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กฟผ. กำ�หนดค่�นิยมและวัฒนธรรมองค์ก�รคือ SPEED ให้ผู้ปฏิบัติง�นยึดถือปฏิบัติ โดยมีคำ�อธิบ�ยและ
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พันธกิจ
ผลิต จัดห�ให้ได้ม� จัดส่ง หรือจำ�หน่�ยซ่ึงพลังง�นไฟฟ้� 
ดำ�เนินธรุกิจพลังง�นไฟฟ�้ และธรุกิจเก่ียวกับหรอืตอ่เน่ืองกับ 
กิจก�รของ กฟผ. รวมถึงผลิตและข�ยลิกไนต์ ซึ่งเป็นไปต�ม 
ขอบเขตของพระร�ชบญัญตักิ�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2511 (ฉบับปรับปรุง 2535)
 

วิสัยทัศน์
นวัตกรรมพลังง�นไฟฟ้�เพื่อชีวิตที่ดีกว่�

S–Sense of Belonging รักองค์การ
มีคว�มรกั คว�มผูกพนั และรูสึ้กเปน็เจ้�ขององค์ก�ร
• ปกปอ้ง รกัษ�ผลประโยชน์และชือ่เสียงขององคก์�ร
• เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตน
• มีคว�มส�มัคคี

P–Performance Excellence มุ่งงานเลิศ
ทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพ มีคว�มเก่งในง�นหล�ยด้�น
• มุ่งมั่นสร้�งผลง�น
• มีเป้�หม�ยที่ท้�ท�ย
• รับผิดชอบสูง

E–Ethic and Integrity เทิดคุณธรรม
มีแนวท�งปฏิบัติสอดคล้องกับจริยธรรมและ
หลักธรรม�ภิบ�ล
• ซื่อสัตย์สุจริต
• ปฏิบัติต�มกฎระเบียบวินัย
• ต่อต้�นก�รทุจริต
• ไม่เอ�เปรียบผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ

E–Enthusiasm for Innovation น�าด้วย
นวัตกรรม
แสวงห�วิธีก�รใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ 
เชิงพ�ณิชย์หรือสังคม ตลอดจนก�รปรับปรุงพัฒน�ง�น 
เพื่อให้เกิดกระบวนก�รใหม่
• กล้�ที่จะลองทำ�
• คิดใหม่ ทำ�ใหม่
• นำ�เทคโนโลยีใหม่ม�ใช้

D–Devotion to Society ท�าประโยชน์ 
เพื่อสังคม
มีจติสำ�นึกในคว�มรบัผิดชอบตอ่ประเทศช�ต ิสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• มีจิตส�ธ�รณะ
• สร้�งคว�มเข้�ใจอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ในปี 2560 ท่ามกลางความท้าทายในการด�าเนนิงานตามแผน

พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศและการดแูลให้สอดคล้องกบั 

ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย กฟผ. ได้ประกาศความมุง่มัน่ 

การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสู่การพัฒนาที ่

ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การก�ากับดูแล

องค์กร การดแูลด้านสิทธิมนษุยชน การดูแลด้านส่ิงแวดล้อม และ

การปฏิบัติที่เป็นธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่การประกาศ

ความสอดคล้องการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

มาตรฐาน ISO 26000 ในปี 2564 ต่อไป นอกจากนี ้ในภาพรวม

ของการด�าเนนิงาน กฟผ. ในฐานะรฐัวิสาหกจิของประเทศ ยงัได้

ด�าเนินการสานต่อนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน 

รองรับแนวทาง Thailand 4.0 ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดย

ขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานด้านพลงังานไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมอย่าง

เป็นรูปธรรม และได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์เพ่ือก�าหนดทิศทางการ

ด�าเนนิงานในอนาคตอย่างชดัเจนด้วยวสิยัทศัน์ใหม่คอื "นวตักรรม

พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า (Innovate Power Solutions 

for a Better Life)" เพื่อรองรับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่ 

มกีารเคลือ่นไหวตลอดเวลา ผนวกกบัพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและ

ความต้องการของสังคมทีต้่องการไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนที ่

เพ่ิมมากขึน้ กฟผ. จงึได้ปรบัโครงสร้างองค์การและจดัตัง้สายงาน 

รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ข้ึน โดยใน 

อนาคตอนัใกล้ กฟผ. จะน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาผลติ

ไฟฟ้าด้วยการพัฒนาพลังงานทางเลือกแบบผสมผสาน โดยจบัคู่

แหล่งผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ในรูปแบบ Hybrid และการวิจัย

พัฒนาระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage) มาใช้กบัการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

สิ่งที่ กฟผ. ด�าเนินการรองรับ Energy 4.0 ได้แก่ โครงการ

พฒันารถไฟฟ้าดัดแปลง (EV) โดยมเีป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

สร้างอาชพี ด้านรถยนต์ไฟฟ้า ดดัแปลง การพฒันาระบบไฟฟ้า

สู่เทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานสามารถมี

ปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งมีโครงการน�าร่องที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ที่

ปรับสัดส่วนจาก 514 เมกะวัตต์ ในแผน PDP 2015 เป็น 2,000 

เมกะวัตต์ ในแผนพัฒนาพลงังานหมนุเวียน กฟผ. โดยระยะแรก

จะทยอยผลติไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2561-2564 จ�านวน 7 โครงการ 

รวมก�าลังผลิต 32 เมกะวัตต์ อีกทั้ง เพื่อเป็นการปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอก กฟผ. จึงได้น�า

แนวทาง Lean Management มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือ

เพ่ิมประสทิธิภาพ ความคล่องตวั และลดเวลาการท�างานอกีด้วย

สารผู้ว่าการ
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

102-10,	102-14
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นอกเหนือจากภารกิจด้านพลังงานไฟฟ้า กฟผ. ยังให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังค�ากล่าว  

“กฟผ. ผลติไฟฟ้าเพ่ือความสุขของคนไทย” เช่น การแบ่งปันความรู ้

สู่สังคมผ่านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ที่เปิดด�าเนินการแล้ว 4 แห่ง 

ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู ้กฟผ. ราชานรุกัษ์ จงัหวดักาญจนบรุ ีศนูย์

การเรยีนรู ้กฟผ. ทบัสะแก จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ พิพิธภัณฑ์ศนูย์

ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั จงัหวัดล�าปาง และศนูย์การเรยีนรู้ 

กฟผ. จะนะ จงัหวัดสงขลา เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูด้้านพลังงานแก่ 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ อีกทั้งเป็น 

ส่ือกลางในการประชาสมัพันธ์เกีย่วกบัภารกจิของ กฟผ. โดยพบว่า 

ผูเ้ข้าชมได้รบัความรู้ความเข้าใจถงึร้อยละ 87.1 โครงการชวีวถิี

เพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืนซึง่ได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารปิรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการส่งเสริม

ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ โดยปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบชีววิถี รวม 

39 ชมุชนทัว่ประเทศ และโครงการปลกูป่า กฟผ. ซึง่ด�าเนนิการ

มาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี สามารถปลูกและฟื้นฟูป่าให้กลับมา 

คืนความสมบรูณ์ได้กว่า 4.6 แสนไร่ ต้นไม้ทีป่ลูกมอีตัราการรอดตาย 

มากกว่าร้อยละ 80 และช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า  

8.45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในปี 2560  

กฟผ. ต้ังเป้าหมายปลูกป่าบกและป่าชายเลนรวมพ้ืนที ่9,000 ไร่ 

แต่ด้วยสภาพอากาศผนัผวนจงึท�าให้สามารถด�าเนนิการปลูกจรงิ 

ได้ 8,000 ไร่ ทัง้นี ้โครงการจะด�าเนนิการปลูกป่าในปี 2561 ต่อไป 

ให้ครบตามจ�านวน

นอกจากนี้ กฟผ. ยังด�าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบและ

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะน�าไปสู่การ

เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษา 

ส่ิงแวดล้อมและมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม ตามแผนระยะยาวการ 

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ. (ปี 2561-2573) ซึ่งได้ 

จดัท�าให้สอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และ

รองรับการด�าเนินงานตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกใน

ระยะยาวของประเทศ (Nationally Determined Contribution :  

102-14

NDC) โดยในปี 2560 ได้ประเมินผลและรายงานการลดก๊าซ 

เรอืนกระจกในระดบัมาตรการ ประจ�าปี 2559 ซึง่ประกอบ 4 มาตรการ  

ได้แก่ มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

เทคโนโลยีสะอาด และมาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลาก

อปุกรณ์เบอร์ 5 คดิเป็นปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกได้ทัง้ส้ิน  

3,959,171 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ส�าหรบัการประเมนิผล 

การลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ ประจ�าปี 2560 นั้น  

อยูร่ะหว่างการด�าเนนิงานรวบรวมและประเมนิผลข้อมลู ก่อนจดัท�า 

รายงานการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป 

การด�าเนนิงานในปี 2560 ทีผ่่านมาของ กฟผ. ยืนยันความส�าเร็จ 

ได้ด้วยหลากหลายรางวลัทีเ่ป็นความภาคภูมใิจ อาท ิรางวัลดเีด่น 

ด้านผูส่้งเสริมการอนรัุกษ์พลังงานและพลงังานทดแทน ประจ�าปี 

2560 จากการประกวดรางวัล Thailand Energy Awards 2017 

และรางวัลรฐัวสิาหกจิดเีด่นประจ�าปี 2560 ด้านการบรหิารจดัการ

องค์กรดีเด่น ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลระดับนานาชาติในเวทีโลกที่เป็นความ 

ภาคภูมิใจอีก 2 รางวัล จาก ASEAN Coal Awards 2017 คือ 

รางวัลชนะเลศิ Best Practice for Surface Coal Mining Category  

จากผลงาน “Mae Moh Lignite Mine” และรางวลัรองชนะเลศิ

อันดับที่ 1 Corporate Social Responsibility (CSR) Category 

จากผลงาน “The Community Collaboration for Sustainable 

Development in Mae Moh District” ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เคียงคู ่

ไปกับการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อชุมชน 

 

สุดท้ายนี้ ในนามของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ขอ

ขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุน และให้

ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของ กฟผ. ด้วยดีตลอดมา และ 

กฟผ. พร้อมทีจ่ะรบัความคดิเหน็ใหม่ๆ เพ่ือให้การด�าเนนิงานของ 

กฟผ. ได้เป็นพลังที่ส�าคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกตลอดไป
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ประกาศความมุ่งมั่นเป็นองค์การ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกดิการพัฒนา

อย่างย่ังยืน ในด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการตระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนจากการตัดสินใจและการด�าเนนิงาน 

ในด้านต่างๆ  ที่จะส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมประเทศชาติ จึงได้บูรณาการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2556 ให้ทุกสายงานเกิดความเข้าใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการด�าเนินงาน จนครบ

ทุกสายงานในปี 2559 ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555-2559 

นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ ที่พวกเราจะต้องร่วมกันมุ่งมั่นต่อไปให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นทั้งต่อ กฟผ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เขต เขื่อน แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และประชาชนทั้งประเทศ ตามค�ามั่นสัญญา

ว่า “กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

ในปี 2560 นี ้ท่ามกลางความท้าท้ายในการเดนิหน้าตามแผนพัฒนาก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ และการดแูลให้สอดคล้องตรงกับ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอให้ทุกท่านด�าเนินงานตามแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นเรื่องส�าคัญต่อไปนี้

1. การก�ากบัดแูลองค์กร หรอืการปฏิบตัติามหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฟผ. และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั  

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ

2. การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นไตร่ตรองตรวจสอบและประเมินความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อผู้ได้รับ 

ผลกระทบในพ้ืนทีโ่ครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง การหลกีเลีย่งการร่วมกระท�าความผดิในการละเมดิสทิธิมนษุยชน รวมไปถงึ 

การดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน และของลูกจ้างบริษัทผู้รับเหมา

3. การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้ความส�าคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจก การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร

อย่างยั่งยืน และการป้องกันมลพิษ

4. การปฏิบัติที่เป็นธรรม มุ่งมั่นในการสนองนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ความส�าคัญและปฏิบัติตาม เพ่ือให้ กฟผ. เป็นองค์การที่มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2560
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ผลงานที่ภาคภูมิใจในปี 2560

ผลการด�าเนินงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด
ของ กฟผ.

3,724.16
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

3,300.48
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

4,593.22 
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

โครงการพัฒนากลไกพลังงานที่ 
สะอาด (CDM) ที่อยู่ระหว่างร่วม 
พัฒนาโครงการ

4 โครงการ 9 โครงการ 3  โครงการ

โครงการต้นแบบส�าหรับโครงการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(T-VER Program) 

1 โครงการ 3 โครงการ 1 โครงการ

โครงการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 7 โครงการ 11 โครงการ 13 โครงการ

โรงไฟฟ้า เขือ่น เหมอืง ได้รบัการรบัรอง 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001

27 แห่ง 27 แห่ง 27 แห่ง

โรงไฟฟ้าทีผ่่านการประเมนิ CSR DIW 24 แห่ง 23 แห่ง 5 แห่ง

หน่วยงานดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

29 แห่ง 30 แห่ง 23 แห่ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 
(สะสม)

26 ผลิตภัณฑ์ 28 ผลิตภัณฑ์ 30 ผลิตภัณฑ์

ผลการด�าเนนิงานด้าน DSM (สะสม) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 13.5 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 14.356 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 15.171 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

โครงการปลูกป่า กฟผ. 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)

โครงการปลูกป่า กฟผ. 
ปกป่า ป้องน�้า ตามรอยพ่อ

ป่าบก 5,000 ไร่
(1 ล้านต้น)

ป่าชายเลน 3,000 ไร่
(2.13 ล้านต้น)

สนับสนุนทุนวิจัย (สะสม) 2,476.59 ล้านบาท 2,613.3 ล้านบาท 2,834 ล้านบาท

การรายงานข้อมลูตามแนวทาง GRI GRI G4
in accordance-Core

GRI G4
in accordance-
Comprehensive

GRI Standards-  
Comprehensive option

ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรยีนรู ้กฟผ.
(EGAT Learning Center)

เปิดใช้งานแล้ว 2 แห่ง เปิดใช้งานแล้ว 3 แห่ง เปิดใช้งานแล้ว 4 แห่ง
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การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรฐัวิสาหกจิ 

ด้านกจิการพลงังานภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงพลังงาน 

โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดต้ังข้ึนเมื่อ 

วันที ่1 พฤษภาคม 2512 ตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2535 

ด�าเนนิภารกจิหลักด้านการผลิตจดัหาให้ได้มาและจดัส่งพลังงาน

ไฟฟ้า โดยมีลูกค้าซึ่งเป็นผู้น�าไฟฟ้าไปกระจายต่อให้ประชาชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าในประเทศ ได้แก่ การ

ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้า

ต่างประเทศ ได้แก่ การไฟฟ้าลาว การไฟฟ้ากัมพูชา การไฟฟ้า

มาเลเซยี และยงัมลีกูค้าตรงตามมตคิณะรฐัมนตร ี8 ราย ได้แก่ 

1) บรษิัท ชลประทานซเีมนต์ จ�ากดั (มหาชน) 2) บรษิัท เอสโซ่  

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 3) บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย (ท่าหลวง)  

จ�ากัด 4) บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด 5) กองทัพเรือ 

ส�าหรับฐานทัพเรือสัตหีบ 6) กระทรวงการต่างประเทศส�าหรับ

สถานวิีทยุสราญรมย์ 7) บรษิัท ผาแดงอินดสัทร ีจ�ากดั (มหาชน) 

และ 8) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังด�าเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ

การเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าโดยมกีลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 

ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยส่งมอบการ 

ให้บริการตามสญัญาทีต่กลงกบัลกูค้า ทัง้นี ้เพ่ือใช้สนิทรัพย์และ 

ความสามารถหลักของ กฟผ. ทีม่อียู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดตาม 

นโยบายภาครัฐ (Asset Management) และสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจในการให้บริการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาด

ในปี 2560 กฟผ. ได้ด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงานปี พ.ศ. 2550 ที่มอบหมายให้ กฟผ. 

เป็นผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ซึ่ง 

กฟผ. สามารถผลิตไฟฟ้ารวม 16,071.13 เมกะวัตต์ คิดเป็น

ร้อยละ 37.87 ของก�าลังผลิตรวมทั้งประเทศ ส่วนที่เหลือรับซื้อ 

ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  

บริษัทในเครือ และประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากรัฐบาลเปิด 

โอกาสให้เอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการผลติไฟฟ้าและให้ กฟผ. 

รบัซือ้ไฟฟ้าแต่เพียงผูเ้ดยีว (Single Buyer) ตามข้อตกลงซือ้ขาย

ไฟฟ้า รวมทัง้เป็นผูค้วบคมุระบบก�าลงัไฟฟ้าและปฏบิตักิารระบบ

ไฟฟ้า (System Operator) 

ทัง้นี ้กฟผ. มรีายได้จากการด�าเนนิงาน 493,149,912,436.70 

บาท คดิเป็นก�าไรสุทธิ 51,491,701,110.66 บาท และมยีอดเงนิ

น�าส่งรัฐ 252,750,000.00 บาท

รู้จัก กฟผ.

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีจ�าหน่าย 
จ�าแนกตามกลุ่มลูกค้า

102-1,	102-2,	102-4,	102-5,	102-6,	102-7,	EU3,	EU4

130,237.60

52,646.13 

1,282.80

584.76

379.60

185,130.89

รวม (ล้�นกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
กฟภ.
กฟน.
ลูกค้�ตรง
ลูกค้�ต่�งประเทศ
ลูกค้�อื่นๆ

การส่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า กฟผ. มีโครงข่ายระบบ

ส่งไฟฟ้าครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ประกอบด้วยสายส่งไฟฟ้า 

ขนาดแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ 132 กิโลโวลต์  

115 กิโลโวลต์ 69 กิโลโวลต์ และ 300 กิโลโวลต์ (HVDC)  

รวมความยาวสายส่งทั้งสิ้น 33,393.186 วงจร-กิโลเมตร  

มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงรวม 223 สถานี และพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า

รวม 106,889.37 เมกะโวลต์แอมแปร์
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ระบบส่ง

102-12,	102-13,	EU4

แรงดัน
จ�านวนสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง 

(แห่ง)

พิกัดหม้อแปลง 
(เมกะโวลต์
แอมแปร์)

ความยาวสายส่ง 
(วงจร-

กิโลเมตร)

 500 กิโลโวลต์ 17 32,199.78 5,830.836

 230 กิโลโวลต์ 79 59,500.01 14,423.134

 115 กิโลโวลต์ 127 14,668.16 13,088.645

 132 กิโลโวลต์ - 133.40 8.705

 69 กิโลโวลต์ - - 18.800

 300 กิโลโวลต์ (HVDC) - 388.02 23.066

รวม 223 106,889.37 33,393.186

International

ส�าหรบัการร่วมทนุกบับรษิัทในเครอื (EGAT Group) 

จ�านวน 5 กิจการ ได้แก่ 1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) 2) บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)  

3) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 4) บริษัท 

ผลิตไฟฟ้าและน�า้เยน็ จ�ากดั 5) บรษิัท อแีกท ไดมอนด์ 

เซอร์วิส จ�ากดั เพ่ือขยายกจิการด้านการผลิตไฟฟ้าและ

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

เนื้อหาเกี่ยวกับก�าลังผลิตตามสัญญาของระบบ (ก�าลัง

ผลิตติดตั้งรวม) ในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงกลุ่ม

บริษัทในเครือด้วย

หมายเหตุ 1. วงจร-กิโลเมตร แสดงความยาวระบบส่ง
 2. HVDC (High Voltage Direct Current) หมายถึง ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง

2.34
2.60

3.74 3.02

ค่าความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า (Transmission)

หมายเหตุ เริ่มแบ่งพื้นที่เป็น 5 ภาค โดยเพิ่มภาคกลาง ตั้งแต่ปี 2559

 เขตนครหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง

2558 (%)
2559 (%)
2560 (%)

0.70
1.15

1.93
1.18

2.45

1.29 1.37

2.40 2.61

พื้นที่

2.30

กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิกบัองค์กรภายนอกทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศที่ส�าคัญ เช่น

• คณะท�างานในองค์การซเีกรฝ่ายไทย (Thailand National 

Committee of CIGRE) เพ่ือประชมุและสัมมนาแลกเปล่ียนข้อมลู

ทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการพลังงานไฟฟ้า 

• เครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (CSR-DPIM Network) เพื่อพัฒนาการ 

ด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

• สมาชิกสมาคม International Transmission Operation 

and Maintenance Study (ITOMS) ซึง่เกดิจากการรวมตัวของ

บริษัทธุรกิจระบบส่งในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ITOMS ให้ความ

สนใจในการสร้างรากฐานในการประเมินระดับการให้บริการ

และผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้จ่ายในงาน

หลักของระบบส่ง เพ่ือสรรหา พัฒนา และรวบรวมวิธีปฏิบัติที่

ดีที่สุด (Best Practices) โดย กฟผ. จะน�าข้อมูลที่ได้จากการ

เทียบเคียงในกลุ่มสมาชิก ITOMS ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพงานต่อไป 

ในปี 2560 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. มีค่าประสิทธิภาพในการ

ผลิตและค่าเฉลี่ยความร้อนในการผลิตไฟฟ้า ดังนี้
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ประเภทโรงไฟฟ้�
ค่�คว�มร้อนในก�รผลิตไฟฟ้�

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่�ประสิทธิภ�พในก�รผลิต

(%)

2558 2559 2560 2558 2559 2560

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7,538.00 7,332.78 7,283.28 47.76 49.09 49.43

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (น�้ามัน/ ก๊าซธรรมชาติ) 10,216.00 10,378.09 10,185.19 35.24 34.69 35.35

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหินลิกไนต์) 10,122.00 10,299.33 10,217.73 35.57 34.95 35.23

ค่าเฉลี่ย 8,286.00 8,236.17 8,252.00 43.45 43.71 43.62

ค่าเฉลี่ยความร้อนในการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) และค่าประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency)

*หมายเหตุ 1. อัตราค่าความร้อนในการผลิตไฟฟ้า หมายถึง อัตราการแปลงค่าพลังงานความร้อนเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
  
  สูตรการค�านวณ     Gross Heat Rate = ผลรวมพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า

              ผลรวมพลังงานไฟฟ้ารวมที่ผลิต

 
 2. ค่าประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency) หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เทียบกับพลังงานความร้อนที่ใช้ไป มีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์

  สูตรการค�านวณ     Gross Efficiency =         ผลรวมพลังงานโรงไฟฟ้ารวมที่ผลิต X 100%
      ผลรวมพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า

(KJ)

kWh

ส�านักงาน กฟผ. 1

4
4

1

6

7

8

91

2

311

4

7

9

8

10

11

13

14

12

5

6

1

10

2
3

1

23 5

 1. ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

  อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 2. ส�านักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง 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.ล�าปาง

  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.ก�าแพงเพชร

  9. โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  10.โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

  11.โรงไฟฟ้าน�้าพอง 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. เขื่อนน�้าพุง 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

102-3,	102-4
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ก�าลังไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตได้ และก�าลังผลิตตามสัญญาของระบบ (ก�าลังผลิตติดตั้งรวม)
จ�าแนกตามประเภทเชื้อเพลิงและพื้นที่

โรงไฟฟ้�/ประเภทเช้ือเพลิง
เขต

นครหลวง
(เมกะวัตต์)

ภ�คกล�ง
(เมกะวัตต์)

ภ�ค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(เมกะวัตต์)

ภ�คใต้
(เมกะวัตต์)

ภ�คเหนือ
(เมกะวัตต์)

รวม
กำ�ลัง
ผลิต

(เมกะวัตต์)

สัดส่วน 
(%)

1. โรงไฟฟ้า กฟผ.
   1.1 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Firm
    • น�้ามันเตา 0.00 0.00 0.00 315.00 0.00 315.00 0.74

    • ก๊าซธรรมชาติ 3,086.00 4,836.00 650.00 1,476.00 0.00 10,048.00 23.68

    • ถ่านหินลิกไนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,180.00 2,180.00 5.13

    • พลังงานหมุนเวียน  
   (พลังน�้า เขื่อนขนาดใหญ่)

0.00 1,078.00 237.20 316.00 1,321.20 2,952.40 6.96

    • อื่นๆ (พลังน�้าแบบสูบกลับ) 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 1.18
รวม 3,086.00 5,914.00 1,387.20 2,107.00 3,501.20 15,995.40 37.69

 1.2 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Non-Firm
    • พลังงานหมุนเวียน (พลังงานความร้อน 
   ใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และ 
   พลังงานลม)

0.00 5.02 3.51 0.20 0.81 9.55 0.03

    • พลังงานหมนุเวียน (พลังน�า้ เขือ่นขนาดเลก็) 0.00 10.12 7.06 1.28 17.32 35.78 0.08

    • น�้ามันดีเซล 0.00 0.00 0.00 26.00 4.40 30.40 0.07

รวม 0.00 15.14 10.57 27.48 22.54 75.73 0.18

รวมก�าลังไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตได้ 3,086.00 5,929.14 1,397.77 2,134.48 3,523.74 16,071.13 37.87
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
 2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และบริษัทในเครือ กฟผ.
    • ก๊าซธรรมชาติ 0.00 12,012.00 0.00 930.00 0.00 12,942.00 30.50
    • ถ่านหินบีทูมินัส 0.00 2,006.50 0.00 0.00 0.00 2,006.50 4.73

รวม 0.00 14,018.50 0.00 930.00 0.00 14,948.50 35.23
 2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
  2.2.1 ประเภทสัญญา Firm
    •  ก๊าซธรรมชาติ 900.00 4,217.00 0.00 0.00 0.00 5,117.00 12.06

    •  ถ่านหิน 0.00 369.50 0.00 0.00 0.00 369.50 0.87

    •  น้�ามันเตา 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.01
    •  พลังงานหมุนเวียน (Black Liquor,  
      เศษไม,้ เปลอืกไม,้ กากอ้อย, ชานอ้อย,  
      แกลบ, ทะลายปาล์ม, และชีวมวลอ่ืนๆ) 0.00 161.80 113.30 29.00 25.00 329.10 0.78

รวม 900.00 4,748.30 113.30 29.00 29.50 5,820.10 13.72
  2.2.2 ประเภทสัญญา Non-Firm
    •  ก๊าซธรรมชาติ 65.00 205.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.63

    •  ถ่านหิน 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.02

    •  พลังงานหมนุเวยีน (พลงัน้�า, กากออ้ย,  
      ชานออ้ย, แกลบ, ขยะ, ความรอ้นทิง้ 
      จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์,  
      Waste Gas, พลงังานแสงอาทติย์,  
      พลังงานลม, ก๊าซธรรมชาติที่เป็น 
      ผลพลอยไดจ้ากการผลิตน้�ามนัดบิ) 30.00 541.20 262.00 126.00 478.72 1,437.92 3.39

รวม 103.00 746.20 262.00 126.00 478.72 1,715.92 4.04
รวมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 1,003.00 5,494.50 375.30 155.00 508.22 7,536.02 17.76

 2.3 ผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ
  2.3.1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    •  พลังงานหมุนเวียน (พลังน้�า) 0.00 0.00 2,104.60 0.00 0.00 2,104.60 4.96

    •  ถ่านหินลิกไนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473.00 1,473.00 3.47
  2.3.2 สหพันธรัฐมาเลเซีย
    •  อืน่ๆ (ระบบเชือ่มโยงไฟฟ้ากระแสตรง 
      ไทย-มาเลเซีย (HVDC) 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.71

รวม 0.00 0.00 2,104.60 300.00 1,473.00 3,877.60 9.14
รวมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 1,003.00 19,513.00 2,479.90 1,385.00 1,981.22 26,362.12 62.13

ก�าลังผลิตตามสัญญาของระบบ 
(ก�าลังผลิตติดตั้งรวม) 4,089.00 25,442.14 3,877.67 3,519.48 5,504.96 42,433.25 100.00

EU1,	EU2
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
กฟผ. มีกระบวนการก�าหนดและคัดเลือกประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนตามมาตรฐานของ GRI หรือ GRI Sustainability 

Reporting Standards ดังนี้

1. ระบุประเด็นส�าคัญ 
พิจารณาจากคุณลักษณะและผลกระทบจากการด�าเนินงาน

ขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงแนวโน้มหรือประเด็นด้านความย่ังยืนที ่

ส�าคัญต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ  

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN 

Global Compact) และเกณฑ์การประเมนิความย่ังยนืขององค์กร 

(Corporate Sustainability Assessment) เป็นต้น 

2. จัดล�าดับความส�าคัญ
เทยีบเคยีงและจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ ทัง้ในมมุมอง 

ขององค์กรและมมุมองของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย กล่าวคอื ประเดน็

ทีส่�าคญัต่อองค์กร พิจารณาจากผลกระทบ โอกาสและความเส่ียง 

ที่อาจเกิดต่อองค์กร และประเด็นที่ส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

พิจารณาจากระดับและความส�าคัญของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

จากองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกี่ยวกับองค์กร 

การต่อต้านการทุจริต

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

การก�ากับดูแลกิจการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ความพร้อมจ่ายและความ
มั่นคงเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การจัดท�าแผนรองรับ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิิน

การจัดการความเสี่ยง

การใช้ทรัพยากรการปฏิบัติด้านแรงงาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

การใช้พลังงาน การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

การบริหารความสัมพันธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

ความมั่นคงของทรัพยากรน�้า

ชุมชนท้องถิ่น

การจัดการของเสีย

การประเมินด้าน
สิทธิมนุษยชน

การวิจัยและพัฒนา

0.00
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102-46,	102-47

ประเด็นส�าคัญ

3. ตรวจสอบและทบทวนความครอบคลุมของ
ประเด็นส�าคัญ 

ตรวจสอบและทบทวนความครอบคลุมของประเดน็ส�าคญัและ

น�าเสนอผูบ้รหิารเพ่ือพิจารณา ส�าหรบัปี 2560 กฟผ. ได้วิเคราะห์

และทบทวนประเดน็ส�าคัญของปี 2559 จ�านวน 20 ประเดน็ และ

ได้พิจารณาเพ่ิมประเด็นส�าคัญอีก 2 ประเด็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินงานตามภารกิจขององค์กรและอยู่ในความสนใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าและการ 

จดัการของเสีย โดยคณะกรรมการบรหิารงานส่ือสารองค์การและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วย 

ผู้ว่าการจากสายงานต่างๆ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ต่อไป 
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ลำ�ดับ ประเด็นสำ�คัญ

ก�รเปิดเผยข้อมูล ขอบเขตผลกระทบ

GRI Topic GRI Standard  
Disclosures

Sector Disclosures
(Electric Utilities)

ภ�ยใน
องค์กร ภ�ยนอกองค์กร

1 ความมั่นคงของ
ทรัพยากรน�้า

GRI 303 : Water 303-1, 303-2, 
303-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่ง

2 ชุมชนท้องถิ่น GRI 413 : Local Commu-
nities

413-1, 413-2 EU22 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่ง

3 การวิจัยและพัฒนา EU : Research and  
Development

- DMA (former EU8) กฟผ. ลูกค้าหลัก/ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวม

4 ความพร้อมจ่ายและ
ความมั่นคงเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า

EU : Availability and 
Reliability

- DMA (former EU6), 
EU10

กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ลูกค้าหลัก/ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวม 
คู่ค้า/ พันธมิตรธุรกิจ

5 การใช้ทรัพยากร GRI 301 : Materials 301-1, 301-2, 
301-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ลูกค้าหลัก/ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวม

6 การจัดการความ
เสี่ยง

- 102-11, 102-15 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ลูกค้าหลัก/ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวม

7 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

GRI 305 : Emissions 305-1, 305-2, 
305-3, 305-4, 
305-5, 305-6, 
305-7

EU5 กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับ
ดูแล 
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่ง
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมใน 
ภาพรวม

8 การใช้พลังงาน GRI 302 : Energy 302-1, 302-3, 
302-4,

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
คู่ค้า/ พันธมิตรธุรกิจ

9 การปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

GRI 307 : Environmental 
Compliance

307-1 - กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับ
ดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่ง

10 จริยธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ

- 102-16, 102-17 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่ง  
นักวิชาการ/ องค์กรพัฒนา
เอกชน/ ภาคประชาสังคม 
ลูกค้าหลัก/ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวม คู่ค้า/  
พันธมติรธุรกจิ สถาบนัการเงนิ 
สื่อมวลชนและนักข่าว

11 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

GRI 403 : Occupational 
Health and Safety

403-1, 403-2, 
403-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
พนักงานและสหภาพแรงงาน

-

102-47
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ลำ�ดับ ประเด็นสำ�คัญ

ก�รเปิดเผยข้อมูล ขอบเขตผลกระทบ

GRI Topic GRI Standard  
Disclosures

Sector Disclosures
(Electric Utilities)

ภ�ยใน
องค์กร ภ�ยนอกองค์กร

12 การจัดการของเสีย GRI 306 : Effluents and 
Waste

306-1, 360-2, 
306-3, 306-4, 
305-5

- กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับ
ดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่ง

13 การประเมินด้านสิทธิ
มนุษยชน

GRI 412 : Human Rights 
Assessment

412-1, 412-2, 
412-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
พนักงานและสหภาพแรงงาน
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

14 การจัดการด้านการ
ใช้ไฟฟ้า

EU : Demand-side 
Management

- DMA (former EU7) กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวม 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

15 การบริหารความ
สัมพันธ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

- 102-40, 102-42, 
102-43, 102-44

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล ชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง  
นักวิชาการ/ องค์กรพัฒนา
เอกชน/ภาคประชาสังคม 
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวม คู่ค้า/
พันธมิตรธุรกิจ สถาบัน 
การเงิน สื่อมวลชนและนักข่าว

16 การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

GRI 204 : Procurement 
Practices

102-9, 204-1 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

17 การต่อต้านการทุจริต GRI 205 : 
Anti-corruption

205-1, 205-2, 
205-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

18 การก�ากับดูแลกิจการ - 102-18 - 102-37 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล

19 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

GRI 304 : Biodiversity 304-1, 304-2, 
304-3, 304-4

EU13 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่ง

20 การจัดแผนรองรับ 
ภัยพิบัติและภาวะ 
ฉุกเฉิน

EU : Disaster/Emergency  
Planning and Response

- DMA (former EU21) กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวมทั้ง
ประเทศ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่ง

21 การปฏิบัติด้าน
แรงงาน

GRI 401 : Employment
GRI 402 : Labor/ 
Management Relations
GRI 404 : Training and 
Education

102-7, 102-8, 
102-41, 401-1, 
401-2, 401-3, 
402-1, 404-1, 
404-2, 404-3

EU15, EU17, EU18 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
พนักงานและสหภาพแรงาน 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

22 การปฏิบัติตาม
กฎหมายด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

GRI 419 : Socioeconomic 
Compliance

419-1 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล

102-47
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง กฟผ. หมายถงึ การจดัโครงสร้าง และกลไกการบรหิารจดัการภายในองค์การ ระหว่างคณะกรรมการ  

กฟผ. และฝ่ายบริหาร เพื่อส่งเสริมการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจ�าหน่าย พลังงานไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้และเพียงพอ 

แก่ความต้องการของประเทศด้วยราคาทีเ่หมาะสม รวมทัง้การด�าเนนิการอืน่ๆ ให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ คู่ค้า ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป โดยยึดหลักส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

6 หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

มาใช้ในการบริหารงานภายในองค์การอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมก�ร กฟผ.

คณะกรรมก�รบริห�ร
ของคณะกรรมก�ร กฟผ.

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�ร
ธรรม�ภิบ�ลและคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมก�ร
ทรัพย�กรบุคคล
กฟผ.

คณะกรรมก�รสรรห�
ผู้ว่�ก�รก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต 
แห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ� 
ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 
ผู้ว่�ก�ร กฟผ.

คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ� 
ผลตอบแทนผู้ว่�ก�ร กฟผ.

คณะกรรมก�รกำ�กับก�ร
ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ
ระเบียบ

คณะกรรมก�รสรรห� 
รองผู้ว่�ก�รและผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร

คณะกรรมก�รสรรห� 
ที่ปรึกษ�และผู้เชี่ยวช�ญ

คณะกรรมก�ร
กิจก�รสัมพันธ์ กฟผ.

102-18

ผู้ว่�ก�ร

ผู้บริห�รใหญ่ด้�นก�รเงิน

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร
สำ�นักตรวสอบ 

ภ�ยใน

รองผู้ว่�ก�ร
กฎหม�ยและ
ธรรม�ภิบ�ล

รองผู้ว่�ก�ร
นโยบ�ยและแผน

รองผู้ว่�ก�ร
บัญชีและ
ก�รเงิน

รองผู้ว่�ก�ร
บริห�ร

รองผู้ว่�ก�ร
กิจก�รสังคม

รองผู้ว่�ก�ร
พลังง�นหมุนเวียน
และพลังง�นใหม่

รองผู้ว่�ก�ร
พัฒน�โรงไฟฟ้�

รองผู้ว่�ก�ร
พัฒน�ระบบส่ง

รองผู้ว่�ก�ร
ผลิตไฟฟ้�

รองผู้ว่�ก�ร
พัฒน�ธุรกิจ

รองผู้ว่�ก�ร
เชื้อเพลิง

รองผู้ว่�ก�ร
ระบบส่ง

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ 
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการของ กฟผ. ประกอบด้วย 

คณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการ  

กฟผ. ซึง่ได้รบัแต่งต้ังจากคณะรฐัมนตร ีท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย

และก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนรวม 12 คณะ เพื่อ

ช่วยกล่ันกรองงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 

กฟผ. มอบหมายหรอืก�าหนด แบ่งเป็น คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือ 

กล่ันกรองงานที่มีความส�าคัญด้านต่างๆ จ�านวน 9 คณะ และ 

คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อภารกิจเฉพาะ จ�านวน 3 คณะ 

ในส่วนของฝ่ายบริหาร มีผู้ว่าการเป็นผู้บริหารสูงสุด และมี

ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ 12 สายงาน ท�าหน้าที่บริหารงานให้

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ภายใต้การ

ก�ากบัดแูลของคณะกรรมการ กฟผ. โดยมคีณะกรรมการบรหิาร 

ของคณะกรรมการ กฟผ. ท�าหน้าที่ในการตดัสินใจแก้ไขผลกระทบ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ในปี 2560 กฟผ. มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัดต้ัง 

สายงานใหม่จ�านวน 2 สายงาน ได้แก่ สายงานรองผูว่้าการกฎหมาย 

และธรรมาภิบาล เพ่ือขบัเคลือ่นให้งานด้านกฎหมาย ธรรมาภิบาล 

และงานด้านก�ากับ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 

ให้ด�าเนินการสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสายงาน

รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ เพื่อขับเคลื่อน

โครงการพลังงานหมนุเวียนของ กฟผ. ตามแผนพัฒนาก�าลงัผลติ 

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

ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ทีม่เีป้าหมายให้ กฟผ. ให้เป็น

ผู้น�าด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศ

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการบริหารงานยุทธศาสตร์สู ่

วิสัยทศัน์ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพ่ือชวิีตทีด่กีว่า” ซึง่ครอบคลุม

มิติและนโยบายความเป็นเลิศ 4 ด้าน รวมทั้งการด�าเนินงานทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งผู้ว่าการ กฟผ. จึงได้ 

แต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ กฟผ. รวม 4 คณะ  

โดยแต่ละคณะมีรองผู้ว่าการ ซึ่งรับผิดชอบงานหลักแต่ละด้าน

เป็นประธานกรรมการ ท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินงานและ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ. และคณะกรรมการ 

กฟผ. ทุกไตรมาส 

ยุทธศ�สตร์ ผู้บริห�รระดับสูงที่รับผิดชอบ

ด้�นเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมไฟฟ้า 

(Electricity Innovation : E)

รองผู้ว่าการระบบส่ง

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

(Growth for Sustainability : G)

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่

รองผู้ว่าการบริหาร

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ 

(Administration Excellence : A)

รองผู้ว่าการบริหาร

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

ด้�นสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความไว้วางใจและความภาคภูมิใจของชาติ

(Trust and Pride of the Nation : T)

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

รองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล

รองผู้ว่าการบริหาร

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

102-10,	102-19,	102-20
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กฟผ. มีช่องทางที่หลากหลายในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 

ประเดน็ด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมระหว่างคณะกรรมการ  

กฟผ. กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย เพ่ือส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ทัง้ในส่วน 

ทีค่ณะกรรมการ กฟผ. ด�าเนนิการกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยตรง  

หรือด�าเนินการผ่านฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น เพ่ือทราบ 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วยประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน รวมทั้งผู้ว่าการ ซึ่งเป็นกรรมการ

โดยต�าแหน่ง มวีาระการด�ารงต�าแหน่งครัง้ละ 3 ปี ประกอบด้วย

กรรมการจากกระทรวงพลงังาน 2 คน กรรมการผูแ้ทนกระทรวง

การคลัง 1 คน และกรรมการโดยต�าแหน่ง 1 คน คือ ผู้ว่าการ 

กฟผ. ในปี 2560 มีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกและมี

ความเป็นอสิระในการตัดสินใจ และสามารถแสดงความเหน็ของ

ตนเองได้อย่างเป็นอิสระ จ�านวน 6 คน ซึ่งในจ�านวน 6 คน เป็น

กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s 

Pool : DP) จ�านวน 5 คน จากจ�านวนคณะกรรมการ กฟผ. ที่มี

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจรวม 8 คน 

ทัง้นี ้ผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กฟผ. และผูบ้รหิาร

สูงสุดของ กฟผ. เป็นคนละบุคคล เพ่ือแบ่งแยกอ�านาจหน้าที ่

ให้เกดิความสมดลุ โปร่งใส ระหว่างผูก้�ากับดแูลและฝ่ายบรหิาร

ของ กฟผ. ใหม้คีวามชดัเจน แต่เพือ่ให้มคีวามเชือ่มโยงระหว่าง

การก�ากับดูแลกับการบริหาร คณะกรรมการ กฟผ. จึงแต่งตั้ง 

ให้ผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้ว่าการ กฟผ. ท�าหน้าที่เลขานุการ 

คณะกรรมการ กฟผ. ตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 373 ว่าด้วย 

การประชมุและการด�าเนนิกจิการของคณะกรรมการ กฟผ. ข้อ 6  

ให้ประธานกรรมการแต่งต้ังเลขานุการ ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร กฟผ./ ตำ�แหน่งง�น กรรมก�รอิสระ DP

1 นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ/ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน P

2 นายอภิชาติ  ชินวรรโณ กรรมการ/ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ P P

3 นายปรเมธี  วิมลศิริ กรรมการ/ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ P P

4 นายชวน  ศิรินันท์พร กรรมการ/ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง P P

5 พลเอก วลิต  โรจนภักดี กรรมการ/ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก P

6 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ/ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน P

7 นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ/ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. P P

8 นายดิสทัต  โหตระกิตย์ กรรมการ/ เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา P P

9 นายจุมพล ริมสาคร กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง/ รองปลัดกระทรวงการคลัง

10 นายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์ กรรมการโดยต�าแหน่งและท�าหน้าที่เลขานุการ/ ผู้ว่าการ กฟผ. P

หมายเหตุ ล�าดับที่ 1 ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

102-19,	102-21,	102-22,	102-23
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กระบวนการเสนอชื่อและคัดเลือก
พระราชบัญญัติ กฟผ. พ.ศ. 2511 มาตรา 13 ก�าหนดให ้

คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ 

อืน่อกีไม่เกนิสิบคน รวมทัง้ผูว่้าการซึง่เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 

และตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการรฐัวิสาหกจิ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวิสาหกิจ ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานเพ่ือพิจารณา

ให้ความเหน็ชอบ ก่อนส่งเรือ่งให้รองนายกรฐัมนตรผีูก้�ากบัดแูล 

กฟผ. น�าเสนอเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีเพ่ือน�าเสนอคณะรฐัมนตรี

ให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ กฟผ. 

เป็นไปตามที่ก�าหนดใน พ.ร.บ. กฟผ. มาตรา 14 คือ ต้องเป็น

ผู้มีสัญชาติไทย และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการ

บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

การคลัง หรือกฎหมาย นอกจากนี ้ต้องมคีณุสมบติัและไม่มลัีกษณะ

ต้องห้าม ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 โดยใน

จ�านวนของกรรมการอื่นที่เป็นกรรมการอิสระ ให้คัดเลือกจาก 

ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง 

จัดท�าขึ้น จ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการก�าหนดนโยบายและ

ก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ก�าหนดให้มีผู้แทนกระทรวง

การคลังเป็นกรรมการในทุกรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งคณะกรรมการ 

กฟผ. ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ กฟผ. กรอก

ข้อความในแบบตามทีส่�านกังานเลขาธิการคณะรฐัมนตรกี�าหนด 

และลงนามรบัรองว่าเป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย กรณเีป็นข้าราชการหรอืสงักดัรฐัวิสาหกจิ

หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานอืน่ จะต้องขอความเหน็ชอบหรอื

ขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใน 

คณะกรรมการ กฟผ. จะต้องไม่เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในสญัญากบั  

กฟผ. หรือในกิจการที่กระท�าให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรือ

อ้อม ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2511 และพระราชบญัญติัคณุสมบตัมิาตรฐาน

ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และได้ 

เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในรายงานประจ�าปี

ของ กฟผ. และเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

นอกจากนี้ ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี 346 ว่าด้วยการก�ากับ

ดูแลกิจการ ก�าหนดให้คณะกรรมการ กฟผ. มีหน้าที่สอดส่อง

ดแูล และจดัการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะ 

เกิดข้ึนระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของ กฟผ. ในทางมิชอบ

102-24,	102-25
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บทบาท 
• บทบาทในการก�าหนดเป้าประสงค์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์

องค์การ

คณะกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการและผู้บริหาร

บรษิัทในเครอื มกีารประชมุ Top Team Meeting หรอื TTM เป็น

ประจ�าทกุป ีเพือ่ร่วมกนัพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และ

ยุทธศาสตร์ของ กฟผ. โดยน�านโยบายรัฐบาล นโยบายผู้ถือหุ้น  

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และสถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์การ

มาวิเคราะห์ร่วมกับความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

รวมถึงอัตราก�าลังและขีดความสามารถในทุกด้านขององค์การ 

ให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็น 

กรอบและแนวทางในการด�าเนินงานขององค์การ และจะมีการ

ทบทวนยทุธศาสตร์และแนวทางการด�าเนนิงานทกุครัง้ เมือ่มกีาร

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีนัยส�าคัญต่อ กฟผ.

ปี 2560 กฟผ. ก�าหนดวิสัยทัศน์ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า 

เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” INNOVATE POWER SOLUTIONS FOR A 

BETTER LIFE และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ดังกล่าว โดยมุง่เน้นการด�าเนนิงานด้วยความเป็นเลิศ 4 ด้าน คอื 

1. ด้านนวัตกรรมไฟฟ้า (Electricity Innovation : E) 2. ด้าน

การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน (Growth for Sustainability : G)  

3. ด้านการบริหาร (Administrative Excellence : A) และ  

4. การเป็นองค์การแห่งความไว้วางใจและภาคภูมิใจของชาติ  

(Trust and Pride of the Nation : T) หรอืเรยีกโดยย่อว่า E.G.A.T. 

ผูบ้ริหารระดับสูง กฟผ. ได้ให้ความส�าคญัในการปลูกฝังค่านยิม  

ซึ่งเป็นรากฐานที่จะน�าไปสู่วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง โดย

คณะกรรมการบริหาร กฟผ. ได้พิจารณาทบทวนและให้ความ 

เห็นชอบค่านิยมทุกปี โดยได้น�าวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์  

4 ด้าน วัฒนธรรมองค์การ มาวเิคราะห์เพ่ือหาพฤตกิรรมที ่กฟผ. 

ต้องการ และก�าหนดเป็นค่านยิม SPEED ประกอบด้วย S (Sense 

102-26,	102-29,	102-31,	102-32,	102-33,	102-34

of Belonging) รักองค์การ P (Performance Excellence)  

มุง่งานเลิศ E (Ethic & Integrity) เทดิคณุธรรม E (Enthusiasm 

for Innovation) น�าด้วยนวัตกรรม D (Devotion to Society) 

ท�าประโยชน์เพื่อสังคม 

• บทบาทด้านการบริหารจัดการประเด็นด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 

ชดุย่อยของคณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาทบทวนและให้ความ

เห็นชอบรายงานผลการทบทวนผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ความเส่ียงและโอกาสเกดิให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารจดัการด้านยุทธศาสตร์ 

การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กฟผ. น�าเสนอ และ

น�าเสนอให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ 

ยังได้มีการเสนอประเด็นส�าคัญของการรายงานเพ่ือการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน กฟผ. ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. อกีด้วย 

• บทบาทในการสื่อสาร

กระบวนการสือ่สารประเดน็ทีเ่ป็นข้อกงัวลทีวิ่กฤตและส�าคญั

ต่อคณะกรรมการ กฟผ. มกีระบวนการ ดังนี ้สายงานท่ีรบัผดิชอบ 

น�าเสนอประเด็นที่เป็นข้อกังวลต่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ.  

เพ่ือพิจารณา ก่อนน�าคณะกรรมการชดุย่อยของ กฟผ. ทีร่บัผดิชอบ 

ด้านท่ีเก่ียวข้องพิจารณา และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือทราบ  

โดยในปี 2560 ฝ่ายบริหาร กฟผ. ได้น�าเสนอข้อกังวลที่วิกฤต

และส�าคัญที่เป็นเรื่องหลัก คือข้อกังวลเกี่ยวกับการยอมรับ

ของสังคมต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ ให้คณะกรรมการ  

กฟผ. พิจารณา โดยกลไกทีน่�ามาใช้ในการแก้ปัญหา คอื การจดัเวท ี

รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน และการบูรณาการความร่วมมอื 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนทีก่่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ให้สามารถ

ส่ือสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพ้ืนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

และลดปัญหาเรื่องการท�างานที่ซ�้าซ้อน
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การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้
กฟผ. พัฒนาและส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจของคณะกรรมการ 

กฟผ. ในด้านสงัคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกจิ โดยการน�าเสนอ

หลกัสตูรการอบรม/สัมมนาจากสถาบนัต่างๆ ให้คณะกรรมการ  

กฟผ. พิจารณาจดัสรรเวลาเข้ารบัการอบรม และจดักจิกรรมอ่ืนๆ  

เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ กฟผ. เช่น การศกึษา 

ดงูานในประเทศและต่างประเทศ การเย่ียมชมการปฏิบตังิานจรงิ 

ของ กฟผ. และการศกึษาดงูานในประเทศ การจดัประชมุเฉพาะ

คณะกรรมการ กฟผ. ทีเ่ป็นกรรมการอสิระ นอกจากนี ้ยังได้จดั  

Orientation Program ส�าหรบักรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่  

โดยบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบงานต่างๆ ภายใน กฟผ. และได้จัดท�า

คูม่อืกรรมการ ซึง่ประกอบด้วยข้อมูลทีจ่�าเป็นส�าหรับการท�าหน้าที่

กรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การประเมินผลงาน 
การประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ กฟผ.  

ก�าหนดให้มกีารประเมนิตนเองทกุปี ซึง่เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั

ที่ดีด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการตามหลักการและ

แนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. ที่ก�าหนดให้

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 คณะกรรมการ 

กฟผ. ได้มีมติให้มีการประเมิน 2 แบบ ได้แก่ แบบทั้งคณะและ

แบบรายบุคคล โดยแบบประเมินมีค�าถามที่ครอบคลุมบทบาท

ของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิ

ด้วย ส�าหรบัผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ กฟผ. ในปี  

2560 ทั้ง 2 แบบ อยู่ในเกณฑ์ “มีประสิทธิภาพดีมาก” โดย 

คณะกรรมการ กฟผ. ได้ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายผล 

การประเมนิ และก�าหนดแนวทางการปรับปรุงด้านต่างๆ เพ่ือให้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟผ. มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ค่าตอบแทน 
กฟผ. ด�าเนนิตามแนวทางปฏิบตัสิ�าหรบักรรมการรฐัวิสาหกจิ 

ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง 

เร่ือง เบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการ

รฐัวิสาหกจิทีม่ขีนาดใหญ่ได้รับเบีย้ประชุมไม่เกนิ 10,000 บาทต่อ

เดอืน เฉพาะเดอืนทีม่กีารประชมุ หากเดอืนใดมกีารประชมุมากกว่า 

1 ครัง้ ให้รบัเบีย้ประชมุเพียงครัง้เดยีว และหากกรรมการท่านใด 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ่ืนๆ มากกว่า 

1 คณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละ 

ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน และให้ประธานกรรมการได้เบี้ยประชุม

สูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กฟผ. ถือปฏิบัติตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ที่ก�าหนดให้

กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุม ดังนี้ โดยให้กรรมการ

รัฐวิสาหกิจได้รับอัตราเบี้ยกรรมการต่อเดือนไม่เกิน 10,000 

บาทต่อเดือน และให้ประธานกรรมการได้เบี้ยประชุมสูงกว่า

กรรมการร้อยละ 25 กรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับแต่งต้ัง

เป็นคณะกรรมการชดุย่อยให้ได้รับเบีย้ประชมุในอตัราเหมาจ่าย

เป็นรายเดอืนเท่ากบัเบ้ียกรรมการรฐัวสิาหกจิ โดยหากกรรมการ

รฐัวิสาหกจิท่านใดได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ชดุย่อยอ่ืนๆ มากกว่า 1 คณะ ก็ให้ได้รบัเบีย้ประชมุเพียงคณะใด 

คณะหนึ่งเท่านั้น ส�าหรับกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับแต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอกให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สูงสุดไม่เกิน 

ครัง้ละ 1,000 บาท โดยจ่ายเฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ จงึไม่ได้น�าภารกจิ 

ด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ทั้งนี้ กระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามมติ 

คณะรัฐมนตรี โดย กฟผ. ไม่มีที่ปรึกษาในการพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทน รวมทั้งไม่มีการสอบถามความคิดเห็นหรือการ 

ลงคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย

102-27,	102-28,	102-35,	102-36,	102-37
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จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานตามภารกิจอย่างมีจริยธรรม โดยก�าหนดให้มีค่านิยมองค์การ และจัดท�าแนวปฏิบัติ

ที่ดีในด้านต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินงานของ กฟผ. ไว้ในคู่มือการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนและปรับปรุงสาระส�าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปเป็นล�าดับ มีการ 

ถ่ายทอดนโยบายจากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติทั่วท้ังองค์การ โดยมีพ้ืนฐานอยู่บน

ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม

ค่านิยมองค์การ 
กฟผ. มกี�าหนดทบทวนค่านยิมองค์การเป็นประจ�าทกุปี โดย

คณะกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิบติัตามจริยธรรม  

ค่านยิม และวัฒนธรรม กฟผ. ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนจากทกุสายงาน  

จะน�าวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมองค์การ 

มาวิเคราะห์เพ่ือหาพฤติกรรมที่ กฟผ. ต้องการและก�าหนด

เป็นค่านิยมองค์การ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ. 

เพ่ือพิจารณา ในปี 2560 กฟผ. จึงได้มีปรับเปล่ียนค่านิยมจาก 

FIRM-C เป็น SPEED เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทาง

กลยุทธ์ใหม่ของ กฟผ.

S – Sense of Belonging รักองค์การ 

มีความรัก ความผูกพัน และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ

P – Performance Excellence มุ่งงานเลิศ

ท�างานอย่างมืออาชีพ มีความเก่งในงานหลายด้าน

E – Ethic and Integrity เทิดคุณธรรม

มีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

E – Enthusiasm for Innovation น�าด้วยนวัตกรรม

แสวงหาวิธีการใหม่เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ทีม่ปีระโยชน์เชงิพาณชิย์หรอืสังคม ตลอดจนการปรบัปรงุพัฒนางานเพ่ือให้เกดิกระบวนการใหม่

D – Devotion to Society ท�าประโยชน์เพื่อสังคม

มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณ
กฟผ. มจีรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ (Code of Conduct) 

ที่เป็นรูปธรรม โดยมีระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

ประกาศ กฟผ. ท่ี 16/2545 เรือ่ง จรรยาบรรณ กฟผ. ทีก่�าหนดให้ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและปฏิบติัตามแนวทางการก�ากับดูแลกจิการ 

ที่ดีของ กฟผ. โดยให้บริการด้านพลังงานอย่างมีคุณภาพ  

เชื่อถือได้ ยึดมั่นคุณธรรม ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง 

เสมอภาค รวมทัง้ต้องให้ความส�าคญัต่อสังคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม  

และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ โดยผู้บังคับบัญชา

ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีและต้องสอดส่องดแูลให้ผูใ้ต้

บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี ้ มข้ีอบงัคบั กฟผ. ฉบบัท่ี 346 ว่าด้วย การก�ากบัดแูล

กจิการ ซึง่มหีมวดทีเ่กีย่วข้องโดยตรง ได้แก่ หมวด 6 จรยิธรรม

และจรรยาบรรณ ก�าหนดให้คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร  

และผูป้ฏิบติังานทกุคนจะต้องปฏิบตัติามจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

อย่างเคร่งครัด และข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย  

ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และ 

ผู้ปฏบิตังิาน ซึ่งก�าหนดแนวทางในการปฏิบตัติามกฎหมาย และ

นโยบายของรฐั รวมทัง้ให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และ

ค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม โดยมมีาตรฐานทางจรยิธรรม ข้อพึงปฏิบตัติน  

ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และขั้นตอนการลงโทษ 
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กลไกในการให้ค�าแนะน�าและรายงาน
กฟผ. มกีลไกทัง้ภายในและภายนอกในการเสาะหาค�าแนะน�า

ในเร่ืองพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมที่

ดี โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเสนอ 

ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และข้อร้องเรียนผ่านระบบจัดการ

ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไป

ด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และแจ้งกลับผู้เสนอข้อคิดเห็น

นอกจากนี ้กฟผ. แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเรือ่งร้องเรยีน 

และบัตรสนเท่ห์เพ่ือพิจารณาและสืบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่อง 

ร้องเรยีน บตัรสนเท่ห์ และข้อมลูการทจุรติทีเ่กีย่วข้องกบั กฟผ. 

หรอืผูป้ฏิบติังาน กฟผ. หากพบว่ามพีฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอื

ผิดจริยธรรม และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงขององค์การ

จะด�าเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด

ทางวินัยตามระเบียบของ กฟผ. ต่อไป และรายงานจ�านวน 

ข้อร้องเรียนและข้อมลูทจุริตต่างๆ และผลการด�าเนนิงาน เสนอต่อ 

ผู้บริหาร และคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ 

กฟผ. ทราบทุกไตรมาส

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
กฟผ. ก�าหนดให้มีจรรยาบรรณเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมั่นว่าจะสร้างคุณค่าระยะยาว 

ให้แก่องค์การอย่างมั่นคงยั่งยืน ดังนี้

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. ให้บริการด้านพลังงานอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ โดยยึดมั่นคุณธรรมในการด�าเนินงาน

3. ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคเป็นธรรม และตรวจสอบได้

4. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานอย่างเคร่งครัด

5. ด�าเนินงานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ในการด�าเนินงานจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของ กฟผ. เป็นส�าคัญโดยหลีกเล่ียงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฟผ. ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถและปลูกจิตส�านึกให้มีคุณธรรม  

 ซื่อสัตย์ สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ

8. สร้างเสริมความมั่นใจในการท�างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ 

 ที่เป็นธรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

9. มีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลให้สังคม โดยให้ความส�าคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

10. ด�าเนินงานโดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

11. พึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และจรรยาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
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การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กฟผ. ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการและการสานสมัพันธ์กบักลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้องในทกุกระบวนการด�าเนนิงาน 

ขององค์กร โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล สื่อมวลชน ชุมชน นักวิชาการ/

องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ พนักงานและ

สหภาพแรงงาน และสถาบันการเงิน พร้อมทั้งก�าหนดผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของสายงาน โดยแบ่งเป็นสายงานผู้รับผิดชอบหลัก

และสายงานสนับสนุนส�าหรับการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน 

ทัง้นี ้กฟผ. จดัให้มกีารทบทวนสถานะเริม่ต้นเพ่ือชีบ่้งผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย จดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็และ/หรอืความต้องการ 

ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย และก�าหนดแนวทางหรอืแผนงานบรหิารความสมัพันธ์และสานสัมพันธ์ตอบสนองความต้องการ/ 

ความคาดหวังทีม่นียัส�าคญัทีเ่กดิขึน้ เป็นประจ�าทกุปี โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมนิผลประโยชน์และผลกระทบระหว่างผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 

และ กฟผ. ในด้านต่างๆ ครอบคลมุทัง้มติเิศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม รวมถงึมกีารส�ารวจความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ต่อการด�าเนนิงานขององค์กรเป็นประจ�าทกุสองปี เพ่ือน�าผลมาพัฒนาปรับปรุงการด�าเนนิงานต่อไป โดยผลจากการทบทวนดงักล่าว 

ในปี 2560 พบว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีส�าคญัของ กฟผ. ยังคงเป็น 8 กลุ่มเดมิ และมแีนวทางการบรหิารความสมัพันธ์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย  

ดังนี้

สถาบันการเงิน

พนักงานและ
สหภาพแรงงาน

คู่ค้า/
พันธมิตรธุรกิจ

ลูกค้าหลัก/
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป

และสังคมในภาพรวม

นักวิชาการ/
องค์กรพัฒนาเอกชน/ 
ภาคประชาสังคม

ชุมชน
(รอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง)

สื่อมวลชนและนักข่าว

ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีก�รส�นสัมพันธ์/ ช่องท�งก�รส่ือส�ร ประเด็นคว�มต้องก�ร/
คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก�รตอบสนอง/ ผลลัพธ์

ชมุชน
หมายถงึ ชมุชนรอบหน่วยงาน  
กฟผ. ได้แก่ 
1. โรงไฟฟ้า/เข่ือน/เหมอืง 
2. ระบบส่ง 
3. พื้นที่พัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้า 
4. พ้ืนทีพั่ฒนาโครงการ
ระบบส่ง 
5. ส�านกังาน O&M 
6. พ้ืนทีพั่ฒนาโครงการ
พลังงานทดแทน

• การประชมุร่วม ประชมุกลุ่มย่อย การประชมุ
คณะกรรมการไตรภาคี

• เวทรีบัฟังความคดิเหน็ต่อโครงการพัฒนาใหม่ 
• การสัมมนา
• การศกึษาดงูาน
• การพบปะหารอื แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ

• ส่ือบคุคล
• การส�ารวจความคดิเหน็
• ช่องทางรบัและตอบสนองข้อร้องเรยีน
• การตัง้ผูแ้ทนชมุชนให้มส่ีวนร่วมในการตดิตาม
ผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม

• การเชญิเข้าร่วมกจิกรรมกบั กฟผ.
• เจรจาต่อรอง

• ต้องการทราบข้อมลูเกีย่วกบัการพัฒนา
โรงไฟฟ้าใหม่ การคาดการณ์ถงึผลกระทบ
จากการด�าเนนิงานของ กฟผ. มาตรการ
ป้องกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจ 
เกดิขึน้ และการปฏิบติัตามกฎหมาย

• การสนบัสนนุด้านคณุภาพชวิีต
• เสยีโอกาสในการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ
อย่างเตม็ที่

• ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าใหม่ 
ผลกระทบจากการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้ามาตรการป้องกนัแก้ไข
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และมาตรการป้องกันและลด 
ผลกระทบ

• เป ิดโอกาสให ้ชุมชนเสนอ
โครงการเพ่ือขอรบัการสนบัสนนุ
จาก กฟผ. ในระหว่างการ
ก่อสร้างได้

• สนับสนุนด้านความรู้และการ 
สร้างอาชพี เพ่ือเสรมิสร้างรายได้ 
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ก�าหนดนโยบายและก�ากับ 
ดูแลการด�าเนินงานของ  
กฟผ. รวมถงึหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ส�าคัญ หน่วยงานราชการ 
และองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

• หนงัสือราชการ
• การประสานงาน
• รฐักจิสัมพันธ์
• การจดักจิกรรมร่วมกนั
• การศกึษาดงูานทัง้ในกจิการ กฟผ. และธุรกจิ
ทีเ่กีย่วข้อง

• การจดับรรยายให้ความรู้
• การประชมุ การสมัมนา การประชมุกลุ่มย่อย
• การพบปะหารอื แบบเป็นทางการและไม่เป็น 
ทางการ

• การแลกเปล่ียนความคดิเหน็
• การประชมุที่ไม่เป็นทางการ เช่น ประชมุ
สภากาแฟประจ�าจงัหวัด เป็นต้น

• ส่ือบคุคล
• การรายงานผลการด�าเนนิงาน
• การร่วมจดัท�าแผนระหว่างหน่วยงาน
• การส�ารวจความคดิเหน็

• ต้องการข้อมลูสนบัสนนุเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาเหน็ชอบ และอนมุตัิ
โครงการระบบส่งไฟฟ้าตามแผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)

• จดัท�าข้อเสนอโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า
ขายส่งและรายงานประมาณการค่าไฟฟ้า
ตามสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมตัิ
หรอืค่าไฟฟ้าผนัแปร (ค่า Ft) แล้วเสรจ็
ทนัตามก�าหนด

• การประสานงานเชิงรุก เพ่ือ
สนบัสนนุข้อมลูให้หน่วยงานฯ ท่ี
เหน็ชอบ/อนมุติัโครงการฯ

• ประชมุชีแ้จงเก่ียวกับโครงการ 
ทีข่ออนมุติั

• จัดท�าแผนงานการก่อสร้าง/ 
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้
มีความสอดคล้องเป็นไปใน 
ทศิทางเดยีวกนัและมคีวามมัน่คง
เชือ่ถอืได้

• สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง
• ปฏิบัติตามนโยบายที่ภาครัฐ
ก�าหนด

ลูกค้าหลัก/ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคมในภาพรวม
หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
(กฟภ.) และลกูค้าตรง 8 ราย /  
ลูกค้า O&M/ประชาชนทัว่ไป/
ผู้บริโภค 

• การเชญิเข้าร่วมกจิกรรมของ กฟผ.
• เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ โปสเตอร์ นทิรรศการ Social 
Media รายงานประจ�าปี รายงานเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยนื เวบ็ไซต์ กฟผ. E-mail 
เป็นต้น

• ส่ือบคุคล
• การส�ารวจความคดิเหน็
• การประชมุทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• การสัมมนา เช่น สัมมนาเชือ้เพลงิประจ�าปี
• พบปะลูกค้า
• กล่องรบัความคดิเหน็
• การชีแ้จง การหารอืนอกรอบ การแลกเปล่ียน
ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็

• ศกึษาดูงานหน่วยงานก�ากบัดูแลกจิการไฟฟ้า/
โรงไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
สร้างความรูค้วามเข้าใจ

• วางแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้ครอบคลมุ
กบัความต้องการไฟฟ้าในอนาคตของ
ลูกค้าหลัก (กฟภ. และ กฟน.)

• ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  
ทัง้ในด้านเทคนคิ ด้านคณุภาพของการ
จ่ายไฟฟ้า รวมถงึด้านบคุลากร ด้านการ
ประสานงาน และด้านบรหิารสัญญา

• ประชมุร่วมระหว่าง กฟผ. และ
การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย เพ่ือ
วางแผนปรบัปรงุระบบไฟฟ้าให้
มคีวามสอดคล้องไปในทศิทาง
เดยีวกนั

• การส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่ 
ตรงตามข้อก�าหนดในสัญญา 
ระบบไฟฟ้ามคีวามมัน่คงเชือ่ถอืได้

• คณุภาพของพลังงานไฟฟ้า โดย
ควบคมุระดบัแรงดนัไฟฟ้า ความถี่
ไฟฟ้าให้ถกูต้องตามทีก่�าหนด

• ส่ือสารและแลกเปลีย่นข้อมลูที่
ส�าคญัอย่างต่อเนือ่งทนัการณ์

• ตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีก�รส�นสัมพันธ์/ ช่องท�งก�รส่ือส�ร ประเด็นคว�มต้องก�ร/
คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก�รตอบสนอง/ ผลลัพธ์

นกัวชิาการ/องค์การพฒันา
เอกชน/ภาคประชาสงัคม
หมายถึง กลุ่มผู้น�าความคิด 
และผูม้อีทิธพิลทางความคดิ 
กลุ่มนักพัฒนาและกลุ่มนัก
เคล่ือนไหวทีม่อีทิธิพลต่อการ
ด�าเนนิงานตามภารกจิ กฟผ. 

• การพบปะหารอื แบบไม่เป็นทางการ
• การด�าเนนิโครงการร่วมกนั
• การศึกษาดูงานกิจการพลังงานไฟฟ้าใน
ประเทศ/ต่างประเทศ และเย่ียมชมกจิการ 
กฟผ.

• การส�ารวจความคดิเหน็
• ช่องทางรบัและตอบสนองข้อร้องเรยีน
• การจดัประชมุ/ สมัมนา เพ่ือรบัฟังความ 
คดิเหน็ ข้อเสนอแนะและแลกเปล่ียนเรยีนรู้

• ความร่วมมอื โดยการให้ทนุสนบัสนนุโครงการ
ส่ิงประดษิฐ์ การศกึษาวิจยัร่วมกนั

• หนงัสือชีแ้จงข้อสงสัย และการส่ือสารผ่าน
ส่ือต่างๆ

• กจิกรรมเสรมิสร้างความสมัพันธ์

• สนบัสนนุโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน
• เทคโนโลยกีารผลิตกระแสไฟฟ้าและการ
ก�าจดัมลสาร ตลอดจนมาตรการป้องกนั
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่ชือ่ถือได้และ
สอดคล้องเป้าหมายตามมาตรฐานสากล 

• สร้างความรูค้วามเข้าใจถงึภารกจิ
หลักของ กฟผ. และสร้างความ
เชือ่มัน่ในความสามารถการด�าเนนิ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีค่�านงึถงึ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

• บรหิารจดัการลดการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ มุง่เน้นการ
ผลติพลังงานไฟฟ้าทีย่ั่งยนื

• พัฒนาโครงการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวียน 

คูค้่า/พันธมติรธุรกิจ
หมายถงึ บริษัทคู่ค้าทางธุรกจิ 
และองค์กรพันธมติรการด�าเนนิ
งานตามภารกจิหลัก บรษิัทใน
เครอื กฟผ. (กลุ่มบรษิัท กฟผ.) 
คูค่วามร่วมมอื (MOU) บรษิัท
ที่ปรึกษา รวมถึงบรษิัทคูค้่า 
ลูกจ้างจ้างเหมา

• การประชมุร่วมกนั
• การด�าเนนิกจิกรรมร่วมกนั
• การพบปะหารอื แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ

• การประชมุก่อนเริม่งาน/ สรปุงาน
• การสัมมนา
• ส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศพัท์ อเีมล 
เว็บไซต์ กล่องรบัความคดิเหน็

• การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
• ดงูาน
• ส�ารวจความคิดเหน็ ความพึงพอใจ
• การจดัซือ้จดัจ้าง
• ช่องทางการรบัและตอบสนองข้อร้องเรยีน
• คูม่อืผูร้บัจ้าง

• การปฏิบัติที่เป็นธรรมในการจัดซื้อ 
จดัจ้าง และไม่เลือกปฏิบตัต่ิอผูร้บัเหมา

• สัญญาจ้างทีเ่ป็นธรรมและตามก�าหนด
เวลา

• บรหิารสัญญาการส่งมอบอปุกรณ์ไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามแผนและตรงตามก�าหนด

• การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีตรงตามแผน
• กระบวนการตรวจรบังาน และจ่ายเงินที่
ตรงตามก�าหนด

• ข้อมูลโครงการที่มีความชัดเจนและ 
ถกูต้องเพือ่ประกอบการจดัรบัฟังความ 
คดิเหน็ของประชาชน การศกึษาวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และจดัท�ารายงาน 

EIA/EHIA

• ใช้ระเบียบวิธีการจดัซือ้จดัจ้าง 
ด ้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส  ์ 
(e-Government Procurement :  
e-GP) 

• จัดตั้ งคณะท�างานก�าหนด 
หลกัเกณฑ์การเขยีนข้อก�าหนด 
งานจ้าง (TOR) ให้ครอบคลุม
ประเดน็ กฎหมายแรงงาน และ
มาตรฐาน ISO 26000 

สื่อมวลชน
หมายถงึ เครอืข่ายส่ือมวลชน
ในสายพลังงาน เศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดล้อมและอตุสาหกรรม  
ทัง้หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ 
และส่ือสังคมออนไลน์ ในพ้ืนที่ 
กทม. และท้องถิ่น

• Informal Meeting หรอืงานผูบ้รหิารพบปะ
ส่ือมวลชนในแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ข้อมลู
ทีถู่กต้องแก่ส่ือมวลชน (รปูแบบเจาะเป็น 
รายส่ือ) พร้อมทัง้อธิบายและชีแ้จงข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของ กฟผ.

• จบิน�า้ชาคยุข่าว
• การบรรยายสรปุสถานการณ์พลงังาน
• การสมัมนาส่ือมวลชนส่วนกลาง/ ส่ือท้องถิน่
• การศึกษาดูงานกิจการพลังงานไฟ้ฟ้าใน
ประเทศและต่างประเทศ

• การแถลงข่าว 
• ข่าวแจกส่ือมวลชน (Press Release)
• กจิกรรมสือ่มวลชนสัมพันธ์
• การส�ารวจความคดิเหน็

• การเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง เป็นจริง ท้ัง
ด้านบวกและลบเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 

• การส่งข้อมูลหรือการชี้แจงที่รวดเร็ว 
ทนัเหตกุารณ์

• ช่องทางการส่ือสารข้อมลูทีเ่ข้าถงึง่าย
• แหล่งข่าวที่ให้สัมภาษณ์จาก

• ส่ือสารเชิงรุกและแลกเปล่ียน
ข้อมูลที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง  
ถกูต้อง ครบถ้วน และทนัการณ์
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีก�รส�นสัมพันธ์/ ช่องท�งก�รส่ือส�ร ประเด็นคว�มต้องก�ร/
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พนักงานและสหภาพแรงงาน
หมายถึง พนักงาน กฟผ. 
พนกังานสญัญาจ้างพิเศษ และ
สหภาพแรงงาน กฟผ. 

• การประชมุเชงิปฏิบตักิาร
• การบรรยาย
• เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางภายใน
ต่างๆ เช่น โปสเตอร์, นทิรรศการ, Social 
Media, ข่าว PR EGAT และ EGAT TODAY, 
EGAT TV, เสียงตามสาย, เวบ็ไซต์, อเีมล, 
ไลน์ เป็นต้น

• การส�ารวจความผกูพัน ความคดิเหน็และ
ความพึงพอใจ

• กจิกรรมสมัพันธ์ตามแผนเสรมิสร้างความ
สัมพันธ์และแผนบริหารความผูกพันของ 
ผูป้ฏิบติังาน

• ประชมุผูบ้รหิารพบผูป้ฏิบติังาน
• ประชมุสหภาพแรงงาน
• กล่องรบัข้อเสนอแนะ
• การฝึกอบรม

• ระบบการพิจารณาความดคีวามชอบและ
การเล่ือนระดบัทีเ่ป็นธรรม

• สวสัดกิารและสิทธิประโยชน์
• การลดปริมาณข่าวสารจากหลาย 
แหล่งข่าวทีซ่�้าซ้อนเพ่ือจะได้ไม่พลาด
ข่าวสารทีส่�าคญั

• การใช้ระบบประเมนิผลบคุคล 
กฟผ. (PMSP-ประเมนิ KPI และ 
Competency)

• การคัดเลอืกบคุคลต้นแบบเพ่ือ
ประกาศยกย่องชมเชย

สถาบันการเงิน
หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ 
และบรษิัทเงนิทนุหลักทรพัย์ที่ 
มีส่วนในการท�าธุรกรรมทาง 
การเงิน กับ กฟผ. 

• ประชมุ/ สมัมนา
• การประสานงาน
• การส�ารวจความพึงพอใจ

• มกีารประสานงาน ให้ความสะดวกด้าน
ข้อมลูการเงนิ

• จดัท�าข้อมลูด้านการเงนิถกูต้อง ครบถ้วน

จัดท�าระบบออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การ
เคลียร์เงนิยืมทดรองการเดินทาง

102-40,	102-43,	102-44
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การจัดการความเสี่ยง

กฟผ. ให้ความส�าคัญกบัการบรหิารจดัการความเส่ียง ซึง่ถอืเป็น 

กระบวนการทีท่�าให้การผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพ

และความมัน่คงอย่างย่ังยืน และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าหลัก ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป และสังคมในภาพรวมด้านความ

มัน่คงเชือ่ถอืได้ กฟผ. จงึน�ากระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียง

มาเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปี 2560 กฟผ. มีระบบการจัดการความเส่ียงที่เพียงพอ 

เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ 

โดยได้จดัท�าแผนบรหิารความเส่ียงเพ่ือวิเคราะห์ ประเมนิ จดัการ 

และควบคุมความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบให้ กฟผ. ไม่สามารถ

ด�าเนนิการได้บรรลผุลส�าเร็จตามพันธกิจ ซึง่ด�าเนนิการอย่างเป็น

ระบบตามหลักการบรหิารความเสีย่งของ COSO Enterprise Risk 

Management (COSO ERM) โดยบรูณาการกระบวนการบรหิาร

ความเส่ียงเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ขององค์การ

ตามแผนวิสาหกจิ ซึง่แผนวสิาหกจิ กฟผ. ปี 2560-2569 ได้ก�าหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

กรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ 

102-11,	102-30

(1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจหลัก 

(2) สร้างการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือและธุรกจิเกีย่วเนือ่ง 

(3) เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ 

(4) เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 

กฟผ. ได้วิเคราะห์ความเส่ียงองค์การไว้ในแผนวิสาหกจิ เพ่ือ

ให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงของ

องค์การในแต่ละปี จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ และมีการก�าหนดความเส่ียงที่ยอมรับได้  

(Risk Appetite) และช่วงเบีย่งเบนของระดบัความเส่ียงทีย่อมรบัได้  

(Risk Tolerance) ทั้งในระดับวัตถุประสงค์องค์การ (Business 

Objective) และระดับรายปัจจัยเส่ียง (Individual) เพ่ือเป็น 

กรอบในการบรหิารความเส่ียงและให้ความมัน่ใจในระดบัหนึง่ว่า

จะสามารถด�าเนนิการได้ตามวัตถปุระสงค์ทีก่�าหนดภายใต้กรอบ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�ร
ด้�นยุทธศ�สตร์ ก�รบริห�ร คว�มเสี่ยง
และก�รควบคุมภ�ยใน กฟผ. (คยส.)

ฝ่�ยแผนวิส�หกิจ
กลุ่มง�นบริห�รคว�มเสี่ยง
และควบคุมภ�ยใน กฟผ.

(สค-ผ./ อผว.)

คณะทำ�ง�นจัดทำ�
แผนดำ�เนินธุรกิจ

ต่อเนื่องของ กฟผ.

คณะกรรมก�ร กฟผ.

คณะกรรมก�รบริห�ร กฟผ.
(คบ.กฟผ.)

คณะกรรมก�รบริห�ร 
ระดับส�ยง�น

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

และก�รควบคุมภ�ยใน
ระดับส�ยง�น

คณะทำ�ง�นบริห�ร
คว�มเสี่ยงและควบคุม

ภ�ยใน กฟผ. (คท-สค.)

สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน
(สนตน.)

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบในก�รสอบท�น
ผู้รับผิดชอบในก�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบในก�รสนับสนุนด้�นเทคนิคและกระบวนก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
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ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ได้ออกค�าสั่งเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย

ให้มีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพ่ือให้มั่นใจว่า กฟผ.  

มกีรอบการบรหิารความเส่ียงทีเ่พียงพอและมปีระสทิธิภาพ รวมถงึ

นโยบายและการด�าเนนิการ เพ่ือให้ครอบคลุมความเส่ียงทัง้หมด 

ทีอ่าจจะเกดิข้ึนกบั กฟผ. นอกจากนี ้ยังให้มกีารสอบทานนโยบาย

และระบบควบคุมซึ่งจัดต้ังเพ่ือประเมินการบริหาร การควบคุม

ความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบและรายงานผล และการ 

เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและสาธารณะ  

รวมถงึการก�ากบัดูแลให้มกีารปฏิบัติตามกรอบการบรหิารความเสีย่ง  

และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ 

กฟผ. ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

ความเสี่ยงและโอกาสที่ส�าคัญ
ปี 2560 กฟผ. ได้วเิคราะห์แนวโน้มทศิทางพลงังานโลกทีอ่าจ

ส่งผลกระทบต่อ กฟผ. เพ่ือการปรบัตัวให้เกดิความย่ังยนืต่อธุรกจิ 

กฟผ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ร่วมกบั 

ความเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสีย พบว่ามปัีจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ กฟผ. ตามพันธกจิ  

เช่น ประเด็นการลดลงของแหล่งพลังงานของโลก แนวโน้ม 

ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน และการ

เปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรมไฟฟ้าต่อ Disruptive Technology 

เป็นต้น และ กฟผ. ด�าเนนิการบรหิารความเส่ียงครอบคลมุความเส่ียง 

ที่ส�าคัญด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และโอกาส ดังนี้

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากนโยบาย

ของภาครัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และ

จากการที่มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของพลังงานหมุนเวียน

อย่างรวดเร็วในปัจจุบันท�าให้ กฟผ. ต้องมีการบริหารจัดการ

เทคโนโลยเีพ่ือการพัฒนาพลังงานหมนุเวียนในประเทศไทย จงึได้

มกีารก�าหนดปัจจยัเส่ียงใหม่ในปี 2560 เรือ่งการพัฒนาพลังงาน

หมนุเวียนไม่ได้ตามนโยบาย โดยจะมุง้เน้นไปในด้านการบรหิาร

โครงการพลังงานหมนุเวียนของ กฟผ. จ�านวน 2,000 เมกะวัตต์  

ให้สามารถบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และเน้นการพัฒนาความรู้

ความสามารถของผูป้ฏิบติังานให้มคีวามสามารถทนัต่อเทคโนโลยี 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี ้กฟผ. ได้ก�าหนดนโยบายในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ 

ของ กฟผ. โดยให้น�าโรงไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธิภาพสงู (Best Available  

Technology) มาใช้เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน โดย 

ในประเด็นท่ีเกีย่วข้องกบัก๊าซเรอืนกระจกนัน้จะใช้การเปรยีบเทยีบ 

โดยใช้ค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า  

หรือ Carbon Intensity ซึ่งในปัจจุบัน พบว่าค่าเฉล่ีย Carbon  

Intensity จากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ  

จากโรงไฟฟ้าทั่วโลกมีค่าสูงกว่าค่า Carbon Intensity จากการ

ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. ทั้งสิ้น

วเิคราะห์จดัการด้านโอกาส การขยายตัวด้านเศรษฐกจิอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้ความต้องการพลังงานของโลก 

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระแสความวิตกกังวลต่อ 

ภาวะโลกร้อน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจกออกสู่ชัน้บรรยากาศ ท�าให้ประเทศต่างๆ วางแผน

ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือสนองนโยบายสร้างความมั่นคง

ทางพลังงานของภาครัฐ กฟผ. จึงมองเห็นโอกาสในการน�า

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม พลังงานหมุนเวียน

เป็นพลังงานที่ไม่เสถียร ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้าในภาพรวม กฟผ. จงึต้องตระหนกัถงึผลกระทบต่อแนวโน้ม

ดงักล่าวทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว โดย กฟผ. มกีารผลติไฟฟ้า

จากระบบไฟฟ้าฐานเป็นหลกั ในขณะเดยีวกนั ก็ได้พัฒนาการผลิต 

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย

102-11,	102-15,	102-30
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การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กฟผ. มีความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบและคู่ค้าที่ส�าคัญตามห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

กลุ่ม บทบ�ทในระบบง�น คว�มค�ดหวังของ กฟผ. ช่องท�งก�รสื่อส�ร

บรษิัทผูผ้ลิตอปุกรณ์ • ส่งมอบอุปกรณ์หลักและบริการ
สนบัสนนุกระบวนการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
ระบบส่ง และสถานีไฟฟ้า

• ส่งมอบอปุกรณ์ได้ตามคณุภาพและระยะเวลา
ทีก่�าหนด

• สัญญาการจดัซือ้
• จดหมาย/ โทรศพัท์/ Fax/ E-mail

ปตท. และผู้ค้าน�า้มนั
รายอืน่

• จดัส่งเชือ้เพลงิ ก๊าซธรรมชาต ิน�า้มนัเตา 
และน�้ามันดีเซลให้เพียงพอต่อแผน 
การผลิตไฟฟ้าประจ�าปี

• จัดส่งเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติและปริมาณ 
ตามทีก่�าหนด

• แจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาทีเ่หมาะสมกรณทีี่
ไม่สามารถส่งเชือ้เพลิงได้ตามแผนการผลิต
ไฟฟ้าประจ�าปี

• ร่วมมอืในการจดัหาเชือ้เพลงิในกรณฉีกุเฉนิ

• การประชมุ
• จดหมาย/ โทรศพัท์/ Fax/ E-mail

โรงไฟฟ้าเอกชน 
(IPP, SPP)

• ผลิตไฟฟ้าส่งเข้าระบบส่งของ กฟผ. 
ตามข้อตกลง PPA และสอดคล้องกบั
แผนการผลิตไฟฟ้าประจ�าปี

• โรงไฟฟ้ามคีวามพร้อมในการผลิตไฟฟ้าตาม
แผนการผลิตไฟฟ้าประจ�าปี

• เพ่ิมหรอืลดปรมิาณการผลิตไฟฟ้าตามค�าส่ัง
ของศนูย์ควบคมุระบบก�าลังไฟฟ้าของ กฟผ.

• สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
• การประสานงานผ่านศนูย์ควบคมุ
ระบบก�าลงัไฟฟ้า

• การประชมุ/ จดหมาย/ โทรศพัท์/
Fax/ E-mail

102-9

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล ผ่านการด�าเนินการ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก�าหนดความต้องการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เชื้อเพลิงหลักส�าหรับผลิตไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์พัฒนา

โรงไฟฟ้าและระบบส่ง 

2) การคัดเลือกผู้ส่งมอบ 

3) การจัดท�าข้อตกลง 

4) การวางแผนการส่งมอบให้เพียงพอต่อการผลิต 

5) การบริหารจัดการ ประสานงาน สื่อสาร และแก้ปัญหาร่วมกัน 

6) การประเมินผลตามเกณฑ์ที่ได้ตกลงตามสัญญา 

7) การจัดการผลประเมิน 

8) การทบทวนปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) โดยการวิเคราะห์ผลการด�าเนินการ

ร่วมกับผู้ส่งมอบ เพื่อป้องกันและคาดการณ์ล่วงหน้าในการสนับสนุนและส่งมอบ
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การปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
กฟผ. ด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและการบรกิารอย่างเปิดเผย  

โปร่งใส และแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติและ

ความสามารถของผู้เสนอราคา ตลอดจนความเส่ียงด้านสังคม

และส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากห่วงโซ่อุปทาน และการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและนโยบายรัฐ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  

และระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัสดดุ้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เป็นต้น นอกจากนี้ กฟผ. ยังก�าหนด 

แนวปฏิบตัด้ิานการจดัซือ้จดัจ้างขององค์กร อาท ิข้อบังคบั กฟผ.  

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 รวมทัง้มรีะบบการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 

ที่ได้รบัแต่งต้ังทัง้ภายในและภายนอก กฟผ. เช่น ส�านกังานตรวจสอบ 

ภายในและส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

กฟผ. เตรยีมความพร้อมรบัการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญติั

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมี 

ผลใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 มาอย่างต่อเนือ่ง โดยมี

การส่ือสารเผยแพร่ข้อมลูเพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ 

ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ ทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้ 

มกีารปรบัปรงุระเบยีบค�าส่ังและข้ันตอนวิธีปฏิบตัใินการจดัซือ้จดัจ้าง 

ของ กฟผ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวอีกด้วย  

ในปี 2560 กฟผ. มกีารจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารในพ้ืนที่

ส่วนกลาง จ�านวน 80,378 รายการ รวมมลูค่า 46,306,246,468.43 

ล้านบาท และพ้ืนทีส่่วนภูมภิาค ซึง่ประกอบด้วยภาคเหนอื ภาคใต้  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก 

จ�านวน 96,396 รายการ รวมมลูค่า 14,030,916,799.09 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 30.30 ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการปี 2560

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

80,378

2,983

1,080

644

833

534

482

46,306,246,468.43

32,478
10,131,079,802.60

20,512
819,529,998.24

18,951
1,876,559,773.66

15,908
682,609,594.41

8,547
521,137,630.18

มูลค่� (บ�ท)
รวม 60,337,163,267.52

ร้�นค้�
รวม 6,606

ร�ยก�ร
รวม 176,774

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ปี 2560
• จัดประชุมพบผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. เพื่อ

สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการมแีนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

ด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ซึง่เป็น

กฎหมายที่ กฟผ. และหน่วยงานภาครัฐจะต้องถือปฏิบัติ และ

เงือ่นไข TOR งานจ้างเหมาบรกิารทีค่วรรู ้พร้อมทัง้รบัฟังปัญหา

และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจ�านวน 130 ราย 

เป็นการเสรมิสร้างความสัมพันธ์ทีด่รีะหว่างกนั และถอืเป็นส่วนหนึง่ 

ของกจิกรรมตามแผนส่งเสรมิผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคูสั่ญญากบั กฟผ.  

ให้มีแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเริ่มมาต้ังแต่ปี 2555 

และได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

• จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการดีเด่น ประจ�าปี  

2560 จ�านวน 15 ราย โดยแบ่งเป็นงานซือ้ 10 ราย และงานจ้าง  

5 ราย 

• จัดตลาดสินค้าชุมชน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 

เนือ่งในโอกาสวันสถาปนา กฟผ. โดยเปิดพ้ืนทีบ่รเิวณส�านกังานใหญ่  

ให้มกีารออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชมุชนรอบเขือ่น  

โรงไฟฟ้า และสายส่งที ่กฟผ. ส่งเสรมิอาชพีทัว่ประเทศ จ�านวน 

31 ชมุชน รวมถงึผลิตภัณฑ์ของเครอืข่ายสมาชกิชมรมรฐัวิสาหกจิ

เพ่ือชมุชน และผลติภัณฑ์ของผูพิ้การ รวม 5 วัน มยีอดจ�าหน่าย

ทั้งสิ้น 3,348,095 บาท  

103-1,	103-2,	103-3,	204-1
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การต่อต้านการทุจริต 
กฟผ. ให้ความส�าคญัต่อการปฏิบติัตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการป้องปรามการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างครบถ้วน  

โดยจากการด�าเนนิงานบรหิารความเส่ียง กฟผ. ได้มแีผนงานหรอืมาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจเกดิจากการไม่ปฏิบตัิ 

ตามกฎระเบียบ และแผนงานหรอืมาตรการป้องปรามการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างเข้มงวดทัว่ทัง้องค์การ รวมถงึได้มกีารปรบัปรงุข้อบังคบั  

กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเพ่ิมอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริต และการก�ากับดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนด้วย นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ

ต่อต้านทุจริต เพ่ือท�าหน้าที่กระตุ้นจิตส�านึกให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม 

โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านทุจริตของ กฟผ. มีการติดตามประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการเสรมิสร้าง 

ธรรมาภบิาล การปฏบิตัติามจริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรม กฟผ. (คธจค.) และคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ทุกไตรมาส

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กฟผ.
กฟผ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 

กระตุ้นจิตส�านึก และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

กฟผ. ซึ่งน�าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564)  

มาใช้เป็นกรอบทิศทาง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติให้ผูป้ฏิบติังาน กฟผ. ทราบ 

และตระหนกัถงึความส�าคญั และความจ�าเป็นในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตมีการสร้างระบบ มาตรการ หรือแนวทาง

ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด 

เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการท�างาน โดย

กรณทีีพ่บว่ามกีารทจุรติ ได้มกีารสอบสวนด�าเนนิคดแีละลงโทษ 

อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น

ในปี 2560 กฟผ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

เรื่องการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง

ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

และหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ 54 แห่ง โดยมวัีตถปุระสงค์ร่วมส่งเสรมิ  

และสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงาน โดยใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานรฐั (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) มกีารจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทจุรติ 

รวมทั้งมีการบูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียน และติดตาม 

ผลการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
กฟผ. มกีารประเมนิความเสีย่งด้านการทจุรติ โดยวเิคราะห์

จากกจิกรรมการด�าเนนิงานทกุกิจกรรมทีม่โีอกาสเกิดการทจุรติ

และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์การ พร้อมทั้งจัดท�าแผน

หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยในปี 2560 กฟผ. รวบรวม

กิจกรรมการด�าเนินงานทั้งหมด 98 กิจกรรม ในการวางแผน 

การตรวจสอบประจ�าปี และมีการประเมินความเส่ียงต่อ 

การเกิดเหตุการณ์ทุจริตทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ที่มี

โอกาสเกิดขึ้นครอบคลุม 7 ประเภท ได้แก่ 

 F1 การก�าหนดนโยบายที่ไม่เป็นธรรม (Fraud Policy) 

 F2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

 F3 การให้หรือเรียกรับสินบน (Corruption)

 F4 การเจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  

(Non-Compliance) 

 F5 การตกแต่งรายงานทางการเงนิ หรือผลการด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ (Reporting Manipulate) 

 F6 การน�าทรพัย์สินขององค์กรไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

(Misappropriation of Assets) และ 

 F7 การใช้เทคโนโลยเีพ่ือกระท�าการทจุรติ (Information 

Technology Fraud)

103-1,	103-2,	103-3,	205-1



033รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

การสื่อสารด้านการต่อต้านการทุจริต 
กฟผ. ได้จัดให้มีการส่ือสารและอบรมในด้านการต่อต้าน

การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ กฟผ. 

ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที ่

อย่างถูกต้องโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม พร้อมรับการตรวจสอบ

ในทกุกระบวนการท�างาน ตามหลกัธรรมาภิบาล รวมท้ังต่อต้าน  

และไม่ยอมรับการกระท�าทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือน�าพา กฟผ.  

ไปสู่การเป็นองค์การธรรมาภิบาล และเป็นองค์การที่ภาคภูมิใจ 

ของประเทศ โดยน�ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็นกรอบ 

ในการด�าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายใน

องค์การ ในปี 2560 มีกิจกรรมที่ส�าคัญและโดดเด่นดังนี้

• ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมประกาศ

เจตจ�านงการบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สุจรติอย่างมคีณุธรรม 

และโปร่งใส เมือ่วนัที ่24 กมุภาพันธ์ 2560 ณ ส�านกังานใหญ่ กฟผ.

• งาน “48 ปี กฟผ. องค์การใสสะอาดน้อมสืบสานปณิธาน

งานของพ่อ” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงออกถึงเจตนารมณ์คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในการร่วมกันขับเคลื่อน กฟผ. ให้เป็น 

องค์การที่มีธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต ภายในงาน 

มกีารมอบรางวัลกจิกรรม/ โครงการต้นแบบ และบคุคลต้นแบบ 

ทีม่กีารปฏิบตัสิอดคล้องกบัหลักธรรมาภิบาล ประจ�าปี 2560 โดยมี

นายชวน ศรินินัท์พร และนายอภิชาต ิชนิวรรโณ กรรมการ กฟผ.  

ผูบ้รหิาร กฟผ. และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงาน ณ หอประชมุ 

เกษม จาติกวณิช ส�านักงานใหญ่ กฟผ.

• กิจกรรมรณรงค์ร่วมกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) เนือ่งในงานวนัต่อต้านคอร์รปัชนัแห่งชาติ เมือ่วันที่  

6 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ แอท เซน็ทรลัเวิลด์

• กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�านึกการต่อต้านการทุจริต 

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

ณ ส�านักงานใหญ่ กฟผ.

• การส่ือสารเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ปลูกจติส�านกึในการต่อต้านการทจุรติอย่างต่อเนือ่ง ผ่านช่องทาง 

การส่ือสารหลากหลายรปูแบบ เช่น คูม่อื แผ่นพับ Infographics  

เว็บไซต์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และวีดิทัศน์ซึ่งฉายก่อน 

การประชุมและการอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายใน กฟผ. เพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

ในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน นอกจากนี้ ยังมีการ

ก�าหนดหลักสูตรการอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 

ส�าหรับคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือให้เข้าใจแนวทางป้องกัน 

การทุจริตในองค์กร รวมถึงบทบาทส�าคัญในการวางนโยบาย  

มอบหมาย และผลักดันให้เกิดการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส น�ามา

ซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวขององค์กร อีกทั้งยังมีการสื่อสารกับ 

คูค้่าผ่านการประชมุพบปะผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคูสั่ญญากบั กฟผ. 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย 

ส�าหรบัคดคีวามทางกฎหมายเกีย่วกบัการทจุรติของหน่วยงาน 

หรอืพนกังานขององค์กรนัน้ ในรอบปี 2560 กฟผ. ไม่มคีดคีวาม 

ทีอ่งค์กรหรอืพนกังานถกูฟ้องร้องอนัเนือ่งมาจากการทจุรติคอร์รปัชนั  

และไม่มีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเหตุให้คู่ค้าบอกเลิก

สัญญาหรอืไม่ต่อสัญญา แต่มเีหตกุารณ์ทจุรติคอร์รปัชนัทีเ่กดิขึน้ 

ภายในองค์กร 9 กรณี โดยเป็นกรณีที่กระบวนการสอบสวน 

และลงโทษเสรจ็ส้ินแล้ว 7 ราย และอยู่ระหว่างการอทุธรณ์ค�าสัง่

ลงโทษ 2 ราย ได้แก่ ลกัทรพัย์ 3 ราย เบกิค่าใช้จ่ายในการเล้ียง

รบัรองบคุคลภายนอกเป็นเทจ็ 3 ราย เบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

เป็นเทจ็ 2 ราย และน�าทรพัย์สิน กฟผ. ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 1 ราย  

ซึ่ง กฟผ. ลงโทษโดยปลดออก 5 ราย และให้ออก 4 ราย
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ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ 
ของระบบไฟฟ้า 

กฟผ. มุง่มัน่พัฒนาการด�าเนนิงานตามภารกจิหลกัเพ่ือสร้างความมัน่คงและเชือ่ถอืได้ของระบบไฟฟ้า โดยมกีารจัดท�าแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า รวมถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการผลิตและส่งจ่าย

พลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธิภาพ มัน่คง และเชือ่ถอืได้ ด้วยการลงทนุทีเ่หมาะสม 

ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และคณะรัฐมนตรีรับทราบมติดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย

ในการน�าแผน PDP2015 ไปปฏิบัติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยหน้าที่หลักที่ต้องด�าเนินการ ได้แก่ 

1. เป็นคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท�าแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ท�าหน้าที่ร่วมจัดท�าการพยากรณ ์

ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการวางแผนและก�าหนดนโยบายด้านไฟฟ้า รายงาน

สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้า รวมทัง้วิเคราะห์และให้ข้อคดิเหน็ 

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 

และร่วมจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือให้ 

การจดัหาไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาวเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  

โดยค�านึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและการ

ลงทุนการขยายกิจการไฟฟ้า

2. ด�าเนนิการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของ 

กฟผ. ที่บรรจุในแผน PDP ให้แล้วเสร็จตามก�าหนด

3.รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศตามท่ีคณะกรรมการ

ก�ากบักจิการพลงังานประกาศรบัซือ้ และรบัซือ้ไฟฟ้าจากเอกชน

ต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ ตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ 

เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ที่มั่นคงและเพียงพอ กฟผ.  

มหีลักการบรหิารจดัการผลิตไฟฟ้าเรยีงตามล�าดบัความส�าคญั ดงันี้

1. ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจะต้องผ่านมาตรฐาน  

Contingency N-1 Criteria กล่าวคือ หากในระบบไฟฟ้ามี 

อปุกรณ์ใดอปุกรณ์หนึง่หรอืโรงไฟฟ้าใดโรงไฟฟ้าหนึง่หลุดออกจาก 

ระบบ 1 ชดุ/ โรง ระบบไฟฟ้ายงัสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ง

2. คุณภาพไฟฟ้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งแรงดันและความถี่

ของระบบไฟฟ้าจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล

3. ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและนโยบาย 

กล่าวคือ โดยทั่วไปการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าจะปฏิบัติตาม 

ข้อตกลง สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าและนโยบายทีม่ ีเช่น ภาครฐัมนีโยบาย 

ให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก ประเภท 

Non-Firm ตามความพร้อมที่โรงไฟฟ้าแจ้งขาย เป็นต้น

 เมื่อ กฟผ. ด�าเนินการตามข้อ 1-3 แล้ว จะส่ังการเดิน

เครือ่งโรงไฟฟ้าตามต้นทนุค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมตามทรพัยากรและ 

ข้อจ�ากัดในระบบไฟฟ้า และเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายข้างต้น จึงมีการวางแผนหยุดเครื่องเพ่ือบ�ารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าและแผนปรบัปรงุและบ�ารงุรกัษาระบบส่ง โดยโรงไฟฟ้า 

ต้องแจ้งก�าหนดการหยุดเครือ่งบ�ารงุรกัษาให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า  

และ กฟผ. จะด�าเนนิการพิจารณาแผนหยดุเครือ่งตามความเหมาะสม  

โดยหลักการในการพิจารณาก�าหนดการหยุดเครื่องบ�ารุงรักษา 

มีดังนี้

DMA	(former	EU6)
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ประมาณการก�าลังผลิตไฟฟ้าและพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบ กฟผ. 
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 

(PDP2015) เมื่อสิ้นปี 2579 ได้พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า

รวมสุทธิ 49,655 เมกะวัตต์ และได้ประมาณการก�าลังผลิตไฟฟ้า 

รวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยก�าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ 

รวม 57,459 เมกะวัตต์ และมีการปลดก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่า  

ทีห่มดอายใุนช่วงปี 2558-2579 จ�านวน 24,736 เมกะวัตต์ ทัง้นี้  

แผน PDP2015 มีการประมาณการแนวโน้มการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิระยะยาว (GDP) ปี 2557-2579 เฉล่ียเพ่ิมขึน้ ร้อยละ  

3.94 ต่อปี อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี  

และมกีารประยกุต์ใช้แผนอนรุกัษ์พลังงาน (EEDP) โดยมเีป้าหมาย 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากับ 89,672 ล้านหน่วย 

รวมทั้งได้พิจารณากรอบของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก (AEDP) ส�าหรับภาคผลิตไฟฟ้าในปี 2579  

ซึง่จะมกี�าลงัไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนเข้าระบบจ�านวน 19,634.4 

เมกะวัตต์

เปรียบเทียบก�าลังผลิตไฟฟ้าตามแผนและความต้องการใช้ไฟฟ้าตามการคาดการณ์
ในช่วงปี 2557-2579 ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 

สูงขึน้ร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2579 

จะสูงถึง 49,655 เมกะวัตต์ ส�าหรับก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่จ�านวน 

57,459 เมกะวตัต์ จะถกูน�าเข้ามาในระบบในช่วงปี 2558-2579 

ในช่วงเวลาเดียวกันก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุจ�านวน 

24,736 เมกะวัตต์ จะถูกปลดออกจากระบบ และในสิ้นปี 2579 

ก�าลังผลิตตามสัญญาของระบบไฟฟ้าประเทศไทย จะอยู่ที่ 

70,335 เมกะวัตต์

DMA	(former	EU6),	EU10

ความต้องการใช้ไฟฟ้าและก�าลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

2563

54,141
60,403 63,037

70,335

2568 2573 2579

50,000

100,000

0

34,808
39,752

44,424 49,655

กำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�ต�มสัญญ� คว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�สูงสุด

1. หลีกเลี่ยงช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดย

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานก�าลังผลิตส�ารอง

2. หลีกเล่ียงการหยดุเครือ่งบ�ารงุรกัษาพร้อมกนัส�าหรบัโรงไฟฟ้า 

ที่อยู่ในกลุ่มจ่ายไฟหรือขีดความสามารถระบบส่งเดียวกัน

3. พิจารณาแผนหยดุเครือ่งโรงไฟฟ้า ความสามารถจ่ายเชือ้เพลิง  

และแผนปรับปรุง/ บ�ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าร่วมกัน 

 อย่างไรกต็าม ในกรณีทีร่ะบบมคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่า

คาดการณ์ กฟผ. สามารถจดัการโดยใช้ก�าลังผลิตส�ารองทีเ่ตรยีมไว้ 

ในการรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงใช้งาน Interruptible  

Load ได้
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16,385.13 เมกะวัตต์ 39.43% 16,071.13 เมกะวัตต์ 37.87% 14,948.50 เมกะวัตต์ 35.97% 14,948.50 เมกะวัตต์ 35.23%

6,345.02 เมกะวัตต์ 15.27% 7,536.02 เมกะวัตต์ 17.76%3,877.60 เมกะวัตต์ 9.33% 3,877.60 เมกะวัตต์ 9.14%

เปรียบเทียบก�าลังผลิตตามสัญญาไฟฟ้าปี 2559 และ 2560 จ�าแนกตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า 

ปี 2559 ปี 2560

กฟผ. IPP SPP ต่างประเทศ

เปรียบเทียบการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า กฟผ. กับแผน PDP2015 ปี 2559 และ 2560

โรงไฟฟ้� กำ�ลังผลิต  
(เมกะวัตต์)

กำ�หนดก�รจ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบ 
เชิงพ�ณิชย์ต�มแผน 

PDP2015

กำ�หนดก�รจ่�ยไฟฟ้� 
เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์จริง

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชดุที ่2 848.3 ปี 2559 เข้าตามแผนฯ

เข่ือนบางลาง (ปรบัปรงุ) 12 อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

แสงอาทิตย์เข่ือนสิรนิธร 0.3 อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

แสงอาทิตย์ กฟผ. 10 อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

ปลดโรงไฟฟ้าบางปะกง ชดุที ่3 -314 ปี 2560 ปลดตามแผนฯ

เข่ือนกิว่คอหมา 5.5 อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

โรงไฟฟ้าล�าตะคอง ระยะที ่2 24 อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

 
ความไม่แน่นอนของระบบไฟฟ้า

ความไม่แน่นอนของระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วยหลายปัจจัย 

อาท ิค่าความต้องการไฟฟ้าสงูกว่าค่าคาดการณ์ ความผนัผวนของ

พลังงานทดแทน การพ่ึงพาและรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน  

การมสัีดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูง และการเล่ือน 

ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อย่างไรกต็าม  

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 

(PDP2015) ได้มีการก�าหนดระดับก�าลังผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม  

คอืมค่ีาไม่ต�า่กว่าร้อยละ 15 ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ซึง่เป็น 

ระดับที่จะท�าให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและสามารถรับมือกับ

ความไม่แน่นอนได้

EU10

เปรียบเทียบก�าลังผลิตไฟฟ้าปี 2560 ตามแผน PDP2015 และค่าจริง

20,000

PDP2015 ค่าจริง

เมกะวัตต์

31,385 30,303

48,965 46,075

40,000

60,000

80,000

0

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
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ส�าหรบัความท้าทายด้านพลังงานหมนุเวียนนัน้ ในช่วงทีผ่่านมา 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มได้จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพลังงานหมุนเวียนมีทั้งข้อดีและ 

ข้อจ�ากดั เช่น พลงังานแสงอาทติย์ทีร่าคาเริม่ต�า่ลงมามาก แต่ม ี

ข้อจ�ากัดเรื่องความไม่เสถียรและผลิตได้เป็นบางเวลาในช่วงที่มี 

แสงอาทติย์เท่านัน้ เป็นต้น จากเหตุการณ์เหล่านี ้กฟผ. ได้ด�าเนนิการ 

ศกึษาและเตรยีมการหามาตรการป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิกบั 

ระบบไฟฟ้าภาพรวม อาทิ ศึกษาวิธีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

มาใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังได้ประสาน 

ขอความร่วมมอืจากทบวงพลงังานระหว่างประเทศ (International  

Energy Agency : IEA) ให้ศึกษาผลกระทบและประเมิน 

ความสามารถระบบไฟฟ้าของประเทศไทย เพ่ือรองรบัการเพ่ิมขึน้

ของแหล่งพลงังานทดแทนทีม่คีวามผนัผวน (Variable Renewable  

Energy : VRE) รวมถงึเสนอแนะการจดัการและมาตรการรองรบั

ต่างๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน 

ยังคงอยู่ในสัดส่วนทีต่�า่ ซึง่จะเหน็ได้จากสภาพระบบไฟฟ้าในวันที่ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าต�า่เท่านัน้ ดังนัน้ในปัจจุบนัพลังงานหมนุเวียน

จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าแต่อย่างใด

การพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของ กฟผ. 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

• โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องท่ี  

4-7 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาดก�าลังผลิตสุทธิ 600  

เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินลิกไนต์ภายในประเทศเป็นเชื้อเพลิงหลัก 

มีอุปกรณ์การผลิตและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ก�าหนดแล้วเสร็จ

สามารถจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ได้ประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2561

• โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1  

ขนาดก�าลังผลิตสุทธิ 1,234.3 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิหลักและน�า้มนัดเีซล

เป็นเชื้อเพลิงส�ารอง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้เดิม และ

รกัษาความมัน่คงระบบไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ และปรมิณฑล  

ก�าหนดแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 

เดือนธันวาคม 2563

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

• โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมล�าตะคอง ระยะท่ี 2 ใช้

เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า ระบบ Wind Hydrogen Hybrid  

เพ่ือเพ่ิมการจดัเกบ็พลังงานไฟฟ้าในรปูของก๊าซไฮโดรเจนร่วมกบั

เซลล์เชือ้เพลิงมาใช้กบักงัหนัลม ซึง่จะท�าให้ไฟฟ้าทีผ่ลิตจากกงัหนัลม  

สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เสถยีร มกี�าลงัผลิตกงัหนัลมต้นละ  

2 เมกะวตัต์ จ�านวน 12 ต้น รวมก�าลังผลิต 24 เมกะวัตต์ ก�าหนด

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561

DMA	(former	EU6),	EU10

โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการขออนมุติัและโครงการทีอ่ยูใ่นขัน้ตอน

เริ่มต้นของการพัฒนา

• โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทนเครื่องที่ 1-2 

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลัก

และน�า้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลิงส�ารอง ช่วยเสรมิให้ระบบไฟฟ้าในเขต

นครหลวงโซนตะวันออกมเีสถยีรภาพมากย่ิงขึน้ ขนาดก�าลังผลิตสุทธิ  

1,408.7 เมกะวัตต์ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

ในเดือนธันวาคม 2563

• โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่เป็นโครงการเสรมิสร้าง 

ความมัน่คงของระบบผลติไฟฟ้าภาคใต้ และเป็นการเพ่ิมสัดส่วน 

การกระจายเชือ้เพลงิโดยการใช้ถ่านหนิในการผลิตไฟฟ้าลดการ 

พ่ึงพาก๊าซธรรมชาติและสร้างสมดุลพลังงานของประเทศ  

ตามนโยบายภาครฐัด้านความมัน่คงทางพลงังาน ขนาดก�าลังผลติ

สุทธิ 800 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหนิน�าเข้าประเภท Sub-bituminous/

bituminous เป็นเชือ้เพลิงหลัก ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมมลสาร  

นอกจากนัน้ยงัได้น�าเทคโนโลยีระบบจบัไอปรอท (Activated Car-

bon Injection : ACI) มาเพ่ิมประสิทธิภาพการดกัจบัสารปรอท 

หลังการเผาไหม้อกีชัน้หนึง่ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์

ในปี 2569

• โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นโครงการเสริมสร้าง 

ความมัน่คงของระบบผลติไฟฟ้าภาคใต้และเพ่ิมความมัน่คงด้าน

พลังงานในระยะยาว มขีนาดก�าลังผลติสุทธิประมาณ 2,000 เมกะวัตต์  

ใช้ถ่านหินน�าเข้าประเภท Sub-bituminous/ bituminous  

เป็นเชื้อเพลิงหลัก ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์

ในปี 2568 และปี 2570 ตามล�าดับ
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โครงการรับซื้อไฟฟ้า

• การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

ระหว่างปี 2561-2568 มโีครงการที่ได้ลงนามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  

(PPA) กับ กฟผ. และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างจ�านวน  

4 โครงการ ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 5,000 เมกะวัตต์

• การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่คาดว่า

จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี 2561-2568 รวมทั้งส้ิน 1,765 

เมกะวตัต์ โดยแบ่งเป็นปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

จ�านวน 1,720 เมกะวัตต์ และปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนจ�านวน 45 เมกะวัตต์

• การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบัน กฟผ.  

มีการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วจ�านวน 7 โครงการ  

รวมก�าลังผลิตตามสัญญา 3,877.6 เมกะวัตต์ ระหว่างปี 2561-2563  

คาดว่าจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมข้ึนอีก

จ�านวน 3 โครงการ รวมก�าลังผลติตามสญัญา 1,843 เมกะวัตต์

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า

ในปี 2560 กฟผ. ได้ด�าเนนิโครงการก่อสร้างขยาย ระบบส่งไฟฟ้า  

และปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความสามารถและความมัน่คง 

ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก 

คณะรัฐมนตรีและอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ จ�านวน 20 โครงการ อาทิ

• โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ระยะท่ี 3 เพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าทีเ่พ่ิมขึน้ในเขต 

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่เป็นเขตท่ีมคีวามต้องการไฟฟ้าสงูและ

เป็นเขตเศรษฐกจิส�าคญัทีสุ่ดของประเทศ อีกทัง้เสริมความมัน่คง 

ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

DMA	(former	EU6)

• โครงการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคตะวันตกและ

ภาคใต้เพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า โดยการก่อสร้างสายส่ง 

500 กโิลโวลต์ พร้อมทัง้ปรบัปรงุระบบส่ง 230 กโิลโวลต์เพ่ิมเติม  

ครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าให้พ้ืนทีภ่าคใต้ในระยะยาว เพ่ือส่งก�าลงั

ไฟฟ้าจากภาคตะวันตก ภาคกลาง ไปยังภาคใต้ได้เพ่ิมมากขึ้น  

ส่งเสรมิการขยายตัวของภาคธุรกจิ อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว 

ในภาคใต้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพ้ืนท่ีภาคใต้ คาดว่า 

จะแล้วเสร็จในปี 2566

• โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอื ภาคเหนอืตอนล่าง ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร

เพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า รองรบัโครงการพลงังานทดแทน

และทางเลือก ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ของรฐับาล 

ร้อยละ 25 ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) รวมก�าลังผลิต 

ตดิตัง้ 13,927 เมกะวตัต์ และรองรบัระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซยีน 

(ASEAN Power Grid : APG) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573

• โครงการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคใต้ตอนล่างเพือ่ 

เสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า ในระยะยาวให้สามารถรองรับ 

ความต้องการไฟฟ้าของภาคทีอ่ยู่อาศยั ธุรกจิ อตุสาหกรรม และ 

การท่องเทีย่วภายหลังจากเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

รองรบัการเชือ่มต่อโรงไฟฟ้าหลกัหรอืโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียน

ตามนโยบายภาครฐั สนองนโยบายการกระจายสัดส่วนเชือ้เพลงิ

ในการผลิตไฟฟ้า รองรับปัญหาข้อขัดข้องหรือหยุดซ่อมบ�ารุง

ประจ�าปีของท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้รองรบัระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

อาเซยีน (APG) และการรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน คาดว่า 

จะแล้วเสร็จในปี 2567
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นอกจากนี ้ยังมโีครงการท่ีอยู่ระหว่างขออนมุติัจากคณะรฐัมนตรี  

จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือ

รองรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 เพ่ือรองรับ

ความต้องการไฟฟ้าทีเ่พ่ิมสงูขึน้จากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน และรองรบันโยบายส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนบริเวณพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งยังไม่มี 

แผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอื่นมารองรับ และโครงการระบบ 

ส่งไฟฟ้าเพ่ือรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะท่ี 3  

เพ่ือรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ บรเิวณภาคตะวันออก 

รวม 5,000 เมกะวัตต์ 

ส�าหรบัโครงการการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ กฟผ. 

ได้จัดท�าโครงการน�าร่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพ่ือเป็นที่สาธิต วิจัย และพัฒนา โดยน�าผลลัพธ์

Smart Grid 
ปัจจุบันการก�าหนดนิยามส�าหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด (Smart Grid) ในหลายประเทศ 

ยังไม่มนียิามทีช่ดัเจนหรอืมนียิามใช้เป็นมาตรฐานสากลเดยีวทัว่โลก อย่างไรกต็าม กฟผ. ได้ให้ความหมายกว้างๆ ได้ดงันี้ 

Smart Grid คอื ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะทีป่ระยุกต์และบรูณาการเทคโนโลยีด้านระบบสือ่สารและสารสนเทศ 

(ICT) มาใช้ให้มีการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) แทนการส่ือสารในระบบไฟฟ้าแบบเดิมที่ม ี

การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) ซึ่งการส่ือสารแบบสองทาง จะท�าให้มีข้อมูลระบบไฟฟ้าจาก 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าส่งผ่านระบบจ�าหนา่ย ระบบส่ง และกลบัเข้ามาทีศ่นูย์ควบคมุระบบไฟฟ้า ดงันัน้จงึชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและ

ความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

ไปวิเคราะห์ ประเมินผล และตัดสินใจก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ 

ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการประกวดราคาส�าหรับ 

แผงโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่  

การทดสอบโปรแกรมระบบบรหิารจดัการพลังงานในส�านกังานใหญ่ 

เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้งานกับพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป 

และการจัดท�าเอกสารประกวดราคาส�าหรับ Smart Billboard  

รถบสัไฟฟ้า สถานอีดัประจ ุและอืน่ๆ นอกจากนี ้ในช่วงปีทีผ่่านมา  

กฟผ. ยังได้จดัท�าแผนการลงทนุโครงการปรบัปรงุ/ แก้ไขปัญหา

ระบบส่งไฟฟ้า โดยติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิ

และลพบุรี เพ่ือรองรับผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง 

ทั้ง 2 โครงการ กฟผ. ได้เสนอเป็นแผนการลงทุนระยะยาวของ 

กฟผ. และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว

DMA	(former	EU6)
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การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

ฉลากแสดงประสิทธิภาพ ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ

กฟผ. ด�าเนินโครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management : DSM) โดยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ 

ส่ิงแวดล้อม ด้วยมาตรการและแนวทางต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อปุกรณ์ประหยดัไฟฟ้า อาคารประหยดัไฟฟ้า และอปุนสิยั

ประหยัดไฟฟ้า โดยความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อลดการ

ใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็น ลดการน�าเข้าเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพในภาพรวมของก�าลัง

การผลิตในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

ผลการลดการใช้ไฟฟ้าสะสมต้ังแต่เริม่ด�าเนนิโครงการฯ เมือ่ปี 2536 จนถงึปี 2560 สามารถลดพลังไฟฟ้าสงูสุดได้ 4,474 เมกะวตัต์  

ลดพลงังานไฟฟ้าได้ 26,554 ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง และลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าได้  

จ�านวน 15,170,549 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า โดยในปี 2560 กฟผ. ได้ด�าเนนิการตามกลยุทธ์ 3 อ. และมาตรการอืน่ๆ ทีส่�าคญัดงันี้ 

กลยุทธ์ 3 อ.

DMA	(former	EU7)

อ.1-อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
• การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ (ฉลากเบอร์ 5) 

กฟผ. ด�าเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งเป็น

โครงการภาคความสมคัรใจ โดยส่งเสรมิการตดิฉลากแสดงระดบั

ประสิทธิภาพส�าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับแต่เร่ิมโครงการเมื่อปี 

2536 รวม 30 ผลิตภัณฑ์ จ�านวน 338.7 ล้านฉลาก โดยในปี  

2560 มียอดการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จ�านวน 23.3 

ล้านฉลาก สามารถลดความต้องการไฟฟ้าได้ 261 เมกะวัตต์  

ลดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,530 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่โมง และลดปรมิาณ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตกระแส

ไฟฟ้าได้จ�านวน 798,074 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ในปี 2560 มกีารตดิฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมขึน้ 1 ผลติภัณฑ์ คอื  

เสื้อเบอร์ 5 (เสื้อที่ไม่ต้องรีด ผลิตจากผ้าที่ซักแล้วยังเรียบอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ส่งเสริม

ให้คนไทยสวมใส่เส้ือประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือ

จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและมีการลงนามบันทึก 

ความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 22 ราย 

เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2560 โดยเริม่ตดิฉลากเบอร์ 5 ต้ังแต่เดอืน

มกราคม 2561 เป็นต้นไป และประมาณการปริมาณการจ�าหน่าย 

เส้ือเบอร์ 5 ปีละ 1.7 ล้านตัว ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการ 

ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 7.2 ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง  

นอกจากนี้ได้ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์เครือ่งซกัผ้าสู่ประเภทฝาบน 

ถงัคู ่และเริม่ติดฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 เมือ่เดอืนกนัยายน 2560

• การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED (Light- 

Emitting Diode)

ในปี 2560 กฟผ. ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิการใช้อปุกรณ์แสงสว่าง 

LED โดยการส่งเสรมิตลาดอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง 

ให้เข้าถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างกลไกราคาตลาดให้ลดต�า่ลง  

ด้วยการเชญิชวนผูป้ระกอบการหลอด LED ที่ได้รับฉลากเบอร์ 5  

ชนิดข้ัว E 27 ขนาด 5-8 วัตต์ บรรจุในกล่อง กฟผ. และ 

จ�าหน่ายผ่านช่องทางจ�าหน่ายทัว่ประเทศในราคาประหยดั พร้อม

กระตุ้นความต้องการผู้บริโภคให้เปล่ียนมาใช้อุปกรณ์แสงสว่าง 

LED ประหยัดพลังงานในงาน Thailand Energy Efficiency 

Week 2017 เพ่ือขยายตลาดผลิตภัณฑ์ LED ประสิทธิภาพสูง

ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
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แปลงทดลองสาธิตดอกเบญจมาศเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

นอกจากนัน้ กฟผ. ได้ด�าเนนิโครงการวิจยั เพ่ือส่งเสรมิการใช้

พลังงานไฟฟ้าอย่างมปีระสิทธิภาพร่วมกบัการรกัษา Ecosystem  

ผ่านการใช้หลอด LED เพ่ือให้แสงสว่างแก่แปลงปลกูดอกเบญจมาศ

บนดอยอินทนนท์ แทนการใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 

โดย กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับ 4 องค์กร ได้แก่ 

มูลนิธิโครงการหลวง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เพ่ือร่วมวิจัย

แนวทางการลดผลกระทบมลภาวะทางแสง (Light Pollution) 

ต่อระบบนิเวศ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

โดย กฟผ. ได้น�าร่องสาธิตการใช้งานหลอด LED ในสภาพ

การใช้งานจริงเพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นในเชิงประจักษ์ด้วยการ

เปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ใน 

แปลงปลกูดอกเบญจมาศ พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 

ได้มากกว่าร้อยละ 50 (เดมิเกษตรกรใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 

ขนาด 20 วัตต์ เปรยีบเทยีบกบัแปลงทดลองสาธิตใช้หลอด LED  

ขนาด 9.5-10 วัตต์) นอกจากนั้นยังสามารถลดค่าการกระเจิง 

ของแสงสู่ท้องฟ้าซึ่งเป็นมลภาวะทางแสงได้เป็นอย่างมาก  

ส่งผลดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และ กฟผ. ได้ด�าเนินการ 

ส�ารวจความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการน�าร่องสาธิตซึ่งเกษตรกร 

ให้ความเหน็ว่า หลังจากเปลีย่นมาใช้หลอดไฟ LED ดอกเบญจมาศ

ยังคงเติบโตและมีผลผลิตได้ไม่ต่างจากเดิม รวมทั้งสามารถ 

ลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงได้กว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรมีความ

พึงพอใจเป็นอย่างมาก

อ.2-อาคารประหยัดไฟฟ้า
กฟผ. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่าง

มีประสิทธิภาพในอาคาร ทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจและ

อตุสาหกรรม โดยมุง่ให้เกดิการตระหนกัและลงทนุในการปรบัปรงุ

อาคารเก่าให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานดียิ่งขึ้น รวมทั้ง 

ผลักดันให้มีการออกแบบและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

ส�าหรับอาคารใหม่ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น  

โดยในปี 2560 กฟผ. ได้ด�าเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การใช้พลังงานในอาคาร 3 ส่วน ดังนี้

• การพัฒนาเกณฑ์อาคารประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 (ส�าหรับ

อาคารใหม่) 

กฟผ. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั ด�าเนนิโครงการศกึษาหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนด

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร เพ่ือใช้เป็น 

ข้อมลูประกอบการก�าหนดหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพพลงังานของ

อาคารประเภทต่างๆ รวมทัง้แนวทางการรณรงค์ให้เกดิการพัฒนา

แบบอาคารและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ให้มุ่งไปสู่อาคาร

ประสิทธิภาพสูงต่อไป 

• การพฒันามาตรการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 

(Energy Efficiency Resources Standards: EERS)

กฟผ. ด�าเนินการศึกษามาตรการ/เทคโนโลยีการอนุรักษ์

พลังงานในสถานประกอบการ โดยการตรวจวิเคราะห์การใช้

พลังงานและเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลงังานในโรงงานและอาคารเพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อมรองรบั

มาตรการภาคบังคบัเกณฑ์มาตรฐานอนรุกัษ์พลังงานส�าหรบัผูผ้ลิต 

และผู้จ�าหน่ายพลังงาน (EERS) ที่ต้องด�าเนินโครงการน�าร่อง 

ให้เกิดผลประหยัดจริงในปี 2561

DMA	(former	EU7)
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• การพฒันาโครงการน�าร่องบ้านทีอ่ยูอ่าศยัประสทิธภิาพสงู  

(บ้านเบอร์ 5) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ

กฟผ. ประสานความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและ 

ส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพพลงังานส�าหรบั

บ้านทีอ่ยูอ่าศยัร่วมกบัการเคหะแห่งชาต ิโดยลงนามความร่วมมอื 

ในการพัฒนาการออกแบบและก่อสร้างบ้านทีอ่ยูอ่าศยัประสิทธิภาพสูง  

(บ้านเบอร์ 5) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยมีรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงพลังงาน และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสักขีพยาน เพ่ือผลักดัน 

ให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

โดย กฟผ. ได้ประเมนิค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใน

บ้านโครงการน�าร่องของการเคหะแห่งชาต ิพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับเปลี่ยนวัสดุและการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานของบ้านในโครงการของการเคหะฯ ส�าหรับบ้าน

ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้ดีย่ิงขึ้น ตามเกณฑ์

ประสิทธิภาพที่ กฟผ. ก�าหนด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลต่อยอดในการ

ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ประเภท

บ้านที่อยู่อาศัย ในปี 2561 ต่อไป 

อ.3-อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า
กฟผ. พัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

สู่กระบวนการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน ด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ละปลกูฝัง 

ทัศนคติอุปนิสัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า

ควบคูก่บัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมภายใต้ “โครงการห้องเรยีนสเีขยีว”  

ที่จัดท�าขึ้นในโรงเรียนจ�านวน 414 แห่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ตลอดจนได้ต่อยอดสู่กจิกรรมการลดใช้พลังงานอย่างเป็นรปูธรรม 

พร้อมขยายผลสู่บ้านนักเรียนและชุมชน ดังนี้

• กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ

ห้องเรียนสีเขียวสู่มาตรฐานโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบ

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งได้ด�าเนินการมา

ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา มโีรงเรยีนในโครงการทีผ่่านมาตรฐาน

โรงเรียนสีเขียวแล้ว จ�านวน 177 โรงเรียน

• กจิกรรมโรงเรยีนคาร์บอนต�า่ (ในโรงเรยีน) และกจิกรรม

โรงเรียนคาร์บอนต�่าสู่ชุมชน (บ้านนักเรียน) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 

จากการด�าเนินงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 1.7  

ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 6 ล้านบาท และ 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

ประเภทต่างๆ ได้กว่า 900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• ชุมชนประหยัดพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและ

ปลอดภัยให้กบัประชาชน โดยจดักจิกรรมชมุชนประหยดัพลังงาน

เบอร์ 5 ณ ชมุชนบ้านคลองยาง จงัหวัดกระบ่ี ซึง่มผีูส้มคัรเข้าร่วม 

กิจกรรมประกวดลดการใช้พลังงานภายในครัวเรือนจ�านวน 47 

ครัวเรือน และมีผู้ผ่านเกณฑ์การประกวดจ�านวน 19 ครัวเรือน 

ทีส่ามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์ (ลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของใบเสรจ็ค่าไฟฟ้าช่วงเดอืนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม

ของปี 2559 เปรยีบเทยีบกับปี 2560) ซึง่ส่งผลให้เกิดการประหยัด

ไฟฟ้าได้ 6,800 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 27,000 บาท 

และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 4 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

ขยายขอบเขตร่วมกับพันธมิตร โดยร่วมมือกับส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน จดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูด้้านการ

อนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม ณ ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เขต 3 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทางเยาวชนสู่ประชาชน 

ในท้องถิ่น

• สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการพัฒนา 

กจิกรรมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรยีน อาท ิการเปลีย่น

หลอดประหยัดไฟฟ้า การด�าเนินกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต�่า

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน เข้าสู ่

โครงการ Low Emission Support Scheme (LESS) ภายใต้การรบัรอง 

จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึง่ 

ของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ

DMA	(former	EU7)



043รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

การด�าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าตามกลยุทธ์ 3 อ. จ�าแนกรายกลุ่มเป้าหมาย

โครงก�ร
ผู้ใช้ไฟฟ้� สถ�บัน/ หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง
(Institution)

ภ�คครัวเรือน
(Residential)

ภ�คธุรกิจ
(Commercial)

ภ�คอตุส�หกรรม 
(Industrial)

1. อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ประกอบด้วย การติดฉลากแสดง 
ระดบัประสิทธิภาพอปุกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากเบอร์ 5) 

P P P P

2. อาคารประหยดัไฟฟ้า ประกอบด้วย การพัฒนาเกณฑ์อาคาร
ประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 (ส�าหรบัอาคารใหม่) การพัฒนาโครงการ
บ้านท่ีอยูอ่าศัยประสทิธิภาพสูง (บ้านเบอร์ 5) และการพัฒนา
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (EERS)

P P P P

3. อปุนสิยัประหยัดไฟฟ้า ประกอบด้วย โครงการห้องเรยีนสีเขยีว  
ขยายสู่บ้านนกัเรยีนและชมุชน และมาตรการส่งเสรมิการ 
อนรุกัษ์พลังงานอืน่ๆ 

P P P P

ผลการด�าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. 

ปี ปริม�ณคว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�สูงสุด
(เมกะวัตต์)

พลังง�นไฟฟ้�ลดลง
(ล้�นกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ลดลง  
(ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�)

2551 188.62 1,191.50 554,049

2552 173.50 1,104.57 513,624

2553 267.08 1,706.02 937,888

2554 298.28 1,808.20 994,379

2555 430.20 2,574.54 1,414,637

2556 385.84 2,348.06 1,200,563

2557 345.60 2,069.35 1,058,061

2558 443.48 2,529.63 1,292,990

2559 210.64 1,324.25 677,091

2560 261.39 1,530.44 798,074

หมายเหต ุ 1. ใช้วิธีการ Engineering Method (สตูร) ซึง่เป็นวิธีการสากลในการค�านวณ โดยได้มกีารทบทวน/ ปรบัปรงุ ค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมนิผล 
  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาโดยล�าดับ 
 2. อาจมีการปรับเปล่ียนข้อมูลผลการด�าเนินงานรายปีย้อนหลัง เนื่องจากมีบางผลิตภัณฑ์เพ่ิงเร่ิมด�าเนินการติดฉลากและยังไม่ได ้
  ด�าเนินการประเมินผลการลดการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากรอผลการศึกษาค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

DMA	(former	EU7)
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นวัตกรรมการพัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

DMA	(former	EU7)

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการ

ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรม 

เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น (Refrigeration 

and Air Conditioning Nationally Appropriate Mitigation  

Actions : RAC NAMA)

ในปี 2560 กฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กร 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั (German International  

Cooperation : GIZ) ด�าเนนิโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน 

และการลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรม

ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อผลกัดันให้เกิดการพัฒนาและ

การใช้งานจริงของอุปกรณ์ในระบบท�าความเย็น ที่เปล่ียนมา 

ใช้น�้ายาที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ และชิลเลอร์ รวมทั้ง 

สนองตอบภารกิจของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการนโยบาย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ได้แสดงเจตจ�านง

ผ่านข้อเสนอการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Nationally Determined  

Contributions : NDCs) โดยได้ตัง้เป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก

ลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมแีผนด�าเนนิการ 

ส�าหรับอุปกรณ์ประเภทตู้เย็นในปี 2561 เป็นอุปกรณ์แรก

• ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน กฟผ. 

กฟผ. สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการติดตั้งสถาน ี

อัดประจไุฟฟ้า (EV Charging Station) ณ ศูนย์การเรียนรู ้กฟผ. และ

ส�านกังานกลาง เพ่ือรองรบัการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจ�านวน 5 สถานี  

และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจ�านวน 5 สถานี รวมทั้งด�าเนินการ

ศกึษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและการใช้พลังงานไฟฟ้า 

เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการวางแผนระบบไฟฟ้ากรณมีกีารใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาระบบ

ควบคุมการใช้ไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Central 

Management System : CMS) เพ่ือบรหิารจดัการและวิเคราะห์

ข้อมูลการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั่วประเทศ ตามแนวโน้ม

การเพ่ิมข้ึนของยานยนต์ไฟฟ้าตามแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

ของประเทศไทย ที่คาดว่าภายในปี 2579 จะมียานยนต์ไฟฟ้า

ในประเทศไทยถึง 1.2 ล้านคัน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ระบบไฟฟ้าของประเทศ

นอกจากนัน้ กฟผ. ยงัได้จดัหารถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า จ�านวน  

5 คนั และรถมนิบิสัไฟฟ้า จ�านวน 1 คนั เพ่ือทดลองใช้งานภายใน กฟผ.  

พร้อมด�าเนนิการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมการใช้งานและ

การใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือเป็นข้อมลูในการวางแผนรองรบัระบบ

ไฟฟ้าของประเทศในอนาคตต่อไป

• การส่งเสริมการบริโภคข้าวกล้องเบอร์ 5 

กฟผ. ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคข้าวกล้องหอมมะลิ

เบอร์ 5 เพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงานในกระบวนการสีข้าว 

และสนับสนุนโครงการ กฟผ. น้อมสืบสาน 9 พระราชปณิธาน 

งานของพ่อ โดยมแีผนจดัต้ังโรงสีข้าวแก่วิสาหกจิชมุชนรอบพ้ืนที่

เข่ือน โรงไฟฟ้า และใต้แนวสายส่ง จ�านวน 9 แห่ง และในปี 2560 

กฟผ.ได้ส่งมอบโรงสีข้าว จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน

โรงสชีาวนาบ้านโคกเทีย่ง พ้ืนทีเ่ขือ่นสรินิธร จงัหวัดอบุลราชธานี 

และวิสาหกจิชมุชนเกษตรอินทรย์ี กฟผ. พ้ืนทีส่ถานีไฟฟ้าแรงสูง

สังขะ จังหวดัสุรินทร์ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการจ�าหน่ายข้าว

เพ่ือช่วยเหลือชาวนาไทยที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต�่าพร้อม

รณรงค์ให้คนไทยบรโิภคข้าวกล้องเบอร์ 5 ในกจิกรรม “เมนนู่าลอง  

ข้าวกล้องเบอร์ 5”
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การวิจัยและพัฒนา
ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของนวัตกรรมที่เป็นหนึ่งใน 

ปัจจยัส�าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรให้ก้าวหน้า ดงัสะท้อนให้เหน็ 

ผ่านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ “น�าด้วยนวัตกรรม”  

(E : Enthusiasm for Innovation) กฟผ. จึงส่งเสริมให้เกิด 

งานวจิยัและพัฒนาภายในองค์กรผ่านการด�าเนนิงานต่างๆ อาทิ 

การจดัอบรมงานวิจยัให้กบัผูป้ฏิบตังิานเพ่ือเพ่ิมทกัษะด้านงานวิจยั

และพัฒนา และการจัดประกวด “ผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์

สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ.” เป็นประจ�าทุกปี เพื่อสนับสนุนให้

ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานจากความคิดริเริ่มและ

สร้างสรรค์ผลงานทีค่ดิค้นหรอืประดษิฐ์ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. 

รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถให้เกิดข้ึนแก ่

ตวัผู้ปฏิบติังาน โดยในปี 2560 มผีลงานที่ได้รบัรางวัลดเีลศิ จ�านวน 

4 ผลงาน ได้แก่ 1. หุ่นยนต์ท�าความสะอาดลูกถ้วย Main Bus  

Support ในสถานีไฟฟ้าแรงสงูขณะจ่ายไฟ 2. โปรแกรมวิเคราะห์

และแสดงพิกดัต�าแหน่งฟ้าผ่าเทยีบแนวสายส่ง 3. การแก้ปัญหา 

Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. ด้วยเทคนคิการท�า 

PSS Tuning แบบ Frequency Injection และ 4. การออกแบบ 

ระบบ Gate Opening Control ส�าหรับการเดินเครื่องในโหมด  

Pump ของโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้ 

การสนบัสนนุสถาบันการศกึษาและหน่วยงานวิจยัภายนอกในการ 

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกจิการ กฟผ. และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ

อีกด้วย

กฟผ. มุง่เน้นสนบัสนนุทนุวิจยัที่ให้ความส�าคัญและเกีย่วข้องกบั 

โครงการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ย่ังยืน มีความมั่นคง

เชื่อถือได้ อาทิ ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (Energy 

Efficiency) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy 

Technologies) การจ�าหน่ายพลังงาน (Distributed Energy) 

เทคโนโลยีระบบส่งและจ�าหน่าย (Transmission and Distribution  

technologies) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 

(Advanced Generation and Technologies) และการบริการ

โดยนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (Innovative Sustainability 

Related Services) 

นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2560 กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัย 

ให้กบัสถาบันการศกึษา สถาบันวจิยั และหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้สิน้  

310 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 2,834 ล้านบาท ตามกรอบ 

การวิจัยและพัฒนา ดังนี้

1) การทดแทนการน�าเข้าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์จาก

ต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้า 

2) การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Cut) และ/ หรอื

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การพัฒนาพลังงานใหม่เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

4) การเพ่ิมประสทิธิภาพ และ/ หรอืลดต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบั 

กิจการไฟฟ้า 

5) การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม

จากการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า 

6) การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนของประเทศ

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

จ�านวนโครงการ
ทีอ่นมุตัิ 

(โครงการ)
15 19 25 22 22 22 33 25 28 20 25 54

งบประมาณ 
ทีอ่นมุตัิ

(ล้านบาท)
84.5 418.8 107.6 79.2 64.0 79.8 165.8 199.2 187.4 1,090.5 136.5 220.8

งบประมาณ 
ทีม่กีารเบิกจ่าย

(ล้านบาท)
n/ a n/ a 277.4 190.5 126.7 73.52 107.7 120.3 147.6 133.37 211 421.2

ในปี 2560 กฟผ. ได้สนบัสนนุทนุวจิยั จ�านวน 54 โครงการ เป็นจ�านวนเงนิ 220.8 ล้านบาท มโีครงการทีด่�าเนนิงานแล้วเสรจ็ในปีรวม 25 โครงการ  

โดยมโีครงการทีโ่ดดเด่นในด้านประสทิธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบส่งและจ�าหน่าย และนวัตกรรมเพ่ือความยัง่ยนื ดงันี้

DMA	(former	EU8)
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โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง

DMA	(former	EU8)

จากความส�าเร็จของการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายใน  

(Internal Combustion Engine : ICE) เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 

(Electric Vehicle : EV) ในโครงการพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบ 

จากรถยนต์ใช้แล้ว (ระหว่างปี 2553-2559) กฟผ. ได้ร่วมกับ 

สวทช. ต่อยอดโครงการระยะที ่2 (2560-2563) เพ่ือมุง่ขยายผล 

ไปสู่การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์รุ่นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนา 

และน�าไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ โดยได้วิจัยพัฒนาชิ้นส่วนหลัก 

หลายส่วน รวมถึงเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ 

มาบูรณาการกันเพ่ือลดความซับซ้อน ท�าให้ปรับเปล่ียนรถยนต์  

ICE เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี ่(Battery Electric Vehicle : BEV)  

ได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และมีต้นทุนในการดัดแปลงรถยนต์ 

ไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รวมแบตเตอรี่) นอกจากนี้ ยังได้

พัฒนาต้นแบบภาคสนามชุดอุปกรณ์ดัดแปลง (Kit) พร้อมแบบ

ทางวิศวกรรม (Blueprint) โดยมีแผนจัดท�าเป็นเอกสารคู่มือ 

การดัดแปลงเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ 

เพ่ือให้ความรูแ้ละเปิดโอกาสการเข้าถงึยานยนต์ไฟฟ้ามากย่ิงขึน้

ส�าหรบัโครงการนี้ใช้งบประมาณในการวิจยัทัง้ส้ิน ประมาณ 

60 ล้านบาท โดย กฟผ. สนบัสนนุงบประมาณในการวจิยัประมาณ 

25 ล้านบาท และ สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 35 ล้านบาท 

ใช้ระยะเวลาในการวิจัยนาน 30 เดือน ในงานวิจัยจะใช้รถยนต์

ทั้งหมด จ�านวน 4 คัน ได้แก่ รถยนต์ ECO จ�านวน 2 คัน และ

รถยนต์ขนาดกลาง จ�านวน 2 คัน ซึ่งคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ คือ จะช่วยผลักดนัให้เกดิการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้น ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจาก

รถยนต์ BEV มีประสิทธิภาพ Tank-to-Wheels สูงกว่ารถยนต์ 

ICE มากถึง 2-3 เท่าตัว และลดมลพิษทางเสียง 

โครงการน�าร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า  

เพ่ือท�าการวิจยัศกึษาเทคโนโลยโีครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Smart 

Grid) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถน�าไป

เชื่อมโยงให้เกิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในการใช้พลังงาน

ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากระบบ Smart Grid เป็นระบบบริหาร 

การใช้ไฟฟ้าทีส่ามารถค�านวณก�าลังการผลิต รวมทัง้ควบคมุและ

ส่ังจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซลิและโรงไฟฟ้าพลังงาน 

ทดแทนในพ้ืนที่ได้เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าโรงเดียวกัน ท�าให ้

การจ่ายไฟฟ้าสอดคล้องกบัปรมิาณใช้งานจรงิ ลดความสญูเปล่า 

ของการส�ารองการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับ 

การพัฒนาระบบสมาร์ทกรดิจงัหวัดแม่ฮ่องสอนนัน้ เป็นโครงการ

น�าร่องที่ กฟผ. มุ่งการบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าจากข้อจ�ากัด

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ไม่มีทั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่

และสายส่งแรงดันสูงของ กฟผ. โดยไฟฟ้าที่ใช้ในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมาจาก 1. ระบบส่งไฟฟ้าขนาด 115 kV. 

และ 22 kV. ของ กฟภ. 2. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง 

ก�าลังผลิตติดต้ังขนาด 0.5 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการฯ จะขยาย

ก�าลังผลิตเพ่ิมเป็น 3.5 เมกะวัตต์ 3. โรงไฟฟ้าพลังน�้าแม่สะงา 

ก�าลังผลิตติดต้ัง 10.34 เมกะวัตต์ ซึ่งก�าลังผลิตจริงขึ้นอยู่กับ 

ปรมิาณน�า้ในเขือ่น 4. โรงไฟฟ้าพลังงานน�า้เขือ่นผาบ่อง ก�าลังผลิต 

ติดตั้ง 0.85 เมกะวัตต์ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนรุกัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานมแีผนท่ีจะเพ่ิมก�าลังผลิตเป็น  

2 เมกะวัตต์ และ 5. โรงไฟฟ้าดีเซลขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง  

4.4 เมกะวัตต์ เพ่ือตอบสนองความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในอ�าเภอเมอืง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีอยู่ราว 13 เมกะวัตต์
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จุดเด่นที่น่าสนใจของสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน คือ ระบบ

ควบคมุทีอ่อกแบบโดย กฟผ. ซึง่จะท�าหน้าทีจ่ดัเกบ็และรวบรวม 

ข้อมูลต่างๆ อาทิ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 

พลังงานหมุนเวียนที่กระจายอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจน 

ขดีความสามารถของระบบจ�าหน่ายของ กฟภ. ในการส่งจ่ายไฟฟ้า  

และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ ระบบจะรับรู้ 

ข้อมูลสถานะต่างๆ มากข้ึน และน�าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 

สั่งการให้แต่ละส่วนท�างานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ

 ในขณะเดยีวกนั ระบบควบคุมกจ็ะท�าหน้าทีเ่หมอืนสมองกล

อจัฉรยิะทีป่ระมวลผลการท�างานของระบบผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้า 

โดยแบ่งหน้าที่การท�างานเป็น Micro-Energy Management  

System (Micro-EMS) หรือระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งดูแล

ด้านการผลิตไฟฟ้า ท�าหน้าที่ส่ือสารกับระบบจ�าหน่าย หรือ 

Distribution Management System (DMS) ของ กฟภ.  

ซึ่งดูแลด้านผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า 

และลดการสูญเสียในระบบไฟฟ้า ในกรณีที่มีโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้ามากขึ้น

ระบบสมาร์ทกรดิแม่ฮ่องสอน ยังเป็นเครอืข่ายระบบไฟฟ้าย่อย  

(Micro Grid) ที่ปกติจะเชื่อมต่ออยู่กับระบบไฟฟ้าหลัก 115 kV 

(หรอืส�ารอง 22 kV) ทีจ่่ายเข้าสูอ่�าเภอเมอืง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

หรือสามารถแยกตัวเป็นอิสระเมื่อระบบไฟฟ้าหลักมีปัญหา  

(Islanding Operation)

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้น�าระบบการกักเก็บพลังงาน  

(Energy Storage) ซึง่จะท�าให้การจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน

มเีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้ หากระบบไฟฟ้ามปัีญหาขัดข้อง โรงไฟฟ้า 

ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามช่วงเวลา หรือเกิดปัญหาไฟตก ดับ  

ระบบกกัเกบ็พลังงานกจ็ะท�าหน้าทีเ่ป็นแบตเตอรีส่�ารองส่งจ่ายไฟฟ้า 

ให้กับระบบจ�าหน่ายในทันที โดยโครงการฯ มีก�าหนดแล้วเสร็จ

ประมาณกลางปี 2562 ปัจจบุนัอยู่ในข้ันตอนของการจดัซือ้จดัจ้าง

สมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน นอกจากจะช่วยเพ่ิมความมั่นคง 

ของระบบไฟฟ้าในจงัหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ยังเป็นต้นแบบของการ 

น�าเอาสมองกลทีช่าญฉลาดมาช่วยในการบริหารจดัการระบบไฟฟ้า

ท้ังในภาคการผลิตและการใช้ไฟฟ้า และยังรองรับการก้าวไปสู ่

นโยบาย Energy 4.0 ที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพและการน�า

นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

โครงการพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม (Lamtakong Wind Hydrogen 
Hybrid Project for Improving Stability of Wind Generation)

กฟผ. มโีครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากงัหนัลมล�าตะคองระยะที ่2  

ตัง้แต่ปี 2552 ก�าลังการผลิต 18-24 MW ซึง่เป็นการผลติไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทน ที่มีการผลิตไฟฟ้าแปรผันตามปริมาณ

พลังงานทดแทนที่มี ดังนั้นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าจึงไม่สามารถ 

ควบคมุก�าลงัไฟฟ้าทีผ่ลิตจ่ายเข้าระบบจากแหล่งพลังงานทดแทนได้  

จงึน�ามาสู่แนวคิดในการศกึษาการเกบ็พลังงานไฟฟ้า โดยการน�า

พลังงานไฟฟ้ามาผลิตและเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพ่ือผลิตเป็นไฟฟ้า

ในเวลาที่ต้องการ การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจะอาศัยกระบวนการ

แยกน�า้ด้วยกระแสไฟฟ้าจากกงัหนัลมเกดิเป็นก๊าซไฮโดรเจนและ

ก๊าซออกซเิจน ซึง่ก๊าซไฮโดรเจนที่ได้จะถกูเกบ็ในถงัเกบ็ เพ่ือรอ

การน�ามาใช้งานผลติไฟฟ้าจากเซลล์เชือ้เพลงิต่อไป เซลล์เชือ้เพลิง 

เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตไฟฟ้าโดยปฏิกิริยาเคมี Oxidation ของก๊าซ

ไฮโดรเจน ซึง่เป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาติ  

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ด้วยเหตุนี้ระบบการผลิตไฟฟ้ากังหันลม 

ล�าตะคองจงึมส่ีวนของการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนด้วย ซึง่เรยีก

ระบบรวมนี้ว่า ระบบ Wind Hydrogen Hybrid ระบบกักเก็บ

พลงังานแบบนีม้ข้ีอดเีมือ่เทยีบกบัระบบเกบ็พลงังานไฟฟ้าอืน่ๆ คอื  

เป็นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าทีส่ร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต�า่ 

เซลล์ทีต้่องเปล่ียนสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้หลายส่วน 

และไม่มส่ีวนประกอบทีเ่ป็นพิษ ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 

อยู่ท่ีร้อยละ 30-35 และจากโครงการนีจ้ะได้ระบบ Wind Hydrogen  
Hybrid ขนาด 300 kW ท่ีมเีสถยีรภาพในการจ่ายไฟฟ้าคงทีใ่ห้กับ
ศนูย์เรยีนรูด้้านพลงังานโรงไฟฟ้าล�าตะคอง ได้ตลอด 24 ชัว่โมง  
และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.64 
แสนตันต่อปี

DMA	(former	EU8)
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การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง

ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้ังแต่การศึกษา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม รวมถงึการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ

องค์กรอย่างเคร่งครดั จงึไม่มเีหตใุห้เสียค่าปรบัหรอืได้รบัโทษอืน่ 

นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและ 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมจากการมโีครงการของ กฟผ. โดยการประชาสัมพันธ์

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างโปร่งใสและถูกต้อง และ 

น�าประเด็นข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย 

มาพิจารณาแนวทางแก้ไขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ โดยก�าหนดเป็น

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ

ตดิตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. 2548

ในปี 2560 กฟผ. ได้ด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทัง้หมด 5 ประเภท ได้แก่ รายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการหรือกิจการ 

ทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental 

and Health Impact Assessment : EHIA) รายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental 

Examination : IEE) รายงานเกีย่วกบัการศกึษามาตรการป้องกนั

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

(Environmental and Safety Assessment : ESA) และรายงาน

ประมวลหลกัการปฏิบตั ิ(Code of Practice : CoP) โดยมสีถานะ 

การด�าเนินโครงการ ดังนี้ 

• โครงการที่ได้รับความเหน็ชอบ จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

โครงการโรงไฟฟ้าบางประกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

• โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณาขอความเหน็ชอบ จ�านวน 

5 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่4-7 จงัหวัดล�าปาง โครงการโรงไฟฟ้า 

ถ่านหนิเทพา จงัหวัดสงขลา โครงการท่าเทยีบเรอืส�าหรบัโรงไฟฟ้า

ถ่านหนิเทพา จงัหวัดสงขลา โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 

กโิลโวลต์ จอมบงึ-บางสะพาน 2 และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2-สุราษฎร์ธานี 2

• โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษาและจดัท�ารายงานวเิคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า

วังน้อย (ทดแทนชดุที ่1-2) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้  

ระยะท่ี 2 โครงการก่อสร้างสถานเีก็บรกัษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 

จากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�้า (Floating Storage and  

Regasification Unit : FSRU) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกระบี่ 

(ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) จังหวัดกระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือ 

บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่

• โครงการทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ 

ขออนญุาตโครงการ จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา

ทุ่นลอยน�้าขนาดใหญ่ส�าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ 

แสงอาทติย์ ขนาด 250 kW ณ เข่ือนสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธานี 

และโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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จากพลังงานหมนุเวียนควบคูก่บัการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงหลัก 

มาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

และพลังงานทางเลือกของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 

2015) โดยปัจจบัุน กฟผ. มกี�าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 

2,997.72 เมกะวัตต์ สามารถผลติไฟฟ้าได้ 4,593.22 ล้านกโิลวัตต์ 

ชั่วโมง 

ในปี 2560 กฟผ. ได้มีพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดก�าลังผลิต 5 เมกะวัตต์ 

ซึ่งรวมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด 

ไว้ในพื้นที่เดียวกันแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อวิจัยและพัฒนา

พลงังานหมนุเวียนและการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์ โดยจะท�า 

การศกึษาวิจยัเปรยีบเทียบประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าของเทคโนโลยี

แต่ละชนิดว่ามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล 

ที่มีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและฝนตกชุกตลอดทั้งปีหรือไม่ 

เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบทีเ่หมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ในพ้ืนทีภ่าคใต้และพ้ืนทีร่มิชายฝ่ังทะเลทัว่ประเทศต่อไป 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้บรรจุโครงการพลังงานหมุนเวียนไว้

ในแผน AEDP ทั้งสิ้นประมาณ 500 เมกะวัตต์ โดยระยะแรก 

จะทยอยผลติไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2561-2564 จ�านวน 7 โครงการ 

รวมก�าลังผลิต 32 เมกะวัตต์ 

ในปี 2560 กฟผ. ยังคงผลิตพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 

ซึ่งเน้นการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดการพ่ึงพา 

ก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยี 

ถ่านหนิสะอาด เพ่ิมสดัส่วนการจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ และ

เพ่ิมสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน เพ่ือลดผลกระทบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

และมุ่งสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

กฟผ. ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหนิลิกไนต์เป็นเชือ้เพลงิหลักในการ 

ผลิตไฟฟ้า โดยไม่มกีารน�าวัสดรุีไซเคลิมาใช้ในกระบวนการผลิต 

ส�าหรบัแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิของ กฟผ. นัน้ มวัีตถปุระสงค์ 

เพ่ือสร้างความมัน่คงทางพลงังาน ลดความเสีย่งด้านเชือ้เพลิงใน

ระยะยาว และรักษาระดับราคาไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยโรงไฟฟ้า 

ถ่านหินของ กฟผ. ได้น�าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเชิงพาณิชย์มาใช้ 

ท�าให้สามารถควบคมุมลภาวะได้ในระดบัสากล และดกีว่ามาตรฐาน

ทีป่ระเทศไทยก�าหนด และเทคโนโลยโีรงไฟฟ้าแบบ Ultra Super 

Critical ที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและลด 

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีในอดีต  

อย่างไรกต็าม กฟผ. ได้ด�าเนนิการวิจยัและพัฒนาการผลติไฟฟ้า

การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ประเภทเชื้อเพลิง ปริม�ณ

ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต) 305,735.35

น�้ามันเตา (ล้านลิตร) 25.05

ถ่านหิน (ล้านตัน) 15.90

น�้ามันดีเซล (ล้านลิตร) 42.73

ประเภทพลังง�นหมุนเวียน เมกะวัตต์ ร้อยละ

ความร้อนใต้พิภพ 0.30 0.01

น�้า 2,988.18 99.68

แสงอาทิตย์ 6.55 0.22

ลม 2.69 0.09

รวม 2,997.72 100.00

การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ. ปี 2560 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.  
ปี 2560
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ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นโครงการโรงเรียนคาร์บอนต�่า โครงการ

ค่ายเมล็ดพันธ์ุพลังงาน และโครงการให้ความรูค้ณุค่าไฟฟ้าไทย  

เป็นต้น จนส่งผลให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 

ประจ�าปี 2560 รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน 

(ภาครัฐ) อีกด้วย

ในปี 2560 กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด 60,823.31 

ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง ซือ้จากผูผ้ลติเอกชนในประเทศ 103,783.12 

ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และซื้อจากผู้ผลิตต่างประเทศ 24,328.54 

ล้านกิโลวัตต์-ชัว่โมง รวมพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลิตและรบัซือ้ทัง้หมด 

188,934.97 ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง โดย กฟผ. ได้น�าพลังงานไฟฟ้า 

812.94 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือร้อยละ 0.43 ของปริมาณ 

ที่ผลิตและซื้อสุทธิมาใช้ในกิจการของ กฟผ. 

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการจัดการการใช้พลังงานภายใน

องค์กร โดยมีนโยบายการประหยัดพลังงาน ด�าเนินการและ

พัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

ก�าหนดแผนงาน เป้าหมาย และทบทวนการประหยัดพลังงาน 

พร้อมส่ือสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน มีคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานอาคารควบคุม 

กฟผ. และมีแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า โดยในปี 2560 

ได้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือลดการใช้พลังงาน อาทิ การควบคุม

การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ท.101 และ ท.102 

การปรบัเวลาการเดนิเครือ่งปรบัอากาศรวม และการเพ่ิมอณุหภูมิ

และท�าความสะอาดคอนเดนเซอร์ของเครือ่งท�าน�า้เย็น นอกจากนี ้

ยังมีการติดตั้งบอร์ดแสดงปริมาณการใช้พลังงานของอาคาร 

ท.102 โดยแสดงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเดือน การใช้

พลังงานไฟฟ้าสะสม และดัชนีการใช้ไฟฟ้าของพนักงานต่อคน

ต่อเดือน เปรียบเทียบระหว่างชั้นเพ่ือจูงใจให้เกิดการประหยัด

พลังงานอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือเผยแพร่ความรูด้้านการอนรุกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน

อย่างต่อเนือ่ง อาท ิโครงการฉลากเบอร์ 5 โครงการห้องเรยีนสีเขยีว 

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจการของ กฟผ. ปี 2560

กิจก�รของ กฟผ.
พลังง�นไฟฟ้� (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ปี 2559 ปี 2560

สถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงาน 67,872,392 71,376,889

ปั๊มน�้าเขื่อนศรีนครินทร์ 73,652,100 175,438,270

ปั๊มน�้าเขื่อนภูมิพล 12,000 10,905,000

กระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่อง Station Service (Off-Load) 74,173,948 80,107,397

ปั๊มน�้าโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 290,600,000 141,640,000

กิจการเหมืองแม่เมาะ (สัมปทาน) 430,615,927 301,505,477

ส�านักงานใหญ่ทั้งหมด (ไม่รวม Solar Cell) 33,624,737 31,965,585

รวม 970,551,104 812,938,618

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงจากปีที่ผ่านมา 157,612,486

*ความเข้มข้นของการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ คน/ ปี) 2,845.43

หมายเหต ุ*ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าเฉพาะพ้ืนทีส่�านกังานใหญ่ กฟผ.
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ในปี 2560 กฟผ. น�าน�้าจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการด�าเนิน

กิจการ รวมถึงจ่ายให้ชมุชนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้า รวม 394,606,992 

ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน�้าผิวดิน 365,787,325 ลูกบาศก์เมตร  

น�า้บาดาล 72,128 ลกูบาศก์เมตร น�า้ฝน 27,709,023 ลูกบาศก์เมตร  

และน�้าประปา 1,038,516 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้ 

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

โดยมรีะบบควบคมุปรมิาณการสบูน�า้ ระบบควบคมุคณุภาพและ

บ�าบดัน�า้ทีผ่่านการใช้งานก่อนระบายลงสู่แหล่งน�า้ให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�า้

สาธารณะ การใช้น�้าของชุมชนโดยรอบ และความหลากหลาย

ทางชวีภาพ โดยนอกจากการบรหิารจดัการน�า้ภายในองค์กรแล้ว 

กฟผ. ยังได้ร่วมเป็นคณะอนกุรรมการติดตามและวเิคราะห์แนวโน้ม 

สถานการณ์น�้า และได้ส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานการณ์อ่างเก็บน�้าของเขื่อนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลและ

รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

การใช้น้�า

การน�าน้�ามาใช้ จ�าแนกตามแหล่งน้�า 

ลำ�ดับ
สถ�นท่ี

ปฏิบัติง�น

ปี 2559 ปี 2560

น้ำ�ผิวดิน
(ลบ.ม.)

นำ�้บ�ด�ล
(ลบ.ม.)

นำ�้ฝน
(ลบ.ม.)

นำ�้ประป�
(ลบ.ม.)

รวม
(ลบ.ม.)

น้ำ�ผิวดิน
(ลบ.ม.)

นำ�้บ�ด�ล
(ลบ.ม.)

น้ำ�ฝน
(ลบ.ม.)

นำ�้ประป�
(ลบ.ม.)

รวม
(ลบ.ม.)

1 โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนและ

พลังความร้อน

ร่วม

1,284,335,215 217 179,790 506,263 1,285,021,485 361,147,208 2,726 98,141 510,380 361,758,455

2 โรงไฟฟ้า

พลังน�้า

5,020,357 0 0 0 5,020,357 4,640,117 0 0 0 4,640,117

3 ส�านกังานใหญ่ 0 0 0 330,470 330,470 0 0 0 259,391 259,391

4 สถานีไฟฟ้า

แรงสูงและ

ส�านักงาน

สังกัดสายรอง

ระบบส่ง

0 81,614* 0 268,821 350,435 0 69,402 103,022 268,745 441,169

5 เหมือง

แม่เมาะ

0 0 25,770,680* 0 25,770,680 0 0 27,507,860 0 27,507,860

รวม 1,289,355,572 81,831 25,950,470 1,105,554 1,316,493,427 365,787,325 72,128 27,709,023 1,038,516 394,606,992

หมายเหต ุ
1. ขอบเขตการรายงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม จ�านวน 8 โรง (โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน�้าพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้ากระบ่ี) โรงไฟฟ้าพลังน�้า จ�านวน 14 โรง (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ  
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา เขื่อนน�้าพุง เขื่อนห้วยกุ่ม 
เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนบางลาง (เขื่อนปากมูลยังไม่มีระบบบันทึกการใช้น�้าภายใน)) สถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงานสังกัดสายงานระบบ
ส่ง เหมืองแม่เมาะ และส�านักงานใหญ่ 

2. ปริมาณการน�าน�้ามาใช้จากแหล่งน�้าผิวดิน ค�านวณจากปริมาณน�้าที่สูบเข้าซึ่งอ่านค่าจากมิเตอร์ คูณด้วยระยะเวลาการเดินเครื่อง (ในจ�านวนนี้ ไม่รวมถึง 
น�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�้า ซึ่งเป็นน�้าที่สูบเข้าและปล่อยกลับสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ) ส�าหรับแหล่งน�้าประเภทน�้าประปา อ้างอิงข้อมูล
จากการเรียกเก็บค่าบริการจากประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 

3. *พบข้อผิดพลาดในการรายงานตัวเลขน�้าบาดาลของสถานีไฟฟ้าแรงสูงฯ และน�้าฝนของเหมืองแม่เมาะ ในรายงานปี 2560 จึงได้มีการปรับแก้ตัวเลขให้ถูกต้อง 
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แม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณหน้าทีต้ั่งของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 

จัดเป็นแหล่งน�้าประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการ 

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ซึ่งเป็นแหล่งน�้า

ที่รับน�้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และใช้ประโยชน์เพ่ือ

การอุปโภคบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและ 

ผ่านกระบวนการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ก่อน และสามารถใช้ประโยชน์

เพ่ือการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อ

คุณภาพน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา จึงได้มีการควบคุมคุณภาพ 

น�า้หล่อเย็นและน�า้ทิง้จากกจิกรรมต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า ให้มค่ีา 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด 

กฟผ. มีการศึกษาเบื้องต้นเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 

ในการน�ามาพัฒนาโครงการ (Site Selection) รวมถงึมกีารจดัท�า 

รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility  

Study) ในเบือ้งต้น โดยพิจารณาถงึปรมิาณการใช้น�า้ ความเพียงพอ 

ของแหล่งน�า้ และปริมาณการสูบน�า้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้น โรงไฟฟ้าของ กฟผ. จึงไม่มีการ

สูบน�้าจากแหล่งน�้าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครอง หรือพื้นที่

ที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพ 

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ประเมินผลกระทบจากการใช้น�้าจาก

แหล่งน�้าต่างๆ ของโรงไฟฟ้า ทั้งในด้านปริมาณการใช้น�้าและ

ด้านระบบนเิวศก่อนการด�าเนนิโครงการ โดยได้ระบรุายละเอยีด

ของการใช้น�้าจากแหล่งน�้าไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะรฐัมนตรแีล้ว อาท ิโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ

ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ที่มีความกว้างบริเวณหน้าที่ต้ังโรงไฟฟ้า

ระหว่าง 260-280 เมตร และมีความลึกริมฝั่งที่ตั้งโรงไฟฟ้า  

1-9 เมตร โรงไฟฟ้าพระนครเหนอืจะด�าเนนิการสูบน�า้ทีค่วามลึก

ประมาณ 4.5 เมตร จากพ้ืนท้องน�า้ เพ่ือน�าเข้ามาใช้ในกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าและกระบวนการหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า ตามปริมาณ 

ที่ไม่เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ซึง่คดิเป็นปรมิาณร้อยละ  

0.69 ของปริมาณน�้าท่าในช่วงฤดูแล้ง 

การป้องกันผลกระทบ

ร้อยละของน้�าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ้�า ปี 2560

ลำ�ดับ สถ�นท่ีปฏิบัติง�น

ปี 2559 ปี 2560

ปริม�ณน้ำ�ท่ีนำ�ม�
รีไซเคิลและใช้ซ้ำ�

(ลบ.ม.)
ร้อยละ

ปริม�ณน้ำ�ท่ีนำ�ม�
รีไซเคิลและใช้ซ้ำ�

(ลบ.ม.)
ร้อยละ

1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม 2,418,172,114 188.18 2,280,317,934 630

2 โรงไฟฟ้าพลังน�้า 0 0 0 0

3 ส�านักงานใหญ่ 0 0 48,096 19

4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงานสังกัดสายงาน

ระบบส่ง

0 0 0 0

5 เหมืองแม่เมาะ 0 0 0 0

รวม 2,418,172,114 188.18 2,280,366,030 578

หมายเหต ุ ปรมิาณน�า้ทีน่�ามารีไซเคลิและใช้ซ�า้ ค�านวณจากปรมิาณน�า้ที่ใช้ในระบบหล่อเย็น คณูด้วยจ�านวนรอบการหมนุเวียนของน�า้ในระบบดงักล่าว นอกจากนี้  
 ยังรวมไปถึงน�้าที่น�ามาใช้ซ�้าโดยการรดน�้าต้นไม้ 

103-1,	103-2,	103-3,	303-2,	303-3



054 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

ในปี 2560 กฟผ. มีการระบายน�้าจากระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 

131,551,558.94 ลูกบาศก์เมตร โดยควบคมุคณุภาพน�า้ตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครดัก่อนระบายออกจากทกุโรงไฟฟ้า 

ของ กฟผ. ลงสู่แหล่งน�้าเดิม ส่วนน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคอื่นๆ จะผ่านการบ�าบัดและควบคุมคุณภาพให้มีค่า 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนดเช่นกัน แต่มักจะน�าไปใช้รดน�้าต้นไม้ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ไม่ได้ระบายลงสู่แหล่งน�้า

ส�าหรับการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้ติดตั้งตะแกรงกั้นสัตว์น�้าและสัตว์น�้าวัยอ่อนไว้บริเวณ 

จุดสูบน�้าเข้า (Intake) ของโรงไฟฟ้า เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อทรัพยากรนิเวศแหล่งน�้า และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา  

เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี

การระบายน้�าทิ้ง 
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การจัดการก๊าซเรือนกระจกและมลสารทางอากาศ 

คาร์บอน (HFCs) และซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF
6
) โดยเป็นการ 

ประเมนิและรวบรวมปรมิาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรอืนกระจก 

ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตการด�าเนินงานของ

องค์กรแบบควบคุมการด�าเนินงาน (Operational Control) 

ครอบคลุมกิจกรรม เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้รถยนต์

องค์กร การใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือดบัเพลงิ ระบบบ�าบัดน�า้เสีย 

การใช้น�า้ประปา เป็นต้น ไม่นบัรวมปรมิาณการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากหน่วยธุรกิจหรือโรงงานที่องค์กรมี

ส่วนเป็นเจ้าของแต่ไม่มีอ�านาจควบคุมการด�าเนินงานได้ โดยใช้

ข้อมูลปี 2558 เป็นปีฐาน เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการด�าเนินการ

ประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ทอ์งค์กรครอบคลุมหนว่ยงานหลักของ 

กฟผ. ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) สมมติฐานที่ใช้ วิธีการ 

ประเมิน และการจัดท�ารายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซ 

เรอืนกระจกขององค์กร ได้ด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัทกุข้อก�าหนด 

ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 

ปี 2559 กฟผ. ได้ด�าเนินการประเมินการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon 

Footprint for Organization : CFO) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 

(Greenhouse Gases-Part 1 : Specification with Guidance 

at the Organization Level for Quantification and Reporting 

of Greenhouse Gas Emissions and Removals) จ�านวน  

12 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าบางปะกง 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวงัน้อย โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ โรงไฟฟ้าน�้าพอง โรงไฟฟ้ากระบี่ เหมืองลิกไนต์

แม่เมาะ ศนูย์ซ่อมและผลติอะไหล่โรงไฟฟ้า ส�านกังานหนองจอก 

ส�านกังานใหญ่ กฟผ. และศนูย์ปฏิบติัการบ�ารงุรกัษา ส�านกังาน

ไทรน้อย โดยในปี 2560 มกีารประเมนิฯ และน�าเสนอข้อมลูเพ่ิมอีก 

1 หน่วยงาน คือ โรงไฟฟ้าลานกระบือ รวมเป็น 13 หน่วยงาน

 

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่ท�าการพิจารณา 

ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) มีเทน (CH

4
) ไนตรัส

ออกไซด์ (N
2
O) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ไฮโดรฟลูออโร

กฟผ. ให้ความส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะน�าไปสู ่

การเป็นองค์กรท่ีพัฒนาอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแผนระยะยาว 

การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก กฟผ. (ปี 2561-2573) ซึง่ได้จดัท�าให้สอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศ และรองรับ

การด�าเนินงานตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ (Nationally Determined Contribution : NDC)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก�าเนิดประเภทต่างๆ ปี 2559 และปี 2560 
ตามมาตรฐาน ISO 14064-1

แหล่งกำ�เนิด

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (tCO
2
e)* 

ปี 2559
ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (tCO

2
e)* 

ปี 2560

1Scope 1 2Scope 2 3Scope 3 1Scope 1 2Scope 2 3Scope 3

1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 17,934,245 261,816 69 17,409,840 256,338 69

2. โรงไฟฟ้าบางปะกง 4,039,523 28,716 15 1,768,319 33,145 14

3. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 3,355,458 20,919 212 2,792,942 22,366 211

4. โรงไฟฟ้าวังน้อย 2,107,814 83,266 5 1,906,800 72,044 0.16

5. โรงไฟฟ้าจะนะ 4,110,944 1,871 4 3,501,062 2,326 4

6. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 4,041,705 7,633 67 4,238,552 3,620 62

7. โรงไฟฟ้าน�้าพอง 2,252,938 69 4  1,480,931 237 5

8. โรงไฟฟ้ากระบี่ 140,979 10,648 4 77,146 7,302 2

9. เหมืองแม่เมาะ 137,554 279,504 41 141,922 178,054 41

10. ศนูย์ซ่อมและผลิตอะไหล่  

 โรงไฟฟ้า สนง. หนองจอก

245 770 8 221 1,017 7

11. ส�านักงานใหญ่ กฟผ. 8,803 15,171 2,601 5,240 14,948 2,689

12. ศูนย์ปฏิบัติการบ�ารงุรกัษา 

 สนง. ไทรน้อย

754 916 244 754 916 244

13. โรงไฟฟ้าลานกระบือ 176,825 75 1

รวม 38,130,962 711,299 3,274 33,500,554 592,387 3,348

38,845,535 34,096,289

หมายเหตุ 1. *เป็นข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ปี 2559 ทีผ่่านการทวนสอบและได้รบัการรบัรองจากบรษิัท บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย)  
  จ�ากัด ในปี 2560
 2. **แหล่งก�าเนิดที่ 1-12 เป็นข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2560 ที่อยู่ระหว่างการทวนสอบในปี 2561
 3. 1 Scope 1 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของ 
  เชื้อเพลิงจากการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่ง การใช้สารท�าความเย็น และการใช้ปุ๋ย เป็นต้น
 4. 2 Scope 2 คอื การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) เช่น การซือ้พลังงานมาใช้ในองค์กร  
  เช่น การซื้อไฟฟ้า ความร้อนและไอน�้า เป็นต้น
 5. 3 Scope 3 คอื การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน่ๆ (Other Indirect Emissions) ได้แก่ การใช้กระดาษของแหล่งก�าเนดิ 1-13 และ 
  การใช้น�้าประปาของแหล่งก�าเนิดที่ 10-12 

กฟผ. ได้ประเมินความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า ประจ�าปี 2560 

โดยรายงานเป็นปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลิตได้ ก๊าซเรือนกระจกทีพิ่จารณา ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ :  

CO
2
) ซึ่งค�านวณตามมาตรฐานของ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

103-1,	103-2,	103-3,	305-1,	305-2,	305-3,	305-4



057รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2560

ปี

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (tCO
2
e) พลังง�นไฟฟ้�สุทธิ (MWh) kgCO

2
/ kWh

ก๊�ซ

ธรรมช�ติ

(1)

น้ำ�มันเต�

(2)

น้ำ�มัน

ดีเซล

(3)

ลิกไนต์

(4)

รวม

(5) = 

(1)+(2)+ 

(3)+(4)

เช้ือเพลิง

ฟอสซิล

(6)

พลังง�น

หมุนเวียน

(7)

รวม

(8) = 

(6)+(7)

เฉพ�ะ

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

2560 17,494,788 77,127 115,484 16,811,959 34,499,359 56,124,291 4,667,125 60,791,416 0.6147 0.5675

หมายเหตุ: kgCO
2
/ kWh หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยพลังงานไฟฟ้าสุทธิ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

เทคโนโลยีสะอาด และมาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลาก

อปุกรณ์เบอร์ 5 คดิเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้ทัง้ส้ิน 

3,959,171 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO
2
e) 

โดยกระบวนการคัดเลือกมาตรการ การก�าหนดปีฐาน สมมตฐิาน

ที่ใช้ วิธีการค�านวณ รวมถึงกระบวนการตรวจวัด รายงาน และ

การทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification : 

MRV) เป็นไปตามคู ่มือแนวทางการติดตามประเมินผล 

การลดก๊าซเรอืนกระจกในระดบัมาตรการส�าหรบัภาคผลติไฟฟ้า 

ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. และองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

• ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คิด

จากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเดียว 

คิดเป็น 0.6147 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลวัตต์- 

ชั่วโมง (kgCO
2
/ kWh)

• ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีค่ดิจากปรมิาณ

ไฟฟ้าทีผ่ลิตได้สุทธิ คดิเป็น 0.5675 กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO
2
/ kWh) 

กฟผ. มุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตาม

แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA) 

โดยได้ทวนสอบและรายงานผลการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจก

ของ กฟผ. ทั้งในระดับมาตรการและระดับโครงการ ดังนี้ 

การลดก๊าซเรือนกระจกระดับมาตรการ ปี 2560 กฟผ. 

ได้ประเมนิผลและรายงานการลดก๊าซเรอืนกระจกในระดบัมาตรการ 

ประจ�าปี 2559 ประกอบด้วยการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก 

4 มาตรการ คือ 

มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

ปี 2560 กฟผ. มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เฉพาะส่วนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

(ก๊าซธรรมชาติ น�้ามันเตา น�้ามันดีเซล และลิกไนต์) ไม่นับรวม

ทีป่ล่อยจากรถยนต์ เคร่ืองจกัร การร่ัวซมึของสารเคม ีและอ่ืนๆ 

จ�านวน 34,499,359 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO
2
e) 

พลังงานไฟฟ้าทีผ่ลิตจากเชือ้เพลงิฟอสซลิอย่างเดยีว 56,124,291 

เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สุทธิ  

(รวมทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน) 60,791,416 

เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ซึ่งคิดเป็นความเข้มของการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนี้

การลดก๊าซเรือนกระจก 

305-4,	305-5



058 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ปี 2559

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ปี 2560

ม�ตรก�ร ปริม�ณก�รลดก๊�ซเรือนกระจก (tCO
2
e)

1. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 1,837,045

2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 120,910

3. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด 1,372,061

4. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 629,155

รวม 3,959,171

ม�ตรก�ร ปริม�ณก�รลดก๊�ซเรือนกระจก (tCO
2
e)

1. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2,508,809

2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า อยู่ระหว่างด�าเนินการ

3. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด 1,098,349

4. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 723,083

รวม 4,330,241

หมายเหต:ุ ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกตามมาตรการของ กฟผ. ปี 2559 ได้รบัการรบัรองจากกระทรวงพลงังานแล้ว

หมายเหต:ุ ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกตามมาตรการของ กฟผ. ปี 2560 อยู่ระหว่างการด�าเนนิการและยงัไม่ได้รบัการรบัรองจากกระทรวงพลังงาน

ส�าหรับการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ ประจ�าปี 2560 นั้น อยู่ระหว่างการด�าเนินงานรวบรวมและ

ประเมินผลข้อมูล ก่อนจัดท�ารายงานการลดก๊าซเรือนกระจก 

การลดก๊าซเรือนกระจกระดบัโครงการ กฟผ. ได้ด�าเนนิการ

ทัง้ในระดบัสากลและระดบัประเทศ โดยในระดบัสากลด�าเนนิการ

ผ่านโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 

Mechanism : CDM) ซึง่ในปี 2560 กฟผ. ได้รบัการรบัรองปรมิาณ

การลดก๊าซเรอืนกระจกจากคณะกรรมการบรหิารโครงการกลไก

การพัฒนาทีส่ะอาด (CDM Executive Board : CDM EB) จ�านวน  

3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรบัปรงุประสทิธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

เคร่ืองท่ี 10-11 ใช้ระเบียบวิธีการค�านวณและวิธีการติดตาม

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยระเบียบวิธี AM0062 Version 2-  

Energy Efficiency Improvements of a Power Plant through 

Retrofitting Turbines โดยใช้ข้อมูลปี 2547-2549 เป็นปีฐาน

ในการค�านวณ และอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า

พลังน�้าท้ายเข่ือนแม่กลองและโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้าย

เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ ใช้ระเบยีบวิธกีารค�านวณและวธีิการติดตาม

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกด้วยระเบยีบวิธี AMS-I.D. Version 17 : 

Grid Connected Renewable Electricity Generation ส�าหรบั

ก๊าซเรือนกระจกที่ท�าการพิจารณา คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) และการด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกประเภททางตรง (Scope 1) โดยปริมาณการ

ลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิขึน้หรือคาร์บอนเครดติภายใต้โครงการ 

CDM เรียกว่า CERs (Certified Emission Reductions) 

305-5



059รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ CDM ที่ผ่านการทวนสอบ (Verification)  
และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ในปี 2560

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ T-VER ที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในปี 2560

โครงก�ร
ขน�ด

(เมกะวัตต์)
ร�ยละเอียด

ปริม�ณก�รลดก๊�ซ
เรือนกระจก 
(tCO

2
e)

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

   เครื่องที่ 10-11
2 x 300

ข้อมูลตั้งแต่ 
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558

380,541

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนแม่กลอง
2 x 6.176

ข้อมูลตั้งแต่ 
1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2557

3,364

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
6.465

ข้อมูลตั้งแต่ 
1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2557

1,755

โครงก�ร ร�ยละเอียด
ปริม�ณก�รลดก๊�ซ

เรือนกระจก (tCO
2
e)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.

ข้อมูลตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

807

ส�าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ กฟผ. 

ได้ด�าเนนิการผ่านโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program : T-VER) โดยในปี พ.ศ. 2560 กฟผ. 

ได้รบัการรบัรองปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกจากองค์การบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้แก่ โครงการลด

ก๊าซเรอืนกระจกโดยการปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

สถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ใช้ระเบียบวิธีการค�านวณและวิธีการ

ตดิตามปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกด้วยระเบยีบวิธี T-VER-METH- 

EE-01 Version 03 : การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพพลงังาน (Energy Efficiency Improvement 

for Lightings) ส�าหรับก๊าซเรือนกระจกที่ท�าการพิจารณา คือ  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) และการด�าเนนิการดังกล่าวถอืเป็น 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภททางตรง (Scope 1) 

โดยปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกดิข้ึนหรอืคาร์บอนเครดติ

ภายใต้โครงการ T-VER เรียกว่า VERs (Verified Emission 

Reductions) 
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การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Measurement, Reporting and Verification System : MRV) 

ส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมทีเ่ข้าร่วมเป็นโรงงานน�าร่องทัง้หมด  

15 แห่ง และพัฒนาแนวทางการบรหิารจดัการ และกฎการด�าเนนิงาน 

ของระบบ Thailand V-ETS ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก�าลังพัฒนา

ปี 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายรายงานการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม รวมถึงศึกษาและปรับปรุง 

ระบบ MRV ให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงไฟฟ้า  

โรงกล่ันน�้ามัน ปูนซีเมนต์ กระดาษ และอ่ืนๆ โดยจะรวบรวม 

ผลการศึกษาทั้งหมดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลัง

ปี 2563

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง ที่ระบายออกปล่องนั้น 

จะใช้วิธีมาตรฐานที่ก�าหนดโดยองค์การพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental  

Protection Agency : US.EPA) ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก

จากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า (พ.ศ. 2547) 

ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ 

ทีร่ะบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มค่ีาอยู่ในเกณฑ์ 

มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดและค่าควบคุมที่ก�าหนดไว ้

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการหรือกิจการ 

ทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ก�าหนด

เสมอมา ซึ่งค่าควบคุมที่ก�าหนดในรายงาน EIA/ EHIA จะมีค่า

เข้มงวดกว่าค่าที่กฎหมายก�าหนด

ระบบการซือ้ขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ 

ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading 

Scheme : Thailand V-ETS) เป็นกลไกทีอ่งค์การบรหิารจดัการ

ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) พัฒนามาจากระบบการซือ้ขาย

ใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Trading Scheme : 

ETS) ซึง่เป็นทีรู่จ้กัและใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศพัฒนาแล้ว 

ถือเป็นเครือ่งมอืหนึง่ที่ใช้แรงจงูใจทางการเงนิ ในการส่งเสริมให้

ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กฟผ. ได้ลงนามบนัทกึความร่วมมอื (MOU) โครงการน�าร่อง

ระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยกา๊ซเรือนกระจกภาคสมคัรใจของ

ประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบ

กฟผ. มีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อมทัง้จากแหล่งก�าเนดิและบรเิวณพ้ืนทีช่มุชนรอบโรงไฟฟ้า 

อย่างสม�า่เสมอ โดยมกีารตดิตัง้ระบบตรวจสอบคณุภาพอากาศ

จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission 

Monitoring System : CEMS) ท่ีโรงไฟฟ้าทุกแห่งของ กฟผ. 

ซึง่มลสารทีท่�าการตรวจวัดเป็นมลสารส�าคญัทีเ่กดิจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
X
) ก๊าซซลัเฟอร์

ไดออกไซด์ (SO
2
) และฝุ่นละออง ข้อมูลผลการตรวจวัดจะถูก

เก็บบันทึกและรายงานต่อกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเพ่ือตรวจสอบตามที่กฎหมายก�าหนด และมีการ

รายงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาผ่านจอแสดงผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า รวมถึงมีการรายงาน

ผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้งไว้ที่หน่วยงานราชการและบริเวณชุมชน 

ใกล้เคยีงโรงไฟฟ้าเพ่ือให้ประชาชนได้รบัทราบด้วยเช่นกนั นอกจากนี้  

ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องแบบ 

ครัง้คราว ปีละ 2 ครัง้ โดยการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  

การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การจัดการมลสารทางอากาศ 

103-1,	103-2,	103-3,	EU5
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กระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. นั้นไม่ได้มีการผลิต 

น�าเข้า หรอืส่งออกสารท�าลายโอโซนทกุชนดิ เนือ่งจากในปี 2541 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก�าหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ

สารที่ท�าลายชั้นบรรยากาศของโอโซน โดยห้ามใช้สารในกลุ่ม  

CFC-11, CFC-12 และควบคุมการน�าเข้าของสารที่ท�าลาย 

ชั้นโอโซน และได้ยกเลิกการใช้สาร CFC-113, CFC-114,  

CFC-115, เมทิลคลอโรฟอร์ม และสารฮาลอน 

ส�าหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

บริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้านั้น กฟผ. ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง (Ambient 

Air Quality Monitoring Station : AAQMS) บรเิวณชมุชนรอบ

โรงไฟฟ้าเพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

และมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบ

ครั้งคราว ปีละ 2 ครั้ง ด้วยเช่นกัน โดยใช้รถตรวจวัดคุณภาพ

อากาศทีม่เีครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เช่น เครือ่งตรวจวัด 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) เครื่องตรวจวัดก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ (NO
2
) เครือ่งตรวจวดัฝุน่ละอองรวม (Total Suspended  

Particles : TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) เป็นต้น

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดไว้ในรายงาน 

 EIA/ EHIA กฟผ. ได้รายงานผลการตรวจวัดท้ังหมดไว้ในรายงาน

ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมของแต่ละ 

โรงไฟฟ้าให้ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมทราบเป็นประจ�าทกุ 6 เดอืน ทัง้นี ้หากผลการตรวจวัด 

มแีนวโน้มทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชน ระบบภายในสถานี

ตรวจวัดจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศนูย์ปฏิบตักิาร เพ่ือให้ผูท้ี่

เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว สามารถควบคุม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

103-1,	103-2,	103-3,	305-6
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ปริมาณการปล่อยมลสารจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ประจ�าปี 2560

โรงไฟฟ้� หน่วยก�รผลิต เชื้อเพลิง

ปริม�ณก�รปล่อยมลส�ร

SO
2
 (ตัน/	ปี) NO

X
 (ตัน/	ปี) ฝุ่นละออง (ตัน/	ปี)

แม่เมาะ พลังความร้อน เครื่องที่ 4 ลิกไนต์ 1,938.77 3,878.40 64.38

พลังความร้อน เครื่องที่ 5 ลิกไนต์ 1,998.62 3,995.28 66.44

พลังความร้อน เครื่องที่ 6 ลิกไนต์ 1,572.45 4,062.38 65.56

พลังความร้อน เครื่องที่ 7 ลิกไนต์ 1,502.54 3,791.72 61.94

พลังความร้อน เครื่องที่ 8 ลิกไนต์ 2,381.89 5,222.03 97.18

พลังความร้อน เครื่องที่ 9 ลิกไนต์ 2,692.35 5,152.69 111.42

พลังความร้อน เครื่องที่ 10 ลิกไนต์ 2,263.15 3,820.24 102.71

พลังความร้อน เครื่องที่ 11 ลิกไนต์ 2,014.23 5,167.73 126.13

พลังความร้อน เครื่องที่ 12 ลิกไนต์ 2,847.54 5,083.62 110.64

พลังความร้อน เครื่องที่ 13 ลิกไนต์ 2,148.08 4,659.42 86.43

บางปะกง พลังความร้อน เครื่องที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ/ น�้ามันเตา 0.29 31.21 1.69

พลังความร้อน เครื่องที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ/ น�้ามันเตา 0.31 25.26 1.52

พลังความร้อน เครื่องที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ/ น�้ามันเตา 3.84 486.68 13.11

พลังความร้อน เครื่องที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ/ น�้ามันเตา 0.31 43.69 1.41

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 0.09 17.13 0.46

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 0.92 132.44 2.87

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5 ก๊าซธรรมชาติ 33.35 1,836.67 119.33

กระบี่ พลังความร้อน เครื่องที่ 1 น�้ามันเตา 22.25 176.78 20.59

พระนครใต้ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 2.14 208.67 7.07

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 11.49 475.96 46.48

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 49.53 2,181.45 90.14

วังน้อย พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 0.36 48.37 1.45

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0.23 32.30 1.39

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 1.10 164.46 14.31

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 17.90 463.47 34.84

จะนะ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 8.11 809.30 73.93

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 9.26 385.73 43.64

พระนครเหนอื พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 20.25 839.57 94.15

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 18.52 221.61 102.83

น�้าพอง พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 124.57 3,133.91 62.30

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 94.30 2,826.84 86.57
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และไหลลงอ่าวไทยระหว่างอ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กบัอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีมคีวามยาว 120 กโิลเมตร ลักษณะเด่น 

ของแม่น�า้บางปะกง คอื มกีารเปลีย่นแปลงความเคม็ของน�า้สงูมาก  

โดยความเค็มจะแพร่กระจายข้ึนมาได้ถึงอ�าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และสูงข้ึนไปอีกตามอิทธิพลของน�้าทะเลที่สูงขึ้น 

แม่น�้าบางปะกงเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ 

ก่อนการด�าเนินโครงการ มีหัวข้อการศึกษาดังนี้

ทรพัยากรป่าไม้ ผลการส�ารวจพ้ืนทีบ่รเิวณรมิฝ่ังแม่น�า้บางปะกง

นบัจากโรงไฟฟ้าบางปะกงไปถงึปากแม่น�า้บางปะกง พบพืชพรรณไม้ 

ชายเลนซึ่งเป็นไม้ยืนต้นอยู่หนาแน่น พืชพรรณโดดเด่น คือ 

ต้นจาก แสมขาว ล�าพู รองลงมา คอื แสมด�า พังกาหวัสุมดอกขาว 

ตาตุม่ทะเล เป็นต้น ซึง่จากการส�ารวจลกัษณะการใช้ทีด่นิปี 2554 

และปี 2557 พบทรพัยากรป่าไม้มแีนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ 3.76 ตาราง

กโิลเมตร โดยพันธ์ุไม้หลักทีพ่บไม่แตกต่างกนั แต่เนือ่งจากมกีาร

ปลูกป่าจ�าพวกโกงกางเพิ่มมากขึ้น จึงพบต้นโกงกางกระจายตัว

อยู่ในพื้นที่ป่าแสมและป่าจากมากขึ้น

กฟผ. ได้ค�านึงถึงผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการมีโครงการ

โรงไฟฟ้า จึงได้ให้ความส�าคัญในการศึกษาและจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง

ทุกโครงการ โดยหัวข้อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเป็น

หนึ่งในหัวข้อที่ กฟผ. ให้ความส�าคัญในการศึกษาและวิเคราะห์ 

ผลกระทบ และน�าผลการศกึษามาก�าหนดมาตรการในการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมถึงมาตรการตดิตามตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า 

และด้านนิเวศแหล่งน�้าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด�าเนินการ

ของโครงการ

โรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น�้าบางปะกง 

โดยอยู่ห่างจากปากแม่น�้าบางปะกงข้ึนมาตามล�าน�้าประมาณ 

11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�าคัญ คือ 

แม่น�้าบางปะกง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับชาติ 

เป็นแม่น�า้ทีม่นี�า้ไหลตลอดปี โดยมจีดุเริม่ต้นบรเิวณแม่น�า้นครนายก

และแม่น�า้ปราจนีบรุ ีบรรจบกบัอ�าเภอบางน�า้เปรีย้ว จงัหวัดฉะเชงิเทรา  

กฟผ. ด�าเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญในพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติ 

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเป็นประจ�าทกุปี ปีละ 2 ฉบบั ซึง่มรีายละเอยีดการด�าเนนิการติดตาม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่ส�าคัญของโรงไฟฟ้า กฟผ. ดังเช่นกรณีของ 

โรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งมีรายละเอียดการด�าเนินการ ดังนี้

การทดแทนแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศแก่พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ 
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ทรัพยากรสัตว์ป่า ผลการส�ารวจพ้ืนที่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่

โรงไฟฟ้าบางปะกงในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น�้า

บางปะกง เมื่อปี 2554 พบสัตว์ป่าทั้งหมด 139 ชนิด แบ่งเป็น 

นกจ�านวน 103 ชนดิ สตัว์เลือ้ยคลานจ�านวน 19 ชนดิ สัตว์สะเทนิน�า้ 

สะเทนิบกจ�านวน 10 ชนดิ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมจ�านวน 7 ชนดิ จาก

การส�ารวจในปี 2557 พบว่า มสัีตว์ป่าเป็นจ�านวนทัง้ส้ิน 168 ชนดิ 

ประกอบด้วย นก 130 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 19 ชนิด และ 

สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 11 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 ชนิด 

ซึ่งสัตว์ป่าประเภทนกมีความหลากหลายของชนิดมากที่สุดเมื่อ 

เทยีบกบัสัตว์ป่าประเภทอืน่ๆ ทีจ่ะมคีวามหลากหลายไม่แตกต่างกนั 

มากนกั ส�าหรับชนดิความหลากหลายของนกทีเ่พ่ิมขึน้นัน้ เป็นผล 

มาจากชนดิของนกอพยพทีเ่ปล่ียนแปลงถิน่ทีอ่ยูต่ามสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสม เช่น มีแหล่งอาหารและแหล่งท่ีอยู่อาศัย ผลการ

ส�ารวจสามารถสรปุได้ว่าสัตว์ป่ามคีวามชกุชมุในระดบัน้อย และ

เป็นกลุ่มสตัว์ป่าทีอ่าศยัหากนิในพ้ืนทีโ่ล่ง สามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป

นเิวศวทิยาทางน�า้ ผลการส�ารวจเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืช 

แพลงก์ตอนสตัว์ สตัว์หน้าดนิ ไข่ปลา และปลาวัยอ่อน ในแม่น�า้

บางปะกง คลองบางนา และคลองบางแสม ในปี 2554 และปี 2557  

พบว่าชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช สัตว์หน้าดิน 

ไข่ปลา ไม่มกีารเปลีย่นแปลงความหลากหลายของชนดิทีแ่ตกต่างกนั 

มากนัก แต่ส�าหรับแพลงก์ตอนสัตว์และปลาวัยอ่อน มีจ�านวน

ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า

เพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

กฟผ. จดัท�าโครงการ “กฟผ. ปลกูป่าชายเลนเพ่ือเพ่ิมห่วงโซ่ 

อาหารสัตว์น�า้วัยอ่อน” และ “โครงการปลูกป่าชายเลน” เพ่ือฟ้ืนฟู 

และสร้างพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณรอบๆ โรงไฟฟ้าบางปะกง  

เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้

ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน

นเิวศแหล่งน�า้ เพ่ืออนรุกัษ์ระบบนเิวศของแม่น�า้บางปะกง โดยการ 

สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาทางน�้าบริเวณ

แม่น�้าบางปะกง คลองบางนา คลองบางแสม และเกาะท่าข้าม 

กับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งก�าหนดให้ กฟผ. ปล่อยพันธุ์

สัตว์น�า้ซึง่ประกอบด้วย ปลากะพง ประมาณ 50,000 ตัว ปลาอกี 

300,000 ตัว และกุ้งทะเล 6,000,000 ตัว ลงในแหล่งน�า้ดงักล่าว

การด�าเนนิโครงการด้านการฟ้ืนฟูระบบนเิวศโรงไฟฟ้าบางปะกง 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พื้นที่การด�าเนินงาน โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน 

เครื่องที่ 1-2) พัฒนาขึ้นในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บางปะกง ชุดที่ 1-2 เดิมที่ถูกปลดออกจากระบบแล้ว มีขนาด

ประมาณ 50 ไร่ และไม่มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

สภาพพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ว่างในบริเวณโรงไฟฟ้าเดิม มีการ

ปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อปรับภูมิทัศน์ ส�าหรับพื้นที่โดยรอบโครงการ

เป็นชุมชนเมืองและมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายอยู่ในพ้ืนที ่

โดยรอบ พบพ้ืนทีบ่่อเล้ียงสัตว์น�า้ พ้ืนทีช่มุชน สภาพป่าไม้ปกคลมุดนิ 

เป็นป่าปลูกใหม่ผสมส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งไม่มีสภาพป่าธรรมชาติ 

หลงเหลืออยู่ และพบป่าชายเลนริมแม่น�้าบางปะกง แต่ไม่ใช่

พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ตามสภาพธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็น

ป่าชายเลนตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ใช่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ 

อุทยาน หรือวนอุทยาน
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ผลกระทบต่อระบบนิเวศ เนือ่งจากโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง 

(ทดแทน เครื่องที่ 1-2) จะด�าเนินการในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1-2 เดิม จึงไม่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศภายในพ้ืนที่ตั้งโครงการ ส�าหรับ

บรเิวณรอบทีต่ัง้โครงการ ได้แก่ พ้ืนทีป่่าชายเลนรมิรัว้โครงการ

ด้านที่ติดกับแม่น�้าบางปะกง อาจจะได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสร้างโครงการ จงึได้มกีารก�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้คงสภาพพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าว 

ไว้ให้มากที่สุด และท�าการปลูกไม้ชายเลนทดแทนส่วนที่อาจ 

สูญเสยีไประหว่างการก่อสร้างโครงการ ส�าหรบัการประเมนิการ

ระบายมลสารทางอากาศของโรงไฟฟ้าในระยะด�าเนนิการ พบว่า 

ค่าความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อพืชและสัตว์บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า ในด้าน 

ผลกระทบต่อระบบนเิวศในแหล่งน�า้ อาจเกดิผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพในระดับต�่า จากกระบวนการสูบน�้าจาก 

แม่น�า้บางปะกงและการระบายน�า้หล่อเย็นของโรงไฟฟ้า อย่างไรกต็าม  

โรงไฟฟ้ามีการก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินการดังกล่าว เพ่ือให้เกิดผลกระทบ

ในระดับต�่าที่สุด ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิน�้าหล่อเย็นให้มีค่า 

อยู่ในช่วงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้าและมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนดก่อนการระบายลงสู่แม่น�า้บางปะกง 

การติดตัง้ตะแกรง 2 ชัน้ บรเิวณจดุสบูน�า้เข้าของโรงไฟฟ้า และ

การจดักจิกรรมเพ่ิมพันธ์ุสัตว์น�า้ในแม่น�า้บางปะกง ทัง้นี ้โรงไฟฟ้า

บางปะกงไม่มกีารระบายน�า้เสียลงสู่แหล่งน�า้สาธารณะ โดยจะน�าน�า้ 

ในบ่อพักน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วไปรดน�้าสนามหญ้าและต้นไม้

ภายในโรงไฟฟ้าทั้งหมด 

ชนิดพันธุพื์ชและสตัว์ จากการส�ารวจพ้ืนทีโ่ดยรอบโครงการ

โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) ไม่พบสัตว์ป่าสงวน 

พบเฉพาะสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ในกลุ่ม 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์เลื้อยคลาน จ�านวน 136 ชนิด 

และเมือ่พิจารณาสถานภาพการถกูคุกคามในประเทศไทย ซึง่จดั

สถานภาพโดยส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และพิจารณาสถานภาพการถกูคกุคามในระดบัโลก 

(IUCN Red List of Threatened Species) โดย IUCN 

มีรายละเอียดดังนี้

• สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย พบสัตว์ป่า 

ถูกคุกคามของประเทศไทยจ�านวน 15 ชนิด โดยจัดอยู่ในกลุ่ม

สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered : EN) 2 ชนดิ เป็นกลุม่นก คอื 

นกกระทงุ และนกช้อนหอยขาว กลุ่มสถานภาพแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ 

(Vulnerable : VU) 4 ชนดิ ได้แก่ นกกระสาแดง นกกาบบวั เต่าหบั 

และเต่านา กลุ่มสถานภาพใกล้ถกูคกุคาม (Near Threated : NT) 

8 ชนิด ประกอบด้วย นก 7 ชนิด ได้แก่ นกกระจาบทอง 

นกปรอดหวัโขน นกกาน�า้ปากยาว นกอลุ้ีม นกนางนวลแกลบเล็ก  

นกแสก และนกกระจาบอกเรยีบ เป็นต้น และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม  

1 ชนิด คือ ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง และกลุ่มสถานภาพข้อมูล 

ไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD) 1 ชนิด คือ กบหนอง

• สถานภาพการถกูคกุคามในระดบัโลก (IUCN Red List of 

Threatened Species) สตัว์ป่าทีพ่บส่วนใหญ่ในบรเิวณพ้ืนท่ีศกึษา

จดัอยู่ในสถานภาพกลุ่มท่ีเป็นกังวลน้อยท่ีสดุ (Least Concern : LC)  

และยังไม่ได้รับการประเมินสถานภาพการคุกคามในระดับโลก 

ส�าหรับชนิดที่ก�าลังอยู่ในสถานภาพการถูกคุกคามในระดับโลก  

ในระดับสถานภาพที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)  

มจี�านวน 2 ชนดิ คือ เต่านาและเต่าหบั และมนีกทีอ่ยู่ในสถานภาพ

ใกล้ถกูคุกคาม (Near Threated : NT) จ�านวน 4 ชนดิ คอื นกกระทงุ  

นกช้อนหอยขาว นกกาบบัว และนกกระจาบทอง
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โดยโครงการดังกล่าวเน้นรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม  

ดงันัน้ การวัดผลส�าเรจ็ของการฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่าชายเลนจะด�าเนนิการ 

ร่วมกนัระหว่าง กฟผ. และผูเ้ชีย่วชาญภายนอกองค์กร และมกีาร 

รายงานความก้าวหน้าโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด  

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผลการด�าเนินโครงการ 

ในปี 2560 พบว่ามีอัตรารอดของกล้าปลูกใหม่และขนาดพ้ืนที่ 

ที่ได้รับการฟื้นฟู ดังนี้ 

โรงไฟฟ้าบางปะกงมโีครงการ “ปลูกและบ�ารุงรักษาป่าชายเลน

เพ่ิมห่วงโซ่อาหารสัตว์น�า้วัยอ่อนโรงไฟฟ้าบางปะกง” ระยะเวลา 

ด�าเนินการระหว่างปี 2560-2562 ใน 5 พ้ืนที่ โดยด�าเนินการ 

ในปี 2560 จ�านวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 

• บริเวณริมเข่ือนวัดทองนพคุณ (บางแสม) ต.ท่าข้าม 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

• ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

• ป่าชายเลนเส่ือมโทรม หมู่ที่ 4 และ 6 ต.คลองต�าหรุ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 

การฟื้นฟูระบบนิเวศ 

การประเมินอัตรารอดของกล้าปลูกใหม่และขนาดพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู

พ้ืนท่ี

ก�รประเมินอัตร�รอด
ของกล้�ไม้ปลูกใหม่ 

ขน�ดพื้นที่ที่ได้รับก�รฟื้นฟู

อัตร�รอด 
(ร้อยละ)

ผู้ร่วมประเมิน
แผน 
(ไร่)

ผลก�ร
ดำ�เนินง�น 

(ไร่)
กิจกรรม

1. บริเวณริมเขื่อนวัด  

 ทองนพคุณ (บางแสม) 

 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง 

 จ.ฉะเชิงเทรา 

80 • สบทช.ที ่2 

• ผูท้รงคุณวุฒิ

• กองพลทหารราบที ่11

• เทศบาลต�าบลท่าข้าม

• วัดทองนพคณุ 

2 2 • ปักไม้ไผ่เสรมิ

• สร้างนวัตกรรมปลกูโกงกางใน

กระบอกไม้ไผ่ “นวัตกรรมชมุชน 

4.0 ปฏิบตักิารสู้เพรยีง”

• สร้างบ้านปลา ซัง้เชอืก

• ปล่อยปลา

2. ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้า 

 บางปะกง ต.ท่าข้าม  

 อ.บางปะกง 

 จ.ฉะเชิงเทรา

30 • สบทช.ที ่2 

• ผูท้รงคุณวุฒิ

• กองพลทหารราบที ่11

• เทศบาลต�าบลท่าข้าม

5 5 • ปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน 

• ปลูกป่าชายเลน (เพ่ิมการปลูก 

ต้นล�าพูและโกงกาง)

• สร้างคอนโดปแูสม 

• ปล่อยปแูสม

• เกบ็ขยะในทะเล

3. ป่าชายเลนเสื่อมโทรม 

 หมู่ที่ 4 และ 6 

 ต.คลองต�าหรุ 

 อ.เมือง จ.ชลบุรี

15 • สบทช.ที ่2 

• ผูท้รงคุณวุฒิ

• ประธาน ทสม.อ.เมอืง

ชลบุรี 

• องค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลคลองต�าหรุ

2 12 • ปลูกป่าชายเลนเสรมิ 10 ไร่ 

• ธนาคารต้นกล้าป่าชายเลน 

ตามรอยพ่อ พัฒนาเป็นศนูย์เพาะช�า 

กล้าไม้สร้างนวตักรรมชมุชน  

ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
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นอกจากนี ้ยงัมโีครงการปลูกป่า กฟผ. ซึง่ด�าเนนิการปลูกป่า

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 

49 จังหวัด เนื้อที่ปลูกรวมกว่า 4.6 แสนไร่ มีทั้งป่าต้นน�้า 

(ป่าบก) ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าชุมชน และป่าในพ้ืนที่โครงการ

พระราชด�าริต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอทุยาน

แห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง การด�าเนินงานของโครงการยึดหลักการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ด้วยการจ้างแรงงานท้องถิ่นหรือราษฎรในพ้ืนที่ให้เป็น 

ผู้ปลูกและบ�ารุงรักษาป่าที่ปลูกนั้นให้อยู่รอดเป็นป่าที่สมบูรณ์ 

สร้างจิตส�านึกให้ชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหนป่าไม้ที่ปลูก

ในบ้านเกิดของตนเอง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่ปลูกและ 

การฟื้นคืนของระบบนิเวศป่าไม้จะสร้างประโยชน์กลับคืนให้กับ

ชุมชมรอบพื้นที่ปลูกป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในปี 2560 กฟผ. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนิน

โครงการปลูกป่า กฟผ. “ปกป่า ป้องน�้า ตามรอยพ่อ” จ�านวน 

8,000 ไร่ ดังนี้ 

• ป่าบก 5,000 ไร่ ในพ้ืนทีจ่งัหวัดน่านและจงัหวัดแพร่ ด�าเนนิการ 

ร่วมกบักรมปา่ไมแ้ละกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื 

(เดมิก�าหนดเป้าหมาย 6,000 ไร่ แต่ด้วยเหตสุภาพอากาศผนัผวน 

ท�าให้ไม่สามารถปลูกได้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ โครงการจะด�าเนินการ

ปลูกป่าในปี 2561 ต่อไปให้ครบตามจ�านวน)

• ป่าชายเลน 3,000 ไร่ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัจนัทบรุ ีโดยด�าเนนิการ 

ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ส�าหรับการบ�ารุงรักษาป่า ทุกโครงการปลูกป่าของ กฟผ. 

จะมีการปลูก 1 ปี และบ�ารุงรักษาป่าที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง 

เป็นเวลา 2 ปี และหลังจากนั้น กฟผ. จะส่งมอบให้หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดูแลต่อไป 

โดยในปี 2560 กฟผ. มีกิจกรรมดังนี้ 

• บ�ารุงรักษาป่าที่ปลูกในปี 2558 เนื้อที่ 16,500 ไร ่

และปี 2559 เนื้อที่ 20,000 ไร่ 

• ส ่งมอบพ้ืนที่ปลูกป ่าในโครงการปลูกป่า กฟผ. 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ที่ด�าเนินการ

ปลูกในปี 2558 เนื้อที่รวม 18,600 ไร่

• จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและจัดอบรม

ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพื้นที่จังหวัดน่าน
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การจัดการของเสีย
กฟผ. ให้ความส�าคญัและด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัการของเสีย 

ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดย

มีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้ 

• ขยะมูลฝอย ขนส่งโดยรถบรรทุกขยะและน�าไปฝังกลบใน

บ่อฝังกลบขยะ โดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นนั้นๆ

• ขยะ reuse จัดเก็บและน�ามาใช้ใหม่

• ขยะ recycle จัดจ�าหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อหรือน�ามาใช้งาน

ต่อไป นอกจากนี้ยังประสานงานหน่วยงานราชการท้องถิ่น 

ให้จัดเก็บและด�าเนินการ 

• ขยะอันตราย ส่งก�าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรมและมีใบก�ากับการขนส่งของเสียอันตราย 

ในกรณีที่เป็นขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลจะท�าการขนส่งให ้

โรงพยาบาลเป็นผู้ก�าจัดต่อไป

• เศษวัสดุอุปกรณ์ มีการจัดการแยกตามประเภทของ 

เศษวัสดุ เช่น เศษเหล็ก จัดการโดยการคัดแยกเพ่ือน�าไปขาย 

ให้ร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่ ดินที่เกิดจากการก่อสร้าง จัดการ

โดยการน�าไปถมในที่ลุ่ม เป็นต้น

ปริมาณของเสียจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2560 

ปริมาณของเสียอันตรายจากโรงไฟฟ้า กฟผ. ในปี 2560 

โรงไฟฟ้�
ปริม�ณขยะต�มประเภท (กิโลกรัม)

ขยะมูลฝอย ขยะ reuse ขยะ recycle ขยะอันตร�ย เศษวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้�ง

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1,551,846.5 * 6,714 151,690 กก./ 792 ลิตร 195,640

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 813,224 * 90 132,370 กก./ 22,400 ลิตร 30,080,700

โรงไฟฟ้ากระบี่ 91,930 * 1,400 79,048.04 -

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 66,990 * 9,570 200,870 -

โรงไฟฟ้าจะนะ 30,570 130 1,540 20,790 กก./ 24,250 ลิตร -

โรงไฟฟ้าบางปะกง 494,000 * 3,057 777,416 -

รวม 3,048,560.5 130 22,371 1,362,184.04 กก. / 47,442 ลิตร 30,276,340

โรงไฟฟ้� ปริม�ณของเสียอันตร�ยที่จัดก�ร ปริม�ณของเสียที่ขนส่งออก

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 151,690 กิโลกรัม/ 792 ลิตร 151,690 กิโลกรัม/ 792 ลิตร

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 132,370 กิโลกรัม/ 22,400 ลิตร 132,370 กิโลกรัม/ 22,400 ลิตร

โรงไฟฟ้ากระบี่ 79,048.04 กิโลกรัม 79,048.04 กิโลกรัม

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 200,870 กิโลกรัม 131,970 กิโลกรัม

โรงไฟฟ้าจะนะ 20,790 กิโลกรัม/ 24,250 ลิตร 20,790 กิโลกรัม/ 24,250 ลิตร

โรงไฟฟ้าบางปะกง 777,416 กิโลกรัม 746,212 กิโลกรัม

รวม 1,362,184.04 กิโลกรัม/ 47,442 ลิตร 1,262,080.04 กิโลกรัม/ 47,442 ลิตร

หมายเหตุ: * ข้อมูลไม่มีการรายงานในการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมะ
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การขนย้ายของเสียอันตรายออกจากโรงไฟฟ้าจะด�าเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ 

มีใบก�ากบัการส่งของเสียอนัตรายทกุครัง้ ส�าหรบัของเสียอนัตรายทียั่งไม่ได้ขนส่งเพ่ือน�าไปก�าจดั จะถกูเกบ็รักษาไว้ในสถานทีท่ีจ่ดัไว้ 

โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในปี 2560 กฟผ. ไม่มีของเสียอันตรายที่ขนย้ายข้ามประเทศ และไม่มีรายงานการรั่วไหลของน�้ามัน เชื้อเพลิง 

ของเสีย สารเคมี หรือสารอื่นๆ 

306-3,	306-4
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การด�าเนินงานด้านสังคม



071รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับบุคลากร โดยถือเป็นทรัพยากร

ที่มีคุณค่าต่อการขับเคล่ือนองค์การสู่ความย่ังยืน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นคนดี คนเก่ง 

มีความสุข และผูกพันกับองค์การ อีกทั้งยังเป็นไปตามกฎหมาย

แรงงาน พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พระราชบญัญติัความ

ปลอดภัยอาชวีอนามยั กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และรฐัวสิาหกจิ

สัมพันธ์ การปฏิบติัตามหลักสิทธิมนษุยชน เร่ิมต้ังแต่การสรรหา 

ทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบติั โดยใน 

ปี 2560 มีการสรรหาภายนอกอัตราคนพิการจ�านวน 18 อัตรา  

เพ่ือสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างงาน สร้างรายได้ 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งยังเริ่มด�าเนินการ 

ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นอารยสถาปัตย์ เพ่ือความสะดวก 

ปลอดภัย และรองรับการใช้งานจากกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีศูนย์จัดการข้อคิดเห็นที่เปิดโอกาสให้

พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุกกลุ่ม 

ร้องเรยีนและเสนอแนะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ กฟผ. เพ่ือติดตาม 

แก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ กฟผ. 

ทกุกลุม่ ซึง่ในปี 2560 ศนูย์จดัการข้อคดิเหน็ กฟผ. ไม่มข้ีอร้องเรียน 

ที่ต้องแก้ไขต่อเนื่องจากปี 2559 และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใหม่

เกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงาน

การปฏิบัติด้านแรงงาน
การจ้างงาน 

ช่วงอ�ยุ
(ปี)

พนักง�นและลูกจ้�งทดลองง�น (คน) พนักง�นสัญญ�จ้�งพิเศษ (คน)
รวมท้ังหมด 
(คน)ส่วนกล�ง ภูมิภ�ค ส่วนกล�ง ภูมิภ�ค

ช�ย หญิง รวม ช�ย หญิง รวม ช�ย หญิง รวม ช�ย หญิง รวม
น้อยกว่า 20 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4

20-30 1,816 1,169 2,985 1,838 366 2,204 30 2 32 137 2 139 5,360

31-40 1,056 596 1,652 948 150 1,098 118 7 125 263 2 265 3,140

41-50 1,466 821 2,287 1,774 251 2,025 66 8 74 85 4 89 4,475

51-60 2,663 1,379 4,042 4,131 620 4,751 26 8 34 26 5 31 8,858
รวม 7,004 3,965 10,969 8,692 1,387 10,079 240 25 265 511 13 524 21,837

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่แบ่งตามประเภทพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ 

จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน จ�าแนกตามพื้นที่ ประเภทการจ้างงาน อายุ และเพศ 

ช่วงอ�ยุ
(ปี)

พนักง�น (คน) พนักง�นสัญญ�จ้�งพิเศษ (คน) รวมท้ังหมด
(คน)ส่วนกล�ง ภูมิภ�ค ส่วนกล�ง ภูมิภ�ค

ช�ย % หญิง % รวม % ช�ย % หญิง % รวม % ช�ย % หญิง % รวม % ช�ย % หญิง % รวม % รวม %

19 3 0.01 0 0.00 3 0.01 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.02

20-30 238 1.09 191 0.87 429 1.96 268 1.23 63 0.29 331 1.52 5 0.02 0 0.00 5 0.02 27 0.12 0 0.00 27 0.12 792 3.63

31-40 4 0.02 5 0.02 9 0.04 4 0.02 2 0.01 6 0.03 13 0.06 0 0.00 13 0.06 38 0.17 1 0.00 39 0.18 67 0.31

41-50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 2 0.01

รวม 245 1.12 196 0.90 441 2.02 273 1.25 66 0.30 339 1.55 18 0.08 0 0.00 18 0.08 66 0.30 1 0.00 67 0.31 865 3.96

จ�านวนพนักงานที่ลาออก แบ่งตามประเภทพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ 

ช่วงอ�ยุ
(ปี)

พนักง�น (คน) พนักง�นสัญญ�จ้�งพิเศษ (คน) รวมท้ังหมด
(คน)ส่วนกล�ง ภูมิภ�ค ส่วนกล�ง ภูมิภ�ค

ช�ย % หญิง % รวม % ช�ย % หญิง % รวม % ช�ย % หญิง % รวม % ช�ย % หญิง % รวม % รวม %

20-30 24 0.11 22 0.10 46 0.04 8 0.04 3 0.01 11 0.05 2 0.01 0 0.00 2 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 59 0.27

31-40 5 0.02 1 0.005 6 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.005 0 0.00 1 0.00 1 0.005 0 0.00 1 0.005 9 0.04

41-50 4 0.02 3 0.01 7 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.03

51-60 3 0.01 0 0.00 3 0.005 1 0.005 0 0.00 1 0.00 1 0.005 0 0.00 1 0.005 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.02

รวม 34 0.16 26 0.12 60 0.05 11 0.05 4 0.02 15 0.07 4 0.02 0 0.00 4 0.02 1 0.005 0 0.00 1 0.005 80 0.37

102-8,	103-1,	103-2,	103-3,	401-1
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จ�านวนพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างพิเศษที่เกษียณอายุงานใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า 

ตำ�แหน่ง

เกษียณอ�ยุใน 5 ปีข้�งหน้� เกษียณอ�ยุใน 10 ปีข้�งหน้�
รวมท้ังหมด
(คน) %ส่วนกล�ง 

(คน)

ร้อยละของ
พนักง�น
ท้ังหมด

ภูมิภ�ค 
(คน)

ร้อยละของ
พนักง�น
ท้ังหมด

ส่วนกล�ง 
(คน)

ร้อยละของ
พนักง�น
ท้ังหมด

ภูมิภ�ค 
(คน)

ร้อยละของ
พนักง�น
ท้ังหมด

พนักงาน

 • วิศวกร 343 1.57 219 1.00 688 3.15 461 2.11 1,711 7.84

 • ช่าง 809 3.70 1,796 8.22 1,253 5.74 2,871 13.15 6,729 30.81

 • อื่นๆ 1,651 7.56 1,278 5.85 2,402 11.00 1,772 8.11 7,103 32.53

รวม 2,803 12.84 3,293 15.08 4,343 19.89 5,104 23.37 15,543 71.18

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ    

 • คนงาน  1 0.005 5 0.02 6 0.03 12 0.05 24 0.11

 • คนช�านาญงาน 0 0.00 1 0.00 0 0.00 4 0.02 5 0.02

 • นักการ 3 0.01 0 0.00 8 0.04 0 0.00 11 0.05

 • พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 0.01 0 0.00 6 0.03 0 0.00 8 0.04

 • พนักงานขับรถ  7 0.03 2 0.01 24 0.11 8 0.04 41 0.19

 • พนักงานขับเครื่องจักรกล 0 0.00 5 0.02 1 0.00 11 0.05 17 0.08

รวม 13 0.06 13 0.06 45 0.21 35 0.16 106 0.49

รวมทั้งหมด 2,816 12.90 3,306 15.14 4,388 20.09 5,139 23.53 15,649 71.66

หมายเหตุ 1. การเกษียณอายุของพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ หมายถึง การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
 2. สมมตฐิานการประมาณการพนกังานทีจ่ะเกษยีณอาย ุใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบงัคับ กฟผ. ฉบบัที ่353 ว่าด้วย บุคคล หมวด 7 การพ้นสภาพ 
  การเป็นผูป้ฏิบัตงิานและระเบียบ กฟผ. ฉบับที ่93 ว่าด้วย การจ้างผูป้ฏิบตังิาน หมวด 1 ข้อก�าหนดทัว่ไป ข้อ 7 ซึง่ก�าหนดให้พนกังานของ  
  กฟผ. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

นอกจากงานตามภารกิจหลักขององค์กรเช่นงานเดินเครื่อง

โรงไฟฟ้าและงานระบบส่ง ซึง่ด�าเนนิการโดยพนกังาน กฟผ. แล้ว 

กฟผ. ยงัมกีารจ้างผูร้บัเหมาและ/หรอืผู้รบัเหมาช่วงเพ่ือด�าเนนิการ 

งานประเภทอื่นๆ อาทิ งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งในปี 2560  

มีพนักงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงที่ด�าเนินการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ�านวนทั้งสิ้น 821 คน มีจ�านวนวันท�างาน

เท่ากับ 107,656 วัน และได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพและ

ความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 49 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กฟผ. ดูแลและใส่ใจด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ที่ให้กบัพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั แต่ขณะเดยีวกนักม็กีาร

แบ่งประเภทให้สอดคล้องกบัลักษณะงานหรอืพ้ืนทีเ่พ่ิมเตมิ เช่น 

เงนิเพ่ิมพิเศษค่าขบัเครือ่งจกัรกล เงนิเพ่ิมพิเศษส�าหรบัการปฏิบติังาน 

บนที่สูง เบี้ยเสี่ยงภัยส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น และสิทธิประโยชน์บางชนดิยงัครอบคลุม

ไปถงึครอบครวัของพนกังานด้วย เช่น เงนิช่วยเหลอืในการรกัษา

พยาบาล การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร โดยสามารถ 

ยกตวัอย่างรายการสวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ทีส่�าคญัได้ ดงันี้

401-2,	EU15,	EU17,	EU18
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ร�ยก�รสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์
พนักง�น

ผู้บริห�รระดับสูง ระดับบริห�ร ระดับปฏิบัติก�ร

1. การลา เช่น ลาศึกษา ลาอุปสมบท ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เป็นต้น P P P
2. การหยุดงานเพ่ือพักรกัษาตวั เนือ่งจากประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเพราะเหตุ 

 ปฏิบตังิานให้แก่ กฟผ. และการหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที ่กฟผ. ก�าหนด
P P P

3. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ P P P
4. ค่าล่วงเวลาและค่าท�างานในวันหยุด Í Í P
5. การให้บริการบ้านพักรับรอง รถบริการ P P P
6. เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลและบริการรักษาในสถานพยาบาล กฟผ. P P P
7. เงินช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย P P P
8. เงนิเพ่ิมพิเศษตามลักษณะงานทีป่ฏิบติั เช่น ค่าขับเครือ่งจกัรกล เงนิเพ่ิมพิเศษ 

 ส�าหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง เป็นต้น
Í Í P

9. เครื่องแต่งกายส�าหรับผู้ปฏิบัติงานบางประเภท Í Í P
10. เบี้ยเสี่ยงภัยและประกันภัยอุบัติเหตุผู้ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ Í P P

ก�รล�คลอดบุตรและล�เลี้ยงดูบุตร
พนักง�น

ช�ย หญิง รวม

a. จ�านวนพนักงานที่ได้รับสิทธิ์ในการลาเพื่อดูแลบุตร 16,447 5,390 21,837

b. จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตรในปี 2560 259 102 361

c. จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตร 256 100 356

d. จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานครบ 12 เดือน หลังจากใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตร 126 59 185

e. อัตราการกลับมาท�างาน 100% 100% 100%

f. อัตราการรักษาพนักงาน 100% 100% 100%

ในปี 2560 กฟผ. มกีารปรบัปรงุสวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ 

เพ่ิมเติมและตามท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น ค่าใช้จ่ายเดนิทางในประเทศ  

(เพ่ิมอตัราเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าทีพั่กแบบเหมาจ่าย) และสิทธิในการ

เบกิอปุกรณ์เพ่ือบ�าบดัรกัษาโรค (เพ่ิมประเภทอปุกรณ์แผ่นรองตัว 

ส�าหรับผู้ป่วยอัมพาตและสายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง)

ส�าหรับบคุลากรในกลุม่จ้างเหมาบรกิาร (Outsourcing) กฟผ. 

ได้มกีารดแูลสวัสดกิารและสิทธิประโยชน์โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ 

ในเงือ่นไขขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และสัญญา

การจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานและพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้สิทธ์ิพนักงานหญิงทุกคนในการลา

คลอดบตุรและลาเล้ียงดบุูตรด้วยการออกระเบยีบ กฟผ. ฉบบัท่ี 99  

ว่าด้วย การลา การหยุดงาน และการขาดงาน โดยก�าหนดให้

พนักงานหญิงทุกคนมีสิทธิ์ลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วันท�าการ 

และให้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง 75 วนัท�าการ ต่อการลาคลอดบุตร

หนึง่ครัง้ และเพ่ิมสทิธ์ิการลาเพ่ือเลีย้งดบูตุรต่อเนือ่งจากการลา

คลอดบตุรได้อกี 150 วันท�าการ โดยไม่ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง 

ส�าหรบัพนกังานชาย กฟผ. ก�าหนดสิทธ์ิให้ลาไปช่วยเหลือภรรยา

โดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรได้ 15 วันท�าการต่อครั้ง 

ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน
กฟผ. ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมและสร้างความผกูพันของผูบ้รหิาร

และผูป้ฏิบตังิาน เนือ่งจาก กฟผ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่มผีูป้ฏบิตังิาน 

จ�านวนมาก จึงให้ความส�าคัญกับแนวทางปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชนด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน 

ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในเรื่องการรักษาสิทธิประโยชน์ของ 

ผูป้ฏิบติังาน ตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบัญญติัแรงงานรฐัวิสาหกจิ 

สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้แก่ สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึง่มวัีตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิความสัมพันธ์ 

อนัดรีะหว่างผูป้ฏิบตังิานและผูบ้รหิาร คุม้ครองผลประโยชน์เกีย่วกบั 

สภาพการจ้างของผู้ปฏิบัติงาน และด�าเนินการให้ความร่วมมือ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. 

401-2,	401-3,	103-1,	103-2,	103-3
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จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานและค่าเฉลี่ยต่อคน จ�าแนกตามประเภท และเพศ 

ประเภท/ ระดับ
ชั่วโมงก�รฝึกอบรมของพนักง�นทั้งหมด 

(ชั่วโมง)
ชั่วโมงก�รฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 

(ชั่วโมง)

ช�ย หญิง ช�ย หญิง
ผูบ้รหิารระดบัสูง (ระดบั 12 ข้ึนไป) 13,443 2,913 67.89 80.92

ผูบ้รหิาร (ระดบั 8-11) 210,015 99,486 35.43 45.41

ปฏิบตักิาร (ต�า่กว่าระดบั 8) 457,239 178,194 36.24 47.49

รวม 680,697 280,593 46.52 57.94

ในปี 2560 สหภาพแรงงาน กฟผ. มสีมาชกิจ�านวน 15,707 คน 

ซึง่คดิเป็นร้อยละ 71.94 ของจ�านวนผูป้ฏิบตังิานทัง้หมด 21,837 คน 

และมคีณะกรรมการกจิการสัมพันธ์ กฟผ. ซึง่เป็นคณะกรรมการ

ทวภิาค ีประกอบด้วย ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารและผูแ้ทนจาก สร.กฟผ. 

ฝ่ายละ 9 คน ท�าหน้าทีป่ระสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบรหิารกบั

ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานติดตามสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ เรื่องราว 

ร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงาน และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับ

สวัสดิการขององค์การ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนางานด้าน

แรงงานสัมพันธ์ เพ่ือความปรองดองและระงบัข้อขัดแย้งภายใน

องค์การ รวมถงึพิจารณาปรบัปรงุระเบยีบข้อบงัคับในการท�างาน

ด้านต่างๆ ให้เหมาะสม โดยข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงาน 

กฟผ. ให้ความส�าคญักับการพัฒนาบคุลากรทกุคนให้เป็นผูท้ี ่

ท�างานอย่างมืออาชีพและเก่งงานหลายด้านตามค่านิยมและ

วัฒนธรรมขององค์การ SPEED เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนองค์กร 

โดยก�าหนดนโยบายพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพ่ือเสรมิความมัน่คง 

สร้างขวัญก�าลังใจและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่แรก 

กฟผ. และคณะกรรมการกจิการสัมพันธ์ กฟผ. มผีลครอบคลุมถงึ 

พนักงานทุกคนในองค์การ คิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ กฟผ. ยังตระหนักถึงสิทธิการแจ้งเปลี่ยนแปลง

การปฏิบตังิานให้พนกังานและลูกจ้างเหมาทราบล่วงหน้า จ�านวน 

3 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการตกลงเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานกัน 

ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาข้ันต�่าที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

แรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 รวมไปถงึการด�าเนนิการ 

ในเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและวิธีระงับข้อพิพาท

แรงงานระหว่าง กฟผ. กบัสหภาพแรงงาน มกีารระบรุะยะเวลา

การด�าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

การฝึกอบรมและให้การศึกษา 

ในปี 2560 นอกเหนอืจากหลักสูตรทีจ่ดัขึน้ทกุปี เช่น ปฐมนเิทศ

ผู้ปฏิบัติงานใหม่ กฟผ. มีโปรแกรมพัฒนาบุคลากรทั้งในด้าน

เทคนคิและการบรหิารจดัการ รวมถงึส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ

ในทศิทางการด�าเนนิงานของ กฟผ. เพ่ือเตรยีมความพร้อมของ

บุคลากรในการสืบทอดต�าแหน่งงาน และเพื่อให้การด�าเนินงาน

ของ กฟผ. บรรลุเป้าหมายเดยีวกัน มกีารส่งเสรมิในด้านพัฒนา

ศักยภาพและความสามารถพนักงานด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

เข้างานจนถงึเกษยีณอายุ มกีารจดัโครงการต่างๆ อาท ิการอบรม 

การศกึษาดงูานทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ การสอนงาน 

การให้ค�าแนะน�าปรึกษา การมอบหมายงานโดยมีพ่ีเล้ียง และ

การสบัเปลีย่นหมนุเวียนงาน โดยมผีูบ้งัคบับญัชาและหวัหน้างาน 

แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดูแล 

102-41,	103-1,	103-2,	103-3,	402-1,	404-1,	404-2

ด้านเทคนิค : 
หลักสูตรทักษะใช้งานโปรแกรม EGAT SCADA Version 

Windows ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับพนักงานบ�ารุงรักษา 

เนื่องจาก EGAT SCADA เป็น Software ที่ใช้ส�าหรับตรวจ

ติดตามและส่ังการอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและ 

ศูนย์ควบคุมก�าลังไฟฟ้าทุกแห่งของ กฟผ. หลักสูตรนี้จึงเป็น 

การฝึกปฏิบตัจิรงิส�าหรบัพนกังานและผูเ้ก่ียวข้องกบัศนูย์ควบคมุ

และสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือให้สามารถใช้งาน EGAT SCADA 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อระบบส่งจ่ายก�าลัง

ไฟฟ้าของ กฟผ. และตอบสนองยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนา

รปูแบบและใช้นวัตกรรมในการผลิตและส่งไฟฟ้าให้รองรบัระบบ

ไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังช่วยพัฒนา 

ขดีความสามารถบคุลากรให้พร้อมรองรบัการแข่งขนัและธุรกจิใหม่ 



075รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อ
พนักงานชายในแต่ละงาน

พนักงาน

พนักงาน
สัญญาจ้าง
พิเศษ

ประเภทงาน หญิง หญิงชาย ชาย

0.98
1.08

1 1

ด้านการบริหารจัดการ : 
โครงการการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มเตรียมความพร้อม 

ด�าเนนิการพัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิารกลุ่มเตรยีมความพร้อมเพ่ือ

รองรบัการสบืช่วงการบรหิารมรีะยะเวลาการพัฒนาในโครงการ 

จ�านวน 2 ปี โดยส�าหรับปีที่ 1 ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ  

1) หลกัสูตร Strategic Value Creating Under Dynamic Challenges  

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ตามแผนพัฒนา

ตนเองตามสมรรถนะความสามารถในต�าแหน่งงานปัจจุบัน

และต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น สอดคล้องตาม Business Drivers  

ของ กฟผ. ซึง่จะช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้องค์การบรรลุวิสยัทศัน์  

2) หลักสูตร ENLP for Executives : Business Leadership  

เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤตและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กบัองค์กร การเป็นผูน้�าการโค้ชส�าหรบัผูบ้รหิาร 

การสร้างสรรค์แผนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ฯลฯ ส�าหรับปีที่ 2 คือ 

การศึกษาดูงาน โดยมุ่งเน้นดูงานทางด้านการบริหารจัดการ 

ด้านพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยี การคิดค้นนวัตกรรม  

การประกอบกจิการทีค่�านงึถงึการดแูลสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม  

(CSR) เพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับกับการน�าไปปฏิบัติจริง

กฟผ. ปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานที่แสดงให้เห็นถึงการท�างานตามค่านิยม SPEED 

เพ่ือสะท้อนถึงพฤติกรรมการท�างานที่มีจริยธรรม ทุ่มเทท�างาน 

ยึดมั่นในภารกิจที่รับผิดชอบและมุ่งผลส�าเร็จ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์การประเมินผล 

การปฏิบติังาน (Key Performance Indicator : KPI) ของพนกังาน 

แบ่งเป็นตวัชีว้ดัเชงิพฤติกรรมรายบคุคล ร้อยละ 30 และประเมนิ 

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 

ของหน่วยงานและผูป้ฏิบตังิาน ร้อยละ 70 เพ่ือน�าผลการประเมนิ

ไปประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับ (ไม่อัตโนมัติ) การแต่งตั้ง  

การข้ึนเงนิเดอืน การสับเปลีย่นหมนุเวียน พร้อมทัง้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

การประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) เพ่ือน�า

ผลการประเมิน ไปใช้วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานและ 

จดัท�าแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development 

Plan) ซึ่ง กฟผ. ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

การประเมินผลงานและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง

404-2,	404-3

หลักสูตรด้านพลังงานหมุนเวียน
กฟผ. มยีทุธศาสตร์และพันธกจิในการจดัหาเชือ้เพลิงมาใช้ใน

โรงไฟฟ้าเพ่ือเสริมความมัน่คงในการผลติกระแสไฟฟ้าของประเทศ 

รองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต รวมทั้งเพ่ิมสัดส่วน 

การผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานหมุนเวียนสนองต่อนโยบายของรัฐ 

(PDP2015) จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อบรรลุ

พันธกิจและยุทธศาสตร์ดังกล่าว และสร้างความยั่งยืนให้ กฟผ. 

โดยจดัโปรแกรมการพัฒนาบคุลากรเก่ียวกับการจดัหาเชือ้เพลงิ 

การก่อสร้าง Floating Storage Regasification Unit (FSRU) 

และการผลติไฟฟ้าด้วยพลังงานหมนุเวียน ฯลฯ โดยมกีารพัฒนา

หลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมภายในองค์กร การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากผูป้ฏิบตังิาน การศกึษากรณตีวัอย่างจากผลงาน 

หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เกิด 

การเรียนรู้ไปพร้อมกับการท�าโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

การส่งไปศึกษาภายนอก กฟผ. รวมถึงการศึกษาดูงานหรือการ 

ร่วมงานประชุมหรือสัมมนาที่ต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดรับ 

สิ่งใหม่ๆ และก้าวทันโลกภายนอก

นอกจากนี ้กฟผ. ยังให้ความส�าคัญกบัผูท้ีจ่ะเกษยีณอายุงาน  

โดยจัดให้มีหลักสูตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นประจ�าทุกปี  

เพ่ือเตรยีมความพร้อมในการดแูลตนเองก่อนการเกษยีณอายุงาน

ในทุกช่วงวัย ได้แก่ 40 45 50 55 และ 58 ปี ส่งเสริมพนักงาน

ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัยด้วยการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

จากการท�างาน สขุภาพใจ รูจ้กัวิธีผ่อนคลายและลดความเครยีด  

รวมทัง้สร้างสรรค์คุณภาพชวีติให้สามารถท�างานได้อย่างมคีวามสขุ  

วางแผนการใช้เงนิและการออม และเตรยีมพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นหลังการเกษียณอายุ โดยในปี 2560 ผู้ปฏิบัติงาน 

ได้รับการพัฒนามีจ�านวนทั้งส้ิน 2,794 คน อีกทั้งยังจัดพิธีมอบ

ของทีร่ะลึกให้กบัผูท้ีจ่ะเกษยีณอายงุาน เพ่ือแสดงความขอบคุณ

ที่ได้ตั้งใจทุ่มเทท�างานให้กับองค์กรตลอดมา 

พนักงานทุกคน และมีการก�าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง

ของพนักงานชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกัน ตามประเภทของ

ต�าแหน่งงานและคุณวุฒิ 
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ระดับ   13        12        11        10        9        8        7 10      9      8      7      6      5       4      3      2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฝ่ายพนักงาน

รวม 213 คน
(คิดเป็นร้อยละ	0.95
ของพนักงานทัง้หมด)

รวม 216 คน
(คิดเป็นร้อยละ	0.99
ของพนักงานทัง้หมด)

กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศการท�างานให้

บุคลากรมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ

มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานต่างๆ และมีการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน 

และควบคมุความสญูเสยีทีอ่าจเกิดข้ึนจากอุบตักิารณ์ โดยมุง่เน้น

การป้องกนัมากกว่าการแก้ไขเมือ่เกดิเหต ุรวมทัง้ยงัมกีารติดตาม

ผลลัพธ์ด้านสถิติ การประสบอันตรายของบุคลากร นอกจากนี้ 

ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับความรู้ เพ่ิมพูน 

ทกัษะ มทีศันคตแิละจติส�านกึด้านความปลอดภัย เป็นองค์กรทีม่ี

วัฒนธรรมความปลอดภัยและมคีวามยัง่ยืน โดยในปี 2560 กฟผ.  

มีผลงานได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ซึง่จดัโดยกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

จากโรงไฟฟ้า เขือ่น ส�านกังานฝ่ายปฏิบตักิารและสถานีไฟฟ้าแรงสูง  

จ�านวน 24 หน่วยงาน รวมถงึรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานดีเด่น และเจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยดีเด่น

กฟผ. จดัให้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน 

เรือ่งก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549  

โดยวิธีการเลือกต้ัง มีวาระ 2 ปี เปิดให้ผู้แทนฝ่ายพนักงาน 

ที่ไม่มีต�าแหน่งบังคับบัญชาเข้ารับสมัคร และพนักงานทุกระดับ

ที่ไม่มีต�าแหน่งบังคับบัญชาเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังตาม 

สถานประกอบกจิการ ได้แก่ ส�านกังานใหญ่ โรงไฟฟ้า เข่ือน เหมอืง 

และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึง่เป็นทีต้ั่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ 

รวมทัง้ส้ิน 31 คณะ ท�าหน้าทีจ่ดัท�านโยบาย แผนงาน และแผนการ 

ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานให้แก่พนักงาน วางระบบการแจ้งสภาพการณ์ที่

ไม่ปลอดภัย รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงาน และ

ดูแลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานและ

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

1 คน 1 คน
7 คน8 คน 10 คน 10 คน

40 คน

63 คน

21 คน

32 คน
25 คน

16 คน 14 คน
8 คน

95 คน

78 คน

ระดับ

103-1,	103-2,	103-3,	403-1
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สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

ก�รประสบอันตร�ยหรือเจ็บป่วย ปี 2558 (ราย) ปี 2559 (ราย) ปี 2560 (ราย)

อุบัติเหตุ 90 84 92

 - ชาย - 75 87

 - หญิง - 9 5

หยุดงาน 18 14 27

ไม่หยุดงาน 60 67 65

เสียชีวิต 1 0 0

อัตราความถี่ (ค่าดัชนี)

 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
 (Disabling Injury Frequency Rate-DIFR )

0.47 0.47 0.63

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

0.11 0.126 0.125

อัตราความรุนแรง (ค่าดัชนี)

 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
 (Disabling Injury Severity Rate-DISR)

155.29 3.73 7.59

 ดัชนีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
 (Disabling Injury Index-DII)

0.09 0.001 0.005

เนือ่งจากงาน กฟผ. มคีวามหลากหลาย ทัง้งานตามภารกจิหลัก 

ซึง่อาจมลัีกษณะงานทีม่คีวามเส่ียงอนัตรายสงู เช่น งานประดาน�า้ 

งานบ�ารงุรกัษา งานทีต้่องท�าในทีอ่บัอากาศ งานทีต้่องท�าบนทีสู่ง  

งานควบคมุการเดนิเครือ่ง งานทีต้่องสัมผสัสารเคมอีนัตราย ท�าให้

มผีูป้ฏิบตังิานมคีวามเส่ียงต่อการเกิดอุบตัเิหตแุละโรคทีเ่กดิจาก

การท�างาน และงานสนับสนุนอื่นๆ อาทิ งานบัญชีและการเงิน 

งานด้านบคุคล งานด้านกฎหมาย ซึง่ผูป้ฏิบติังานไม่มคีวามเสีย่ง 

อันตรายโดยตรง ดังนั้น กฟผ. จึงจัดแบ่งงานต่างๆ ออกเป็น  

3 กลุ่ม ตามความเส่ียงของงานที่ต้องมีการควบคุมดูแลด้วย

ระบบการจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน ภายใต้ระเบยีบ กฟผ. ฉบบัที ่170 ว่าด้วยมาตรฐาน

การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน ดังนี้ กลุ่มรับรอง (Certified Group) ได้แก่ 

หน่วยงานในกลุ่มโรงไฟฟ้า เหมอืง บ�ารงุรกัษา และปฏิบตักิารภาค 

กลุ่มตรวจพิสูจน์ (Verified Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่ม

วิศวกรรม ก่อสร้าง ขนส่ง บริการ ส�ารวจ ควบคุมระบบและ

ส่ือสาร และกลุม่เฝ้าระวัง (Monitored Group) ได้แก่ หน่วยงาน 

ในกลุ่มบริหารจัดการและส�านักงาน 

ส�าหรับวิธีการดูแลพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ในกลุม่ต่างๆ กฟผ. จะด�าเนนิการผ่านการชีบ่้งอันตราย การประเมนิ 

ความเสี่ยง และการควบคุมอันตรายนั้นๆ โดยหากเป็นงาน 

ทีม่คีวามเสีย่งอนัตราย จ�าเป็นต้องผ่านการควบคมุดูแลทีเ่ข้มข้น 

ทัง้เชงิรกุ เช่น การอบรมให้ความรู ้การใช้กฎควบคมุความปลอดภัย 

การตรวจสอบความปลอดภัยและเชิงรับ เช่น การตรวจสขุภาพ 

ตามปัจจยัเส่ียงเพ่ือการเฝ้าระวัง การใช้อปุกรณ์คุม้ครองความ

ปลอดภัย เป็นต้น ส่วนพนกังานทีอ่ยู่ในกลุม่งานที่ไม่มคีวามเส่ียง 

ต่ออนัตรายมากนกั เช่น งานด้านบัญชกีารเงนิ งานด้านพัสดุจดัหา 

หลงัจากผ่านการชีบ่้งอนัตรายและประเมนิความเส่ียงแล้ว กจ็ะใช้

การควบคมุทีเ่หมาะสม อาท ิการอบรมให้ความรู ้และการตรวจ

สุขภาพประจ�าปีเพ่ือเฝ้าระวังด้านสุขภาพทั่วไป โดยในปี 2560 

ไม่มีการตรวจพบผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีโรคอันเกิดจากการท�างาน 

นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมรีะบบรายงานความสญูเสยีและอบุตัเิหตุ 

(EGAT Loss and Accident Reporting System : LARSH) ซึง่เปิด

ให้ทกุหน่วยงานของ กฟผ. ได้รบัสทิธ์ิในการป้อนข้อมลูเข้าสูร่ะบบ

ผ่านทางเว็บไซต์ เมือ่มอีบุติัเหตุเกิดขึน้ โดยข้อมลูที่ได้รบัจะน�ามา 

วิเคราะห์เพื่อจัดท�าสถิติและแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุต่อไป  

ปัจจบุนัระบบมข้ีอมลูเฉพาะความสญูเสียและอบุตัเิหตุด้านบคุคล 

แต่ในอนาคต กฟผ. จะพัฒนาระบบเพ่ือให้รายงานครอบคลุม

ข้อมูลอุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน โรคจากการท�างาน เหตุการณ์

หวุดหวิด (Near Miss) ต่อไป 

103-1,	103-2,	103-3,	403-1,	403-2,	403-3
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ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินงานกว่า 49 ปี กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน 

ทีอ่าศยัอยู่รอบๆ พ้ืนทีเ่ขือ่น โรงไฟฟ้า ระบบส่ง พ้ืนทีพั่ฒนาแหล่งผลติใหม่และหน่วยงานของ กฟผ. อย่างต่อเนือ่ง ควบคูก่บัการด�าเนนิ 

ภารกิจหลักขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ คือ ผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของทุกภาคส่วน 

ทั่วทั้งประเทศ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ชมุชนเป็นหนึง่ในกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีส่�าคญัขององค์กร กฟผ. จงึมแีนวทางการด�าเนนิงานกับชมุชนรอบพ้ืนท่ีปฏิบติัการของ 

กฟผ. ทุกแห่ง ซึ่งครอบคลุมถึงการสานสัมพันธ์ เพ่ือให้รับทราบความคิดเห็นและสามารถตอบสนองประเด็นความต้องการและ 

ความคาดหวังต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาประเมินผลกระทบ และการด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ  

กฟผ. ให้ความส�าคญักบัการสร้างความรูค้วามเข้าใจและการ

มส่ีวนร่วมของชมุชนและประชาชนผ่านการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ  

อาทิ การเปิดให้เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้า การดูงานเชิงประจักษ์ 

การจัดหรือร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น การประชุม 

ชี้แจง การพบปะหารืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลต่างๆ รวมถึงการ

ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ 

ในปี 2560 กฟผ. ด�าเนินกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า

ในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เทคโนโลยีสะอาด จ.กระบี่ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 

จ.สงขลา ดังนี้

• กิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่”  

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  

ให้ข้อมลูสถานการณ์ไฟฟ้าภาคใต้ชีแ้จงความจ�าเป็นในการสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหนิเทคโนโลยีสะอาดและท่าเทยีบเรอืขนถ่ายถ่านหนิ

ระบบปิดทีบ้่านคลองร้ัว อ.เหนอืคลอง จ.กระบ่ี รวมถงึมาตรการ

เฝ้าระวังและการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตลอดจน 

รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อสงสัยแก่ชุมชนและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผูน้�าชมุชนและประชาชนจาก หมู ่1  

บ้านควน และหมู่ 9 บ้านท่ายาง ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง 

จ.กระบี่ (16 มีนาคม 2560) กลุ่มผู้น�าชุมชน อ.ล�าทับ จ.กระบี่ 

(2 มิถุนายน 2560) คณะอาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียน ต.คลองขนาน จ.กระบี่ (12 กันยายน 2560) 

คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทองค�าวิทยานุสรณ์และ

โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของ

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี ่จ.กระบี ่(13 กนัยายน 2560) เป็นต้น

การดูแลชุมชนท้องถิ่น 

• 1 มีนาคม 2560 : จัดเสวนาส่ือมวลชน จ.กระบี่ หัวข้อ 

“กระบวนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน กรณี โรงไฟฟ้ากระบ่ี”  

เพ่ือให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี

สะอาด จ.กระบี่ ภายหลังนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติให้ กฟผ. เดินหน้าโครงการ 

โรงไฟฟ้าถ่านหนิ จ.กระบ่ี จดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment-EIA) และ

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Environmental Health  

Impact Assessment-EHIA) ใหม่ ให้ข้อมูลสิทธิของชุมชน 

ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ตลอดจน 

ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้ากับ กฟผ.

การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน

103-1,	103-2,	103-3,	403-1
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• 23-24 มีนาคม 2560 : ร่วมเสวนากับส่ือมวลชนภาคใต ้

สาขาต่างๆ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาพลังงานสู่ความ

มัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยนื” ซึง่จดัโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรธีรรมราช 

มี รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ผู้แทนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 

นายชยัยงค์ มณรีุง่สกลุ นายกสมาคมนกัหนงัสือพิมพ์ภาคใต้และ

หวัหน้าศนูย์ข่าวเดลินวิส์ภาคใต้ นายภูวสิทธ์ิ สุกใส บรรณาธิการ

หนงัสอืพิมพ์โฟกสัภาคใต้ และนายภัทรพงศ์ เทพา ผูช่้วยผูว่้าการ 

นโยบาย ผูแ้ทน กฟผ. เข้าร่วมในการเสวนา ณ โรงแรมพีบ ีสมหิลา  

บีช แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา

• นอกจากนี ้กฟผ. โดยผูว่้าการ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

การสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ตามค�าส่ังคณะ 

รกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที ่4/2560 ซึง่มวัีตถปุระสงค์เพ่ือ

ด�าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็น 

เกีย่วกบัสถานการณ์พลงังานไฟฟ้าในพ้ืนทีภ่าคใต้ เป็นการเสรมิสร้าง 

ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ

413-1,	413-2

การศึกษาผลกระทบ
มีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Impact Assessment : EIA) การประเมนิผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) 

และกระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนโดยในระยะก่อน

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ กฟผ. ด�าเนินการ 

ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัดโดยท�าการศึกษาและ 

จดัท�ารายงาน EIA และ EHIA ส่วนในระยะก่อสร้าง รวมถงึระยะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ช่วงด�าเนินการผลิตไฟฟ้า) มีการติดตาม 

ให้เป็นไปตามมาตรการ ข้อก�าหนด กฎหมายต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง

ส�าหรับกระบวนการพัฒนาแหล่งผลิตใหม่ นอกจากการ

ศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ แล้ว กฟผ. ได้สร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

• ค.1 เป็นการรับฟังความคิดเห็น ในการก�าหนดขอบเขต

และแนวทางการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ โดย 

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ณ บริเวณพื้นที่โครงการ 

• ค.2 เป็นการรบัฟังความคดิเหน็ ในขัน้ตอนการประเมนิผล

และจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยใช้วิธี

การประชมุกลุ่มย่อยและการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ในแต่ละครวัเรอืน 

• ค.3 เป็นการรบัฟังความคดิเหน็ ในการทบทวนร่างรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยใช้วิธีเปิดเวทีรับฟัง 

ความคิดเห็น ณ บริเวณพื้นที่โครงการ

ในปี 2560 มกีารจดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็ส�าหรบัโครงการพัฒนา 

โรงไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4-7 โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย 

ชุดที่ 1-2 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 โดย

เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็เพ่ิมเตมิ และ

สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ 

เช่น ไปรษณียบตัร โทรศพัท์และโทรสาร ภายใน 15 วัน หลังจาก 

วันที่รับฟังความคิดเห็นด้วย ดังนี้

• 29 เมษายน 2560 : เวทรีบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน

และผู้มส่ีวนได้เสยี ครัง้ที ่1 โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ 4-7 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดล�าปาง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก�าหนดขอบเขตและ 

แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) 

โครงการขยายก�าลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

เครือ่งที ่4-7 จาก 600 เมกะวัตต์ เป็น 655 เมกะวัตต์ ด�าเนนิการ 

โดย บรษิัท ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั 
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ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 

จ.ล�าปาง โดยมีผู้แทนจาก กฟผ. ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มต่างๆ รวมจ�านวน 2,647 คน เข้าร่วมและร่วมแสดงความคดิเหน็ 

ด้วยวาจา 59 คน แบ่งเป็นกลุ่มผูไ้ด้รบัผลกระทบ ได้แก่ ประชาชน 

ผู้น�าชุมชนใกล้เคียงโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร กลุ่มหน่วยงาน

รบัผดิชอบศกึษา EHIA และหน่วยงานทีท่�าหน้าทีพิ่จารณา EHIA  

กลุ่มหน่วยงานราชการระดบัจงัหวัด อ�าเภอ และต�าบล กลุม่หน่วยงาน 

ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ กลุม่องค์กรเอกชนด้านสิง่แวดล้อม 

องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และนักวิชาการ

อิสระ กลุ่มส่ือมวลชน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ส�าหรับสิ่งที่

ประชาชนมคีวามกงัวล เช่น ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม การบรหิาร 

งบประมาณของกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า การดแูลด้านสุขภาพ 

และสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยข้อคิดเห็น 

ของประชาชนทั้งหมด บริษัทที่ปรึกษาได้น�าไปก�าหนดขอบเขต

และหามาตรการเพ่ือเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้

ครอบคลมุข้อห่วงกงัวลของประชาชนในพ้ืนทีท่ัง้ 5 ต�าบล ได้แก่ 

ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ

• 13-16 มถินุายน 2560 : เวทีรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ในขัน้ตอนการประเมนิและจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ค.2) โครงการขยายก�าลงัผลติโรงไฟฟ้า

ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง 

เอนจเินียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั ในฐานะบรษิัททีป่รกึษา 

การจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  

(EHIA) จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 

 7 กลุม่ย่อย ครอบคลมุพ้ืนที ่5 ต�าบล ใน อ.แม่เมาะ ได้แก่ ต.จางเหนอื  

ต.นาสัก ต.สบป้าด ต.แม่เมาะ และ ต.บ้านดง โดยมชีาวแม่เมาะ

รวมทัง้กลุ่มสาธารณสุข หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน

และเครือข่ายสขุภาพ เข้าร่วมรบัฟังและแสดงความคดิเหน็จ�านวน 

691 คน โดยบรษิัททีป่รกึษาได้น�าความเหน็ที่ได้รบัไปก�าหนดเป็น

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก 

เพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของรายงาน เพ่ือน�าเสนอต่อไปใน 

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ค.3)

• 19 สิงหาคม 2560 : เวทรีบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน

และผูม้ส่ีวนได้เสยี ครัง้ท่ี 1 โครงการโรงไฟฟ้าวงัน้อย (ทดแทน

ชุดที่ 1-2) นายพศิษฐ์ อัครวุฒิบวรศิริ ปลัดอ�าเภอวังน้อย  

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ในการ

ก�าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) ก�าลังผลิต 1,470 

เมกะวัตต์ เป็นการสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิซึง่จะหมดอายใุนปี 

2562 เวทีดังกล่าวจัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองล�าตาเสา อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรอียธุยา ด�าเนนิการโดย บรษิัท ซคีอท จ�ากดั ซึง่เป็น 

ที่ปรึกษา มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 619 คน ได้แก่ ว่าที่ พ.ต. อนุชาต 

ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา ผูช่้วยผูว่้าการชมุชนสัมพันธ์และส่ิงแวดล้อม

โครงการ เป็นผูแ้ทน กฟผ. นายพงษ์ธร มลิินทบุณย์ พลังงานจงัหวัด

พระนครศรอียุธยา หน่วยงานราชการ ผูน้�าชมุชน และประชาชน 

ในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนจาก บรษิัท ซคีอท  

จ�ากัด ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

(ด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน�้าผิวดิน ทรัพยากรชีวภาพ 

กากของเสยี) สภาพแวดล้อมและอบุตัเิหตจุากการคมนาคมขนส่ง  

ระบบสาธารณปูโภค เศรษฐกจิ-สังคม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

และทัศนียภาพและการท่องเที่ยว เป็นต้น จากการจัดเวทีครั้งนี้  

พบว่า ประชาชนมคีวามห่วงกงัวลในเร่ืองผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  
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สาธารณูปโภคในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า และการพัฒนาแหล่งน�้า

โดยรอบเพ่ือการเกษตรกรรมของประชาชนในพ้ืนที่ เป็นต้น  

ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้น�าไปก�าหนดขอบเขตเพ่ือหาแนวทาง

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลมุข้อห่วงกงัวลของประชาชน 

ในพ้ืนทีร่ศัม ี5 กโิลเมตร ท้ัง 3 จงัหวดั 4 อ�าเภอ ได้แก่ อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

และ อ.หนองแค จ.สระบุรี

• 23 กนัยายน 2560 : การทบทวนร่างรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (ค.3) โครงการขยายก�าลงั 

ผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 บริษัท 

ทีป่รกึษา ทมี คอนซลัติง้เอนจเินยีริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั  

และ กฟผ. จดัการประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทบทวนร่างรายงาน EHIA หรือ ค.3  

โครงการขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

เครือ่งที ่4-7 โดยมนีายวุฒชิยั เสาวโกมทุ รองผูว่้าราชการจงัหวดั

ล�าปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และประชาชนในพ้ืนที ่5 ต�าบลของ 

อ.แม่เมาะ ได้แก่ ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด ต.นาสัก ต.บ้านดง และ 

ต.จางเหนือ รวมถึงหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน 

องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน 

ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นถึงจ�านวน  

2,309 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จ�านวน 51 คน  

การจดัรบัฟังความคดิเหน็ครัง้นีเ้ป็นการชีแ้จงมาตรการลดข้อกงัวล

ที่เป็นประเด็นส�าคัญที่ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะท้อนมา 

ในเวทีรบัฟังความคิดเหน็ (ค.1) เมือ่วันที ่29 เมษายน 2560 และ 

การประเมนิและจดัท�ารายงาน (ค.2) เมือ่วันที ่13-16 มถินุายน 

2560 ได้แก่ เรือ่งการจ้างงานในพ้ืนที ่จะมกีารก�าหนดเป็นนโยบาย

413-2

ปฏิบัติให้พิจารณาคัดเลือกคนในอ�าเภอแม่เมาะเข้ามาท�างาน 

เป็นอนัดบัแรก โดยปัจจบุนัมกีารจ้างงานท้องถิน่ในชมุชนแม่เมาะ

รวมทั้งสิ้น 4,835 คน เรื่องการแก้ปัญหาอุบัติเหตุและจราจร  

มีการก�าหนดมาตรการความปลอดภัยของผู้สัญจรอย่างชัดเจน

โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และก�าหนด

มาตรการลงโทษผู้ขับรถบรรทุกเถ้าลอยหรือรถบรรทุกยิปซัม 

และหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการซื้อขายอย่างชัดเจน รวมทั้ง 

จัดเตรียมรถกู้ภัยและดับเพลิงส�าหรับกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ 

เรื่องการบริหารจัดการเถ้าลอยมีแนวทางให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือซื้อเถ้าลอยจาก กฟผ. โดยปัจจุบันได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการจัดท�าให้เป็นไปตามระเบียบ 

กฟผ. ด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กฟผ. จ่ายเงินตามระเบียบ 

คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ประมาณ 300 ล้านบาท 

ต่อปี ส่วนการบริหารจัดการจะมีคณะกรรมการพัฒนาชุมชน 

รอบโรงไฟฟ้า โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน นอกจากนี้  

ยังเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ในเรื่องของการลดฝุ่นและเสียงในขณะก่อสร้าง และการดูแล 

แหล่งน�า้ให้สะอาด ปราศจากส่ิงปนเป้ือนหลงัจากเวท ีค.3 ในครัง้นี้ 

บรษิัททีป่รกึษาได้น�าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาและปรบัปรงุ 

ให้เป็นรายงานฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือน�าเสนอต่อส�านกังานโยบายและ 

แผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) และให้คณะกรรมการ

ผูช้�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(คชก.) เป็นผูพิ้จารณา และจะปรบัแก้เพ่ิมเตมิหากคณะกรรมการฯ  

มข้ีอเสนอแนะ เพ่ือให้ประชาชนมัน่ใจได้ว่า กฟผ. มกีารด�าเนนิงาน 

ตามข้อบงัคับของกฎหมายทกุขัน้ตอนอย่างโปร่งใส โดยค�านงึถงึ

ประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง
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• 26 สงิหาคม 2560 : เวทรีบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน

และผู้มส่ีวนได้เสยี ครัง้ที ่1 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้  

ระยะที ่2 บรษัิท ซคีอท จ�ากดั ด�าเนนิการจดัการรบัฟังความคิดเหน็ 

ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย โดยม ีนายศิรวัิฒน์ ธนะผลเลิศ  

พลังงานจงัหวดัสมทุรปราการเป็นประธาน นายสรรเกยีรต ิกลุเจรญิ  

นายกเทศมนตรเีมอืงปูเ่จ้าสมงิพราย หน่วยงานราชการ ผูน้�าชมุชน

และประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ

ครอบคลุม 2 จังหวัด 3 อ�าเภอ 1 เขต ประกอบด้วย อ.เมือง 

สมทุรปราการ อ.พระประแดง อ.พระสมทุรเจดย์ี จ.สมทุรปราการ  

และเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 

พระนครใต้ สือ่มวลชน ตลอดจนผู้ทีส่นใจจ�านวน 955 คน เข้าร่วม 

รับฟังประเด็นที่เป็นข้อกังวล ได้แก่ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

การเข้ามาของแรงงานนอกพ้ืนที่จ�านวนมากจะส่งผลกระทบต่อ 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งด้านการจัดการขยะ น�้าเสีย 

การจราจร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ 

ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้เสนอแนะให้มกีารบริหารจดัการการคมนาคม

ขนส่งและการจราจร ทัง้ช่วงก่อนและระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง

ให้ส่งผลกระทบต่อชมุชนน้อยทีสุ่ด รวมทัง้อยากให้มสีวนสาธารณะ

และโรงพยาบาลเกดิขึน้เพ่ือส่งเสรมิและบรกิารด้านสุขภาพให้กบั

ประชาชนในพ้ืนที ่ส�าหรบัโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้  

ระยะที ่2 มกี�าลงัผลิตติดต้ัง 1,470 เมกะวตัต์ จะก่อสร้างในบรเิวณ 

พ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในปัจจุบัน เพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้า 

พระนครใต้ ชดุที ่1 และ 2 ทีจ่ะปลดออกจากระบบใน ปี พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2565 ตามล�าดบั โดยโครงการนี้ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็น 

เชือ้เพลิงหลกั และน�า้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิรอง ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าใหม่ 

จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 

เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงตอนล่าง

ในปี 2560 เมื่อมีค�าส่ังการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

21 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ กฟผ. ยกเลิกผลการวิเคราะห์ EIA 

และ EHIA โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ที่มี

การด�าเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและ

รัฐบาลมคีวามเป็นห่วงเรือ่งกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ที่ต้องด�าเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความ

ส�าคัญอย่างมาก กฟผ. ก็ได้ปฏิบัติตาม และพร้อมจะเริ่มศึกษา 

ผลกระทบฯ ใหม่ ตามขัน้ตอนที ่สผ. ก�าหนด แสดงถงึความมุง่มัน่  

ต้ังใจของ กฟผ. ที่จะด�าเนินการในส่ิงที่เป็นประโยชน์สูงสุด 

ต่อสังคมชุมชนเป็นที่ตั้ง
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กลไกการติดตามและรายงานผล
จากการด�าเนนิงานในปี 2560 กฟผ. สามารถดูแลให้โรงไฟฟ้า 

ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบด้านลบต่อชมุชนโดยรอบ เนือ่งจาก กฟผ. 

มกีารติดตามผลการด�าเนนิงานของทุกโรงไฟฟ้าอย่างสม�า่เสมอ 

เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย มีการจัดการที่ดี และ

มีการด�าเนินงานตามมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการและ 

คณะท�างานชดุต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องตามลักษณะงาน เช่น กรรมการ 

ตรวจสอบความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะท�างานทวนสอบ 

การด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 

26000 คณะท�างานตรวจติดตามผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ISO 14001 เป็นต้น ท�าหน้าท่ีตรวจสอบหรือทวนสอบผล 

การด�าเนนิงานขององค์กรตลอดจนให้ค�าแนะน�า ข้อคดิเหน็เพ่ือ

การปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกจะมี 

ปีละ 1 ครั้ง ส�าหรับระบบที่มีใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งก�าหนด 

ให้มีการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก เช่น มอก. 14001 

มอก. 18000 เป็นต้น นอกจากนี ้ในภาพรวม กฟผ. ยังมกีารส�ารวจ 

ระดับการรับรู้ ความพึงพอใจ และการยอมรับของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียที่มีต่อการด�าเนินงานของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�า 

เรื่องที่เป็นประเด็นที่มีนัยส�าคัญมาวิเคราะห์ ก�าหนดกลยุทธ์ 

การด�าเนนิงาน หรอืวางแผนปรบัปรงุแก้ไข ตลอดจนจดัท�าแนวทาง 

ป้องกันผลกระทบที่เป็นผลจากการด�าเนินงานของ กฟผ. ต่อไป

โครงการพัฒนาชุมชน 
กฟผ. ร่วมมอืกบัภาคส่วนต่างๆ ในการจดัท�าโครงการพัฒนา

ชุมชน อาทิ 

7 ชมุชน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 19 ชมุชน และภาคใต้ 6 ชมุชน  

โดยในปี 2560 กฟผ. ได้น�าการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

สังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)  

มาใช้กบัโครงการชวีวถีิใน 5 พ้ืนท่ี ได้แก่ บ้านโนนยาว อ.โนนสงั  

จ.หนองบัวล�าพู บ ้านดงเรือง อ.หนองหาน จ.อุดรธาน ี 

บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี บ้านสันต้นแฟน 

อ.เมือง จ.เชียงราย และบ้านป่าใหม่ อ.ล�าทับ จ.กระบี่ 
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โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป็นโครงการที่ กฟผ. ด�าเนินการต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2542 

จนถึงปัจจุบัน โดยได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการส่งเสริมให้ชุมชน

พ่ึงพาตนเองได้ มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ ลดการใช้

สารเคมี ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนา

อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่มี

ประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms : EM) แทนสารเคมี

ในการด�าเนนิงาน 4 กจิกรรม ได้แก่ การเกษตร การเล้ียงสัตว์น�า้ 

การปศสัุตว์ และการจดัการส่ิงแวดล้อม โดยมกีลุ่มเป้าหมายหลัก

เป็นชมุชนใกล้เคยีงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รอบเข่ือน และโรงไฟฟ้า 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้แนวคิด 

ทาง “ชีววิถี” ผ่านรูปแบบการเผยแพร่ความรู ้ในด้านต่างๆ  

ทั้งจากการบรรยายสาธิตตามชุมชนต่างๆ และออกนิทรรศการ

ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ปัจจบุนั มชีมุชนต้นแบบชวีวถิ ีซึง่หมายถงึชมุชนทีน่�าแนวทาง

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้แก่ การเพาะปลูก 

เลี้ยงสัตว์ ประมงและส่ิงแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการลด

รายจ่ายในครัวเรือนและผนึกกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างเป็น

รปูธรรมและย่ังยืน และพัฒนาเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้แก่ชมุชนอืน่ๆ  

รวมทั้งส้ิน 39 ชุมชน แบ่งเป็นภาคเหนือ 5 ชุมชน ภาคกลาง 
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โครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเอง

พ้ืนที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน พื้นที่บ้านห้วยยาง  

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนชุมชนที่อยู่ใกล้แนว 

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ให้สามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้ 

อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด�าเนิน

โครงการส่ือสารและสร้างเครอืข่ายชมุชนพ่ึงตนเองพ้ืนที่ใกล้แนว 

สายส่งไฟฟ้าอย่างย่ังยืนทั่วประเทศ โดยน�าร่อง 3 ภูมิภาค คือ 

ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ได้ร่วมกับเครือข่าย

ชุมชนบ้านห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ร่วมพัฒนา

แหล่งน�้าขนาดเล็ก เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าเพ่ือการ

อปุโภคบรโิภคของชมุชน โดยสนบัสนนุการให้ความรูด้้านเทคนคิ 

เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็นเจ้าของ

โครงการอย่างแท้จริง

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก มีชุมชนเป็นเจ้าของ

โครงการตั้งแต่กระบวนการร่วมระดมความคิดและแก้ไขปัญหา 

อย่างละเอียดรอบคอบ โดยอาศัยความรู้ ค�าแนะน�า และการ

สนับสนุนที่ได้รับจาก กฟผ. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผสมผสานกบัความคิดและภูมปัิญญาของชาวบ้าน ได้คดัเลือกวิธี

ผันน�้าธรรมชาติ โดยใช้แหล่งน�้าจากที่สูง (ล�าห้วยยาง) วางท่อ 

ลงมาสู่อ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ของหมูบ้่าน (บงึหนองแสง) โดยใช้ 

หลักแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ ไม่ต้องสร้างฝายและเสียค่าสูบน�า้ 

ช่วยกนัสร้างและบ�ารงุรกัษาโดยอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 

ทั้งชาวบ้านที่ช่วยกันลงขันสมทบทุนและแรงงานทุกครัวเรือน 

อบต. สนบัสนนุท่อและวสัดุอปุกรณ์ กฟผ. สนบัสนนุด้านเทคนคิ

การขุดลอกวางท่อลอดถนน พร้อมมีการจัดต้ังกองทุนบริหาร

จดัการน�า้อย่างเป็นระบบโดยคนในชมุชนเอง เพ่ือพัฒนาแหล่งน�า้ 

ขนาดเลก็ ให้สามารถมนี�า้กนิน�า้ใช้ได้ตลอดปี จนท�าให้จากชมุชน

ทีเ่คยแห้งแล้ง ขาดแคลนน�า้ใช้มาถงึ 40 ปี ปัจจบุนัมทีีก่กัเกบ็น�า้

ถึง 2 บ่อ พ้ืนที่กว่า 56 ไร่ จุน�้าได้กว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร 

จากพลังชุมชนและการจัดการโดยคนในชุมชน

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้สร้างเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง 

ตามหลักการดังกล่าว โดยด�าเนินการในพ้ืนที่ภาคเหนือและ 

ภาคใต้ไปพร้อมกัน ได้แก่ การท�านาอินทรีย์ ฟื ้นประเพณ ี

เกีย่วกบัข้าวทีจ่งัหวัดพิษณโุลกและจงัหวัดอตุรดติถ์ และการปลกู

พืชสมุนไพรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในจังหวัดสงขลา

และจังหวัดสตูล

หลักที่ส�าคัญในการด�าเนินโครงการ คือ การยึดหลักให้

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วม การเสริมพลัง 

ที่จะน�าไปสู ่การพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งการท�างานในลักษณะ

เครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ เมื่อชุมชนเป็นเจ้าของ

โครงการ จะท�าให้ชุมชนได้เรียนรู้จากการช่วยกันคิดและลงมือ

ท�าจริง พ่ึงพาตนเองได้ ไปจนถึงการบูรณาการต่อยอดความรู ้

ที่มีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบ 

ในการพัฒนาชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าต่อไป

413-1
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กฟผ. ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนดังสะท้อนผ่านนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่ม กฟผ. และประกาศ

ความมุง่มัน่การเป็นองค์กรท่ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมมุง่สูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยืน ซึง่กล่าวถงึการดแูลสิทธิมนษุยชนว่าจะมุง่มัน่ไตร่ตรอง

ตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงทีอ่าจก่อให้เกิดการละเมดิสิทธิต่อผูไ้ด้รบัผลกระทบในพ้ืนทีโ่ครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 

การหลีกเล่ียงการร่วมกระท�าความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการดูแลสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน 

และของลูกจ้างบริษัทผู้รับเหมา 

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน 
กฟผ. ทบทวนและประเมนิการด�าเนนิงานด้านสทิธิมนษุยชน

ขององค์กรตามแนวทาง ISO 26000 โดยมคีณะด�าเนนิงานและ

ทวนสอบความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสายงานต่างๆ เป็นผู้ทวนสอบ และ

มีที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ควบคุมและติดตาม 

การทวนสอบทุกปี การทวนสอบครอบคลุมการด�าเนินงานของ

ทุกสายงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ประเดน็ที ่ 1 : การตรวจสอบและประเมนิสถานะขององค์กร

ประเด็นที ่ 2 : สถานการณ์ท่ีมคีวามเส่ียงในเรือ่งสิทธิมนษุยชน

ประเด็นที่ 3 : การหลีกเลี่ยงการร่วมกระท�าความผิดในการ 

   ละเมิดสิทธิ

ประเดน็ที ่ 4 : การแก้ไขปัญหาจากการเรยีกร้องความเป็นธรรม

ประเด็นที ่5 : การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการ 

   ดูแลเป็นพิเศษ

ประเด็นที่ 6 : สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ประเดน็ที ่ 7 : สิทธิทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 8 : สิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน

วิธีการทวนสอบประกอบด้วยการทวนสอบเอกสารหลักฐาน 

การด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ISO 

26000 การตรวจสอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง และสัมภาษณ์  

ซึง่หากผูท้วนสอบตรวจพบประเดน็ผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชน

ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก กฟผ. เช่น ผลกระทบ

ต่อลูกจ้างบริษัทรับเหมา ผลกระทบต่อกลุ่มที่เปราะบาง และ

ผลกระทบต่อชมุชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น ผูร้บัผดิชอบต้องจดัท�า 

แผนการแก้ไข และผู้ทวนสอบจะตรวจติดตามผลการแก้ไข 

และป้องกันภายใน 30 วัน

  

การส่ือสารให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในปี 2560 กฟผ. จดับรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบัประเดน็ด้าน

สิทธมินษุยชน ในโครงการประยกุต์ใช้มาตรฐานความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมตามแนวทาง ISO 26000 เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จ�านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมง มผีูเ้ข้าร่วมรับฟังรวม 1,200 คน  

คิดเป็นร้อยละ 5.50 ของพนักงานทั้งหมด 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

และการด�าเนินธุรกิจ โดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาต ิ

ให้กบัคณะกรรมการบรหิารงานส่ือสารองค์การและความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมอีกด้วย 

103-1,	103-2,	103-3,	412-1,	412-2
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นอกจาก กฟผ. จะด�าเนินงานโดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องแล้ว กฟผ. ยังขยายขอบเขตการด�าเนินงานไปถึงคู่ค้า 

โดยก�าหนดเงื่อนไขและสัญญาการจ้างให้คู่ค้า ผู้จัดหา หรือ

ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

พ.ศ. 2554 อีกด้วย 

นอกจาก กฟผ. จะด�าเนินงานโดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

ด้วยการปฏิบตัติามกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง  

อาทิ ISO 26000 ISO 14001 ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อ

ชมุชนและสงัคม รวมถงึแนวทางการแก้ไขในกรณมีปัีญหาเกดิขึน้ 

และ มอก.18001 : 2554/ BS OHSAS 18001 : 2007/ EGAT SMS 

ในการบริหารความปลอดภัยในการท�างานและจัดหาอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับภารกิจงานของลูกจ้าง ผู้รับจ้าง 

โดยระบไุว้ในแนบท้ายสญัญาแล้ว กฟผ. ยังมแีนวทางด�าเนนิการ 

เพ่ือหลีกเล่ียงการร่วมกระท�าความผิดในการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน ดังนี้

• ขยายขอบเขตการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนไปถึงคู่ค้า 

โดยก�าหนดเงือ่นไขและสญัญาการจ้างให้คูค้่า ผูจ้ดัหา หรอืผูร้บัจ้าง 

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อาทิพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554  

รวมท้ังก�ากับดูแลไม่ให้บริษัทคู่สัญญาละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ต่อลกูจ้างของบรษิัทในการท�างานให้กบั กฟผ. ด้วยการสือ่สารให้

ผู้แทนของบริษัทคู่สัญญาและหัวหน้าทีมงานจ้างเหมาของทุกบริษัท 

ได้รบัทราบโดยตรงในการประชมุเริม่งานครัง้แรก และก�าหนดให้ 

อาคาร ท.117 ชั้น 2 เป็นที่ส�าหรับพบปะและรับเรื่องร้องเรียน 

ในกรณีที่ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการไม่ได้รับความเป็นธรรม 

• มีมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรักษา

ความปลอดภัยที่น�าหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาพิจารณา เช่น 

วิธีการในการขอตรวจค้น การจัดการกับผู้บุกรุกหรือผู้กระท�า

ความผดิ และการตดิตัง้กล้องวงจรปิด เป็นต้น รวมถงึการจดัให้ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการอบรม ทบทวน และ

พัฒนาทกัษะในด้านการรกัษาความปลอดภัย ทัง้ด้านทฤษฎแีละ 

ปฏบิตั ิการปฏิบติัตามกฎหมายและการให้บรกิารโดยเคารพหลกั

สิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

จ้างเหมาด้วย โดยในปี 2560 จดัอบรมหลักสูตร “ทบทวนความรู้ 

การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย” และความรู้ด้านกฎหมาย 

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานรกัษาความปลอดภัยให้แก่พนกังาน

รักษาความปลอดภัย กฟผ. และในส่วนของพนักงานรักษา 

ความปลอดภัยจ้างเหมา มีการก�าหนดเงื่อนไขการจ้างเก่ียวกับ 

ข้อก�าหนดความประพฤติของพนกังานรักษาความปลอดภัย โดยให้ 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมาทุกคนลงลายมือชื่อ 

รับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้าง 

จะต้องจดัให้มกีารฝึกอบรมทบทวนพนกังานรกัษาความปลอดภัย

จ้างเหมาปีละ 3 ครั้ง 

การหลีกเลี่ยงการร่วมกระท�าความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

103-1,	103-2,	103-3,	412-3
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กฟผ. มีการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินความเสี่ยงเพื่อ

เตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยน�า

ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 

22301 (Societal Security-Business Continuity Management 

Systems) มาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการและมอบหมายให้ 

คณะท�างานบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟผ. 

เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยค�านงึถงึภารกจิหลักในการผลิตและส่งมอบ 

พลังงานไฟฟ้าภายในช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด 

(Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD) 

พร้อมยอมรับได้ในการสูญเสียข้อมูลในระบบการเก็บข้อมูล

สารสนเทศทีเ่หมาะสม (Recovery Point Objective : RPO) และ 

การกลับคนืสูส่ภาวะปกติได้ภายในระยะเวลาตามเป้าหมายในการ 

ฟื้นคืนสภาพ (Recovery Time Objective : RTO) ที่เหมาะสม 

โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้

1. น�านโยบายบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน นโยบาย

ด้านสารสนเทศ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

กฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั ความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลการประเมินความเสี่ยงด้าน 

ภัยพิบัติต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติการ (Operation Risk)  

จากการวิเคราะห์ COSO-ERM และผลการฝึกซ้อมแผน/ มาตรการ

รองรบัเหตุภัยพิบติัหรอืภาวะฉุกเฉินในปีทีผ่่านมาเป็นปัจจยัน�าเข้า 

2. ประเมนิระบปัุจจยัเสีย่ง ก�าหนดแนวทาง/ มาตรการรองรบั  

พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 

3. จัดท�าและทบทวนแผน/ มาตรการรองรับเหตุภัยพิบัติ 

หรอืภาวะฉุกเฉนิ โดยระบกุจิกรรมและผูร้บัผดิชอบทีด่�าเนนิการ 

อย่างชัดเจนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการเบ้ืองต้น และ

ก�าหนดแผนการฝึกซ้อม 

การจัดท�าแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

 • แผน/ มาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ ได้แก่  

แผนการตรวจสอบและบ�ารุงรักษา แผนเตรียมความพร้อมของ

อุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ

 • แผนจดัการขณะเกดิเหต ุได้แก่ Incident Management 

Plan (IMP) Crisis Management Plan (CMP) และ Business 

Continuity Plan (BCP)

 • แผนหลังเกดิเหตุการณ์ (ส�ารวจและฟ้ืนฟูกลบัสูส่ภาพปกติ)  

ซึง่ขัน้ตอนการด�าเนนิการเป็นไปตามคูม่อืการจดัการภาวะวกิฤต 

กฟผ. และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟผ. 

4. อบรมและฝึกซ้อม

5. ติดตามผลการด�าเนินการ 

6. ทบทวนผลการด�าเนินการ

ขณะเดียวกัน กฟผ. ได้มอบหมายให้แต่ละสายงานจัดท�า

คู่มือการจัดการและสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในระดับสายงาน  

โดยใช้แนวทางตามคู่มือการจัดการภาวะวิกฤต กฟผ. และ 

แบ่งระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับ ดังนี้

- ระดับ 1 เล็กน้อย (สีเขียว) แก้ไขโดยใช้แผนรองรับ 

เหตุฉุกเฉินของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่

- ระดับ 2 ปานกลาง (สีเหลือง) แก้ไขโดยใช้แผนรองรับ

เหตุฉุกเฉินของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่

- ระดบั 3 รนุแรง (สีส้ม) แก้ไขโดยใช้แผนการจดัการและ/ 

หรือสื่อสารภาวะวิกฤตของสายงาน

- ระดบั 4 รนุแรงมาก (สีแดง) แก้ไขโดยใช้คูม่อืการจดัการ 

ภาวะวิกฤต กฟผ. 

DMA	(former	EU21)
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กฟผ. มีการฝึกซ้อมการจัดการและส่ือสารภาวะวิกฤต

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในการ 

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

ในการประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบหรือกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที ่

ด�าเนินการฝึกซ้อม โดยในปี 2560 มีการฝึกซ้อมที่ส�าคัญ อาทิ

• การฝึกซ้อมแผนรองรบัวิกฤตด้านเชือ้เพลงิร่วมกบักระทรวง

พลังงาน เมือ่วันที ่26 เมษายน 2560 ทีศ่นูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ 

อาคารบี กระทรวงพลังงาน เพ่ือจ�าลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

ในภาคเหนอื ซึง่ส่งผลต่อระบบส่งในพ้ืนทีภ่าคเหนอืเสียหาย รวมทัง้ 

การเกดิอบุติัเหตุในการหยุดซ่อมบ�ารุงแหล่งก๊าซตะวันตกซึง่ท�าให้

ก๊าซจากแหล่งดังกล่าวสูญหายจากระบบทั้งหมด โดยสามารถ

ด�าเนินการตามขั้นตอนได้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก�าหนด 

• การฝึกซ้อมแผนทดสอบ Black Start กรณีเกิดไฟฟ้าดับ

เป็นวงกว้าง หรอื Blackout ณ โรงไฟฟ้าเขือ่นจฬุาภรณ์ เมือ่วันที ่ 

28 เมษายน 2560 และโรงไฟฟ้าเข่ือนอุบลรัตน์ เมื่อวันที่  

29 สงิหาคม 2560 ซึง่สามารถด�าเนนิงานได้อย่างครบถ้วนภายใน

เวลาที่ก�าหนด

• การฝึกซ้อมการจัดการและการส่ือสารภาวะวิกฤต กฟผ.  

ซึ่งจ�าลองสายส่งไฟฟ้า 230kV ไทรน้อย-บางกอกน้อย เกิดการ

โจรกรรมถอดชิ้นส่วนท�าให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง เมื่อ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

• การฝึกซ้อมแผนน�าระบบกลับในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ 

เป็นบริเวณกว้าง เมือ่วันที ่4 มถินุายน 2560 ณ โรงไฟฟ้าเขือ่นสิรกิต์ิิ  

และ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนศรีนครินทร์

• การฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

สนับสนุนเพ่ือการควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  

29 พฤษภาคม 2560 และครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2560 

• การฝึกซ้อมความพร้อมของศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า 

แห่งชาตสิ�ารอง (BNCC) ครัง้ที ่1 เมือ่วันที ่11 มกราคม 2560 ครัง้ที ่2  

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

2560 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

DMA	(former	EU21)



089รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2560

กฟผ. ร ่วมมือกับศูนย ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ(เนคเทค) พัฒนาระบบตรวจสุขภาพเขือ่น 

หรือ DS-RMS (Dam Safety Remote Monitoring System)  

โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับเทคโนโลยี 

ของเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนมาบูรณาการใช้ใน 

การด�าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคง

ปลอดภัยในเขื่อนใหญ่ของ กฟผ.

ระบบตรวจสุขภาพเข่ือน หรือ DS-RMS ได้ถูกพัฒนา 

ให้สามารถสื่อสารข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่างๆ แบบอัตโนมัติ  

ทัง้เครือ่งมอืวัดพฤตกิรรมเขือ่น แผ่นดนิไหว และน�า้หลากทีต่ดิต้ัง 

ไว้ที่เข่ือนและรอบอ่างเก็บน�้า ไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เพ่ือน�าข้อมูลเข้ามาประมวลผลหาสถานะความปลอดภัยเขื่อน 

ด้วยระบบเสมือนผู ้เชี่ยวชาญ (Expert System) ที่จะช่วย

คาดการณ์สาเหตุของความผิดปกติได้ โดยจะแจ้งสถานะ 

ความปลอดภัยเขือ่นผ่านโปรแกรมในรปูแบบ Web Application 

ทางหน้าจอเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งแจ้งเตือนผ่านทาง 

SMS และ E-mail ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ หากพบ 

ความผิดปกติขึ้น ผู ้รับผิดชอบจะสามารถออกไปด�าเนินการ 

ตรวจสอบและแก้ไขได้ทันการณ์ พร้อมท้ังแจ้งผูบ้รหิารของ กฟผ. 

เพื่อสื่อสารให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

นอกจากจะให้ความส�าคญักบัการก่อสร้าง การดแูล และการ

ตรวจสอบที่ได้มาตรฐานแล้ว กฟผ. ยังค�านึงถึงความปลอดภัย 

ในชวิีตและทรพัย์สนิของประชาชนเป็นส�าคญั จงึได้ร่วมกบัจงัหวัด 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเครอืข่ายประชาชนในพ้ืนที ่ก�าหนด

มาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของประชาชน ดังนี้

มาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของประชาชน 

ได้แก่ การจดัท�าแผนทีน่�า้ท่วมเพ่ือก�าหนดพ้ืนทีป่ลอดภัยกบัพ้ืนที่

เสีย่งภัย การก�าหนดเกณฑ์ความรนุแรงของสถานการณ์น�า้หลาก

ในแม่น�้า การติดตั้งระบบเตือนภัย เป็นต้น

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ได้แก่ การก�าหนด

จุดรวมพลตามล�าดับความรุนแรง การจัดท�าแผนการช่วยเหลือ

บรรเทาภัย การให้การสนบัสนนุด้านสาธารณสุข การจดัท�าแผน 

อพยพ และการอ�านวยความสะดวกกบัผูอ้พยพ เป็นต้น ซึง่เทศบาล 

หนองบัว ในพ้ืนที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็น 

ตัวอย่างที่ดี ได้ท�าการฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับประชาชนแล้ว 

ซึง่สามารถสร้างความเข้าใจและความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนได้

มาตรการด�าเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นการบริหาร

จัดการด้านการแจ้งเหตุ การตรวจสอบประเมินสถานการณ์ 

การตดิตามความรนุแรงทีเ่พ่ิมขึน้ การประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น มาตรการเหล่านี้จะมีหน่วยงานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก

มาตรการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เป็นการน�า

เทคโนโลยีระบบ CCTV มาใช้ โดยติดตั้งกล้อง CCTV ให้เห็น

ภาพสันเข่ือนและตัวเข่ือนในเวลาปัจจุบันท่ีพ่ีน้องประชาชน

สามารถเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือสร้างความมั่นใจในกรณ ี

เกดิข่าวลอื เช่น www.cctvsnr.egat.com ส�าหรบัเขือ่นศรนีครนิทร์ 

และ www.ichpp.egat.co.th/cctv.php ส�าหรับเขื่อนภูมิพล 

และเขื่อนสิริกิติ์ เป็นต้น 

ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน หรือ DS-RMS

ด้วยความใส่ใจทั้งในเร่ืองของการบริหาร
จัดการที่ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
พี่น้องประชาชน ณ วันน้ี เข่ือนยังคงม่ันคง
ปลอดภัย ท�าหน้าทีผ่ลติไฟฟ้า สร้างความสขุ 
ให้กับคนไทยสืบไป

DMA	(former	EU21)
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แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัล ASEAN Coal Awards 2017 

งาน 35th ASEAN Ministers on Energy Meeting  

ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

• รางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining 

Category จากผลงาน Mae Moh Lignite Mine 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Corporate Social 

Responsibility (CSR) Category จากผลงาน The Community 

Collaboration for Sustainable Development in Mae Moh 

District 

รางวัลการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

งาน 45th International Exhibition of Inventions of 

Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

• รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล และรางวัลเหรียญเกียรติยศ 

(Special Prize) จากประเทศจีน 1 รางวัล จากผลงาน 

การปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพ่ือรองรับ

ถ่านหินลิกไนต์ที่มีส่วนประกอบของ CaO สูง

• รางวัลเหรยีญเงนิ 2 รางวัล จากผลงาน Fully Redundancy 

EGAT-AVR และผลงานการดัดสตีมเทอร์ไบน์โรเตอร์

รางวัลการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

งาน 13TH Taipei International Invention Show & 

Technomart ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

• รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล จากผลงานอุปกรณ์พิเศษ

ประกอบแผงท่อหม้อน�้าแรงดันสูง และผลงานอุปกรณ์ช่วย 

ถอดประกอบล้อและย�้าหมุดผ้าเบรกรถบรรทุก รถบัสโดยสาร

• รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล จากผลงานเคร่ืองตัด Shaft 

Sleeve ผลงานเครือ่งกว้านไฟฟ้ากระแสตรง และผลงานอีเธอร์ 

เน็ตสวิตช์แบบแยกส่วน 

• รางวัลเหรยีญทองแดง 3 รางวัล จากผลงานเครือ่งทดสอบ 

Portable Surge Counter ผลงานเครื่องม้วนจัดเก็บสายพาน 

และผลงานเครื่องดัดรีด Seal Strip 

รางวัลการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

งาน 11th International Warsaw Invention Show 

ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

• รางวัลเหรียญแพลทินัม 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจาก

ประเทศซาอุดีอาระเบีย 1 รางวัล จากผลงานอุปกรณ์ซ่อม 

สายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟ

• รางวัลเหรยีญทอง 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจากประเทศ

ไต้หวัน 1 รางวัล จากผลงานกล่องพิฆาตฝุ่น

• รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจาก

ประเทศอิหร่าน 1 รางวัล จากผลงานอุปกรณ์ช่วยดูดและ 

เก็บไอน�้ามันจากอ่างน�้ามัน Generator ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

เครื่องที่ 1 เขื่อนภูมิพล
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รางวัลระดับประเทศ
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2560 

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

การคลัง

• รางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

รางวัล Thailand Energy Award 2017 

ของกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน 

• รางวลัดเีด่น ด้านผูส่้งเสริมการอนรุกัษ์พลงังานและพลังงาน

ทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครฐั) ซึง่ กฟผ. 

ได้รับติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 

รางวัล Thailand Coal Awards 2017 

ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

• รางวัลชนะเลิศด้านการด�าเนินงานด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ 

(Best Practice Category) จากผลงาน Mae Moh Lignite Mine

• รางวัลชนะเลิศด้านหัวข้อพิเศษ (Special Submission  

Category) จากผลงาน Distribution Bunker Cleaning Equipment  

ของเหมืองแม่เมาะ

• รางวัลชนะเลิศด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม 

(Corporate Social Responsibility Category) จากผลงาน 

The Environmental Collaboration for Sustainable 

Development in Mae Moh District ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2560 (CSR-DIW 

Award 2017)

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัล CSR-DIW Continuous Awards จาก 5 หน่วยงาน 

ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า

บางปะกง โรงไฟฟ้าจะนะ และฝ่ายโรงงานและอะไหล่

รางวัลโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่อุตสาหกรรม 

พื้นฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)  

ประจ�าปี 2560 

ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง

อุตสาหกรรม

• รางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการด�าเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM  

Continuous Awards 2017) ประเภทเหมืองแร่

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจ�าปี 2560 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 

(องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว) จาก 14 หน่วยงาน

รางวลัเหมอืงแร่สเีขยีว ประจ�าปี 2560 (Green Mining Awards 

2017) 

ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง

อุตสาหกรรม 

• ประเภทรกัษามาตรฐานเหมอืงแร่หนิปนูเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี 

• ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่ลิกไนต์
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โล่เกยีรตยิศและประกาศนยีบัตรจากการพัฒนาโครงการลดก๊าซ

เรอืนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) และ 

การเป็นองค์กรทีส่นบัสนนุกจิกรรมการลดก๊าซเรอืนกระจก (LESS) 

จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน)

• โล่เกยีรตยิศ 2 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้ล�าราง 

ชลประทาน (เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแก่งกระจาน) 

และโครงการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานี

ไฟฟ้าแรงสงู กฟผ. ที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นโครงการลดก๊าซ 

เรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

• ประกาศนยีบตัร 4 รางวลั จากโครงการที่ได้รบัการรับรอง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ 2 รางวัล (โครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนนเรศวร และโครงการระบบผลิต

ไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะคอง ขนาด 2 × 1.25 เมกะวัตต์) 

ประกาศนียบัตรรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ของหน่วยงานภายใน กฟผ. จ�านวน 11 หน่วยงาน ที่จัดท�า

รายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 1 รางวัล และประกาศนยีบตัร 

ด้านการสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกต่อเนือ่ง 

เป็นปีท่ี 3 จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

(Low Emission Support Scheme หรือ LESS) 1 รางวัล

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2559 (Thailand 

Quality Class 2016 : TQC 2016) 

ของส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จากโรงไฟฟ้าน�้าพอง 

และโรงไฟฟ้าบางปะกง 

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2560 

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• รางวลัสถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ 

จากโรงไฟฟ้า เข่ือน ส�านักงานฝ่ายปฏิบัติการ และสถานีไฟฟ้า

แรงสูง จ�านวน 24 หน่วยงาน และประกาศนยีบตัรชมเชย ระดบั

จังหวัด จ�านวน 1 หน่วยงาน 

• รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานดีเด่น 

• รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคดีเด่น และ

รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานดีเด่น 

รางวัลการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart  

Cities-Clean Energy) 

ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมูลนิธิ

อาคารเขียวไทย 

• รางวัลชมเชยจากโครงการ กฟผ. เมอืงนเิวศแห่งความสุข+ 

รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดท�า

แผนงานเสรมิสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ

• รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการ 

ขับเคล่ือนแผนงานยกระดับความเป็นธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินการ ประเภทแผนงานยกระดับคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน (ด้านความโปร่งใส) จากแผนงาน 

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ ปี 2559 รองรับแผนแม่บท 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2555-2559 

• รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการ 

ขับเคล่ือนแผนงานยกระดับความเป็นธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินการ ประเภทแผนงานยกระดับคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน (ด้านความพร้อมรับผิด) จาก

แผนงานลดกรด-ด่างในการปรับสภาพน�้าในกระบวนการผลิต

• รางวลัประกาศเกยีรตคิณุบคุคลต้นแบบ ด้านการมส่ีวนร่วม

ส่งเสรมิธรรมาภิบาลและต่อต้านการทจุรติในองค์กร ประจ�าปี 2560 

รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) 

ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ  

• รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560

ของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์ 

และสถาบันไทยพัฒน์ 

• รางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภทดีเด่น จากรายงาน 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2559 ซึ่งได้รับ 

เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี 2560 

ของกระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย

และสร้างสรรค์

• โล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ ด้านอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา

ชุด “พลังงานที่สมดุล” 
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เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้ 
รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน กฟผ. ประจ�าปี 2560 เป็นรายงานด้านความย่ังยืนฉบับที่ 9 ซึ่ง กฟผ. จัดท�าอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ

สังคมขององค์การในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีขอบเขตการรายงาน

ครอบคลุมเฉพาะการด�าเนินงานภายใน กฟผ. เป็นหลัก ไม่รวมการด�าเนินงานของผู้ส่งมอบ คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือบริษัทในเครือ 

ทัง้ 5 บริษัท ได้แก่ บรษิัท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) บรษิัท ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) บรษิัท กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด และบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 

กฟผ. จัดท�ารายงานฉบับนี้ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI Standards) : Comprehensive Option รวมถึง

มกีารเปิดเผยข้อมลูรายสาขาในกลุ่มผูใ้ห้บรกิารสาธารณปูโภคไฟฟ้า Electric Utility Sector Supplement (EU) และขอการรบัรอง

จาก GRI ประเภท Content Index  นอกจากนี ้กฟผ. ยงัได้จดัให้มกีารตรวจรบัรองรายงานฯ และตัวชีวั้ดผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั 

โดยหน่วยงานภายนอก (External Assurance) ซึ่งเป็นการให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจ�ากัด (Limited Assurance) 

ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า 99-100  

ด้วยความใส่ใจในสังคมและส่ิงแวดล้อมในทุกกระบวนการ กฟผ. จึงจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้โดยใช้หมึกพิมพ์สกัดจากถั่วเหลือง 

และใช้กระดาษ Cocoon Offset ซึ่งผลิตจากกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วและน�ามารีไซเคิล 100% รวมทั้งยังเกิดจากขั้นตอนการ

ผลิตกระดาษที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ปราศจากสารคลอรีนน�ามาฟอกสี ใช้น�้าและพลังงานน้อยในขั้นตอนการผลิตเมื่อเทียบกับ

การผลิตเยื่อใหม่ 

รายงานฉบบันีจ้ดัท�าเป็นสองภาษา คอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กฟผ. หากมข้ีอสงสัย 

หรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายกิจการสังคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ส�านักงานใหญ่ บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2436 4610, 0 2436 4618 

โทรสาร 0 2436 4695

เว็บไซต์ www.egat.co.th

102-45,	102-50,	102-51,	102-52,	102-53,	102-54,	102-56
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GRI Content Index

GRI 
Standard Disclosure

Page 
number (s)  

and/ or 
URL (s)

Omission

Part Omitted Reason Explanation

GRI 101 : Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102 : 
General
Disclosures 
2016

Organizational profile

102-1 Name of the organization 8 - - -
102-2 Activities, brands, products, and services 8 - - -
102-3 Location of headquarters 10 - - -
102-4 Location of operations 8, 10 - - -
102-5 Ownership and legal form 8 - - -
102-6 Markets served 8 - - -
102-7 Scale of the organization 8 - - -
102-8 Information on employees and other workers 71 - - -
102-9 Supply chain 30 - - -
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 4,16 - - -
102-11 Precautionary Principle or approach 27-28 - - -
102-12 External initiatives 9 - - -
102-13 Membership of associations 9 - - -
EU1 Installed capacity, broken down by primary energy source and by 
regulatory regime

11 - - -

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

11 - - -

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

8 - - -

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

8-9 - - -

EU5 Allocation of co2e emissions allowances or equivalent, broken down 
by carbon trading framework

60 - - -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4-5 - - -
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 28 - - -
Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 21-22 - - -
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 22 - - -
Governance

102-18 Governance structure 15 - - -
102-19 Delegating authority 16-17 - - -
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 
social topics

16 - - -

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 17, 23 - - -
102-22 Composition of the highest governance body and its committees 17 - - -
102-23 Chair of the highest governance body 17 - - -
102-24 Nominating and selecting the highest governance body 18 - - -
102-25 Conflicts of interest 18 - - -
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and 
strategy

19 - - -

102-27 Collective knowledge of highest governance body 20 - - -
102-28 Evaluating the highest governance body's performance 20 - - -
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 
impacts

19 - - -

102-30 Effectiveness of risk management processes 27-28 - - -
102-31 Review of economic, environmental, and social topics 19 - - -
102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting 19 - - -
102-33 Communicating critical concerns 19 - - -
102-34 Nature and total number of critical concerns 19 - - -
102-35 Remuneration policies 20 - - -
102-36 Process for determining remuneration 20 - - -
102-37 Stakeholders involvement in remuneration 20 - - -

102-38 Annual total compensation ratio
- Annual total  

compensation ratio
Information 
unavailable

Information will be 
available in 2018

102-55
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GRI 
Standard Disclosure

Page  
number (s)  

and/ or  
URL (s)

Omission

Part Omitted Reason Explanation

GRI 102 :
General
Disclosures 
2016

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio - Percentage increase in  
annual total compensation  
ratio.

Information  
unavailable.

Information will be  
available in 2018.

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 24-26 - - -

102-41 Collective bargaining agreements 74 - - -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 23 - - -

102-43 Approach to stakeholder engagement 24-26 - - -

102-44 Key topics and concerns raised 24-26 - - -
Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 94 - - -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 12 - - -

102-47 List of material topics 12-14 - - -

102-48 Restatements of information No 
restatement

- - -

102-49 Changes in reporting No change - - -

102-50 Reporting period 94 - - -

102-51 Date of most recent report 94 - - -

102-52 Reporting cycle 94 - - -

102-53 Contact point for questions regarding the report 94 - - -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 94 - - -

102-55 GRI content index 95-98 - - -

102-56 External assurance 94, 99-100 - - -
Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series

Procurement Practices
GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 31 - - -

103-2 The management approach and its components 31 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 31 - - -
GRI 204 :
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 31 - - -

Availability and Reliability

Sector Specific : 
Electric Utilities

DMA (Former EU6) Management approach to ensure short and long-
term electricity availability and reliability

34-35, 37-39 - - -

EU10 Planned capacity against projected electricity demand over the 
long-term, broken down by energy source and regulatory regime

35-37 - - -

Demand-side Management

Sector Specific : 
Electric Utilities

DMA (Former EU7) Demand-side management programs including 
residential, commercial, institutional and industrial programs

40-44 - - -

Research and Development

Sector Specific : 
Electric Utilities

DMA (Former EU8) Research and development activity and expendi-
ture aimed at providing reliable electricity and promoting sustainable 
development

45-47 - - -

Anti-corruption
GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 32-33 - - -

103-2 The management approach and its components 32-33 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 32-33 - - -

GRI 205 : Anti-
corruption 2016

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 32 - - -

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and 
procedures

33 - - -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 33 - - -
GRI 300 Environmental Standards Series
Materials

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50 - - -

103-2 The management approach and its components 50 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 50 - - -

GRI 301 : 
Materials
2016

301-1 Materials used by weight or volume 50 - - -

301-2 Recycled input materials used 50 - - -

301-3 Reclaimed products and their packaging materials No reclaimed 
products

- - -

Energy

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 51 - - -

103-2 The management approach and its components 51 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 51 - - -
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GRI 
Standard Disclosure

Page 
number (s)  

and/ or  
URL (s)

Omission

Part Omitted Reason Explanation

GRI 302 : 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 51 -

302-2 Energy consumption outside of the organization - The information is currently unavailable since the boundary  
of the topic is beyond the organization. Information will be 
available in 2019

302-3 Energy intensity 51 Information including other offices and facilities will be available 
in 2018

302-4 Reduction of energy consumption 51 -

302-5 Reductions in energy requirements of products and services - Not applicable since EGAT's product and service are  
electricity and transmission

Water

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 52-53 - - -

103-2 The management approach and its components 52-53 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 52-53 - - -

GRI 303 : 
Water
2016

303-1 Water withdrawal by source 52 - - -

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water 53 - - -

303-3 Water recycled and reused 53 - - -
Biodiversity

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 63 - - -

103-2 The management approach and its components 63 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 63 - - -

GRI 304 :
Biodiversity 
2016

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected 
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

63-64 - - -

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 65 - - -

304-3 Habitats protected or restored 66-67 - -

304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with 
habitats in areas affected by operations

65 - - -

Sector Specific : 
Electric Utilities

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

63-65 - - -

Emissions

GRI 103 :
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 55-56, 60-61 - - -

103-2 The management approach and its components 55-56, 60-61 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 55-56, 60-61 - - -

GRI 305 : 
Emissions
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 56 - - -

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 56 - - -

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 56 - - -

305-4 GHG emissions intensity 56-57 - - -

305-5 Reduction of GHG emissions 57-59 - - -

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 61 - - -

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions 62 - - -
Effluents and Waste

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 68 - - -

103-2 The management approach and its components 68 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 68 - - -

GRI 306 : 
Effluents
and Waste 2016

306-1 Water discharge by quality and destination 54 - - -

306-2 Waste by type and disposal method 68 Data covers waste and disposal method of 6 power plants.  
The information will be available in 2019

306-3 Significant spills 69 - - -

306-4 Transport of hazardous waste 69 - - -

306-5 Water bodies affected by water discharges and/ or runoff 65 - - -
Environmental Compliance

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 49 - - -

103-2 The management approach and its components 49 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 49 - - -
GRI 307 :
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 49 - - -

GRI 400 Social Standards Series
Employment

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 71 - - -

103-2 The management approach and its components 71 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 71 - - -

GRI 401 :
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee turnover 71 - - -

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to 
temporary or part-time employees

72-73 - - -

401-3 Parental leave 73 - - -
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GRI 
Standard Disclosure

Page  
number (s) 

and/ or  
URL (s)

Omission

Part Omitted Reason Explanation

Sector Specific : 
Electric Utilities

EU15 Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 
years broken down by job category and by region

72
- - -

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

72 Data covers contractor and subcontractor employees 
involved in power plant construction. The information  
will be available in 2019

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

72 Data covers contractor and subcontractor employees 
involved in power plant construction. The information  
will be available in 2019

Labor/ Management Relations

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 73-74 - - -

103-2 The management approach and its components 73-74 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 73-74 - - -

GRI 402 : Labor/
Management 
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes 74 - - -

Occupational Health and Safety

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 76-77 - - -

103-2 The management approach and its components 76-77 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 76-77 - - -

GRI 403 :
Occupational 
Health and 
Safety 2016

403-1 Workers representation in formal joint management-worker 
health and safety committees

76 - - -

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities

77 Health and safety performance of contractor and subcontractor  
is not included. The information will be available in 2019

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to 
their occupation

77
- - -

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions - The information is unavailable. Information will be
available in 2018

Training and Education

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 74 - - -

103-2 The management approach and its components 74 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 74 - - -

GRI 404 : 
Training
and Education 
2016

404-1 Average hours of training per year per employee 74 - - -

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 74-75

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 
career development reviews

75 - - -

Human Rights Assessment

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 85-86 - - -

103-2 The management approach and its components 85-86 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 85-86 - - -

GRI 412 : 
Human Rights 
Assessment 
2016

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or 
impact assessments

85 - - -

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 85 - - -

412-3 Significant investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that underwent human rights screening

86 - - -

Local Communities

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 78 - - -

103-2 The management approach and its components 78 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 78 - - -

GRI 413 : Local
Communities 
2016

413-1 Operations with local community engagement, impact  
assessments and development programs

78-79, 83-84 - - -

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts 
on local communities

79-82 - - -

Socioeconomic Compliance

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 32-33 - - -

103-2 The management approach and its components 32-33 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 32-33 - - -

GRI 419 :
Socioeconomic 
Compliance 2016

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and 
economic area

33 - - -

Disaster/ Emergency Planning and Response

Sector Specific : 
Electric Utilities

DMA (Former EU21) Contingency planning measures, disaster/ emergency 
management plan and training programs and recovery/ restoration plans

87-89 - - -

102-55
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