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วัฒนธรรมองค์การ
 • รักองค์การ
  ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรักผูกพันต่อองค์การ 
มีความสามัคคี เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีวินัย มีความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนเพ่ือองค์การ 
ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์และปกป้องชื่อเสียง 
ขององค์การทุกวิถีทาง

 • มุ่งงานเลิศ 
   ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีการ
วางแผนงานที่ดี และมุ่งกระทําการด้วยความตั้งใจ ขยัน 
หมั่นเพียร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเป็นสําคัญ พัฒนาตน 
และพัฒนางานสมํา่เสมอ เพ่ือใหผ้ลงานมคุีณภาพ มปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของประชาชน หน่วยงาน และ
องค์การต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 • เทิดคุณธรรม 
  กฟผ. ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม 
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
และมีคุณธรรม ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ 
และ กฟผ. ขจดัการแสวงหาผลประโยชนแ์ละความประพฤติชัว่ 
ทัง้ปวง ใหค้วามเปน็ธรรมแกผู่ป้ฏิบตังิานและผูเ้กีย่วข้องทกุฝา่ย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง

พันธกิจ
ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง หรือจำาหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า
ดำาเนินธุรกิจกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวกับ
หรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. รวมถึงผลิต
และขายลิกไนต์ ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตของ
พ.ร.บ. กฟผ. ปี 2511 (ฉบับปรับปรุงปี 2535)

ค่านิยมองค์การ
กฟผ. กำาหนดค่านิยม FIRM-C ให้ผู้ปฏิบตังิานยดึถือปฏิบตัิ
และเปน็ทศิทางการทำางานทีส่อดคล้องรว่มกัน อนัจะชว่ยสรา้ง 
ความโดดเด่นทีเ่ปน็เอกลักษณสู่์สังคมและการเปน็องค์การ
แห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรม ดังนี้ 

	

วิสัยทัศน์
เป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล
“โดยกำาหนดให้ กฟผ. เป็นเลิศในการดำาเนินงานทุกด้าน 
โดยตั้งเป้าให้ กฟผ. มีความสามารถอยู่ในกลุ่มระดับ
ยอดเยี่ยม (Top Quartile) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอื่น ๆ ในโลก”

FIRM-C

F Fairness ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

I Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม

R Responsibility &
Accountability

สํานึกในความรับผิดชอบ
และหน้าที่

M Mutual Respect เคารพคุณค่าของคน

C Commitment
to Continuous
Improvement
and Teamwork

มุ่งมั่นในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและ
การทํางานเป็นทีม
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คงไม่มีเหตุการณ์ใดท่ีสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนไทยท้ังประเทศ 

ได้เท่ากับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 สิริพระชนมายุปีท่ี 89 และทรงครองสิริราชสมบัติ 

70 ปี  ดังน้ัน กฟผ. จึงพร้อมใจถวายความอาลัย เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ ด้านวิศวกรรม ในการพัฒนาแหล่งน้ํา 

เข่ือน และพลังงานท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน 

ควบคู่กับการอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนและ

สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ 

ทิศทางการดําเนินงานของ กฟผ. ในปี 2559 ให้ความสําคัญกับการ 

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการดูแล

ส่ิงแวดล้อม โดยมีการนําโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 2 ขนาดกําลังผลิต 

850 เมกะวัตต์ เข้าใช้งานอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ซ่ีง 

นับเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ต้ังอยู่ในบริเวณสํานักงานใหญ่ กฟผ. 

จังหวัดนนทบุรี สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า จากแหล่งสหภาพ

เมียนมาร์ และแหล่งอ่าวไทย ทําให้การบริหารจัดการเช้ือเพลิงมีความคล่องตัว 

และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส่วนเหตุการณ์การหยุดซ่อมบํารุงก๊าซธรรมชาติของจากแหล่งพัฒนาร่วม

ไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) ระหว่างวันท่ี  20-31 สิงหาคม 2559 กฟผ. เดินเคร่ือง 

โรงไฟฟ้าจะนะชุดท่ี 1 ขนาดกําลังผลิต 750 เมกะวัตต์ ด้วยน้ํามันดีเซล 

แทนก๊าซธรรมชาติ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าทางภาคใต้ 

ของประเทศ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนภาคใต้ร่วมประหยัดพลังงาน 

ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ซ่ึงทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปด้วยดี และในปี 2560 กฟผ. 

พร้อมพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดท่ี 2 ขนาดกําลังผลิต 850 เมกะวัตต์ ให้สามารถ 

เดินเคร่ืองด้วยน้ํามันดีเซล เพ่ือเตรียมรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนอีก

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ (Climate Change) กฟผ. ซ่ึงอยู่ใน

กลุ่มการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานของกระทรวงพลังงาน สามารถ

ลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 3.2 ล้านตัน จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า

ความท้าทายท่ีสําคัญในการดําเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ท่ีจังหวัดกระบ่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ว่าให้ชะลอแต่ไม่ได้ 

ระงับโครงการ โดยขอให้กลุ่มท่ีคัดค้านดําเนินการหาข้อสรุปว่าประชาชนใน

พ้ืนท่ีต้องการอะไร เพราะรัฐบาลต้องทําตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงในเร่ืองน้ี กฟผ. พร้อมน้อมรับคําส่ังของ 

นายกรัฐมนตรี คงเป็นเร่ืองท่ีต้องรอฟังเสียงส่วนใหญ่ 

ของชุมชนท่ีต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าต้องการให้ก่อสร้าง

โรงไฟฟ้ากระบ่ีหรือไม่ ขณะเดียวกัน เพ่ือสร้างความม่ันคง

ของระบบไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. จะศึกษาเร่ืองโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองด้วยก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ 

LNG ซ่ึงมีต้นทุนสูงกว่าถ่านหิน และในอนาคตจะส่งผล 

ให้ภาพรวมค่าไฟฟ้าท้ังประเทศปรับเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

จากภาคใต้ข้ึนไปภาคเหนือ เหตุการณ์เม่ือวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2559 เกิดการรวมตัวของประชาชนอําเภอ

แม่เมาะ อภิปรายแสดงความกังวลต่อผลกระทบด้าน 

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิต หน้างานประชุม

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการกําหนดขอบเขต

แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

(ค.1) ของโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เคร่ืองท่ี 4-7 ท่ีมีขนาดกําลังผลิตเพ่ิมข้ึน 

55 เมกะวัตต์ จากเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว 600 

เมกะวัตต์ ซ่ึง กฟผ. มีเจตนาเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

เน่ืองจากประมูลได้โรงไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ขณะท่ีสามารถควบคุมมลสารได้ดีข้ึน ภายใต้งบประมาณ

เท่าเดิม แต่กําลังผลิตมากข้ึน 55 เมกะวัตต์ จึงต้องทําการ

ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพใหม่ตามข้ันตอน

ของกฎหมาย กฟผ. ได้ตัดสินใจเล่ือนการประชุมออกไป

ในปี 2560 เพ่ือใช้เวลาทําความเข้าใจกับชุมชน

สําหรับการสนับสนุนด้านเยาวชนและกีฬา ปรากฏว่า 

นักเรียนท่ีเข้าโครงการ Move World Together : เพ่ือ

พลังงานและส่ิงแวดล้อม จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี ได้รับรางวัลพิเศษจาก Chinese innovation 

and invention society (Taiwan) และรางวัลเกียรติยศ 

Honorable Mention จากผลงาน “บรรจุภัณฑ์ยืดอายุการ

เก็บรักษาเงาะสดสําหรับการส่งออก” ในการประกวด 2016 

Taipei International Invention Show & Technomart 

กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ส่วนการสนับสนุนสมาคมกีฬา

ยกน้ําหนักตามนโยบายของรัฐบาล ล่าสุด จากการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิก ริโอเกมส์ ท่ีประเทศบราซิล นักยกน้ําหนัก

สารผู้ว่าการ
กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

G4-1,	G4-2
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ทีมชาติไทยสามารถคว้าผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญ

เงิน 1 เหรียญทองแดง สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย

นอกจากน้ี กฟผ. ยังเป็นผู้มอบรางวัล EGAT Green 

Learning Awards 2016 ให้กับโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 

การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว หรือโรงเรียนต้นแบบ 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม จํานวน 9 โรงเรียน 

พร้อมท้ังมอบรางวัลการประกวดผลงานโรงเรียนจาก 

“โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ําลดการใช้พลังงานไฟฟ้า” 

จํานวน 135 โรงเรียน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสนับสนุนให้

โรงเรียนดําเนินงานลดการใช้พลังงานให้เห็นผลการประหยัด

อย่างเป็นรูปธรรม สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ได้กว่า 3 ล้านหน่วย เป็นการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้กว่า 

21 ล้านบาท รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข้ึนสู่ช้ันบรรยากาศได้กว่า 1,800 ตัน และ “โครงการ

โรงเรียนคาร์บอนต่ําสู่ชุมชน” จํานวน 57 โรงเรียน 

ซ่ึงเป็นการขยายผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน

สู่บ้านนักเรียน รวมท้ังมอบรางวัลชุมชนประหยัดพลังงาน

เบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศไทย ให้แก่ ชุมชน 

บ้านปวงสนุก ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัด 

เชยีงใหม ่ซึง่เปน็ต้นแบบการพัฒนาชมุชนของตนเองสู่การ 

เป็นชุมชนสีเขียวและชุมชนคาร์บอนต่ําได้อย่างย่ังยืน

ภารกิจสําคัญท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้า กฟผ. จะมุ่ง 

การพัฒนานวัตกรรม Egat 4.0 เพ่ือให้นวัตกรรมของ 

กฟผ. สามารถสร้างประโยชน์แก่ประเทศอย่างสูงสุด 

และดําเนินการตามทิศทาง Energy 4.0 ของกระทรวง

พลังงาน โดย กฟผ. จะเสนอเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียนเป็น 1,500-2,000 เมกะวัตต์ 

จากเดิมประมาณ 500 เมกะวัตต์ พร้อมท้ังจะเน้นการ 

สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง 

โซเชียลมีเดียมากข้ึน พร้อมดําเนินงานตามเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็น 

ท่ี 7 ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานท่ีย่ังยืนได้ตามกําลัง 

ของตน และประเด็นท่ี 13 ดําเนินการอย่างเร่งด่วน 

เพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน 
กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

ผู้ว่าการ	กฟผ.

ทิศทางการดำาเนินงานของ กฟผ. ในปี 2559 
ให้ความสำาคัญกับการมุ่งเน้นการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
และการดูแลส่ิงแวดล้อม

G4-1,	G4-2
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ประกาศความมุ่งมั่นเป็นองค์การ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความสําคัญในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยการตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจและการดําเนินงาน 

ในด้านต่างๆ ท่ีจะส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมประเทศชาติ จึงได้บูรณาการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐานสากล ต้ังแต่ปี 2556 ให้ทุกสายงานเกิดความเข้าใจและสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการดําเนินงาน จนครบ 

ทุกสายงานในปี 2559 ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555-2559

น่ันเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นท่ีสําคัญ ท่ีพวกเราจะต้องร่วมกันมุ่งม่ันต่อไปให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีย่ิงข้ึนท้ังต่อ กฟผ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า เขต เข่ือน แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และประชาชนท้ังประเทศ ตามคาํม่ันสัญญาว่า 

“กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพ่ือความสุขของคนไทย”

ในปี 2560 น้ีท่ามกลางความท้าท้ายในการเดินหน้าตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศและการดูแลให้สอดคล้องตรงกับ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอให้ทุกท่านดําเนินงานตามแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ต่อไป โดยมุ่งเน้นเร่ืองสําคัญต่อไปน้ี

1. การกำากับดูแลองค์กร หรือการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฟผ. และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

 การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ

2. การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งม่ันไตร่ตรองตรวจสอบและประเมินความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อผู้ได้รับ 

 ผลกระทบในพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง การหลีกเล่ียงการร่วมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 รวมไปถึงการดูแลสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน และของลูกจ้างบริษัทผู้รับเหมา

3. การดูแลด้านส่ิงแวดล้อม มุ่งม่ันให้ความสําคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจก การปกป้องและฟ้ินฟูธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร 

 อย่างย่ังยืน และการป้องกันมลพิษ

4. การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม มุ่งม่ันในการสนองนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

ท้ังน้ี ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องให้ความสําคัญและปฏิบัติตาม เพ่ือให้ กฟผ. เป็นองค์การท่ีมีการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 

                นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

         ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

            วันท่ี 27 เมษายน พุทธศักราช 2560
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ผลงานที่ภาคภูมิใจในปี 2559
ผลการดำาเนินงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 หน้า

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด
ของ กฟผ.

5,141.09
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

3,724.16
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

3,300.48
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

51

โครงการพัฒนากลไกพลังงานที่ 
สะอาด (CDM) ที่อยู่ระหว่างร่วม 
พัฒนาโครงการ

8 โครงการ 4 โครงการ 9  โครงการ 57

โครงการต้นแบบสําหรับโครงการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(T-VER Program) 

2 โครงการ 1 โครงการ 3 โครงการ 58

โครงการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 4 โครงการ 7 โครงการ 11 โครงการ 55

โรงไฟฟ้า เขือ่น เหมอืง ไดร้บัการรบัรอง 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001

27 แห่ง 27 แห่ง 27 แห่ง 89

โรงไฟฟ้าทีผ่า่นการประเมนิ CSR DIW 21 แห่ง 24 แห่ง 23 แห่ง 89

โรงไฟฟ้าดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน

36 หน่วยงาน 29 หน่วยงาน 30 หน่วยงาน 88

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 
(สะสม)

24 ผลิตภัณฑ์ 26 ผลิตภัณฑ์ 28 ผลิตภัณฑ์ 47

ผลการดาํเนนิงานดา้น DSM (สะสม) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 12.3 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 13.5 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 14.356 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

49

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ป่าต้นนํ้า 5,000 ไร่
(1 ล้านต้น)

ป่าชุมชน 500 ไร่
(1 แสนต้น)

ป่าชายเลน 1,000 ไร่
(7 แสน 1 หมื่นต้น)

60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ป่าบก 17,400 ไร่
(3.48 ล้านต้น)
ป่าชุมชน 500 ไร่

(1 แสนต้น)
ป่าชายเลน 2,100 ไร่

(1.49 ล้านต้น)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ครบ 70 ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ป่าบก 16,500 ไร่
(3.3 ล้านต้น)

ป่าชุมชน 500 ไร่

ป่าชายเลน 3,000 ไร่
(2.13 ล้านต้น)

69

สนับสนุนทุนวิจัย (สะสม) 187.37 ล้านบาท 2,476.59 ล้านบาท 2,613.3 ล้านบาท 40

การรายงานข้อมลูตามแนวทาง GRI GRI G4 Guildlines
In accordance-Core

GRI G4 Guildlines
In accordance-Core

GRI G4 Guildlines
In accordance-
Comprehensive

91

ศนูยน์วัตกรรมเพ่ือการเรยีนรู ้กฟผ.
(EGAT Learning Center)

เปิดใช้งานแล้ว 1 แห่ง เปิดใช้งานแล้ว 2 แห่ง เปิดใช้งานแล้ว 3 แห่ง 85
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจบริการ

สาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชน อยู่ภายใต้การกํากับ

ดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2535  

ดาํเนนิภารกจิหลกัดา้นการผลิตจดัหาใหไ้ดม้าและจดัส่งพลังงานไฟฟ้าผา่น

ระบบสายส่งไปยังลกูคา้ ซึง่เปน็ผูจ้าํหนา่ยกระแสไฟฟ้าตอ่ใหภ้าคอุตสาหกรรม

และประชาชนทัว่ไป โดยลูกคา้ในประเทศ ไดแ้ก ่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ การไฟฟ้าลาว 

การไฟฟ้ากัมพูชา การไฟฟ้ามาเลเซีย และยังมีลูกค้าที่ กฟผ. จําหน่าย

กระแสไฟฟ้าให้โดยตรงตามมติคณะรัฐมนตรีอีก 8 ราย ได้แก่ 1) บริษัท 

ชลประทานซเีมนต์ จํากดั (มหาชน) 2) บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 3) บรษิัท ปนูซเิมนต์ไทย (ทา่หลวง) จํากดั 4) บรษิัท เหลก็สยาม 

(2001) จํากัด 5) กองทัพเรือสําหรับฐานทัพเรือสัตหีบ 6) กระทรวงการ

ต่างประเทศสําหรบัสถานวิีทยุสราญรมย ์7) บรษิัท ผาแดงอนิดัสทร ีจํากัด 

(มหาชน) และ 8) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด

นอกจากน้ี กฟผ. ยังดําเนินธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเดินเคร่ือง

และบํารงุรกัษาโรงไฟฟ้าโดยมกีลุม่ลกูคา้เปา้หมายในประเทศ ไดแ้ก ่ผูผ้ลิต 

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก และลูกค้าต่างประเทศ 

ได้แก่ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากัด บริษัท นํ้างึม 2 เพาเวอร์ จํากัด 

บริษัท นํ้าเทิน 2 เพาเวอร์ จํากัด และบริษัท ห้วยเฮาะเพาเวอร์ จํากัด 

โดยส่งมอบการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ เพ่ือบริหาร

สินทรัพย์และความสามารถหลักของ กฟผ. ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รู้จัก กฟผ.
ตามนโยบายภาครัฐ (Asset Management) และ

สร้างโอกาสทางธุรกิจในการให้บริการที่สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ของตลาด

ในป ี2559 กฟผ. ไดดํ้าเนนิงานตามพระราชบญัญตัิ

การประกอบกิจการพลังงานป ีพ.ศ. 2550 ทีม่อบหมาย

ให ้กฟผ. เปน็ผูด้าํเนนิการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนประมาณ 

50% ของกาํลังการผลิตในประเทศ ซึง่ กฟผ. สามารถ

ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 41 แหง่ ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ 

รวม 16,385.13 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 39.43 ของ

กําลังผลิตรวมทั้งประเทศ ส่วนที่เหลือรับซื้อไฟฟ้าจาก 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 

บรษิัทในเครอื และประเทศเพ่ือนบา้น เนือ่งจากรฐับาล

เปดิโอกาสใหเ้อกชนเขา้มามสีว่นรว่มในการผลิตไฟฟ้า

และให ้กฟผ. รบัซือ้ไฟฟ้าแตเ่พียงผูเ้ดยีว (Single Buyer) 

ตามขอ้ตกลงซือ้ขายไฟฟ้ารวมทัง้เปน็ผูค้วบคมุระบบกาํลัง

ไฟฟ้าและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (System Operator) 

ทั้ งนี้  กฟผ. มีรายได้จากการดําเนินงาน 

495,208,128,578.46 บาท คิดเป็นกําไรสุทธิ 

41,072,947,879.06 บาท และมียอดเงินนําส่งรัฐ 

21,660,110,000.00 บาท

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีจำาหน่ายแบ่งตามกลุ่มลูกค้า

กฟน. 
กฟภ.
ลูกค้าตรง
ต่างประเทศ 

ลูกค้าอื่นๆ
ปริมาณพลังงานรวม

G4-3,	G4-4,	G4-6,G4-7,	G4-8,	G4-9,	EU3

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง

56,585.63

125,798.07

1,591.85

899.75

171.21

185,046.51
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กฟผ. ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทในเครือ (EGAT Group) เพื่อขยายกิจการด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ จํานวน 5 กิจการ ได้แก่ 1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด 2) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

3) บริษัท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 4) บรษิัท ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จํากดั 5) บรษิัท อแีกท ไดมอนด ์เซอรวิ์ส จํากดั ซึง่เนือ้หา 

เกี่ยวกับกําลังผลิตตามสัญญาของระบบ (กําลังผลิตติดตั้งรวม) ในรายงานฉบับนี้คลอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทในเครือด้วย

International

ปจัจบุนั กฟผ. พรอ้มกา้วสูก่ลุ่มประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (AEC) เพ่ือเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังาน

ไฟฟ้าใหก้บัประเทศและประชาคมอาเซยีน และเปน็ผูนํ้า

การผลติไฟฟ้าของภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตด้้วย  

โดย กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรทั้งในและ

ต่างประเทศที่สําคัญ เช่น

• คณะทํางานในองค์การซีเกรฝ่ายไทย (Thailand 

National Committee of CIGRE) เพ่ือจดัประชมุและ

สัมมนาแลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการ

พลังงานไฟฟ้าและยังเป็นผู้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

รว่มกบัการไฟฟ้ามาเลเซยี (Tenaga Nasional Berhad) 

และรฐัวิสาหกจิไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) ทกุป ีโดยสลับเปล่ียน

หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

• สมาชิกเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมอืงแร ่(CSR-DPIM Network) และสมาชกิเครอืข่ายความ

รับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW Network) 

เพ่ือดาํเนนิงานใหส้อดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 26000 โดยมสีว่นสรา้งความ 

เขม้แข็งและส่งเสรมิผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมเหมอืงแร ่

ให้มีช่องทางในการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญการ 

จนสามารถดําเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สังคมใหเ้กดิผลสําเรจ็ทีเ่ปน็

รูปธรรมอยา่งต่อเนือ่ง ซึง่ใชเ้วลาและทรัพยากรนอ้ยทีสุ่ด รวมทัง้ขยายผล 

ความรว่มมอืในระดบัเครอืขา่ย เพ่ือเสรมิสรา้งศกัยภาพและการทาํกจิกรรม

จิตอาสาร่วมกัน

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. มีค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ค่าความร้อนจากเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

ต่อหน่วยตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้

หมายเหตุ 1. วงจร-กิโลเมตร แสดงความยาวระบบสายส่ง

  2. HVDC หมายถึง High Voltage Direct Current 

  ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง

แรงดัน
สถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) 

(แห่ง)
ความยาวสายส่ง
(วงจร-กิโลเมตร)

 500 kV 13 5,025
 230 kV 78 14,794
 115 kV 127 13,497
 132 kV - 9
  69 kV - 19
 300 kV HVDC - 23

          รวม 218 33,367

G4-9,	G4-15,	G4-16,	G4-17,		EU4
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ค่าความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Loss)

EU1

พื้นที่ เขตนครหลวง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  ภาคใต้        ภาคกลาง

2557 (%)
2558 (%)
2559	(%)

1.15 1.15

3.63 3.74

2.472.30 2.26
1.93

ประเภทโรงไฟฟ้า

ค่าความร้อนในการผลิตไฟฟ้า
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)

ค่าประสิทธิภาพในการผลิต
(%)

2557 2558 2559 2557 2558 2559

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7,668.00 7,538.00 7,332.78 46.95 47.76 49.09

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
(นํ้ามัน/ก๊าซธรรมชาติ)

10,074.00 10,216.00 10,378.09 35.74 35.24 34.69

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
(ถ่านหินลิกไนต์)

10,043.00 10,122.00 10,299.33 35.85 35.57 34.95

ค่าเฉลี่ย 8,503.00 8,286.00 8,236.17 42.34 43.45 43.71

ค่าเฉลี่ยความร้อนในการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) 
และค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า (Efficiency)

*หมายเหตุ 1. อัตราค่าความร้อนในการผลิตไฟฟ้า หมายถึง อัตราการแปลงค่าพลังงานความร้อนเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
  และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

  

  สูตรการคํานวณ     Gross Heat Rate = ผลรวมพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า

               ผลรวมพลังงานไฟฟ้ารวมที่ผลิต

 
 2. ค่าประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency) หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เทียบกับพลังงานความร้อนที่ใช้ไป มีหน่วยวัดเป็น  

  เปอร์เซ็นต์

  สูตรการคํานวณ     Gross Efficiency =         ผลรวมพลังงานโรงไฟฟ้ารวมที่ผลิต X 100%
                ผลรวมพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า 

หมายเหตุุ ในปี 2559 แบ่งพื้นที่เป็น 5 ภาค โดยเพิ่มพื้นที่ภาคกลาง

1.18

2.45 2.34

1.29

2.40

(KJ)

KWh
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โรงไฟฟ้า/ประเภทเช้ือเพลิง
เขต

นครหลวง
(เมกะวัตต์)

ภาคกลาง
(เมกะวัตต์)

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(เมกะวัตต์)

ภาคใต้
(เมกะวัตต์)

ภาคเหนือ
(เมกะวัตต์)

รวม
กำาลังผลิต
(เมกะวัตต์)

สัดส่วน 
(%)

1. โรงไฟฟ้า กฟผ.
   1.1 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Firm
    • นํ้ามันเตา 0.00 0.00 0.00 315.00 0.00 315.00 0.76
    • ก๊าซธรรมชาติ 3,086.00 5,150.00 650.00 1,476.00 0.00 10,362.00 24.93
    • ถ่านหินลิกไนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,180.00 2,180.00 5.25
    • พลังนํ้าเขื่อนขนาดใหญ่ 0.00 1,078.00 237.20 316.00 1,321.20 2,952.40 7.10
    • อื่นๆ (พลังนํ้าแบบสูบกลับ) 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 1.20

รวม 3,086.00 6,228.00 1,387.20 2,107.00 3,501.20 16,309.40 39.25
 1.2 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Non-Firm
    • พลังงานลม 0.00 0.00 2.50 0.19 0.00 2.69 0.01
    • นํ้ามันดีเซล 0.00 0.00 0.00 26.00 4.40 30.40 0.07
    • พลังงานแสงอาทิตย์ 0.00 5.02 1.01 0.01 0.51 6.55 0.02
    • พลังนํ้าเขื่อนขนาดเล็ก 0.00 10.12 7.06 1.28 17.34 35.78 0.09
    • พลังงานความร้อนใต้พิภพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00

รวม 0.00 15.14 10.57 27.48 22.54 75.73 0.18
รวมกําลังไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตได้ 3,086.00 6,243.14 1,397.77 2,134.48 3,523.74 16,385.13 39.43
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  
 2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และบริษัทในเครือ กฟผ. 
    • ก๊าซธรรมชาติ 0.00 12,012.00 0.00 930.00 0.00 12,942.00 31.14
    • ถ่านหินบีทูมินัส 0.00 2,006.50 0.00 0.00 0.00 2,006.50 4.83

รวม 0.00 14,018.50 0.00 930.00 0.00 14,948.50 35.97
 2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ 
    2.2.1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
       • พลังนํ้า 0.00 0.00 2,104.60 0.00 0.00 2,104.60 5.06
      • ถ่านหินลิกไนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473.00 1,473.00 3.54
    2.2.2 สหพันธรัฐมาเลเซีย
       • อื่นๆ (โครงการสายส่งเชื่อมโยง
          ไทย-มาเลเซีย (HVDC)) 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.72

รวม 0.00 0.00 2,104.60 300.00 1,473.00 3,877.60 9.33
   2.3 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

    2.3.1  ประเภทสัญญา Firm 
        • ก๊าซธรรมชาติ 810.00 3,287.00 0.00 0.00 0.00 4,097.00 0.10
        • ถ่านหิน 0.00 369.50 0.00 0.00 0.00 369.50 0.01
        • นํ้ามันเตา 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00
        • พลังงานหมุนเวียน (กากอ้อย,  
       แกลบ, ชีวมวล, ทะลายปาล์ม,  
       นํ้ามันดํา, เศษไม้ยางพารา) 0.00 162.00 114.00 29.00 25.00 330.00 0.79

รวม 810.00 3,818.30 113.30 29.00 29.50 4,800.10 11.55
    2.3.2 ประเภทสัญญา Non-Firm 
       • ก๊าซธรรมชาติ 65.00 205.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.01
       • ถ่านหิน 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00
       • พลังงานหมุนเวียน (กากอ้อย, 
       ก๊าซธรรมชาติจากการผลิต 
       น้ํามันดิบ, ก๊าซเหลือทิ้ง, ขยะ,  
       พลังงานลม, พลังงาน 
       แสงอาทิตย์, พลังนํ้า) 30.00 521.00 262.00 0.00 454.00 1,267.00 3.05

รวม 103.00 726.20 262.00 0.00 453.72 1,544.92 3.72
รวมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 913.00 18,563.00 2,479.90 1,259.00 1,956.22 25,171.12 60.57
รวมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 913.00 4,544.50 375.30 29.00 483.22 6,345.02 15.27

กําลังผลิตตามสัญญาของระบบ
(กําลังผลิตติดตั้งรวม)

3,999.00 24,806.14 3,877.67 3,393.48 5,479.96 41,556.25 100.00

กำาลังไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตได้ และกำาลังผลิตตามสัญญาของระบบ (กำาลังผลิตติดตั้งรวม)
จำาแนกตามประเภทเชื้อเพลิง และพื้นที่

EU1,	EU2

2557 (%)
2558 (%)
2559	(%)
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 1. สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

  อำาเภอบางกรวย จำาหวัดนนทบุรี 

 2. สำานักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง 5 แห่ง

  1. จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง

  2. จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

  3. จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

  4. จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

 3. โรงไฟฟ้า  11 แห่ง  ได้แก่ 

  1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลําปาง

  2. โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

  3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

  4. โรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่

  5. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ

  6. โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

  7. โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

  8. โรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กําแพงเพชร

  9. โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  10.โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

   จ.นครราชสีมา

  11.โรงไฟฟ้านํ้าพอง จ.ขอนแก่น

 4. เขื่อน 14 แห่ง  ได้แก่ 

  1. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

  2. เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

  3. เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์

  4. เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

  5. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี

  6. เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

  7. เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

  8. เขื่อนนํ้าพุง จ.สกลนคร

  9. เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี

  10.เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

  11.เขื่อนบางลาง จ.ยะลา

  12.เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

  13.เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี

  14.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่

สำานักงาน กฟผ.
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การวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญและขอบเขตการรายงาน

G4-17,	G4-18,	G4-22,	G4-23

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจําปี 

2559 ไดจ้ดัใหม้กีารวเิคราะหป์ระเดน็สําคญัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้กําหนดขอบเขต 

การรายงานตามแนวทางของ GRI G4 ไว้เฉพาะ 

ในส่วนของหนว่ยงานทีเ่ปน็กจิการ ของ กฟผ. ประกอบดว้ย 

สํานักงาน ฝ่ายปฏิบัติการ เขื่อน โรงไฟฟ้า และสถานี 

ไฟฟ้าแรงสูง จํานวน 41 แห่ง ทั่วประเทศ แต่ไม่รวม 

กจิการของบรษิัทยอ่ย บริษัทร่วม และกจิการการรว่มคา้

ของ กฟผ. ได้แก ่บรษิัท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

บรษิัท อแีกทไดมอนดเ์ซอรวิ์ส จาํกดั บรษิัท ผลิตไฟฟ้า

ราชบรุโีฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) บรษิัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) และบรษิัท ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จํากดั จํานวน 

5 แห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมทั้งใน

และตา่งประเทศอกี 36 แห่ง ของบริษัทในเครือดงักลา่ว 

ข้างต้น ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลการรายงานปี 2559 นี้ 

มีขอบเขตและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญโดย กฟผ. 

ได้ยกระดับการรายงานและตอบตัวชี้วัดในระดับ GRI 

G4-Comprehensive Level สาํหรบัการเปดิเผยข้อมลู

การรายงานในฉบบัป ี2558 ทีผ่า่นมานัน้ กฟผ. ได้ตอบ

ตัวชี้วัดในระดับ GRI G4-Core Level

กระบวนการจัดทําเนื้อหารายงานและขอบเขต 

การรายงานในปี 2559 กฟผ. ได้นํากระบวนการจัดทํา

เนือ้หารายงานและวิธีการกาํหนดขอบเขตการรายงาน

ตามแนวทางของ GRI G4 มาจัดเตรียมข้อมูลและ 

จดัทําเนือ้หารายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจาํป ี

2559 ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1.  การระบุประเด็นสำาคัญขององค์การ  
 (Issue Identification)

เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือทําความเข้าใจกับ

กิจกรรมการดําเนินงานและผลกระทบด้านต่างๆ ของ 

กฟผ. ในภาพรวมโดยยึดหลักการสําคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Inclusiveness) การสร้างความย่ังยืนร่วมกัน 

(Sustainability Context) ประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ของ กฟผ. (Materiality) และความครบถ้วนและครอบคลุมกิจกรรม 

การดําเนินงานด้านต่างๆ ของ กฟผ. (Completeness)

กฟผ. ได้วิเคราะห์บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนํามาใช้คัดเลือก 

และจัดทําประเด็นที่ สําคัญ หรือ EGAT’s Issue Universe 

โดยพิจารณาประเด็นที่มีความสําคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งใน 

ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับอุตสาหกรรม รวมประมาณ 100  

หัวข้อ ซึ่งจัดทําโดยกรอบเกณฑ์ด้านความยั่งยืนระดับสากลที่มีชื่อเสียง

และโดดเด่น อาทิ

• กรอบเกณฑ์ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การ

สหประชาชาติ 17 ข้อ (UN Sustainable Development Goals)

• สภาธุรกจิโลกว่าดว้ยการพัฒนาอยา่งย่ังยืน (World Business Council 

for Sustainable Development-WBCSD)

• ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ (UN Global Compact)

• การจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบของ GRI G4 (Global 

Reporting Initiative-GRI)

• แนวทางการประเมินความย่ังยืนของบริษัทผู้ทําการประเมิน 

ความยั่งยืนให้แก่ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ชื่อ 

RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment หรือ RobecoSAM CSA

ในปี 2559 นี้ กฟผ. ได้คัดเลือกประเด็นสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม มาทําการวิเคราะห์รวม 20 หัวข้อ และได้แสดงหัวข้อ 

เหล่านี้ไว้ในตารางขอบเขตการรายงานประเดน็สําคญัทัง้ภายในและภายนอก

2. การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
 (External Stakeholders Engagement) 

กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น 

ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียกลุ่มต่างๆ เกีย่วกบัประเดน็สาระสําคญัทัง้ 20 หวัข้อ

ข้างต้น ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 

และนําผลสํารวจที่ได้รับมาใช้เป็นข้อมูลนําเข้า (Inputs) สําหรับแกน Y 

หรือแกนตั้งของตาราง Materiality Matrix สําหรับขั้นตอนนี้ จะเป็น 

การวิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่ามีความสําคัญต่อ 

กิจการ กฟผ. แต่อาจไม่ใช่ประเด็นที่หน่วยงาน คือ กฟผ. เห็นว่ามี 

ความสําคัญต่อการดําเนินกิจการ
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3.	การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	 
 (Internal Stakeholders Engagement)

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. 

ระดับรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ โดยมี ผวก. กฟผ. เป็นประธาน 

ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาระสำาคัญทั้ง 20 หัวข้อ โดยใช้เกณฑ์ 

การพิจารณาต้นทุนผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ รวม 6 ประเภท 

(Six Capitals) ควบคู่กันไปด้วย ผลลัพท์ที่ได้นำามาใช้เป็นข้อมูลนำาเข้า 

ในตารางแกน X หรอืแกนนอนของตาราง Materiality Matrix ในขัน้ตอนนี้ 

เปน็การวิเคราะหป์ระเดน็ทีผู่ม้สีว่นไดส่้วนเสียภายใน กฟผ. เหน็ความสำาคัญ 

ต่อการดำาเนินกิจการแต่อาจไม่ใช่ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เห็นว่าสำาคัญ

4.		การวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญในการเปิดเผยการ  
	 รายงาน	(Materiality	Analysis)

 หลังจากได้พิจารณาข้อมูลนำาเข้าทั้งจากแกน X และแกน Y ร่วมกับ 

ประเด็นข้อกังวลวิกฤติและการให้ความสำาคัญของสังคมไทยที่มีต่อ 

การดำาเนินงานของ กฟผ. ในปัจจุบัน ซึ่งก็คือการยอมรับของสังคม 

ต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าแหง่ใหม ่รวมทัง้ประเด็นสำาคญั

ทีห่นว่ยงานกจิการไฟฟ้าชัน้นำาทัว่โลกหลายแหง่ (Peer 

Review) คัดเลือกมารายงานในช่วงปี 2558-2559 

กฟผ. ได้คัดเลือกประเด็นสำาคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 

ความมั่นคงของทรัพยากรนำ้า (Water) ชุมชนท้องถิ่น 

(Local Community) และการวิจัย และพัฒนา 

(Innovation) เป็นประเด็นสำาคัญ ของการรายงาน 

ในปี 2559 ขณะที่ประเด็นสำาคัญ 3 ลำาดับต้นๆ 

ที่หน่วยงานกิจการไฟฟ้าชั้นนำา เช่น บริษัท J-Power 

Group ของญีปุ่น่ บรษิัท Red Electrica Corporation 

ของสเปน บริษัท RWE Group และบริษัท EDP 

Renewables (EDPR) คดัเลือกมารายงานจะประกอบดว้ย 

การปกปอ้งสภาพภูมอิากาศ (Climate Protection) การ

วิจยัและพัฒนา (Innovation) การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 

(People are the cornerstone) และความพยายาม

แก้ไขประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่น 

และระดับโลก (Efforts relating to local and global 

environmental issues)

การวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญ (Materiality Matrix)

แกน X - ประเด็นที่ กฟผ. มองว่าสำาคัญต่อการดำาเนินกิจการ

แกน Y - ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำาคัญ

การต่อต้านการทุจริต

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

การกำากับดูแลกิจการ

ระบบนิเวศ

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ความพร้อมจ่ายและความ
มั่นคงเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การจัดทำาแผนรองรับ 
กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การใช้ทรัพยากรการปฏิบัติด้านแรงงาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรฐานสังคม

การใช้พลังงาน การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

การสานสัมพันธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

ความมั่นคงของทรัพยากรนำ้า

ชุมชนท้องถิ่น

การวิจัยและพัฒนา
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ขอบเขตการรายงานผลกระทบประเด็นที่มีความสําคัญครอบคลุม
หน่วยงานและพื้นที่ปฏิบัติการ	กฟผ.	และหน่วยงานและพื้นที่ภายนอก

สําหรับขอบเขตความสําคัญของประเด็นทั้ง 20 ประเด็น ที่ครอบคลุมหน่วยงานและพ้ืนที่ปฏิบัติการ กฟผ. รวมถึงหน่วยงาน 

และพื้นที่อื่นๆ ภายนอก แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ลำาดับ ประเด็น
สำาคัญ
(G4-19)

การเปิดเผยข้อมูล 
GRI G4 comprehensive  
'in accordance' option

ขอบเขตการรายงานผลกระทบ
(G4-20,	G4-21)

หน้า

ข้อมูล
มาตรฐาน

ทั่วไป 
(General	
Standard	

Disclosures)

ข้อมูล
มาตรฐาน

เฉพาะ 
(Specific
Standard	

Disclosures)

ข้อมูลเฉพาะ
กิจการไฟฟ้า 
(Disclosures	

for	the	Electric	
Utility	Sector)

หน่วยงาน
และพื้นที่

ปฏิบัติการ
ของ กฟผ.

หน่วยงาน
และพื้นที่
ภายนอก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง

1 ความมั่นคง 
ของ
ทรัพยากร
นํ้า

G4-EN8- 
G4-EN10

P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
และระบบส่ง

53

2 ชุมชน 
ท้องถิ่น

G4-SO1- 
G4-SO2

EU22 P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
และระบบส่ง

78-83

3 การวิจัย
และพัฒนา

DMA (former EU8) P P สถาบันการศึกษา 40-42

4 การต่อต้าน
การทุจริต

G4-DMA,
G4-SO3- 
G4-SO5

 
P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั

ดูแล ส่ือมวลชนและนักข่าว
สังคมในภาพรวมทั้งประเทศ 
พันธมิตรธุรกิจ

18-20

5 จริยธรรม
ในการ
ดําเนิน
ธุรกิจ

G4-56- 
G4-58

P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
และระบบส่ง นักวิชาการ/ 
องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาค
ประชาสังคม ลูกค้าหลัก/ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมใน
ภาพรวมทั้งประเทศ คู่ค้า/ 
พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน 
สื่อมวลชนและนักข่าว

33-34

6 การกํากับ
ดูแลกิจการ

G4-34- 
G4-55

G4-DMA,
G4-LA12

P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล

27-32

7 ระบบนิเวศ G4-EN11- 
G4-EN14

EU13 P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
และระบบส่ง

61-69

8 การปฏิบัติ
ตาม
กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม

G4-EN29 P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล

51

G4-19,	G4-20,	G4-21
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ลำาดับ ประเด็น
สำาคัญ
(G4-19)

การเปิดเผยข้อมูล 
GRI G4 comprehensive  
'in accordance' option

ขอบเขตการรายงานผลกระทบ
(G4-20,	G4-21)

หน้า

ข้อมูล
มาตรฐาน

ทั่วไป 
(General	
Standard	

Disclosures)

ข้อมูล
มาตรฐาน

เฉพาะ 
(Specific
Standard	

Disclosures)

ข้อมูลเฉพาะ
กิจการไฟฟ้า 
(Disclosures	

for	the	Electric	
Utility	Sector)

หน่วยงาน
และพื้นที่

ปฏิบัติการ
ของ กฟผ.

หน่วยงาน
และพื้นที่
ภายนอก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง

9 ความพร้อม
จ่ายและ
ความมั่นคง
เชื่อถือได้
ของระบบ
ไฟฟ้า

EU10
DMA (former EU6)

P P ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ 
ผู้ กํากับดูแล ลูกค้าหลัก/ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวมทัง้ประเทศ คูค่า้/ 
พันธมิตรธุรกิจ ส่ือมวลชน 
และนักข่าว สถาบันการศกึษา

43-49

10 การปล่อย
ก๊าซ 
เรือนกระจก

G4-EN15- 
G4-EN19

EU5 P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

54-60

11 อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

G4-DMA,  
G4-LA5- 
G4-LA8

P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล

76-77

12 การจัด
แผนรองรับ
กรณีเกิด
เหตุการณ์
ฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ

DMA 
(former EU21)

P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

86-88

13 การบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง
และภาวะ
วิกฤติ

G4-35, 
G4-45- 
G4-46

P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

35-37

14 การใช้
ทรัพยากร

G4-EN1- 
G4-EN2

P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล

51-52

15 การสาน
สัมพันธ์ 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

G4-24- 
G4-27

P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
และระบบ ส่งนักวิชาการ/ 
อ ง ค์ ก ร พัฒนา เ อ ก ช น / 
ภาคประชาสังคม ลูกค้าหลัก/
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวมทัว้ประเทศ คูค่า้/ 
พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน 
สื่อมวลชนและนักข่าว

21-25

16 การบริหาร
จัดการห่วง
โซ่อุปทาน

G4-DMA, 
G4-EC9

P P คู่ค้า ผู้รับเหมา 38-39

G4-19,	G4-20,	G4-21
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ลำาดับ ประเด็น
สำาคัญ
(G4-19)

การเปิดเผยข้อมูล 
GRI G4 comprehensive  
'in accordance' option

ขอบเขตการรายงานผลกระทบ
(G4-20,	G4-21)

หน้า

ข้อมูล
มาตรฐาน

ทั่วไป 
(General	
Standard	

Disclosures)

ข้อมูล
มาตรฐาน

เฉพาะ 
(Specific
Standard	

Disclosures)

ข้อมูลเฉพาะ
กิจการไฟฟ้า 
(Disclosures	

for	the	Electric	
Utility	Sector)

หน่วยงาน
และพื้นที่

ปฏิบัติการ
ของ กฟผ.

หน่วยงาน
และพื้นที่
ภายนอก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง

17 การปฏิบัติ
ด้าน
แรงงาน

G4-9-
G4-11

G4-LA1-
G4-LA4,
G4-LA9-
G4-LA11,
G4-LA13-
G4-LA16

EU15, EU17, EU18 P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั 
ดูแล พนักงานและสหภาพ 
แรงงาน

71-75

18 การปฏิบัติ
ตาม
กฎหมาย
และ
มาตรฐาน
สังคม

G4-SO8 P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั
ดูแล

78

19 การใช้
พลังงาน

G4-EN3- 
G4-EN7

P P ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมใน
ภาพรวมทั้วประเทศ คู่ค้า/
พันธมิตรธุรกิจ

52

20 การ
ประเมิน
ด้านสิทธิ
มนุษยชน

G4-HR9 P P หนว่ยงานภาครฐัและผูกํ้ากบั 
ดูแล พนักงาน/สหภาพแรงงาน

84-85

G4-19,	G4-20,	G4-21
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การต่อต้านการทุจริต
กฟผ. ยังคงมุ่งม่ันเป็นองค์การโปร่งใส บริหารงานอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

สามารถตดิตามผลและตรวจสอบได ้โดยมกีารดําเนนิงานเรือ่งการปอ้งกนั 

การทุจริตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กฟผ. โดยมีรองผู้ว่าการบริหาร

เป็นประธานทําหน้าที่กํากับดูแลงานด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติใน กฟผ. ทัง้นี ้กิจกรรมการดําเนนิงานจะเน้นการป้องกันมากกว่าการ 

ปราบปราม ประกอบด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการการปอ้งกนัและปราบปราม 

การทจุรติของ กฟผ. ใหส้อดคล้องกบัเปา้ประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรข์องแผน

วิสาหกจิ กฟผ. ป ี2559-2569 รวมทัง้รองรบัแผนยุทธศาสตรช์าต ิว่าดว้ย

การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่1 การปลูกจิตสํานกึ คา่นยิม 

คณุธรรม จรยิธรรม และสรา้งวินยัแกท่กุภาคสว่น และการรวมพลังแผน่ดนิ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดการป้องปรามการทุจริตทั่วทั้งองค์การ กฟผ. 

ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ประจําปี 2559 โดยกําหนดตัวชี้วัดเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ 

การป้องปรามทุจริตคอรัปชั่น ให้ทุกสายงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน

กิจกรรมการดำาเนินงานที่มีการประเมินความเสี่ยง 
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ในปี 2559 กฟผ. กําหนดให้ทุกสายงานประเมินความเสี่ยงด้านการ

ทุจริต โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมการดําเนินงานทุกกิจกรรมที่มีโอกาส 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

โอกาสเกิด (P) : ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์

ระดับ โอกาสที่จะเกิด เกณฑ์การประเมิน

1 น้อย ร้อยละ 1 ถึง 20 

2  ปานกลาง มากกว่าร้อยละ 20 ถึง 50 

3  สูง มากกว่าร้อยละ 50 ถึง 80

4  สูงมาก มากกว่าร้อยละ 80

ผลกระทบ (I) : จากการเกิดทุจริต

ระดับ โอกาสที่จะเกิด เกณฑ์การประเมิน

1 น้อย ระบบงานสามารถตรวจพบการทุจริตได้ก่อนเกิดความเสียหาย

2  ปานกลาง เกิดความเสียหายแต่สามารถเรียกคืนค่าเสียหายได้ มีการสอบสวนลงโทษภายใน กฟผ. 

3  สูง มีการฟ้องร้องศาลเพ่ือเรียกคืนค่าเสียหาย มีหนังสือร้องเรียนเรื่องทุจริตและมีการสอบสวนหา 
ข้อเท็จจริง โดยหน่วยงานกํากับดูแลภายนอกเข้ามาสอบสวน เช่น คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) สาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

4  สูงมาก มีข่าวเชิงลบในหน้าหนังสือพิมพ์ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์การ

เกดิการทจุรติ และสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณอ์งคก์าร 

พร้อมทั้งจัดทําแผนหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของ 

ทุกหน่วยงานทั้งระดับสายงานและระดับฝ่าย มีโอกาส

เกิด (Probability : P) และมีผลกระทบ (Impact : I) 

อยู่ในระดับ 1 เท่ากันทุกกิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งระดับสายงานและระดับฝ่าย มี

การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk) 

ที่มีโอกาสเกิดขึ้นครอบคลุม 7 ประเภท ได้แก่ 

 F1 การกําหนดนโยบายที่ไม่เป็นธรรม (Fraud  

   Policy) 

 F2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 

   Interest)

 F3 การให้ หรือเรียกรับสินบน (Corruption)

 F4 การเจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  

   (Non-Compliance) 

 F5 การตกแต่งรายงานทางการเงิน หรือผลการ 

   ดําเนนิงานทีสํ่าคญั (Reporting Manipulate) 

 F6 การนําทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ประโยชน์ 

   ส่วนตน (Misappropriation of Assets) 

 F7 การใช้เทคโนโลยีเพื่อกระทําการทุจริต

   (Information Technology Fraud)

G4-DMA,	G4-SO3
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จำานวนและร้อยละของกิจกรรม 
การดำาเนินงานที่ถูกประเมินว่าเสี่ยงต่อ 
การเกิดทุจริต และระบุความเส่ียงท่ีสำาคัญ

กฟผ. รวบรวมกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมด 63 

กจิกรรม ในการวางแผนการตรวจสอบประจําป ี2559 และ

แผนการตรวจสอบเชงิกลยทุธ์ ป ี2559-2563 พรอ้มทัง้ 

ประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิเหตุการณท์จุรติทกุกจิกรรม

คิดเป็นร้อยละ 100 

การสื่อสารและการอบรม
เรื่องการต่อต้านการทุจริต

กฟผ. ได้จัดให้มีการส่ือสารและการอบรมเรื่อง

นโยบายและกระบวนการตอ่ตา้นการทจุรติอย่างตอ่เนือ่ง 

เพ่ือส่งเสรมิและรว่มประกาศเจตนารมณใ์นการขบัเคลือ่น 

กฟผ. ให้เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ในกลุ่ม 

คณะกรรมการ กฟผ. คณะผู้บริหาร และพนักงาน 

ทุกระดับชั้น รวมทั้งกระตุ้นจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และ 

เป็นธรรม เพ่ือให้ กฟผ. มีการบริหารงานที่ดี 

มปีระสิทธิภาพ และไดก้ารยอมรบัจากผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

ทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อข้อสั่งการของ

นายกรฐัมนตร ีทีกํ่าหนดใหส่้วนราชการรว่มดําเนนิการให ้

ป ี2559 เปน็ปแีหง่ธรรมาภิบาล โดยกจิกรรมครัง้สําคญั

และโดดเด่น มีดังนี้

• งาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” เมื่อวันที่ 5 

กันยายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกถึง

เจตนารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในการร่วมกัน 

ขับเคลื่อน กฟผ. ให้เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล 

ปราศจากการทุจริต มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติ

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลประจําปี 2559 โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 

ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธาน และมีกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ 

และผู้บริหาร กฟผ. รวมท้ังผู้บริหารจากบริษัทในเครือ กฟผ. และ 

หน่วยงานภายนอก เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 

สํานักงานใหญ่ กฟผ. 

• กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้าน

คอรัปชั่นสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ กฟผ. สํานักงานใหญ่

• กิจกรรมรณรงค์ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of National Anti-Corruption  

Commission-ONACC) รวม 7 ครั้ง

• กิจกรรมรณรงค์ร่วมกับองค์กรต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)  

(Anti-Corruption Organization of Thailand) ในงานวนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่

แห่งชาติ 2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 

• กิจกรรมร่วมกับสมาคมผู้ส่ือข่าวต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)  

(The Association of Correspondents for Anti-Corruption of  

Thailand) เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2559 โดยผูบ้รหิาร กฟผ. รว่มแถลงขา่ว

โครงการสัมมนาการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรช์าตภิายใตห้วัข้อ “คอรัปชัน่....

หายนะประเทศไทย” 

• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูก 

จิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดย กฟผ. จัดให้มี 

การส่ือสารและถา่ยทอดการปฏิบติัตามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบตัิ 

อย่างมีจริยธรรมไปยังผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสาร 

หลากหลายรปูแบบ เชน่ คูม่อื แผน่พับ E-learning และเว็บไซต์การกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีนอกจากนี ้ยงัจดัทําเปน็ซดีแีจกจา่ยใหท้กุหนว่ยงานเผยแพร ่

ในที่ประชุมทุกระดับด้วย

G4-SO3,	G4–SO4
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จำานวนและร้อยละของผู้ได้รับการสื่อสาร 
และฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

ผู้เข้าอบรม จำานวน (คน) ร้อยละ (%)

คณะกรรมการ กฟผ. และสมาชิก 6 54.55

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ 22,403 100

หน่วยงานคู่ค้าของ กฟผ. 81 27.00

หมายเหต ุ *หนว่ยงานคู่ค้าของ กฟผ. ไดร้บัการส่ือสารเรือ่งการตอ่ต้านการทจุรติเฉพาะหนว่ยงานท่ีอยู่ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และเปน็หนว่ยงานที ่

  กฟผ. มีการจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้ง มีการส่งมอบงานตรงเวลา

สําหรับคดีความทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตที่ฟ้องร้องหน่วยงานหรือพนักงานขององค์กร และผลของคดีความนั้น ในรอบปี 

2559 กฟผ. ไม่มีคดีความที่องค์กรหรือพนักงานถูกฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการทุจริตคอรัปชั่น และไม่มีเหตุการณ์ทุจริตคอรัปชั่น 

ทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รซึง่คูค่า้ทางธุรกจิ (Business Partners) ถกูบอกเลกิสัญญาหรอืไมต่่อสัญญา เนือ่งจากละเมดิสัญญาทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทุจริตคอรัปชั่น แต่มีเหตุการณ์ทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 8 กรณี ได้แก่ ลักทรัพย์ 4 กรณี และยักยอกทรัพย์ 

เบิกค่าล่วงเวลาเป็นเท็จ เบิกค่าที่พักและค่าพาหนะเป็นเท็จ มีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากบุคคลภายนอกเพ่ือแลกเปล่ียนในการ 

ช่วยเหลือให้เข้าทํางานใน กฟผ. เหตุการณ์ละ 1 กรณี ซึ่ง กฟผ. ลงโทษโดยให้ออก 5 กรณี และปลดออก 3 กรณี

G4-SO4,	G4-SO5



021รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ON PATHWAYS
TO SUSTAINABILITY

บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฟผ. มุง่เนน้การบรหิารความสัมพันธ์กบัผูม้สีว่นได้ 

ส่วนเสีย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานหลัก 

ทีต่อ้งดาํเนนิการควบคูไ่ปกบัการผลิตไฟฟ้า จงึกาํหนด

เป้าประสงค์ไว้ในแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์การว่า 

“กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติ 

(ดแีละเก่ง)” เพ่ือใหม้แีนวทางตอบสนองความคาดหวงั

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน

ดงันัน้ ในป ี2559 กฟผ. โดยคณะทํางานดําเนนิงาน 

และทวนสอบความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ตามมาตรฐาน 

ISO 26000 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกสายงาน 

G4-24,	G4-25

จึงได้ทําการทบทวนวิเคราะห์และจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญความ

คาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากที่กําหนดไว้ในเล่มแผนแม่บท

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ปี 2552 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

โดยพิจารณาจากปจัจยัการเปล่ียนแปลงเชงินโยบายของหนว่ยงานภาครฐั 

และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม 

ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า 

และธุรกจิขายลิกไนต์ รวมทัง้ธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการใหบ้รกิารเดนิเครือ่ง 

และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุด

ของประเทศ โดยผลจากการทบทวนและวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียที่มีความสําคัญต่อ กฟผ. ยังคงแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ตามเดิม 

ได้แก่

สถาบันการเงิน

พนักงานและ
สหภาพแรงงาน

คู่ค้า/
พันธมิตรธุรกิจ

ลูกค้าหลัก/
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป

และสังคมในภาพรวม

นักวิชาการ/
องค์กรพัฒนาเอกชน/ 
ภาคประชาสังคม

ชุมชน
(รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง)

สื่อมวลชนและนักข่าว

ภาครัฐและผู้กํากับดูแล
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การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 

8 กลุ่ม ท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพ่ือจัดทาํ 

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจําปี 2559 น้ัน 

ภายนอกองค์กร กฟผ. ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น 

เร่ืองความย่ังยืน พร้อมท้ังสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

โดยรอบสํานักงานฝ่ายปฏิบัติการ โรงไฟฟ้า และเข่ือน 

สําหรับภายในองค์กร เช่น พนักงานและสหภาพแรงงาน 

ได้สํารวจความคิดเห็นเร่ืองความย่ังยืน พร้อมท้ังสัมภาษณ์

ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ นอกจากน้ี ยังได้จัดประชุม 

ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการเพ่ือวิเคราะห์

และคัดเลือกประเด็นสําคัญอีกด้วย

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั้น กฟผ. ได้กําหนดผู้รับผิดชอบตามพันธกิจ 

ของแต่ละสายงาน เพ่ือให้สามารถค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง

สรา้งคณุคา่ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังไดต้รงตามทีก่ลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต้องการอยา่งสมดุลและสอดคล้อง

กบัการดาํเนนิธุรกิจ เพ่ือใหบ้รรลวัุตถปุระสงค์ตามเปา้หมายของ กฟผ. โดยผลจากการเข้าไปมส่ีวนรว่มกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย มดีงันี้

G4-26
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กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการสานสัมพันธ์/
ช่องทางการสื่อสาร

ประเด็นความคาดหวังที่ได้
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนอง/ผลลัพท์

1. ภาครัฐและผู้กำากับดูแล

• กระทรวงพลังงาน
• คณะกรรมการกํากบักจิการ 
 พลังงาน
• สํานักงานคณะกรรมการ 
 นโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กระทรวงการคลัง
• สํานักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาการเศรษฐกิจและ 
 สังคมแห่งชาติ
• สํานักงานการตรวจเงิน 
 แผ่นดิน
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม
• องค์การบรหิารส่วนทอ้งถิน่

• เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง
• จัดกิจกรรมพบปะเย่ียมเยียน 
 และปรึกษาหารืออย่าง 
 เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 
 ทุกไตรมาส
• จัดทัศนศึกษาเชิงประจักษ์ 
 แหล่งผลิตไฟฟ้า และการ 
 ดําเนินงานด้านต่างๆ ของ  
 กฟผ. ทุกปี
• จัดกิจกรรมสัมพันธ์ทุกปี
• มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
 และร่วมงานวันสําคัญ เช่น  
 วันสถาปนา งานประเพณี 
 ต่างๆ เป็นต้น

• ปฏิบติัตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั กฎหมายและ 
 นโยบายของหน่วยงานกํากับดูแล
• ดําเนินการได้ผ่านเกณฑ์ประเมินผล 
 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินลงทุน 
 (PA กฟผ.)
• การควบคุมและติดตามงบประมาณ 
 สนับสนุนหน่วยงานภายนอกให้นําไปใช้ 
 ตรงตามวัตถุประสงค์
• จดัทําขอ้มูลการดําเนนิงานเพ่ือใชป้ระกอบ 
 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่อง 
 โครงการระบบส่งไฟฟ้าฯ แผนพัฒนา 
 กาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และ 
 การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและ 
 ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตไฟฟ้า (Ft) 
• การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ 
 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
 พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579  
 (AEDP2015) 
• การเปดิเผยข้อมลูครบถว้น โปรง่ใส และ 
 ตรวจสอบได้ เช่น ผลกระทบจากการ 
 ดําเนินงานของ กฟผ. และมาตรการป้องกัน 
 แก้ไขเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นต้น

• ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการ 
 ประกอบกิจการพลังงานปี พ.ศ. 2550
• ได้ปรับฐานคะแนนของเกณฑ์การ 
  ประเมินผลระดับ 5 จากคะแนนเต็ม 5

• จดัทาํหลกัเกณฑก์ารสนบัสนนุงบประมาณ 
 ใหห้นว่ยงานภายนอกทีม่มีาตรฐานชดัเจน  
 และมีความโปร่งใส
• แผนงานและโครงการ กฟผ. ได้รับ 
 อนุมัติ เช่น แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า 
 ของประเทศไทย (PDP) และโครงการ 
 ขยายระบบส่งไฟฟ้า

• พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
 หมุนเวียน เช่น พลังงานลม เป็นต้น

• จัดทํารายงานประจําปี และรายงาน 
 เพื่อการพัฒนาอย่างยืน กฟผ. ต่อเนื่อง 
 ทุกปี

2. ชุมชน

• ชุมชนตามแนวสายส่ง
• ชุมชนโดยรอบเขื่อน และ 
 โรงไฟฟ้า

• จัดตั ้งกองจิตอาสา
 หน่ึงกอง/หน่ึงหมู่บ้าน 
 ห น่ึง ฝ่าย/ห น่ึง ตําบล 
 เพ่ือประสานงานร่วมกับ 
 ชุมชนทุกเดือน
• ลงพ้ืนท่ีพบปะ/เย่ียมเยือน/ 
 สนับสนุนและเข้าไปมี 
 ส่วนร่วมในกิจกรรมและ 
 งานประเพณีต่างๆ ของ 
 ชุมชนอย่างต่อเน่ือง
• จัดรับฟังความคิดเห็นของ 
 ประชาชนในกระบวนการ 
 จัดทํา EIA/EHIA
• เ ชิญ ผู้แทนชุมชนเ ข้า 
 เย่ียมชมเข่ือน โรงไฟฟ้า  
 และโครงการ กฟผ. ทุกปี
• จัดกิจกรรมสานเสวนา/ประชุม 
 ช้ีแจง/ประชุมไตรภาคี ทุกปี

• การแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบจากการ 
 ดาํเนนิงานของ กฟผ. ทีม่ตีอ่ชมุชน สังคม  
 และส่ิงแวดล้อม เช่น ถูกรอนสิทธ์ิจาก 
 การวางแนวสายส่งทําให้สูญเสียรายได้ 
 ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่
• การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาส่ิงแวดล้อม
• การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 รวมถึงกฎหมายการจราจร
• การเผยแพร/่ชีแ้จงข้อมลูทีเ่ปน็จรงิ ถกูตอ้ง 
 และครบถ้วน ให้ชุมชนรับรู้และเข้าใจ
• ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
 ของชุมชน

• จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพ 
 ชีวิต และโครงการด้านสังคมและ 
 ส่ิงแวดล้อม เช่น แพทย์/ทันตกรรมเคล่ือนท่ี  
 คลีนิคให้ความรู้และคําปรึกษาด้านกฎหมาย 
 เคล่ือนท่ี ชีววิถี แว่นแก้ว เป็นต้น
• ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ปฏิบัติตามกฎหมาย และจัดทํารายงาน  
 EIA และ EHIA
• จัดทําบอร์ดแสดงคุณภาพอากาศของ 
 โรงไฟฟ้า
• จัดต้ังเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
 ส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้า

3. สถาบันการเงิน

• ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
 (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ธนาคารกสิกรไทย 

• ติดต่อโดยตรงจากการ 
 ประสานงานรายวัน
• พบปะเย่ียมเยียนอย่างเปน็ 
 ทางการ/ไม่เป็นทางการ 
 ทุกเดือน

• จดัทํารายละเอยีดการโอนเงนิผา่นระบบ 
 ออนไลนถ์กูตอ้ง ครบถ้วน เช่น เงินเดือน  
 เงินยืมทดรองและค่าสวัสดิการต่างๆ 
• มเีจา้หนา้ทีป่ระสานงานท่ีดี ให้ความสะดวก 
 รวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล

• ปรับปรุงกระบวนการเคลียร์เงินยืมทดรอง 
 ท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางผ่านระบบออนไลน์  
 (Bill Payment)
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการสานสัมพันธ์/
ช่องทางการสื่อสาร

ประเด็นความคาดหวังที่ได้
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนอง/ผลลัพท์

4. สื่อมวลชนและนักข่าว

สื่อมวลชนและนักข่าว
• ส่วนกลาง
• ส่วนท้องถิ่น

• จดัทศันศกึษาเชงิประจกัษ ์
 แหล่งผลิตไฟฟ้า และการ 
 ดําเนนิงานดา้นตา่งๆ ของ  
 กฟผ. ทุกปี
• พบปะเย่ียมเยียน/แสดง 
 ความยินดีในโอกาสต่างๆ 
 ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

• เปดิเผยข้อมลูทีเ่ปน็จรงิ ถกูต้อง ครบถว้น 
 และทันต่อเหตุการณ์
• มชีอ่งทางในการส่ือสารข้อมลูทีเ่ขา้ถงึงา่ย
• มีสัมพันธภาพที่ดีและสนับสนุนกิจกรรม 
 ของสื่อมวลชน

• นําเสนอข่าวครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง  
 ภายในเวลาท่ีกําหนด
• จัดงานแถลงข่าว
• เชิญเข้าร่วมกิจกรรมท่ี กฟผ. จัดข้ึน
• สนับสนุนและร่วมงานวันนักข่าว

5. นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม

• นักวิชาการอิสระ
• องค์กรอิสระด้านส่ิงแวดล้อม
• สถาบันการศึกษาท้องถิ่น
• มหาวิทยาลัยองคก์รพัฒนา 
 เอกชน
• ผู้นําชุมชน
• องค์การบริหารจัดการ 
 ก๊าซเรือนกระจก
• คณะกรรมการไตรภาคี  
 (ของแต่ละพื้นที่) 

• จัดกิจกรรมพบปะและ 
 แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 ตามแผน
• จั ดกิ จกรรมเ ย่ียมชม 
 โรงไฟฟ้า เข่ือน และ 
 การดําเนินงานด้านต่างๆ 
 ของ กฟผ. ทุกปี
• จัดทําสกู๊ปข่าว บทความ 
 เผยแพรผ่า่นสือ่สาธารณะ 
 ต่อเนื่องทุกเดือน เช่น  
 โทรทศัน ์วทิยุ หนงัสือพิมพ์  
 เป็นต้น 

• การเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลที่เป็นจริง  
 ถูกต้อง และครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 
 ด้านบวกและลบ เช่น ผลกระทบจาก 
 การดําเนนิงานของ กฟผ. และมาตรการ 
 ป้องกัน และแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบ 
 ที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น
• การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ถูกต้องและครบถ้วน
• การกําหนดมาตรการปอ้งกนั แกไ้ข และ 
 ลดผลกระทบอย่างเพียงพอ

• การเพ่ิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการ 
 ผลิตไฟฟ้าให้มากข้ึน

• กําหนดยุทธศาสตร์ กฟผ. ว่า “เป็นองค์การ 
 ท่ีห่วงใยสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม”

• จัดทํารายงาน EHIA EIA และ IEE

• บ ริหาร จัดการลดการปล่อยก๊าซ 
 คาร์บอนไดออกไซด์ และมุ่งสู่การผลิต 
 พลังงานไฟฟ้าท่ีย่ังยืน
• พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
 หมุนเวียน เช่น พลังงานลม เป็นต้น

6. ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม

ลูกค้าหลัก
• กฟน.
• กฟภ. 
• ลูกค้าตรง
• ลูกค้าเดินเครื่องและ 
 บํารงุรกัษา (O&M) ไดแ้ก ่
 โรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศ 
 และต่างประเทศ

• ระบบรับฟังเสียงลูกค้า
• ตัวแทนฝ่ายขาย และ 
 บริการ
• กิจกรรมสัมพันธ์
• พบปะเยี่ยมเยียน
• ประชุม/สัมมนา
• ติดต่อโดยตรงจากการ 
 ประสานงานรายวัน

• คุณภาพของการจา่ยไฟฟ้า และบรกิารที ่
 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 ทั้งด้านเทคนิค การประสานงาน และ 
 การบริหารสัญญา

• การวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม 
 กับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของ 
 กฟภ. และ กฟน.
• การปฏิบัติตามนโยบายแนวทางกํากับ 
 เง่ือนไขของระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า และ 
 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

• จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับเพ่ือใช้เป็น 
 แนวทางปฏิบัติ เช่น
  * แผนบํารุงรักษาสายส่ง
  * แผน Switching ระหว่าง กฟผ. กับลูกค้า
  * แผนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• แผนงานและโครงการ กฟผ. ได้รับอนุมัติ เช่น 
 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
 (PDP) และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า
• ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการ 
 ประกอบกิจการพลังงานปี พ.ศ. 2550  

ประชาชนทั่วไปและสังคม
ในภาพรวม

• จัดนิทรรศการร่วมกับ 
 หน่วยงานต่างๆ
• บรรยายให้ความรู้ผ่าน 
 ส่ือสาธารณะ เชน่ โทรทศัน ์ 
 หนงัสอืพิมพ์ วิทยุ เปน็ต้น
• เว็บไซต์ กฟผ.
 (www.egat.co.th)
• Call Center กฟผ. 1416
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ.
 (prinfo.egat.co.th)

• มีรูปแบบการส่ือสารผลการดําเนินงาน 
 ด้านความรบัผดิชอบตอ่สังคมของ กฟผ.  
 ให้เห็นชัดเจน
• การส่ือสารขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิ ถกูต้อง และ 
 ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง
• การคอรัปชั่น

• การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
 ด้านส่ิงแวดลอ้ม และวิถชีวีติความเปน็อยู่

• จัดทํารายงานประจําปี และรายงาน 
 เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน กฟผ. ตอ่เนือ่ง 
 ทกุป ีโดยไดร้บัรางวัลรายงานความยัง่ยนื 
 ระดับดีเ ด่นจากตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อน
• จัดทําบันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
 การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนด 
 ตัวชีวั้ดการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่และการ 
 ปอ้งปรามทจุรติคอรร์ปัชัน่ ใหท้กุสายงาน 
 รับผิดชอบร่วมกัน
• พัฒนาการดาํเนนิงานตามมาตรฐาน ISO 
 26000 จนไดร้บัรางวัลดา้นความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น
 * Thailand Coal Awards 2015
 * CSR-DIW/CSR-DPIM Continuous Awards
 * ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการสานสัมพันธ์/
ช่องทางการสื่อสาร

ประเด็นความคาดหวังที่ได้
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนอง/ผลลัพท์

7. พนักงานและสหภาพแรงงาน

• พนักงาน
• พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ  
 เช่น พนักงานขับเครื่อง
 จักรกล พนักงานขับรถ
• สมาชิกสหภาพแรงงาน
• ลูกจ้างเหมางานบริการ

• ผูบ้รหิารถา่ยทอด นโยบาย  
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผน 
 กลยทุธ์ และแผนปฏิบตักิาร 
 ประจําปีให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 ทุกระดับรับทราบทุกปี
• จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 ทุกครึ่งปี
• ส่ือสารขอ้มลูผา่นส่ือภายใน 
 อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ  
 เช่น รายการ EGAT TV  
 หนังสือ EGAT Magazine  
 ข่าวรายวัน เสียงตามสาย  
 เป็นต้น
• ประชุม/สัมมนาทุกเดือน
• ปฐมนเิทศ (พนกังานใหม)่
• อีเมล/เว็บไซต์ภายใน
• กล่องรับข้อเสนอแนะ

• การบริหารผลงานท่ีเป็นธรรมด้านความ 
 ก้าวหน้าในอาชีพและค่าตอบแทน
• ความม่ันคงในการทํางาน (พนักงาน 
 สัญญาจ้างพิเศษ)
• การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ 
 สัญญาจ้างลูกจ้างเหมางานบริการ

• ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ 
 ทํางานท่ีดี
• สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

• ระบบประเมินผลบุคคล กฟผ. 
 (PMSP-ประเมิน KPI และ Competency)
• คัดเลือกบุคคลต้นแบบเพ่ือมอบเกียรติบัตร 
 ยกย่องชมเชย
• ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบคูส่ญัญา 
 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ 
 สัญญาจ้างลูกจ้างเหมางานบริการ
• จดัอบรมความปลอดภัยระบบ EGAT SMS

• เพ่ิมเงนิชว่ยเหลอืการรกัษาพยาบาลโรค 
 ทีเ่กีย่วกบัทนัตกรรม และคา่เล่าเรยีนบตุร 
 ทั้งสถานศึกษาของทางราชการและของ 
 เอกชน
• ผลสํารวจความผกูพันของพนกังาน กฟผ.  
 ได้คะแนนร้อยละ 80.80

8. คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

คู่ค้า
• ผู้ รับจ้าง/ผู้ รับเหมา/ 
 ผู้รับเหมาช่วง
• Supplier
• IPP, SPP
• บ ริ ษั ท ผ ลิ ต อุ ป ก รณ์  
 โรงไฟฟ้า
• บรษิัท/หา้งรา้น/คูส่ญัญา 
 ท่ีจดทะเบยีนประกอบธุรกจิ 
 กับ กฟผ.

• จัดประชุมผู้ประกอบการ 
 ท่ีเป็นคู่สัญญากับ กฟผ.  
 ทุกปี
• สรา้งเครอืขา่ยแลกเปลีย่น 
 เรียนรู้
• ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมการ 
 ทํางาน
• พบปะเยี่ยมเยียน/ปรึกษา 
 หารือ/แลกเปล่ียนความ 
 คิดเห็น
• บรหิารความสัมพันธ์ทีดี่กับ 
 ลูกค้า
• ติดต่อโดยตรงจากการ 
 ประสานงานรายวัน

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
• การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมในการส่งมอบสินค้า 
 และบริการ
• บริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และอุปกรณ์ 
 ไฟฟ้า/สัญญาจ้างท่ีเป็นธรรมและตาม 
 กําหนดเวลา
• การปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาต่อพนักงาน 
 บริษัทผู้รับจ้างด้านแรงงานจ้างเหมา

• ข้อมูลงานจ้าง/ข้อควรปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 ถูกต้องครบถ้วนทันเหตุการณ์ เช่น 
 การมุ่งให้เกิดพฤติกรรมการทํางานตาม 
 กฎความปลอดภัย

• ใช้ระเบียบวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  
 Procurement : e-GP) 

• จัดต้ังคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์ 
 การเขียนข้อกําหนดงานจ้าง (TOR) 
 บริษัท Supplier ครอบคลุมประเด็น 
 กฎหมายแรงงาน และมาตรฐาน ISO 26000
• เพ่ิมเติมมาตรการด้านความปลอดภัยใน 
 การทํางานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย  
 การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Action)  
 และสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe  
 Condition)
• นําระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 อุตสาหกรรม (มอก.18001-2554 & OHSAS  
 18001:2007) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ

พันธมิตรธุรกิจ • จดัทาํแผนและลงนามความ 
 ร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)

• ความร่วมมือด้านวิชาการในกิจการไฟฟ้า  
 (วางแผน/ปฏิบัติการ/บํารุงรักษา)

• จัดประชุม/สัมมนาแลกเปล่ียนความรู้และ 
 ประสบการณ์ด้านวิชาการในกิจการไฟฟ้า
• สานต่อความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ EHIA (Environmental Health Impact Assessment) หมายถึง การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  EIA (Environmental Impact Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  IEE (Initial Environmental Examination) หมายถึง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

จากสายพระเนตรยาวไกลสู่พลังงานไทยที่ยั่งยืน
โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

...ปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ
หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม	ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่นๆ

ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศ	ในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน	
ทั้งในการแก้ไข	ลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อม
ให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข

ของตนเองและเพื่อนมนุษย์...

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ในรอบปี 2559 กฟผ. ได้ยกระดับการดําเนินงาน

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร

โปรง่ใสและมคีณุธรรม ซึง่ภาพรวมการดําเนนิงานของ 

กฟผ. มโีครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการ ทีม่บีทบาทในการกําหนดเปา้ประสงค์ 

คา่นยิม และยทุธศาสตรอ์งค์การ ส่วนประสิทธิภาพและ 

วิธีการประเมินผลงานของคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ กฟผ. ประเมินจากผลการบริหารจัดการ 

ความเส่ียง การตรวจสอบเนือ้หารายงานดา้นความย่ังยืน 

การประเมินผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งค่าตอบแทนและการสร้าง 

แรงจงูใจแกค่ณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการและผู้บรหิาร 

ระดับสูง

G4-34

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ว่าการ

คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล กฟผ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
การบริหารของ
คณะกรรมการ กฟผ. 

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล กฟผ.

คณะกรรมการ
สรรหาผู้ว่าการ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
ผู้ว่าการ กฟผ.

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ว่าการ

คณะกรรมการ
บริการความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหารองผู้ว่าการ

คณะกรรมการ
สรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการ 
และผู้อำานวยการฝ่าย

คณะกรรมการ
สรรหาที่ปรึกษา 
และผู้เชี่ยวชาญ

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

 สำานักตรวจสอบภายใน

 สำานักผู้ว่าการ

 รองผู้ว่าการระบบส่ง รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

 รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

 รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

 รองผู้ว่าการบริหาร

 รองผู้ว่าการกิจการสังคม

โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ  
โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของ กฟผ. ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงคณะกรรมการ กฟผ. ได้รับการแต่งต้ัง 

จากคณะรัฐมนตรี ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้การดําเนินงาน

ของ กฟผ. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ชุดย่อยอีก 10 คณะ เพ่ือช่วยกล่ันกรองงานและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการ กฟผ. มอบหมาย ในส่วนของฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีผู้ว่าการเป็น 

ผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ 10 สายงาน ทําหน้าท่ีบริหารงาน 

ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ภายใต้การกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการ กฟผ. โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ทําหน้าท่ี 

ในการตัดสินใจแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่สำาคัญ ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ

ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจหลัก •  ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอยู่ในระดับ   

 Global Top Quartile
•  การปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการ 
 ก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า เพื่อลดเวลาการ 
 ก่อสร้างลงร้อยละ 20

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
รองผู้ว่าการธุรกิจ
รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า
รองผู้ว่าการระบบส่ง
รองผู้ว่าการนโยบายและแผน
รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
รองผู้ว่าการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมกับบริษัท 
ในเครือของ กฟผ.

• การเติบโตของ กฟผ. เฉลี่ยร้อยละ 5-10      รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
รองผู้ว่าการบัญชี
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือ กลุ่ม กฟผ.

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริม กฟผ. ให้เป็นองค์กรที่ภาคภูมิใจ
ของชาติ

• กฟผ. เป็นองค์กรที่เป็นความภูมิใจของชาติ 
 (ดีและเก่ง) ได้รับการรับรอง G4 จาก  
 Third Party

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

สาํหรบักระบวนการมอบหมายอาํนาจหนา้ทีแ่ละการแต่งต้ังผูบ้รหิารระดบัสงูใหทํ้าหนา้ทีร่บัผดิชอบ การดาํเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น คณะกรรมการ กฟผ. ให้ความสําคัญต่อแนวคิดการบริหารกิจการแบบยั่งยืน และกําหนดวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ในการเป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพิ่มจากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ และถ่ายทอด

เป้าประสงค์ที่สําคัญในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่สายงานต่างๆ ของ กฟผ. โดยแต่งต้ังรองผู้ว่าการแต่ละสายงานให้

ทําหน้าที่รับผิดชอบเป้าประสงค์ที่สําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับเป้าประสงค์ตาม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความยั่งยืน รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร 

กฟผ. ทราบทุกเดือน

ในกระบวนการปรึกษาหารือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ระหวา่งผูม้สีว่นไดส่้วนเสียและคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ กฟผ. ได้

พัฒนาและจดัทาํชอ่งทางเพ่ือใชใ้นการปรกึษาหารอืระหว่างคณะกรรมการ 

กฟผ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง 

หลากหลาย ทัง้ในสว่นทีค่ณะกรรมการ กฟผ. กบัผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสียโดยตรง 

หรอืผา่นฝา่ยบรหิารระดับสงู หรอืผูเ้กีย่วข้อง เพ่ือจะได้ทราบความต้องการ

และความคาดหวังของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย และสามารถตอบสนองไดอ้ยา่ง 

ถูกตอ้งมปีระสทิธิภาพ ทัง้นี ้รายละเอยีดของการดําเนนิงานของกระบวนการนี ้

ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ในปี 2559 คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 

และคณะกรรมการจํานวนไมเ่กนิสิบคน และมผีูว้า่การ กฟผ. เปน็กรรมการ

โดยตําแหน่ง ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2511 (พ.ร.บ. กฟผ.) มาตรา 13 รวมทั้งคณะมีจํานวน 11 คน มี

วาระการดาํรงตาํแหนง่ครัง้ละ 3 ป ีประกอบดว้ย กรรมการจากกระทรวง

พลงังาน 2 คน กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 1 คน 

และกรรมการโดยตําแหน่ง 1 คน คือ ผู้ว่าการ กฟผ. 

นอกจากนี ้ยังมกีรรมการอสิระจากภายนอกองคก์ร เพ่ือ

ใหม้คีวามเปน็อสิระในการตัดสินใจ ทัง้ยังสามารถแสดง

ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ จํานวน 9 คน

ทัง้นี ้ผูดํ้ารงตําแหนง่ประธานกรรมการ กฟผ. และ

ผูบ้รหิารสงูสดุของ กฟผ. เปน็คนละบคุคลกนั เพ่ือแบง่

อํานาจหน้าที่ให้เกิดความสมดุล โปร่งใส และชัดเจน 

ระหว่างผูก้าํกบัดแูล และฝา่ยบรหิารของ กฟผ. อยา่งไร

ก็ดี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการกํากับดูแล

กิจการกับการบริหารงาน คณะกรรมการ กฟผ. ได้

แต่งตั้งให้ผู้บริหารสูงสุดของ กฟผ. คือ ผู้ว่าการ ทํา

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. ตามข้อบังคับ 

กฟผ. ฉบับที่ 373 ว่าด้วยการประชุมและการดําเนิน

กิจการของคณะกรรมการ กฟผ.
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ. (Director’s Pool : DP)

ลำาดับ
ที่

รายชื่อ
ตำาแหน่งใน

คณะกรรมการ กฟผ./
ตำาแหน่งงาน

กรรมการ
อิสระ

DP
หมายเหตุ (ช่วงเวลา ปี 2559)

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2

1 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ/
ปลัดกระทรวงพลังงาน

- 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

2 นายอภิชาต ิ ชินวรรโณ กรรมการ/
อดตีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

- 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

3 นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการ/
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1 ม.ค.-11 ก.พ. 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

4 นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ/
อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

1 ม.ค.-11 ก.พ. 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

5 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ กรรมการ/
อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

1 ม.ค.-11 ก.พ. 23 ก.พ. - 31 ธ.ค.

6 พลเอกวลิต โรจนภักดี กรรมการ/
อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก

1 ม.ค.-11 ก.พ. 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

7 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ/
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

1 ม.ค.-11 ก.พ. -

8 นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการ/
รองอัยการสูงสุด

1 ม.ค.-11 ก.พ. 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

9 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ/
อดีตผู้ว่าการ กฟผ.

1 ม.ค.-11 ก.พ. 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

10 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ กรรมการ/
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม 
ประจําสาธารณรัฐเกาหลี

1 ม.ค.-11 ก.พ. -

11 นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ/
เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา

- 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

12 นายจุมพล ริมสาคร กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลัง/
รองปลัดกระทรวงการคลัง

- 23 ก.พ.-31 ธ.ค.

13 นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ กรรมการโดยตําแหน่ง/
ผู้ว่าการ กฟผ.

1 ม.ค.-12 มิ.ย. -

14 นายกรศิษฏ ์ ภัคโชตานนท์ กรรมการโดยตําแหน่ง/
ผู้ว่าการ กฟผ.

- 15 มิ.ย.-31 ธ.ค.

หมายเหตุ  ลําดับที่ 3-10  ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ กฟผ. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
 ลําดับที่ 5  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559
 ลําดับที่ 13 ครบวาระตามสัญญาจ้างผู้ว่าการ กฟผ. วันที่ 12 มิถุนายน 2559
 ลําดับท่ี 1 แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กฟผ. และลําดับที่ 2-7, 9, 11 และ 12 แต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ. โดยมติคณะรัฐมนตรี 
  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
 ลําดับที่ 14  แต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ตามคําสั่ง กฟผ. ที่ ข. 52/2559 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ในกระบวนการเสนอรายชือ่คณะกรรมการ กฟผ. นัน้ รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงพลังงานเป็นผู้เสนอรายชื่อและคัดเลือก เพ่ือนําเสนอประธาน

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอรองนายก

รัฐมนตรีกล่ันกรอง จากนั้นจึงนําเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือ 

นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ส่วนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

เป็นกรรมการ กฟผ. จะเป็นไปตาม พ.ร.บ. กฟผ. มาตรา 14 ที่กําหนด

ไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับ 

การบรหิารธรุกจิ วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์การคลงั 

หรอืกฎหมาย นอกจากนี ้ต้องมคุีณสมบติัและไมม่ลัีกษณะต้องหา้ม ตามที่ 

กําหนดในพระราชบญัญติัคณุสมบติัมาตรฐานสําหรบักรรมการและพนกังาน 

รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2518 (พ.ร.บ. คุณสมบติัฯ) โดยในจํานวนนัน้ จะพิจารณา 

คดัเลือกจากผูท้ีม่ชีือ่ในบญัชรีายชือ่กรรมการรฐัวิสาหกจิ (Director’s Pool : DP) 

ที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (ตามที่กําหนดไว ้

ในมาตรา 12/1 ของ พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ)

นอกจากนี ้ตามระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการกาํหนดนโยบาย

และกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ได้กําหนดให้กระทรวงการคลัง 

เสนอชือ่ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง รว่มเปน็กรรมการในคณะกรรมการ กฟผ. ดว้ย 

รวมทั้งผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ กฟผ. จะต้องรับรองตนเอง

โดยการกรอกข้อความในแบบแนบท้ายระเบียบฯ และลงนามรับรองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กรณี

เป็นข้าราชการ หรือสังกัดรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น 

ให้บุคคลผู้นั้นขอความเห็นชอบ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย

กฟผ. ให้ความสําคัญต่อการป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น 

คณะกรรมการ กฟผ. จะตอ้งไมเ่ปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ในสญัญากบั กฟผ. หรอืในกจิการทีก่ระทาํให้แก่ กฟผ. 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่กําหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2511 สาํหรบัมาตรการปอ้งกนัในกรณทีีก่รรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ 

หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

(Abusive Self-dealing) นัน้  ไดกํ้าหนดใหค้ณะกรรมการ 

กฟผ. เปดิเผยรายละเอยีดการดํารงตําแหนง่กรรมการ และ 

ผูบ้รหิารระดบัสูงของรฐัวิสาหกจิ รวมทัง้บรษิัทอืน่ๆ และ 

นาํข้อมลูดงักล่าวเปดิเผยต่อผูม้สีว่นไดส่้วนเสยีในรายงาน

ประจําปีของ กฟผ. ทั้งที่จัดทําเผยแพร่เป็นรูปเล่ม 

และบนเว็บไซต์ กฟผ. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

บทบาทคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูง	
บทบาทในการกำาหนดเป้าประสงค์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์องค์การ

คณะกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้บริหารบริษัทในเครือได้ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยใช้การ

ประชมุระหว่างคณะกรรมการ กฟผ. และผูบ้รหิารระดับสูงของ กฟผ. (Top Team Meeting หรือ TTM) เพ่ือเปน็กรอบและแนวทาง 

ในการดําเนินงานขององค์การ ภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เป็นประจําทุกปี โดยได้พิจารณาการนํานโยบายรัฐบาล นโยบาย 

ผูถ้อืหุน้ ความต้องการและความคาดหวังของลกูคา้ รวมถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทกุกลุม่ และสถานการณท์ัง้ภายในและภายนอกองค์การ 

มาใช้วิเคราะห์ร่วมกับความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมถึงอัตรากําลังและขีดความสามารถในทุกด้านขององค์การ 

นอกจากนี ้ยงัมกีารทบทวนวิสัยทศันค์ร้ังใหญ่เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงทีสํ่าคญัเชงินโยบายจากหนว่ยงานภาครฐั โดยในป ี2559 กฟผ. 

กําหนดวิสยัทศันไ์ว้ว่า “กฟผ. เป็นองคก์ารช้ันนำาในกจิการไฟฟา้ในระดบัสากล” และตัง้เป้าหมายให ้กฟผ. มคีวามสามารถทีเ่ป็นเลศิ 

ในการดำาเนินงานทุกด้าน อยู่ในกลุ่มระดับยอดเยี่ยม (Top Quartile) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอื่นๆ ในโลก

การประเมินผล	ความถ่ี	และความเป็นอิสระ
ของการประเมินผลงาน 

การดําเนนิงานของคณะกรรมการ กฟผ. กําหนดใหม้กีารประเมนิผลงาน 

ทุกปี โดยในปี 2559 คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติให้ใช้แบบประเมิน 

2 แบบ ไดแ้ก ่แบบประเมนิในภาพรวมท้ังคณะ และแบบประเมนิรายบคุคล 

ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง (Self-assessment) และให้นําผลการประเมิน

มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ กฟผ. ใหม้ปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึน้ ทัง้นี ้เปน็ไป

ตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ดีา้นความเปน็อสิระของคณะกรรมการตามหลักการ

และแนวทางการกํากบัดแูลทีด่ีในรฐัวสิาหกจิของสํานกังานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งได้กําหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 

แบบประเมินจะมีคําถามที่ครอบคลุมบทบาทของคณะกรรมการ กฟผ. 

ดา้นสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกจิดว้ย สําหรบัความถีข่องการประเมนิ  

คณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการทบทวนผลกระทบ 

ดา้นเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ความเส่ียงและโอกาสเกดิให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ทีค่ณะกรรมการบรหิารจดัการดา้นยทุธศาสตร์

การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กฟผ. (คยส.) เสนอผ่าน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

ประสิทธิภาพและการประเมิน
ผลงานของคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

กฟผ. มกีารพัฒนาและส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจดา้น

สังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกจิ ใหแ้กค่ณะกรรมการ 

กฟผ. โดยคัดเลือกหลักสูตรการอบรมและสัมมนา

จากสถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เชน่ การศกึษาดงูานหนว่ยงานทีม่ภีารกจิสอดคล้องกบั 

กฟผ. การศึกษาและเย่ียมชมการปฏิบัติงานจริงของ 

กฟผ. และการจัดประชุมเฉพาะคณะกรรมการ กฟผ. 

ที่เป็นกรรมการอิสระ เป็นต้น สําหรับกรรมการที่ได้

รบัการแตง่ตัง้ใหม ่กฟผ. ไดจ้ดัหลกัสูตร Orientation 

Program ประกอบด้วย การบรรยายสรุปเกี่ยวกับ 

นโยบาย และข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน กฟผ. 

รวมทัง้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

เพ่ือให้รู้จักและคุ้นเคยกับธุรกิจของ กฟผ. ตลอดจน

การส่งมอบคู่มือปฏิบัติสําหรับกรรมการ และข้อมูลที่

จําเป็นในการทําหน้าที่กรรมการ

G4-42,	G4-43,	G4-44,	G4-47
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ค่าตอบแทนและการสร้าง 
แรงจูงใจคณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการและ 
ผู้บริหารระดับสูง	

ในการกาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการกํากบั

ดูแลกจิการและผูบ้รหิารระดับอาวุโส กฟผ. ดาํเนนิตาม

แนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

เรือ่งเบีย้กรรมการรฐัวสิาหกจิ ทีก่าํหนดใหค้ณะกรรมการ

รฐัวิสาหกจิทีม่ขีนาดใหญไ่ดร้บัเบีย้ประชมุไมเ่กนิ 10,000 

บาทต่อเดือน เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใด

มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้รับเบี้ยประชุมเพียง

ครั้งเดียว และหากกรรมการท่านใดได้รับการแต่งต้ัง

เป็นกรรมการในคณะกรรมการอื่นๆ มากกว่า 1 คณะ 

ให้ได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละ 

ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน และให้ประธานกรรมการได้ 

เบีย้ประชมุสงูกว่ากรรมการรอ้ยละ 25 โดยใหก้รรมการ

เป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง

ทัง้นี ้กระบวนการกําหนดคา่ตอบแทนเปน็ไปตามมติ

คณะรฐัมนตร ีกฟผ. ไมม่ทีีป่รกึษาและไมม่กีารสอบถาม

ความคิดเห็นและผลการลงคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

บทบาทในการสื่อสาร

สําหรับการส่ือสารประเด็นที่เป็นข้อกังวลที่วิกฤติ และสําคัญ 

ต่อคณะกรรมการ กฟผ. นั้น กฟผ. มีสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

นําเสนอประเด็นที่เป็นข้อกังวลฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ. 

(คบ.กฟผ.) เพื่อพิจารณาและมีมติ ต่อจากนั้น คบ.กฟผ. จะนํามติเสนอ 

ต่อคณะกรรมกรรม กฟผ. ชุดย่อย เพ่ือพิจารณากล่ันกรองและให้ 

ความเหน็ชอบกอ่นนําเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยในป ี2559 คบ.กฟผ. 

ได้นําเสนอข้อกังวลที่วิกฤติและสําคัญเกี่ยวกับ “การยอมรับของสังคม 

ตอ่การพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม”่ ให้คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา ซึง่มกีลไก

ทีนํ่ามาใชใ้นการแกป้ญัหา คอื การจดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

และการบรูณาการความรว่มมอืของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพ้ืนทีก่อ่สรา้ง

โรงไฟฟ้าใหม่ ให้สามารถส่ือสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพ้ืนที่ไปใน

ทิศทางเดียวกัน และลดปัญหาเรื่องการทํางานที่ซํ้าซ้อน 

บทบาทในการตรวจสอบรายงานเพื่อความยั่งยืน

  ในปี 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง 

ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทบทวนและให้การรับรองประเด็นสําคัญในการ 

จัดทํารายงานเพ่ือความย่ังยืน (Material Aspects) อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการรายงานในประเด็น

ที่เป็นสาระสําคัญอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานส่ือสาร

องคก์ารและความรบัผดิชอบต่อสังคม (คบสอ.) ทีม่รีองผูว้า่การกจิการสังคม 

เปน็ประธาน ไดท้บทวนและใหก้ารรบัรองประเดน็สาํคญัในการจดัทาํรายงาน 

เพ่ือความย่ังยืน ตามทีผู่อ้าํนวยการฝา่ยกจิการสังคมไดน้าํเสนอในการประชมุ 

คบสอ. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารสายงานกิจการสังคม เพ่ือทราบ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 

รวมทัง้นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร กฟผ. เมือ่วนัที ่16 ธันวาคม 2559 

ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ ยังได้รายงานไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์ประเด็น 

และขอบเขตการรายงานด้วย

G4-17,	G4-23,	G4-48,	G4-49,	G4-50,	G4-51,	G4-52,	G4-53		
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ในรอบปี 2559 กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นในการดําเนินงานโดยให้ความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Business Ethics) ซึ่ง 

กฟผ. มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน อาทิ ค่านิยมองค์การ หลักการ มาตรฐานและวิธีประพฤติปฏิบัติขององค์การ (The organization’s 

values, principles, standards and norms) พร้อมทั้งมีกลไกทั้งภายในและภายนอกที่ กฟผ. ได้พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในการเสาะหาคําแนะนําในเรื่องพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี (The internal and external mechanisms for 

seeking advice on ethical and lawful behavior) รวมถงึกลไกที่ใชใ้นการรายงานข้อกงัวลเกีย่วกบัพฤติกรรมทีผิ่ดกฎหมาย หรอื

ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงขององค์การ (The internal and external mechanisms for 

reporting concerns about unethical or unlawful behavior and matters of integrity)

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

G4-56

การบูรณาการค่านิยม FIRM-C กับระบบการบริหารงานต่างๆ ในองค์กร ถือเป็นการวางรากฐานให้ค่านิยม FIRM-C เป็นส่วนหนึ่งของการทำางาน
ซึ่งปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีจิตสำานึก ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องร่วมกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.
"รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม" ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่องค์การกำาหนดไว้

กาํหนดเปน็ปจัจัยในการ
คัดเลือกผู้สมัครงาน	
เพื่อให้	กฟผ.	ได้คนที่
มีลักษณะตรงกบัความ
ต้องการขององค์กร

กําหนดเป็นหัวข้อการประเมิน 
ในการคัดเลือกบคุลากรตน้แบบ
ที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาล

กําหนดเปน็ปจัจัยในการสํารวจ
ปจัจัยผูกพนัของคนในองค์การ	
เพราะค่านิยมถือเปน็ปจัจัยหน่ึง
ของการสรา้งความผูกพนัของ
คนในองค์การ

กําหนดเป็น	KPI	ในการ
ประเมินเชิงพฤติกรรม	ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปฏิบัตงาน 
มีพฤติกรรมตามค่านิยม
มากน้อยเพียงใด

บรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรม
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ผู้ปฏิบัติงาน	และเสริมสร้าง
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรม 
ที่ดีตามค่านิยม

การสรรหา
และ

การคัดเลือก

ระบบ
การกำากับดูแล

กิจการที่ดี

การสร้าง
ความผูกพัน
ในองค์การ

การพัฒนา
บุคลากร

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ค่า
นิย

มอ
งค

์กา
ร 

 F
   

I  
 R

  M
  -

  C

กับ ระบบการบริหารงานใน กฟผ.

	

ค่านิยมองค์การ กฟผ.
	 F

Fairness
เป็นธรรม

I
Integrity
คุณธรรม

R
Responsibility &
Accountability
รับผิดชอบ

M
Mutual
Respect
เขา้ใจผู้อื่น

C
Commitment to Continuous
Improvement and Teamwork
พัฒนาคน พัฒนางาน และทำางานเป็นทีม

วิธีประพฤติปฏิบัติขององค์การ
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

องค์การที่เข้มแข็ง ดังนั้น ค่านิยม “FIRM-C” จึงเป็น 

ปัจจัยที่สําคัญต่อวิธีการคิดและการปฏิบัติให้เกิด 

คนเก่งและคนดี กฟผ.

กลไกภายในและภายนอกที่ ใช้ ในการ
เสาะหาคำาแนะนำาพฤติกรรมทีถ่กูต้องตาม
กฎหมายและหลกัจริยธรรมทีด่ ีและประเดน็
ที่เกี่ยวกับความซื่อตรงขององค์การ

กฟผ. มรีะบบกลไกทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร

ที่ใชใ้นการเสาะหาคาํแนะนาํในเรือ่งพฤตกิรรมทีถ่กูต้อง

ตามกฎหมายและหลักจริยธรรมที่ดี โดยพนักงานและ

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเสนอข้อเสนอแนะ 

ความตอ้งการ และข้อรอ้งเรยีน ผา่นระบบจดัการขอ้คดิเหน็ 

และข้อร้องเรียนเพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไป

ดําเนินการ เช่น สายด่วนให้ความช่วยเหลือหรือให้ 

คาํปรึกษาทางโทรศพัท์ (Helplines หรือ Advice Lines) 

กลไกภายในและภายนอกที่ ใช้ ในการ
รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ 
ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมและประเด็น
ที่เกี่ยวกับความซื่อตรงขององค์การ

กฟผ. มีระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 

ซึ่งเป็นช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ความต้องการ และ 

ข้อร้องเรียนจากพนกังานและผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยี โดยมี 

ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. ส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง แจ้งกลับ 

ผู้เสนอข้อคิดเห็นและรายงานผลมาที่ศูนย์จัดการ 

ข้อคิดเห็น กฟผ. เพ่ือสรุปและวิเคราะห์ ตลอดจน

รายงานให้ผู้บริหารทราบ

นอกจากนี้ กฟผ. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์เพ่ือพิจารณาและ 

สืบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนบัตรสนเท่ห์และ

ขอ้มลูการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งกบั กฟผ. หรอืผูป้ฏิบตังิาน 

กฟผ. หากพบว่ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือ 

ผดิจรยิธรรม และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความซือ่ตรงของ

องค์การจะดําเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนความผิดทางวินัยตามระเบียบของ กฟผ. 

ต่อไป พร้อมทั้งรายงานจํานวนข้อร้องเรียนและข้อมูล

ทุจริตต่างๆ และผลการดําเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร

และคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ 

กฟผ. เพื่อให้ทราบทุกไตรมาส

G4-56,	G4-57,	G4-58

วิธีประพฤติปฏิบัติขององค์การ
ค่านิยม หลักการ มาตรฐาน และวิธีประพฤติปฏิบัติ

กฟผ. ได้พัฒนาและปรับปรุง ค่านิยม หลักการ มาตรฐาน และ 

วิธีประพฤติปฏิบัต ิเชน่ จรรยาบรรณ และจริยธรรมองคก์ารอยา่งต่อเนือ่ง 

โดยคณะกรรมการ กฟผ. ไดอ้อกขอ้บงัคบั กฟผ. ที ่346 ว่าดว้ยการกํากบัดแูล

กจิการ โดยระบเุรือ่งจรยิธรรมและจรรยาบรรณไวใ้นขอ้บงัคบัดงักล่าวดว้ย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ กฟผ. มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และคํานึง

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ ยังกําหนดให้ 

คณะกรรมการ กฟผ. ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตังิานทกุคนปฏิบตัติามจรยิธรรม

และจรรยาบรรณ ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ฉบับที่ 347 

ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และ 

ผูป้ฏิบติังานหวัขอ้ “คา่นยิมหลักของมาตรฐานทางจรยิธรรม” “มาตรฐาน

ทางจริยธรรมของ กฟผ.” “ข้อพึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.” และ 

“การปฏิบติั กลไกและระบบการบงัคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม” ทัง้นี ้เพ่ือให้

เปน็ไปตามเจตนารมณข์องบทบญัญัตติามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 อีกทั้งมีข้อกําหนด กฟผ. ที่ 1/2552 ว่าด้วย 

การบงัคบัใชจ้รรยาบรรณ กฟผ. ในส่วนทีเ่ก่ียวกับจรยิธรรมในการดําเนนิงาน 

ของ กฟผ. และข้อแนะนําเมือ่มปีญัหาในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของ 

กฟผ. ที่ยังมีผลบังคับใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

สําหรบัค่านยิมองคก์าร อนัเปน็รากฐานของวัฒนธรรมองคก์ารทีเ่ขม้แขง็นัน้ 

คณะกรรมการ กฟผ. และผูบ้รหิารของ กฟผ. ไดใ้หค้วามสําคญัและดําเนนิ

การตามทีข่อ้บงัคับกาํหนด เพ่ือส่งเสรมิการปลูกฝงัคา่นยิมและวัฒนธรรม 

ทัง้นี ้ไดม้กีารทบทวนอยา่งตอ่เนือ่ง และไดข้้อสรปุว่า คา่นยิมองคก์ารยงัคง 

สอดคล้อง รองรับ และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และ

วัฒนธรรมองค์การ กฟผ. โดยค่านิยมองค์การของ กฟผ. คือ ค่านิยม 

"FIRM-C" ประกอบด้วย การตั้งมั่นในความเป็นธรรม (Fairness) ยึดมั่น 

ในคณุธรรม (Integrity) สาํนกึในความรบัผดิชอบและหนา้ที ่(Responsibility & 

Accountability) เคารพในคุณค่าของคน (Mutual Respect) มุ่งมั่น 

ในการพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง และการทํางานเปน็ทมี (Commitment) ซึง่ก่อใหเ้กดิ 

ความเชื่อมั่นร่วมกันว่า จะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

เกดิวิถกีารทํางานร่วมกนั มทีศิทางทีส่อดคล้องกนั ชว่ยสรา้งความโดดเดน่

เปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตน สรา้งความไว้วางใจซึง่กนัและกนั สรา้งความรูสึ้ก

ในการเปน็กลุม่เดยีวกนั อนัเปน็องคป์ระกอบทีส่าํคญัต่อการเกดิวฒันธรรม
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ประธานกรรมการ กฟผ. ได้ออกคําส่ังแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยใหม้อีาํนาจหนา้ที ่

และความรับผิดชอบที่ทําให้มั่นใจว่า กฟผ. มีกรอบ 

การบรหิารความเส่ียงทีเ่พียงพอ มปีระสทิธิภาพ และมี 

นโยบาย รวมถงึมกีารดาํเนนิการทีค่รอบคลุมความเสีย่ง 

ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นกับ กฟผ. นอกจากนี้ ยังให้มี

การสอบทานนโยบายและระบบควบคมุเพ่ือประเมนิการ 

บริหาร การกํากับดูแลการดําเนินงานตามกรอบการ 

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การตรวจสอบ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

และรายงานผล และการเปดิเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหนว่ยงานกาํกบัดแูล

และสาธารณะ

ในการบริหารจัดการความเส่ียงของ กฟผ. คณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่งไดวิ้เคราะหแ์ละประเมนิความเส่ียงอย่างครอบคลุม โดยกําหนด

ความเส่ียงที่ยอมรับได้เป็นกรอบในการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ 

และเชือ่มโยงกระบวนการบรหิารความเส่ียงกบัการจดัทําแผนยทุธศาสตร ์

กฟผ. โดยในปี 2559 กฟผ. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม 

ความเสี่ยงที่สําคัญด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

G4-14,	G4-35,	G4-45,	G4-46

ด้านเศรษฐกิจ
ส่ิงแวดลอ้มมาใช ้มขีนาดใหญส่ดุในประเทศไทย และเปน็โครงการขนาดใหญ ่

แห่งแรกในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานลมใหไ้ดท้กุชว่งเวลา ซึง่ กฟผ. ไดก้าํหนดเปน็ปจัจยัเสีย่งเพ่ือ

บรหิารจดัการงานกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้ากงัหนัลมลําตะคอง ระยะที ่2  

ใหบ้รรลุวัตถปุระสงคด์งักล่าว โดยในป ี2559 กฟผ. สามารถบรหิารจดัการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

จากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

เปน็ปจัจยัทีทํ่าใหค้วามตอ้งการพลงังานของโลกเพ่ิมขึน้

อย่างต่อเนือ่งดว้ย ขณะเดียวกนักระแสความวิตกกงัวล

ต่อสภาวะโลกร้อนก็มองว่าการผลิตไฟฟ้าเป็นสาเหตุ

ของการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกออกสู่บรรยากาศ ทาํให ้

ประเทศต่างๆ วางแผนลดการใช้พลังงานฟอสซิล 

และเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น 

รวมทั้งรัฐบาลไทยก็มีการกําหนดแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 

(Alternative Energy Development Plan : AEDP 2015) 

ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น กฟผ. จึงได้ดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบาย

สร้างความมั่นคงทางพลังงานของภาครัฐ โดยพัฒนา 

โรงผลิตไฟฟ้าแบบกงัหันลม จาํนวน 12 ต้น กาํลังผลิตรวม 

24 เมกะวัตต์ บนพื้นที่โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา 

จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนําระบบ Wind Hydrogen 

Hybrid ควบคู่เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีใหม่ในการผลติพลงังานไฟฟ้าทีเ่ปน็มติรกบั 

กฟผ.	ให้ความสําคัญกบัการนํากระบวนการบรหิารจัดการความเส่ียงมาเปน็ส่วนหน่ึงของการวางแผนยทุธศาสตร	์ซึง่ถือเปน็ 
กระบวนการที่ทําให้การผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้ามีประสทธิภาพและมีความม่ันคงอย่างยั่งยืน	รวมถึงการตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าหลัก	ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป	และสังคมในภาพรวมด้านความมั่นคงเชื่อถือได้
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ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

•  การส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

โดยความรว่มมอืของประชาชน สามารถลดความตอ้งการ 

ใชไ้ฟฟ้าเทยีบเทา่ลดการสรา้งโรงไฟฟ้า 4,280 เมกะวัตต ์

และลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 

ได้ 14.356 ล้านตัน (สะสม)

ในปี 2559 กฟผ. ยังได้ส่งเสริมการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพผ่านแผนงาน

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ

ลดการปล่อยกา๊ซ CO2 ได ้657.5 พันตัน และลดการใช ้

ไฟฟ้าสงูสดุ 204.9 เมกะวัตต์ รวมทัง้สง่เสริมการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น 

โครงการปลูกป่า และโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เป็นต้น

G4-35,	G4-45,	G4-46

สืบเนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

ที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากปริมาณ 

กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่พ่ิมข้ึน นานาชาตติระหนกัถงึความสําคญั โดยไดจ้ดัตัง้ 

รัฐภาคีว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change-UNFCCC) ในปี พ.ศ. 2535 กฟผ. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง 

ของภาคพลังงาน ถือเป็นความรับผิดชอบ และพร้อมให้ความร่วมมือ 

กับประชาคมโลกต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน ซึง่ กฟผ. ตระหนกัและใหค้วาม

สําคัญอย่างย่ิง จึงได้ประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมที่มี 

แนวโน้มจะขยายความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืน และสร้างการยอมรับจากสังคมและชุมชนต่อ กฟผ. โดยได้

ดําเนินการโครงการอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หรือ Demand Side  

Management (DSM) มาแล้วต้ังแต่ปี 2538-2558 รวม 20 ปี 

ปี 2538-2558

ลดความต้องการใช้ไฟฟ้า
เทียบเท่าลดการสร้างโรงไฟฟ้า

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ได้

4,280
เมกะวัตต์

14.356
ล้านตัน (สะสม)

ปี 2559

ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้

พันตัน
657.5

ลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

เมกะวัตต์
204.9
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• การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้นำ้า เพื่อให้มีการบริหารจัดการนำ้าอย่างเป็นระบบ

• เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 จัดประชุมหารือแนวทางขับเคล่ือน 

การพัฒนาลุม่นํา้นา่นรว่มกบัแมท่พัภาคที ่3 การประปานครหลวง (กปน.) 

และตวัแทนผูใ้ชน้ํา้ลุม่นํา้นา่น 5 จงัหวัด ไดแ้ก ่จงัหวัดนา่น จงัหวัดอตุรดติถ ์

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ณ ค่ายสมเด็จ 

พระนเรศวร จงัหวัดพิษณโุลก โดยกอ่นการประชมุหารอืแนวทางขับเคล่ือน

การพัฒนาลุ่มนํ้าน่านดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งที่ประชุม 

มีมติให้เปิดบัญชีในชื่อ “กองทุนพัฒนาลุ่มนํ้าน่าน” เพ่ือเป็นทุนสนับสนุน

กิจกรรมดูแลพ้ืนที่ป่า จากต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ของลุ่มนํ้าน่าน 

เช่น การปลูกป่า การสร้างฝ่ายชะลอนํ้า การทําแนวป้องกันไฟปา่ เป็นต้น 

โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป

G4-35,	G4-45,	G4-46

จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ทําให้แหล่งนํ้า 

มีปริมาณนํ้าลดลง กรมชลประทานจึงกําหนดแนวทาง 

การบรหิารจดัการนํา้ในภาพรวมทัง้ระบบ โดยพิจารณา

เรือ่งนํา้แบบครบวงจร และมองทัง้ลุม่นํา้ พรอ้มทัง้จดัสรรนํา้ 

ให้สอดคล้องกับปริมาณนํ้าต้นทุน มีการคํานึงถึง 

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ตลอดจนส่งเสริม

การมีส่วนรวมของประชาชน 

กฟผ. ในฐานะท่ีใชน้ํา้จากแหลง่นํา้ธรรมชาตมิาผลิต

ไฟฟ้า ถือเป็นความรับผิดชอบและพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าต้นนํ้าอย่างย่ังยืน 

จึงได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้นํ้า เพ่ือให้มีการ

บริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ และก้าวสู่การพัฒนา

ให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

โดยในปี 2559 ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

• เมือ่วันที ่17-18 พฤศจกิายน 2559 ณ เข่ือนสิรกิติิ ์

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเสวนาของผู้แทน 

กลุ่มผู้ใช้นํ้า ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้าของลุ่มนํ้าน่าน 

และหน่วยงานราชการ รวมทั้งนักวิชาการ ในหัวข้อ 

“การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานาเพ่ือแกป้ญัหานํา้มนีอ้ย 

และการพัฒนาต้นนํา้นา่นอยา่งยัง่ยนื” โดยมเีกษตรกร 

ผูใ้ชน้ํา้เข้ารว่มรบัฟังกว่า 300 คน ไดแ้ก ่กลุ่มเกษตรกร

ผู้ใช้นํ้าในเขตพ้ืนที่ต้นนํ้า จังหวัดน่าน กลุ่มเกษตรกร

ผู้ใช้นํ้ากลางนํ้า อําเภอท่าปลา อําเภอนํ้าปาด จังหวัด

อุตรดิตถ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นํ้าปลายนํ้า จังหวัด

อุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัด

นครสวรรค์ ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องปีที่ 3 กระทั่ง 

มีการลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะดูแลป่าต้นนํ้าน่าน 

โดย กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์และตัวแทนผู้ใช้นํ้าลุ่มนํ้าน่าน 

5 จังหวัด 

นอกจากนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 

สถานการณ์นํ้าของเขื่อนสิริกิต์ิในปัจจุบัน การบริหาร

จัดการนํ้าลุ่มนํ้าน่านโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การปลูกขา้วแบบเปยีกสลับแหง้แกลง้ขา้ว (การปลูกข้าว 

ใช้นํ้าน้อย) การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกข้าว 

สถานการณ์นํ้าฤดูแล้ง ปี 2559-2560 และโครงการ

ก่อสร้างระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มนํ้าน่าน
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

กฟผ. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและการบริการอย่างโปร่งใส 

ไม่เลือกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดย

คํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาเป็นหลัก เพ่ือลด 

ความผดิพลาด ความเสียหาย การรัว่ไหล และการสญูเปล่า ซึง่เปน็ความเส่ียง 

ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มได ้อกีทัง้ยงัใหค้วามสาํคัญกบั 

การปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายรฐับาล เชน่ ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุดว้ยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2549 หลกัเกณฑก์าร

คํานวณราคากลางตามแนวทางของทางราชการ และประกาศคณะรักษา

ความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ฉบบัที ่69/2557 เรือ่ง รายงานผลการดําเนนิการ

ตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ นอกจากนี ้ 

กฟผ. ยังออกระเบยีบ ประกาศ และนโยบายตา่งๆ เพ่ือเปน็แนวทางปฏิบติั

ดา้นการจดัซือ้จดัจา้งสนิค้าและบรกิาร เชน่ ประกาศ กฟผ. เรือ่งนโยบาย 

การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดล้อม นโยบายผู้ว่าการเรือ่งการจา้งเหมา 

บริการ และเรื่องการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เป็นต้น

ในปี 2559 กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินงาน 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบาย 

รัฐบาล ในเร่ืองแนวทางการปฏิบตัติามพระราชบญัญติั

การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

โดยสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ 

ผูบ้รหิารระดบัรองผูว่้าการ ผูช้ว่ยผูว่้าการ คณะทาํงาน

เตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานทั้งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพพนักงานใหม่ 

ที่ทํางานด้านพัสดุและจัดหา โดยแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่

สอนงานและเปน็พ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) 

เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานใหม่อย่างเป็นระบบ เช่น ระเบียบ 

ข้อบังคับ และคําส่ังที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

เทคนิคการจัดหาและแนวทางการพิจารณาคัดเลือก 

ผู้ประกวดราคา และการประสานงานกับคู่สัญญา 

เป็นต้น

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ปี 2559

G4-12,	G4-DMA,	G4-EC9

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

74,031
27,935,741,869.81

37,917
9,063,344,501.02

18,045
1,828,940,020.56

9,311
896,184,779.03

21,625
883,943,892.21

15,827
760,574,373.02

กฟผ.	มุ่งม่ันส่งเสรมิเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนืทัว่ทกุภูมิภาค	โดยในป	ี2559	มกีารจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบรกิาร	ในพ้ืนทีส่่วนกลาง 
จํานวน	74,031	รายการ	รวมมูลค่ามากกว่า	27,935	ล้านบาท	และพื้นที่ส่วนภูมิภาค	ประกอบด้วย	ภาคเหนือ	ภาคใต้ 
ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	และภาคตะวันตก	จาํนวน	102,725	รายการ	รวมมูลค่ามากกว่า	13,432	ล้านบาท 
คิดเป็น	65.37%	ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จํานวน	63,279	ล้านบาท

มูลค่า (บาท)
รวม 41,368,729,435.67

รายการ
รวม 176,756
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2559
• จดัการประชมุพบปะผูป้ระกอบการทีเ่ปน็คูส่ญัญา

กบั กฟผ. เพ่ือส่งสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารปฏิบตัติาม

นโยบายการต่อต้านการทุจรติของ กฟผ. และสรา้งการม ี

ส่วนร่วมโดยให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการรับเงินค่าจ้าง 

และการคืนหลักประกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่สัญญา 

แสดงความคิดเห็นและซักถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกัน

• จดัพิธีมอบเกยีรติบตัร “ผู้ประกอบการดเีดน่” ประจําป ี

2559 จํานวน 13 รา้นคา้ โดยพิจารณาจากผลการประเมนิ 

ร้านค้าส่งของครบตามกําหนด คิดเป็น 100 % 

• จัดบรรยายให้ความรู้ให้กับพนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

ระยะที ่3” เพ่ือใหก้ารดาํเนนิงานการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และการบรกิารของ 

กฟผ. มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• ปรบัปรงุเวลาการจดัซือ้จดัจา้งตา่งประเทศ โดยนําวธีิการจดัซือ้จดัจา้ง 

แบบลีน (Lean Procurement System) มาใชใ้นงานกอ่สรา้งและงานพัฒนา 

ระบบส่งไฟฟ้า เพื่อลดเวลามาตรฐานเฉลี่ยในขั้นตอนดําเนินการประกวด

ราคา โดยในปี 2559 สามารถลดเวลามาตรฐานเฉลี่ยจากเดิม 187 วัน 

เปน็ 183 วัน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 7.48 ทัง้นี ้กฟผ. มเีปา้หมายทีจ่ะปรบัลด 

เวลามาตรฐานเฉล่ียลงทกุป ีจนครบรอ้ยละ 20 ในป ี2568 ซึง่ผลการปฏิบตั ิ

ในปี 2559 ทําได้ 182 วัน

G4-12

ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดหาต่างประเทศ ภายใต้ Lean Procurement

ผลงาน   ค่าเป้าหมาย (วัน)
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งานวิจัยและพัฒนา

กฟผ. เล็งเห็นความสําคัญของงานวิจัยและพัฒนามายาวนานและ 

ต่อเน่ืองเพ่ือจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า

ได้อย่างเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม นับต้ังแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน กฟผ. 

ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานต่างๆ 

รวมท้ังส้ิน 256 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 2,613 ล้านบาท ท้ังน้ี กฟผ. มุ่งเน้น 

สนับสนุนทุนวิจัยท่ีให้ความสําคัญและเก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาและจัดหา

พลังงานไฟฟ้าท่ีย่ังยืน มีความม่ันคงเช่ือถือได้ เช่น เทคโนโลยีการผลิต

พลังงานทดแทน (Renewable Energy Technologies) ประสิทธิภาพการ 

ใช้พลังงานไฟฟ้า (Energy Efficiency) เทคโนโลยีระบบส่งและระบบจําหน่าย 

(Transmission and Distribution Technologies) เช่น โครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะ (Smart Grids and Micro Grids) และเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ (Advanced Generation and Technologies) เป็นต้น 

กฟผ.	สนับสนุนทนุวจัิยให้กบับณัฑติวิทยาลัยรว่มด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี
เพือ่พฒันาการผลิตไฟฟา้ด้วยพลังงานลม	ซ่ึงเปน็ประโยชน์ตอ่การบรหิารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟา้และการผลิตไฟฟา้จาก
แหล่งอืน่ให้มีความยดืหยุน่และมีประสิทธภิาพมากยิง่ข้ึน	รวมทัง้เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กบับคุลากรภายในประเทศได้อกีด้วย

การพฒันาแบบจำาลองการพยากรณค์วามเร็วลม
ลว่งหน้าระยะสัน้กรณศึีกษาพืน้ทีบ่ริเวณอา่งเกบ็นำา้ 
เขื่อนลำาตะคอง

(DEVELOPMENT	OF	A	SHORT-TERM	WIND	
SPEED	FORECASTING	SYSTEM	:	A	CASE	
STUDY	OF	LAM	TA	KONG	RESERVOIR	AREA)

กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับบัณฑิตวิทยาลัยร่วม

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ธนบรุเีพ่ือพัฒนาการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังงานลม 

โครงการวิจยันี ้เปน็การพัฒนาระบบพยากรณ์ความเรว็ลม 

ล่วงหน้าในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ที่บริเวณอ่างเก็บนํ้า

เขือ่นลาํตะคอง จงัหวัดนครราชสมีา โดยเกบ็ขอ้มลูลม

รายชัว่โมงจากสถานตีรวจวัดในพ้ืนทีจ่งัหวัดนครราชสมีา

และจังหวัดสระบุรี ครอบคลุมข้อมูลในปี 2549 จนถึง

ปจัจบุนั เพ่ือนาํมาใชพั้ฒนาแบบจาํลองพยากรณค์วามเรว็

ลมและใช้ตรวจสอบผลการพยากรณ์ รวมทั้งประยุกต์

ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในการพัฒนาชุดโปรแกรม

คอมพิวเตอรพ์ยากรณค์วามเรว็ลมล่วงหนา้ โดยใชแ้บบ

จาํลองซารพียากรณค์วามเรว็ลมในชัว่โมงที ่1-3 และใช้

แบบจําลองวาฟ-มอสพยากรณค์วามเรว็ลมในชัว่โมงที ่

4-72 ทัง้นี ้ชดุโปรแกรมคอมพิวเตอรพ์ยากรณค์วามเรว็

ลมลว่งหนา้ดงักล่าวมคีวามสามารถในการทาํนายอยู่ใน

ระดบัทีด่ ีชว่ยในการคาดการณป์รมิาณไฟฟ้าทีส่ามารถ

ผลิตได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอ่ืน ให้มี

ความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทั้ง 

เสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บับคุลากรภายในประเทศได้ 

อีกด้วย ท้ังน้ี โครงการวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้นํามาใช้งานจริง

ในปี 2559 กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยจํานวน 25 

โครงการ เปน็เงนิจํานวน 136.5 ล้านบาท มโีครงการที่

ดาํเนนิงานแล้วเสรจ็รวม 21 โครงการ โดยมโีครงการที่

โดดเดน่ดา้นการพัฒนาเทคโนโลยแีหล่งพลังงานทดแทน

และเทคโนโลยีระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ดังนี้

136.5

รวม 256 โครงการ งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,613.3 ล้านบาท

DMA	(former	EU8)

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ)

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย (ล้านบาท)

ปี
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ร่วมด้วย ทําให้ผลการคาดคะเนสอดคล้องกับสาเหตุที่ได้รับรายงานจาก 

เจ้าหน้าที่หน้างานในหลายๆ เหตุการณ์ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงส่วน 

ประมวลผลของ AFA 3.0 และส่วน Graphical User Interface (GUI) 

เพ่ือให้ระบบประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งข้ึน และผู้ดูแลระบบสามารถติดต่อ

ประสานงานกนัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ โดยกาํหนดผูร้บัข้อมลูทาง SMS 

และอเีมล พรอ้มทัง้แจง้เบอรโ์ทรศพัทแ์ละทีอ่ยู่อเีมล ผา่นทางหนา้เว็บเพจ 

ส่งผลให้การดูแลรักษาความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้า และการนําระบบ

กลับเข้าสู่ภาวะปกติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง: เหตุการณ์ความผิดพร่องที่วิเคราะห์ และแสดงผลโดยระบบ 

ส่วนประกอบของระบบ EGAT AFA 3.0

 ก. วันที่ 17 ม.ค. 2556 เวลา 00.00 น.       ข. วันที่ 17 ม.ค. 2556 เวลา 12.00 น.
ตัวอย่าง:  แผนท่ีความเร็วลม ท่ีความสูง 45 เมตร บนโดเมนท่ี 4 ครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดน้อยท่ีสุดท่ีความละเอียดกริด 1 กิโลเมตร โดยแบบจําลองวาฟ-มอส

โครงการเพิ่มสมรรถนะของระบบวิเคราะห์เหตุ
ขัดข้องในระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติของ กฟผ.
ด้วยเทคนิคการรู้จำารูปแบบและการคิดผลของ
ความเหนี่ยวนำาร่วมระหว่างวงจร

(PERFORMANCE	ENHANCEMENT	OF	EGAT 
AUTOMATIC	FAULT	ANALYSIS	SYSTEM	USING	
PATTERN	RECOGNITION	TECHNIQUE	AND 
CONSIDERING	THE	EFFECT	OF	MUTUAL 

INDUCTANCE	BETWEEN	PARALLEL	CIRCUITS)

กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ

เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของ

ความผดิปกต ิ(Fault) ในระบบส่งกาํลังไฟฟ้าดว้ยการแสดง

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องบันทึกความผิดพร่องแบบ

ดิจิทัล (Digital Fault Recorders : DFR) แล้วคัดกรอง

ขอ้มลูเหตุขดัขอ้ง โดยเลือกเฉพาะเหตกุารณ์ทีม่นียัสาํคญั

นํามาแสดง โครงการวิจัยนี้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของระบบวิเคราะห์เหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. 

แบบอัตโนมัติ (Automatic Fault Analysis : AFA) ทั้งนี้ 

โครงการวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้นํามาใช้งานจริง

โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AFA 

ไดม้กีารนําเทคนคิทีท่นัสมยัมาปรบัปรงุการทาํงานของ

ระบบหลายประการ เชน่ การคาํนวณหาตาํแหนง่ความ

ผดิปกตบินสายส่งวงจรคู่ขนาน ดว้ยวิธี Two-Terminal  

Fault Location Algorithm โดยใช้ผลของความ 

เหนี่ยวนําร่วมระหว่างวงจรร่วมด้วย ซึ่งจะทําให้ได้ผล 

ทีแ่มน่ยาํยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ยังมกีารพัฒนากระบวนการ

วิเคราะห์เพ่ือคาดคะเนสาเหตุของความผิดปกติท่ี 

เกดิขึน้บ่อยในระบบส่งกาํลังไฟฟ้า ดว้ยหลักการวิเคราะห์

สัญญาณและเทคนคิการรูจ้าํรปูแบบ (Fault Signature) 

ที่ใชผ้ลจากการรายงานเหตุการณท์ีบ่นัทกึเอาไวใ้นอดตี

DMA	(former	EU8)
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โครงการพัฒนาแบบจำาลองเพื่อวิเคราะห์ความเครียดทางไฟฟ้า
และการประสานสัมพันธ์ฉนวนของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(DEVELOPMENT	OF	SIMULATION	MODEL	FOR	ELECTRICAL	STRESS	
EVALUATION	AND	INSULATION	COORDINATION	OF	EQUIPMENT	
IN	HIGH	VOLTAGE	SUBSTATION)

กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนอื เพ่ือทาํการศึกษาเหตุการณผ์ดิปกติในรปูแบบต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ 

กับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. พร้อมทั้งสร้างวงจรสมมูล

เพ่ือจําลองระบบไฟฟ้าที่ต้องการศึกษาร่วมกับการตรวจวัดในสถานที่ใช้

งานจริง และจําลองเหตุการณ์กรณีต่างๆ เพ่ือให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หาความเครยีดทางไฟฟ้าสูงสุดทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ กฟผ. ยงัไมไ่ดม้กีารนํา

มาใชง้านจรงิ โดยผลที่ไดจ้ากงานวิจยันี ้ทาํให้สามารถจาํลองและวิเคราะห์

ระบบไฟฟ้าในสภาวะชัว่ครูก่รณตีา่งๆ ได ้และทราบขอ้มลูความเครยีดทาง

ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งสามารถกําหนด

วงจรการจําลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ของสถานีไฟฟ้าแรงสงูของ กฟผ.

ความแข็งแรงทางไฟฟ้าของฉนวน (Strength) ของ

อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มีความคงทนต่อ

การใช้งานในระบบของ กฟผ. นอกจากนี้ ยังได้แบบ

จําลองสาํหรบัการวเิคราะหส์ภาวะชัว่ครู่ในระบบไฟฟ้า

ที่มีความถูกต้องแม่นยํา ทําให้สามารถนําข้อมูลมาใช้

กําหนดมาตรการป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เพ่ือลดความเสยีหายจากการทาํสวิทชิง่ในระบบส่งกาํลัง

ไฟฟ้าของ กฟผ. และสามารถทําการประสานสัมพันธ์

ฉนวนของอปุกรณใ์นสถานีไฟฟ้าแรงสูงไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยการเลือกพิกัดความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของ

อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยได้

สําหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าแรงสูงที่ใชง้านอยู่ในระบบสง่ 

กําลังไฟฟ้านั้น มักได้รับผลกระทบจากความเครียด

ทางไฟฟ้า (Electrical Stress) ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายใน 

และภายนอกระบบไฟฟ้า ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เช่น แรงดันเกินความถ่ีกําลังไฟฟ้าชั่วครู่ แรงดันเกิน

อิมพัลส์สวิทชิง่ แรงดันเกนิอิมพัลส์ฟ้าผา่ โดยความเครยีด

ที่เกิดข้ึนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแต่ละตัวมีขนาดและ

ความรุนแรงมากกว่าค่าพิกัดของอุปกรณ์ จนอาจจะ

ส่งผลใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงลดลง

หรือเกิดการผิดปกติเสียหายได้ 

 

DMA	(former	EU8)
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นให้ความสําคัญกับการพัฒนา

กําลังผลิตไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 

ระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการผลิต และส่งจ่าย 

พลังงานไฟฟ้าของประเทศใหเ้พียงพอกบัความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และเชื่อถือได้ 

ดว้ยการลงทนุทีเ่หมาะสม ถกูตอ้งตามหลักเศรษฐศาสตร ์

และวิศวกรรมศาสตร ์โดยมกีารเฝา้ตดิตามและประเมนิ

ความจําเป็นของระบบสําหรับการสร้างโรงไฟฟ้าและ 

การขยายระบบส่งไฟฟ้า ในทกุๆ ภูมภิาคของประเทศไทย

อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่การสรา้งโรงไฟฟ้าใหมแ่ละการรบัซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนนั้น ล้วนแต่อ้างอิงแผนพัฒนา

กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 

ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า

กฟผ.	ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน	15	ปี	(พ.ศ.	2551-2565) 
(Renewable	Energy	Development	Plan	:	REDP)	จํานวน	8	แห่ง	รวมกําลังผลิต	6.25	เมกะวัตต์	และก่อสร้าง 
โรงไฟฟา้ใหม่	ตามแผนพฒันากาํลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทยป	ี2558-2579	(PDP2015)	จาํนวน	2	แห่ง	รวมกาํลังผลิต 
1,448.3	เมกะวัตต	์นอกจากนีย้งัดาํเนินโครงการกอ่สรา้งขยายระบบส่งไฟฟา้	และปรับปรงุระบบส่งไฟฟา้	จาํนวน	17	โครงการ

(PDP2015) ที่มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ได้รับทราบมติ กพช. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้พัฒนาระบบ EGAT SCADA/CCS/RTU 

เพ่ือนําเข้าใช้งานควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นการลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีระบบควบคุมจากต่างประเทศ 

และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ รวมทั้ง

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของ กฟผ. 

ไดม้ากกวา่ 1,200 ล้านบาท และกอ่ใหเ้กดิรายไดจ้ากการจาํหนา่ยพลังงาน

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15 ล้านบาท

ประมาณการกําลังผลิตไฟฟ้าและพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ในระบบ	กฟผ.

สําหรบัแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

ป ี2558-2579 (PDP2015) เมือ่สิน้ป ี2579 ได้พยากรณ์

ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมสุทธิ 49,655 เมกะวัตต์ 

และได้ประมาณการกําลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 

เมกะวัตต์ ประกอบดว้ยกาํลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหมร่วม 

57,459 เมกะวัตต์ และมกีารปลดกําลงัผลิตโรงไฟฟ้าเกา่ 

ทีห่มดอายใุนชว่งป ี2558-2579 จํานวน 24,736 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้ แผน PDP2015 มีการประมาณการแนวโน้ม 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2557-2579 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.94 ต่อปี อัตราการเพ่ิมของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อป ี

และมีการประยุกต์ใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) โดยมีเป้าหมาย 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากับ 89,672 ล้านหน่วย รวมทั้ง

ได้พิจารณากรอบของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(AEDP) สําหรับภาคผลิตไฟฟ้าในปี 2579 ซึ่งจะมีกําลังไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนเข้าระบบจํานวน 19,634.4 เมกะวัตต์

DMA	(former	EU6)
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ประมาณการกำาลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558-2579 : แบ่งตามแหล่งพลังงาน

ความไม่แน่นอนของกําลังผลิตที่วางแผนไว้

ความไม่แน่นอนของระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วยหลายปัจจัย อาทิ ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงกว่าค่าคาดการณ์ 

ความผันผวนของพลังงานทดแทน การพึ่งพาและรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การมีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต 

ไฟฟ้าที่สูง และการเลื่อนกําหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย ปี 2558-2579 (PDP2015) ได้มีการกําหนดระดับกําลังผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม คือมีค่าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 

ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งเป็นระดับที่จะทําให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้

ในช่วงปี 2557-2579 ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศไทยสงูขึน้รอ้ยละ 2.7 ต่อป ีโดยความต้องการ

ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2579 จะสูงถึง 49,655 เมกะวัตต์ 

สําหรับกําลังผลิตไฟฟ้าใหม่จํานวน 57,459 

เมกะวัตต ์จะถกูนาํเข้ามาในระบบในชว่งป ี2558-2579 

ในช่วงเวลาเดียวกันกําลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่

หมดอายุจํานวน 24,736 เมกะวัตต์ ก็จะถูกปลด 

ออกจากระบบ และในส้ินป ี2579 กําลังผลิตตามสัญญา

ของระบบไฟฟ้าประเทศไทย จะอยูท่ี ่70,335 เมกะวัตต์

DMA	(former	EU6),	EU10

ความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำาลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. (เมกะวัตต์)
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กำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

ประมาณการกำาลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2560-2564 : แบ่งตามประเภทผู้ผลิต
   

เปรียบเทียบกําลงัผลติไฟฟ้าที่วางแผนไว้กับความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ที่คาดการณ์ไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน

กฟผ.

เอกชนรายใหญ่

เอกชนรายเล็ก

เอกชนรายเล็กมาก

รับซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ

5,647 เมกะวัตต์

1,520 เมกะวัตต์

3,494 เมกะวัตต์

1,539 เมกะวัตต์

1,843 เมกะวัตต์
รวมทั้งส้ิน 14,043 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น

พลังงานหมุนเวียน

พลังนํ้าแบบสูบกลับ

ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ

7,390 เมกะวัตต์

17,478 เมกะวัตต์

2,000 เมกะวัตต์

12,105 เมกะวัตต์

1,250 เมกะวัตต์

2,101 เมกะวัตต์

4,119 เมกะวัตต์

11,016 เมกะวัตต์
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การพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ	กฟผ.

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
• โครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มพระนครเหนอื 

ชุดที่ 2 ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 848.3 เมกะวัตต์ 

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติ 

เปน็เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า และใชเ้ทคโนโลยโีรงไฟฟ้า 

ทีม่ปีระสิทธิภาพสูง ลดการใชเ้ชือ้เพลิงได้มาก สามารถ

ลดปริมาณการระบายมลสารท่ีเกิดจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2559 และมีพิธีเปิดโรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

• โครงการโรงไฟฟา้ทดแทนแมเ่มาะ เครือ่งที ่4-7 

ขนาดกาํลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 600 เมกะวัตต ์เปน็โรงไฟฟ้า

พลังความร้อน ใช้ถ่านหินลิกไนต์ภายในประเทศเป็น 

เชือ้เพลิงหลกัในการผลติไฟฟ้า และใชอ้ปุกรณก์ารผลิต

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในระบบของ

การดูแลส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย เครื่องผลิตไอนํ้า

แบบแรงดนัเหนอืวิกฤติ (Ultra Supercritical Pressure 

Steam Generator) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเผาไหม้ ลดปริมาณการ

ใชเ้ชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าและจะทําให้ปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

ทีป่ล่อยออกมานอ้ยลง อปุกรณร์ะบบกาํจดักา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (FGD) 

เครื่องช่วยระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOx Burner) 

ระบบกําจดัฝุน่ดว้ยไฟฟ้าสถติแรงสูง (ESP) พรอ้มทัง้ติดต้ังอปุกรณท์ีส่ามารถ

กําจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนแบบ Selective Catalytic Reduction 

(SCR) ซึง่จะชว่ยควบคมุผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

มีกําหนดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2561

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
กฟผ. ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือสนองนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) (Renewable 

Energy Development Plan : REDP) และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

ในการผลิตไฟฟ้า ลดการพ่ึงพาการนาํเขา้นํา้มนั อกีทัง้ยงัสรา้งความมัน่คง

ทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ โดยในปี 2559 กฟผ. ได้พัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

โครงการ สถานที่ตั้ง
(อําเภอ	และจังหวัด) ประเภท กำาหนด

แล้วเสร็จ
กำาลังผลิต
(เมกะวัตต์)

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ แสงอาทิตย์ มีนาคม 2559 5

2. โรงไฟฟ้ากังหันลมลําตะคอง ระยะที่ 2 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ลม ธันวาคม 2560 24

3. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง นํ้า ธันวาคม 2560 5.5

4. โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นํ้า กุมภาพันธ์ 2561 500

5. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนคลองตรอน อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ นํ้า กันยายน 2561 2.5

6. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ นํ้า พฤศจิกายน 2562 1.25

7. โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี นํ้า มกราคม 2563 360

8. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าบ้านจันเดย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นํ้า กันยายน 2563 18

รวม 916.25

โครงการที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติและโครงการที่อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนา
• โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทนเคร่ืองที่ 

1-2 ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ เป็น

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 

เชื้อเพลิงหลักและนํ้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสํารอง 

ในการผลิตไฟฟ้า มีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

เชิงพาณิชย์ได้ในเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้ รายงาน

การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

ของโครงการฯ ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ผูช้ํานาญการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) แล้ว และเตรยีมรบัฟังความเหน็จากองคก์รอสิระ และ

คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) กอ่นนาํความคดิเหน็ดงักลา่ว

เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ต่อไป

• โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต้ ระยะท่ี 1 ขนาดกําลังผลิต 

ไฟฟ้าสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและนํ้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสํารอง 

มีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนเมษายน 2562 

เพื่อทดแทนกําลังผลิตที่หายไปในระบบของโรงไฟฟ้าพระนครใต้เดิมและ

รักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

DMA	(former	EU6)
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ซึ่งเป็นจุดเส่ียงและเป็นศูนย์กลางความต้องการไฟฟ้าที่มีของประเทศ

ความสําคัญ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กฟผ. ดําเนินโครงการ

โรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต้ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ 

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ 

สุขภาพ (EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

• โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 

2x1,000 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน มีกําหนดจ่ายไฟฟ้า 

เขา้ระบบเชงิพาณชิย์ในเดอืนมกราคม 2578 และมกราคม 2579 ตามลาํดบั 

ซึ่งแนวทางการจัดสรรกําลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2015 ได้กําหนด

สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ไม่เกินร้อยละ 5 

โดยบรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผนในปี 2579 เนื่องจาก 

เปน็เชือ้เพลิงทีต้่นทนุถกู สะอาด และชว่ยลดกา๊ซเรอืนกระจก ทัง้นี ้โครงการ

อยูร่ะหว่างการศกึษาดา้นเทคนคิ ความปลอดภัย สถานทีต่ัง้โครงการ และ 

ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้หป้ระชาชนเข้าใจตอ่ประเดน็โรงไฟฟ้านวิเคลียร์

อย่างต่อเนื่อง

โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
• โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 

800 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านหินนําเข้าประเภท 

Sub-bituminous/bituminous เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า 

เป็นโครงการที่เสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าภาคใต้และเป็น 

การเพ่ิมสัดส่วนการกระจายเชือ้เพลิง โดยการใชถ้า่นหินในการผลติไฟฟ้า 

ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติและสร้างสมดุลพลังงานของประเทศ 

ตามนโยบายภาครัฐด้านความมั่นคงทางพลังงาน มีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562

• โครงการโรงไฟฟา้ถา่นหนิเทพา มขีนาดกาํลังผลิตไฟฟ้าสทุธิประมาณ 

2x1,000 เมกะวัตต ์เปน็โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น ใชถ้า่นหนินําเข้าประเภท 

Sub-bituminous/bituminous เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า 

เป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าภาคใต้และ 

เพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว ในภาพรวมจะช่วยลดต้นทุน

การผลิตไฟฟ้าของประเทศ มีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

ในเดือนมกราคม 2564 และมกราคม 2567 ตามลําดับ 

โครงการรับซื้อไฟฟ้า
• การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ระหว่าง

ปี 2560-2567 มีโครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ 

กฟผ. และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 5 โครงการ 

กําลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 5,270 เมกะวัตต์

• การรบัซ้ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็ (SPP) เปน็โครงการฯ 

ที่คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี 2560-2568 รวมทั้งส้ิน 4,029 

เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นปริมาณรับซื้อไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

จํานวน 2,610 เมกะวัตต์ และปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนจํานวน 1,419 เมกะวัตต์

• การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบัน 

กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน จํานวน 

7 โครงการ รวมกําลังผลิตตามสัญญา 3,877.6 

เมกะวัตต์ ระหว่างปี 2560-2562 และคาดว่าจะมี 

การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้นอีก 

จํานวน 3 โครงการ รวมกําลังผลิตตามสัญญา 1,843 

เมกะวัตต์

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ 
ส่งไฟฟ้า

ในป ี2559 กฟผ. ไดด้าํเนนิโครงการกอ่สรา้งขยาย

ระบบส่งไฟฟ้า และปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

โดยมโีครงการที่ไดร้บัอนมุติัและอยูร่ะหว่างดาํเนนิการ 

จํานวน 17 โครงการ เช่น โครงการขยายระบบไฟฟ้า

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 3 

โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณจงัหวัดเลย จงัหวัด

หนองบัวลําภู และจังหวัดขอนแก่น เพ่ือรับซื้อไฟฟ้า 

จากโครงการในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป. ลาว) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอืตอนลา่ง ภาคกลาง 

และกรุงเทพมหานคร และโครงการปรับปรุงและ 

ขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ระยะที่ 1 และ 2 เป็นต้น รวมทั้งยังมีโครงการที่อยู่

ระหว่างขออนุมัติดําเนินการ ได้แก่ โครงการปรับปรุง

ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งคาดว่าจะได้

รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในปี 2560 อีกทั้งยังมี

โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า 

เอกชนรายใหญ่ ระยะท่ี 3 เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าบริเวณ 

ภาคตะวันออกรวม 5,000 เมกะวัตต ์ซึง่อยูร่ะหว่างขัน้ตอน 

การขออนุมัติโครงการ

DMA	(former	EU6)
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

กฟผ.	ดาํเนินการจัดการด้านการใชไ้ฟฟา้	(Demand	Side	Management	:	DSM)	ตัง้แตป่	ี2536-2559	รวมเวลากว่า	20	ป ี
ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ทีไ่ม่จําเปน็ลงได้	4,208	เมกะวตัต	์และลดการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์	(CO2)	ลงได้	14,356	พันตนัคารบ์อนไดออกไซด์

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าถือเป็นภารกิจที่สําคัญ

อีกด้านหนึ่งของ กฟผ. ซึ่งได้ดําเนินโครงการภายใต้

กลยุทธ์ 3 อ. คือ อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร และอุปนิสัย 

โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ หน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัย  

ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรณรงค์ให้ใช้ 

ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการใช้

ทรัพยากรพลังงานที่ไม่จําเป็น พร้อมทั้งสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน 

ภาพรวมของประเทศไทย ซึง่ผลการดาํเนนิงานทีส่าํคญั

ในปี 2559 มีดังนี้

และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 657.5 พันตันคาร์บอนไดออกไซด์  

สําหรับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มี

ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ในปี 2559 กฟผ. ได้มอบฉลากประหยัด

ไฟฟ้าเบอร์ 5 เพ่ิมข้ึน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตู้น้ําร้อนน้ําเย็นบริโภค และตู้น้ําเย็น 

บริโภค โดยมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม 

โครงการฯ เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ท้ังน้ี อุปกรณ์ท่ี กฟผ. มอบฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าต้ังแต่เร่ิมโครงการปี 2536 รวมจํานวน 28 ผลิตภัณฑ์ และมี

การติดฉลาก รวมจํานวน 315.3 ล้านฉลาก

กฟผ. ยังได้ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงาน 

จากหลอดประหยัดไฟฟ้า LED (Light Emitting Diode) เพ่ือให้ 

คนไทยได้รับความรู้ความเข้าใจ พร้อมเปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

LED ประสิทธิภาพสูงทุกครัวเรือน โดยประสานความร่วมมือกับบริษัท อิมแพ็ค 

เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท์ จํากัด และบริษัท MEX Exhibitions จํากัด จาก

ประเทศอินเดีย จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ “LED Expo & Thailand Energy 

Saving Week 2016” เม่ือวันท่ี 19-22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และเพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชนให้

เห็นถึงผลการประหยัดไฟฟ้าจริง จึงได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และ

ศูนย์สาขารวม 10 แห่ง เปล่ียนหลอดประหยัดไฟฟ้า LED ทดแทนหลอดไฟเดิม 

ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ท่ัวประเทศ ซ่ึงดําเนินการไปแล้วจํานวน 21,000 หลอด 

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 816,000 หน่วยต่อปี และลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 400 ตันต่อปี โดยมีกําหนดติดตามประเมินผล

การใช้งานและการประหยัดพลังงานในปี 2560-2561 ต่อไป

กลยุทธ์ 3 อ. | อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 
อาคาร และอุปนิสัย

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
กฟผ. ดําเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

ซ่ึงเป็นโครงการภาคความสมัครใจ โดยได้รับความ 

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจน 

ผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วน ปรับเปล่ียนลักษณะการใช้

ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปี 2559 

สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีไม่จําเป็นได ้204.9 เมกะวัตต์ 
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การสนับสนุนกิจกรรม 
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(Low	Emission	Support	
Scheme	:	LESS)

กฟผ. พัฒนากิจกรรมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าใน

โรงเรยีนเขา้สู่โครงการ Low Emission Support Scheme 

(LESS) เพ่ือขอการรับรองผลการประเมินการลดก๊าซ

เรอืนกระจก จากองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) โดยรวมเข้าเปน็สว่นหนึง่ของการลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ ด้วย

กิจกรรมต่างๆ อาท ิ

• การเปล่ียนหลอดประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียน ใน

โครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ.

• โรงเรยีนคารบ์อนต่ํา ลดการใชพ้ลังงานทีโ่รงเรยีน

และที่บ้านของนักเรียน

• การสรา้งการมสีว่นรว่มกบัชมุชน โดยจดัตัง้ชมุชน

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศไทย 

จํานวน 33 ครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านปวงสนุก อําเภอ

สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับชุมชนใน 

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

อกีทัง้รว่มกนัวางแผนลดการใชพ้ลงังาน เพ่ือส่งเสรมิให ้

ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

ไปสู่การเป็นชุมชนสีเขียว และชุมชนคาร์บอนต่ําได้ 

อย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ในชุมชน 

บา้นนา่อยูป่ระหยดัพลงังาน รา้นคา้จาํหนา่ยผลติภัณฑ์

เบอร์ 5 และฟาร์มประหยัดพลังงานเบอร์ 5

อาคาร
กฟผ. ดําเนินการส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรมทีม่ปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าสงู เพ่ือสรา้งการรบัรูถ้งึแนวทาง

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสําหรบัอาคารเกา่และอาคารใหม ่พร้อมท้ังวาง

แนวทางส่งเสริมอาคารประสิทธิภาพสูง โดยศึกษาวิเคราะห์ และกําหนด

หลกัเกณฑสํ์าหรบับา้นทีอ่ยู่อาศยัประสทิธิภาพสูง ทีม่คีวามเปน็ไปไดภ้ายใต้

บรบิทในปจัจบุนั ซึง่เปน็การออกแบบสําหรบัดําเนนิโครงการลดการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย ภาคอาคาร (NAMA Buildings) รว่มกบั 

พันธมิตร ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม, United Nations Environment Program (UNEP), 

Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) และ

การเคหะแหง่ชาติ เพ่ือดาํเนนิโครงการลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ตํ่าถึงปานกลาง

นอกจากนี้ กฟผ. ยังร่วมจัดนิทรรศการในการ 

ประชมุวิชาการและนทิรรศการนานาชาติ“พลังงานและ

เทคโนโลยทีีย่ัง่ยนืแหง่เอเชยี 2559” หรือ “Sustainable 

Energy & Technology Asia 2016” (SETA 2016) 

ระหว่างวันที ่23-25 มนีาคม 2559 ณ ศูนยน์ทิรรศการ

และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่

ความรู ้และสรา้งความตระหนกัถงึปญัหาการขาดแคลน

พลังงานในอนาคต

อุปนิสัย
กฟผ. รณรงค์เสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยในปี 2559 ได้ผลักดันให้มีการ 

ยกระดบัมาตรฐานการอนรุกัษพ์ลังงานและสิง่แวดล้อม จากหอ้งเรยีนสเีขยีว 

ที่มีอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศ 414 แห่ง มีการดําเนินกิจกรรมโรงเรียน

คารบ์อนตํา่ และพัฒนาส่ือการเรียนรู้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ EGAT Carbon 

Footprint เพ่ือคํานวณอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า และการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในส่วนของ

การขยายขอบเขตไปยังพันธมิตร ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เป็นต้นแบบสํานักงานสีเขียว (Green Office)
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กฟผ. ได้ดําเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ 

ในการดําเนินมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าสําหรบัผูผ้ลิตและผูจํ้าหนา่ยพลงังาน

ไฟฟ้า (Energy Efficiency Resources Standards: 

EERS) ตามแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558-2579  

และดําเนนิโครงการศกึษาและจดัทําแผนพัฒนาโครงสรา้ง

พ้ืนฐานดา้นไฟฟ้า เพ่ือรองรบัยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แหง่ชาติ (สวทช.) โดยทําการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาสถาน ี

อัดประจุไฟฟ้า ด้วยการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า  

2 สถานี ได้แก่ AC normal charging station 

และ DC-AC Quick charging station ที่บริเวณ

สํานกังานใหญ ่กฟผ. เพ่ือรองรบัการใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้า 

ดัดแปลงต้นแบบ

ผลการดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. 

ปี
ปริมาณความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด	(MW)

พลังงานไฟฟ้าลดลง 
(GWh)

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 

(Ton	CO
2
)

2552 173.50 1,104.57 513,623.86

2553 267.08 1,706.02 937,888.27

2554 298.28 1,808.20 994,379.14

2555 429.65 2,573.39 1,414,046.11

2556 374.99 2,307.40 1,179,772.28

2557 331.51 2,029.74 1,037,804.00

2558 442.62 2,526.04 1,291,564.00

2559 204.93 1,285.97 657,518.00

มาตรการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงาน 
และความร่วมมือระหว่าง 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. กฟภ.)

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. 

ได้ดําเนินไปพร้อมกับการส่งเสริมการตลาด ทั้งในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า

ประสทิธิภาพสูง อาคารประสิทธิภาพสูง และการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน

อุปนิสัยให้ประชาชนเปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์ 5 การประชาสัมพันธ์ผ่านมาตรการ “ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน” เพื่อ

ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าที่ไมจํ่าเปน็ และหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อความมัน่คง

ของระบบไฟฟ้าของประเทศในอนาคตอีกประการหนึ่งด้วย
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จากสายพระเนตรยาวไกลสู่ผืนป่าไทยอุดมสมบูรณ์
กฟผ. ดำาเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่
อย่างสมบูรณ์ จากวันน้ันจนวันน้ี ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ได้กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 8.4 ล้านตัน และผลิต 
ก๊าซออกซิเจนได้มากกว่า 6.1 ล้านตัน

...ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน	แล้วคนเหล่านั้น
ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน	และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พ.ศ. 2519
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การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ. ปี 2559

สัดส่วนการจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ และเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมุ่งสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

กฟผ. ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลักในการ

ผลิตไฟฟ้า โดยไม่มีการนําวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนการผลิต สําหรับ

แผนการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิของ กฟผ. นัน้ มวัีตถปุระสงคเ์พ่ือสรา้ง

ความมั่นคงทางพลังงาน ลดความเส่ียงด้านเชื้อเพลิงในระยะยาว และ

รักษาระดับราคาไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินของ กฟผ. ได้นํา 

เทคโนโลยทีีด่ท่ีีสุดในเชงิพาณชิย์มาใช ้ทําให้สามารถควบคมุมลภาวะไดใ้น

ระดบัสากล และดกีว่ามาตรฐานทีป่ระเทศไทยกาํหนด และจากเทคโนโลยี

โรงไฟฟ้าแบบ Ultra Super Critical ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการ

ใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเมื่อเทียบกับ 

เทคโนโลยีในอดีต

อย่างไรกต็าม ดว้ยตระหนกัถงึความสําคญัของพลงังานหมนุเวียน กฟผ. 

จงึศึกษาและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนมาอย่างตอ่เนือ่ง 

โดยปัจจุบัน กฟผ. มีกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 2,997.72  

เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3,300.48 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และมี 

แผนจะเสนอกระทรวงพลังงานขอเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน 

อีก 1,500-2,000 เมกะวัตต์ โดยเชื่อมั่นว่า พลังงานหมุนเวียนจะเป็น

พลังงานทีเ่ติบโตอยา่งรวดเรว็ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : 

AEDP) พ.ศ. 2558-2579 ที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 หรือเพิ่มขึ้น 19,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579

กฟผ. มีการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล และปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม

และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิงานขององคก์ร

อยา่งเครง่ครัด จงึไมม่เีหตใุหเ้สียคา่ปรบัหรอืได้รบัโทษอืน่ 

นอกจากนี ้กฟผ. ยังมกีารประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(Environment Impact Assessment : EIA) การประเมนิ

ผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment : 

SIA) และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health 

Impact Assessment : HIA) ในทกุระยะการดําเนนิงาน 

ตัง้แตร่ะยะกอ่นกอ่สรา้ง ระยะกอ่สรา้ง และระยะหลงั

กอ่สรา้งแล้วเสรจ็ ซึง่เปน็ระยะดําเนนิการผลติพลังงาน

ไฟฟ้า อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามท่ีระบุไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

เพ่ือสรา้งความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องในการดาํเนนิงาน

ของ กฟผ. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ในป ี2559 โครงการของ กฟผ. ที่ไดรั้บความเหน็ชอบ 

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมจากสํานกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการ

ทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ปี	2559	กฟผ.	มีกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ได้แก่	 
พลังความรอ้นใตพ้ภิพ	นํา้	แสงอาทติย	์และลม	รวม	2,997.72		เมกะวตัต ์
สามารถผลิตไฟฟ้าได้	3,300.48	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การใช้เช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า

กฟผ. ยังคงผลิตพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนา 

กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 

(PDP 2015) ซึ่งเน้นการกระจายเชื้อเพลิงในการ

ผลิตไฟฟ้า ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมสัดส่วน

การผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพ่ิม

ถ่านหิน
(ล้านตนั)
16.41

ก๊าซธรรมชาติ
(ล้านลูกบาศก์ฟุต)
370,981.58

นำ้ามันเตา
(ล้านลิตร)
73.73

นำา้มันดีเซล
(ล้านลิตร)
11.95

G4-DMA,	G4-EN1,	G4-EN2,	G4-EN29
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ปี 2559

ประเภทพลังงานหมุนเวียน เมกะวัตต์ ร้อยละ

ความร้อนใต้พิภพ 0.30 0.01

นํ้า 2,988.18 99.68

แสงอาทิตย์ 6.55 0.22

ลม 2.69 0.09

รวม 2,997.72 100.00

นอกจาก กฟผ. จะให้ความสําคัญกับการผลิตและส่งพลังงาน

ไฟฟ้าที่มั่นคงและเชื่อถือได้แล้ว กฟผ. ยังให้ความสําคัญกับการจัดการ 

การใชพ้ลังงานภายในองคก์าร โดยมกีารตดิตามตรวจสอบปริมาณการใช้ 

พลงังานไฟฟ้าและการรณรงค์ส่งเสริมพฤตกิรรมการอนรุกัษพ์ลังงานของ

พนักงานผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ มาตรการ “ปิด-ปรับ-ปลด-เปล่ียน” 

การใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณไ์ฟฟ้า วันละ 1 ชัว่โมง ในชว่งเวลา 14.00-15.00 น. 

เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 20 มีนาคม-20 พฤษภาคม 2559 โดย 

การปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 

26 องศาเซลเซียส ปลดปล๊ักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และเปล่ียนมา 

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดไฟ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันประหยัด

พลังงานและช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และมีการติดต้ัง

บอร์ดแสดงปริมาณการใช้พลังงานของอาคาร ท.102 โดยแสดงข้อมูล 

การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเดือน การใช้พลังงานไฟฟ้าสะสม และดัชนีการ

ใช้ไฟฟ้าของพนักงานต่อคนต่อเดือน เปรียบเทียบระหว่างชั้นเพ่ือจูงใจให้

เกิดการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน

พลงังานใหป้ระชาชนรบัทราบผา่นทางเว็บไซต์ของ กฟผ. 

อย่างต่อเนือ่ง จนสง่ผลไดใ้หร้บัรางวลั Thailand Energy 

Awards ประจาํป ี2559 ดา้นผู้สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลังงาน 

และพลังงานทดแทน ประเภทส่ือมวลชน (สือ่เว็บไซต์)

ในปี 2559 กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด 

67,765.92 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซื้อจากผู้ผลิตเอกชน

ในประเทศ 10,140.25 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และซื้อ

จากผูผ้ลิตตา่งประเทศ 19,831.47 ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง 

รวมพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลิตและรบัซือ้ทัง้หมด 188,999.64 

ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดย กฟผ. ได้นําพลังงานไฟฟ้า 

970.55 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือร้อยละ 0.51 ของ

ปริมาณที่ผลิตและซื้อสุทธิมาใช้ในกิจการของ กฟผ. 

การใช้พลังงาน

กิจการของ กฟผ.
พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ปี 2558 ปี 2559
สถานีไฟฟ้าแรงสูงและสํานักงาน 64.78 67.87

ปั๊มนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์ 85.23 73.65

ปั๊มนํ้าเขื่อนภูมิพล -   -

กระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่อง Station Service (Off-Load) 45.48 74.17

ปั๊มนํ้าโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา 247.81 290.6

กิจการเหมืองแม่เมาะ (เอกชน) 495.81 430.62

สํานักงานใหญ่ทั้งหมด (ไม่รวม Solar Cell) 34.64 33.62

รวม 973.75 970.55

ใช้พลังงานลดลง 3.2

*ความเข้มข้นของการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน/ปี) 3,046.12

G4-DMA,	G4-EN1,	G4-EN3,	G4-EN5,	G4-EN6

การใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจการของ กฟผ. ปี 2559

หมายเหตุ *ความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าเฉพาะพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ่ กฟผ. 
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

การใช้นํ้า	

กฟผ.	มีการติดตามและป้องกันผลกระทบอันอาจจะเกิดจากการใช้น้ําของ
องค์การ	โดยมีระบบควบคุมปริมาณการสูบน้ํา	ระบบควบคุมคุณภาพและ
บําบัดน้ําท่ีผ่านการใช้งานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีกฎหมายกําหนด	เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําสาธารณะ	การ 
ใช้น้ําของชุมชนโดยรอบ	และความหลากหลายทางชีวภาพ

น้ําเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

กฟผ. จึงให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

โดยมีระบบควบคุมปริมาณการสูบน้ํา ระบบควบคุม 

คุณภาพและบําบัดน้ําท่ีผ่านการใช้งานก่อนระบายลงสู่ 

แหล่งน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือ

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําสาธารณะ การใช้น้ําของ

ชุมชนโดยรอบ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

นอกจากการบริหารจัดการน้ําภายในองค์การแล้ว  

กฟผ. ยังได้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์

แนวโน้มสถานการณ์น้ํา และได้ส่ือสารประชาสัมพันธ์

ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์อ่างเก็บน้ําของเข่ือนต่างๆ 

ท่ีอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกัน

หาแนวทางรับมือกับสถานการณ์วิกฤติภัยแล้งในปี 2559 

รวมท้ังยังได้ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน

จากวิกฤตภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน

ในพ้ืนท่ีรอบเข่ือน และโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. อีกด้วย 

ในปี 2559 กฟผ. นํานํ้าจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการดําเนินกิจการ 

รวมถงึจา่ยใหช้มุชนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้า รวม 1,316,493,427 ลูกบาศกเ์มตร 

แบง่เปน็นํา้ผวิดนิ 1,315,207,866 ลูกบาศกเ์มตร นํา้บาดาล 215 ลูกบาศกเ์มตร 

น้ําฝน 179,790 ลูกบาศก์เมตร และน้ําประปา 1,105,554 ลูกบาศก์เมตร ดังน้ี

ตารางแสดงปริมาณการนำานำา้มาใช้ จำาแนกตามแหล่งนำา้ และปริมาณและร้อยละของนำา้นำามารีไซเคิลและใช้ซำา้

ลำาดับ พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
ของ กฟผ.

ปริมาณการนำานำา้มาใช้ จำาแนกตามแหล่งนำา้ (ลบ.ม.) ปริมาณนำา้ท่ีนำามา
รีไซเคิลและใช้ซำา้ รอบ

การ
หมุน
เวียน
เฉล่ียนำา้ผิวดิน นำา้บาดาล นำา้ฝน

นำา้เสีย
จาก

องค์กร
อ่ืน

นำา้ประปา รวม

ปริมาณนำา้
ท่ีนำามา
รีไซเคิล
และใช้ซำา้
(ลบ.ม.)

ร้อยละ
ของนำา้
ท่ีนำามา
รีไซเคิล
และใช้ซำา้

1 โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนและ
พลังความร้อนร่วม

1,284,335,215 217 179,790 0 506,263 1,285,021,485.41 2,418,172,114 188.18 2.52

2 โรงไฟฟ้าพลังนํ้า 5,020,357 0 0 0 0 5,020,356.63 0 0.00 -

3 สํานักงานใหญ่ 0 0 0 0 330,470 330,470.00 0 0 -

4 สถานีไฟฟ้าแรงสูง
และสํานักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการ

81,614 0 0 0 268,821 350,435.20 0 0.00 -

5 เหมืองแม่เมาะ 25,770,680 0 0 0 0 25,770,680.00 0 0.00 -

รวม 1,315,207,866 217 179,790 0 1,105,554 1,316,493,427 2,418,172,114 188.18 -

หมายเหตุ 1. ขอบเขตการรายงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม จํานวน 8 โรง (โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน้ําพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้ากระบ่ี) โรงไฟฟ้าพลังน้ํา จํานวน 13 โรง (เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ  
  เข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ เข่ือนรัชชประภา เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนสิรินธร เข่ือนจุฬาภรณ์ โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เข่ือนน้ําพุง 
  เข่ือนท่าทุ่งนา เข่ือนแก่งกระจาน และเข่ือนบางลาง โดยเข่ือนปากมูลและเข่ือนห้วยกุ่มยังไม่มีระบบบันทึกการใช้น้ําภายใน) สถานีไฟฟ้าแรงสูงและสํานักงาน 
  สังกัดสายงานระบบส่ง เหมืองแม่เมาะ และสํานักงานใหญ่ 
 2. ปริมาณการนําน้ํามาใช้จากแหล่งน้ําผิวดิน คํานวณจากปริมาณน้ําท่ีสูบเข้าซ่ึงอ่านค่าจากมิเตอร์ คูณด้วยระยะเวลาการเดินเคร่ือง (ในจํานวนน้ี ไม่รวมถึงน้ํา 
  ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ํา ซ่ึงเป็นน้ําท่ีสูบเข้าและปล่อยกลับสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ) สําหรับแหล่งน้ําประเภทน้ําประปา อ้างอิงข้อมูล 
  จากการเรียกเก็บค่าบริการจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค    
 3. ปริมาณน้ําท่ีนํามารีไซเคิลและใช้ซ้ํา คํานวณจากปริมาณน้ําท่ีใช้ในระบบหล่อเย็น คูณด้วยจํานวนรอบการหมุนเวียนของน้ําในระบบดังกล่าว นอกจากน้ี 
  ยังรวมไปถึงน้ําท่ีนํามาใช้ซ้ําโดยการรดน้ําต้นไม้

GN-DMA,	G4-EN8,	G4-EN10
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การป้องกันผลกระทบท่ีสำาคัญจากการใช้นำา้ขององค์กร

กฟผ. มีการศึกษาเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการนํามา

พัฒนาโครงการ (Site Selection) รวมถึงมีการจัดทํารายงานการศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility study) ในเบือ้งต้น โดยพิจารณา

ถึงปริมาณการใช้นํ้า ความเพียงพอของแหล่งนํ้า และปริมาณการสูบนํ้า

ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้น โรงไฟฟ้าของ 

กฟผ. จึงไม่มีการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครอง 

หรือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพ 

อย่างไรก็ตาม กฟผ. มีการติดตามและป้องกันผลกระทบที่สําคัญอัน

อาจจะเกิดจากการใช้นํ้าขององค์การ อาทิ โรงไฟฟ้าวังน้อย มีการสูบนํ้า

จากคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าผิวดินเพ่ือการชลประทาน มาใช้ใน

กระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า โดยมกีารตดิตัง้มาตรวัดนํา้ เพ่ือควบคมุ

ปรมิาณการสบูนํา้ของโรงไฟฟ้า รวมถงึมกีารประสานงานและรว่มประชมุกบั

กรมชลประทานอยา่งใกลช้ดิ เพ่ือไม่ใหก้ารสบูนํา้ของโรงไฟฟ้าส่งผลกระทบ 

ต่อปริมาณนํ้าในคลองระพีพัฒน์ การใช้นํ้าของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 

และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนํ้าที่ผ่านการใช้งานจะถูกนําไป 

ผา่นกระบวนการปรบัสภาพและระบบบําบดันํา้เสยีทกุครัง้ เพ่ือใหค้ณุภาพนํา้ 

ก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

สําหรับโรงไฟฟ้าจะนะ มีการสูบนํ้าจากคลองโพมาและคลองบางเป็ด 

โดยโรงไฟฟ้าจะนะสามารถสูบนํ้าจากคลองโพมาได้เมื่อมีระดับนํ้าเกิน 

+1.96 เมตร (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) ตามที่ตกลงกับชุมชน และ 

มีการติดต้ังป้ายแสดงระดับนํ้าถาวรเพ่ือให้เห็นระดับนํ้าอย่างชัดเจน 

สําหรับการสูบนํ้าในคลองนาทับ โรงไฟฟ้ามีการติดต้ังตะแกรงบริเวณ 

ปากคลองชกันํา้ และควบคมุความเร็วกระแสนํา้ไมเ่กนิ 0.1 เมตรตอ่วินาท ี

เพ่ือลดจํานวนสัตว์นํ้าวัยอ่อนที่ถูกดูดเข้าไปในสถานีสูบนํ้า อย่างไรก็ตาม 

ในการสูบนํ้าและปล่อยนํ้าทิ้ง หากพบแนวโน้มความผิดปกติของปริมาณ 

นํ้าในคลองโพมาและคลองบางเป็ด จะมีการประสานงานกับสํานักงาน

ชลประทานที่ 16 พร้อมทั้งหารือกับคณะทํางานติดตามตรวจสอบการ 

สูบนํา้ในคลองโพมาและคณุภาพนํา้ทิง้ในคลองบางเปด็ทนัท ีเพ่ือหาแนวทาง

การแก้ไขต่อไป

การระบายนำ้าทิ้ง 

ในปี 2559 กฟผ. มีการระบายนํ้าจากระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 167,927,171.23 

ลูกบาศกเ์มตร โดยมกีารบาํบดัและควบคมุคณุภาพนํา้ทิง้กอ่นระบายออก

จากทุกโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

การจัดการก๊าซเรือนกระจก
กฟผ. ไดดํ้าเนนิงานตามแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการ

ก๊าซเรอืนกระจกของ กฟผ. ซึง่สอดคล้องกบัแผนการลด

ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 

Appropriate Mitigation Action : NAMA) เพื่อตอบ

สนองการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ และแสดงถงึ

ศกัยภาพในการมส่ีวนรว่มแกไ้ขปญัหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 

กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมขององค์การเพ่ือตอบสนองต่อการแกป้ญัหา

สภาวะโลกรอ้นในปจัจบัุน โดยในป ี2559 ไดด้าํเนนิการ 

ประเมนิคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร (Carbon Footprint 

for Organization : CFO) พรอ้มทัง้จดัทาํรายงานการปล่อย 

และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และอยู่ 

ระหว่างดําเนินการทวนสอบผลการปล่อยและดูดกลับ 

กา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รตามมาตรฐาน ISO14064-1  

(Greenhouse Gases–Part 1 : Specification with 

Guidance at the Organization Level for Quantification 

and Reporting of Greenhouse Gas Emissions 

and Removals) เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้ขอ 

การรบัรองในระดบัจํากดั (Limited Level of Assurance) 

ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจํานวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า

แม่เมาะ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

โรงไฟฟ้าวังนอ้ย โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 

โรงไฟฟ้านํ้าพอง โรงไฟฟ้ากระบ่ี เหมืองแม่เมาะ  

ศนูย์ซอ่มและผลิตอะไหล ่กฟผ. (สํานกังานหนองจอก) 

และสํานักงานใหญ่ กฟผ. ทั้งนี้ ก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gases) ทีพิ่จารณา ไดแ้ก ่คารบ์อนไดออกไซด ์

(CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), เพอร์ 

ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 

(HFCs), ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

ในการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรได้

กําหนดขอบเขตขององค์การเป็นแบบควบคุม (Control 

Approach) โดยเป็นแบบควบคุมการดําเนินงานโดยตรง 

(Operational Control) ซ่ึงทําการประเมินและรวบรวม

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน

ของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตการดําเนินงานของ

องค์การ ครอบคลุมกิจกรรมหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

กิจกรรมสนับสนุน เช่น การใช้รถยนต์องค์การ การใช้ 

G4-DMA,	G4-EN9,	G4-EN12
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คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือดับเพลิง ระบบบําบัดน้ําเสีย 

การใช้น้ําประปา เป็นต้น ท้ังน้ี ไม่นับรวมปริมาณการ 

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจาก 

หน่วยธุรกิจหรือโรงงานท่ีองค์การมีส่วนเป็นเจ้าของ  

แต่ไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน และกําหนด 

ช่วงระยะเวลาติดตามผลระหว่างเดือนมกราคมถึง 

ธันวาคมเป็นประจําทุกปี โดยอ้างอิงค่าสัมประสิทธ์ิ 

ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)  

และคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 

องค์การตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กร จัดทําโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

(องค์การมหาชน) หรือ อบก.

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำาเนิดประเภทต่างๆ ปี 2558 ตามมาตรฐาน ISO14064-1 
ปี 2558 ท่ีได้รับการทวนสอบแล้ว

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลปี 2558 เป็นปีฐาน เน่ืองจากเป็นปีแรกท่ีมีการดําเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ท่ัวทุกองค์กรของ กฟผ.
 1 Scope 1  คือ การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (Direct Emissions) จากกจิกรรมต่างๆ ขององคก์รโดยตรง เชน่ การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ 
  จากการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่ง การใช้สารทําความเย็น และการใช้ปุ๋ย เป็นต้น
 2 Scope 2 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) เช่น การซื้อพลังงานมาใชใ้นองค์กร 
  เช่น การซื้อไฟฟ้า ความร้อน และไอนํ้า เป็นต้น
 3 Scope 3  คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (Other Indirect Emissions) เช่น การใช้น้ําประปา การใช้กระดาษ และการจัดการขยะ 
  เป็นต้น

แหล่งกำาเนิด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	:	tCO2e)

Scope 1

2Scope 2 3Scope 3คาร์บอนได
ออกไซด์ 
(CO2)

มีเทน       
(CH4)

ไนตรัส
ออกไซด์ 
(N2O)

ไฮโดร
ฟลูออโร
คาร์บอน 
(HFCs)

1รวม
Scope 1

  1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 15,376,642.55  4,286.07  60,341.19  - 15,441,269.81  260,811.12  53.03 

 2.  โรงไฟฟ้าบางปะกง 5,302,257.94 2,532.32 2,492.11 147.42 5,307,429.78 30,109.78 24.55

  3. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 4,252,481.73 2,008.04 1,952.01 4,256,598.99 33,061.58 305.39

  4. โรงไฟฟ้าวังน้อย 3,852,230.38 2,178.75 1,578.36 - 3,856,198.98 79,708.22 5.75

 5. โรงไฟฟ้าจะนะ  4,375,888.56  1,829.41  1,781.23 -  4,379,579.45  1,523.21  2.46 

 6. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  2,071,267.70  948.72  944.25  -  2,073,160.67  864.81  69.10 

 7. โรงไฟฟ้านํ้าพอง  2,204,940.20  1,100.18  1,044.20  -  2,207,084.58  109.03  4.60 

 8. โรงไฟฟ้ากระบี่  416,894.53  508.61  920.76 -  418,444.67  12,800.40  4.16 

 9. เหมืองแม่เมาะ  18,727.72  109,959.91  287.25  590.20  129,565.09  314,115.84  26.66 

10. ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่ 
  (หนองจอก)

 223.10  35.16  3.81  -  262.06  636.92  7.94 

11. สํานักงานใหญ่ กฟผ.  8,336.37  27.94  114.95  -  8,543.01  20,050.84  4,309.59 

ในปี	2559	กฟผ.	ได้จัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	
(Carbon	Footprint	for	Organization	:	CFO)	พรอ้มทัง้จัด
ทาํรายงานการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรอืนกระจกขององค์การ	
และดําเนินการทวนสอบและรบัรองผลการปล่อยและดูดกลับกา๊ซ
เรอืนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน	ISO	14064-1และ	อบก. 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้าในระดับประเทศ	ควบคู่กับการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

G4-DMA
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

นอกจาก การจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในปี 2559 ที่อยู่ระหว่างการทวนสอบผลการปล่อยและดูดกลับ 

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน ISO14064-1 แล้ว การดําเนินงานดังกล่าวยังได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) อีกด้วย เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลิตไฟฟ้าในระดับประเทศควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2) พลังงานไฟฟ้าสุทธิ (MWh) kgCO2/kWh

ก๊าซ
ธรรมชาติ

(1)

นำ้ามันเตา

(2)

นำ้ามัน
ดีเซล

(3)

ลิกไนต์

(4)

รวม  
(5)

= (1)+(2)
+ (3)+(4)

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

(6)

พลังงาน
หมุนเวียน

(7)

รวม

(8) = 
(6)+(7)

เฉพาะ
เชื้อเพลิง
ฟอสซิล
(5)/(6)

รวม

(5)/(8)

2558 23,412,473 546,719 34,544 15,322,740 39,316,476 66,093,910 3,745,610 69,839,520 0.5949 0.5630

2559 21,228,308 226,962 32,254 17,748,799 38,836,323 64,237,378 3,528,544 67,765,922 0.6046 0.5731

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จำาแนกตามชนิดเช้ือเพลิง

หมายเหตุ : 1. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คํานวณตาม 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy
 2. kgCO2/kWh หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหนึ่งหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้า กิโลวัตต์-ชั่วโมง

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 
กฟผ. ได้ทวนสอบและรายงานผลการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 

ของประเทศ (NAMA) ซึ่งประเมินจากผลการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ตามมาตรการผลิตไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน (นํ้า ลม แสงอาทิตย์) และมาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน 

ลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ประจําปี 2558 ได้ 3,382,997 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

กฟผ. ตระหนักและให้ความสําคัญกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยทําการตรวจวัดปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและพลังงาน

ไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้รายเดือน เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลสําหรับการรายงานความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์) โดยในปี 2559 กฟผ. มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Scope 1) เฉพาะส่วนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

เพื่อผลิตไฟฟ้า ไม่นับรวมรถยนต์ เครื่องจักร การรั่วซึมของสารเคมี และอื่นๆ 38,836,323 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2) 

• เทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตสุทธิ (ทั้งฟอสซิล พลังนํ้า และพลังงานหมุนเวียน) 67,765,922 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)  

คิดเป็นความเข้มข้นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 0.5731 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO2/kWh) 

• เทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเดียว 64,237,378 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) คิดเป็นความเข้มข้น 

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 0.6046 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO2/kWh)

G4-DMA,	G4-EN15,	G4-EN18,	G4-EN19

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ประจำาปี 2558

รวม
3,382,997

750,186

152,535

2,048,099

432,177

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า

มาตรการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด

มาตรการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

มาตรการเกณฑ์มาตรฐาน
และติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5

หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

นอกจากน้ี  กฟผ. ยังดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจก 

ผ่านโครงการท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 

โดยในระดับสากล ได้ดําเนินการผ่านโครงการ 

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development  

Mechanism : CDM) ซ่ึงประกอบด้วย โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เคร่ืองท่ี 10-11 ได้ใช้ 

ระเบียบวิธีการคํานวณและวิธีการติดตามปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกด้วยระเบียบวิธี AM0062 Version 2 - Energy 

Efficiency Improvements of a Power Plant through 

Retrofitting Turbines โดยใช้ข้อมูลปี 2547-2549  

เป็นปีฐานในการคํานวณ 

1. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 12 34,967

2. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี 12 41,741

3. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 6.7 18,392

4. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 10 15,833

5. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 30 80,281

6. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 701

7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 3,618

8. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าลํารางชลประทานของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล         
จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

2.59 7,704

รวม 203,237

หมายเหต ุ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดได้จากโครงการ ตามเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document: PDD)

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองคาร์บอนเครดิต จากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board: CDM-EB)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ปี 2558

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดได้จากโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ปี 2558

ชื่อโครงการ ขนาด
(เมกะวัตต์)

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 
(tCO2/ปี)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 10-11 600 382,079

ลำาดับที่ ชื่อโครงการ ขนาด
(เมกะวัตต์)

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 
(tCO2/ปี)

ทั้งนี้ การดําเนินโครงการ CDM ดังกล่าวสามารถนําคาร์บอนเครดิตที่ได้ หรือเรียกว่า Certified Emission Reduction (CERs) 

ไปขายในตลาดคาร์บอน (Carbon Market) ได้ โดยตั้งแต่ปี 2556-2558 กฟผ. ได้ขายคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 10-11 ให้กับ Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. 

ในขณะท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเข่ือนเจ้าพระยา โรงไฟฟ้า 

พลังน้ําท้ายเข่ือนแม่กลอง โรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 

โรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเข่ือนขุนด่านปราการชล โรงไฟฟ้าพลังน้ํา 

ท้ายเข่ือนแควน้อยบํารุงแดน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

อําเภอทับสะแก และโรงไฟฟ้าพลังน้ําลํารางชลประทานของ 

เ ข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเ ข่ือนแก่งกระจาน ใช้ระเบียบวิธี 

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

Generation โดยท้ัง 2 ระเบียบวิธี ก๊าซเรือนกระจกท่ีทําการพิจารณา  

ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

สําหรบัโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกในระดบัประเทศ  กฟผ. ไดดํ้าเนนิ

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

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

3 โครงการ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลงันํา้ทา้ยเขือ่นนเรศวร และระบบผลิตไฟฟ้า 

จากกังหันลมที่โรงไฟฟ้าลําตะคองด้วยระเบียบวิธี T-VER-METH-RE-01 

Version 2 : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือทดแทนการใช้

พลังงานไฟฟ้าจากระบบส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่ง 

(On-Grid Renewable Electricity Generation) และโรงไฟฟ้าพลังนํา้ชมุชน

บ้านคลองเรือ ด้วยระเบียบวิธี T-VER-METH-RE-02 : การผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้เองหรือใช้ในชุมชน และไม่เชื่อมต่อ 

กับระบบสายส่ง (Off-Grid Renewable Electricity Generation)  

พร้อมทั้งได้ทวนสอบและได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

จำานวนคาร์บอนเครดิตที่ซื้อขายจากการดำาเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน 
ของประเทศไทย (T-VER) ปี 2558

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ปี 2558

ที่ลดได้จาก อบก. ทั้งนี้ ก๊าซเรือนกระจกที่ทําการ 

พิจารณา ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดย 

ในป ี2558 กฟผ. มปีรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดไดจ้าก

โครงการ T-VER รวม 18,289 tCO2/ป ีและการดําเนนิ

โครงการดงักล่าวสามารถนําปรมิาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต 

ซึ่งภายใต้โครงการนี้ เรียกว่า "TVER" ไปขายในตลาด

คาร์บอนภาคสมคัรใจในประเทศได ้โดยในป ี2559 กฟผ. 

ได้ขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

ทา้ยเขือ่นนเรศวรใหกั้บสํานกังานคณะกรรมการกํากบั 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จํานวน  

2,403 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) 

หมายเหตุ : 1 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจาก BOT ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559

        2556   2557   2558

CERs ที่ได้รับการรับรอง
(tCO2e)

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)

5.12

371,366

5.06

369,770

3.991

382,079

ชื่อโครงการ ขนาด
(เมกะวัตต์)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ (tCO2/ปี)

1. โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 8 17,120

2. ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมท่ีโรงไฟฟ้าพลังน้ําลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 2.5 (2x1.25) 1,169

รวม 18,289

ชื่อโครงการ ขนาด
(เมกะวัตต์)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ (tCO2/ปี)

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าชุมชนบ้านคลองเรือ จังหวัดชุมพร 0.12 330

รวม 330

หมายเหต ุ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ ตามเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document : PDD)

หมายเหต ุ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ผ่านการทวนสอบและรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้ว

ระยะเวลาการติดตาม 
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การซื้อขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กฟผ. ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัองคก์ารบรหิารจดัการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์บริการ

วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ

นาํรอ่งระบบการซือ้ขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ภาคสมัครใจของประเทศไทย โดยได้ลงนามในบันทึก 

ขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOC) เพ่ือทดสอบและปรบัปรงุ

ระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (Measurement, Reporting and 

Verification System หรือ ระบบ MRV) สําหรับ

โรงงานที่เข้าร่วมระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกภาคสมคัรใจของไทย (Thailand Voluntary 

Emission Trading Scheme หรอืระบบ T-VETS) และ

เพ่ือปรบัปรงุกฎการดําเนนิงานระบบ T-VETS ใหม้คีวาม

เหมาะสมกบับรบิทของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมของ

ไทยให้มากยิ่งขึ้น

 ปัจจุบัน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) อยูร่ะหว่างศกึษาและปรบัปรงุระบบ 

MRV ให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงไฟฟ้า 

โรงกล่ันนํา้มนั ปนูซเีมนต ์กระดาษ และอืน่ๆ โดยจะม ี

การรวบรวมผลการศึกษาทัง้หมดและสรปุเสนอหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องภายหลังปี พ.ศ. 2563

การจัดการมลสารทางอากาศอื่นๆ 

กฟผ. มกีระบวนการเฝา้ระวงัและตดิตามตรวจสอบ

คณุภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนือ่ง ทัง้จากกระบวนการผลิต 

ภายในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 

รอบโรงไฟฟ้า โดยอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า

ทกุโรงนัน้มกีารตดิต้ังระบบการตดิตามตรวจวัดมลสาร

ทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Emission Monitoring System : CEMS) ซึ่งข้อมูล 

ผลการตรวจวัดจะถูกเก็บบันทึกและรายงานต่อ 

กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือตรวจสอบใหเ้ปน็ไปตามขอ้กฎหมายกาํหนด นอกจากนี ้ผลการตรวจวัด 

ณ ขณะทีม่กีารปล่อยมลสารยังถกูแสดงผา่นจอแสดงผลการตรวจวดั หรอื

ปา้ยประกาศหนา้โรงไฟฟ้าตลอดเวลาอกีดว้ย สว่นการตรวจวดัคณุภาพอากาศ

ในบรรยากาศทัว่ไป (Ambient Air Quality Monitoring : AAQM) บรเิวณ

ชมุชนรอบโรงไฟฟ้านัน้ มกีารติดตามตรวจวดัตลอด 24 ชัว่โมง ดว้ยสถานี

ตรวจวัดคณุภาพอากาศแบบต่อเนือ่ง และมกีารตรวจวัดแบบครัง้คราว ความถี่ 

ปีละ 2 ครั้ง ด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั เชน่ เครือ่งตรวจวดัฝุน่ละอองรวม (Total Suspended Particles : 

TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และเครื่องตรวจวัด

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นต้น หากผลการตรวจวัดมีแนวโน้มที่

อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชน ระบบภายในสถานตีรวจวดัจะส่งสญัญาณ

แจ้งเตือนไปยังศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

และสามารถควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันเวลา

ในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้านั้น มีการปล่อยมลสารทางอากาศที่

สําคัญ อาทิเช่น ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) และฝุน่ละออง ซึง่มแีหลง่ทีม่าจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิงที่ใชใ้นการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน และออกไซด์

ของซลัเฟอรน์ัน้จะใชว้ธีิมาตรฐานทีกํ่าหนดโดยองคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดล้อม

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection 

Agency : US.EPA) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด

ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง 

หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า (พ.ศ. 2547) และได้รายงานผลการตรวจวัด

มลสารข้างต้นในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ของแต่ละโรงไฟฟ้าใหสํ้านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอ้มทราบ เปน็ประจําทกุ 6 เดอืน โดยคา่ทีต่รวจวดัไดอ้ยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ฎหมายกาํหนด นอกจากนี ้กฟผ. ยังกาํหนดคา่ควบคุมอตัรา

การระบายปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่องที่กําหนดในรายงาน 

EIA ของแต่ละโรงไฟฟ้า ซึ่งค่าควบคุมที่กําหนดมีค่าดีกว่าค่ามาตรฐาน 

ที่กฎหมายกําหนดอีกด้วย

G4-DMA,	EU5
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ปริมาณการปล่อยมลสารจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำาปี 2559
หน่วย: ตัน/ปี

โรงไฟฟ้า หน่วยการผลิต เชื้อเพลิง SO2 NOx ฝุ่นละออง

แม่เมาะ พลังความร้อน เครื่องที่ 4 ลิกไนต์ 2,648.58 6,381.86 80.95

 พลังความร้อน เครื่องที่ 5 ลิกไนต์ 2,643.00 6,326.30 80.80

พลังความร้อน เครื่องที่ 6 ลิกไนต์ 3,302.24 8,727.72 134.38

 พลังความร้อน เครื่องที่ 7 ลิกไนต์ 3,339.75 8,838.48 136.00

 พลังความร้อน เครื่องที่ 8 ลิกไนต์ 3,454.56 5,475.84 144.31

 พลังความร้อน เครื่องที่ 9 ลิกไนต์ 2,514.60 4,332.80 67.69

 พลังความร้อน เครื่องที่ 10 ลิกไนต์ 294.77 1,598.31 47.71

 พลังความร้อน เครื่องที่ 11 ลิกไนต์ 3,639.03 3,868.73 83.10

 พลังความร้อน เครื่องที่ 12 ลิกไนต์ 2,637.80 4,164.87 91.12

 พลังความร้อน เครื่องที่ 13 ลิกไนต์ 1,820.77 4,644.56 117.30

บางปะกง พลังความร้อน เครื่องที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ/นํ้ามันเตา 22.82 1,078.34 107.73

 พลังความร้อน เครื่องที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ/นํ้ามันเตา 16.50 913.89 20.84

 พลังความร้อน เครื่องที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ/นํ้ามันเตา 2.80 186.37 2.07

 พลังความร้อน เครื่องที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ/นํ้ามันเตา 1.03 67.06 0.76

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 11.95 1,235.78 38.83

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 3.11 164.96 4.86

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5 ก๊าซธรรมชาติ 19.57 1,851.56 40.28

กระบี่ พลังความร้อน เครื่องที่ 1 นํ้ามันเตา 54.78 456.18 44.41

พระนครใต้ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 0.59 54.89 1.82

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 15.90 448.56 48.80

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 26.77 1,949.15 106.37

วังน้อย พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 0.25 36.41 1.54

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0.20 26.19 2.16

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 0.60 46.39 2.41

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 16.56 581.02 41.13

นํ้าพอง พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 68.70 3,512.29 29.98

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 80.69 4,315.49 72.37

จะนะ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 18.23 948.78 36.13

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 23.14 468.70 38.32

พระนครเหนือ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 22.41 647.38 59.74

 พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 20.02 264.24 51.96

สําหรับการปล่อยสารทําลายบรรยากาศชั้นโอโซน (Ozone-depleting Substances : ODS) นั้น ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ 

กฟผ. ไม่มีการผลิต นําเข้า หรือส่งออกสารทําลายโอโซนทุกชนิด เนื่องจากในปี พ.ศ. 2541 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กําหนด

มาตรการควบคุมเกี่ยวกับสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศของโอโซน โดยห้ามใช้สารในกลุ่ม CFC-11, CFC-12 และควบคุมการนําเข้า

ของสารที่ทําลายชั้นโอโซน และได้ยกเลิกการใช้สาร CFC-113, CFC-114, CFC-115, เมทิลคลอโรฟอร์ม และสารฮาลอน

G4-EN20,	G4-EN21
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ความหลากหลายทางชีวภาพ	
โครงการของ กฟผ. ทีม่กีารศกึษาและจดัทาํรายงาน

การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม สาํหรับโครงการหรือ

กจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอยา่งรนุแรง 

ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ (EHIA) ทุกโครงการได้ดําเนินการจัดทํา 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เรื่องกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 

และแนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2555 โดย

รายงาน EHIA ทุกโครงการจะต้องศกึษาเรือ่งทรพัยากร

สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพตามหัวข้อ ดังนี้

G4-DMA

กฟผ.	 ดําเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	และมีการติดตามตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่ 
ใกล้เคียงท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและคลังน้ํามัน 
บรเิวณบา้นคลองรัว้	อาํเภอเหนือคลอง	จงัหวัดกระบี	่อยา่งตอ่เน่ือง
ตัง้แตเ่ริม่ดําเนินการในป	ี2547	โดยพบว่าการดาํเนินงานของ	กฟผ. 
ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	ทั้งแหล่งหญ้าทะเล 
แนวปะการัง	และสัตว์หายากในพื้นที่	

ในป	ี2559	กฟผ.	ดาํเนิน	“โครงการปลูกปา่	กฟผ.”	โดยได้รว่มมือกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องปลูกปา่	20,000	ไร่	แบ่งเปน็ปา่บก	16,500	ไร่	 
ในพื้นที่จังหวัดน่าน	เพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําเหนือเข่ือน 
สิริกิติ์	ป่าชายเลน	3,000	ไร่	ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
นครศรีธรรมราช	และป่าชุมชน	500	ไร่	ในพื้นที่จังหวัดน่าน		
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กฟผ. มกีารจดัทาํรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ข

ผลกระทบสิง่แวดล้อม และตดิตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (Monitoring 

Report) เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม เปน็ประจําทกุป ีปลีะ 2 ฉบับ ซึง่มรีายละเอยีดการดําเนนิการตดิตาม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

ในบริเวณที่สําคัญของโรงไฟฟ้า กฟผ. ดังเช่นในกรณีของโรงไฟฟ้ากระบี่

และกิจการส่วนควบ ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้

โรงไฟฟ้ากระบ่ีและกิจการส่วนควบ อันได้แก่ ท่าเทียบเรือขนถ่าย 

นํา้มนัเชือ้เพลิงและคลงันํา้มนั บรเิวณบา้นคลองรัว้ และระบบขนส่งนํา้มนั 

ทางท่อ ตั้งอยู่ที่อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งพ้ืนที่ปฏิบัติการท่ีมี

พ้ืนที่ความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ พ้ืนที่

ของทา่เทยีบเรอืขนถา่ยนํา้มนัเชือ้เพลิงและคลังนํา้มนั บรเิวณบา้นคลองรัว้

ทา่เทยีบเรอืขนถา่ยนำา้มนัเช้ือเพลงิและคลงันำา้มัน บรเิวณบา้นคลองรัว้ 

ตัง้อยู่ในคลองศรบีอยา เขตตําบลตล่ิงชนั อําเภอเหนอืคลอง จงัหวัดกระบี ่ 

อยูห่า่งจากชายฝัง่ 424.18 เมตร และอยูห่า่งจากแหลมหนิประมาณ 1.5 กโิลเมตร 

ซึง่เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ใกลก้บัปากแมน่ํา้ และเชือ่มตอ่กบัทะเลอนัดามนับรเิวณ 

หัวข้อชวีภาพทีต่อ้งศกึษา รายละเอียดที่ศึกษา

1. ทรัพยากรชีวภาพบนบก

1.1 ทรัพยากรป่าไม้ • แสดงขอ้มลูนเิวศวิทยาปา่ไม ้(ข้อมลูทีเ่ปน็ปจัจบุนัมากทีส่ดุ) ในบรเิวณพ้ืนทีศ่กึษาจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ พ้ืนที ่
 อนรุกัษต์ามธรรมชาติต่างๆ ความสมบรูณข์องทรพัยากรปา่ไมแ้ละการใชป้ระโยชน ์ทรพัยากรป่าไม ้รวมทัง้ 
 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของหน่วยงานหรือบริษัทที่เป็นที่เชื่อถือ
• แสดงข้อมูลลักษณะระบบนิเวศของพันธุ์ไม้แต่ละประเภทที่พบในพื้นที่โครงการ
• ในกรณพ้ืีนทีโ่ครงการและพ้ืนทีร่ศัมศีกึษามลีกัษณะสภาพเปน็พ้ืนทีป่า่ ใหนํ้าเสนอระบบนเิวศปา่ไมค้วามหนาแนน่ 
  ความหลากชนิด การแบง่ชัน้ความสูงตามแนวดิง่ สภาพการสืบพันธ์ุตามธรรมชาตแิละปรมิาตรไมใ้นพ้ืนที ่ 
 ตลอดจนการประเมินมลูคา่ไมแ้ละวิเคราะหห์าขอ้มลูคา่ทางเศรษฐกจิของปา่ เปรยีบเทยีบกบัในกรณีที่ไมม่ี 
 การพัฒนาโครงการ

1.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า • แสดงผลการสํารวจขอ้มลูดา้นสัตว์ปา่ในบรเิวณพ้ืนทีโ่ครงการ และพ้ืนทีศึ่กษา โดยมกีารจําแนกชนดิ ความชกุชมุ 
 ของสัตว์ปา่ทีพ่บในพ้ืนทีศ่กึษา ลักษณะของแหล่งทีอ่ยู่อาศัย แหล่งหากนิ การอพยพโยกย้าย แหลง่กจิกรรมของ 
 สัตว์ปา่ ความหลากหลาย พรอ้มสถานภาพเพ่ือการอนรุกัษ ์และสถานภาพตามกฎหมายของสตัว์ปา่แต่ละชนดิ 

2. ทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า • แสดงผลการจําแนกของสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าผิวดินที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
• แสดงข้อมลูประเภทแหล่งนํา้ในบรเิวณใกล้เคียงทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากโครงการ รวมทัง้แสดงขอ้มลูความสาํคญั 
 และการใชป้ระโยชนแ์หล่งนํา้โดยรอบพ้ืนทีโ่ครงการ ทัง้ความสําคญัต่อระบบนเิวศ และคณุคา่การใชป้ระโยชน ์
 ของมนุษย์
• แสดงสถานภาพของระบบนิเวศในแหล่งนํ้าบริเวณที่ทําการศึกษา โดยพิจารณาจากความหลากหลายและ 
 ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ โดยแบ่งเป็น นิเวศวิทยานํ้าจืด และนิเวศวิทยานํ้ากร่อยและนํ้าทะเล

3. ระบบนิเวศ • แสดงข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด)

ชอ่งแหลมหนิ พ้ืนทีส่ะพานทา่เทยีบเรอืเชือ่มทา่เทยีบเรอื

กับฝั่งลักษณะเป็นรูปตัวที (T) มีความยาวหน้าท่า 146 

เมตร มีความยาวประมาณ 424.18 เมตร กว้าง 5.0 

เมตร พ้ืนทีส่ว่นใหญอ่ยูสู่งจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 

ประมาณ 6 เมตร คลังเกบ็นํา้มนัประกอบดว้ย คลงัเกบ็นํา้มนั 

บนฝัง่ทีป่ากคลองศรบีอยาและคลงัเกบ็นํา้มนัโรงไฟฟ้า

พลังความรอ้นกระบี ่มพ้ืีนที ่93 ไร ่38 ตารางวา ประกอบดว้ย 

ถงัเกบ็นํา้มนัเตาจํานวน 2 ถงั มคีวามจถุงัละ 7 ล้านลติร 

และอาคารส่วนปฏิบัติการและระบบแยกนํ้า-นํ้ามัน 

(Oil-Water Separator) เพ่ือใชใ้นกรณฉีกุเฉนิ ทา่เทยีบ

เรอืขนถา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิและคลังนํา้มนั เริม่ดาํเนนิการ

อยา่งเปน็ทางการต้ังแต่เดอืนสิงหาคม 2547 เปน็ตน้มา 

โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องจวบจนปีปัจจุบัน

G4-DMA,	G4-EN11
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ท่าเทียบเรือขนถ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและคลังนํ้ามัน 

บริเวณบ้านคลองรั้ว จะรับเรือบรรทุกนํ้ามันเตาจาก

บรษิัททีทํ่าสญัญาซือ้ขายนํา้มนักบั กฟผ. โดยเรอืบรรทกุ 

นํา้มนัจะเดินเรือผา่นทะเลอนัดามนัมายังบรเิวณแหลมหนิ 

และเดินเรือเข้ามาที่ท่าเทียบเรือโดยอาศัยร่องนํ้า 

ปากคลองศรีบอยาที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการเดินเรือ

โดยไม่มีการขุดร่องนํ้าเพ่ิมเติมแต่อย่างใด แต่การนํา

เรือเข้าออกร่องนํ้าจะดําเนินการเฉพาะช่วงที่ระดับนํ้า

ในร่องนํ้าอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดไว้สําหรับเรือบรรทุก

นํ้ามันขนาด 2,000 DWT (ตัน) (สูงจากระดับนํ้าลง 

ตํา่สุด 3.0 เมตร) ซึง่ในชว่งป ี2559 มเีรอืบรรทกุนํา้มนั 

เข้าเทียบท่าทั้งหมด 22 ลํา เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ลํา 

นํา้มนัเตาทีข่นถา่ยจากเรอืบรรทกุนํา้มนัจะถกูเกบ็ไว้ใน

คลังนํา้มนับา้นคลองรัว้ และถกูส่งไปยงัโรงไฟฟ้ากระบี่

ผ่านระบบส่งนํ้ามันทางท่อต่อไป

พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติอันสําคัญที่อยู่ใกล้เคียง 

บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและ 

คลังนํ้ามันบ้านคลองรั้ว ได้แก่ พ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเล

บรเิวณแหลมหนิ เกาะศรบีอยา เกาะกา เกาะโต๊ะลัง และ 

เกาะป ูและพ้ืนทีป่ะการงับรเิวณแหลมหนิ เกาะศรบีอยา 

เกาะกา และเกาะปู โดยมีสัตว์ทะเลหายากและใกล้ 

สูญพันธ์ุ ไดแ้ก ่พะยนู หากนิอยู่ในพ้ืนทีแ่หลง่หญ้าทะเล 

บริเวณเกาะศรีบอยาด้วย

พ้ืนท่ีแหล่งหญ้าทะเลที่อยู่ใกล้บริเวณท่าเทียบเรือ

มากที่สุดคือแหล่งหญ้าทะเลบริเวณแหลมหินและด้าน

ตะวันตกของเกาะศรีบอยา ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือ

ประมาณ 2.0 กโิลเมตร และ 3.5 กโิลเมตร ตามลําดบั 

ส่วนพ้ืนทีแ่หล่งปะการงัทีอ่ยู่ใกล้บรเิวณทา่เทยีบเรอืมาก

ทีสุ่ดคือแนวปะการงับรเิวณแหลมหนิและเกาะศรบีอยา 

ซึง่อยู่หา่งจากทา่เทยีบเรอืประมาณ 3.5 กโิลเมตร และ 

5.5 กิโลเมตร ตามลําดับ แนวเส้นทางเดินเรือบรรทุก

นํา้มนัหา่งจากแหล่งหญ้าทะเลบรเิวณแหลมหนิประมาณ 

0.5 กิโลเมตร และห่างจากแหล่ง หญ้าทะเลบริเวณ

เกาะศรีบอยาประมาณ 0.8 กิโลเมตร 

หญา้ทะเลในบรเิวณเกาะศรบีอยาและบรเิวณใกลเ้คยีงมคีวามหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง มีการสํารวจพบหญ้าทะเล 11 ชนิด จากทั้งหมด 13 ชนิด 

ที่พบในประเทศไทย โดยมีหญ้าชะเงาใบฟันเล่ือย และหญ้าใบมะกรูด  

เป็นหญ้าทะเลชนิดเด่น ส่วนหญ้าทะเลชนิดอื่นๆ ยังมีการกระจายปะปน 

อยู่รวมทัว่ไป แหล่งหญา้ทะเลในบรเิวณนีน้บัวา่เปน็แหล่งขนาดใหญแ่หง่หนึง่ 

ในฝั่งทะเลอันดามัน หญ้าทะเลที่พบทั้ง 11 ชนิด มีดังนี้

1. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) 

2. หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) 

3. หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) 

4. หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) 

5. หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) 

6. หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) 

7. หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) 

8. หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) 

9. หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) 

10. หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) 

11. หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor)  

G4-EN11
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G4-EN11

แนวปะการังในบรเิวณแหลมหนิ เกาะศรบีอยา เกาะกา และเกาะป ูสํารวจพบปะการงัและส่ิงมชีวิีตอืน่ๆ เชน่ กลัปงัหา แส้ทะเล 

และฟองนํ้า รวมทั้งหมด 64 ชนิด โดยแนวปะการังในบริเวณแหลมหิน เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของชนิดปะการังน้อยที่สุด 

และแนวปะการังบริเวณเกาะปูพบชนิดปะการังมากที่สุด ปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่พบในแนวปะการัง มีดังนี้

ชนิดปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่พบตามแนวปะการัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ

1. Turbinaria peltata ปะการังจาน 33. Merulina ampliata ปะการังใบร่องหนาม

2. Turbinaria stellulata ปะการังจาน 34. Echinophyllia aspera ปะการังเคลือบหนาม

3. Plesiastrea versipora ปะการังพลีไซแอสเตรีย 35. Podabacia crustacea ปะการังโพดาเบเซีย

4. Porites lutea ปะการังโขด 36. Coeloseris mayeri ปะการังรางรถไฟ

5. Goniopora djiboutiensis ปะการังดอกไม้ทะเล 37. Favites abdita ปะการังช่องเหลี่ยม

6. Favia pallida ปะการังวงแหวน 38. Echinopora sp. ปะการังแผ่น

7. Favia matthaii ปะการังวงแหวน 39. Acantastrea sp. ปะการังช่องเหลี่ยม

8. Favia speciosa ปะการังวงแหวน 40. Favites halicora ปะการังช่องเหลี่ยม

9. Hydnophora exesa ปะการังหนามขนุน 41. Turbinaria frondens ปะการังจาน

10. Stylocoeniella guentheri ปะการังสไตโลซีเนียลลา 42. Leptastrea transversa ปะการังเล็ปทราสเตรีย

11. Coscinaraea sp. ปะการังคอสสินาเรีย 43. Pavona explanulata ปะการังลายดอกไม้

12. Cyphastrea sp. ปะการังดาวเล็ก 44. Cosinaria sp. ปะการังลายดอกไม้

13. Dichotella gemmacea กัลปังหา 45. Goniopora stutchburyi ปะการังดอกไม้ทะเล

14. Dichotella sp.1 กัลปังหา 46. Astreopora sp. ปะการังช่องกลม

15. Melithea sp. กัลปังหา 47. Acropora digitata ปะการังเขากวางแผ่นโต๊ะ

16. Pseudopterogorgia sp.? กัลปังหา 48. Acropora sp. (juvenile) ปะการังเขากวางพุ่มพาน

17. Echinogorgia sp. กัลปังหา 49. Pavona decrussata ปะการังลายดอกไม้

18. Sinularia sp. ปะการังอ่อน 50. Diploastrea heliopora ปะการังดาวใหญ่

19. Menella sp. กัลปังหา 51. Platygyra rukyuensis ปะการังสมองร่องสั้น

20. Junceella  sp. แส้ทะเล 52. Platygyra daedalea ปะการังสมองร่องสั้น

21. Sponge-green-branching ฟองนํ้า 53. Favia favus ปะการังวงแหวน

22. Goniastrea pectinata ปะการังรังผึ้ง 54. Favia rotundata ปะการังวงแหวน

23. Goniastrea aspera ปะการังรังผึ้ง 55. Acropora valida ปะการังเขากวางพุ่มพาน

24. Goniastrea retiformis ปะการังรังผึ้ง 56. Acropora austera ปะการังเขากวางพุ่มพาน

25. Platygyra sinensis ปะการังสมองร่องสั้น 57. Acropora sp.1 ปะการังเขากวาง

26. Porites stephensoni ปะการังโขด 58. Acropora divaricata ปะการังเขากวาง

27. Porites lobata ปะการังโขด 59. Echinopora lamellose ปะการังแผ่นจาน

28. Symphyllia radians ปะการังสมองใหญ่ 60. Hydnophora microconos ปะการังหนามขนุน

29. Symphyllia sp.1 ปะการังสมองใหญ่ 61. Montipora sp. ปะการังผิวเกล็ดนํ้าแข็ง

30. Favia sp.1 ปะการังวงแหวน 62. Corallimorph ดอกไม้ทะเลเล็ก

31. Galaxea fascicularis ปะการังกาแล็กซี่ 63. Vase spong ฟองนํ้า

32. Goniopora lobata ปะการังดอกไม้ทะเล 64. Tridacna sp. หอยมือเสือ
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สําหรบัสัตวท์ะเลหายากทีส่าํรวจพบ และมกีารพบเหน็ 

ในพ้ืนทีบ่รเิวณแหล่งหญา้ทะเลและทะเลบรเิวณใกลเ้คยีง 

ได้แก่ พะยูน โลมา เต่าทะเล และฉลามวาฬ 

เพ่ือปอ้งกนัผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมตอ่ทรพัยากร 

ธรรมชาตใินพ้ืนที ่อันอาจจะเกดิจากการเดนิ เรอืบรรทกุ 

นํา้มนัเขา้ไปในแหล่งหญา้ทะเลหรือแนวปะการงั การเกดิ 

อบุติัเหตุเรือบรรทกุนํา้มนัรัว่ไหลลงทะเล หรอืเกดิตะกอน 

จากการเดินเรือบรรทุกน้ํามันและส่งผลต่อแหล่งหญ้า 

ทะเลทางอ้อม กฟผ. ได้ดําเนินมาตรการเพ่ือป้องกัน 

การเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเส้นทางเดินเรือบรรทุกนํ้ามัน 

โดยเรือบรรทุกนํ้ามันจะเดินเรือผ่านเขตนํ้าลึกในทะเล

อันดามัน ก่อนหยุดจอดในพิกัดที่กําหนดไว้ซึ่งห่างจาก

บรเิวณทา่เทยีบเรอืประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจาก 

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีใกล้ท่ีสุดประมาณ 5 กิโลเมตร 

ก่อนจะเดินเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือเมื่อระดับนํ้าขึ้นถึง

ระดับที่กําหนดด้วยความเร็วต่ํา โดยมีผู้นําร่องที่มี

ความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่เป็นผู้นําร่องเรือเข้าเทียบท่า 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเรือออกนอกร่องนํ้า 

ที่กําหนดและอุบัติเหตุจากการที่เรือชนกับพ้ืนท้องนํ้า 

นอกจากนี้ได้กําหนดให้เรือส่งเสียงหวูดเตือนทุกคร้ัง 

ที่เห็นเรืออื่นอยู่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเรือ

ชนกัน เมื่อเรือบรรทุกนํ้ามันเข้าเทียบท่าจะมีการล้อม

ทุน่กกันํา้มนัรอบเรอืบรรทกุนํา้มนัอกีชัน้หนึง่เพ่ือปอ้งกนั

การแพร่กระจายของนํ้ามันกรณีเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล 

ลงทะเล และ กฟผ. ไดจ้ดัเตรยีมเรอืเรว็ขจดัคราบนํา้มนั 

รวมถงึอปุกรณข์จดัคราบนํา้มนัอ่ืนๆ ใหพ้ร้อมใชง้านเสมอ 

ที่บริเวณท่าเทียบเรือ เพ่ือให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงท ี

รวมทั้งมีการซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุนํ้ามันรั่วไหลลงทะเล ปีละ 2 ครั้ง 

เพ่ือใหส้ามารถมัน่ใจไดว้า่ การดาํเนนิงานของ กฟผ. จะไมส่่งผลกระทบใดๆ 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ทรัพยากร 

ธรรมชาติในพ้ืนที่ กฟผ. ได้มีการติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่ใกล้เคียง อันได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล 

แนวปะการงั รวมถงึการสาํรวจสตัว์หายากในบรเิวณพ้ืนที่ใกล้เคยีงอีกดว้ย 

โดยมกีารสาํรวจและศกึษาอย่างตอ่เนือ่งนบัตัง้แตท่า่เทยีบเรอืและคลังนํา้มนั 

เริ่มดําเนินการในปี 2547 จวบจนปีปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 12 ปี

ผลการสํารวจแหล่งหญ้าทะเลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า แหล่ง

หญ้าทะเลยงัคงมคีวามอุดมสมบรูณด์งัเดมิ โดยยังคงพบหญา้ทะเล 11 ชนดิ 

ที่เคยพบในพ้ืนที่ ภาพรวมของแหล่งหญ้าทะเลยังคงมีความสมบูรณ์ดี 

และมีแนวโน้มคงที่ ไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการลดลงของพ้ืนที่แหล่ง 

หญ้าทะเลแต่อย่างใด

G4-EN12
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ผลการสํารวจแนวปะการัง พบว่า แนวปะการังที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

ทัง้ 4 แหง่ เคยเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวในป ี2553 จนเกดิความเสียหาย

แกแ่นวปะการงั อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่ชว่งป ี2554 เปน็ตน้มา แนวปะการงั

ทั้ง 4 แห่ง ได้มีการฟื้นสภาพ และมีปะการังมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น ส่วนความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังยังคงอยู่ในสภาพเดิมและคงที่ 

ตลอดช่วงที่มีการดําเนินการของท่าเทียบเรือตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

ในส่วนของสัตว์หายากในพ้ืนที่ใกล้เคยีงทา่เทยีบเรอืและคลังนํา้มนับา้น

คลองรั้ว พบว่ามีสัตว์หายากที่เข้าข่าย Red List ของ IUCN อยู่ 4 ชนิด 

ไดแ้ก ่พะยูน ฉลามวาฬ เต่าทะเล และนากเล็กเล็บสัน้ โดยจากการสาํรวจ

สัตว์หายากในพ้ืนที ่ยังคงสามารถพบสตัว์หายากทัง้ 4 ชนดิไดใ้นพ้ืนที่ใกล้

เคยีงทา่เทยีบเรอืและคลังนํา้มนับา้นคลองร้ัวในปจัจบุนั อกีทัง้ยงัมกีารพบ

พะยนูคูแ่มลู่ก ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่สภาพธรรมชาตใินพ้ืนที่ใกล้เคยีงทา่เทยีบ

เรือและคลังนํ้ามันบ้านคลองรั้ว ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสม

กับการแพร่พันธุ์ของสัตว์หายากเหล่านี้ 

จากข้อมลูการสาํรวจทัง้หมด สามารถสรปุไดว่้า การดาํเนนิงานของทา่

เทยีบเรอืขนถา่ยนํา้มนัเชือ้เพลิงและคลังนํา้มนับรเิวณบา้นคลองรัว้ของ กฟผ. 

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์หายากในพ้ืนทีแ่ตอ่ยา่งใด 

ผลการสาํรวจตลอดระยะเวลา 12 ปทีีผ่า่นมา พบว่า ทรพัยากรธรรมชาติ 

ทัง้แหลง่หญา้ทะเล และแนวปะการงั ไมม่แีนวโนม้ว่าจะเกดิความเสียหาย

หรือเกิดการลดลงแต่อย่างใด รวมทั้งสัตว์หายากในพ้ืนที่ยังคงสามารถ 

ดํารงชีวิตอยู่ได้ และยังคงสามารถพบเห็นสัตว์เหล่านี้ได้ในปัจจุบัน

 0 – 40% สมบูรณ์เล็กน้อยตามธรรมชาติ

41 – 60% สมบูรณ์ปานกลาง

61 – 80% สมบูรณ์ดี

81 – 100% สมบูรณ์ดีมาก

เปอร์เซนต์การปกคลุมพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเล ตั้งแต่ปี 2550-2559

Cover Seagrass
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นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีการดําเนินการเพ่ือชดเชย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้า

พลังนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์

ลักษณะท่ัวไปของโรงไฟฟ้าพลังนํา้เข่ือนศรนีครนิทร ์

ตัวเขื่อนเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2516 โดยแล้วเสร็จใน 

ป ี2523 พ้ืนทีอ่า่งเกบ็นํา้ 419 ตารางกโิลเมตร ความจ ุ

17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้าเป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจํานวน 

5 เครื่อง เครื่องที่ 1-3 มีกําลังผลิตเครื่องละ 120 

เมกะวัตต์ เครื่องที่ 4-5 เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าระบบ

สูบกลบั กาํลังผลิตเครือ่งละ 180 เมกะวัตต์ รวมกาํลัง

ผลติทัง้ส้ิน 720 เมกะวัตต์พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดเ้ฉล่ีย

ปีละ 1,403 ล้านหน่วย ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อน

ศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1-3 มีอายุการใช้งาน 36 ปี

G4-EN12,	G4-EN13,	G4-EN14,	EU13
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ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภายหลังการดำาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังนำา้เขือ่นศรนีครนิทร์

ทบทวนข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ชีวภาพก่อนมีโครงการ

ศึกษา
รายละเอียด 
โครงการ

ศึกษา
สภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน

เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายหลังการดําเนินโครงการ 
และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ถิ่นที่อยู่อาศัยที่ได้รับการชดเชยความหลากหลาย

ทางชีวภาพส่วนใหญ่คือพื้นที่ป่าบริเวณรอบอ่างเก็บนํ้า 

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ดังนี้ ทางตอนเหนือ

ติดต่อกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขต 

รกัษาพันธ์ุสตัว์ปา่ทุง่ใหญน่เรศวร ทิศตะวันตกติดต่อกบั 

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์และอุทยานแห่งชาติ

ลําคลองง ูทศิตะวันออกและตอนใตติ้ดตอ่กบัเขตรกัษา

พันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระและทางตอนใต้ติดต่อกับอุทยาน

แหง่ชาตเิอราวณั จึงทําให้การคุ้มครองรักษาและฟืน้ฟู

พ้ืนทีป่า่มปีระสิทธิผลเพ่ิมขึน้เปน็ลาํดบั นอกจากนี ้กฟผ. ยังมกีารปลูกปา่

รอบพื้นที่อ่างเก็บนํ้าเขื่อนศรีนครินทร์มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่จุด

ตั้งต้นก่อนที่ กฟผ. จะเข้าไปดําเนินการ กับความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพ้ืนที่ที่ กฟผ. เข้าไปชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ

รายงานระยะเวลาที่ติดตามและรายงานความหลากหลายทางชีวภาพของ

พ้ืนทีช่ดเชยนัน้ เปน็การติดตามโดยหนว่ยงานราชการหลกัทีเ่กีย่วขอ้งตาม

แผนของหน่วยงาน 

G4-EN13,	EU13
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

* พื้นที่การศึกษาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
  พื้นที่ A: พื้นที่ลุ่มนํ้าทางตอนบนของเขื่อนศรีนครินทร์
  พื้นที่ B: พื้นที่ลุ่มนํ้าทางตอนกลางของเขื่อนศรีนครินทร์
  พื้นที่ C: พื้นที่ลุ่มนํ้าที่อยู่ระหว่างเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา
  พื้นที่ D: พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนล่างของลุ่มนํ้าแควใหญ่ 
   จากเขื่อนท่าทุ่งนาลงไปจนถึงจุดบรรจบของแควใหญ่กับแควน้อย 
   ที่อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  พื้นที่ E: พื้นที่ครอบคลุมลุ่มนํ้าทางตอนล่างของแม่นํ้าแม่กลอง 
     ตั้งแต่อําเภอเมืองกาญจนบุรีลงไปจนถึงปากแม่นํ้า 
     และทางตะวันออกของพื้นที่จรดแม่นํ้าท่าจีน

หัวข้อชวีภาพทีต่อ้งศึกษา การเปรียบเทียบก่อนและหลังสร้างเขื่อน ผลกระทบ

1. นิเวศวิทยาทางนํ้า

แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ผลการสาํรวจกอ่นการสรา้งเขือ่นและหลังการสรา้งเขือ่นชนดิของแพลงกต์อนทีพ่บไมม่ี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และผลสํารวจแพลงก์ตอนในปัจจุบันมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ

ไม่มีผลกระทบ (0)

สัตว์หน้าดิน ผลการสํารวจก่อนและหลังการสร้างเขื่อน จนถึงปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีผลกระทบ (0)

พรรณไม้นํ้า ผลการสํารวจก่อนและหลังการสร้างเขื่อน จนถึงปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีผลกระทบ (0)

ทรัพยากรปลา • ก่อนก่อสร้างเขื่อน พันธุ์ปลาที่มีพบในแม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่และแม่นํ้าแม่กลอง 
 คือ ปลากราย ปลาสลาด ปลากระสูบ ปลาช่อน ปลาชะโด ปลายี่สก
• หลังสร้างเข่ือนมีการปล่อยพันธ์ุปลาเป็นประจําทุกปีโดยพันธ์ุปลาที่ปล่อย ได้แก่ 
 ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลานวลจันทร์ ปลาบึก ปลาไน ส่งผลให้มีความ 
 หลากหลายมากขึ้น
• ปจัจบุนัปลาในเขือ่นมคีวามหลากหลายของชนดิพันธ์ุเพ่ิมขึน้ โดยชนดิทีจ่บัไดม้ากทีส่ดุ 
 คือ ปลากะมัง ปลานิล ปลาสวาย ปลากด ตามลําดับ

ผลกระทบทางบวก
ในระดับมาก (+3)

2. ทรัพยากรป่าไม้

จากการสํารวจพ้ืนที ่A B C พบว่าสภาพปจัจบุนัประกอบดว้ย ปา่ดบิแล้ง ปา่เต็งลัง และ 
ปา่เบญจพรรณ ซึง่มคีา่ดชันคีวามหลากชนดิของ Shanon-Weiner เทา่กับ 2.1, 2.22 และ 
2.97 ตามลําดับ ซึ่งค่าดังกล่าวอยู่ในช่วงที่มีความหลากหลายสูง คือมีค่าระหว่าง  
1.5 ถึง 3.5

ผลกระทบทางบวก
ในระดับมาก (+3)

3. ทรัพยากรสัตว์ไม้

จากการสํารวจครอบคลุมพื้นที่ A B C พบว่ามีสัตว์ป่าทั้งสิ้น 446 ชนิด ประกอบด้วย  
นก 145 ชนดิ สัตวเ์ล้ือยคลาน 85 ชนดิ สัตว์ครึง่บกครึง่นํา้ 49 ชนดิ และสัตว์เล้ียงลูกดว้ยนม 
167 ชนิด ซึ่งคาดว่าความหลากหลายของสัตว์ป่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจาก
สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มมีความอุดมสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ซึ่งเกิดจากการฟ้ืนตัว 
ของสภาพป่า (ผลกระทบทางบวก) ส่วนการลดลงของประชากรสัตว์ป่านั้นจะลดลง 
เฉพาะในช่วงแรกของการก่อสร้างเขื่อนเนื่องจากสูญเสียพ้ืนที่ป่าจากสภาพ 
นํ้าท่วมขัง (ผลกระทบทางลบ)

ผลกระทบทางบวก
ในระดับมาก (+3) 
และผลกระทบทางลบ 
ในระดับน้อย (-1)

EU13

**  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลงันํ้าเขื่อน 
  ศรนีครนิทรใ์ชเ้กณฑ์กําหนดระดับของผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ที่มา: แนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังการ 
      ดําเนินการโครงการแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ (สผ. ปี 2551)

*** ข้อมูลจากรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลังการ 
  ดําเนินงานโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพก่อนและหลังสร้างเขื่อน
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

นอกจากนี ้ยงัม ี“โครงการปลกูปา่ กฟผ.” ซึง่ดาํเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

มาตัง้แต่ป ี2537 โดยในป ี2559 นี ้กฟผ. ไดร้ว่มมอืกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปลูกป่า 20,000 ไร่ แบ่งเป็น  

• ป่าบก 16,500 ไร่ จํานวนต้นไม้ที่ปลูก 3.3 ล้านต้น (200 ต้น/ไร่) 

โดยดําเนินการร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธ์ุพืช ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าเหนือเข่ือนสิริกิต์ิ และ

เป็นจังหวัดที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. พาดผ่าน เพื่อรับไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์ สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทย 

• ปา่ชายเลน 3,000 ไร ่จํานวนต้นไมท้ีป่ลูก 2.13 ล้านต้น (70 ต้น/ไร)่ 

ในพ้ืนที ่จงัหวดัจนัทบรุแีละจงัหวัดนครศรธีรรมราช โดยดาํเนนิการร่วมกบั 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

• ป่าชุมชน 500 ไร่ โดยดําเนินการร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

5 ชุมชน ในเขตป่าอนุรักษ์ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช  

สําหรบังานบาํรงุรกัษาปา่ ไดด้าํเนนิงานตามกระบวนการมสีว่นรว่มของ

ชุมชนในการคดัสรรบคุคลรบัจา้งบาํรงุรกัษาปา่ ตามนโยบายรฐับาล โดย

เปน็การบาํรงุปา่ทีป่ลูกในป ี2557 จาํนวน 5,500 ไร ่และบาํรงุปา่ทีป่ลูกใน

ป ี2558 จํานวน 10,400 ไร ่รวมทัง้จดัโครงการรณรงคแ์ละฝกึอบรมอาสา

สมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า "ไม่เผาป่า รักธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์”  

ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น จังหวัดน่าน 

G4-EN13
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

จากสายพระเนตรยาวไกลสู่ปัจจัยดำารงชีวิต
เข่ือนภูมิพลแห่งน้ี ใช้ประโยชน์ในการกักเก็บนำา้เพ่ือการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีสำาคัญของประเทศไทย โดยมีกำาลัง 
การผลิตไฟฟ้าปี 2559 ได้ 300 ล้านหน่วย ทั้งในปัจจุบันเขื่อนภูมิพลยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ ที่มีนักท่องเที่ยว
ไปเยือนประมาณ 27 ล้านคน

...เราเห็นพ้องกับรัฐบาลว่าโครงการเอนกประสงค์
โครงการแรกของประเทศไทยนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ในการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวใหม่ให้ไพศาลออกไป
ปัจจุบันนํ้าเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิต	และนํ้ากับไฟฟ้า

ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชีวิต
เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็วก็ต้องเพิ่มนํ้า
และไฟฟ้าให้ทันความต้องการของพลเมือง...

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

กฟผ.	จ้างพนักงานใหม่	จํานวน	1,015	อตัรา	ซึง่รวมผู้พกิาร	1	คน	แบ่งเปน็	2	ประเภท	คือ	อัตราทัว่ไป	และอตัราภูมิภาค	
ซ่ึงอยู่ในจังหวัดที่มีสํานักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง	เข่ือน	และโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ตั้งอยู่	โดย	กฟผ.	มีกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครสอบอย่างชัดเจนโปร่งใส	เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	และตรวจสอบได้	เพื่อสร้างโอกาสที่ 
เท่าเทียมกันในการสอบเข้าทํางาน	กฟผ.

กฟผ. ถอืว่าพนกังานเปน็พลังสาํคญัในการขับเคล่ือน

องคก์ารใหบ้รรลุวิสัยทศันก์ารเปน็องค์การชัน้นําในกจิการ 

ไฟฟ้าในระดับสากล ดังนั้นจึงตระหนักถึงความสําคัญ

ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และรฐัวสิาหกจิ 

สัมพันธ์ การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกผูส้มคัรงานทีเ่ปน็บคุคล

ภายนอกทัง้ในพ้ืนทีส่่วนกลาง และส่วนภูมภิาค โดยตอ้ง

เป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

และตรวจสอบได้

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีศูนย์จัดการข้อคิดเห็นที่เปิด

โอกาสให้พนกังานและลูกจา้ง รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย

ภายนอกทุกกลุ่มร้องเรียนและเสนอแนะผ่านทางหน้า

เว็บไซต์ของ กฟผ. พรอ้มทัง้มหีนว่ยงานประชาสมัพันธ์

ของสาํนกังานฝา่ยปฏิบตักิารระบบส่ง เขือ่น และโรงไฟฟ้า 

เปิดรับข้อร้องเรียนของชุมชนและประชาชนทั่วไป 

โดย กฟผ. มศีนูย์บรหิารจดัการขอ้คิดเหน็และข้อรอ้งเรยีน 

ในภาพรวม เพ่ือแก้ไข ตดิตาม และสรา้งความพึงพอใจ

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ทุกกลุ่ม

การดำาเนินงานด้านสังคม
การปฏิบัติด้านแรงงาน

ในปี 2559 ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. ไม่มีข้อร้องเรียนที่ต้องแก้ไข

ตอ่เนือ่งจากป ี2558 และไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนใหมเ่กีย่วกบัประเดน็ดา้นแรงงาน 

แต่จากการทวนสอบการดาํเนนิงานตามมาตรฐาน ISO 26000 เพ่ือตดิตาม 

และสุ่มตรวจสอบบริษัทผู้รับจ้างงานทําความสะอาด รับ-ส่งเอกสารและ 

รกัษาความปลอดภัย พบลูกจา้งของบรษัิทบางบรษัิทไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม 

เชน่ ในกรณทีีล่กูจา้งลาปว่ยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง ลูกจา้งทีม่อีายงุานเกนิ 1 ป ีไมไ่ด้ 

สิทธ์ิลาพักร้อน และลูกจา้งถูกหกัเงินประกันสังคมทกุเดือนแต่บริษัทผูร้บัจา้ง 

นาํส่งประกนัสงัคม 3 เดอืนตอ่ครัง้ ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง

แรงงาน ดงันัน้ หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องภายในองคก์าร จงึประชมุหารอืเพ่ือแกไ้ข 

ปญัหา เชน่ ปรบัปรงุแกไ้ขขอบเขตการจา้งและสญัญาจา้งบรษิัทผูร้บัจา้ง

ใหป้ฏิบติัตอ่ลูกจา้ง ตามกฎหมายแรงงาน และพระราชบญัญติัทีเ่กีย่วขอ้ง 

พรอ้มทัง้ใหบ้รษิัทผูร้บัจา้งจดัทําเอกสารระเบยีบการทํางาน ซึง่ครอบคลมุ

ถึงสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงาน ส่งมอบให้ กฟผ. ภายใน 30 วัน 

นบัจากวันลงนามสัญญา เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนทีบ่ริษัทผูร้บัจา้ง 

จะนาํไปใชง้าน และส่งมอบใหล้กูจา้งของบรษิัทในวนัแรกของการปฏิบัติงาน

ใน กฟผ. ทัง้นี ้หนว่ยงานตา่งๆ ของ กฟผ. จะต้องมผีูแ้ทนในการติดตามผล 

ใหบ้รษิัทผูร้บัจา้งปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งตามสญัญาจา้งและกฎหมายแรงงาน

หากกรณีที่มีปัญหา ลูกจ้างบริษัทสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทาง 

ที่บริษัท และ กฟผ. กําหนดได้

G4-DMA,	G4-LA16,	G4-9,	G4-10

ช่วงอายุ
(ปี)

พนักงานและลูกจ้างทดลองงาน (คน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน) รวมทั้งหมด
(คน)ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

20-30 3,763 1,483 5,246 155 4 159 5,405

31-40 1,577 636 2,213 330 9 339 2,552

41-50 3,800 1,211 5,011 144 12 156 5,167

51-60 7,176 2,045 9,221 45 13 58 9,279

รวม 16,316 5,375 21,691 674 38 712 22,403

จำานวนพนักงานทั้งหมด แบ่งตามประเภท ช่วงอายุและเพศ

การจ้างงาน
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ช่วงอายุ
(ปี)

พนักงานและลูกจ้างทดลองงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ
รวม

ทั้งหมดส่วนกลาง ภูมิภาค ส่วนกลาง ภูมิภาค
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จำานวนพนักงานที่ลาออก (คน)

20-30 23 22 45 10 3 13 2 - 2 - - 0 60

31-40 4 1 5 - 1 1 1 - 1 1 - 1 8

41-50 5 3 8 - - 0 - - 0 - - 0 8

51-60 2 - 2 1 - 1 1 - 1 - - 0 4

รวม 34 26 60 11 4 15 4 0 4 1 0 1 80

อายุงานเฉลี่ยของพนักงานลาที่ออก (ปี)

20-30 2.4 1.5 1.9 2.3 2.3 2.3  -  -  -  - -  - 1.93

31-40 11.5 6.0 10.4  - 4.0 4.0 2.0 - 2.0  - -  - 7.25

41-50 25.0 23.3 24.4  - - -  - -  -  - -  - 24.34

51-60 31.0  - 31.0 31.0  - 31.0 13.0 - 13.0  -  -  - 26.50

รวม 8.44 4.15 6.58 4.91 2.75 4.33 3.75  - 3.75  -  -  - 5.94

ช่วงอายุ
(ปี)

พนักงาน (คน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน) รวม
ทั้งหมด
(คน)

ส่วนกลาง ภูมิภาค ส่วนกลาง ภูมิภาค
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

20-30 320 178 498 188 62 250 20 2 22 90 2 92 862

31-40 6 5 11 - - - 24 1 25 115 1 116 152

41-50 1 - 1 - - - - - - - - - 1

รวม 327 183 510 188 62 250 44 3 47 205 3 208 1,015

จำานวนพนักงานจ้างใหม่แบ่งตามประเภทพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ

จำานวนพนักงานที่ลาออก แบ่งตามประเภทพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ

ร้อยละของพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างพิเศษที่เกษียณอายุงานใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า

หมายเหตุ  1. การเกษียณอายุของพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ หมายถึง การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
 2. สมมติฐานประมาณการพนักงานที่จะเกษียณอายุในอีก 5 และ 10 ปีข้างหน้า ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 353 ว่าด้วย บุคคล  
  หมวด 7 การพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน และระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 93 ว่าด้วย การจ้างผู้ปฏิบัติงาน หมวด 1 ข้อกําหนดทั่วไป ข้อ 7 
  ซึ่งกําหนดให้พนักงานของ กฟผ. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

G4-LA1,	EU15

ตำาแหน่ง
เกษียณอายุใน 5 ปีข้างหน้า เกษียณอายุใน 10 ปีข้างหน้า

ส่วนกลาง
(คน) ร้อยละ ภูมิภาค

(คน) ร้อยละ ส่วนกลาง
(คน) ร้อยละ ภูมิภาค

(คน) ร้อยละ

พนักงาน (16,460 คน)

  • วิศวกร 347 8.32 217 5.20 654 15.68 418 10.02

  • ช่าง 840 8.80 1,978 20.72 1,228 12.86 2,985 31.27

  • อื่นๆ 1,749 10.72 1,414 8.67 2,585 15.84 2,045 12.53

รวม 2,936 13.54 3,609 16.64 4,467 20.59 5,448 25.12

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (85 คน)

  • คนงาน (ง.)  -  - 1 0.14 4 0.56 11 1.54

  • คนชํานาญงาน (ชง.)  -  - 2 0.28  -  - 4 0.56

  • นักการ (นก.) 1 0.14  -  - 7 0.98  -  -

  • พนักงานรักษาความปลอดภัย (รป.) 2 0.28  -  - 4 0.56  -  -

 • พนักงานขับรถ (พขร.) 5 0.70 2 0.28 18 2.53 8 1.12

 • พนักงานขับเครื่องจักรกล (พขก.)  -  - 5 0.70 1 0.14 10 1.40

รวม 8 1.12 10 1.40 34 4.78 33 4.63
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จำานวนพนักงานและลูกจ้างของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง แบ่งตามประเภท จำานวนวันที่ทำางาน
และจำานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ *งานเหมือง (แม่เมาะ) หมายถึง งานเปิดหน้าดินเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

G4-DMA,	G4-10,	G4-11,	G4-LA2,	G4-LA3,	G4-LA4,	EU17,	EU18

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กฟผ. ดแูลและใส่ใจดา้นสวัสดกิารและสทิธิประโยชน์

ต่างๆ ที่ใหก้บัพนกังานทกุคนอย่างเทา่เทยีมกนั และสูงกว่า 

มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์กําหนด เช่น เบี้ยเส่ียงภัยประกันภัยอุบัติเหตุ 

เอือ้อาทรในเขตจงัหวัดชายแดนภาคใต้ และการสงเคราะห์

ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุ

ไปปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. เป็นต้น อีกทั้งในปี 2559 

กฟผ. ยังไดเ้พ่ิมเงนิชว่ยเหลือในการรักษาพยาบาลโรค 

ที่เกี่ยวกับทันตกรรม เช่น ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก 

ครอบฟันแท้ และสะพานฟันติดแน่น (Dental Bridge) 

รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น และเพ่ิมเงินช่วยเหลือ 

ค่าเล่าเรียนบุตร ทั้งที่เป็นสถานศึกษาของทางราชการ

และของเอกชน

นอกจากนี ้กฟผ. ยังใหสิ้ทธ์ิพนกังานหญงิทุกคนใน

การลาคลอดบตุรและลาเล้ียงดบูตุรดว้ยการออกระเบยีบ 

กฟผ. ฉบับที่ 99 ว่าด้วย การลา การหยุดงานและ

การขาดงาน โดยกําหนดใหพ้นกังานหญงิทกุคนมสีทิธิ ์

ลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วันทําการ และให้รับ

เงินเดือนหรือค่าจ้าง 75 วันทําการต่อการลาคลอด

บุตรหนึ่งครั้ง และเพ่ิมสิทธ์ิการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 

ต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้อีก 150 วันทําการ 

โดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง สําหรับพนักงานชาย 

กฟผ. กาํหนดสิทธ์ิใหล้าไปชว่ยเหลอืภรรยาโดยชอบดว้ย

กฎหมายทีค่ลอดบุตรได ้15 วนัทําการต่อครัง้ ซึง่ในป ี2559 

มพีนกังานหญิงลาคลอดบตุร จาํนวน 42 คน และกลับมา 

ปฏิบัติงานเมื่อครบกําหนดลาคลอดบุตรทุกคน

ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน/ผู้บริหาร
กฟผ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของผู้บริหาร

และพนักงานพร้อมท้ังลูกจ้าง เนื่องจาก กฟผ. เป็นองค์การขนาดใหญ่

มีพนักงานและลูกจ้างทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจํานวนมาก จึงให้

ความสําคัญกับแนวทางปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการส่งเสริม 

ให้มีการจัดต้ังกลุ่มของพนักงานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในเรื่อง 

การรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

แรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ไดแ้ก ่สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย (สหภาพแรงงาน กฟผ.) มวัีตถปุระสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร คุ้มครอง

ผลประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้างของพนักงาน และดําเนินการให้ 

ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. 

มีสมาชิกจํานวน 16,282 คน คิดเป็นร้อยละ 72.68 ของพนักงานทั้งหมด 

และคณะกรรมการกจิการสัมพันธ์ ซึง่เปน็คณะกรรมการทวิภาค ีประกอบดว้ย 

ผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนจากสหภาพแรงงาน กฟผ. ฝ่ายละ 9 คน 

ทําหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายพนักงาน 

ติดตามสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ เรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงาน 

และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับสวัสดิการขององค์การ ตลอดจน 

ส่งเสริมและพัฒนางานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือความปรองดองและ 

ระงับข้อขัดแย้งภายในองค์การรวมถึงพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ

ในการทํางานด้านต่างๆ ให้เหมาะสม

นอกจากนี ้กฟผ. ยังตระหนกัถงึสิทธิการแจง้เปลีย่นแปลงการปฏิบัตงิาน 

ให้พนักงานและลูกจ้างเหมาทราบล่วงหน้า จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 

มีการตกลงเปลี่ยนแปลงการปฏบิัตงิานกัน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาขั้นตํ่า 

ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

งานที่ทำาโดย
ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง

จำานวนพนักงานและลูกจ้าง จำานวนวันที่ทำางาน 
(วัน)

จำานวนคนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านสุขภาพ

และความปลอดภัย (คน)คน %
• งานก่อสร้าง 13,180 63.92 3,970,976 8,279

• งานเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า (Operation) - - - -

• งานบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 3,760 18.24 94,582 3,760

• งานอ่ืนๆ เช่น งานสํารวจ งานบริการด้านช่าง ฯลฯ 720 3.49 175,259 710

• งานเหมือง (แม่เมาะ) * 2,959 14.35 1,080,035 2,959

รวม 20,619 100 5,320,851 15,708
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ในปี 2559 กฟผ. ได้มีการสื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ 

โดยจดังานผูบ้ริหารระดบัสูงแถลงนโยบายและเปา้หมายในการดําเนนิงาน 

พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการสํารวจความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อ กฟผ. ที่ต้องการให้ 

ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงาน

อย่างเป็นกันเอง ซึ่งผลสํารวจความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 

ในป ี2559 พบว่า ระดบัความผกูพันอยู่ในระดบัรอ้ยละ 80.80 เพ่ิมข้ึนจาก 

ปี 2558 ร้อยละ 1.57 โดย กฟผ. ได้นําผลการสํารวจดังกล่าวมาทบทวน 

และปรบัปรงุแผนบรหิารความผกูพันในภาพรวมของ กฟผ. ในป ี2560 เพ่ือให้ 

ทุกสายงานนําไปปฏิบัติภายใต้แผนบริหารความผูกพันของแต่ละสายงาน

การฝึกอบรมและให้การศึกษา
กฟผ. มุ่งม่ันปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 

ในทุกด้าน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์การช้ันนําในกิจการไฟฟ้า 

ในระดับสากล ดังน้ัน กฟผ. จึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 

ทุกคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีสมรรถนะ (Competency) ในการร่วมกัน 

ขับเคล่ือน กฟผ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์การช้ันนําในกิจการ 

ไฟฟ้าในระดับสากล และเป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมท้ังระดับประเทศ 

และระดับโลกโดยการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดและค่าเฉลี่ยต่อคน แบ่งตามเพศ และประเภท

ประเภท/ระดับ
จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ

พนักงานทั้งหมด (ชั่วโมง)
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 

(ชั่วโมง)
ชาย หญิง ชาย หญิง

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 12 ข้ึนไป) 10,782 2,442 64.18 97.68

ผู้บริหาร (ระดับ 8-11) 183,060 87,948 38.32 47.36

ปฏิบัติการ (ต่ํากว่าระดับ 8)* 410,718 169,698 31.19 44.51

รวม 604,560 260,088 33.38 45.67

หมายเหตุ *จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ต่ํากว่าระดับ 8) ไม่นับรวมชั่วโมงการฝึกอบรมจากพ่ีเล้ียง (Coaching and 
  Monitoring และ On the job training)

ในป ี2559 กฟผ. ไดจ้ดัโครงการพัฒนาทกัษะและการเรยีนรูต้ลอดชวิีต 

ให้กับพนักงานทุกคน ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงวาระเกษียณอายุงาน รวมถึง 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทิศทางการดําเนินงานของ กฟผ. เพ่ือ 

เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสืบทอดตําแหน่งงาน และให้การ

ดําเนินงานของ กฟผ. บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ดังนี้

ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่
กฟผ. จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกคน เพ่ือแสดงความ

ยินดีในการเป็นสมาชิกครอบครัว กฟผ. ด้วยการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้ความรู้ที่เกี่ยวกับภารกิจ

ของ กฟผ. พร้อมนําเยี่ยมชม เขื่อน และโรงไฟฟ้า

ที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงสถานีไฟฟ้า

แรงสูงด้วย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและปลูกฝัง 

ค่านิยมองค์การด้านคุณธรรม จริยธรรม ความคิด

สรา้งสรรค์ และการบรหิารจดัการดา้นการเงนิของตนเอง

G4-DMA,	G4-LA9,	G4-LA10

ให้พนักงานต้ังแต่แรกเข้าจนถึงวาระเกษียณอายุงาน 

เช่น การอบรม การศึกษาดูงานท้ังภายในประเทศ 

และต่างประเทศ การสอนงาน การให้คําแนะนําปรึกษา 

การมอบหมายงานโดยมีพ่ีเล้ียง และการสับเปล่ียน

หมุนเวียนงาน เป็นต้น ซ่ึงมีผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน 

แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดูแลเป็นอย่างดี
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การประเมินผลงาน
กฟผ. ปรบัปรงุประสิทธิภาพการประเมนิผลการปฏิบตังิานของพนกังาน

ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการทํางานตามคา่นยิม FIRM-C อยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีเพ่ือ

สะทอ้นถึงพฤติกรรมการทํางานทีม่จีรยิธรรม ทุม่เททํางาน ยึดมัน่ในภารกจิ

ที่รับผิดชอบและมุ่งผลสําเร็จ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกําหนดเป็น

หลักเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏิบตังิาน (Key Performance Indicator: 

KPI) ของพนักงาน แบ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมรายบุคคล ร้อยละ 30 

และประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา

ของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 70 เพ่ือนําผลการประเมินไป

ประกอบการพิจารณาเล่ือนระดับ (ไม่อัตโนมัติ) การแต่งตั้ง การขึ้น 

เงนิเดอืน การสับเปลีย่นหมนุเวียน พรอ้มทัง้กําหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิ

สมรรถนะความสามารถ (Competency) เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ 

วางแผนการสบืทอดตาํแหนง่งานและจดัทาํแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล 

(Individual Development Plan) ซึ่ง กฟผ. กําหนดให้มีการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการ

กําหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานชายและหญิงอย่าง 

เท่าเทียมกัน ตามประเภทของตําแหน่งงานและคุณวุฒิ โดยการปรับขึ้น

เงินเดือนหรือค่าจ้างจะพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ 

และระยะเวลาในการทํางานของพนักงานเป็นเกณฑ์

อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานหญิง 
ต่อพนักงานชายในแต่ละงาน

ประเภทงาน หญิง ชาย

พนักงาน 0.98 1

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 1.07 1

จากนั้น พนักงานจะได้เข้าสู่โปรแกรมการพัฒนา 

ทุกระดับ ทุกตําแหน่งงานดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ (ด้วยโปรแกรม
พัฒนา COACH)

กฟผ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานระดับ 

4-7 ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีทัศนคติที่ดีพร้อมเข้า

มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน หรอื EGAT BEST 

เพื่อคัดกรองคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ 

เข้าอบรมในหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะความสามารถ 

เพ่ือทีจ่ะนาํพาองคก์ารเตบิโตกา้วหนา้ไปได้อย่างยัง่ยืน 

หลักสูตรพัฒนาทั่วไป
พนักงาน กฟผ. ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะ

และความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสมรรถนะตาม

ลักษณะงานและพัฒนาความสามารถพิเศษ อาทิ การ

จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการอบรม

ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

หลักสูตรพัฒนากลุ่มผู้นำา
กฟผ. จัดหลักสูตรพัฒนาผู้นําให้กับกลุ่มพนักงานท่ีมี

ศักยภาพโดดเด่นในการนําพาองค์การเติบโตอย่างย่ังยืน

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน และ

รักษาผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถโดดเด่นไว้กับ กฟผ.

หลักสูตรภายนอก
กฟผ. ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรภายนอกและให้

ทุนการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยคัดเลือก

ผู้ท่ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 232 

ว่าด้วยการพัฒนาบุคคล นอกจากน้ียังส่งพนักงานไป

ปฏิบัติงานบริษัทในเครือของ กฟผ. เพ่ือสนับสนุน 

ความสามารถในการทํางานอย่างต่อเน่ือง

หลักสูตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กฟผ. ใหค้วามใส่ใจกบัผูท้ีเ่กษยีณอายุงาน โดยการ

จัดอบรมตามช่วงอายุ 40 45 50 55 และ 58 ปี เพื่อ

เตรียมความพร้อมสําหรับดูแลตนเองก่อนการเกษียณ

อายุงานล่วงหน้าใน 3 ด้านคือ ด้านสุขภาพกาย ด้าน

สุขภาพจติ และด้านสุขภาพเงนิ นอกจากนี ้ยังจดัพิธีมอบ 

ของท่ีระลึกให้กับผูท้ีจ่ะเกษยีณอายุงาน เพ่ือแสดงความ

ขอบคุณที่ได้ต้ังใจทุ่มเททํางานให้กับองค์การมาโดย

ตลอด และจัดกิจกรรมส่งพ่ีกลับบ้าน เพ่ือให้ผู้บริหาร

และพนกังานรุน่นอ้ง ได้แสดงออกถึงความผูกพันรว่มกัน

G4-DMA,	G4-LA10,	G4-LA11,	G4-LA13
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ระดบั
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

การบริหารจัดการความปลอดภัยของ	กฟผ.	มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขเม่ือเกิดเหต	ุโดยในปี	2559	ได้ส่ง
เสริมให้สถานที่ทํางานของ	กฟผ.	ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน	จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	จํานวน	30	หน่วยงาน

กฟผ. เชื่อมั่นว่าความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน 

จะส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจมีความยั่งยืน จึงตระหนักถึงความสําคัญ

ต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. เพ่ือให้ 

ผูป้ฏิบติังานมสุีขอนามยั ความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง สอดคลอ้งกบักฎหมาย และมาตรฐานสากล โดยกําหนดให ้

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และ กฟผ. มีการตรวจสุขภาพประจําป ี

ใหก้บัผูป้ฏิบติังานทกุคน นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิใหส้ถานทีท่าํงาน กฟผ. ไดร้บั 

รางวัลสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีดน่ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และได้รบัการรบัรบัรองมาตรฐาน มอก./

OSHAS 18001 ส่งผลให้การดําเนินงานในปี 2559 ไม่พบผู้ปฏิบัติงานที่มี

ความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการทํางาน

นอกจากนี ้ยงัมุง่เนน้การบรหิารความเส่ียงและควบคุมความสญูเสียที ่

อาจจะเกิดขึน้จากอบัุติเหตุ และการเจบ็ปว่ยจากการทํางาน โดยมกีารแตง่ต้ัง 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรือ่งกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการ 

ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

ซึ่งมีจํานวน 31 คณะกรรมการฯ ใช้วิธีการเลือกตั้ง 

โดยมีวาระ 2 ปี และเปิดให้ผู้แทนฝ่ายพนักงานจาก 

ทกุระดบัที่ไมม่ตํีาแหนง่บงัคบับญัชา เปน็ผูล้งคะแนนเสยีง 

เลือกตั้งตามสถานประกอบการ กฟผ. ซึ่งเป็นที่ตั้ง 

ของคณะกรรมการฯ แต่ละคณะ ไดแ้ก ่สาํนกังานใหญ ่

สํานักงานฝ่ายปฏิบัติการ โรงไฟฟ้า และเขื่อน

สําหรบัระบบการบนัทกึข้อมลูและการรายงานความ 

สูญเสีย และสถิติอบุติัเหตุของ กฟผ. (EGAT Loss and 

Accident Reporting System : LARS) ใชร้ะบบบนัทกึ

และรายงานผา่นทางเวบ็ไซต ์ซึง่เปดิใหท้กุหนว่ยงานของ 

กฟผ. ได้รับสิทธ์ิในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเมื่อมี

อบุติัเหตุเกดิขึน้ โดยขอ้มลูที่ไดร้บัจะนํามาวเิคราะหเ์พ่ือ 

จดัทําสถติิ และแนวโนม้การเกดิอบุติัเหตุต่อไปในอนาคต 

ระบบรายงานความสูญเสียและอุบัติเหตุนี้ จะพัฒนา

เพื่อรายงานข้อมูลอุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน โรคจากการ

ทํางาน และเหตุการณ์หวุดหวิด (Near miss) 

1 คน

  27 คน

      43 คน

             97 คน

    19 คน

           25 คน

1 คน

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

รวม 213 คน
(คิดเป็นร้อยละ	0.95
ของพนักงานทัง้หมด)

G4-DMA,	G4-LA5,	G4-LA7
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

    6 คน

       9 คน

                       60 คน

           83 คน

           13 คน

        21 คน

                  20 คน

  3 คน

1 คน

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ปี 2557
(ราย)

ปี 2558
(ราย)

ปี 2559
(ราย)

1 อุบัติเหตุ (ค่าเป้าหมายเป็นศูนย์) 82 90 84

 เพศชาย - - 75

 เพศหญิง - - 9

 หยุดงาน 21 18 14

 ไม่หยุดงาน 78 60 67

 เสียชีวิต 0 1 0
2 อัตราความถี่ (ค่าดัชนี)

 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
 (Disabling Injury Frequency Rate - DIFR )

0.51 0.47 0.47

 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานแต่ไม่เสียชีวิต
 ต่อ 200,000 ชัว่โมง/คน (incident Rate of Non-Fatal Occupational  
 Injuries and Illness - IR)

0.09 0.11 0.126

3 อัตราความรุนแรง (ค่าดัชนี)

 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
 (Disabling Injury Severity Rate - DISR)

2.70 155.29 3.73

 ดัชนีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
 (Disabling Injury Index - DII)

3.17 0.09 0.001

รวม 84

ระดบั

10

9

8

7

6

5

4

3

2

คณะกรรมการฝ่ายพนักงาน

รวม 216 คน
(คิดเป็นร้อยละ	0.96
ของพนักงานทั้งหมด)

G4-LA5,	G4-LA6

หมายเหตุ  1 จํานวนผู้ประสบอุบัติเหตุ กฟผ. จําแนกตามเพศ เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นปีแรก
  2 ตัวชี้วัดอัตราความถี่การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต (DIFR) มีค่าดัชนี 0.58
  3 ตัวชี้วัดอัตราความรุนแรงการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต (DISR) มีค่าดัชนี 367.66
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ภารกจิหลกัของ กฟผ. คอื การผลิตไฟฟ้าและส่งจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบส่งแรงดนัสูง ไปยังระบบจําหนา่ยของการไฟฟ้าฝา่ยจําหนา่ย 

ไดแ้ก ่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ซึง่การไฟฟ้าทัง้ 2 แหง่นี ้จะลดระดบัของไฟฟ้าแรงดนัสูงเปน็แรงตํา่ส่งไปยังผูใ้ช ้

ทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และอื่นๆ 

กวา่ 48 ปทีีผ่า่นมา กฟผ. ใหค้วามสําคญักับการดูแลคุณภาพชวิีตของชมุชนทีอ่ยูร่อบพ้ืนทีเ่ป็นอย่างดมีาโดยตลอด ดว้ยปณธิาน

ที่ไม่เคยเปลี่ยนว่า “กฟผ. อยู่ที่ไหน ชุมชนมีความสุข” 

การดูแลชุมชนท้องถิ่น

การบริหารจัดการ 
ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของ กฟผ. ได้หลายทาง เช่น 

ส่งจดหมายถึงผู้ว่าการ กฟผ. ทําหนังสือถึงคณะทํางานหรือผู้ปฏิบัติงาน 

กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ร้องทุกข์ผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียนตามพ้ืนที่โครงการ

ก่อสร้าง ทางโทรศัพท์สายด่วน 1416 หรือทางเว็บไซต์ กฟผ. ซึ่งมีระบบ

จัดการขอ้คดิเหน็ของผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี (Voice of Stakeholders : VOS) 

ระบบรับฟังความคดิเหน็ของลูกคา้ (Voice of Customer) หรอืแมก้ระทัง่

ในการประชุมไตรภาคี ระหว่าง กฟผ. ชุมชน และหน่วยงานราชการ 

ในพื้นที่

เมือ่ กฟผ. ได้รบัเรือ่งรอ้งเรยีนแล้ว จะมรีะบบและหนว่ยงานรบัผดิชอบ 

ในการบริหารจัดการให้ได้รับการแก้ไข ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ตลอดทั้งรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ และสรุป 

เรือ่งทีดํ่าเนนิการแล้วเสรจ็ และอยูร่ะหว่างดําเนนิการ ใหฝ้า่ยบรหิารทราบ 

ตลอดจนการแจง้เตอืนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หากแกไ้ขลา่ชา้ หรอืยังไมไ่ด ้

ดําเนินการ

กลไกการติดตามและรายงานผล
ทุกโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะมีการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให้

แน่ใจว่า มีการปฏิบัติตามนโยบาย มีการจัดการที่ดี และมีการดําเนินงาน 

ตามมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการและคณะทํางานชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามลักษณะงาน เช่น กรรมการตรวจสอบความเส่ียงและควบคุมภายใน 

คณะทํางานทวนสอบการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

มาตรฐาน ISO 26000 คณะทาํงานตรวจติดตามผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม 

ISO 14001 เปน็ต้น ทําหนา้ท่ีเปน็ผูต้รวจสอบหรอืทวนสอบภายในองคก์าร 

ปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกจะมี ปีละ 1 ครั้ง 

สําหรับระบบที่มีใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งกําหนดให้มีการตรวจรับรองจาก

หน่วยงานภายนอก เช่น มอก. 14001 มอก. 18000 เป็นต้น นอกจากนี้ 

กฟผ. ยังมีการสํารวจระดับการรับรู้ ความพึงพอใจ และการยอมรับของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดําเนินงานของ กฟผ. ทุกปี

การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต ้ซึง่มโีรงไฟฟ้า และเข่ือน ตัง้อยู ่จํานวน  41 แหง่ 

คิดเป็นกําลังผลิตตามสัญญาทั้งหมด 18,384.61 

เมกะวัตต์ และมีฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 ภาค เช่น 

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

เปน็ตน้ ซึง่ทาํหนา้ทีด่แูลระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสงู 

ตา่งมคีวามเชือ่มัน่ในภารกจิผลติไฟฟ้าและสง่จา่ยไฟฟ้า 

ควบคู่กับการดูแลใส่ใจส่ิงแวดล้อมให้ไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ข้อบงัคบั และดกีว่ามาตรฐานดา้นสิง่แวดล้อม

กําหนดไว้ เริม่ตัง้แต่ ระยะก่อนก่อสรา้ง ระยะกอ่สรา้ง 

และระยะหลังก่อสร้าง

นอกจากนี้สายปฏิบัติการอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาค

เดียวกัน ก็ยึดหลักการนี้เช่นเดียวกัน เช่น ภาคเหนือ 

ที่จังหวัดลําปาง เป็นที่ต้ังของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ

เหมืองแม่เมาะที่ป้อนเชื้อเพลิงถ่านลิกไนต์ให้กับ 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นต้น

การศึกษาผลกระทบ
การดําเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

ได้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิงานขององคก์รอย่างเครง่ครดั 

มีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การประเมิน

ผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลกระทบ 

ทางสุขภาพ ในทุกระยะดําเนินงาน ต้ังแต่ระยะ 

ก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะหลังก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นระยะดําเนินการผลิตไฟฟ้า

กฟผ.ดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

G4-DMA,	G4-S01,	G4-S08
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ค.1 เป็นการรับฟังความคิดเห็น ในการกําหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ โดยเปดิเวทรีบัฟังความคดิเหน็ 

ณ บริเวณพื้นที่โครงการ

ค.2 เป็นการรับฟังความคิดเห็น ในข้ันตอน 

การประเมินผลและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชวิ้ธี การประชมุกลุ่มย่อย 

และการลงพี้นที่สัมภาษณ์ในแต่ละครัวเรือน

ค.3 เป็นการรับฟังความคิดเห็น ในการทบทวน 

รา่งรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยใช้

วิธีเปดิเวทรีบัฟังความคดิเหน็ ณ บรเิวณพ้ืนทีโ่ครงการ

สําหรับโครงการก่อสร้างระบบส่ง กฟผ. ดําเนิน

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม เฉพาะโครงการ 

ที่มีขนาด 500 กิโลโวลต์ และผ่านพ้ืนที่ชั้นคุณภาพ 

ลุ่มนํ้า 1เอ และ 1บี เช่น โครงการก่อสร้างสายส่ง  

500 กโิลโวลต์ นา่น-หงสา อยู่ในพ้ืนทีข่องฝา่ยปฏิบติัการ 

ภาคเหนอื สว่นการขยายเหมอืงแมเ่มาะและการขนส่ง 

ถา่นลิกไนต ์กฟผ. ไดทํ้าการศกึษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

เช่นเดียวกัน

ดังน้ัน ท้ังโรงไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าและเหมือง ท่ีอยู่ใน 

5 ภูมิภาค มีการศึกษาผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 

และสุขภาพ ครบทุกแห่ง หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ และมี 

การดําเนินการตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผล ทุก 6 เดือน

ในปี 2559 กฟผ. มีประเด็นที่ต้องเข้าร่วม 

สานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder  

Engagement) เพ่ือช้ีแจงสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ดังน้ี

ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม จากโครงการโรงไฟฟ้า
ทดแทนแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. 

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ  

อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดประชุม

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการ

ขยายกาํลังการผลติโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ

เครื่องที่ 4-7 อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ปรากฏว่ามีกลุ่มชาวบ้าน 

ในนามชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านอําเภอแม่เมาะ ไม่ให้มีการประชุมดังกล่าวข้ึน 

เพราะไม่เห็นด้วยกับการขยายขนาดกําลังผลิตจากเดิม 600 เมกะวัตต์ 

เป็น 655 เมกะวัตต์ เนื่องจากกังวลว่าในระหว่างการก่อสร้างจะมีคนงาน 

เข้ามาทํางานจํานวนมาก อาจก่อปัญหาอาชญกรรม ยาเสพติด 

ความไมป่ลอดภัยต่อชวิีตและทรพัย์สนิ และชมุชนโดยรอบจะไดร้บัมลพิษ

จากโรงไฟฟ้า

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง พร้อม

คณะผู้บริหาร กฟผ. แม่เมาะ และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 

แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะเป็นท่ีปรึกษาดําเนินการศึกษา และ

จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการ หรือ

กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) ได้ประชุมฉุกเฉิน

ร่วมกันระหว่างตัวแทนชาวบ้านแม่เมาะเพ่ือหาข้อสรุป ได้มีการตกลงกัน 

เบื้องต้นว่า จะเลื่อนการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นออกไป โดยให้

ทางชาวบ้านไปหารือกันก่อนว่า จะมีแนวทางการเสนอต่อการประชุม

เปิดรับฟังความคิดเห็นนี้อย่างไร จากนั้นก็ให้มาตกลงกันกับทางจังหวัด 

และ กฟผ. ว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อการที่จะมีการเปิดประชุม 

เปิดรับฟังความคิดเห็น ค.1 ครั้งต่อไป จึงทําให้ชาวบ้านยอมสลาย 

การชุมนุม จึงเล่ือนการรับฟังความคิดเห็นออกไปก่อนเพ่ือทําความเข้าใจ

กับชุมชน และประชาสัมพันธ์การดําเนินการดังกล่าวอีกครั้ง โดย กฟผ. 

จะเชิญกลุ่มผู้นําชุมชนทุกกลุ่มมาหารือกันถึงแนวทางในการจัดรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนในครั้งต่อไป

กฟผ. โดยโครงการขยายกาํลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ

เครื่องที่ 4-7 จังหวัดลําปาง ได้มีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ใหม่ เนื่องจากผลการประกวดราคาได้

โรงไฟฟ้าขนาดกําลังผลิต 655 เมกะวัตต์ สูงกว่ากําลังผลิตเดิมในการ 

จัดทํารายงาน EHIA ครั้งแรก ซึ่งมีกําลังผลิต 600 เมกะวัตต์ เนื่องจาก

เปน็เครือ่งทีม่ปีระสิทธิภาพและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มดขีึน้ อย่างไรกต็าม 

กําลังผลิตติดตั้งที่เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะต้องมีการจัดทํารายงาน EHIA 

ใหม่ด้วย

ศาลปกครองเชียงใหม่สั่งยุติคดีเหมืองแม่เมาะ กฟผ. 
เดินหน้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

ตามที่มีผู้ฟ้องคดีเหมืองแม่เมาะบางราย ยื่นคําร้องคัดค้านการดําเนิน

งานของ กฟผ. ว่า ไม่เป็นไปตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีแม่เมาะ 

ทีพิ่พากษาเมือ่วันที ่10 กมุภาพันธ์ 2558 สํานักงานศาลปกครองเชยีงใหม ่

ได้มีหนังสือรายงานคําสั่งศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 

2558 รวม 3 กรณี ดังนี้

G4-DMA,	G4-S01
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

กรณีที่ 1 ตามที่ผู้ร้องเห็นว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา 

ในคดีเหมืองแม่เมาะ กฟผ. จะต้องเริ่มกระบวนการทําแผนขอแก้ไข

มาตรการป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมเหมืองแม่เมาะใหม่ ซึ่งศาล

ปกครองเชียงใหม่พิจารณาว่า การดําเนินการของ กฟผ. ที่ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่ออธิบดี

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ภายในเวลา 90 วัน 

ถือว่า กฟผ. ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ภายในกําหนดเวลาที่ศาลมีคําสั่งแล้ว

กรณีที่ 2 เร่ืองการแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาอพยพราษฎรที่ได้รับ 

ผลกระทบอนัอาจนาํไปสูอั่นตรายตอ่ชวิีตและทรพัย์สินและมคีวามประสงค ์

จะอพยพในการอพยพหมูบ่า้นออกนอกรศัมผีลกระทบ 5 กโิลเมตร ผูร้อ้ง 

เห็นว่า คณะทํางานฯ ที่แต่งต้ังล้วนแต่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคและ 

เจ้าหน้าที่ กฟผ. ไม่มีผู้แทนชาวบ้าน ผู้ฟ้อง และองค์กรส่ิงแวดล้อมนั้น 

ศาลพิจารณาว่า คําส่ังของจังหวัดลําปางที่แต่งต้ังคณะทํางานดังกล่าว  

ประกอบด้วย ตัวแทนจากหมู่บ้าน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด และ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมฯ ถือว่า การจัดต้ังถูกต้องตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

กรณีที่ 3 สวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟ ซึ่ง กฟผ. จะต้องฟ้ืนฟู 

ขุมเหมืองโดยการถมดินกลับให้มากที่สุดและปลูกป่าทดแทน แต่ผู้ฟ้อง

เห็นว่า กฟผ. ไม่ได้ดําเนินการนั้น ศาลพิจารณาว่า เมื่อมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ประกอบกับ 

สวนพฤกษชาติและสนามกอล์ฟไม่ใชพ้ื่นทีข่มุเหมอืงแต่เปน็พ้ืนทีท่ิง้ดนิเดมิ 

จงึไมส่ามารถถมดนิกลบัในบอ่เหมอืงได ้และ กฟผ. ไดม้กีารปลูกพืชคลุม

ดินหรอืปลกูไมยื้นตน้แล้ว จงึถอืว่า ไดม้กีารฟ้ืนฟูสภาพเหมอืงถกูตอ้งแล้ว

 

ดังนั้น กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ถือว่า 

ได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลแล้ว และศาลปกครองเชียงใหม่ได้มี 

คําสั่งให้ยุติการบังคับคดีนี้

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
คณะกรรมการศึกษาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและ 

คณะอนุกรรมการ ได้ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าผลการศึกษาโครงการ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดย 

เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุนโครงการ ได้ร่วม

แสดงความคดิเหน็ ข้อหว่งกงัวล และข้อเสนอแนะ โดยมตัีวแทนจากชมรม

อนุรักษ์ป่าชายเลนและส่ิงแวดล้อม ตําบลปกาสัย กลุ่มเครือข่ายปกป้อง

อันดามันจากถ่านหิน และกลุ่มพิทักษ์ปกาสัย ประชาชนและสื่อมวลชน

เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 500 คน ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ภายหลังจากกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจาก

ถ่านหิน ได้ย่ืนหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ีขอใหย้กเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิ

จงัหวัดกระบี ่เนือ่งจากเกรงว่าจะกระทบกบัสิง่แวดล้อม 

และวิถีชุมชนชาวประมงในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าและ 

ได้มีการเสนอการใช้พลังงานหมุนเวียนแทน โดย 

ขอเวลา 3 ปี พร้อมทั้งเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 

ให้ยกเลิกการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมฯ หยุดการประมูลโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

ศึกษาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัด

กระบี่  หรือ คณะกรรมการไตรภาคี เมื่อวันที่ 

17 ธันวาคม 2558 ซึง่ประกอบดว้ย ตัวแทนภาครฐั คือ 

กระทรวงพลังงาน กฟผ. ตัวแทนจากรัฐบาล ตัวแทน

จากฝ่ายผู้คัดค้านโรงไฟฟ้า เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน 

(NGO) นักวิชาการ และตัวแทนจากสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

(สปช.) เพ่ือพิจารณาข้อเสนอของเครือข่ายปกป้อง

อันดามันฯ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้มี 

การศึกษาและมีความคืบหน้าตามกรอบแนวทาง 

ที่ ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะประเด็นการศึกษา 

ผลกระทบ EIA และ EHIA ที่ประชาชนมีความกังวล 

ทางอนุกรรมการและนักวิชาการได้เสนอประเด็นไว้

หลายประเด็น โดยทางคณะอนุกรรมการได้มีมติ 

ให ้กฟผ. จดัส่งข้อมลูเพ่ิมเติมเพ่ือใหค้ณะอนกุรรมการ

นําไปพิจารณาอีกครั้ง ว่าจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

ในส่วนใดต่อไป

สําหรับประเด็นพลังงานทางเลือกที่ทางกลุ่มเครือ

ข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เสนอให้นํามาใช้

แทนถ่านหิน ทางคณะกรรมการได้ดําเนินการศึกษา 

พลังงานลม พลังงานแสงอาทติย ์พลังงานนํา้ขนาดเล็ก 

และพลังงานจากขยะ หากนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าจะ

ได้พลังงานเพียง 177.5 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่เพียงพอกับ

ความต้องการใช้ในพ้ืนท่ี แต่จะนําผลการพิจารณาซึ่ง

มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์มา 

ศึกษาหาข้อสรุปและนํามาประมวลผลอีกครั้ง

นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล ผู้ประสานเครือข่าย

ปกป้องอันดามันจากถ่านหิน กล่าวว่า ขอให้ทาง 

คณะกรรมการหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไว้ก่อน 

จนกว่าจะครบ 3 ป ีเพ่ือเปดิทางใหม้กีารศึกษาพลังงาน 

ทางเลือกกันอย่างจริงจัง หากว่าครบ 3 ปี ไปแล้วทาง 

G4-S02



081

SOCIAL WELFARE
สังคมผาสุก

ON PATHWAYS
TO SUSTAINABILITY

บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

เครือข่ายฯ ไม่สามารถศึกษาหาพลังงานทางเลือก 

มาแทนถ่านหินได้ ก็ค่อยมาว่ากันอีกที และขอให้ 

ผู้ ท่ี เ ข้ามาทําหน้าที่ศึกษาพลังงานทางเลือกแทน 

โรงไฟฟ้าถ่านหินมีความเป็นกลาง ประชาชนไว้ใจได้

นายกติติชยั เอง่ฉ้วน รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน

จังหวัดกระบี่ ในฐานะกรรมการศึกษาการใช้พลังงาน

ทดแทน หรือพลังงานทางเลือกของจังหวัด กล่าวว่า 

ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการจะดําเนินงานด้านการ

วิจัยพลังงานทดแทนร่วมกับนักวิชาการ พร้อมจัดทํา

แผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้มีข้อสรุปว่า  

จังหวัดกระบ่ีสามารถใช้พลังงานแทนได้มากน้อยแค่ไหน 

และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร

กฟผ. ได้จัดให้มีการเปิดซองประกวดราคา 

(Bid Opening Date) โดยมี นายพานิช จันทะสิม 

หวัหนา้กองวศิวกรรมเครือ่งกลพลังงานหมนุเวียน ฝา่ยวิศวกรรมเครือ่งกล 

(อวค.) ทาํหนา้ท่ีแทน นายอรรถพร ชโูต ผู้ชว่ยผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม 

เครื่องกล เป็นประธานรับและเปิดซองประกวดราคางานจัดซื้อ 

และจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ สําหรับโครงการ 

โรงไฟฟ้าถา่นหนิกระบี ่ณ โถงอาคารประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคาร ท.031 

สํานักงานใหญ่ กฟผ. โดยมีนายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

วิศวกรรมโรงไฟฟ้า (ชพฟว.) ร่วมสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมการเปิดซอง 

ประกวดราคา โดยในวันนี้เป็นการเปิดเฉพาะซองด้านราคา หาก 

ผู้ย่ืนประกวดราคาผ่านคุณสมบัติด้านราคา กฟผ. จะมีการพิจารณา 

ในขัน้ตอนตอ่ไป ซึง่การยืน่เปดิประกวดราคาในวันนี ้ยังไมม่ผีลผูกพันทาง 

กฎหมาย โดย กฟผ. ได้ระบุในเงื่อนไขการสงวนสิทธ์ิการออกเอกสาร 

สนองรับราคา (Letter of Intent-LOI) ไว้อย่างชัดเจนว่า จะออกเอกสาร

สนองรับราคาเมื่อโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) จากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แหง่ชาติ หนว่ยงานของรฐั และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีกํ่าหนด รวมถงึ

ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการจากรัฐบาลครบถ้วนแล้ว
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การชีแ้จงสร้างความเข้าใจโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา
ปี 2559 เป็นปีที่มีความเคลื่อนไหวในการสื่อสารความเข้าใจโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา อย่างโดดเด่น กฟผ. ตระหนักถึง 

ความสําคัญในเรื่องสิทธิชุมชน และการพัฒนาโครงการที่ ได้รับ 

ความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ดังนั้นนอกจากการปฏิบัติ

การกฎหมายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค.1 

ค.2 ค.3 แล้ว จึงเพ่ิมเติมการเสริมสร้างความเข้าใจและการคล่ีคลาย 

ความกังวลใจของชาวบ้าน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้

เสวนาเหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อําเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา กฟผ. ได้จัดเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา 

ไฟฟ้าภาคใต้” ข้ึน โดยมีผู้ร่วมเสวนา หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน 

ชุมชนอําเภอเทพา เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน ว่ามีความจําเป็นใน 

การพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาคใต ้ซึง่ขณะนีม้คีวามต้องการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

อยู่ที ่2,697 เมกะวัตต ์และมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางด้านความตอ้งการ

อยู่ที่ร้อยละ 4-5 ต่อปี โดยการใช้ไฟสูงสุดอยู่ที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา 

ภูเกต็ สุราษฎรธ์าน ีและนครศรธีรรมราช ซึง่กาํลังผลิตของแหล่งพลังงาน

ไฟฟ้าในภาคใต้มีเพียง 3,000 เมกะวัตต์ แต่ไม่สามารถเดินได้ 100% 

ทุกโรงไฟฟ้า เน่ืองจากโรงไฟฟ้าบางแห่งต้องปิดปรับปรุง ซ่อมแซมบาํรุงรักษา  

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังนํ้า ก็มีปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ และต้องปล่อยนํ้า 

ตามความต้องการทางด้านชลประทานเป็นหลัก ดังนั้นกําลังผลิต 

จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจําเป็นต้องดึงไฟฟ้าจากภาคกลาง ซึ่ง 

ในป ี2566 กาํลงัไฟฟ้าในภาคกลางจะไมส่ามารถส่งมาชว่ยไดอ้กี จะทาํให ้

เกดิวิกฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าในภาคใต ้ดงันัน้ กฟผ. จงึไดร้บัการมอบหมาย 

จากรฐับาลใหห้าแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ซึง่ในพ้ืนทีอํ่าเภอเทพา

มีความเหมาะสม จึงทําให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าเทพาขึ้น

โรงไฟฟ้าเทพาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 

มีมาตรการควบคุมการดูแลผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เป็นอย่างดี และเมื่อโรงไฟฟ้าเทพาเกิดข้ึนจะทําให้อําเภอเทพาพัฒนา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากในพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าจะมีส่ิงอํานวย 

ความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารจําหน่ายสินค้า OTOP สวนนํ้า สนาม

ฟุตบอล สนามแข่งนกเขา มัสยิด ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน 

พร้อมทั้งยืนยันว่า กฟผ. ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาอย่างต่อเนื่อง 

โดยจะเดินหน้าในรูปแบบเดิมต่อไป ท้ังนี้อยากให้ชาวเทพาแสดงสิทธิ 

เพ่ือที่จะมีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จ 

ก็จะมีกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าขึ้นมา โดยมีการบริหารงานแบบไตรภาคี  

ซึ่งกองทุนดังกล่าว นอกจากจะดูแลในด้านคุณภาพชีวิตแล้ว ยังดูแล 

ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนนี้มีขึ้นตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ 

จึงทําให้มั่นใจได้ นอกจากนั้น กฟผ. จะดูแลในเรื่องของส่ิงแวดล้อม 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งถ้าหากเกินกว่ามาตรฐาน กฟผ. 

จะต้องลดกําลังการผลิตหรืออาจจะต้องหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 

เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ และ กฟผ. ยังมีคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งมี

ชุมชนร่วมตรวจสอบอยู่ด้วย ชาวบ้านจะรับทราบ 

การดําเนินงานของ กฟผ. อยู่ตลอดเวลา

เสวนาความรู้ คู่ความจริง การติดตาม
ผลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเทพา

เมือ่วนัท่ี 16-17 กันยายน 2559 กฟผ. จดักจิกรรม

สานเสวนา “ความรู ้คูค่วามจรงิ การตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเทพา” เป็น 

ส่วนหนึ่งของการจัดทําฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมของ 

ชมุชน เพ่ือเปรยีบเทยีบขอ้มลูกอ่นและหลงัมโีรงไฟฟ้า 

เทพา โดยความร่วมมือระหว่าง กฟผ. ชุมชนเทพา 

อาจารย์ด้านส่ิงแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้ง 

ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ชุมชนสามารถติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมในพ้ืนที่ไดโ้ดยชมุชนเอง

อยา่งมีประสทิธภิาพ และนําความรูเ้หลา่นี้ไปเฝ้าระวัง

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กฟผ. ยังได้จัดการบรรยายให้ความรู้ ถึงแนวทาง 

การจัดทําฐานข้อมูลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อมใน 4 หวัข้อ ไดแ้ก ่1) การตรวจวดัฝุน่ละออง 

ขนาดเล็กมาก (ระดบันาโนเมตร) ฝุน่ละอองขนาดเล็ก 

(PM 2.5) การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  

2) เศรษฐกิจและสังคม 3) สุขภาพและชีวอนามัย 

4) นิเวศวิทยาทางนํ้า โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการสาธิต 

การตรวจวัดฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การตรวจวัด 

ระดับเสียงและรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคล่ือนที่ 

ของ กฟผ. มาสาธิตใหช้มดว้ย นอกจากนี ้ยังมกีจิกรรม 

“ส่ิงแวดล้อมสัญจร ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้

ความรู้ด้านคุณภาพอากาศและเสยีงแกเ่ยาวชนในระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนท่ีอําเภอเทพา พร้อม

นําเย่ียมชมรถตรวจวัดคุณภาพและอุปกรณ์ตรวจวัด

ระดับเสียง

สมัมนาสือ่มวลชนภาคใต้ ผ่าความจริง... 
โรงไฟฟ้าเทพา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กฟผ. จัดสัมมนา

ส่ือมวลชนในพ้ืนที่ภาคใต้ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ และ

ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อําเภอเทพา โดยมี

การเสวนาภายใต้หวัขอ้ "ผ่าความจรงิ...โรงไฟฟ้าเทพา" 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งได้รับ 
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ความสนใจจากส่ือมวลชนสอบถามถึงข้อกังวลต่างๆ 

เก่ียวกับการดูแลครัวเรือนจํานวนหน่ึงท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

อาศยัอยู่ในพ้ืนทีซ่ึง่จะเปน็โครงการสรา้งโรงไฟฟ้าเทพา 

กฟผ. ให้คําตอบอย่างชัดเจนว่า จะดูแลทั้งบุคคลที่มี 

เอกสารสิทธ์ิ และไม่มีเอกสารสิทธ์ซึ่งราคาที่ดินที่ 

กฟผ. รับซื้อนั้นเป็นไปตามราคาตลาด พร้อมทั้ง 

ให้แต่ละครัวเรือนเลือกสถานที่ที่ต้องการอยู่ ใหม่ 

ด้วยตนเอง ส่วนการย้ายโรงเรียนปอเนาะห์นั้น 

ก็เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน ที่มีการ

ก่อสร้างในที่ใหม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอย่างแน่นอน

สําหรับในประเด็นเมื่อมี โรงไฟฟ้าเข้ามาตั้ ง 

จะกระทบต่อส่ิงแวดล้อม กฟผ. ชี้แจงว่า การทํา

รายงานส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน  

และการควบคุมมาตรฐานส่ิงแวดล้อม โรงไฟฟ้า 

เทพานั้นมีค่าที่ดีกว่ามาตรฐานที่กําหนด ตั้งแต่ 

ขั้นตอนการคัดเลือกถ่านหินที่มีคุณภาพดี การขนส่ง 

ถ่านหินมาจากต่างประเทศที่เป็นการขนส่งระบบปิด 

ขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าเทพาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ที่สุดในเชิงพาณิชย์ คือเครื่องผลิตไอนํ้าแบบแรงดัน 

เหนือวิกฤติ ที่สามารถกําจัดมลสารได้เกือบทั้งหมด 

ส่วนในประเด็นเรื่องการใช้นํ้าในโรงไฟฟ้า กฟผ. 

จะดึงนํ้าเข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้ามีตะแกรงในการกรอง 

เพ่ือป้องกันไม่ ให้สัตว์นํ้าขนาดเล็กหลุดเข้ามาใน 

โรงไฟฟ้า ขณะที่ความเร็วในการดูดนํ้าเข้ามาก็เพียง

พอที่จะทําให้สัตว์นํ้าสามารถว่ายออกไปได้

ขณะเดียวกัน เมื่อถามถึงมุมมองของสื่อมวลชน 

ว่าคดิเหน็อย่างไรกบัโครงการโรงไฟฟ้าเทพา นายธาํรง 

พรหมรัตน์ ผู้แทนสื่อมวลชน กล่าวว่า โดยส่วนตัว 

ตนเองเป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัด 

สงขลา รู้สึกยินดีกับคนเทพา และเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี

ที่ กฟผ. จะเข้ามาสร้างโรงไฟฟ้า เพราะจะทําให้เทพา 

พัฒนา และเติบโต อย่างไรกต็าม ไดแ้สดงความคดิเหน็ 

ต่อ กฟผ. ว่าควรมีการส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้องไปยัง

ประชาชนในพ้ืนที่ ให้มากข้ึน เพ่ือให้คนเกิดความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาด้าน

นายฆอซาฟี มะดอหะ ผู้แทนคนรุ่นใหม่อําเภอเทพา 

กล่าวว่า ต้อนรับโครงการโรงไฟฟ้าเทพาของ กฟผ. 

เพราะช่วยทําให้ชุมชนพัฒนา โดยเป็นการคิดจาก 

ชมุชนเอง และ กฟผ. กเ็ขา้มาชว่ยติดอาวธุทางปญัญา 

ให้แก่ชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ตัดสินใจ 

ด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังได้ช่วยกระตุ้นความคิด 

ให้เยาวชน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือ 

เพ่ือท่ีในอนาคตจะได้ทํางานในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ การไปดูงาน 

เชิงประจักษ์ที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ทําให้เห็นว่าที่อําเภอ 

แม่เมาะอากาศดีมาก ไม่มีต้นไม้ตายเลยสักต้น ซึ่งชุมชนในอําเภอเทพา

เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากการดูงาน

การศึกษาศักยภาพของพลังงานทดแทน
กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินเสนอการใช้พลังงาน 

ทางเลือกแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และคณะกรรมการไตรภาคี 

ไดดํ้าเนนิการศกึษา พลังงานลม พลงังานแสงอาทติย ์พลังงานนํา้ขนาดเล็ก 

และพลังงานจากขยะ พบว่า หากนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าจะได้พลังงาน

เพียง 177.5 เมกะวตัต ์ซึง่ไมเ่พียงพอกบัความต้องการใชใ้นพ้ืนที ่แต่จะนาํ 

ผลการพิจารณาซึ่งมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ 

มาศึกษาหาข้อสรุปและนํามาประมวลผลอีกครั้ง

เสวนา “ก้าวไปด้วยกนักบัโรงไฟฟ้าเทพา สูก่ารพฒันา
ภาคใต้ที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 กฟผ. ชี้แจงข้อมูลการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าเทพา ต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ 

คณะกรรมการอสิลาม 5 จงัหวัดภาคใต้ ประกอบดว้ย จงัหวัดยะลา ปตัตาน ี

นราธิวาส สงขลา สตูล กว่า 400 คน ในการจดัเสวนา หวัขอ้ “ก้าวไปดว้ยกนักบั 

โรงไฟฟ้าเทพา สู่การพัฒนาภาคใต้ท่ีม่ันคง” ด้านพลตาํรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ 

เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการรับฟังการ

เสวนาในครัง้นี ้ทําใหผู้นํ้าศาสนาหมดความกงัวลใจ และเชือ่มัน่ว่า กฟผ. จะ

ไมม่กีารยา้ย กโุบร ์(สุสาน) และมสัยดิในพ้ืนทีอ่ยา่งแนน่อน ส่วนในเรือ่งอืน่ๆ 

เชน่ การบรหิารกองทนุพัฒนาชมุชนในพ้ืนที ่การจา้งงาน ขอฝากให ้กฟผ. 

ให้ความสําคัญกับชุมชนในพ้ืนที่ที่จะต้องได้รับประโยชน์ก่อน และควรจะ

ต้องมีธรรมนูญร่วมกันเพื่อเป็นหลักประกันว่า กฟผ. จะดําเนินการ ซึ่งจะ

ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างเพื่อ
เสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติแล้ว

สําหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือ

เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 35,400 ล้านบาท 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง ต้ังแต่

จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทางภาคใต้ฝ่ังตะวันออกจนถึง อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา รวมถึงเพ่ือรองรับเหตุขัดข้องในกรณี โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

ไมส่ามารถเดนิเครือ่ง หรอืการเกดิข้อขดัข้องของระบบทอ่สง่กา๊ซในพ้ืนที ่

ภาคใต้ เช่น แหล่ง JDA-A18 ทําให้ไม่มีเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการ

ผลิตไฟฟ้าเป็นเวลานานได้ นอกจากนี้ ยังรองรับความพร้อมของไทย 

ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ใหม้ขีดีความสามารถ 

แข่งขันด้านเศรษฐกิจในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN 

Economic Community หรือ AEC

G4-S02
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

กฟผ.	กําหนดค่านิยม	FIRM-C	เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนตระหนักรู	้นําไปปฏิบัติ	และยึดถือ 
เป็นเรื่องสําคัญ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคารพคุณค่าของคน	และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	ซึ่งพนักงาน 
และลูกจ้างทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

กฟผ. ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนและบูรณาการให้ 

ทกุสายงานดาํเนนิงานดา้นสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐาน ISO 26000 ส่งเสรมิ 

สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

พนักงานและลูกจ้างทุกคน รวมทั้งกําหนดให้มีการตรวจสอบและรายงาน

ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารงานส่ือสารองค์การและความ 

รบัผิดชอบต่อสังคม (คบสอ.) และคณะกรรมการบรหิาร กฟผ. (คบ.กฟผ.) 

โดยแต่งตั้งคณะดําเนินงานและทวนสอบความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

มาตรฐาน ISO 26000 (คดทส.) เปน็ผูท้วนสอบผลการดําเนนิงาน และมทีี่

ปรกึษาจากหนว่ยงานภายนอกใหค้าํแนะนาํและติดตามการดาํเนนิงานทกุปี

ในปี 2559 กฟผ. ได้ติดตามผลการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยให้ทุกสายงานจัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมตามแนวทาง ISO 26000 เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Initial 

Review) เพ่ือรับการทวนสอบจาก คดทส. และที่ปรึกษาจากหน่วยงาน

ภายนอก ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 : การตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กร

ประเด็นที่ 2 : สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที ่3 : การหลีกเลีย่งการรว่มกระทาํความผดิในการละเมดิสทิธิ

ประเด็นที่ 4 : การแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม

ประเด็นที่ 5 : การเลือกปฏิบตัแิละกลุ่มผูท้ีต่อ้งได้รับการดแูลเปน็พิเศษ

ประเด็นที่ 6 : สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ประเด็นที่ 7 : สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 8 : สิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

สําหรับการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ 

การละเมดิสทิธิมนษุยชนทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการดําเนนิ 

กจิกรรมของทกุสายงาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูสําหรบัการจดัทํา 

แผนงาน โครงการ และมาตรการควบคุม ปอ้งกนั และ

บรรเทาความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิข้ึนนัน้ ในป ี2559 กฟผ. 

ได้ดําเนินการโดยให้ คดทส. ซึ่งเป็นทีมงานผู้ทวนสอบ

ภายใน ดําเนนิการทวนสอบ 8 สายงานและใหท้ีป่รกึษา

ซึ่งเป็นผู้ทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก ดําเนินการ 

ทวนสอบ 2 สายงาน ในวิธีการทวนสอบแบ่งเป็น 

1) ทวนสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงานความ 

รับผดิชอบต่อสังคมตามแนวทาง ISO 26000 2) สุม่ตรวจ 

พ้ืนทีป่ฏิบติังานจรงิ 3) สัมภาษณผ์ูบ้ริหารของสายงานและ

สุ่มสัมภาษณล์กูจา้งของบรษิัทผูร้บัจา้ง หากผูท้วนสอบ 

ตรวจพบประเดน็ผลกระทบดา้นสิทธิมนษุยชนทีอ่าจจะ

เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก กฟผ. เช่น ผลกระทบ

ตอ่ลกูจา้งบรษิัทรบัเหมา ผลกระทบต่อกลุ่มทีเ่ปราะบาง 

และผลกระทบตอ่ชมุชนรอบโรงไฟฟ้าเปน็ต้น สายงาน

จะต้องจัดทําแผนการแก้ไข และผู้ทวนสอบจะตรวจ

ติดตามผลการแก้ไขและป้องกันภายใน 30 วัน

G4-DMA,	G4-HR9
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บนหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

ผลการทวนสอบการดําเนินงานตามแนวทาง ISO 

26000 ในปี 2559 พบว่า ลูกจ้างของบริษัทผู้รับจ้าง 

บางแห่งได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

ในการทํางาน คือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท

ผูร้บัจา้งในกรณทีีลู่กจา้งลาปว่ยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง ลกูจา้ง

ที่มีอายุงานเกิน 1 ปีไม่ได้สิทธิลาพักร้อน และลูกจ้าง

ถูกหกัเงนิประกนัสังคมทุกเดอืนแต่บรษิัทผูรั้บจา้งนาํส่ง

ประกนัสังคม 3 เดือนต่อคร้ัง ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามกฎหมาย

แรงงาน กฟผ. จึงดําเนินการตรวจสอบ แก้ไข และ

ตดิตามปญัหาดงักล่าว โดยใหห้นว่ยงานทีค่วบคมุดแูล

มอบหมายผูร้บัผดิชอบตดิตาม และตรวจสอบการไดร้บั

สวัสดกิารและสิทธิประโยชนข์องลูกจา้งบรษิัทผูร้บัจา้ง

ทุกเดือน และให้ปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

บริษัทผู้รับจ้างให้ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตาม

กฎหมายแรงงาน โดยรายละเอียดของการดําเนินการ

ตดิตามและแกไ้ขในกระบวนการนี ้ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 

“การปฏิบัติด้านแรงงาน” 

ในส่วนการกํากับดูแล เพ่ือป้องกันไม่ให้บริษัท 

ผูร้บัจา้งทีเ่ปน็คูส่ญัญากบั กฟผ. ละเมดิสทิธิมนษุยชน 

ต่อลูกจ้างของตนเอง ดังนั้น กฟผ. ได้ทําการส่ือสาร

ให้ผู้แทนของบริษัทคู่สัญญา และหัวหน้าทีมงาน 

จ้างเหมาของทุกบริษัทรับทราบโดยตรงในการประชุม 

First Meeting อกีทัง้ยังไดกํ้าหนดให ้อาคาร ท.117 ชัน้ 2 

สํานักงานใหญ่ กฟผ. เป็นพ้ืนที่สําหรับพบปะ และ 

G4-DMA

รบัเรือ่งรอ้งเรยีน ในกรณทีีล่กูจา้งไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม สามารถตดิต่อ

หรือแจ้งร้องเรียนที่ผู้บริหารสัญญาจ้างฝ่ายบริการ

นอกจากนี้ กฟผ. ยังตระหนักในสิทธิของกลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแล 

เปน็พิเศษ โดยจดัส่ิงอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่พิ้การ ไดแ้ก ่อาคาร ท.100 

ส่วนที ่1 จดัตดิต้ังแผงกดชัน้ทีลิ่ฟตสํ์าหรบัผู้พิการทางสายตา อาคาร ท.102 

ทุกชั้นมีห้องนํ้าสําหรับคนพิการ อาคารฝ่ายแพทย์และอนามัยมีทางลาด

สําหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น (Wheel chair) และในอนาคต กฟผ. ยังมีอาคาร

ที่อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงตามแนวทางอารยสถาปัตย์ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้ผู้พิการและทุพพลภาพโดยแบ่งงานออกเป็น 2 ช่วง คือ 

ช่วงศึกษาและสํารวจอาคาร ดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2557-2559 และ

ช่วงปรับปรุงอาคาร จะเริ่มดําเนินการในปี 2560 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้

คาํนงึถงึสทิธิการเรยีนรูข้องชมุชนและประชาชนทัว่ไป โดยดาํเนนิการสรา้ง 

ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ กฟผ. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ 

เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับสมาชิกชุมชนรอบ 

โรงไฟฟ้าและใต้แนวสายส่งไฟฟ้า รวมไปถึงประชาชนทั่วไป และกลุ่ม 

ผู้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วย จํานวน  8 แห่ง ได้แก่

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ. สถานะ

1. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) 
  เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลําปาง

เปิดใช้งานปี 2559

2. ศนูย์การเรยีนรู ้กฟผ. เขือ่นศรนีครนิทร ์จงัหวัดกาญจนบรุ ี
  “ศูนย์ราชานุรักษ์”

เปิดใช้งานปี 2556

3. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ จังหวัดสงขลา เปิดใช้งานปี 2558

4. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สํานักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  “ศูนย์นวัตกรรม กฟผ. (EGAT Learning Center)”

เปิดใช้งานปี 2560

5. ศูนย์การเรยีนรู ้กฟผ. ทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เปิดใช้งานปี 2560

6. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
อยู่ระหว่างจัดทํา
เอกสารงานจ้าง

7. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างออกแบบ

8. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างออกแบบ
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กฟผ. มกีารวิเคราะหแ์ละประเมนิความเส่ียง เพ่ือหามาตรการและจดัทํา 

แผนงานรองรับเหตุฉุกเฉินแต่ละสถานการณ์ รวมท้ังมีการฝึกซ้อมปฏิบัติตาม

แผนงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การขาดแคลนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ความ

ผดิปกติของระบบสง่ไฟฟ้า และการขาดหายของระบบไฟฟ้า (Black out) 

ภัยธรรมชาติซึง่เกดิจาก อคัคภัีย แผน่ดนิไหว อทุกภัย วาตภัย การประทว้ง 

ปิดล้อม วินาศภัย การก่อการร้ายภายในหรือรอบๆ โรงไฟฟ้า การรั่วไหล 

ของสารเคมี และการพังทลายของบ่อเหมือง เหตุระบาดของโรค 

ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีการเตรียมความพร้อม 

ตอ่ภัยพิบตัแิละสภาวะฉกุเฉนิ ตลอดจนความต่อเนือ่งทางธุรกจิตามมาตรฐาน 

ISO 22301 (Societa l Security Business Continuity 

Management System) มาเปน็แนวทางการดาํเนนิงาน โดยมคีณะทาํงาน

การจัดทำาแผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ

บริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ กฟผ. (คจนธ.-

กฟผ.) เปน็ผูขั้บเคล่ือน เพ่ือใหก้ารปอ้งกนัและบรรเทา

เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สามารถทําได้ในช่วงเวลา

การหยุดชะงัก และอยู่ในช่วงเวลาที่ยอมรับได้สูงสุด 

(Maximum Tolerable Period of Disruption: MTPD) 

มีความพร้อมและยอมรับได้ในการสูญเสียข้อมูล 

ในระบบสารสนเทศที่เหมาะสม (Recovery Point 

Objective : RPO) และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืน

สู่สภาวะปกติตามเป้าหมายที่เหมาะสม (Recovery 

Time Objective : RTO)

การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันความผิดปกติของระบบส่งไฟฟ้า 
และการขาดหายของระบบไฟฟ้า

1. การเริ่มนําระบบไฟฟ้ากลับเข้าระบบจ่ายไฟใหม่ (Reset ระบบ)

2.  แบ่งพ้ืนท่ีการจ่ายไฟฟ้าออกเป็นพ้ืนท่ี  (Zone) ย่อยๆ ประกอบด้วย 8 พ้ืนท่ี

3. เดินเครื่องโรงไฟฟ้าขึ้นมาด้วยระบบ Emergency Diesel หรือด้วย 

อุปกรณ์อย่างอ่ืน (เรียกว่า Black Start) จากสถานการณ์ท่ีไม่มีไฟฟ้าในระบบ

4. จา่ยกระแสไฟฟ้าไปยงัโรงไฟฟ้าที่ไมส่ามารถ Black Start ใหเ้ดินเคร่ือง 

เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ก่อน

5. โรงไฟฟ้าต่างๆ เริม่จา่ยโหลดไฟฟ้า รวมถงึการควบคมุแรงดนัและ

ความถี่ให้คงที่

6. ขนานระบบไฟฟ้าในพื้นที่ (zone) ย่อยๆ เข้าเป็นระบบไฟฟ้าใหญ่

ภายในพื้นที่

7. ขนานระบบไฟฟ้าในแต่ละภาคเข้าสู่ระบบหลัก

กฟผ.	มีการเตรยีมความพรอ้มรองรบัสถานการณเ์กดิเหตฉุกุเฉนิและภัยพบิตั	ิทีอ่าจจะกอ่ให้เกดิผลกระทบตอ่ภารกจิหลัก	
งานผลิต	และส่งมอบพลังงานไฟฟ้า	รวมถึงงานให้บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามมาตรฐาน	ISO	22301	 
ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ (Blackout) เกิดจากปัญหาในระบบกําลังไฟฟ้า ทําให้เกิดไฟฟ้าดับ 

เป็นบริเวณกว้าง โรงไฟฟ้าที่ขนานกับระบบสายส่งไฟฟ้าหยุดเดินเครื่อง (Trip) ทั้งหมด เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

ศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการผลิตของโรงไฟฟ้าต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งของ 

กฟผ. เองและโรงไฟฟ้าของเอกชน จะเปน็ผูร้บัผดิชอบและควบคมุการทยอยนําระบบไฟฟ้ากลบัเขา้ระบบจา่ยไฟตามลําดบั ซึง่มขีัน้ตอน 

ดังนี้
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กฟผ. ได้จัดมีการฝึกซ้อมการจําลองนําระบบ

กลับคืนสู่สภาวะปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

ทั่วประเทศ (Blackout Restoration Simulation: 

BCP) ประจําปี 2559 ซึ่งเป็นการจําลองสถานการณ์

ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง โดยจัดการฝึกซ้อมระหว่าง 

ฝา่ยควบคมุระบบกาํลังไฟฟ้าและฝา่ยปฏิบตักิารภาคใต ้

ทั้งนี้ มีกระบวนการป้องกันความผิดปกติของระบบ

ไฟฟ้า และการขาดหายของระบบไฟฟ้าโดยการตรวจ

สอบอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอตามแผนการบํารุงรักษา

ตามวาระ มีการบริหารจัดการดังนี้

• ศึกษาสภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคต่างๆ

• กําหนดแนวทางรองรับการจ่ายไฟเป็นรายสถานี

• วิเคราะหเ์งือ่นไขระบบไฟฟ้าทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการนาํ

ระบบกลับคนืสู่สภาวะปกตหิลังจากเกดิเหตกุารณไ์ฟฟ้า

ดบับางสถานีไฟฟ้า Partial Blackout Restoration และ

จัดอบรมหรือให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้อง

• กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้า กรณีการเกิด

เหตกุารณไ์ฟฟ้าดบัท่ีสถานีไฟฟ้า (Substation Blackout) 

และจัดทําคู่มือการนําสถานีไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะการ

จ่ายไฟปกติ (Substation Restoration) และจัดอบรม

หรือให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้อง

• ประสานงานกบัฝ่ายควบคมุระบบกําลังไฟฟ้าและ

โรงไฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้ง ใหส้ามารถกูค้นืระบบไฟฟ้าไดท้นัการ 

โดยโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ใกล้เคยีงหลังการขาดหายของระบบ

ไฟฟ้า (Black Out) ได้ภายใน 30 นาที และนําโรง

ไฟฟ้ากลับสู่ระบบโดยเร็วที่สุด

• จัดทําแผนฉุกเฉิน ปลดและนําอุปกรณ์กลับเข้า

ใช้งาน ทําการฝึกซ้อมตามแผนและสรุปผลการซ้อม 

แล้วกําหนดเป็นมาตรการรองรับ โดยการทดสอบ

จําลองสถานการณ์เสมือนจริง ได้แก่ ทําการฝึกซ้อม 

Black Start โรงไฟฟ้าปลีะ 3 โรงไฟฟ้า ไดแ้ก ่1) เข่ือน 

รัชชประภา 2) โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา 

3) เข่ือนนํา้งมึ 2 สปป.ลาว โดยหมนุเวียนผลดัเปล่ียนกนั 

ฝกึซอ้มการใชง้านศนูย์ควบคมุกําลังสํารองปลีะ 4 ครัง้ 

ไดแ้ก ่1) เข่ือนสริกิต์ิิ 2) เขือ่นศรนีครนิทร ์3) โรงไฟฟ้า 

ลําตะคองชลภาวัฒนา 4) เขื่อนนํ้าเทิน 2 สปป.ลาว 

และทดสอบการนําสถานีไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะ 

การจา่ยไฟปกต ิ(Blackout Restoration) โดยระบบ DTS 

ปีละ 2 ครั้ง

• กําหนดมาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับ

เป็นบริเวณกว้างร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

• จดัทํารปูแบบการประสานงานและกําหนดบทบาท

ผู้เกี่ยวข้องตามแผนสื่อสารภาวะวิกฤต

เมือ่เกดิเหตุวิกฤต และเกดิเหตุฉกุเฉิน กฟผ. ไดกํ้าหนดใหม้กีารสือ่สาร 

ตามความรุนแรงของเหตุการณ์ ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ SMS 

ระบบส่ือสารภายใน การใช้เครือข่ายของวิทยุ รวมถึงการใช้ Video 

Conference ซึ่งรายละเอียดของการส่ือสารรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ 

ผู้เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนการสื่อสารภาวะวิกฤตของ กฟผ.

การดําเนินงาน กฟผ. ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการจัดทําแผนรองรับ

กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงคลังนํ้ามัน 

พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงการปอ้งกนัและระงบัอคัคภัีย พ.ศ. 2555 มาตรฐาน 

ISO/มอก. 22301 มาตรฐานการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ มาตรฐาน 

ISO/มอก. 14001 ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม รวมทัง้มกีารฝกึซอ้มแผน

รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีการฝึกซ้อมที่

สําคัญ เช่น
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• วันที ่14 มนีาคม 2559 ซอ้มแผนรองรบัสภาวะฉกุเฉิน ร่วมกบัหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจ

พลังงาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งเป็นการซ้อมแผนรองรับเหตุก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งเมยีนมารห์ยดุจา่ย โดยจาํลองสถานการณใ์กล้เคยีงสถานการณจ์รงิ 

เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับการเกิด

วินาศภยัเสาส่งไฟฟ้า โดยฝา่ยควบคมุระบบกําลงัไฟฟ้ารว่มกบัฝา่ยปฏิบติัการ 

ภาคใต้

• วันที ่8 กรกฎาคม 2559 ฝกึซอ้มแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ด้านภาษีเงินได้หัก 

ณ ที่จ่ายแบบรวมศูนย์ และส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตให้กรมสรรพากร 

ในระดับภาวะวิกฤตของสายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ซึ่งผลการ

ฝึกซ้อมสามารถดําเนินการได้อย่างครบถ้วนภายใน 3.25 ชั่วโมง เร็วกว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.35 ชั่วโมง

• วนัที ่5-6 สงิหาคม 2559 ฝกึซอ้มแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกิจ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP) ระบบงานองค์กร (ERP)

• วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ฝึกซ้อมกรณีเกิด Partial Blackout 

โดยฝ่ายปฏิบัติการนครหลวง

• การฝึกซ้อมอพยพและหนีไฟภายในสํานักงานใหญ่ กฟผ. แต่ละ

อาคารผลัดเปลี่ยนกันฝึกซ้อม เนื่องจากพื้นที่จํากัด

ทุกหน่วยงานของ กฟผ. มีการกําหนดซ้อมแผนฉุกเฉินประจําปี 2559 

และได้ดําเนินการตามแผน ประกอบด้วยการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 

ระงับอัคคีภัยคลังนํ้ามัน และสถานีบริการนํ้ามัน ระงับเหตุสารเคมี 

และนํ้ามันหล่อลื่นรั่วไหล เหตุฉุกเฉินรังสี อุบัติเหตุทางนํ้า เหตุฉุกเฉิน 

นํ้าท่วมโรงไฟฟ้า แผนรองรับกากอุตสาหกรรมรั่วไหล การประท้วง 

และการก่อวินาศกรรม การเกิดสารรังสีรั่วไหลในงานหยั่งธรณีฟิสิกส์ 

และสารเคมีอันตราย เหตุการณ์ผนังบ่อเหมืองพังทลาย การระเบิด 

การขนส่ง การเกิดไฟป่า และนํ้าท่วมบ่อเหมือง

นอกจากนี ้กฟผ. ยังมส่ีวนรว่มรองรบัเหตุการณ์ฉกุเฉิน และภัยพิบตัติา่งๆ 

เช่น การเกิดอัคคีภัยกับชุมชนรอบข้าง สํานักงาน กฟผ. โดยการส่ง

บุคลากร เครื่องมือ และรถดับเพลิงเข้าร่วมระงับเหตุ อีกทั้ง ยังให้ 

การสนับสนุนหน่วยงานราชการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยใหค้วามชว่ยเหลอืสังคมหากเกดิสาธารณภัย 

เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และดินโคลนถล่ม เป็นต้น

ทัง้นี ้กฟผ. ไดร้บัใบอนญุาตเปน็หนว่ยงานในการฝกึอบรมการดบัเพลิง 

ขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยในปี 2559 มีการจัดฝึกอบรมและ 

การเตรยีมความพรอ้มของบคุลากร กฟผ. สําหรบัภัยพิบติัและภาวะฉุกเฉิน 

7 หลักสูตร จํานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 36 รุ่น

สาํหรับการเผยแพร่วิธีการดําเนนิงานดา้นการจดัการ

วิกฤต กฟผ. ไดเ้ข้ารว่มการประชมุเพ่ือพิจารณาแนวทาง

การฝกึการบรหิารวิกฤตการณร์ะดบัชาติ ประจําป ี2560 

เมือ่วันที ่8 พฤศจกิายน 2559 ณ หอ้งบบี ี205 โรงแรม

เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

DMA	(former	EU21)
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กฟผ. ยังคงยึดมั่นกับการดําเนินงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง มีการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

มคีวามโปรง่ใสตรวจสอบได ้และการตอ่ต้านการทจุรติ

ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความ

เอือ้อาทร และสรา้งจติสํานกึความรบัผดิชอบต่อสังคม 

และสิง่แวดล้อม เพ่ือตอบสนองภาครฐั ในการขบัเคล่ือน 

ประเทศไทยสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

อย่างภาคภูมิใจ

รางวัลต่างๆ ที่ กฟผ. ได้รับในปี 2559 โดยเฉพาะ

รางวัลคุณธรรมและความโปร่งใส ได้สะท้อนให้เห็น

ว่า กฟผ. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ปราศจากการ

ทุจริต และปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดมาจนเป็นที่

ยอมรับในระดับประเทศ รวมทั้งรางวัลการดําเนินงาน

ด้านต่างๆ ที่เป็นกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มุ่งมั่น

ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ในการ 

ปฏิบัติภารกิจตามแนวทางยุทธศาสาตร์องค์การ 

คา่นยิม กฟผ. (FIRM-C) และวัฒนธรรมองคก์าร เพ่ือ

ร่วมกันสร้างแบรนด์ กฟผ. ที่ดี ให้เป็นที่เชื่อมั่นและ 

ไว้วางใจของสังคม และสรา้งสรรคผ์ลงานเพ่ือความสุข

อย่างยั่งยืนของสังคมไทย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ กฟผ.

รางวัลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำาปี 2559
งานเสวนา “1 ปี กบัการยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” (รัฐวิสาหกิจไทยใสสะอาด : Zero Tolerance & 

Clean State Enterprise) ของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

•  รางวลัรฐัวสิาหกจิทีม่กีารพัฒนาสูค่วามเปน็เลศิในการจดัทําแผนงาน 

 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

• รางวลับคุคลตน้แบบดา้นความโปรง่ใสในการจดัซือ้จดัจา้งขององค์กร  

 นายศิระ ศรีสนั่น ผู้อํานวยการฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ

รางวัล Thailand Energy Award 2559 
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

• รางวัลผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

 โดยการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านพลังงานต่อสาธารณชน 

 ผ่านเว็บไซต์ www.egat.co.th

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี 2559
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

• รางวัลการบริหารจัดการองค์กรเด่น
• รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ  

 (Intelligent Generation Controller) ของฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน
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รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
(Thailand	Quality	Award	:TQA)
และรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
(Thailand	Quality	Class	:	TQC)	
ประจําปี 2558 ของสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

• รางวัลบรหิารสู่ความเปน็เลิศ (Thailand Quality  

 Class : TQC) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้รางวัล 

 ต่อเนื่องปีที่ 2

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 2559 
(EIA	Monitoring	Awards	2016)	
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการ 

 วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อม 

 ดีเด่น ประจําปี 2559 มีหน่วยงานของ กฟผ. ได้รับรางวัลรวม 9  

 รางวัล ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ โรงไฟฟ้า 

 พระนครเหนือ ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ ชุดที่ 3  

 โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มบางประกง ชดุที ่5 โรงไฟฟ้าจะนะ (กรณ ี

 ใชน้ํา้มนัดเีซลเปน็เชือ้เพลิง) เหมอืงแรลิ่กไนต์ จงัหวัดลาํปาง ระบบ 

 ขนส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงทางท่อสําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่  

 ท่าเทียบเรือขนส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

 กระบี่ ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งนํ้ามันหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง

รางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่นด้านความปลอดภัย 
ประจำาปี 2559 
ของกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยปี 2559 

 จากโรงไฟฟ้า เขือ่น สาํนกังานฝา่ยปฎิบตักิาร และสถานีไฟฟ้าแรงสงู 

 จํานวน 30 หน่วยงาน ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุร ี

 ได้รับรางวัลต่อเนื่องถึง 16 ปี (มากที่สุดของ กฟผ.)

รางวลัสถานประกอบการเหมืองแร่สเีขียว 
(Green	Mining	Awards)	ปี	2559	
ของกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวง

อุตสาหกรรม

• รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่ถ่านหิน ของ

เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ได้รับรางวัลต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 2

• รางวัลรกัษามาตรฐานเหมอืงแรห่นิปนู ของเหมอืง

แม่เมาะ จังหวัดลําปาง ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่นำ้าดีเด่น
“โรงงานต้นแบบรักษ์นำา้” ประจำาปี 2559
ของกระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัลการอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟูแมน่ํา้ดเีดน่ “โรงงาน

ต้นแบบรักษ์นํ้า” จากโรงไฟฟ้าบางปะกง
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

รางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(CSR-DPIM	Continuous	2559)	
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

• สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ 

 ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประเภทเหมืองแร่ จากเหมืองแม่เมาะ 

 จังหวัดลําปาง

• บุคลากรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM ประจําปี  

 2559 (One Mine One Person CSR-DPIM AWARDs 2016)  

 ประเภท Popular Vote นายพิทยา ใจทัศน์ วิทยากรระดับ 6

รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำาปี 2559
ของ CSR Club สมาคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

• หนังสือรายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจําปี 2558 

 ได้รางวัลต่อเนื่องปีที่ 3

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(The	Green	Industry	certification)
ของกระทรวงอุตสาหกรรม

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากการดําเนินงาน 

 ของโรงไฟฟ้า 7 แหง่ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนสิรนิธร โรงไฟฟ้า 

 เขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ โรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

 เข่ือนแมง่ดัสมบรูณช์ล โรงไฟฟ้าเขือ่นแกง่กระจาน โรงไฟฟ้าบางปะกง  

 และโรงไฟฟ้านํ้าพอง

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จากการดําเนินงาน 

 ของโรงไฟฟ้า 2 แหง่ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื โรงไฟฟ้าจะนะ

ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร
ขององค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ISO 14064-1 ของ 

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย

• ใบรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินขององค์กร และ ISO 14064-1 จาก 

 โรงไฟฟ้า 7 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าบางปะกง 

 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้า 

 นํ้าพอง และโรงไฟฟ้ากระบี่

ใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ ประจำาปี 2559
(Zero	Accident	Campaign	2016)
งาน Safety THAILAND ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) (สสปท.)

• ประกาศเกียรติคณุกจิกรรมการรณรงคล์ดสถติิอบัุติเหตุจากการทํางาน 

 ใหเ้ปน็ศนูย ์จากโรงไฟฟ้า 3 แหง่ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าเขือ่นศรนีครนิทร์ 

 โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา และโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน

รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมอย่างย่ังยืน ประจำาปี 2559
(CSR-DIW	Awards	2016)	
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัล CSR-DIW Continuous Awards จํานวน  

 23 หน่วยงาน
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รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2559

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจําปี 2559 เป็นรายงานด้านความยั่งยืนฉบับที่ 8 ซึ่ง กฟผ. จัดทําอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 

และสังคมขององค์การในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุมเฉพาะการดําเนินงานภายใน กฟผ. เป็นหลัก ไม่รวมการดําเนินงานของบริษัทในเครือ 

ผู้ส่งมอบ คู่ค้า หรือผู้รับเหมา หากแต่ได้มีการกล่าวถึงกําลังผลิตไฟฟ้าของบริษัทในเครือทั้ง 5 บริษัท ไว้ในภาพรวม 

กฟผ. จัดทํารายงานฉบับนี้ตามแนวทางการรายงานความย่ังยืนของ Global Reporting Initiative ฉบับที่ 4 (GRI G4) 

ในระดบั "In accordance" - Comprehensive รวมถงึมกีารเปดิเผยขอ้มลูรายสาขาในกลุม่ผูใ้หบ้รกิารสาธารณปูโภคไฟฟ้า (Electric 

Utility Sector Supplement) และขอการรับรองจาก GRI “Content Index” โดยได้นําผลการตรวจรับรองมาแสดงไว้ใน 

หนังสือรายงานเล่มนี้ด้วย 

สําหรับการตรวจรับรองรายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอก (External Assurance) นั้น กฟผ. ได้จ้าง

บริษัท ลอยด์ รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจํากัด (Limited 

Assurance) 

รายงานฉบับนี้จัดทําเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กฟผ. 

และหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่

ฝ่ายกิจการสังคม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สํานักงานใหญ่ 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

เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้
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General Standard  
Disclosures

Page No./ 
Direct Answer/

Link
Identified 

Omission(s)
Reason(s)  

for Omission(s)
Explanation 

for Omission(s)
External  
Assuance

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1 4-5 - - - -
G4-2 4-5 - - - -

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3 8 - - - -
G4-4 8 - - - -
G4-5 12 - - - -
G4-6 8 - - - -
G4-7 8 - - - -
G4-8 8 - - - -
G4-9 8-9, 71 - - - -
G4-10 71, 73 - - - -
G4-11 73 - - - -
G4-12 38-39 - - - -
G4-13 no

significant
change

- - - -

G4-14 35 - - - -
G4-15 9 - - - -
G4-16 9 - - - -
EU1 10-11 - - - -
EU2 11 - - - -
EU3 8 - - - -
EU4 9 - - - -
EU5 59

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 9, 13, 32, 92 - - - -
G4-18 13 - - - -
G4-19 14-17 - - - -
G4-20 15-17, 92 - - - -
G4-21 15-17, 92 - - - -
G4-22 13, 92 - - - -
G4-23 13, 32 - - - -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24 21, 23-25 - - - -
G4-25 21 - - - -
G4-26 22-25 - - - -
G4-27 23-25 - - - -

REPORT PROFILE

G4-28 92 - - - -
G4-29 92 - - - -
G4-30 92 - - - -
G4-31 92 - - - -
G4-32 93-96 - - - -
G4-33 92 - - - -

G4-32

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

GRI Content Index
‘In accordance’ - Comprehensive
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General Standard  
Disclosures

Page No./ 
Direct  

Answer/
Link

Identified 
Omission(s)

Reason(s)  
for Omission(s)

Explanation 
for Omission(s)

External  
Assuance

GOVERNANCE
G4-34 27 - - - -
G4-35 28, 35-37 - - - -
G4-36 28 - - - -
G4-37 28 - - - -
G4-38 28-29 - - - -
G4-39 28 - - - -
G4-40 30 - - - -
G4-41 30 - - - -
G4-42 31 - - - -
G4-43 31 - - - -
G4-44 31 - - - -
G4-45 35-37 - - - -
G4-46 35-37 - - - -
G4-47 31 - - - -
G4-48 32 - - - -
G4-49 32 - - - -
G4-50 32 - - - -
G4-51 32 - - - -
G4-52 32 - - - -
G4-53 32 - - - -
G4-54 - Ratio of the annual total 

compensation for the 
organization’s highest- 
paid individual to the 
median annual total 
compensation for all 
employees

The information is  
currently unavailable

Data will be available 
in 2017

-

G4-55 - Ratio of percentage 
increase in annual total 
compensation for the 
organization’s highest- 
paid individual to the 
median percentage 
increase in annual total 
compensation for all 
employees

The information is  
currently unavailable

Data will be available 
in 2017

-

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56 33-34 - - - -
G4-57 34 - - - -

G4-58 34 - - - -

G4-32
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA and Indicators

Page No./ 
Direct  

Answer/
Link

Identified 
Omission(s)

Reason(s)  
for Omission(s)

Explanation 
for Omission(s)

External  
Assuance

CATEGORY: ECONOMIC
MATERIAL ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA 38 - - - -
G4-EC9 38 - - - -

SECTOR SPECIFIC ASPECT: AVAILABILITY AND RELIABILITY
DMA (Former EU6) 43-46 - - - -
EU10 44 - - - -

SECTOR SPECIFIC ASPECT: RESEARCH AND DEVELOPMENT
DMA (Former EU8) 40-42 - - - -

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: MATERIALS

G4-DMA 51 - - - -
G4-EN1 51-52 - - - -
G4-EN2 51 - - - -

MATERIAL ASPECT: ENERGY
G4-DMA 52 - - - -
G4-EN3 52 - - - -
G4-EN4 - Energy consumption outside 

of the organization
The information is  
currently unavailable

Data will be available 
in 2017

-

G4-EN5 52 Other offices and facilities The information is  
currently unavailable

Data will be available 
in 2017

-

G4-EN6 52 - - - -
G4-EN7 - Reductions in energy  

requirements of  
products and services

Not applicable EGAT's product and  
service are electricity 
and transmission

-

MATERIAL ASPECT: WATER
G4-DMA 53-54 - - - -
G4-EN8 53 - - - Yes
G4-EN9 54 - - - -
G4-EN10 53 - - - -

MATERIAL ASPECT: BIODIVERSITY

G4-DMA 61-62 - - - -
G4-EN11 62-64 - - - -
G4-EN12 54, 65-66 - - - -
G4-EN13 66-67, 69 - - - -
G4-EN14 66 - - - -
EU13 66-68 - - - -

MATERIAL ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA 54-56, 59 - - - -
G4-EN15 56 GHG emissions from vehicles, 

machinery combustion,  
chemical leakage/ 
spills and others. 

The information is  
currently unavailable

Data will be available  
in 2017 reporting

-

G4-EN16 - 2016 GHG emissions  
(SCOPE 2)

The information is  
currently unavailable on 
time of report public date

Data will be available 
in 2017

-

G4-EN17 - 2016 GHG emissions  
(SCOPE 3)

The information is  
currently unavailable

Data will be available 
in 2017

-

G4-EN18 56 - - - -
G4-EN19 56 - - - -
G4-EN20 60 - - - -
G4-EN21 60 - - - -

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA 51 - - - -
G4-EN29 51 - - - -

G4-32
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DMA and Indicators

Page No./ 
Direct 

Answer/
Link

Identified 
Omission(s)

Reason(s)  
for Omission(s)

Explanation 
for Omission(s)

External  
Assuance

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA 71 - - - -
G4-LA1 72 - - - -
G4-LA2 73 - - - -
G4-LA3 73 - - - -
EU15 72 - - - -
EU17 73 - - - -
EU18 73 - - - -

MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA 73 - - - -
G4-LA4 73 - - - -

MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA 76 - - - -
G4-LA5 76-77 - - - -
G4-LA6 77 Health and safety performance of

contractor and subcontractors 
working on site

The information is  
currently unavailable

Data will be available  
in 2017

G4-LA7 76 - - - -
G4-LA8 - Health and safety topics coverd in 

formal agreements with trade unions
The information is  
currently unavailable

Data will be available  
in 2017

MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA 74 - - - -
G4-LA9 74 - - - -
G4-LA10 74-75 - - - -
G4-LA11 75 - - - -

MATERIAL ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA 28-29 - - - -
G4-LA12 28-29 - - - -

MATERIAL ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

G4-DMA 75 - - - -
G4-LA13 75 - - - -

MATERIAL ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA 71 - - - -
G4-LA16 71 - - - -

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
MATERIAL ASPECT: ASSESSMENT

G4-DMA 84-85 - - - -
G4-HR9 84 - - - -

SUB-CATEGORY: SOCIETY
MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA 78-79 - - - -
G4-SO1 78-79 - - - Yes
G4-SO2 80-83 - - - -
EU22 No displacement - - - -

MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA 18 - - - -
G4-SO3 18-19 - - - -
G4-SO4 19-20 - - - -
G4-SO5 20 - - - -

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA 78 - - - -
G4-SO8 78 - - - -

MATERIAL ASPECT : DISASTER/ EMERGENCY PLANNING AND RESPONSE
DMA (former EU21) 86-88 - - - -

G4-32
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This document is subject to the provision on page 2. 

 
 

 
LRQA Assurance Statement 
Relating to Electricity Generating Authority of Thailand’s 
Sustainability Report 2016 
 
This Assurance Statement has been prepared for Electricity Generating Authority of Thailand in accordance with 
our contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) to provide independent assurance on its Sustainability Report 2016 (“the report”) against the assurance 
criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier using 
LRQA’s verification approach.  LRQA’s verification approach is based on current best practise and uses the 
principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data and 
processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered EGAT’s subsidiaries in Thailand under its direct operational control, and 
specifically the following requirements: 

• Confirming that the report is in accordance with: 
- GRI G4’s Sustainability Reporting Guidelines and comprehensive option  
- GRI G4’s Electricity & Utilities Sector Disclosures 

• Evaluating the reliability of data and information for only the two-selected environmental and social specific 
standard disclosures listed below: 
- total water withdrawal by source (G4-EN8), and  
- percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessment, and 

development programs (G4-SO1). 

Our assurance engagement excluded the data and information of EGAT’s subsidiaries where it has no operational 
control and all of its operations and activities outside of Thailand.  
 
LRQA’s responsibility is only to EGAT.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the 
end footnote. EGAT’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is 
derived.  Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of EGAT. 

 

LRQA’s opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that EGAT has not: 

• Met the requirements above 

• Disclosed reliable data and information as no errors or omissions were detected within the two-selected 
environmental and social specific standard disclosures 

• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier.  

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 

 

LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification approach.  The following tasks 
though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing EGAT’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 
captured correctly. We did this by interviewing EGAT employees and its management leadership who engage 
directly with stakeholder groups as well as reviewing documents and associated records. 

• Reviewing EGAT’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their report. We did this by benchmarking reports written by EGAT and its peers to ensure that 
sector specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material 
issues to evaluate whether EGAT makes informed business decisions that may create opportunities which 
contribute towards sustainable development.  

• Auditing EGAT’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, 
including those for internal verification.  We also spoke with key people in various facilities and departments 
responsible for compiling the data and drafting the report.  
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• Visiting EGAT’s major electricity generating unit (Bangpakong Power Plant) to sample performance data and 
information for the two-selected environmental and social specific standard disclosures to confirm its reliability. 

.  

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from EGAT’s stakeholder 
engagement process. We believe that the future reports should address the stakeholder interests gathered   
from the open dialogue with all of its stakeholders to understand their growing expectations. 

• Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning EGAT’s sustainability performance that have been 
excluded from the report.  We believe that future reports should provide more information about its progress in 
the installation of renewable energy and alternative power supply. 

• Responsiveness:  
EGAT has addressed the concerns of stakeholders in Thailand, particularly on its corporate GHG emissions 
and local community initiatives.  However, we believe that future reports should disclose more information 
about: 
- GHG emissions reduction projects and those being implemented at its facilities, and 
- local community engagement and NGO collaboration programs.  

• Reliability: 
Data management systems are defined but the implementation of these systems varies amongst EGAT’s 
operational facilities. EGAT should consider a single reporting system together with establishing an interim 

verification process to further improve the reliability and timeliness of its disclosed data and information. 
 

LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior 
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 

This verification is the only work undertaken by LRQA for EGAT and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
              
Signed:                       Dated: 12 May 2017 

 
Opart Charuratana           
LRQA Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK6049555 
 

 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 

respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 

assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or 

advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the 

provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in 

that contract. 

 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 

versions translated into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2016.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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1. ข้อมูลทั่วไป

 เพศ   หญิง   ชาย 

 อายุ   ตํ่ากว่า 25 ปี   25-40 ปี   41-60 ปี   มากกว่า 60 ปี

2. ความสัมพันธ์กับ กฟผ. (กรุณาเลือก 1 คําตอบ)     

  ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม  ชุมชน (รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง)

  พนักงานและสหภาพแรงงาน   นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม

  ภาครัฐและผู้กํากับดูแล   คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

  สื่อมวลชนและนักข่าว    สถาบันการเงิน 

  อื่นๆ โปรดระบุ .........................................................

3. ความพึงพอใจต่อรายงานฉบับนี้ กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย

     ดีมาก ดี     ปานกลาง น้อย

 จํานวนหน้า      

 ความสวยงาม      

 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา      

 เนื้อหาหลักที่เลือกมานําเสนอ (Materiality)    

 ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล     

4. กรุณาเลือกประเด็นที่ท่านสนใจในรายงานฉบับนี้มากที่สุด

  การกํากับดูแลกิจการที่ดี   การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  การต่อต้านการทุจริต    จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน   การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต ิ

  การวิจัยและพัฒนา    การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

  การจัดการก๊าซเรือนกระจก   การใช้พลังงาน

  การใช้นํ้า    การใช้วัสดุ

  ความหลากหลายทางชีวภาพ   การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

  การปฏิบัติด้านแรงงาน   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ชุมชนท้องถิ่น    การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

  การจัดทําแผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

  ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

  หัวข้ออื่นๆ ในฉบับ (โปรดระบุ) ............................................................................

5. ช่องทางการรับหนังสือรายงานฯ

  เว็บไซต์ กฟผ.    งานสัมมนา/งานนิทรรศการ

  การเยี่ยมชมงาน กฟผ.   การแจกภายในหน่วยงาน กฟผ.

  การจัดส่งทางไปรษณีย ์   อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................       

6. ประเด็นอื่นๆ ที่ท่านสนใจและต้องการให้รายงานในฉบับต่อไป

    ................................................................................................................................................................................................................................

    ................................................................................................................................................................................................................................

7. กรณีที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นและให้คําแนะนําสําหรับการจัดทําหนังสือรายงานฯ ฉบับต่อไป 

   โปรดให้รายละเอียดในการติดต่อกลับ

    ................................................................................................................................................................................................................................

    ................................................................................................................................................................................................................................

8. กรุณาให้คําแนะนําสําหรับการปรับปรุงหนังสือรายงานฯ ในปีต่อไป

    ................................................................................................................................................................................................................................

    ................................................................................................................................................................................................................................

ขอบพระคุณค่ะ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนังสือรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฟผ.	ปี	2559



บริการธุรกิจตอบรับ

กรุณาส่ง 
 แผนกสารสนเทศกิจการสังคม
 กองแผนแม่บทและประเมินผลกิจการสังคม
 ฝ่ายกิจการสังคม อาคาร ท.031 ชั้น 4
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 (แบบสอบถามรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ปี 2559)

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/4198 ปณ.บางกรวย
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร



หนังสือรายงานฉบับนี้	ผลิตจากกระดาษพิมพ์ที่ใช้
เยื่อกระดาษเก่าเป็นส่วนผสม	และใช้หมึกพิมพ์สกัดจาก

ถั่วเหลืองที่ปราศจากสารเคมี






