8]

68 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558

การฝึกอบรมและให้การศึกษา  

	 บคุลากร	เป็นทรพัยากรส�าคญัทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานให้	กฟผ.	บรรลุความส�าเรจ็

และเติบโตอย่างยั่งยืน	อีกทั้งเป็นทรัพยากรที่ประเมินค่ามิได้	ยิ่งมีระยะเวลาท�างาน

นาน ยิ่งมีทักษะและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ดังนั้น องค์ความรู้ของบุคลากร กฟผ. 

ที่จะเกษียณอายุภายใน	 10	 ปี	 ข้างหน้า	 จ�านวน	 10,575	 คน	 หรือคิดเป็นร้อยละ	

47.4 ของบุคลากรทั้งหมดของปี	2558	จ�านวน	22,776	คน	จึงเป็นรากฐานส�าคัญ

ในการบริหารจัดการทักษะ ถ่ายโอน และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร

รุ่นใหม่ เพ่ือให้สามารถรับช่วงงานต่อได้อย่างรวดเร็ว และผลักดันให้องค์การ

คิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้อยู่เสมอซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวสู่

การเป็นองค์การชั้นน�าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล	 (Global	 Top	 Quartile	 Utility) 

ในสภาวการณ์ท่ีตลาดด้านกิจการไฟฟ้า มีการแข่งขันและขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง 

รวดเร็ว

การพัฒนาทักษะ
	 ปัจจุบัน กฟผ. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุ

ภายใน	10	ปี	 ข้างหน้า	อย่างเป็นระบบ	 โดยพัฒนาให้เป็นผู้ฝึกสอน	 เพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในโรงเรียนที่	กฟผ.	จัดตั้งขึ้น	ได้แก่	โรงเรียนช่างสาย	

(Lineman	Training	School)	 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้	ทักษะ และ

เทคโนโลยีด้านงานบ�ารุงรักษาสายส่งให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และ

โรงเรียนสถานีไฟฟ้าแรงสูง	 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้

แก่ผู้ปฏิบัติงานบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง	ทั้งนี้	กฟผ.	ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เข้า

รับการอบรม	ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	และต้อง

ได้รับประกาศนียบัตรก่อนการปฏิบัติงานจริง

	 นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนที่	กฟผ.	จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว	

ในปี 2558 กฟผ. ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการผสมผสาน 

รูปแบบต่างๆ	ที่หลากหลาย	 เช่น	 การสอนงาน	 (On-the-job	 Training)	 และการให ้

ค�าปรึกษา	 (Coaching)	 มุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงมีบทบาทส�าคัญในการดูแล

สอนงานและให้ค�าแนะน�าปรกึษา การปฏิบติังานจรงิและการมอบหมายภารกจิพเิศษ	

มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจริง	การสัมมนาและ 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งเน้นการถ่ายโอนองค์ความรู้และเกิดการเรียนรู ้

ข้ามหน่วยงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอด 

องค์ความรู้ให้ดียิ่งข้ึน การให้ทุนการศึกษาและการอบรมทั้งภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ มุ ่งให้เกิดการใฝ่เรียนรู ้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นต้น	

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถ 

มุ่งเน้นในผลสัมฤทธิ์ขององค์การ	มองการณ์ไกล	และมุ่งสู่นวัตกรรม	 ให้ผลงานของ

องค์การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

[G4-DMA]
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การฝึกอบรมและให้การศึกษา  

	 บคุลากร	เป็นทรพัยากรส�าคญัทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานให้	กฟผ.	บรรลคุวามส�าเรจ็

และเติบโตอย่างยั่งยืน	อีกทั้งเป็นทรัพยากรที่ประเมินค่ามิได้	ยิ่งมีระยะเวลาท�างาน

นาน ย่ิงมีทักษะและประสบการณ์เพิ่มขึ้น ดังนั้น องค์ความรู้ของบุคลากร กฟผ. 

ที่จะเกษียณอายุภายใน	 10	 ปี	 ข้างหน้า	 จ�านวน	 10,575	 คน	 หรือคิดเป็นร้อยละ	

47.4 ของบุคลากรทั้งหมดของปี	2558	จ�านวน	22,776	คน	จึงเป็นรากฐานส�าคัญ

ในการบริหารจัดการทักษะ ถ่ายโอน และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร

รุ่นใหม่ เพ่ือให้สามารถรับช่วงงานต่อได้อย่างรวดเร็ว และผลักดันให้องค์การ

คิดค้นและพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ได้อยู่เสมอซึ่งส่งผลต่อการขับเคล่ือนให้องค์การก้าวสู่

การเป็นองค์การชั้นน�าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล	 (Global	 Top	 Quartile	 Utility) 

ในสภาวการณ์ท่ีตลาดด้านกิจการไฟฟ้า มีการแข่งขันและขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง 

รวดเร็ว

การพัฒนาทักษะ
	 ปัจจุบัน กฟผ. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุ

ภายใน	10	ปี	 ข้างหน้า	อย่างเป็นระบบ	 โดยพัฒนาให้เป็นผู้ฝึกสอน	 เพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในโรงเรียนที่	กฟผ.	จัดตั้งขึ้น	ได้แก่	โรงเรียนช่างสาย	

(Lineman	Training	School)	 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้	ทักษะ และ

เทคโนโลยีด้านงานบ�ารุงรักษาสายส่งให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และ

โรงเรียนสถานีไฟฟ้าแรงสูง	 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้

แก่ผู้ปฏิบัติงานบ�ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง	ทั้งนี้	กฟผ.	ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เข้า

รับการอบรม	ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	และต้อง

ได้รับประกาศนียบัตรก่อนการปฏิบัติงานจริง

	 นอกเหนือจากการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนที่	กฟผ.	จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว	

ในปี 2558 กฟผ. ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการผสมผสาน 

รูปแบบต่างๆ	ที่หลากหลาย	 เช่น	 การสอนงาน	 (On-the-job	 Training)	 และการให ้

ค�าปรึกษา	 (Coaching)	 มุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงมีบทบาทส�าคัญในการดูแล

สอนงานและให้ค�าแนะน�าปรกึษา การปฏิบติังานจรงิและการมอบหมายภารกจิพเิศษ	

มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจริง	การสัมมนาและ 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งเน้นการถ่ายโอนองค์ความรู้และเกิดการเรียนรู ้

ข้ามหน่วยงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอด 

องค์ความรู้ให้ดียิ่งข้ึน การให้ทุนการศึกษาและการอบรมทั้งภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ มุ่งให้เกิดการใฝ่เรียนรู ้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นต้น	

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถ 

มุ่งเน้นในผลสัมฤทธิ์ขององค์การ	มองการณ์ไกล	และมุ่งสู่นวัตกรรม	 ให้ผลงานของ

องค์การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

[G4-DMA]
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	 นอกจากนี้	กฟผ.	ได้จัดหลักสูตรบรรยายพิเศษ	“พัฒนาคุณภาพชีวิต	3	ด้าน”	เมื่อวันที่ 

2 กันยายน 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความสมดุล	ทั้งชีวิตส่วนตัว 

และการท�างาน	เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรม	และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ให้สอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

	 ในปี	2558	กฟผ.	ได้จัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับ	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา

ขีดความสามารถ	รวมทั้งเพิ่มคุณค่าของบุคลากร	เพื่อให้มีความพร้อม	เป็นคนดี	คนเก่ง	รอบรู้	

เชี่ยวชาญในงาน	 และเป็นมืออาชีพที่ได้การยอมรับในระดับสากล	 โดยเฉลี่ยประมาณ	 6	 วัน 

ต่อคน	ดังนี้

การอบรมด้านความปลอดภัย 
	 อย่างไรก็ตาม กฟผ. ยังมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการท�างานและ 

สถานประกอบการ ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2558 

มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร	 ส�าหรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินจ�านวน	 8 

หลักสูตร	รวมทั้งสิ้น	62	รุ่น	ได้แก่	หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น	หลักสูตรเทคนิคการผจญเพลิง 

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า หลักสูตรดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้า การค้นหาและกู้ภัย 

ความปลอดภัยในการท�างานที่อับอากาศ

การเตรียมความพร้อมผู้เกษียณ
	 กฟผ. ถือว่าการดูแลบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่เริ่มเข้างานจนเกษียณอายุ 

เป็นเรื่องส�าคัญ	 โดยเฉพาะการดูแลให้มีความผูกพันกับองค์การ	 มีความสุข	 มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมวัย	 มีความปลอดภัย	 มีแผนการใช้เงินและเก็บออมรองรับในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ	

รวมทั้งมีวิธีการผ่อนคลายเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสมดุลของชีวิตทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ	ดงันัน้	จงึได้จดัหลักสตูรอบรม	“สร้างสมดลุ	คณุภาพชวีติ”	ให้ผู้ปฏบิตังิานเพ่ือเตรียมตวั	

ก่อนเกษียณตามช่วงอายุ	ตั้งแต่วัย	40	ปี	45	ปี	50	ปี	55	ปี	และ	58	ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
	 การด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์การชั้นน�า

ในกิจการไฟฟ้าระดับสากลได้น้ัน จ�าเป็นต้องมีการบริหารผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ ประสานสอดคล้องและต่อเนื่องกัน เพื่อ

โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน	 และไม่เลือกปฏิบัติ	

ทั้งอายุ เพศ เชื้อชาติ	ศาสนา	รวมทั้งสภาพร่างกาย	และเพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน 

ของบคุลากรมกีารบูรณาการกัน	สอดคล้องกบัเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ

	 ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการด�าเนินงานที่ดี ในปี 2558 กฟผ. 

จงึก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของบุคลากรต่อเนือ่งกนัทุกปี	 คิดเป็น 

ร้อยละ 100 แบ่งเป็น 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 

Indicator:	KPI)	ได้แก่	การประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	และ

การประเมินเชิงพฤติกรรม เพื่อน�าผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเล่ือน

ระดับ (ไม่อัตโนมัติ) การแต่งตั้ง การข้ึนเงินเดือน การสับเปลี่ยนหมุนเวียน และ	

2) การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อน�าผลการประเมิน 

ไปใช้วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานและจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	

(Individual Development Plan) ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา	

รวมทั้งก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามต�าแหน่ง บทบาทหน้าที่ และลักษณะ

กลุม่งาน	เพือ่พฒันาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ	

ขององค์การ

	 ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมของบุคลากรระดับ 1 - 11 

กฟผ. ก�าหนดค่านิยม FIRM-C เป็นหัวข้อปัจจัยในการประเมิน เพ่ือสะท้อนให้ 

เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยม FIRM-C มากน้อยเพียงใด 

เนือ่งจาก	กฟผ.	ก�าหนดค่านยิม	FIRM-C	เป็นส่วนหนึง่ของการท�างาน	และต้องการ

ให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิถีการท�างานและประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมดังกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระบบการประเมินผลบุคคล

ระดับ           การประเมิน                ตัวช้ีวัด

12 - 14 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง        PA
 การประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

1 - 11 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ 
สู่ KPI บุคคล

KPI / เป้าหมาย
หน่วยงาน

KPI / เป้าหมาย
องค์การ

วิสัยทัศน์
องค์การ

กลยุทธ์
องค์การ

KPI / เป้าหมาย
บุคคล

ระดับ 1 - 7 ระดับ 8 - 10
1. ประเมินด้วย
“แบบทดสอบ

สมรรถนะความพร้อม
การเป็นผู้น�า”

(EGAT Leadership 
Readiness

Assessment : 
EGAT LRA)

2. ประเมินด้วย 
แบบประเมิน 360�

ระดับ 11 - 12
1. ประเมินด้วย
“แบบทดสอบ

สมรรถนะความพร้อม
ในการเป็นผู้น�า”

(Leadership
Readiness  

Assessment : LRA) 
 

2. ประเมินด้วย
แบบประเมิน 360�

ระดับ 13 - 14

[G4-LA9, G4-LA10]

ระดับปฏิบัติการ

ระดับ หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร หลักสูตรพัฒนาทักษะงานอาชีพ

ระดับบริหาร - เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการสื่อสาร 

  ในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

- EGAT Senior Executive Program (ESEP)

- การบัญชีบริหารส�าหรับวิศวกร 

  และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

- ปรับกระบวนทัศน์พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม ่

  ด้วยการเข้า Boot camp

- EGAT Calibration Exercise (ECE) 

  (ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับ 4 - 7)

- ทักษะงาน Major Inspection 

  Instrument Transformer

- 500 Kv. Suspension String 

  Live Line Maintenance

พนักงานใหม่ - ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ : รับขวัญวันเข้าท�างาน 

  เช่ือมประสานภายในองค์กร 

- เห็นตน เห็นงาน

- Power Generation and 

  Transmission

- Power Principle

ประเมินด้วย
“แบบประเมิน 360�”
บนระบบ PMSP

- ระดับ 2 - 7 
ประเมินสมรรถนะ 

ความสามารถ 6 หัวข้อ

- ระดับ 1 - 4  
และพนักงานสัญญาจ้าง 
พิเศษ ประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ 5 หัวข้อ

ประเมินด้วย
“กระบวนการ

ศูนย์การประเมิน” 
Assessment 

Center

[G4-LA10, G4-LA11]

และพนักงาน

สัญญาจ้าง

พิเศษ

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ร้อยละ 70       KPI
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 

70 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 71



	 นอกจากนี้	กฟผ.	ได้จัดหลักสูตรบรรยายพิเศษ	“พัฒนาคุณภาพชีวิต	3	ด้าน”	เมื่อวันที่ 

2 กันยายน 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความสมดุล	ทั้งชีวิตส่วนตัว 

และการท�างาน	เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรม	และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ให้สอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

	 ในปี	2558	กฟผ.	ได้จัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับ	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา

ขีดความสามารถ	รวมทั้งเพิ่มคุณค่าของบุคลากร	เพื่อให้มีความพร้อม	เป็นคนดี	คนเก่ง	รอบรู้	

เชี่ยวชาญในงาน	 และเป็นมืออาชีพที่ได้การยอมรับในระดับสากล	 โดยเฉลี่ยประมาณ	 6	 วัน 

ต่อคน	ดังนี้

การอบรมด้านความปลอดภัย 
	 อย่างไรก็ตาม กฟผ. ยังมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการท�างานและ 

สถานประกอบการ ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2558 

มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร	 ส�าหรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินจ�านวน	 8 

หลักสูตร	รวมทั้งสิ้น	62	รุ่น	ได้แก่	หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น	หลักสูตรเทคนิคการผจญเพลิง 

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า หลักสูตรดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้า การค้นหาและกู้ภัย 

ความปลอดภัยในการท�างานที่อับอากาศ

การเตรียมความพร้อมผู้เกษียณ
	 กฟผ. ถือว่าการดูแลบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่เริ่มเข้างานจนเกษียณอายุ 

เป็นเรื่องส�าคัญ	 โดยเฉพาะการดูแลให้มีความผูกพันกับองค์การ	 มีความสุข	 มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมวัย	 มีความปลอดภัย	 มีแผนการใช้เงินและเก็บออมรองรับในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ	

รวมทั้งมีวิธีการผ่อนคลายเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสมดุลของชีวิตทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ	ดงันัน้	จงึได้จดัหลักสตูรอบรม	“สร้างสมดลุ	คณุภาพชวีติ”	ให้ผู้ปฏบิตังิานเพ่ือเตรียมตวั	

ก่อนเกษียณตามช่วงอายุ	ตั้งแต่วัย	40	ปี	45	ปี	50	ปี	55	ปี	และ	58	ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
	 การด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์การชั้นน�า

ในกิจการไฟฟ้าระดับสากลได้นั้น จ�าเป็นต้องมีการบริหารผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ ประสานสอดคล้องและต่อเนื่องกัน เพื่อ

โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน	 และไม่เลือกปฏิบัติ	

ทั้งอายุ เพศ เชื้อชาติ	ศาสนา	รวมทั้งสภาพร่างกาย	และเพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน 

ของบคุลากรมกีารบรูณาการกัน	สอดคล้องกบัเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ

	 ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการด�าเนินงานที่ดี ในปี 2558 กฟผ. 

จงึก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของบคุลากรต่อเนือ่งกนัทุกปี	 คดิเป็น 

ร้อยละ 100 แบ่งเป็น 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 

Indicator:	KPI)	ได้แก่	การประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	และ

การประเมินเชิงพฤติกรรม เพื่อน�าผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื่อน

ระดับ (ไม่อัตโนมัติ) การแต่งต้ัง การขึ้นเงินเดือน การสับเปล่ียนหมุนเวียน และ	

2) การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพื่อน�าผลการประเมิน 

ไปใช้วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานและจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	

(Individual Development Plan) ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา	

รวมทั้งก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามต�าแหน่ง บทบาทหน้าที่ และลักษณะ

กลุม่งาน	เพือ่พฒันาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ	

ขององค์การ

	 ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมของบุคลากรระดับ 1 - 11 

กฟผ. ก�าหนดค่านิยม FIRM-C เป็นหัวข้อปัจจัยในการประเมิน เพ่ือสะท้อนให้ 

เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยม FIRM-C มากน้อยเพียงใด 

เนือ่งจาก	กฟผ.	ก�าหนดค่านยิม	FIRM-C	เป็นส่วนหนึง่ของการท�างาน	และต้องการ

ให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิถีการท�างานและประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมดังกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระบบการประเมินผลบุคคล

ระดับ           การประเมิน                ตัวช้ีวัด

12 - 14 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง        PA
 การประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

1 - 11 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ 
สู่ KPI บุคคล

KPI / เป้าหมาย
หน่วยงาน

KPI / เป้าหมาย
องค์การ

วิสัยทัศน์
องค์การ

กลยุทธ์
องค์การ

KPI / เป้าหมาย
บุคคล

ระดับ 1 - 7 ระดับ 8 - 10
1. ประเมินด้วย
“แบบทดสอบ

สมรรถนะความพร้อม
การเป็นผู้น�า”

(EGAT Leadership 
Readiness

Assessment : 
EGAT LRA)

2. ประเมินด้วย 
แบบประเมิน 360�

ระดับ 11 - 12
1. ประเมินด้วย
“แบบทดสอบ

สมรรถนะความพร้อม
ในการเป็นผู้น�า”

(Leadership
Readiness  

Assessment : LRA) 
 

2. ประเมินด้วย
แบบประเมิน 360�

ระดับ 13 - 14

[G4-LA9, G4-LA10]

ระดับปฏิบัติการ

ระดับ หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร หลักสูตรพัฒนาทักษะงานอาชีพ

ระดับบริหาร - เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการสื่อสาร 

  ในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

- EGAT Senior Executive Program (ESEP)

- การบัญชีบริหารส�าหรับวิศวกร 

  และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

- ปรับกระบวนทัศน์พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม ่

  ด้วยการเข้า Boot camp

- EGAT Calibration Exercise (ECE) 

  (ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับ 4 - 7)

- ทักษะงาน Major Inspection 

  Instrument Transformer

- 500 Kv. Suspension String 

  Live Line Maintenance

พนักงานใหม่ - ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ : รับขวัญวันเข้าท�างาน 

  เช่ือมประสานภายในองค์กร 

- เห็นตน เห็นงาน

- Power Generation and 

  Transmission

- Power Principle

ประเมินด้วย
“แบบประเมิน 360�”
บนระบบ PMSP

- ระดับ 2 - 7 
ประเมินสมรรถนะ 

ความสามารถ 6 หัวข้อ

- ระดับ 1 - 4  
และพนักงานสัญญาจ้าง 
พิเศษ ประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ 5 หัวข้อ

ประเมินด้วย
“กระบวนการ

ศูนย์การประเมิน” 
Assessment 

Center

[G4-LA10, G4-LA11]

และพนักงาน

สัญญาจ้าง

พิเศษ

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ร้อยละ 70       KPI
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 
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	 ชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและใกล้

แนวสายส่ง รวมถึงพื้นที่รอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งใหม่

ซึ่ง กฟผ. ได้ด�าเนินการสานสัมพันธ์กับราษฎร์ในพ้ืนที่ชุมชน โดยไม่แบ่ง

เพศและเช้ือชาติ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่านการเสวนาและ 

การมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัญจรในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

และระบบส่งใหม่	การจดัประชมุกลุม่ย่อยเพือ่สร้างการรับรูแ้ละการส่ือสาร 

การสร้างการรับรู้ในรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์ การท�าแผนที่ชุมชน

รอบโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ (Social Mapping) รวมทั้งการพบปะ 

เย่ียมเยียน เพื่อชี้แจงข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบ และแสดงออกถึง

ความจริงใจของ	กฟผ.	ในการด�าเนินงานร่วมกับชุมชน	ตลอดจนเพื่อแก้ไข

และปรับปรุงการด�าเนินงานตามข้อร้องเรียนของชุมชน

	 จากลักษณะการด�าเนินของ กฟผ. ได้แก่ จัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้า	

จัดหาเชื้อเพลิง ก่อสร้าง เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า และส่งจ่ายเข้าระบบส่ง 

ไฟฟ้าแรงสูงไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 

ทัว่ประเทศนัน้	กฟผ.	มีการด�าเนนิงานหลกัทีเ่ก่ียวข้องกับการดแูลผลกระทบ

และพัฒนาชุมชนโดยตรง	จ�านวน	5	กระบวนการ	จากจ�านวนทั้งหมด	10	

กระบวนการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	50	ดังนี้

การสานสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

การประเมินผลกระทบต่อชุมชนและรับฟังความคิดเห็น

ชุมชนท้องถิ่น
 การด�าเนินงานด้านชุมชนท้องถิ่นของ กฟผ. ในรอบปี 2558

ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟผ. ซ่ึงได้ก�าหนด

แนวทางปฏิบัติด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม คือ 

“เปน็องค์การของประชาชน อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจและ 

เกื้อกูล มีจริยธรรม โปร่งใส เปน็ธรรม ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน

ขัน้พื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

 นอกจากน้ี เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างสุจริตและจริงใจ กฟผ. ยังได้ก�าหนดนโยบายด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนของการด�าเนินงานด้านชุมชนไว้ว่า 

“กฟผ. เปน็องคก์ารที่เอือ้อาทรตอ่สงัคม ใหค้วามส�าคญักบัชุมชน

ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าและพ้ืนท่ีพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ โดยใช้แนวทาง

การมีส่วนร่วม ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและชุมชน”

1. พัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

2. พัฒนาและก่อสร้างสายส่ง 

และสถานีไฟฟ้าแรงสูง

3. จัดหาเช้ือเพลิงและท�าเหมือง

 ลิกไนต์แม่เมาะ

4. ผลิตไฟฟ้า

5. จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

ลักษณะการด�าเนินงาน

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

การสานสัมพันธ์ 
กับชุมชน

การประเมิน
ผลกระทบทาง

สังคมและสุขภาพ
การติดตามผล

การประเมิน 
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูล
ผลการศึกษาต่อ

ชุมชน

โครงการ/แผนงาน
ตามความต้องการ

ของชุมชน

[G4-DMA] [G4-DMA, G4-SO1]
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	 ชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและใกล้

แนวสายส่ง รวมถึงพื้นที่รอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งใหม่

ซึ่ง กฟผ. ได้ด�าเนินการสานสัมพันธ์กับราษฎร์ในพ้ืนที่ชุมชน โดยไม่แบ่ง

เพศและเช้ือชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่านการเสวนาและ 

การมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัญจรในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

และระบบส่งใหม่	การจดัประชมุกลุม่ย่อยเพือ่สร้างการรบัรูแ้ละการสือ่สาร 

การสร้างการรับรู้ในรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์ การท�าแผนที่ชุมชน

รอบโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ (Social Mapping) รวมทั้งการพบปะ 

เย่ียมเยียน เพื่อชี้แจงข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบ และแสดงออกถึง

ความจริงใจของ	กฟผ.	ในการด�าเนินงานร่วมกับชุมชน	ตลอดจนเพื่อแก้ไข

และปรับปรุงการด�าเนินงานตามข้อร้องเรียนของชุมชน

	 จากลักษณะการด�าเนินของ กฟผ. ได้แก่ จัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้า	

จัดหาเชื้อเพลิง ก่อสร้าง เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า และส่งจ่ายเข้าระบบส่ง 

ไฟฟ้าแรงสูงไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 

ทัว่ประเทศนัน้	กฟผ.	มีการด�าเนนิงานหลกัท่ีเกีย่วข้องกับการดแูลผลกระทบ

และพัฒนาชุมชนโดยตรง	จ�านวน	5	กระบวนการ	จากจ�านวนทั้งหมด	10	

กระบวนการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	50	ดังนี้

การสานสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

การประเมินผลกระทบต่อชุมชนและรับฟังความคิดเห็น

ชุมชนท้องถิ่น
 การด�าเนินงานด้านชุมชนท้องถิ่นของ กฟผ. ในรอบปี 2558

ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ซ่ึงได้ก�าหนด

แนวทางปฏิบัติด้านรัฐ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม คือ 

“เปน็องค์การของประชาชน อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจและ 

เกื้อกูล มีจริยธรรม โปร่งใส เปน็ธรรม ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน

ขัน้พื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

 นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างสุจริตและจริงใจ กฟผ. ยังได้ก�าหนดนโยบายด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนของการด�าเนินงานด้านชุมชนไว้ว่า 

“กฟผ. เปน็องค์การที่เอือ้อาทรตอ่สงัคม ใหค้วามส�าคญักับชุมชน

ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าและพ้ืนท่ีพฒันาโรงไฟฟ้าใหม ่โดยใช้แนวทาง

การมีส่วนร่วม ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและชุมชน”

1. พัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

2. พัฒนาและก่อสร้างสายส่ง 

และสถานีไฟฟ้าแรงสูง

3. จัดหาเช้ือเพลิงและท�าเหมือง

 ลิกไนต์แม่เมาะ

4. ผลิตไฟฟ้า

5. จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

ลักษณะการด�าเนินงาน

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

การสานสัมพันธ์ 
กับชุมชน

การประเมิน
ผลกระทบทาง

สังคมและสุขภาพ
การติดตามผล

การประเมิน 
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูล
ผลการศึกษาต่อ

ชุมชน

โครงการ/แผนงาน
ตามความต้องการ

ของชุมชน

[G4-DMA] [G4-DMA, G4-SO1]
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ในปี 2558 กฟผ. ได้ด�ำเนินงำนโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

สังคมและสิ่งแวดล้อมในภำพรวม

สังคมและสิ่งแวดล้อมในภำพรวม

ช่ือโครงการ/งาน

ช่ือโครงการ/งาน

 โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 โดยแบ่งเปน็ ป่ำต้นน�้ำและป่ำชุมชนในจังหวัดน่ำน และป่ำชำยเลนในเขต

อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร จังหวัดชุมพร และเขตป่ำชำยเลน จังหวัด 

นครศรีธรรมรำช รวมทั้งปลูกป่ำโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี และโครงกำรปลูกป่ำเพื่อช้ำงและ 

สิ่งแวดลอ้ม จงัหวดัสรุนิทร ์ทัง้นี ้กฟผ. มุง่เนน้สรำ้งกำรมสีว่นรว่มของชุมชน 

องคก์ร หนว่ยงำนภำครฐัทกุภำคสว่นในกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ ในพืน้ที่เปน็หลกั

 โครงการสนับสนุนกีฬายกน�้าหนักไทยสู่เวทีโลก  
 เปน็โครงกำรที่ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักกีฬำ

และสมำคมกีฬำต่ำงๆ ของประเทศไทย ให้มีควำมเปน็เลิศในระดับสำกล โดย กฟผ. เปน็ผู้สนับสนุนหลัก

ของสมำคมยกน�้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง นับตัง้แต่ปี 2547 ปีละ 16 ล้ำนบำท

ผลผลิต (Output)

ผลผลิต (Output)

- ระหว่ำงปี 2557 - 2558

  ปลูกป่ำรวม 26,500 ไร่

- ปี 2558 ปลูกป่ำรวม 20,000 ไร่   

  ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่ำต้นน�้ำ ป่ำชุมชน 

  และป่ำชำยเลน ดังนี้

  - ป่ำต้นน�้ำ 16,500 ไร่

  - ป่ำชำยเลน 3,000 ไร่

  - ป่ำชุมชน 500 ไร่

  - จ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวม  

    6,881,000 ต้น

  ปี 2558 นักกีฬำยกน�้ำหนักทีมชำติไทยสำมำรถพัฒนำ 

  ศักยภำพสู่ควำมเปน็เลิศในระดับโลกได้ประสบผลส�ำเร็จ    

  ดังนี้

  - เหรียญรำงวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ 

    ทองแดง จำกกำรลงแข่งขันระดับนำนำชำติและระดับ 

    โลก 9 รำยกำร

  - กำรสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขัน EGAT ยกน�้ำหนัก 

    นำนำชำติ ชิงถ้วยพระรำชทำนประจ�ำปี 2558 

    จ�ำนวน 3 รำยกำร

  - นักกีฬำยกน�้ำหนักทีมชำติไทย สำมำรถผ่ำนกำร

    คัดเลือกเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำโอลิมปิกเกมส์ ครัง้ที่ 31

    ณ กรุงริโอ เดอ จำเนโร ประเทศบรำซิล จ�ำนวน 8 คน

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์จำกโครงกำรปลูกป่ำ กฟผ.   

ตัง้แต่ปี 2537 - 2554 มีดังนี้

- เปน็แหล่งพึ่งพิงและใช้ประโยชน์

  ให้กับชำวบ้ำนบริเวณแปลงปลูก 

- เปน็กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนและ 

  กระจำยรำยได้สู่ชุมชนผ่ำนกำร 

  จ้ำงงำนปลูกป่ำ ซ่ึงได้กระจำยรำยได ้

  สูชุ่มชนคิดเปน็มูลคำ่ 79,219,000 บำท

- กักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้ 

  ทัง้สิ้น 8,452,673.81 ตันคำร์บอน- 

  ไดออกไซด์ และสำมำรถปลดปล่อย  

  ออกซิเจนคนืสู่บรรยำกำศไดป้ระมำณ 

  6,151,096.81 ตันออกซิเจน

- เยำวชนและครอบครัวนักกีฬำ

  มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

- ภำพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ในกำร

  สนับสนุนกีฬำแก่เยำวชนและ

  ท�ำช่ือเสียงให้กับประเทศ

กระบวนการร้องเรียนและร้องทุกข์

	 ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม	

สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของ กฟผ. ได้หลายทาง เช่น	

ส่งจดหมายถึงผู้ว่าการ กฟผ. ท�าหนังสือถึงคณะท�างานหรือ 

ผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.	ทีเ่กีย่วข้อง	ร้องทกุข์ผ่านผูร้บัเรือ่งร้องเรยีน

ตามพื้นที่โครงการก่อสร้าง	 โทรศัพท์สายด่วน	 1416	หรือทาง

เว็บไซต์ กฟผ. ซึ่งมีระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 

(Voice	 of	 Stakeholders:	 VOS)	 ระบบรบัฟังความคดิเหน็ของ

ลูกค้า (Voice of Customer: VOC) หรือแม้กระทั่งในการ 

ประชุมไตรภาคีระหว่าง กฟผ. ผู้แทนชุมชน และหน่วยงาน

ราชการในพืน้ที่

	 เมื่อ กฟผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะมีระบบและ 

หน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ได้รับการแก้ไข	

ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ตลอดทัง้รายงานความก้าวหน้าให้แก่ 

ผูร้้องเรยีนทราบเป็นระยะ	และสรปุเรือ่งทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็และ 

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้ฝ่ายบรหิารทราบ	 ตลอดจนแจ้งเตอืน

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	หากแก้ไขล่าช้าหรอืยงัไม่ได้ด�าเนนิการ	

โครงการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน
ที่ เกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นหลัก	 ในปี	2558		กฟผ.	ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่โครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ทั่วประเทศ โดยสรุปผลและเผยแพร่ในเว็บไซต์ กฟผ.	

หัวข้อเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการ 

โรงไฟฟ้าและระบบส่ง	เช่น

 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต	์

คลองแงะ-สตูล	 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่า) (อนุรักษ์เพิ่มเติม)	

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที	่1	และระยะที	่2 

  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต ์

เลย	2	(ท่าลี)่	-	ขอนแก่น	4	(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม)

 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

สรุาษฎร์ธาน	ี2	-	ภเูกต็	3	(ส่วนพืน้ทีพ่าดผ่านพ้ืนทีป่่าอนุรกัษ์

เพ่ิมเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ ่มน�้า 

ชั้นที่	1	บี)

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วน

ขยายที่	1)

 โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการ 

ท่าเทียบเรือส�าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

	 ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

พลงังานความร้อนกระบีใ่นปี	 2558	 กฟผ.	 ได้เข้าชีแ้จงต่อ

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้าน

พลงังานไฟฟ้า	 ในคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการสมาชกิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ถึงความจ�าเป็นของ 

การพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่ ซ่ึงใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง	

แนวทางการจัดหาและการขนส่งถ่านหิน เทคโนโลยีเพื่อลด 

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ผลกระทบต่อพืน้ทีชุ่ม่น�า้	(Ramsar	

Site)	และผลกระทบต่อชมุชนในด้านต่างๆ	ทัง้การท่องเทีย่ว	

การประมง	 รวมทัง้การดแูลสิง่แวดล้อมและชมุชนในท้องถิน่	

ซึ่งจะได้ประโยชน์โดยตรงจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่

รอบโรงไฟฟ้าในช่วงการก่อสร้าง	4	ปี	เป็นเงนิ	160	ล้านบาท	

และในช่วงการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอดอายุของโครงการ	

30	ปี	เป็นเงนิประมาณ	3,600	ล้านบาท

74 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 75



ในปี 2558 กฟผ. ได้ด�ำเนินงำนโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

สังคมและสิ่งแวดล้อมในภำพรวม

สังคมและสิ่งแวดล้อมในภำพรวม

ช่ือโครงการ/งาน

ช่ือโครงการ/งาน

 โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 โดยแบ่งเปน็ ป่ำต้นน�้ำและป่ำชุมชนในจังหวัดน่ำน และป่ำชำยเลนในเขต

อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร จังหวัดชุมพร และเขตป่ำชำยเลน จังหวัด 

นครศรีธรรมรำช รวมทั้งปลูกป่ำโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี และโครงกำรปลูกป่ำเพื่อช้ำงและ 

สิ่งแวดล้อม จงัหวดัสุรนิทร ์ทัง้นี ้กฟผ. มุง่เนน้สรำ้งกำรมสีว่นรว่มของชุมชน 

องค์กร หนว่ยงำนภำครฐัทกุภำคสว่นในกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ ในพืน้ที่เปน็หลกั

 โครงการสนับสนุนกีฬายกน�้าหนักไทยสู่เวทีโลก  
 เปน็โครงกำรที่ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักกีฬำ

และสมำคมกีฬำต่ำงๆ ของประเทศไทย ให้มีควำมเปน็เลิศในระดับสำกล โดย กฟผ. เปน็ผู้สนับสนุนหลัก

ของสมำคมยกน�้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง นับตัง้แต่ปี 2547 ปีละ 16 ล้ำนบำท

ผลผลิต (Output)

ผลผลิต (Output)

- ระหว่ำงปี 2557 - 2558

  ปลูกป่ำรวม 26,500 ไร่

- ปี 2558 ปลูกป่ำรวม 20,000 ไร่   

  ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่ำต้นน�้ำ ป่ำชุมชน 

  และป่ำชำยเลน ดังนี้

  - ป่ำต้นน�้ำ 16,500 ไร่

  - ป่ำชำยเลน 3,000 ไร่

  - ป่ำชุมชน 500 ไร่

  - จ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวม  

    6,881,000 ต้น

  ปี 2558 นักกีฬำยกน�้ำหนักทีมชำติไทยสำมำรถพัฒนำ 

  ศักยภำพสู่ควำมเปน็เลิศในระดับโลกได้ประสบผลส�ำเร็จ    

  ดังนี้

  - เหรียญรำงวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ 

    ทองแดง จำกกำรลงแข่งขันระดับนำนำชำติและระดับ 

    โลก 9 รำยกำร

  - กำรสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขัน EGAT ยกน�้ำหนัก 

    นำนำชำติ ชิงถ้วยพระรำชทำนประจ�ำปี 2558 

    จ�ำนวน 3 รำยกำร

  - นักกีฬำยกน�้ำหนักทีมชำติไทย สำมำรถผ่ำนกำร

    คัดเลือกเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำโอลิมปิกเกมส์ ครัง้ที่ 31

    ณ กรุงริโอ เดอ จำเนโร ประเทศบรำซิล จ�ำนวน 8 คน

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์จำกโครงกำรปลูกป่ำ กฟผ.   

ตัง้แต่ปี 2537 - 2554 มีดังนี้

- เปน็แหล่งพึ่งพิงและใช้ประโยชน์

  ให้กับชำวบ้ำนบริเวณแปลงปลูก 

- เปน็กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนและ 

  กระจำยรำยได้สู่ชุมชนผ่ำนกำร 

  จ้ำงงำนปลูกป่ำ ซ่ึงได้กระจำยรำยได ้

  สูชุ่มชนคิดเปน็มูลค่ำ 79,219,000 บำท

- กักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้ 

  ทัง้สิ้น 8,452,673.81 ตันคำร์บอน- 

  ไดออกไซด์ และสำมำรถปลดปล่อย  

  ออกซิเจนคืนสู่บรรยำกำศไดป้ระมำณ 

  6,151,096.81 ตันออกซิเจน

- เยำวชนและครอบครัวนักกีฬำ

  มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

- ภำพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ในกำร

  สนับสนุนกีฬำแก่เยำวชนและ

  ท�ำช่ือเสียงให้กับประเทศ

กระบวนการร้องเรียนและร้องทุกข์

	 ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม	

สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของ กฟผ. ได้หลายทาง เช่น	

ส่งจดหมายถึงผู้ว่าการ กฟผ. ท�าหนังสือถึงคณะท�างานหรือ 

ผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.	ทีเ่กีย่วข้อง	ร้องทกุข์ผ่านผูร้บัเรือ่งร้องเรยีน

ตามพื้นที่โครงการก่อสร้าง	 โทรศัพท์สายด่วน	 1416	หรือทาง

เว็บไซต์ กฟผ. ซึ่งมีระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 

(Voice	 of	 Stakeholders:	 VOS)	 ระบบรบัฟังความคดิเหน็ของ

ลูกค้า (Voice of Customer: VOC) หรือแม้กระทั่งในการ 

ประชุมไตรภาคีระหว่าง กฟผ. ผู้แทนชุมชน และหน่วยงาน

ราชการในพืน้ที่

	 เมื่อ กฟผ. ได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะมีระบบและ 

หน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ได้รับการแก้ไข	

ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ตลอดทัง้รายงานความก้าวหน้าให้แก่ 

ผูร้้องเรยีนทราบเป็นระยะ	และสรปุเรือ่งทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็และ 

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้ฝ่ายบรหิารทราบ	 ตลอดจนแจ้งเตอืน

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	หากแก้ไขล่าช้าหรอืยงัไม่ได้ด�าเนนิการ	

โครงการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
ที่ เกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นหลัก	 ในปี	2558		กฟผ.	ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่โครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ทั่วประเทศ โดยสรุปผลและเผยแพร่ในเว็บไซต์ กฟผ.	

หัวข้อเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการ 

โรงไฟฟ้าและระบบส่ง	เช่น

 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต	์

คลองแงะ-สตูล	 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่า) (อนุรักษ์เพิ่มเติม)	

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที	่1	และระยะที	่2 

  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต ์

เลย	2	(ท่าลี)่	-	ขอนแก่น	4	(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม)

 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

สรุาษฎร์ธาน	ี2	-	ภเูกต็	3	(ส่วนพืน้ทีพ่าดผ่านพ้ืนทีป่่าอนุรกัษ์

เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ ช้ันคุณภาพลุ่มน�้า 

ชั้นที่	1	บี)

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วน

ขยายที่	1)

 โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการ 

ท่าเทียบเรือส�าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

	 ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

พลงังานความร้อนกระบีใ่นปี	 2558	 กฟผ.	 ได้เข้าชีแ้จงต่อ

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้าน

พลงังานไฟฟ้า	 ในคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการสมาชกิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ถึงความจ�าเป็นของ 

การพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งใช้ถ ่านหินเป็นเชื้อเพลิง	

แนวทางการจัดหาและการขนส่งถ่านหิน เทคโนโลยีเพื่อลด 

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ผลกระทบต่อพืน้ทีชุ่ม่น�า้	(Ramsar	

Site)	และผลกระทบต่อชมุชนในด้านต่างๆ	ทัง้การท่องเทีย่ว	

การประมง	 รวมทัง้การดแูลสิง่แวดล้อมและชมุชนในท้องถิน่	

ซึ่งจะได้ประโยชน์โดยตรงจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่

รอบโรงไฟฟ้าในช่วงการก่อสร้าง	4	ปี	เป็นเงนิ	160	ล้านบาท	

และในช่วงการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอดอายุของโครงการ	

30	ปี	เป็นเงนิประมาณ	3,600	ล้านบาท

74 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 75



ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

  โครงการสร้างฝาย 660 ฝายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 เปน็โครงการที่เกิดจากความต้องการของส่วนราชการและชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์

ในการร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน�้าเขื่อนศรีนครินทร์ 

 โครงการคนรักษ์ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า หรือ
โครงการเปิดเขื่อนภูมิพล สู่ชุมชนลุ่มน�้าปิง - วัง
 เปน็โครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนผู้ใช้น�้า ทัง้คนต้นน�้า

กลางน�้า และปลายน�้า ในฤดูแล้งและฤดูน�้าหลาก ที่ต้องการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และหาทางแก้ปัญหาการใช้น�้าร่วมกัน กฟผ. 

 เขื่อนภูมิพล เปน็หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน�้า

ในอ่างเก็บน�้าของประเทศและเปน็ศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ 

จึงได้ด�าเนินงานโครงการเปิดเขื่อนภูมิพลสู่ชุมชนลุ่มน�้าปิง - วัง

660 ฝาย

 

- ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสองทาง

  ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

  ผู้ใช้น�้า

- ผู้ใช้น�้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  มีเวทีจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน  

  ความคิดเห็น และหาทางแก้ปัญหา 

  ร่วมกัน
 

- ชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์มีจิตส�านึกในการ 

  ร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน�้า

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อมและคืนความ 

  ชุ่มช้ืนให้แก่ผืนป่าบริเวณรอบเขื่อนศรีนครินทร์

- ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และป้องกันไฟป่า 
  ในอนาคต 

- ชุมชนพัฒนาวิถีในการประกอบอาชีพ 

  อย่างยั่งยืน

 

- ผู้ใช้น�้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน น�าไปสู่ 

  ความเข้าใจและการเห็นใจซ่ึงกัน 

  และกัน ก่อให้เกิดการบูรณาการ 

  และการแก้ไขปัญหาในเรื่องการใช้น�้า

ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

สิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน 5 โครงการ

- ได้รับรางวัลถึง 11 รางวัล 

  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ 

  นวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 

  ปี 2558 และรางวัลนานาชาติจาก 

  ประเทศไต้หวันอีก 1 รางวัล 

  รวมเปน็ทัง้หมด 12 รางวัล

 

 โครงการ Move World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกันด้าน
พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม เปน็โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพของเยาวชน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดระดับสูง มีจิตส�านึกสาธารณะ และตระหนัก 

ในบทบาทของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม 

 โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เปน็โครงการที่ริเริ่มขึ้นโดย กฟผ. 

กฟน. และ กฟภ. มีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงการพลังงาน สร้างความตระหนัก

และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัง้นี้ หน่วยงานทัง้สามการไฟฟ้าเห็นชอบร่วมกันในการ

พัฒนาโครงการ “เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน  (พ.ศ. 2557 - 2561)

  - กลุ่มเป้าหมายส�าคัญของโครงการ ประกอบด้วยโรงเรียนจาก 77 จังหวัด 
    ทั่วประเทศ  

เยาวชนได้รับประสบการณ์จริง

จากการฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ 

และสร้างนวัตกรรม ซ่ึงสามารถสร้าง

ช่ือเสียงให้กับประเทศชาติได้อย่าง

ภาคภูมิใจ

ค่าย จ�านวน 5 ค่าย

- กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

  จงัหวดัล�าปาง และที่เขื่อนรชัชประภา 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- กฟภ. ที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้า

  แรงสูง จังหวัดนครปฐม และที่ศูนย์ 

  การเรยีนรู้ PEA จังหวดันครราชสมีา

- กฟน. ที่โรงแรมเมเป้ิล 

  จังหวัดสมุทรปราการ

- เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจใน 

  ระบบพลังงานไฟฟ้า ตัง้แต่การ 
  จัดหาพลังงานไฟฟ้า จากแหล่ง 
  เช้ือเพลิง การผลิต จนถึงการจ่าย 

  ไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย ท�าให้เกิด 

  เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน 

  ไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ช่ือโครงการ/งาน

ช่ือโครงการ/งาน

ผลผลิต (Output)

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์ (Outcome)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต (Output)

ช่ือโครงการ/งาน

ช่ือโครงการ/งาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

76 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2558 คิดและทำา เพื่ออนาคตยั่งยืน 77



ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

  โครงการสร้างฝาย 660 ฝายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 เปน็โครงการที่เกิดจากความต้องการของส่วนราชการและชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์

ในการร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน�้าเขื่อนศรีนครินทร์ 

 โครงการคนรักษ์ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า หรือ
โครงการเปิดเขื่อนภูมิพล สู่ชุมชนลุ่มน�้าปิง - วัง
 เปน็โครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนผู้ใช้น�้า ทัง้คนต้นน�้า

กลางน�้า และปลายน�้า ในฤดูแล้งและฤดูน�้าหลาก ที่ต้องการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และหาทางแก้ปัญหาการใช้น�้าร่วมกัน กฟผ. 

 เขื่อนภูมิพล เปน็หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน�้า

ในอ่างเก็บน�้าของประเทศและเปน็ศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ 

จึงได้ด�าเนินงานโครงการเปิดเขื่อนภูมิพลสู่ชุมชนลุ่มน�้าปิง - วัง

660 ฝาย

 

- ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสองทาง

  ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

  ผู้ใช้น�้า

- ผู้ใช้น�้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  มีเวทีจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน  

  ความคิดเห็น และหาทางแก้ปัญหา 

  ร่วมกัน
 

- ชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์มีจิตส�านึกในการ 

  ร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน�้า

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อมและคืนความ 

  ชุ่มช้ืนให้แก่ผืนป่าบริเวณรอบเขื่อนศรีนครินทร์

- ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และป้องกันไฟป่า 
  ในอนาคต 

- ชุมชนพัฒนาวิถีในการประกอบอาชีพ 

  อย่างยั่งยืน

 

- ผู้ใช้น�้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน น�าไปสู่ 

  ความเข้าใจและการเห็นใจซ่ึงกัน 

  และกัน ก่อให้เกิดการบูรณาการ 

  และการแกไ้ขปัญหาในเรื่องการใช้น�้า

ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

สิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน 5 โครงการ

- ได้รับรางวัลถึง 11 รางวัล 

  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ 

  นวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 

  ปี 2558 และรางวัลนานาชาติจาก 

  ประเทศไต้หวันอีก 1 รางวัล 

  รวมเปน็ทัง้หมด 12 รางวัล

 

 โครงการ Move World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกันด้าน
พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม เปน็โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศกัยภาพของเยาวชน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดระดับสูง มีจิตส�านึกสาธารณะ และตระหนัก 

ในบทบาทของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม 

 โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เปน็โครงการที่ริเริ่มขึ้นโดย กฟผ. 

กฟน. และ กฟภ. มีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงการพลังงาน สร้างความตระหนัก

และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัง้นี้ หน่วยงานทัง้สามการไฟฟ้าเห็นชอบร่วมกันในการ

พัฒนาโครงการ “เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน  (พ.ศ. 2557 - 2561)

  - กลุ่มเป้าหมายส�าคัญของโครงการ ประกอบด้วยโรงเรียนจาก 77 จังหวัด 
    ทั่วประเทศ  

เยาวชนได้รับประสบการณ์จริง

จากการฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ 

และสร้างนวัตกรรม ซ่ึงสามารถสร้าง

ช่ือเสียงให้กับประเทศชาติได้อย่าง

ภาคภูมิใจ

ค่าย จ�านวน 5 ค่าย

- กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

  จงัหวดัล�าปาง และที่เขื่อนรชัชประภา 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- กฟภ. ที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้า

  แรงสูง จังหวัดนครปฐม และที่ศูนย์ 

  การเรยีนรู้ PEA จงัหวดันครราชสมีา

- กฟน. ที่โรงแรมเมเป้ิล 

  จังหวัดสมุทรปราการ

- เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจใน 

  ระบบพลังงานไฟฟ้า ตัง้แต่การ 
  จัดหาพลังงานไฟฟ้า จากแหล่ง 
  เช้ือเพลิง การผลิต จนถึงการจ่าย 

  ไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย ท�าให้เกิด 

  เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน 

  ไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ช่ือโครงการ/งาน

ช่ือโครงการ/งาน

ผลผลิต (Output)

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์ (Outcome)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต (Output)

ช่ือโครงการ/งาน

ช่ือโครงการ/งาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

ชุมชนรอบพื้นที่แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ช่ือโครงการ/งาน

ช่ือโครงการ/งาน

 
 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 เปน็โครงการที่ กฟผ. ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2542 โดยน้อมน�า

แนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาด�าเนินโครงการ โดยส่งเสริมการน�า

จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้ทดแทนสารเคมี ในชีวิตประจ�าวันของประชาชน

 โครงการสนับสนุนการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 กฟผ. ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือพาย

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาตัง้แต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนงบประมาณจ�านวนกว่า 22 ล้านบาท 

ผลผลิต (Output)

ผลผลิต (Output)

 

- เกิดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  กฟผ. จ�านวน 28 แหง่ รอบโรงไฟฟ้า 
  และเขื่อน

- ขยายผลสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  

  วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 

  จ�านวน 92 แห่ง ทั่วประเทศ 

  และชุมชนจ�านวน 126 ชุมชน

- แข่งขัน 3 สนาม 

  เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

  เขื่อนศรนีครนิทร ์จังหวดักาญจนบุรี  

  และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

- กีฬาซีเกมส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

  ผลงาน 11 เหรียญทอง 

  13 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง

- แข่งขันเรือยาวสากล (DRAGON  

  BOAT) ชิงแชมป์โลก ประเทศแคนาดา 

  ผลงาน 6 เหรียญทอง  

  1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์ (Outcome)

- ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

- ลดรายจา่ยครวัเรอืนเพิ่มรายไดแ้กชุ่มชน

- ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความ 

  เข้มแข็ง เกิดการถ่ายทอดความรู้ 

  ระหว่างชุมชน

เยาวชนและชุมชนในพื้นที่มีความ

สัมพันธ์อันดีต่อกัน

- กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   

  และการกีฬาทางน�้าในท้องถิ่น

- นกักีฬาเรอืพายในชุมชนรอบพืน้ที่ 

  กฟผ. และนักกีฬาเรือพายของ 

  ประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและ 

  พัฒนาสู่ความเปน็เลิศในระดับ 

  สากล 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนรอบพื้นที่แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ชุมชนรอบพื้นที่แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ช่ือโครงการ/งาน

 
 โครงการปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
 เปน็โครงการที่รเิริ่มเพื่อช่วยเหลอืชาวประมงขนาดเลก็ที่ประสบความเดอืดรอ้น

จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล เปน็การน�าลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า 

ที่ปลดออกจากระบบ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ผลผลิต (Output)
 

กฟผ. ได้วางโครงสร้างปะการัง

เทียมจ�านวน 500 ชุด ที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ผลลัพธ์ (Outcome)
 

- ระบบนิเวศบริเวณชายฝ่ังทะเล   

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการ

  ฟ้ืนฟู

- เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุปลาและพันธ์ุ 

  ปะการังทางทะเล โดยมีสัตว์น�้าทาง 

  ทะเลหลากหลายชนิดมาอาศัย 

  ในบริเวณโครงสร้างปะการังเทียม 

ช่ือโครงการ/งาน

 โครงการปะการังเทียมจากเถ้าลอยลิกไนต์
 กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการัง

เทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร” ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวงเงนิงบประมาณ 

10,672,800 บาท

ผลผลิต (Output)

การวางปะการังเทียมผสมเถ้าลอย

ลิกไนต์จ�านวน 289 แท่ง แบ่งเปน็  

3 ขนาด วางซ้อนกันเปน็ 5 แนว 

ตลอดความยาวแนวปะการัง 100 

เมตร

ผลลัพธ์ (Outcome)

- ลดพื้นที่ชายฝ่ังทะเลที่ก�าลังประสบ 

  ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ครอบคลุม 

  ชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว  

  2,055.18 กโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ที่ 17  

  จังหวัด และชายฝ่ังทะเลด้านอันดามัน  

  มีความยาว 1,093.14 กิโลเมตร  

  ครอบคลุมพื้นที่ชายฝ่ังทะเลรวม 

  6 จังหวัด

- สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการ 

  ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และการประมง 

  ชายฝ่ัง

- ประชาชนจ�านวนกว่า 12 ล้านคน 

  ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝ่ังทะเล 

  ทัง้ 2 ฝ่ัง ให้มีความปลอดภัย
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

ชุมชนรอบพื้นที่แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ช่ือโครงการ/งาน

ช่ือโครงการ/งาน

 
 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 เปน็โครงการที่ กฟผ. ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2542 โดยน้อมน�า

แนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาด�าเนินโครงการ โดยส่งเสริมการน�า

จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้ทดแทนสารเคมี ในชีวิตประจ�าวันของประชาชน

 โครงการสนับสนุนการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 กฟผ. ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือพาย

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาตัง้แต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนงบประมาณจ�านวนกว่า 22 ล้านบาท 

ผลผลิต (Output)

ผลผลิต (Output)

 

- เกิดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  กฟผ. จ�านวน 28 แหง่ รอบโรงไฟฟ้า 
  และเขื่อน

- ขยายผลสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  

  วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 

  จ�านวน 92 แห่ง ทั่วประเทศ 

  และชุมชนจ�านวน 126 ชุมชน

- แข่งขัน 3 สนาม 

  เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

  เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  

  และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

- กีฬาซีเกมส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

  ผลงาน 11 เหรียญทอง 

  13 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง

- แข่งขันเรือยาวสากล (DRAGON  

  BOAT) ชิงแชมป์โลก ประเทศแคนาดา 

  ผลงาน 6 เหรียญทอง  

  1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์ (Outcome)

- ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

- ลดรายจา่ยครวัเรอืนเพิ่มรายไดแ้กชุ่มชน

- ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความ 

  เข้มแข็ง เกิดการถ่ายทอดความรู้ 

  ระหว่างชุมชน

เยาวชนและชุมชนในพื้นที่มีความ

สัมพันธ์อันดีต่อกัน

- กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   

  และการกีฬาทางน�้าในท้องถิ่น

- นกักีฬาเรอืพายในชุมชนรอบพืน้ที่ 

  กฟผ. และนักกีฬาเรือพายของ 

  ประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและ 

  พัฒนาสู่ความเปน็เลิศในระดับ 

  สากล 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนรอบพื้นที่แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ชุมชนรอบพื้นที่แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ช่ือโครงการ/งาน

 
 โครงการปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
 เปน็โครงการที่รเิริ่มเพื่อช่วยเหลอืชาวประมงขนาดเลก็ที่ประสบความเดอืดรอ้น

จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล เปน็การน�าลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า 

ที่ปลดออกจากระบบ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ผลผลิต (Output)
 

กฟผ. ได้วางโครงสร้างปะการัง

เทียมจ�านวน 500 ชุด ที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ผลลัพธ์ (Outcome)
 

- ระบบนิเวศบริเวณชายฝ่ังทะเล   

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการ

  ฟ้ืนฟู

- เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุปลาและพันธ์ุ 

  ปะการังทางทะเล โดยมีสัตว์น�้าทาง 

  ทะเลหลากหลายชนิดมาอาศัย 

  ในบริเวณโครงสร้างปะการังเทียม 

ช่ือโครงการ/งาน

 โครงการปะการังเทียมจากเถ้าลอยลิกไนต์
 กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการัง

เทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร” ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวงเงนิงบประมาณ 

10,672,800 บาท

ผลผลิต (Output)

การวางปะการังเทียมผสมเถ้าลอย

ลิกไนต์จ�านวน 289 แท่ง แบ่งเปน็  

3 ขนาด วางซ้อนกันเปน็ 5 แนว 

ตลอดความยาวแนวปะการัง 100 

เมตร

ผลลัพธ์ (Outcome)

- ลดพื้นที่ชายฝ่ังทะเลที่ก�าลังประสบ 

  ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ครอบคลุม 

  ชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว  

  2,055.18 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ที่ 17  

  จังหวัด และชายฝ่ังทะเลด้านอันดามัน  

  มีความยาว 1,093.14 กิโลเมตร  

  ครอบคลุมพื้นที่ชายฝ่ังทะเลรวม 

  6 จังหวัด

- สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการ 

  ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และการประมง 

  ชายฝ่ัง

- ประชาชนจ�านวนกว่า 12 ล้านคน 

  ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝ่ังทะเล 

  ทัง้ 2 ฝ่ัง ให้มีความปลอดภัย

78 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2558 คิดและทำา เพื่ออนาคตยั่งยืน 79



	 ในปี 2558 กิจกรรมการด�าเนินงานของ 

กฟผ. ครั้งส�าคัญ เพื่อลดผลกระทบด้านลบ 

ที่เกิดขึ้นกับชุมชนในท้องถิ่นที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 

เพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม คือการด�าเนินการตามค�าพิพากษา

ของศาลปกครองสูงสุดในคดีโรงไฟฟ้าและ

เหมืองแม่เมาะ ระหว่างวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ - 

27 เมษายน 2558 ภายในกรอบเวลา 90 วัน	

การด�าเนินการดังกล่าวน้ี นับเป็นการสิ้นสุดของ

คดีแม่เมาะที่ยาวนานกว่า	 20	 ปี	 และเป็นอีกจุด

เริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. กับ

ชุมชนแม่เมาะ

	 กฟผ. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนจ�านวน 

123	ราย	รวมดอกเบี้ย	 เป็นเงิน	49.5	ล้านบาท 

จากกรณีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด  ์

เกินค่ามาตรฐานบางครั้ง	ระหว่างปี	2535 - 2541 

และในส่วนของเหมืองแม่เมาะ	ศาลมีค�าพิพากษา 

ให้ กฟผ. ด�าเนินการและเสนอขอเปลี่ยนแปลง 

เงือ่นไขมาตรการด้านสิง่แวดล้อมทีมี่ประสทิธภิาพ

ดกีว่าต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ได้รบัการอนมุตัิ

จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	

เมื่อวนัที	่27	เมษายน	2558

[G4-SO2] [G4-EU22]

	 กฟผ. ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่

อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ น�้า และ

ดิน และสุขภาพของประชาชน จึงมีมาตรการ

ต่างๆ	ได้แก่

 ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ ่นที่โรงไฟฟ้า

แม่เมาะ ซึ่งมีประสิทธิภาพระหว่างร้อยละ	

89.5 - 99.7	เพือ่กรองฝุน่จากการเผาไหม้ถ่านหนิ

ลิกไนต์ ก่อนที่จะระบายออกสู่ชั้นอากาศผ่าน

ทางปล่องควัน

 การติดตั้งจุดตรวจวัดค่าความเข้มข้น 

ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ไว้ตามหมูบ้่านต่างๆ

รวม	 12	 จุด	 จากจุดตรวจวัด	 เครื่องจะรายงาน

ผลเข้าสู่ห้องควบคุมในโรงไฟฟ้าและยังรายงาน

เป็นระบบออนไลน์ไปยังโรงพยาบาลแม่เมาะ

และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วย หากพบว่ามีค่า

ความเข้มของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากเกิน

มาตรฐาน	กฟผ.	จะลดการเดินเครื่องลงทันที

 การติดตั้งเครื่องควบคุมก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่	 4 - 13 

ซึง่สามารถก�าจัดก๊าซฯ	ได้ถึงร้อยละ	95

	 การด�าเนินงานเหมืองและการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าจ�าเป็นต้องใช้พ้ืนที่มาก จึงหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ที่ต้องมีการอพยพราษฎรบางส่วนออก

จากพื้นที่บริเวณโครงการของ	กฟผ.	โดย	กฟผ. 

ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาพื้นที่ใหม ่

เพ่ือให้ราษฎรสามารถใช้เป็นที่ท�ากินได้อย่าง 

ต่อเน่ือง และในการโยกย้ายท่ีอยู่แต่ละครั้ง 

ราษฎรจะได้รับค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมตาม 

หลักเกณฑ์การจัดสรรที่ท�ากิน และมีที่อยู่ใหม ่

อันเหมาะสมภายในบริเวณที่จัดสรร ซึ่งมี

สาธารณูปโภคครบครัน	 เช่น	น�้าประปา	 ไฟฟ้า	

ถนน โรงกรองน�้า โรงเรียน โรงพยาบาล 

ศูนย์ราชการ ที่ท�าการไปรษณีย์ ตลาดสด 

รวม ท้ั งพัฒนาและส ่ ง เสริมอา ชีพต ่ า งๆ 

จนส่งผลให้หมู่บ้านอพยพท่าปะตุ่น-นาแขม 

อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ได้รับการ 

ชมเชยจากตัวแทนธนาคารโลกว่า “เป็น 

ชุมชนตัวอย ่างของโลก เพราะมีความ 

สมบูรณ์แบบในทุกด้าน”

  

	 โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะตั้งอยู่ที่	 ต�าบล 

แม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ห่างจาก 

ตวัเมืองล�าปางเป็นระยะทางประมาณ	26	กโิลเมตร 

เ น่ืองจากพื้นที่อ�าเภอแม ่เมาะอุดมไปด ้วย 

เชื้อเพลิงลิกไนต์จ�านวนมหาศาล ซ่ึงสามารถน�า

มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ในปี 2515 

รัฐบาลจึงอนุมัติโครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้า

แม่เมาะในระยะเริ่มแรกจ�านวน	 2 เครื่อง ก�าลัง

ผลิตเครื่องละ 75 เมกะวัตต์	 งานขยายเหมือง 

แม่เมาะได้เพิ่มปริมาณจากที่เคยผลิตได้ปีละ 

แสนกว่าตนัเป็นล้านๆ	ตนั	หลงัจากนัน้	เมือ่ความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

กฟผ. ได้ทยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้น 

เป็นล�าดับ	 ปัจจุบัน	 โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีโรงไฟฟ้า 

ทั้งหมดรวม 13 เครื่อง ก�าลังผลิตรวมทั้งสิ้น	

2,625	เมกะวัตต์	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ	

15,450	ล้านหน่วยต่อปี

กิจกรรมการด�าเนินงาน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในท้องถิ่น ทัง้ที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นอีก

การอพยพโยกย้ายราษฎร

ท�าเลที่ตัง้โครงการ

การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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	 ในปี 2558 กิจกรรมการด�าเนินงานของ 

กฟผ. ครั้งส�าคัญ เพื่อลดผลกระทบด้านลบ 

ที่เกิดขึ้นกับชุมชนในท้องถิ่นที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 

เพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม คือการด�าเนินการตามค�าพิพากษา

ของศาลปกครองสูงสุดในคดีโรงไฟฟ้าและ

เหมืองแม่เมาะ ระหว่างวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ - 

27 เมษายน 2558 ภายในกรอบเวลา 90 วัน	

การด�าเนินการดังกล่าวนี้ นับเป็นการส้ินสุดของ

คดีแม่เมาะที่ยาวนานกว่า	 20	 ปี	 และเป็นอีกจุด

เริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. กับ

ชุมชนแม่เมาะ

	 กฟผ. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนจ�านวน 

123	ราย	รวมดอกเบี้ย	 เป็นเงิน	49.5	ล้านบาท 

จากกรณีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด  ์

เกินค่ามาตรฐานบางครั้ง	ระหว่างปี	2535 - 2541 

และในส่วนของเหมืองแม่เมาะ	ศาลมีค�าพิพากษา 

ให้ กฟผ. ด�าเนินการและเสนอขอเปลี่ยนแปลง 

เงือ่นไขมาตรการด้านสิง่แวดล้อมทีมี่ประสทิธภิาพ

ดกีว่าต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ได้รบัการอนมุตัิ

จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	

เมื่อวนัที	่27	เมษายน	2558

[G4-SO2] [G4-EU22]

	 กฟผ. ได้ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมที่

อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ น�้า และ

ดิน และสุขภาพของประชาชน จึงมีมาตรการ

ต่างๆ	ได้แก่

 ติดต้ังเครื่องดักจับฝุ ่นที่โรงไฟฟ้า

แม่เมาะ ซึ่งมีประสิทธิภาพระหว่างร้อยละ	

89.5 - 99.7	เพือ่กรองฝุน่จากการเผาไหม้ถ่านหนิ

ลิกไนต์ ก่อนที่จะระบายออกสู่ชั้นอากาศผ่าน

ทางปล่องควัน

 การติดต้ังจุดตรวจวัดค่าความเข้มข้น 

ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ไว้ตามหมูบ้่านต่างๆ

รวม	 12	 จุด	 จากจุดตรวจวัด	 เครื่องจะรายงาน

ผลเข้าสู่ห้องควบคุมในโรงไฟฟ้าและยังรายงาน

เป็นระบบออนไลน์ไปยังโรงพยาบาลแม่เมาะ

และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วย หากพบว่ามีค่า

ความเข้มของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากเกิน

มาตรฐาน	กฟผ.	จะลดการเดินเครื่องลงทันที

 การติดตั้งเครื่องควบคุมก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องท่ี	 4 - 13 

ซึง่สามารถก�าจัดก๊าซฯ	ได้ถึงร้อยละ	95

	 การด�าเนินงานเหมืองและการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าจ�าเป็นต้องใช้พื้นที่มาก จึงหลีกเล่ียง 

ไม่ได้ที่ต้องมีการอพยพราษฎรบางส่วนออก

จากพื้นที่บริเวณโครงการของ	กฟผ.	โดย	กฟผ. 

ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาพื้นที่ใหม ่

เพ่ือให้ราษฎรสามารถใช้เป็นที่ท�ากินได้อย่าง 

ต่อเนื่อง และในการโยกย้ายท่ีอยู่แต่ละครั้ง 

ราษฎรจะได้รับค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมตาม 

หลักเกณฑ์การจัดสรรที่ท�ากิน และมีที่อยู่ใหม ่

อันเหมาะสมภายในบริเวณที่จัดสรร ซึ่งมี

สาธารณูปโภคครบครัน	 เช่น	น�้าประปา	 ไฟฟ้า	

ถนน โรงกรองน�้า โรงเรียน โรงพยาบาล 

ศูนย์ราชการ ที่ท�าการไปรษณีย์ ตลาดสด 

รวม ท้ั งพัฒนาและส ่ ง เสริมอา ชีพต ่ า งๆ 

จนส่งผลให้หมู่บ้านอพยพท่าปะตุ่น-นาแขม 

อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ได้รับการ 

ชมเชยจากตัวแทนธนาคารโลกว่า “เป็น 

ชุมชนตัวอย ่างของโลก เพราะมีความ 

สมบูรณ์แบบในทุกด้าน”

  

	 โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะตั้งอยู่ที่	 ต�าบล 

แม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ห่างจาก 

ตวัเมอืงล�าปางเป็นระยะทางประมาณ	26	กโิลเมตร 

เนื่องจากพื้นที่อ�าเภอแม ่เมาะอุดมไปด ้วย 

เชื้อเพลิงลิกไนต์จ�านวนมหาศาล ซึ่งสามารถน�า

มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างม่ันคง ในปี 2515 

รัฐบาลจึงอนุมัติโครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้า

แม่เมาะในระยะเริ่มแรกจ�านวน	 2 เครื่อง ก�าลัง

ผลิตเครื่องละ 75 เมกะวัตต์	 งานขยายเหมือง 

แม่เมาะได้เพิ่มปริมาณจากที่เคยผลิตได้ปีละ 

แสนกว่าตนัเป็นล้านๆ	ตนั	หลงัจากนัน้	เมือ่ความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

กฟผ. ได้ทยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้น 

เป็นล�าดับ	 ปัจจุบัน	 โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีโรงไฟฟ้า 

ทั้งหมดรวม 13 เคร่ือง ก�าลังผลิตรวมทั้งสิ้น	

2,625	เมกะวัตต์	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ	

15,450	ล้านหน่วยต่อปี

กิจกรรมการด�าเนินงาน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในท้องถิ่น ทัง้ที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นอีก

การอพยพโยกย้ายราษฎร

ท�าเลที่ตัง้โครงการ

การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

80 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 81



	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 ได้ด�ำเนนิกำรตำมค�ำพพิำกษำ

ของศำลปกครองสงูสดุในคดเีหมอืงแม่เมำะทกุประกำร	

ภำยในกรอบเวลำ	 90	 วนั	 แบ่งเป็นประเดน็ต่ำงๆ	 เช่น	

กำรป้องกนักำรฟุง้กระจำยของฝุน่ กฟผ. ได้มกีำรปลูก

ต้นสนควำมสูงประมำณกว่ำ 20 เมตร และต้นไม้ใบ

กว้ำงสลับกับแนวต้นสนเพื่อเป็นกำรป้องกันฝุ่นละออง

อันเกิดจำกกำรท�ำเหมือง ส่วนกำรจัดตั้งคณะท�ำงำน 

ระดับท้องถ่ินและผู้เช่ียวชำญร่วมกันพิจำรณำในกำร

อพยพรำษฎรที่ได้รับผลกระทบ ที่อำจน�ำไปสู่อันตรำย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีควำมประสงค์จะอพยพ

ออกนอกพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรน้ัน จังหวัดล�ำปำงได้

ออกค�ำสัง่ที่ 1244/2558	 ลงวนัที	่ 17	 เมษำยน	 2558	

แต่งตั้งคณะท�ำงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว นอกจำกนี้ 

กำรฟื ้นฟูขุมเหมืองให้ใกล้เคียงกับสภำพเดิมตำม

ธรรมชำติ โดยกำรถมดินกลับในบ่อเหมืองให้มำกที่สุด 

และให้ปลกูป่ำทดแทน	 เฉพำะในส่วนที	่ กฟผ.	น�ำพืน้ที่ 

ที่ต้องฟื ้นฟูขุมเหมืองไปท�ำเป็นสวนพฤกษชำติและ

สนำมกอล์ฟ พบว่ำ ไม่ปรำกฏพื้นที่สวนพฤกษชำติ

และสนำมกอล ์ฟทับซ ้อนในพื้นที่ ขุม เหมืองแต  ่

ประกำรใด นอกจำกนั้น บริเวณพื้นที่ระหว่ำงขอบบ่อ 

เหมืองกับพื้นที่สวนพฤกษชำติและสนำมกอล ์ฟ		

ปรำกฏต้นไม้ขึ้นอยู ่อย่ำงหนำแน่น ส�ำหรับพื้นที่ 

ขุมเหมืองในปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรท�ำเหมือง

ตำมปกติ

	 มำตรกำรแก้ไขผลกระทบต่ำงๆ จะช่วยสร้ำง

บรรยำกำศของควำมเข้ำใจอันดีแก่ชุมชนที่ยังมีควำม

วิตกกังวลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ	

โดย	กฟผ.	จะยงัคงให้ควำมส�ำคญัและมุง่มัน่ในกำรดแูล

ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดล้อมให้ดีที่สุด เพรำะ

ชมุชนอ�ำเภอแม่เมำะเปรยีบเสมอืนเพือ่นบ้ำน	 และเป็น

รำกฐำนส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน

ของประเทศ

การด�าเนินงานแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

การฟ้ืนฟูขุมเหมืองให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ

โดยการถมดินกลับในบ่อเหมืองให้มากที่สุด และให้ปลูกป่าทดแทน

82 รำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�ำปี	2558

การจัดท�าแผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

	 กฟผ. ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์

และการประเมินความเสี่ยง	เพื่อหามาตรการ	แผนงาน 

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ	 เช่น	 การเกิดอัคคีภัย 

อุทกภัย	 เขื่อนพัง	 และการหยุดจ่ายก๊าซของแหล่งก๊าซ 

ธรรมชาติ เป็นต้น โดยถือเป็นความเสี่ยงหลักใน 

กระบวนการผลิตไฟฟ้า ที่สร้างความเสียหายให้กับ 

ชุมชนโดยรอบ	โรงงานอุตสาหกรรม	รวมถึงประชาชน

ผู ้ใช ้ไฟ ซึ่งเป ็นสิ่งส�าคัญที่ภาคธุรกิจกังวลใจและ 

ไม่สามารถยอมรับได้	

	 ดังนั้น	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 จึงได้ท�าการวิเคราะห์

ความเสี่ยง จาก The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission-Enterprise 

Risk	หรือ	COSO-ERM	และเตรียมความพร้อมส�าหรับ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อป้องกันและบริหาร

จัดการแผนรองรับความต่อเนื่องของการด�าเนินธุรกิจ 

และการฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม	 โดยมีคณะท�างานบริหาร

จดัการความต่อเนือ่งทางธรุกจิของ	กฟผ.	เป็นผู้ประเมิน 

ผลกระทบทางธุรกิจ	(Business	Impact	Analysis:	BIA)	

และจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับ	

(Business	Continuity	Plan:	BCP)	การเกิดภัยภิบัติและ

ภาวะวิกฤติต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO/มอก. 22301	

และ	ISO/มอก.	27001	(เฉพาะงานสารสนเทศ)	เพื่อให้ 

การผลิต จัดหา และส่งมอบพลังงานไฟฟ้า รวมถึง

การให้บริการธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพภายใน

ช่วงเวลาทีย่อมรบัได้สงูสดุ	(Maximum	Tolerable	Period 

of	Disruption:	MTPD)	พร้อมยอมรับได้ในการสูญเสีย

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ		(Recovery	Point	

Objective: RPO) ที่เหมาะสม และสามารถกลับคืนสู ่

สภาวะปกตไิด้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	ตามเป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดในการฟื ้นคืนสภาพ (Recovery Time 

Objective:	RTO)

  	การวางแผนรองรับกรณเีกิดเหตกุารณ์ฉุกเฉิน 

และภัยพิบัติ กฟผ. ได้จัดท�าคู ่มือโดยระบุกิจกรรม 

และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	 ทั้งในและนอกสถานที่ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของพนักงาน	 ผู ้รับจ้างและ 

จ้างเหมา	ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานเกี่ยวข้องที่อยู่

ใกล้เคียง	ประกอบด้วย	

	 1) การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงเพื่อ 

จัดท�าแผนรองรับตามความจ�าเป็นที่แท้จริง	

	 2) การจัดท�าแผนด�าเนินการก่อนเกิดเหตุการณ	์

ซึ่งเป็นแผนป้องกัน ได้แก่ แผนการตรวจสอบและ 

บ�ารงุรกัษา	แผนเตรยีมความพร้อมของอปุกรณ์เตอืนภัย 

ต่างๆ

	 3) การจัดท�าข้ันตอนการด�าเนินการขณะเกิด

เหตุการณ์	

	 4) การจัดท�าแผนหลังเกิดเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการ

ส�ารวจและฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติ

	 การจัดการการสื่อสาร กฟผ. จะด�าเนินการ

ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์วิกฤต	

โดยก�าหนดให ้มีการส่ือสารครอบคลุมทุกระบบ 

เพ่ือความรวดเร็วและทั่วถึง ได้แก่ ระบบโทรศัพท์

ทั้งแบบเคลื่อนที่และประจ�าหน่วยงาน ระบบ SMS	

ระบบเครือข่ายวิทยุผ่าน	VHF	(Very	High	Frequency)	

และ	Citizen	Band	(CB)	รวมถงึระบบ	Video	Conference 

ซึ่งเป็นไปตามแผนการสื่อสารภาวะวิกฤตของ	กฟผ.

 [DMA (former EU21)]
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การจัดท�าแผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

	 กฟผ. ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการวิเคราะห์

และการประเมินความเสี่ยง	เพื่อหามาตรการ	แผนงาน 

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ	 เช่น	 การเกิดอัคคีภัย 

อุทกภัย	 เขื่อนพัง	 และการหยุดจ่ายก๊าซของแหล่งก๊าซ 

ธรรมชาติ เป็นต้น โดยถือเป็นความเสี่ยงหลักใน 

กระบวนการผลิตไฟฟ้า ที่สร้างความเสียหายให้กับ 

ชุมชนโดยรอบ	โรงงานอุตสาหกรรม	รวมถึงประชาชน

ผู ้ใช ้ไฟ ซึ่งเป ็นสิ่งส�าคัญที่ภาคธุรกิจกังวลใจและ 

ไม่สามารถยอมรับได้	

	 ดังนั้น	 ในปี	 2558	 กฟผ.	 จึงได้ท�าการวิเคราะห์

ความเสี่ยง จาก The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission-Enterprise 

Risk	หรือ	COSO-ERM	และเตรียมความพร้อมส�าหรับ

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อป้องกันและบริหาร

จัดการแผนรองรับความต่อเน่ืองของการด�าเนินธุรกิจ 

และการฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิม	 โดยมีคณะท�างานบริหาร

จัดการความต่อเนือ่งทางธรุกจิของ	กฟผ.	เป็นผู้ประเมิน 

ผลกระทบทางธุรกิจ	(Business	Impact	Analysis:	BIA)	

และจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับ	

(Business	Continuity	Plan:	BCP)	การเกิดภัยภิบัติและ

ภาวะวิกฤติต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO/มอก. 22301	

และ	ISO/มอก.	27001	(เฉพาะงานสารสนเทศ)	เพื่อให้ 

การผลิต จัดหา และส่งมอบพลังงานไฟฟ้า รวมถึง

การให้บริการธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	 สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพภายใน

ช่วงเวลาทีย่อมรบัได้สงูสดุ	(Maximum	Tolerable	Period 

of	Disruption:	MTPD)	พร้อมยอมรับได้ในการสูญเสีย

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ		(Recovery	Point	

Objective: RPO) ที่เหมาะสม และสามารถกลับคืนสู ่

สภาวะปกตไิด้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	ตามเป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดในการฟื ้นคืนสภาพ (Recovery Time 

Objective:	RTO)

  	การวางแผนรองรบักรณเีกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ 

และภัยพิบัติ กฟผ. ได้จัดท�าคู่มือโดยระบุกิจกรรม 

และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	 ทั้งในและนอกสถานที่ 

เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน	 ผู ้รับจ้างและ 

จ้างเหมา	ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานเกี่ยวข้องที่อยู่

ใกล้เคียง	ประกอบด้วย	

	 1) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อ 

จัดท�าแผนรองรับตามความจ�าเป็นที่แท้จริง	

	 2) การจัดท�าแผนด�าเนินการก่อนเกิดเหตุการณ	์

ซึ่งเป็นแผนป้องกัน ได้แก่ แผนการตรวจสอบและ 

บ�ารงุรกัษา	แผนเตรยีมความพร้อมของอปุกรณ์เตือนภยั 

ต่างๆ

	 3) การจัดท�าข้ันตอนการด�าเนินการขณะเกิด

เหตุการณ์	

	 4) การจัดท�าแผนหลังเกิดเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการ

ส�ารวจและฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติ

	 การจัดการการสื่อสาร กฟผ. จะด�าเนินการ

ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์วิกฤต	

โดยก�าหนดให ้มีการส่ือสารครอบคลุมทุกระบบ 

เพื่อความรวดเร็วและทั่วถึง ได้แก่ ระบบโทรศัพท์

ทั้งแบบเคล่ือนที่และประจ�าหน่วยงาน ระบบ SMS	

ระบบเครือข่ายวิทยุผ่าน	VHF	(Very	High	Frequency)	

และ	Citizen	Band	(CB)	รวมถงึระบบ	Video	Conference 

ซึ่งเป็นไปตามแผนการสื่อสารภาวะวิกฤตของ	กฟผ.

 [DMA (former EU21)]

คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 83



 แผนการบริหารจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระดับ 3 โดยจ�าลอง 

เหตุการณ์เขื่อนศรีนครินทร์เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นวงกว้างไม่สามารถควบคุมเพลิงได้

	 ปลายปี	2558	กฟผ.	ยังได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการบรรเทาสาธารณภัยกับพลเรือน

และทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม และได้เผยแพร่ข้อมูลแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณี 

น�้าท่วม	 พร้อมทั้งเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนแนวทางการประสานงาน	 ระหว่างพลเรือนกับทหาร

ในการบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย

	 ส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมป้องกันความผิดปกตขิองระบบส่งไฟฟ้า	 และการขาดหาย 

ของระบบไฟฟ้า	(Blackout)	กฟผ.	ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการกู้ระบบไฟฟ้า 

ตามแผนการน�าระบบกลับคืนสู ่สภาวะปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ 

(Blackout	Restoration	Plan)	ซึง่เป็นกระบวนการเตรยีมความพร้อมให้มกีารด�าเนนิการ	ดงันี ้

   การป้องกัน โดยการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจ�า ตามแผนงานการบ�ารุง 

รักษาตามวาระ

  การจัดการ โดยศึกษาสภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคต่างๆ ก�าหนดแนวทาง 

รองรับการจ่ายไฟฟ้าเป็นรายสถาน	ี วเิคราะห์เง่ือนไขระบบไฟฟ้าทีจ่ะก่อให้เกดิไฟฟ้าดบัเป็น 

วงกว้างและก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้า

   ความต่อเน่ืองของการด�าเนินการ ปฏิบัติตามคู่มือจนแน่ใจว่า ระบบผลิต 

และระบบส่งไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเฝ้า

ระวังสถานการณ์ตลอด	24	ชั่วโมง	รวมทั้งพร้อมจัดตั้งศูนย์จัดการภาวะวิกฤตด้านพลังงาน

ไฟฟ้าทันทีหากมีความจ�าเป็น สื่อสารคู่มือสื่อสารภาวะวิกฤต กฟผ. ทบทวนมาตรการ

ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ด้านผลิตและส่งไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

   การฟ้ืนฟคูนืสูส่ภาพเดมิ	ซ่อมแซมอปุกรณ์เสียหายโดยใช้แนวทาง	ISO14001:

2004

		 นอกจากนั้น กฟผ. ยังสนับสนุนการด�าเนินงานตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ รวมทั้ง 

ให้การช่วยเหลือสังคมในภาพรวมเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ	เช่น		มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ 

สภากาชาดไทยในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ	5	ธันวาคม	มหาราช	ปี	2558	

จ�านวน	1,500	ผืน	และส�านักปฏิบัติธรรมธรรมศิลป์	อ�าเภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	

500	ผนื	ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั	พ.ศ.	2550	อีกด้วย

	 การด�าเนินงาน กฟผ. ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดการจัดท�าแผนรองรับกรณีเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	พ.ศ.	2550	กฎกระทรวงคลังน�้ามัน	พ.ศ.	2556	กฎกระทรวงการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย	 พ.ศ.	 2555	 มาตรฐาน	 ISO/มอก.22301	 หรือมาตรฐานการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ	และมาตรฐาน	ISO/มอก.14001	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง

มีการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	2558	มีการฝึกซ้อม

ที่ส�าคัญ	เช่น	

 แผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานประจ�าปี 2558 ร่วมกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน บริษัท	

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ที่ศูนย์ 

เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	 อาคารบี	 ชั้น	 15	กระทรวงพลังงาน	ซึ่งเป็นการซ้อมแผนรองรับ

เหตุก๊าซธรรมชาติ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ต้องหยุดซ่อมบ�ารุง 

โดยจ�าลองสถานการณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพื่อทดสอบความพร้อมของทุก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน

	 ผลจากการซ้อมแผนจัดการและสื่อสารภาวะวิกฤตดังกล่าว	 ท�าให้	 กฟผ.	 สามารถ

ด�าเนินงานผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในภาคใต้ในกรณีที่

แหล่งก๊าซธรรมชาตขิองพม่า	จ�านวน	3	แหล่ง	หยดุจ่ายเพ่ือซ่อมบ�ารงุ	ได้แก่	แหล่งยาดานา 

และเยตากุน หยุดจ่ายก๊าซฯ เมื่อวันที่ 10 - 19 เมษายน 2558 และ แหล่งซอติกา 

หยุดจ่ายก๊าซฯ	เมื่อวันที่	20 - 27	เมษายน	2558	ทั้งนี้	กฟผ.	และคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

ยังได้ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทุกครั้งที่การฝึกซ้อมสิ้นสุดลง

 แผนการบริหารจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระดับ 4 ของ กฟผ.	เพื่อ 

เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดการภาวะวิกฤต กฟผ. โดยจ�าลองเหตุการณ์

เสมือนจริง	เกิดเหตุฟ้าผ่าอุปกรณ์สายส่งแรงสูง	ท�าให้สายส่ง	500KV	หนองจอก-อ่อนนุช	

หลุดออกจากระบบท�าให้เกิดไฟฟ้าดับ 2 วงจร และระบบป้องกันพิเศษไม่ท�างาน 

เกิดแรงดันไฟฟ้าต�่ามาก	มีอุปกรณ์จ่ายที่เกินก�าลัง	และท�าให้ไฟฟ้าดับ	จนส่งผลต่อเนื่อง

ท�าให้เกิดระบบไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง (Partial Blackout) บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล	

[DMA (former EU21)] [DMA (former EU21)]

84 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ประจ�าปี	2558 คิดและท�า	เพื่ออนาคตยั่งยืน 85



 แผนการบริหารจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระดับ 3 โดยจ�าลอง 

เหตุการณ์เขื่อนศรีนครินทร์เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นวงกว้างไม่สามารถควบคุมเพลิงได้

	 ปลายปี	2558	กฟผ.	ยังได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการบรรเทาสาธารณภัยกับพลเรือน

และทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม และได้เผยแพร่ข้อมูลแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณี 

น�้าท่วม	 พร้อมทั้งเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนแนวทางการประสานงาน	 ระหว่างพลเรือนกับทหาร

ในการบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย

	 ส�าหรับการเตรยีมความพร้อมป้องกันความผิดปกตขิองระบบส่งไฟฟ้า	 และการขาดหาย 

ของระบบไฟฟ้า	(Blackout)	กฟผ.	ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการกู้ระบบไฟฟ้า 

ตามแผนการน�าระบบกลับคืนสู ่สภาวะปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ 

(Blackout	Restoration	Plan)	ซึง่เป็นกระบวนการเตรยีมความพร้อมให้มกีารด�าเนนิการ	ดงันี ้

   การป้องกัน โดยการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจ�า ตามแผนงานการบ�ารุง 

รักษาตามวาระ

  การจัดการ โดยศึกษาสภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคต่างๆ ก�าหนดแนวทาง 

รองรับการจ่ายไฟฟ้าเป็นรายสถาน	ี วเิคราะห์เงือ่นไขระบบไฟฟ้าทีจ่ะก่อให้เกดิไฟฟ้าดบัเป็น 

วงกว้างและก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้า

   ความต่อเน่ืองของการด�าเนินการ ปฏิบัติตามคู่มือจนแน่ใจว่า ระบบผลิต 

และระบบส่งไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเฝ้า

ระวังสถานการณ์ตลอด	24	ชั่วโมง	รวมทั้งพร้อมจัดตั้งศูนย์จัดการภาวะวิกฤตด้านพลังงาน

ไฟฟ้าทันทีหากมีความจ�าเป็น สื่อสารคู่มือสื่อสารภาวะวิกฤต กฟผ. ทบทวนมาตรการ

ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ด้านผลิตและส่งไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

   การฟ้ืนฟคูนืสูส่ภาพเดมิ	ซ่อมแซมอปุกรณ์เสียหายโดยใช้แนวทาง	ISO14001:

2004

		 นอกจากนั้น กฟผ. ยังสนับสนุนการด�าเนินงานตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ รวมทั้ง 

ให้การช่วยเหลือสังคมในภาพรวมเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ	เช่น		มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ 

สภากาชาดไทยในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ	5	ธันวาคม	มหาราช	ปี	2558	

จ�านวน	1,500	ผืน	และส�านักปฏิบัติธรรมธรรมศิลป์	อ�าเภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	

500	ผืน	ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั	พ.ศ.	2550	อีกด้วย

	 การด�าเนินงาน กฟผ. ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดการจัดท�าแผนรองรับกรณีเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	พ.ศ.	2550	กฎกระทรวงคลังน�้ามัน	พ.ศ.	2556	กฎกระทรวงการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย	 พ.ศ.	 2555	 มาตรฐาน	 ISO/มอก.22301	 หรือมาตรฐานการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ	และมาตรฐาน	ISO/มอก.14001	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง

มีการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	2558	มีการฝึกซ้อม

ที่ส�าคัญ	เช่น	

 แผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานประจ�าปี 2558 ร่วมกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน บริษัท	

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ที่ศูนย์ 

เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	 อาคารบี	 ชั้น	 15	กระทรวงพลังงาน	ซึ่งเป็นการซ้อมแผนรองรับ

เหตุก๊าซธรรมชาติ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ต้องหยุดซ่อมบ�ารุง 

โดยจ�าลองสถานการณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพื่อทดสอบความพร้อมของทุก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน

	 ผลจากการซ้อมแผนจัดการและสื่อสารภาวะวิกฤตดังกล่าว	 ท�าให้	 กฟผ.	 สามารถ

ด�าเนินงานผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในภาคใต้ในกรณีที่

แหล่งก๊าซธรรมชาตขิองพม่า	จ�านวน	3	แหล่ง	หยดุจ่ายเพ่ือซ่อมบ�ารุง	ได้แก่	แหล่งยาดานา 

และเยตากุน หยุดจ่ายก๊าซฯ เมื่อวันที่ 10 - 19 เมษายน 2558 และ แหล่งซอติกา 

หยุดจ่ายก๊าซฯ	เมื่อวันที่	20 - 27	เมษายน	2558	ทั้งนี้	กฟผ.	และคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

ยังได้ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทุกครั้งที่การฝึกซ้อมสิ้นสุดลง

 แผนการบริหารจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ระดับ 4 ของ กฟผ.	เพื่อ 

เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดการภาวะวิกฤต กฟผ. โดยจ�าลองเหตุการณ์

เสมือนจริง	เกิดเหตุฟ้าผ่าอุปกรณ์สายส่งแรงสูง	ท�าให้สายส่ง	500KV	หนองจอก-อ่อนนุช	

หลุดออกจากระบบท�าให้เกิดไฟฟ้าดับ 2 วงจร และระบบป้องกันพิเศษไม่ท�างาน 

เกิดแรงดันไฟฟ้าต�่ามาก	มีอุปกรณ์จ่ายที่เกินก�าลัง	และท�าให้ไฟฟ้าดับ	จนส่งผลต่อเนื่อง

ท�าให้เกิดระบบไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง (Partial Blackout) บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล	

[DMA (former EU21)] [DMA (former EU21)]
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กฟผ. ด�ำเนินกำรสร้ำงศูนย์นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ 

รองรับเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์กำรแบ่งปันควำมรู้ 
สู่สังคม จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. เหมืองแม่เมำะ จังหวัดล�ำปำง
2. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกำญจนบุรี

    “ศูนย์รำชำนุรักษ์” 
3. โรงไฟฟ้ำจะนะ จังหวัดสงขลำ
4. โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ

   (ส�ำนักงำนใหญ่ กฟผ. นนทบุรี)
“ศูนย์นวัตกรรม กฟผ.” (EGAT Learning Center)

5. อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6. โรงไฟฟ้ำล�ำตะคองชลภำวัฒนำ

จังหวัดนครรำชสีมำ

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ.

สังคม
ยั่งยืน



กฟผ. ด�ำเนินกำรสร้ำงศูนย์นวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ 

รองรับเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์กำรแบ่งปันควำมรู้ 
สู่สังคม จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. เหมืองแม่เมำะ จังหวัดล�ำปำง
2. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกำญจนบุรี

    “ศูนย์รำชำนุรักษ์” 
3. โรงไฟฟ้ำจะนะ จังหวัดสงขลำ
4. โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ

   (ส�ำนักงำนใหญ่ กฟผ. นนทบุรี)
“ศูนย์นวัตกรรม กฟผ.” (EGAT Learning Center)

5. อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6. โรงไฟฟ้ำล�ำตะคองชลภำวัฒนำ

จังหวัดนครรำชสีมำ

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ.

สังคม
ยั่งยืน



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล ASEAN Energy Awards 2015
งาน 2015 ASEAN Energy Awarding Ceremony ของทีป่ระชมุรฐัมนตรพีลงังาน

อาเซียน ครั้งที่ 33 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

 รางวัลชนะเลิศ Best Practice of Clean Coal Use and Technology in 

Power Generation ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

เทคโนโลยสีะอาด

 รางวลัชนะเลศิ Corporate Social Responsibility จากการด�าเนนิงานของ 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะกับความเป็นกัลยาณมิตรสู่ชุมชน 

 รางวัลชนะเลิศ ด้าน Special Submission จากระบบสูบน�้าแบบอนุกรม 

ต่างระดับอัตโนมัติ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้าน Best Practice of Surface Coal Mining 

จากกจิการท�าเหมอืง การเปิดหน้าเหมือง และการขนส่งถ่านหิน โดยค�านงึถงึการจดัการ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
งาน The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015) 

 รางวัลเหรียญทองแดง 7 รางวัล จากผลงานรถไต่สายตัวน�าแบบ 4 ล้อ 

เครือ่งมอืตรวจค่า Scale factor ของ Differential Expansion Sensor อปุกรณ์ตรวจสอบ 

Digital Input Unit (DIU) โปรแกรมจ�าลองการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

เขื่อนสิริกิติ์ ระบบโครงข่าย Party Line อัจฉริยะ การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนที ่

ศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าภาคเหนือ และบันไดทรงกระบอก

 รางวลัพเิศษ 4 รางวลั จากผลงานรถไต่สายตวัน�าแบบ 4 ล้อ อปุกรณ์ตรวจจบั 

ถ่านลิกไนต์ร่วงลงสายพานเส้นล่าง ระบบติดตามและลดการใช้พลังงาน Dry Ash Air 

Compressor และโปรแกรมวัดผลตอบสนองเชิงความถี่ของขดลวดหม้อแปลง 

รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
งาน Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF) 

 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานระบบสูบน�้าแบบอนุกรมต่างแบบระดับ 

อัตโนมัติ 3 Stage  

 รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานเครื่องมือพลิกโรเตอร์ขึ้นในแนวตั้ง

รางวัล Thailand Coal Awards 2015
ของคณะกรรมการ AFOC ฝ่ายไทย (ASEAN Forum on Coal 

National Committee of Thailand) กระทรวงพลังงาน 

 รางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้าน Surface Coal Mining 

จากการท�าเหมืองการเปิดหน้าเหมือง และการขนส่งถ่านหิน

 รางวัลชนะเลิศ Special Submission (พลังงานสร้างสรรค์) 

จากระบบสูบน�้าแบบอนุกรมต่างระดับแบบอัตโนมัติ 

 รางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้าน Power Generation 

จากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ Unit 12 

 รางวัลชนะเลิศด้าน Corporate Social Responsibility 

จากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะกับชุมชน 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2558 

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานเครื่องปรับแนวสายพาน 

ส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ

รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั ปี 2558
ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�างาน 

(ประเทศไทย) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 

ปี 2558 จากโรงไฟฟ้า ฝ่ายปฎิบัติการภาค และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

จ�านวน 29 หน่วยงาน ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุร ี

ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องถึง 15 ปี

 รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานดีเด่น จ�านวน 1 หน่วยงาน คือ เขื่อน

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW Awards 
2015) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 รางวัล CSR-DIW Continuous Awards จ�านวน 24 

หน่วยงาน

 รางวัล CSR-DIW Continuous Project Awards 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

    - แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการต่อเนื่อง 

ป่าชุมชนบ้านเขายายเท่ียง เส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 

โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 

   - เกียรติบัตรความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานพัฒนาชุมชน 

ระดับดี จากงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา บ้านน�้าจาน 

หมู่ 2 ต�าบลท่าปลา อ�าเภอท่าปลา เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการด�าเนินงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM 
Continuous 2015) กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอตุสาหกรรม

 สถานประกอบการเครือข่าย ที่มีการด�าเนินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประเภทเหมืองแร่

จากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

EGAT
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล ASEAN Energy Awards 2015
งาน 2015 ASEAN Energy Awarding Ceremony ของทีป่ระชมุรัฐมนตรพีลงังาน

อาเซียน ครั้งที่ 33 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

 รางวัลชนะเลิศ Best Practice of Clean Coal Use and Technology in 

Power Generation ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

เทคโนโลยสีะอาด

 รางวลัชนะเลศิ Corporate Social Responsibility จากการด�าเนนิงานของ 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะกับความเป็นกัลยาณมิตรสู่ชุมชน 

 รางวัลชนะเลิศ ด้าน Special Submission จากระบบสูบน�้าแบบอนุกรม 

ต่างระดับอัตโนมัติ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้าน Best Practice of Surface Coal Mining 

จากกจิการท�าเหมอืง การเปิดหน้าเหมือง และการขนส่งถ่านหนิ โดยค�านงึถงึการจดัการ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
งาน The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015) 

 รางวัลเหรียญทองแดง 7 รางวัล จากผลงานรถไต่สายตัวน�าแบบ 4 ล้อ 

เครือ่งมอืตรวจค่า Scale factor ของ Differential Expansion Sensor อปุกรณ์ตรวจสอบ 

Digital Input Unit (DIU) โปรแกรมจ�าลองการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

เขื่อนสิริกิติ์ ระบบโครงข่าย Party Line อัจฉริยะ การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนที ่

ศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าภาคเหนือ และบันไดทรงกระบอก

 รางวลัพเิศษ 4 รางวลั จากผลงานรถไต่สายตวัน�าแบบ 4 ล้อ อปุกรณ์ตรวจจบั 

ถ่านลิกไนต์ร่วงลงสายพานเส้นล่าง ระบบติดตามและลดการใช้พลังงาน Dry Ash Air 

Compressor และโปรแกรมวัดผลตอบสนองเชิงความถี่ของขดลวดหม้อแปลง 

รางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
งาน Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF) 

 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานระบบสูบน�้าแบบอนุกรมต่างแบบระดับ 

อัตโนมัติ 3 Stage  

 รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานเครื่องมือพลิกโรเตอร์ขึ้นในแนวตั้ง

รางวัล Thailand Coal Awards 2015
ของคณะกรรมการ AFOC ฝ่ายไทย (ASEAN Forum on Coal 

National Committee of Thailand) กระทรวงพลังงาน 

 รางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้าน Surface Coal Mining 

จากการท�าเหมืองการเปิดหน้าเหมือง และการขนส่งถ่านหิน

 รางวัลชนะเลิศ Special Submission (พลังงานสร้างสรรค์) 

จากระบบสูบน�้าแบบอนุกรมต่างระดับแบบอัตโนมัติ 

 รางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้าน Power Generation 

จากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ Unit 12 

 รางวัลชนะเลิศด้าน Corporate Social Responsibility 

จากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะกับชุมชน 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2558 

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานเครื่องปรับแนวสายพาน 

ส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ

รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั ปี 2558
ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�างาน 

(ประเทศไทย) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 

ปี 2558 จากโรงไฟฟ้า ฝ่ายปฎิบัติการภาค และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

จ�านวน 29 หน่วยงาน ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุร ี

ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องถึง 15 ปี

 รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานดีเด่น จ�านวน 1 หน่วยงาน คือ เขื่อน

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW Awards 
2015) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 รางวัล CSR-DIW Continuous Awards จ�านวน 24 

หน่วยงาน

 รางวัล CSR-DIW Continuous Project Awards 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

    - แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการต่อเนื่อง 

ป่าชุมชนบ้านเขายายเท่ียง เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ 

โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 

   - เกียรติบัตรความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานพัฒนาชุมชน 

ระดับดี จากงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา บ้านน�้าจาน 

หมู่ 2 ต�าบลท่าปลา อ�าเภอท่าปลา เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลสถานประกอบการเครือข่ายท่ีมีการด�าเนินงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง (CSR-DPIM 
Continuous 2015) กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอตุสาหกรรม

 สถานประกอบการเครือข่าย ที่มีการด�าเนินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประเภทเหมืองแร่

จากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

EGAT
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รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Awards) ปี 2558  

ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (เหมืองแร่ถ่านหินและเหมืองแร่

หินปูน) ของเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (The Green Industry certification) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า

พลังน�้า 5 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าเขื่อน

วชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลงานเครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน�้าและระบบ

โทรมาตรลุ่มน�้า กฟผ. 

รางวัลองค์กรที่ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 2558 

ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากการด�าเนินโครงการ Move 

World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกัน

ประกาศนียบัตรความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  การด�าเนินงานของ กฟผ. 3 โครงการน�าร่อง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

ท้ายเขื่อนนเรศวร โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะคอง และโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชนบ้านคลองเรือ

 

ใบรบัรองการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกส�าหรับอาคาร (Carbon Reduction
Certification for Buildings) หรืออาคารลดคาร์บอน ขององค์กรธุรกิจเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 อาคาร ท.100 ส�านักงานใหญ่ กฟผ. ได้รับการรับรองประเภทพิจารณา 

ช่วงการใช้งานและบ�ารุงรักษาอาคาร

รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจ�าปี 2558
ของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์

 หนังสือรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2557

90 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2558
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ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (เหมืองแร่ถ่านหินและเหมืองแร่

หินปูน) ของเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (The Green Industry certification) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า

พลังน�้า 5 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าเขื่อน

วชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลงานเครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน�้าและระบบ

โทรมาตรลุ่มน�้า กฟผ. 

รางวัลองค์กรที่ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 2558 

ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการด�าเนินโครงการ Move 

World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกัน

ประกาศนียบัตรความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  การด�าเนินงานของ กฟผ. 3 โครงการน�าร่อง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

ท้ายเขื่อนนเรศวร โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะคอง และโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชนบ้านคลองเรือ

 

ใบรับรองการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกส�าหรบัอาคาร (Carbon Reduction
Certification for Buildings) หรืออาคารลดคาร์บอน ขององค์กรธุรกิจเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 อาคาร ท.100 ส�านักงานใหญ่ กฟผ. ได้รับการรับรองประเภทพิจารณา 

ช่วงการใช้งานและบ�ารุงรักษาอาคาร

รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจ�าปี 2558
ของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์

 หนังสือรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2557

90 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2558

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทในเครือ กฟผ. 

 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
(EGCO) ประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงชุมชนและสังคม 

โดยเฉพำะชุมชนโดยรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ำ มีพันธกิจ 

“เป็นสมำชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน” 

 EGCO ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง 

ยั่งยืน เช่น นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม นโยบำยด้ำน

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย นโยบำยด้ำนสิทธิ

มนุษยชน นโยบำยด้ำนกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน และ

นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส รวมถึงแนวปฏิบัติด้ำนกำร

มีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำและ

กำรพัฒนำสังคม โดยส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ เป็นพี่เลี้ยงอำสำ

สมัครในโครงกำรค่ำยเยำวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ำ เป็น

อำสำสมัครด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก่อสร้ำง

โรงไฟฟ้ำพลังงำนน�้ำ เป็นวิทยำกรด้ำนเทคนิคกำร

ซ่อมบ�ำรุงโรงไฟฟ้ำพลังงำนน�้ำ ในโครงกำรหนึ่งป่ำ

ต้นน�้ำ หนึ่งต้นก�ำเนิดพลังงำน เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ 

กับเยำวชนเรื่ องกระบวนกำรผลิตไฟฟ ้ำจำก 

หลำกหลำยเชื้อเพลิง ในโครงกำรพลังงำนเพ่ือชีวิต 

ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง และโครงกำรบริกำร

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำให้กับชุมชน เป็นต้น

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม EGCO 

ส�ำนักงำนใหญ่ ได้สมัครเข้ำรับกำรประเมินผลกำร

ด�ำเนินงำนเพื่อรับรองกำรเป็นส�ำนักงำนที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรำงวัล “ส�ำนักงำนสีเขียว 

ระดับดีเยี่ยม” โดยกำรพิจำรณำจำกสภำพพื้นที ่

กำรปฏิบัติด้ำนกำรดูแลส่ิงแวดล้อม ควำมรู้ควำม 

เข้ำใจของพนักงำน และปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 

ที่ได้จำกกำรค�ำนวณและลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจก

ในส�ำนักงำน

  กฟผ. นอกจำกให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิงำน 

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยในองค์กำรแล้ว 

ในส่วนของบรษิทัในเครอื 5 แห่ง ยงัก�ำหนดให้ด�ำเนนิ

ธุรกิจภำยใต้กรอบธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณ 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ได้แก่ บรษัิท ผลิตไฟฟ้ำ

จ�ำกดั (มหำชน) (EGCO) บรษิทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรโีฮลดิง้ 

จ�ำกดั (มหำชน) (RATCH) บรษิทั ผลติไฟฟ้ำและน�ำ้เยน็ 

จ�ำกัด (DCAP) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ำกัด (EGATi) และ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส 

จ�ำกัด (EDS) ซึ่งรวมเรียกว่ำ กลุ่ม กฟผ. หรือ EGAT 

Group ทั้งนี้ เป็นไปตำมนโยบำยธุรกิจ กลุ่ม กฟผ. 

ที่ลงนำมโดยผู้ว่ำกำร กฟผ. เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 

2557

ผลการด�าเนินงานของบริษัทในเครือ กฟผ.

[G4-17]
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 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ า เย็น จ�ากัด 
(DCAP)
 ประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน

สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่ิงส�ำคัญ ดังสะท้อนผ่ำน 

พันธกิจขององค์กรในข้อที่ว่ำ “ให้ควำมส�ำคัญกับสังคม

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ดังนี้

 มีมำตรกำรป ้องกันและลดผลกระทบต ่อ 

สิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ0เช่น0คุณภำพอำกำศ0เสียง

รบกวน และคุณภำพน�้ำผิวดิน เป็นต้น

 ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย0อำชีวอนำมัย0และ 

สิ่งแวดล้อม โดยได้ประกำศนโยบำย QSHE หรือ Quality

(Q), Safety (S), Health (H) และ Environment (E) 

 ให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 

 จัดกิจกรรมและโครงกำรที่เก่ียวข้องกับชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเปิดบ้ำน DCAP ซึ่งมี 

กำรด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และโครงกำรทุน

กำรศึกษำ0DCAP0เพื่อน้อง0ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนเงินทุน

กำรศึกษำให้แก่เยำวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ เป็นต้น            

 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(EDS) มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนใน 

ทุกระดับ ดังนี้

 ระดบัผูถ้อืหุน้หรอืผูล้งทนุ มกีำรสือ่สำรกบัผู้ถอืหุ้น 

และผู้ลงทุนอย่ำงโปร่งใส และเท่ำเทียม 

 ระดับผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท มีกำรจัดท�ำ

แผนบรหิำรควำมเสีย่งและกำรวำงกลยทุธ์กำรด�ำเนนิงำน

บนพื้นฐำนธรรมำภิบำล

  ระดับพนักงาน มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและผลตอบแทน 

ที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลำ มีกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่

ลูกจ้ำงตำมที่กฎหมำยก�ำหนด มีกำรดูแลสุขภำพและ

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน มีกำรพัฒนำบุคลำกรและ

กำรฝึกอบรมในสถำนที่ปฏิบัติงำน

  ระดับลูกค้าและผู ้บริโภค ให ้ควำมส�ำคัญต่อ

มำตรฐำนกำรบริกำรส�ำหรับลูกค้ำ โดยยึดถือกำรด�ำเนิน

กำรตำมค่ำนิยมหลัก QEDS by Everyone และกำรรักษำ

ควำมลับของลูกค้ำ โดยให้พนักงำนลงนำมในข้อตกลง

กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ

  ระดับชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีกำรตรวจวิเครำะห์

และประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ที่

กฎหมำยก�ำหนด มีมำตรกำรด�ำเนินกำรที่มุ ่งเน้นกำร

ประหยัดพลังงำน มีกำรรับนักศึกษำฝึกงำนเพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมด้ำนควำมรู้ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ และ

มีกำรรับสมัครบุคคลในชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำ 

เข ้ำท�ำงำนเป็นลูกจ้ำงที่มีสัญญำจ้ำงหรือบรรจุเป็น

พนักงำน รวมถึงสนับสนุนเงินค่ำสวัสดิกำรให้แก่คน

พิกำรทุกปี ปีละ 109,500 บำท

 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด 
(EGATi) ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม 

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตำมนโยบำย กฟผ. 

ที่ว่ำ “ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

ใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ลงทุน” 

 นโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรและโครงกำรต่ำงๆ ของ 

EGATi ได้ก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

และสังคมที่เป ็นมำตรฐำนทั้งในระดับประเทศและ 

ระดับสำกล โดยเคำรพต่อกฎหมำยและข้อก�ำหนดอย่ำง

เคร่งครัด ท�ำให้โครงกำรที่ EGATi ลงทุนในสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ประสบผลส�ำเร็จ

และได้รับกำรสนับสนุนจำกธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ

เอเซีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งมีนโยบำยใน

กำรปกป้องคุ้มครองด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 

อย่ำงเข้มงวด (ADB Safeguard Policy) นอกจำกนี้  

ยังได้รับใบรับรองควำมสอดคล้องต่อสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อม (Environmental Compliance Certificates: 

ECC) จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ของ สปป.ลำว อีกด้วย

 EGATi ได้จดักจิกรรมด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น 

โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงตำมแนว

พระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จังหวัด

แม่ฮ่องสอน และกำรร่วมบริจำคเงินและสิ่งของให้มูลนิธิ 

เดก็โสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชนิปูถัมภ์ เป็นต้น 

 บรษิทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) 
(RATCH) ด�ำเนินธุรกิจตำมวิถีทำงแห่งกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

โดยค�ำนึงถึงกำรรักษำควำมสมดุลของมิติหลัก 3 ด้ำน คือ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ

   ผลิตไฟฟ้ำเสริมควำมมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้ำของ

ประเทศเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

   ผลติไฟฟ้ำเพือ่ตอบสนอง ภำคอตุสำหกรรม ภำค

ธรุกจิ และครัวเรือน

   ผลิตไฟฟ้ำเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสีย

   ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรดูแลชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง

 ความรับผิดชอบด้านสังคม

   กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม

   มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน 

โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำและสังคม

   สนับสนุนและสนองตอบนโยบำยของภำครัฐ

   เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

   ส่งเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งของชุมชน 

โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำเพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

 ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

   ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อก�ำหนด และกฎหมำย 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

    ปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไข ป้องกัน และติดตำม 

กำรจัดกำรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอีไอเออย่ำงจริงจัง

   ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภำพสูงในกำรก�ำจัดและ

ควบคุมมลสำรของกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ

    น�ำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมำตรฐำน

สำกลมำใช้กับกำรด�ำเนินธุรกิจ เช่น ISO 14000:2004 และ 

OHSAS 18001:2007 เป็นต้น

   พัฒนำแนวทำงลดคำร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) 

เพื่อเป ็นแนวทำงปฏิ บั ติให ้สำมำรถบรรเทำป ัญหำกำร 

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลกได้

92 รำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กฟผ. ประจ�ำปี 2558 คิดและท�ำ เพื่ออนำคตยั่งยืน 93



 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ า เย็น จ�ากัด 
(DCAP)
 ประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน

สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�ำคัญ ดังสะท้อนผ่ำน 

พันธกิจขององค์กรในข้อที่ว่ำ “ให้ควำมส�ำคัญกับสังคม

และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ดังนี้

 มีมำตรกำรป ้องกันและลดผลกระทบต ่อ 

ส่ิงแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ0เช่น0คุณภำพอำกำศ0เสียง

รบกวน และคุณภำพน�้ำผิวดิน เป็นต้น

 ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย0อำชีวอนำมัย0และ 

สิ่งแวดล้อม โดยได้ประกำศนโยบำย QSHE หรือ Quality

(Q), Safety (S), Health (H) และ Environment (E) 

 ให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 

 จัดกิจกรรมและโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเปิดบ้ำน DCAP ซึ่งมี 

กำรด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และโครงกำรทุน

กำรศึกษำ0DCAP0เพื่อน้อง0ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนเงินทุน

กำรศึกษำให้แก่เยำวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ เป็นต้น            

 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(EDS) มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมย่ังยืนใน 

ทุกระดับ ดังนี้

 ระดบัผูถื้อหุน้หรอืผูล้งทนุ มกีำรสือ่สำรกบัผู้ถอืหุ้น 

และผู้ลงทุนอย่ำงโปร่งใส และเท่ำเทียม 

 ระดับผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท มีกำรจัดท�ำ

แผนบรหิำรควำมเสีย่งและกำรวำงกลยทุธ์กำรด�ำเนนิงำน

บนพื้นฐำนธรรมำภิบำล

  ระดับพนักงาน มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและผลตอบแทน 

ที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลำ มีกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่

ลูกจ้ำงตำมที่กฎหมำยก�ำหนด มีกำรดูแลสุขภำพและ

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน มีกำรพัฒนำบุคลำกรและ

กำรฝึกอบรมในสถำนที่ปฏิบัติงำน

  ระดับลูกค้าและผู ้บริโภค ให ้ควำมส�ำคัญต่อ

มำตรฐำนกำรบริกำรส�ำหรับลูกค้ำ โดยยึดถือกำรด�ำเนิน

กำรตำมค่ำนิยมหลัก QEDS by Everyone และกำรรักษำ

ควำมลับของลูกค้ำ โดยให้พนักงำนลงนำมในข้อตกลง

กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ

  ระดับชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีกำรตรวจวิเครำะห์

และประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ที่

กฎหมำยก�ำหนด มีมำตรกำรด�ำเนินกำรที่มุ ่งเน้นกำร

ประหยัดพลังงำน มีกำรรับนักศึกษำฝึกงำนเพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมด้ำนควำมรู้ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ และ

มีกำรรับสมัครบุคคลในชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำ 

เข ้ำท�ำงำนเป็นลูกจ้ำงที่มีสัญญำจ้ำงหรือบรรจุเป็น

พนักงำน รวมถึงสนับสนุนเงินค่ำสวัสดิกำรให้แก่คน

พิกำรทุกปี ปีละ 109,500 บำท

 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด 
(EGATi) ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตำมนโยบำย กฟผ. 

ที่ว่ำ “ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืน ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

ใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ลงทุน” 

 นโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรและโครงกำรต่ำงๆ ของ 

EGATi ได้ก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

และสังคมที่เป ็นมำตรฐำนทั้งในระดับประเทศและ 

ระดับสำกล โดยเคำรพต่อกฎหมำยและข้อก�ำหนดอย่ำง

เคร่งครัด ท�ำให้โครงกำรที่ EGATi ลงทุนในสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ประสบผลส�ำเร็จ

และได้รับกำรสนับสนุนจำกธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ

เอเซีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งมีนโยบำยใน

กำรปกป้องคุ้มครองด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 

อย่ำงเข้มงวด (ADB Safeguard Policy) นอกจำกนี้  

ยังได้รับใบรับรองควำมสอดคล้องต่อสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Certificates: 

ECC) จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ของ สปป.ลำว อีกด้วย

 EGATi ได้จดักจิกรรมด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น 

โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงตำมแนว

พระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จังหวัด

แม่ฮ่องสอน และกำรร่วมบริจำคเงินและสิ่งของให้มูลนิธิ 

เดก็โสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชนิปูถัมภ์ เป็นต้น 

 บรษิทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) 
(RATCH) ด�ำเนินธุรกิจตำมวิถีทำงแห่งกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

โดยค�ำนึงถึงกำรรักษำควำมสมดุลของมิติหลัก 3 ด้ำน คือ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ

   ผลิตไฟฟ้ำเสริมควำมม่ันคงให้กับระบบไฟฟ้ำของ

ประเทศเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

   ผลติไฟฟ้ำเพือ่ตอบสนอง ภำคอตุสำหกรรม ภำค

ธรุกจิ และครัวเรือน

   ผลิตไฟฟ้ำเพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสีย

   ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรดูแลชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง

 ความรับผิดชอบด้านสังคม

   กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม

   มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน 

โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำและสังคม

   สนับสนุนและสนองตอบนโยบำยของภำครัฐ

   เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

   ส่งเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งของชุมชน 

โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำเพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

 ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

   ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อก�ำหนด และกฎหมำย 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

    ปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไข ป้องกัน และติดตำม 

กำรจัดกำรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอีไอเออย่ำงจริงจัง

   ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภำพสูงในกำรก�ำจัดและ

ควบคุมมลสำรของกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ

    น�ำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมำตรฐำน

สำกลมำใช้กับกำรด�ำเนินธุรกิจ เช่น ISO 14000:2004 และ 

OHSAS 18001:2007 เป็นต้น

   พัฒนำแนวทำงลดคำร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) 

เพื่อเป ็นแนวทำงปฏิ บั ติให ้สำมำรถบรรเทำป ัญหำกำร 

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลกได้
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS
 G4-1 4 - 5 -
ORGANIZATIONAL PROFILE
 G4-3 6 -
 G4-4 6 -
 G4-5 6 -
 G4-6 6 -
 G4-7 6 -
 G4-8 7 -
 G4-9 7, 63 -
 G4-10 63 -  
  EU1 6 - 8 -
 EU2 7 - 8 -
 EU3 6 - 7 -
 EU4 6 -
 G4-11 65 -
 G4-12 27 -
 G4-13 No significant Changes -
 G4-14 13 - 14, 44 -
 G4-15 44 -
 G4-16 7 -
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
 G4-17 6, 91, 94 -
 G4-18 15 -
 G4-19 15 -
 G4-20 94 -
 G4-21 94 -
 G4-22 94 -
 G4-23  No significant Changes -
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
 G4-24 23 - 27 -
 G4-25 23 -
 G4-26 24 - 27 -
 G4-27 24 - 27 -
REPORT PROFILE
 G4-28 94 -
 G4-29 94 -
 G4-30 94 -
 G4-31 94 -
 G4-32 95 - 97 -
 G4-33 94 -
GOVERNANCE
 G4-34 16 - 17 -
ETHICS AND INTEGRITY
 G4-56 19 -

General Standard Disclosures Page Number External Assurance

[G4-32]

GRI Content Index 
‘In accordance’ – Core

คิดและทำ� เพื่ออน�คตยั่งยืน 95

เกี่ยวกับรายงานเล่มน้ี 

	 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 กฟผ.	 ประจ�าปี	 2558	 เป็นรายงานด้านความยั่งยืน 

ฉบบัที	่7	ซึง่	กฟผ.	จดัท�าอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี	ตัง้แต่ปี	2552	เพือ่เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบั 

การบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมขององค์การ 

ในรอบปี	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2558	ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	

โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุมเฉพาะการด�าเนินงานภายใน	 กฟผ.	 เป็นหลัก	 ไม่รวมการ

ด�าเนินงานของบริษัทในเครือ	 ผู้ส่งมอบ	 คู่ค้า	 หรือผู้รับเหมา	 หากแต่ได้มีการกล่าวถึงแนวทาง

และนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทในเครือทั้ง	5	บริษัท	ไว้ในภาพรวม	

	 กฟผ. จัดท�ารายงานฉบับนี้ตามแนวทางการรายงานความย่ังยืนของ Global Reporting 

Initiativeฉบับที	่4	(GRI	G4)	ในระดับ	‘in	accordance	-	core’	รวมถึงมกีารเปิดเผยข้อมลูรายสาขา

ในกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้า	(Electric	Utility	Sector	Supplement)	และขอการรับรอง

จาก GRI โดยได้น�าผลการตรวจรับรองมาแสดงไว้ในหนังสือรายงานเล่มนี้ นอกจากนี้ กฟผ. 

ยังได้รายงานความสอดคล้องของการด�าเนินงานกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable	

Development	Goals:	SDGs)	จ�านวน	17	ข้อ	ซึ่งได้รับการรับรองจากชาติสมาชิก	193	ประเทศ	

รวมถงึประเทศไทย	ในเวทีการประชุมสดุยอดว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development

Summit) ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ	 นครนิวยอร์ก	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เมื่อวันที่	 25	

กันยายน	2558	ไว้อีกด้วย

	 ส�าหรับการตรวจรับรองรายงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	จากหน่วยงานภายนอก	(External 

Assurance)	นัน้	ฝ่ายบรหิารยงัคงมนีโยบายให้ปรบัปรงุผลการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกับตัวชีวั้ด 

มากที่สุด	ก่อนขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอก	ซึ่งตามแผนก�าหนดไว้ในปี	2561

	 รายงานฉบับนี้จัดท�าเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถ

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ	กฟผ.	และหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อที่

ฝ่ายกิจการสังคม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)

ส�านักงานใหญ่	บางกรวย	นนทบุรี	11130

โทรศัพท์	0	2436	4610,	0	2436	4612	

โทรสาร	0	2436	4695

เว็บไซต์	www.egat.co.th

[G4-17, G4-20, G4-21, G4-22, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-33]
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS
 G4-1 4 - 5 -
ORGANIZATIONAL PROFILE
 G4-3 6 -
 G4-4 6 -
 G4-5 6 -
 G4-6 6 -
 G4-7 6 -
 G4-8 7 -
 G4-9 7, 63 -
 G4-10 63 -  
  EU1 6 - 8 -
 EU2 7 - 8 -
 EU3 6 - 7 -
 EU4 6 -
 G4-11 65 -
 G4-12 27 -
 G4-13 No significant Changes -
 G4-14 13 - 14, 44 -
 G4-15 44 -
 G4-16 7 -
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
 G4-17 6, 91, 94 -
 G4-18 15 -
 G4-19 15 -
 G4-20 94 -
 G4-21 94 -
 G4-22 94 -
 G4-23  No significant Changes -
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
 G4-24 23 - 27 -
 G4-25 23 -
 G4-26 24 - 27 -
 G4-27 24 - 27 -
REPORT PROFILE
 G4-28 94 -
 G4-29 94 -
 G4-30 94 -
 G4-31 94 -
 G4-32 95 - 97 -
 G4-33 94 -
GOVERNANCE
 G4-34 16 - 17 -
ETHICS AND INTEGRITY
 G4-56 19 -

General Standard Disclosures Page Number External Assurance

[G4-32]

GRI Content Index 
‘In accordance’ – Core

คิดและทำ� เพื่ออน�คตยั่งยืน 95



SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link)

Reason(s) for 
Omission(s)

Identified 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

External 
Assurance

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA 62 - - - -
G4-LA1 63 - - - -
G4-LA2 64 - - - -
EU15  63 - - - -
MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA 65 - - - -
G4-LA4 65 - - - -
MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA 66 - - - -
G4-LA5 67 - - - -
G4-LA6 68 - - - -
G4-LA7  68 - - - -
G4-LA8 68 - - - -
MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA 69 - - - -
G4-LA9 70 - - - -
G4-LA10 70 - 71 - - - -
G4-LA11 71 - - - -
SUB-CATEGORY: SOCIETY
MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA  72 - 73  - - - -
G4-SO1 73 - - - -
G4-SO2 80 - - - -
MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA 20 - - - -
G4-SO4 20 - 21  - - - -
MATERIAL ASPECT: DISASTER/EMERGENCY PLANNING AND RESPONSE
DMA (former EU21)     83 - 85 - - - -

DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link)

Reason(s) for 
Omission(s)

Identified 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

External 
Assurance

CATEGORY: ECONOMIC
MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA 30 - - - -
G4-EC7 30 - 31 - - - -
G4-EC8 30 - 31 - - - -
MATERIAL ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA 32 - - - -
G4-EC9 33 - - - -
MATERIAL ASPECT : AVAILABILITY AND RELIABILITY 
DMA (former EU6) 34 - 36 - - - -
EU10   34 - - -
MATERIAL ASPECT: RESEARCH AND DEVELOPMENT
DMA (former EU8) 39  - - - -
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: MATERIALS
G4-DMA 46  - - - -
G4-EN1 46  - - - -
G4-EN2 46  - - - -
MATERIAL ASPECT: ENERGY
G4-DMA 34  - - - -
G4-EN3 46  - - - -
G4-EN4 46  - - - -
G4-EN7 37 - 38  - - - -
MATERIAL ASPECT: WATER
G4-DMA 47  - - - -
G4-EN8 47  - - - -
G4-EN9 47  - - - -
MATERIAL ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA 49, 51, 53  - - - -
G4-EN15 52 - - - -
G4-EN16 52 - - - -
G4-EN18 52 - - - -
G4-EN19 53 - 54 - - - -
G4-EN20 54 - - - -
G4-EN21 49 - 50  - - - -
MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA 58 - - - -
G4-EN29 58 - - - -
MATERIAL ASPECT: OVERALL
G4-DMA  59 - - - -
G4-EN31 59 - - - -
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link)

Reason(s) for 
Omission(s)

Identified 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

External 
Assurance

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA 62 - - - -
G4-LA1 63 - - - -
G4-LA2 64 - - - -
EU15  63 - - - -
MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA 65 - - - -
G4-LA4 65 - - - -
MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA 66 - - - -
G4-LA5 67 - - - -
G4-LA6 68 - - - -
G4-LA7  68 - - - -
G4-LA8 68 - - - -
MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA 69 - - - -
G4-LA9 70 - - - -
G4-LA10 70 - 71 - - - -
G4-LA11 71 - - - -
SUB-CATEGORY: SOCIETY
MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA  72 - 73  - - - -
G4-SO1 73 - - - -
G4-SO2 80 - - - -
MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA 20 - - - -
G4-SO4 20 - 21  - - - -
MATERIAL ASPECT: DISASTER/EMERGENCY PLANNING AND RESPONSE
DMA (former EU21)     83 - 85 - - - -

DMA and 
Indicators

Page Number 
(or Link)

Reason(s) for 
Omission(s)

Identified 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

External 
Assurance

CATEGORY: ECONOMIC
MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA 30 - - - -
G4-EC7 30 - 31 - - - -
G4-EC8 30 - 31 - - - -
MATERIAL ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA 32 - - - -
G4-EC9 33 - - - -
MATERIAL ASPECT : AVAILABILITY AND RELIABILITY 
DMA (former EU6) 34 - 36 - - - -
EU10   34 - - -
MATERIAL ASPECT: RESEARCH AND DEVELOPMENT
DMA (former EU8) 39  - - - -
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: MATERIALS
G4-DMA 46  - - - -
G4-EN1 46  - - - -
G4-EN2 46  - - - -
MATERIAL ASPECT: ENERGY
G4-DMA 34  - - - -
G4-EN3 46  - - - -
G4-EN4 46  - - - -
G4-EN7 37 - 38  - - - -
MATERIAL ASPECT: WATER
G4-DMA 47  - - - -
G4-EN8 47  - - - -
G4-EN9 47  - - - -
MATERIAL ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA 49, 51, 53  - - - -
G4-EN15 52 - - - -
G4-EN16 52 - - - -
G4-EN18 52 - - - -
G4-EN19 53 - 54 - - - -
G4-EN20 54 - - - -
G4-EN21 49 - 50  - - - -
MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA 58 - - - -
G4-EN29 58 - - - -
MATERIAL ASPECT: OVERALL
G4-DMA  59 - - - -
G4-EN31 59 - - - -
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Goal 1. End poverty in all
its forms everywhere
 
Goal 2. End hunger, achieve
food security and improved 
nutrition and promote
sustainable agriculture
 
Goal 3. Ensure healthy lives 
and promote well-being for 
all at all ages
 
Goal 4. Ensure inc lus ive and 
equ i tab le qua l i ty educat ion 
and promote lifelong learning 
opportunities for all
 
Goal 5. Achieve gender equality 
and empower all women and 
girls
 
Goal 6. Ensure availability and 
sustainable management of 
water and sanitation for all
 
Goal 7. Ensure access to 
affordable, reliable, sustainable 
and modern energy for all
 
Goal 8. Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment and 
decent work for all
 
Goal 9. Build resil ient
infrastructure, promote inclusive 
and sustainable industrialization 
and foster innovation
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31, 45,
69 - 70,
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Goal 10. Reduce inequality 
within and among countries

Goal 11. Make cities and 
human settlements inclusive, 
safe, resil ient and sustainable 

Goal 12. Ensure sustainable 
consumption and production 
patterns

Goal 13. Take urgent action 
to combat climate change 
and its impacts

Goal 14. Conserve and
sustainably use the oceans, 
seas and marine resources for 
sustainable development

Goal 15. Protect, restore and 
promote sustainable use of 
terrestrial ecosystems, sustainably
manage forests, combat 
desertification, and halt and 
reverse land degradation and 
halt biodiversity loss

Goal 16. Promote peaceful
and inclusive societies for
sustainable development,
provide access to justice for all 
and build effective, accountable 
and inclusive institutions at all 
levels

Goal 17. Revitalize the global 
partnership for sustainable 
development
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and promote well-being for 
all at all ages
 
Goal 4. Ensure inc lus ive and 
equ i tab le qua l i ty educat ion 
and promote lifelong learning 
opportunities for all
 
Goal 5. Achieve gender equality 
and empower all women and 
girls
 
Goal 6. Ensure availability and 
sustainable management of 
water and sanitation for all
 
Goal 7. Ensure access to 
affordable, reliable, sustainable 
and modern energy for all
 
Goal 8. Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment and 
decent work for all
 
Goal 9. Build resil ient
infrastructure, promote inclusive 
and sustainable industrialization 
and foster innovation
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Goal 10. Reduce inequality 
within and among countries

Goal 11. Make cities and 
human settlements inclusive, 
safe, resil ient and sustainable 

Goal 12. Ensure sustainable 
consumption and production 
patterns

Goal 13. Take urgent action 
to combat climate change 
and its impacts

Goal 14. Conserve and
sustainably use the oceans, 
seas and marine resources for 
sustainable development

Goal 15. Protect, restore and 
promote sustainable use of 
terrestrial ecosystems, sustainably
manage forests, combat 
desertification, and halt and 
reverse land degradation and 
halt biodiversity loss

Goal 16. Promote peaceful
and inclusive societies for
sustainable development,
provide access to justice for all 
and build effective, accountable 
and inclusive institutions at all 
levels

Goal 17. Revitalize the global 
partnership for sustainable 
development
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1. ข้อมูลทั่วไป
       เพศ   หญิง   ชาย 
       อายุ   ต�่ ากว่า 25 ปี  25 – 40 ปี  40 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี

2.  ความสัมพันธ์กับ กฟผ. (กรุณาเลือก 1 ค�าตอบ)     
  ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม   ชุมชน (รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง)
  พนักงานและสหภาพแรงงาน    นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม
   ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล      คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ
  สื่อมวลชนและนักข่าว     สถาบันการเงิน 
   อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................................................

3.  ความพึงพอใจต่อรายงานฉบับนี้ กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย
      ดีมาก  ดี ปานกลาง น้อย
  จ�านวนหน้า                                                                                                                                 
 ความสวยงาม                                                                                                                          
 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา                                                                                                                 
 เนื้อหาหลักท่ีเลือกมาน�าเสนอ (Materiality)                                                                                                       
 ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล                                                                                                     
    
4.  กรุณาเลือกประเด็นที่ท่านสนใจในรายงานฉบับนี้มากที่สุด
  ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส    การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
  การต่อต้านการทุจริต     การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางอ้อม    การปฏิบัติด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง
  ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า  งานวิจัยและพัฒนา
  การใช้วัสดุ          การใช้พลังงาน
  การใช้น�้า                           การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม    การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
  การจ้างงาน                                     ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน/ผู้บริหาร
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบการ    การฝึกอบรมและการให้การศึกษา
  ชุมชนท้องถิ่น                                 การจัดท�าแผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
  หัวข้ออื่นๆ ในฉบับ (โปรดระบุ) ..................................................
   
5.  ช่องทางการรับหนังสือรายงานฯ 
  เว็บไซต์ กฟผ.                                     งานสัมนา/งานนิทรรศการ
  การเยี่ยมชมงาน กฟผ.     การแจกภายในหน่วยงาน กฟผ.
  การจัดส่งทางไปรษณีย์                             อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................       

6.  ประเด็นอื่นๆ ที่ท่านสนใจและต้องการให้รายงานในฉบับต่อไป
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
7.  กรณีท่ีท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ค�าแนะน�าส�าหรับการจัดท�าหนังสือรายงานฯ ฉบับต่อไป
   โปรดให้รายละเอียดในการติดต่อกลับ
.......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................    
8.  กรุณาให้ค�าแนะน�าส�าหรับการปรับปรุงหนังสือรายงานฯ ในปีต่อไป
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 

ขอบพระคุณค่ะ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนังสือ
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กรุณาส่ง 
 แผนกสารสนเทศกิจการสังคม
 กองแผนแม่บทและประเมินผลกิจการสังคม
 ฝ่ายกิจการสังคม
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 (แบบสอบถามรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ปี 2558)

หนังสือรายงานฉบับนี้  ผลิตจากกระดาษพิมพ์ที่ ใ ช้ 
เยื่อกระดาษเก่าเป็นส่วนผสม และใช้หมึกพิมพ์สกัดจาก 
ถั่วเหลืองที่ปราศจากสารเคมี 

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/4198 ปณ.บางกรวย

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร
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