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นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพื ่อชีวิตที ่ดีกวา

Innovate power solutions for a better life
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 ที่พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง ส�งเสร�ม
 การปรับตัวให�เป�นอุตสาหกรรมอย�างยั่งยืน
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075

028

053

004

I N N O V A T E  
P O W E R  
S O L U T I O N S  F O R   
A  B E T T E R  L I F E

75 การปฏิบัติด�านแรงงาน
82 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
84 การดูแลชุมชน
88 การประเมินด�านสิทธ�มนุษยชน
89 การจัดทำแผนรองรับภัยพ�บัติและภาวะฉุกเฉิน
92 รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ
95 GRI Content Index
99 External Assurance Statement

การดำเนินงานด�านสังคม

29 การจัดการห�วงโซ�อุปทาน
32 การต�อต�านการทุจร�ต
34 ความพร�อมจ�ายและความมั่นคงเชื่อถือได�
 ของระบบไฟฟ�า
40 การจัดการด�านการใช�ไฟฟ�า
46 การว�จัยและพัฒนา

การดำเนินงานด�านเศรษฐกิจ

56 การใช�เชื้อเพลิง
57 การใช�พลังงาน
58 การใช�นํ้า
61 การจัดการก�าซเร�อนกระจก
68 ความหลากหลายทางชีวภาพ
71 การจัดการของเสีย

การดำเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม

 4  สารผู�ว�าการ
 7  ผลการดำเนินงานป� 2561
 8 รู�จัก กฟผ.
13 เกี่ยวกับรายงานเล�มนี้
14 ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน
17 การกำกับดูแลกิจการ
22 จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
23 การบร�หารความสัมพันธ�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
26 การจัดการความเสี่ยง

สารบัญ

   

กลุ�ม People ว�าด�วยเร�่องคุณภาพชีว�ตของผู�คน
 เป�าหมายที่ 2 : ขจัดความหิวโหย 
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 หน�า : 86-87

กลุ�ม Planet ว�าด�วยเร�่องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อม
 เป�าหมายที่ 13 : ดำเนินมาตรการ
 เร�งด�วนเพ�่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
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 เป�าหมายที่ 15 : ปกป�อง ฟ��นฟู 
 และส�งเสร�มการใช�ประโยชน�จาก
 ระบบนิเวศทางบกอย�างยั่งยืน
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วิสัยทัศน�
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ�าเพื่อชีวิตที่ดีกว�า

พันธกิจ
เป�นองค�การหลักเพื่อรักษา
ความมั่นคงด�านพลังงานไฟฟ�า 
และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข�งขันของประเทศ
ด�วยนวัตกรรม เพื่อความสุข
ของคนไทย

ค�านิยมและวัฒนธรรมองค�การ
กฟผ. กําหนดค�านิยมและวัฒนธรรมองค�การ
คือ SPEED ให�ผู�ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ 
โดยมีคําอธิบายและพฤติกรรมที่มุ�งเน�น ดังนี้

E – Ethic and Integrity 
เทิดคุณธรรม
มีแนวทางปฏิบัติสอดคล�องกับจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล
• ซื่อสัตย�สุจริต
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย
• ต�อต�านการทุจริต
• ไม�เอาเปรียบผู�อื่น ไม�เลือกปฏิบัติ

E – Enthusiasm for Innovation 
นําด�วยนวัตกรรม
แสวงหาวิธีการใหม�เพื่อให�ได�ผลลัพธ�ที่มีประโยชน�
เชิงพาณิชย�หรือสังคม ตลอดจนการปรับปรุง
พัฒนางานเพื่อให�เกิดกระบวนการใหม�
• กล�าที่จะลองทํา
• คิดใหม� ทําใหม�
• นําเทคโนโลยีใหม�มาใช�

D – Devotion to Society 
ทําประโยชน�เพื่อสังคม
มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต�อประเทศชาติ 
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล�อม
• มีจิตสาธารณะ
• สร�างความเข�าใจอันดีกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

S – Sense of Belonging 
รักองค�การ
มีความรัก ความผูกพัน และรู�สึกเป�น
เจ�าขององค�การ
• ปกป�อง รักษาผลประโยชน�และชื่อเสียง
   ขององค�การ
• เสียสละ ทุ�มเท อุทิศตน
• มีความสามัคคี

P – Performance Excellence 
มุ�งงานเลิศ
ทํางานอย�างมืออาชีพ มีความเก�ง
ในงานหลายด�าน
• มุ�งมั่นสร�างผลงาน
• มีเป�าหมายที่ท�าทาย
• รับผิดชอบสูง
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ปี 2561 เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่อุตสาหกรรมพลังงาน 

โดยเฉพาะด้านไฟฟ้าได้รบัผลกระทบจากการเกดิของเทคโนโลยี

เปล่ียนโลก หรือ Disruptive Technology และบริบทด้านพลังงาน

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 

ผนวกกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มุ่งไปท่ีการใช้พลังงานหมุนเวียนมีเพ่ิมมากขึ้น กฟผ. ในฐานะ

องค์กรหลักทีร่บัผดิชอบในการรกัษาความมัน่คงระบบไฟฟ้าของ

ประเทศจงึต้องปรบัเปลีย่น เตรยีมการรองรบั โดยก�าหนดทศิทาง

การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ภารกิจที่องค์กรด�าเนินการ ได้แก่ การผลักดันงานโครงการ

โรงไฟฟ้าและระบบส่งท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

ก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) อาท ิโครงการพัฒนา 

โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะท่ี 1 โครงการพัฒนา

โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครือ่งที ่1-2 โครงการพัฒนา

โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่4-7 รวมถงึโครงการ

ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคกลางและภาคใต้ ขนาด 500 เควี  

ในขณะเดยีวกนั ได้ตอบสนองการขับเคล่ือนนโยบาย Energy 4.0 

ของกระทรวงพลังงานซึง่รองรบัยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของ

รฐับาล ด้วยการน�านวตักรรมทีเ่หมาะสมมาใช้เพ่ิมประสทิธิภาพ

ของระบบพลงังาน ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ  

(Smart Grid) โดยลงนามบันทึกความร่วมมือกับการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพ่ือด�าเนินการโครงการน�าร่องในพ้ืนที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือสร้าง

เสถียรภาพของการใช้พลังงานทดแทน

นอกจากนี ้ยังขานรบันโยบายรฐับาลโดยเร่งปรบัปรงุโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 3 ให้สามารถเดินเครื่องผลิต

ไฟฟ้าโดยใช้น�้ามันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วน  

50 : 50 พร้อมรบัซือ้น�า้มนัปาล์มดบิ 160,000 ตนั เพ่ือช่วยเหลือ 

เกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�า้มนัตกต�า่ โดยจะเริม่เดนิเครือ่ง 

ผลิตไฟฟ้าด้วยน�้ามันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการช่วงต้นปี 2562 

ทั้งนี้ รวมถึงการด�าเนินโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ 

ก๊าซธรรมชาตจิากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�า้ (Floating Storage 

and Regasification Unit : FSRU) ปรมิาณ 5 ล้านตนัต่อปี ภายใน

ปี 2567 ตลอดจนการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน อาทิ 

โครงการโซลาร์ลอยน�า้ในเขือ่นของ กฟผ. โครงการพลังน�า้ท้ายเขือ่น 

ชลประทาน และโครงการชีวมวลประชารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  

ยิ่งไปกว่านั้น กฟผ. ยังสนับสนุนให้สังคมในภาพรวมใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 

(Demand-side Management : DSM) ซึ่งด�าเนินการมากว่า 

25 ปี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 28,212 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง  

คดิเป็น 16.05 ล้านตนัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดลง โดย

ในปี 2561 ได้เปิดตัวฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 Ranking ซึง่ปรบั

ระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5 ใหม่ ให้มีมาตรฐานการ

ประหยัดพลงังานทีส่งูขึน้ กระตุ้นให้ผูป้ระกอบการเกดิการแข่งขนั

และพร้อมทีจ่ะปรบัปรงุประสทิธิภาพของเครือ่งใช้ไฟฟ้าผ่านการ

คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ส�าหรับ

ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวม

ท่ามกลางความท้าทายในยุค Disruptive Technology  

การแสวงหาพันธมติร เครอืข่าย และความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน  

ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื กฟผ.  

จึงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรด�าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เช่น  

การบูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงานร่วมกับ บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) การแสวงหาโอกาสเสรมิสร้างความ 

มัน่คงทางพลังงานร่วมกบั บรษิัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) การน�า 

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ไปต่อยอด 

เชงิพาณชิย์ร่วมกบัส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ตลอดจนการสร้างการเติบโตผ่านบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เป็นต้น

การปรับตัวให้สอดคล้อง รองรับกระแสความเปล่ียนแปลง 

ต่าง ๆ และความคาดหวงัของสงัคม เป็นอกีประเดน็หนึง่ที ่กฟผ. 

ต้องมุง่เน้น จงึได้ปรบัโครงสร้างและพัฒนาคน เนือ่งจากภายใน 

4-5 ปี ข้างหน้า จะมผีูเ้กษยีณอายกุว่า 6,000 คน ดงันัน้ การปรบั 

การท�างาน ปรับโครงสร้างให้มีความกระชับ คล่องตัว และลด

ความซ�า้ซ้อน รวมถงึการสร้างระบบสืบทอดต�าแหน่ง (Successor) 

ทั้งต�าแหน่งภายใน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนนโยบาย

สารผู้ว่าการ
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102-14

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลดกระบวนการที่ไม่จ�าเป็น (LEAN) เพ่ือให้งานขององค์การ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะท�าให้ กฟผ. 

พัฒนาไปสู่องค์การที่พร้อมจะแข่งขันได้

การให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของชมุชนตัง้แต่ต้นทาง  

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส การส่ือสารสร้างความเข้าใจ 

กับชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ยังเป็นส่ิงที่ กฟผ. 

ให้ความส�าคญัเพ่ือให้ทราบความต้องการ ความคาดหวัง ประเดน็ 

ทีม่นียัส�าคญั เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่ยอมรับการสร้าง 

โรงไฟฟ้าใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง น�าไปสู่ 

ข้อตกลงร่วมของชมุชนก่อนเดินหน้าโครงการ ทัง้โครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าและโครงการก่อสร้างระบบส่งในอนาคต

การด�าเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมาของ กฟผ. ยืนยันความ

ส�าเรจ็ได้ด้วยหลากหลายรางวัลทีเ่ป็นความภาคภูมใิจ อาท ิรางวลั

รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561 ของส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รางวัล Thailand Coal 

Awards 2018 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

รางวลัสถานประกอบการเหมอืงแร่สเีขียว ประจ�าปี 2561 (Green 

Mining Award 2018) ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

การด�าเนินงานต่าง ๆ ของ กฟผ. ที่ส�าเร็จลุล่วง เกิดจาก

ความร่วมมอืของผูบ้รหิารและผูป้ฏิบติังาน กฟผ. และผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงงาน ส่งเสริมให้ กฟผ.  

เป็นองค์กรหนึง่ทีเ่ป็นก�าลังส�าคญัท่ีจะช่วยพัฒนาสังคม เศรษฐกจิ 

และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

ต่อไป
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ประกาศความมุ่งมั่นเป็นองค์การ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกดิการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน ในด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการตระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนจากการตัดสินใจและการด�าเนนิงาน 

ในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมประเทศชาติ

จึงได้บูรณาการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ต้ังแต่ปี 2556 ให้ทุกสายงานเกิดความเข้าใจ

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการด�าเนินงาน จนครบทุกสายงานในปี 2559 ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม  

ปี 2555-2559 

นั่นเปน็เพียงจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ ที่พวกเราจะต้องร่วมกันมุ่งมั่นต่อไปให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นทั้งต่อ กฟผ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชมุชนโดยรอบพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้า เขต เขือ่น แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และประชาชนทัง้ประเทศ ตามค�ามัน่สัญญาว่า  

“กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

ในปี 2560 นี ้ท่ามกลางความท้าท้ายในการเดนิหน้าตามแผนพัฒนาก�าลังผลติไฟฟ้าของประเทศ และการดูแลให้สอดคล้องตรงกบั 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอให้ทุกท่านด�าเนินงานตามแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นเรื่องส�าคัญต่อไปนี้

1. การก�ากบัดแูลองค์กร หรอืการปฏิบตัติามหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฟผ. และการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคับ  

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ

2. การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นไตร่ตรองตรวจสอบและประเมินความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อผู้ได้รับ 

ผลกระทบในพ้ืนทีโ่ครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง การหลกีเลีย่งการร่วมกระท�าความผดิในการละเมดิสิทธิมนษุยชน รวมไปถงึ 

การดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน และของลูกจ้างบริษัทผู้รับเหมา

3. การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้ความส�าคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจก การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร

อย่างยั่งยืน และการป้องกันมลพิษ

4. การปฏิบัติที่เป็นธรรม มุ่งมั่นในการสนองนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ความส�าคัญและปฏิบัติตาม เพื่อให้ กฟผ. เป็นองค์การที่มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2560
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5
111

ผลการดําเนินงานป� 2561

27
30

22
ได�รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล�อม ISO14001

ด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน

ติดฉลากเบอร� 5 
(สะสม)

4,753
เมกะวัตต�

ผลการดําเนินงานด�าน DSM (สะสม) 
ลดพลังไฟฟ�าสูงสุดได�

ลดพลังงานไฟฟ�าได�

28,212 ล�านกิโลวัตต�-
ชั่วโมง

16,052,622
ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ศูนย�การเรียนรู� กฟผ. 
(EGAT Learning Center) 
เป�ดใช�งานแล�ว 

สนับสนุนทุนวิจัย

โครงการ

เป�นจํานวนเงิน
ประมาณ

518.37
ล�านบาท

4 รางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด�น

หน�วยงาน

หน�วยงาน
ดีเด�น

ผลงานสิ่งประดิษฐ�
ที่ได�รับรางวัลในต�างประเทศ

โครงการปลูกป�า กฟผ. 
นับรวมพื้นที่ปลูกป�า (สะสม)
ใน 49 จังหวัด

ลดปริมาณการปล�อย
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
จากกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ�าได�จํานวน

ผลิตภัณฑ�

4.6 แสนไร� 

รวม

งาน
วิจัย

39
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102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, EU3

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2512 ตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าฝ่ายผลิต

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

เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก�ากับดูแลของ

กระทรวงพลังงาน โดยมกีระทรวงการคลงัเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่  

ด�าเนินภารกิจหลักด้านการผลิต จัดหาให้ได้มา และจัดส่ง

พลงังานไฟฟ้า โดยมลูีกค้าในประเทศ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่  

การไฟฟ้าลาว การไฟฟ้ากมัพูชา การไฟฟ้ามาเลเซยี และมลูีกค้า

ตรงตามมติคณะรัฐมนตรี 8 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ชลประทาน

ซเีมนต์ จ�ากดั (มหาชน) 2) บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

(มหาชน) 3) บรษิัท ปนูซเิมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากดั 4) บรษิัท 

เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด 5) กองทัพเรือส�าหรับฐานทัพเรือ

สัตหบี 6) กระทรวงการต่างประเทศส�าหรบัสถานวิีทยุสราญรมย์  

7) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) และ 8) บริษัท  

ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด

นอกจากนี ้กฟผ. ยังด�าเนนิการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพลงังาน 

และบริการไฟฟ้า โดยมีธุรกิจให้บริการด้านการเดินเครื่องและ

บ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า ซึง่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผูผ้ลติไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยส่งมอบการให้บรกิารตามสญัญา

ที่ตกลงกับลูกค้า เพ่ือใช้สินทรัพย์และความสามารถหลักของ 

กฟผ. ท่ีมอียู่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุตามนโยบายภาครฐั และสร้าง

โอกาสทางธุรกจิในการให้บรกิารทีส่อดคล้องกบัสภาวการณ์ของ

ตลาด รวมไปถงึการผลิตและขายลิกไนต์หรอืวัตถเุคมจีากลกิไนต์ 

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. มกี�าลังผลติตามสัญญา 

รวม 43,372.50 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มีก�าลัง 

ผลิตตามสัญญา 15,789.58 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 36.40 

ของก�าลังผลิตรวมในระบบของ กฟผ. ส่วนที่เหลือรับซื้อไฟฟ้า 

จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  

บริษัทในเครือ และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้าง

กจิการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) ทีเ่ปิดโอกาสให้ 

เอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการผลิตไฟฟ้า และให้ กฟผ. เป็นผูร้บัซือ้ 

ไฟฟ้าแต่เพียงผูเ้ดยีว (Single Buyer) ตามข้อตกลงซือ้ขายไฟฟ้า  

รวมทัง้เป็นผูค้วบคมุระบบก�าลงัไฟฟ้าและปฏิบตักิารระบบไฟฟ้า 

(System Operator)

รู้จัก กฟผ.

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer (ESB)

ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่

(IPP)กฟผ.

กฟน. กฟภ.

ระบบผลิตไฟฟ้า

ระบบส่งไฟฟ้า

ระบบจำาหน่ายไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้า

ระบบส่งของ กฟผ.

System Operator

ผู้ใช้ไฟฟ้า ลูกค้าตรง กฟผ. ผู้ใช้ไฟฟ้าตรงในเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ซื้อไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ

ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก

(SPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กมาก

(VSPP)

หน
่วยงาน

ภ
าค

รัฐ และ ก
ก

พ
.

นโยบาย

กำากับดูแล
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ประเภทโรงไฟฟ้า
ค่าความร้อนในการผลิตไฟฟ้า
(กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ค่าประสิทธิภาพในการผลิต
(%)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7,307 7,283.28 7,332.78 49.27 49.43 49.09

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (น�้ามัน/ก๊าซธรรมชาติ) 10,422 10,185.19 10,378.09 34.54 35.35 34.69

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหินลิกไนต์) 10,310 10,217.73 10,299.33 34.92 35.23 34.95

ค่าเฉลี่ย 8,247 8,252.00 8,236.17 43.65 43.62 43.71

ค่าเฉลี่ยความร้อนในการผลิตไฟฟ้าและค่าประสิทธิภาพในการผลิต 

กฟผ. จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าในปี 2561 รวม 187,388.54 กิโลวัตต์-ชั่วโมง แบ่งเป็นการจ�าหน่ายให้ กฟน. 53,301.86 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง กฟภ. 131,969.53 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และลูกค้าตรงและอื่น ๆ อีก 2,117.15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยด�าเนินการส่ง

พลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผ่านโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

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

แรงดัน จำานวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
(แห่ง)

พิกัดหม้อแปลง 
(เมกะโวลต์แอมแปร์)

ความยาวสายส่ง 
(วงจร-กิโลเมตร)

500kV 20 36,949.74 6,527.386

230kV 82 62,800.01 14,712.730

115kV 126 14,833.16 13,263.164

132kV - 133.40 8.705

69kV - - 18.800

300kV HVDC - 388.02 23.066

รวม 228 115,104.33 34,553.851

ระบบส่ง

ค่าความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า

2561 (%)
2560 (%)
2559 (%)

1.18

0.67 0.70

3.02

2.45

3.10

2.60
2.34

2.78
2.61

2.40
2.62

พื้นที่

1.291.371.36

เขตนครหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2561

010

102-7, 102-13

กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศที่ส�าคัญ เช่น

• คณะท�างานในองค์การซเีกรฝ่ายไทย (Thailand National 

Committee of CIGRE) เพ่ือจดัประชมุและสัมมนาแลกเปล่ียนข้อมลู

ทางวชิาการเกีย่วกบักจิการพลังงานไฟฟ้าและยังเป็นผูจ้ดัประชมุ

เชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับการไฟฟ้ามาเลเซีย และรัฐวิสาหกิจลาว 

ทุกปี โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

• องค์กรธุรกจิเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Thailand Business  

Council for Sustainable Development) ซึ่งเกิดจากการ

รวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�า โดยมีวัตถุประสงค์การก่อต้ัง  

คือ ส่งเสริมให้นักธุรกิจมีส่วนร่วมเป็นผู้น�าหลักในการแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายการด�าเนนิ

กิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการ

ก�าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมอันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

รวมทั้งมีบทบาทในการป้องกันและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของ

ประเทศ และเสริมสร้างจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ 

องค์กรภาคธุรกิจ โดยเน้นหรือให้การสนับสนุนความคิดริเริ่ม 

ที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

• สมาคม International Transmission Operation and 

Maintenance Study (ITOMS) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ

บรษิัทธุรกจิระบบส่งในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยให้ความสนใจ 

ในการสร้างรากฐานในการประเมินระดับการให้บริการและ 

ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้จ่ายในงานหลัก

ของระบบส่ง เพื่อสรรหา พัฒนา และรวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  

(Best Practices) โดย กฟผ. จะน�าข้อมลูที่ได้จากการเทยีบเคยีง

ในกลุ่มสมาชกิ ITOMS ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสทิธิภาพ

งานต่อไป

กฟผ. ได้ร่วมทุนกับบริษัทในเครือ (EGAT Group) เพื่อขยายกิจการด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ จ�านวน 5 กิจการ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับก�าลังผลิตตามสัญญาของระบบ (ก�าลังผลิตติดตั้งรวม) ในรายงานฉบับนี้คลอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทในเครือด้วย

รายได้ กำาไรสุทธิ และยอดเงินนำาส่งรัฐ

รายได้จาก 
การด�าเนินงาน

2561 (บาท)
2560 (บาท)
2559 (บาท)

     523,244,137,189.64
493,149,912,436.70
 495,208,128,578.46

39,263,478,564.16
  51,491,701,110.66
 41,072,947,879.06

  20,850,100,000.00
   25,275,000,000.00
  21,660,110,000.00

ยอดเงินน�าส่งรัฐ

ก�าไรสุทธิ

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า

International

45%

99.99%

45%

25.41%
35%

14,500 12,197.4 623 5,300 1,670
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด
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โรงไฟฟ้า/ประเภทเช้ือเพลิง
เขต

นครหลวง
(เมกะวัตต์)

ภาคกลาง
(เมกะวัตต์)

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(เมกะวัตต์)

ภาคใต้
(เมกะวัตต์)

ภาคเหนือ
(เมกะวัตต์)

รวม
กำาลังผลิต
(เมกะวัตต์)

สัดส่วน 
(%)

1. โรงไฟฟ้า กฟผ.
 1.1 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Firm
  • น�้ามันเตา 0.00 0.00 0.00 315.00 0.00 315.00 0.73
  • ก๊าซธรรมชาติ 3,086.00 4,522.00 650.00 1,476.00 0.00 9,734.00 22.44
  • ถ่านหินลิกไนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,180.00 2,180.00 5.03
  • พลังงานหมนุเวียน (พลังน�า้ เขือ่นขนาดใหญ่) 0.00 1,090.00 237.20 324.00 1,321.20 2,972.40 6.85
  • อื่น ๆ (พลังน�้าแบบสูบกลับ) 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 1.15

รวม 3,086.00 5,612.00 1,387.20 2,115.00 3,501.20 15,701.40 36.20
 1.2 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Non-Firm
  • พลังงานหมุนเวียน (พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
   พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม) 0.00 5.02 3.76 0.20 0.81 9.80 0.02
  • พลังงานหมุนเวียน (พลังน�้า เขื่อนขนาดเล็ก) 0.00 16.82 7.06 1.28 22.82 47.98 0.11
  • น�้ามันดีเซล 0.00 0.00 0.00 26.00 4.40 30.40 0.07

รวม 0.00 21.84 10.82 27.48 28.04 88.17 0.20
รวมก�าลังไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตได้ 3,086.00 5,633.84 1,398.02 2,142.48 3,529.24 15,789.57 36.40

2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
 2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และบริษัทในเครือ กฟผ.
  • ก๊าซธรรมชาติ 0.00 12,012.00 0.00 930.00 0.00 12,942.00 29.84
  • ถ่านหินบีทูมินัส 0.00 2,006.50 0.00 0.00 0.00 2,006.50 4.63

รวม 0.00 14,018.50 0.00 930.00 0.00 14,948.50 34.47
 2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 
  2.2.1 ประเภทสัญญา Firm 
     • ก๊าซธรรมชาติ 900.00 4,847.00 0.00 0.00 0.00 5,747.00 13.25
     • ถ่านหิน 0.00 369.50 0.00 0.00 0.00 369.50 0.085
     • น�้ามันเตา 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.01
     • พลังงานหมนุเวียน (Black Liquor 
       เศษไม้ เปลือกไม้ กากอ้อย ชานอ้อย 
       แกลบ ทะลายปาล์ม และชวีมวลอืน่ ๆ) 0.00 161.80 113.30 29.00 25.00 329.10 0.76

รวม 900.00 5,378.30 113.30 29.00 29.50 6,450.10 14.87
  2.2.2 ประเภทสัญญา Non-Firm
     • ก๊าซธรรมชาติ 65.00 205.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.62
     • ถ่านหิน 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.02
     • พลังงานหมนุเวยีน (พลังน�า้ กากอ้อย  
       ชานอ้อย แกลบ ขยะ ความร้อนทิ้ง 
       จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์  
       Waste Gas พลงังานแสงอาทติย์  
       พลงังานลม ก๊าซธรรมชาติที่เป็น 
       ผลพลอยได้จากการผลิตน�้ามันดิบ) 30.00 641.20 753.00 126.00 478.72 2,028.72 4.68

รวม 103.00 846.20 753.00 126.00 478.72 2,306.72 5.32
รวมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 1,003.00 6,224.50 866.30 155.00 508.22 8,756.82 20.19

 2.3 ผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ
  2.3.1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
     • พลังงานหมุนเวียน (พลังน�้า) 0.00 0.00 2,104.60 0.00 0.00 2,104.60 4.85
     • ถ่านหินลิกไนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473.00 1,473.00 3.40
  2.3.2 สหพันธรัฐมาเลเซีย
     • อืน่ ๆ (ระบบเชือ่มโยงไฟฟ้ากระแสตรง
       ไทย-มาเลเซีย (HVDC) 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.69

รวม 0.00 0.00 2,104.60 300.00 1,473.00 3,877.60 8.94
รวมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 1,003.00 20,242.80 2,970.90 1,385.00 1,981.22 27,582.92 63.60

ก�าลังผลิตตามสัญญาของระบบ
(ก�าลังผลิตติดตั้งรวม)

4,089.00 25,876.64 4,368.92 3,527.48 5,510.46 43,372.50 100.00

กำาลังไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตได้ และกำาลังผลิตตามสัญญาของระบบ (กำาลังผลิตติดตั้งรวม)
จำาแนกตามประเภทเชื้อเพลิงและพื้นที่
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สถานที่ปฏิบัติงาน กฟผ.

 1. สำานักงานใหญ่

  อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 2. สำานักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง 5 แห่ง

  1. จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง

  2. จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

  3. จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

  4. จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

 3. โรงไฟฟ้า  11 แห่ง  ได้แก่ 

  1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

  2. โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี

  4. โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่

  5. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

  6. โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  7. โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

  8. โรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร

  9. โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  10.โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

  11.โรงไฟฟ้าน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น

 4. เขื่อน 14 แห่ง  ได้แก่ 

  1. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

  2. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

  3. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  4. เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

  5. เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

  6. เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

  7. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

  8. เขื่อนน�้าพุง จังหวัดสกลนคร

  9. เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี

  10.เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  11.เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

  12.เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

  13.เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี

  14.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

1

44

6

7

8

9

2

3
4

7
9

8

10
11

13

14

12

5

6

1
10

2 3

1 2

3 51 1

11



50 ปี กฟผ. เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

013
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2561

012

102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้ 
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2561 เป็นรายงานด้านความยั่งยืนฉบับที่ 9 ซึ่ง กฟผ. จัดท�าอย่างต่อเนื่อง 

เป็นประจ�าทุกปี ต้ังแต่ปี 2552 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม  

และสังคมขององค์การในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีขอบเขต 

การรายงานครอบคลุมเฉพาะการด�าเนินงานภายใน กฟผ. เป็นหลัก ไม่รวมการด�าเนินงานของผู้ส่งมอบ คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือ 

บรษิัทในเครอื ทัง้ 5 บรษิัท ได้แก่ บรษิัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) บรษิัท ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) บรษิัท กฟผ.  

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

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

มีการเปิดเผยข้อมูลรายสาขาในกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้า Electric Utilities Sector Disclosure และขอการรับรอง 

จาก GRI ประเภท Content Index นอกจากนี ้กฟผ. ยังได้จดัให้มกีารตรวจรบัรองรายงานฯ และตัวชีวั้ดผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ 

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

ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า 99-100

ด้วยความใส่ใจในสังคมและส่ิงแวดล้อมในทุกกระบวนการ กฟผ. จึงจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้โดยใช้หมึกพิมพ์สกัดจากถั่วเหลือง  

และใช้กระดาษกรีนพลัส ที่มีส่วนผสมของ EcoFiber ซึ่งเป็นเยื่อกระดาษคุณภาพสูงที่ได้จากกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้ว  

และสามารถใช้แทนเยื่อจากไม้ใหม่ได้ร้อยละ 50 นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ต้นก�าเนิดและปลายทาง กล่าวคือ  

ช่วยลดการใช้ไม้จากป่าปลูกในการผลิตได้ถงึร้อยละ 50 และช่วยลดปรมิาณขยะด้วยการน�าเศษกระดาษกลับมาผลิตเป็นเย่ือ EcoFiber

รายงานฉบับนีจ้ดัท�าเป็นสองภาษา คอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กฟผ. หากมข้ีอสงสยั 

หรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ส�านักงานใหญ่ บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2436 4610, 0 2436 4613 

โทรสาร 0 2436 4695

เว็บไซต์ www.egat.co.th
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102-32, 102-46, 102-47

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
กระบวนการก�าหนดและคดัเลอืกประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืของ กฟผ. เป็นไปตามมาตรฐาน GRI Sustainability Reporting 

Standards ดังนี้

1. ระบุประเด็นสำาคัญ 
พิจารณาทบทวนประเดน็ส�าคญัด้านความย่ังยืนของปีท่ีผ่านมา  

โดยเทียบเคียงกับข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมและการศึกษา 

เพ่ิมเตมิ ทัง้จากปัจจยัภายใน ได้แก่ พันธกิจ ผลกระทบ ความเสีย่ง 

และโอกาสขององค์กร รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ระดับผู้ว่าการและรองผู้ว่าการเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญด้าน

ความย่ังยืน และปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญ ได้แก่ ความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกระบวนการส�ารวจความคิดเห็น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงแนวโน้มหรือประเด็นด้าน 

ความย่ังยืนทีส่�าคญัต่าง ๆ ทัง้ในระดับประเทศและนานาชาต ิอาทิ  

เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาต ิ(Sustainable 

Development Goals) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN 

Global Compact) และเกณฑ์การประเมนิความย่ังยืนขององค์กร 

(Corporate Sustainability Assessment) เป็นต้น ตลอดจน

ประเด็นที่องค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือธุรกิจใกล้เคียง 

ให้ความส�าคญั เพ่ือน�ามาปรบัปรงุประเดน็ความยัง่ยนืขององค์กร

ให้มีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  
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2. จัดลำาดับความสำาคัญ
จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น ทั้งในมุมมองขององค์กร

และมมุมองของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี กล่าวคอื ประเดน็ทีส่�าคญัต่อ

องค์กร พิจารณาจากผลกระทบ โอกาสและความเส่ียงทีอ่งค์กร

ให้ความส�าคญั และประเดน็ทีส่�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี พิจารณา

จากระดบัและความส�าคัญของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากองค์กร 

ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับองค์กร 

3. ตรวจสอบและทบทวนประเด็นสำาคัญ 
ตรวจสอบและทบทวนความครอบคลุมและครบถ้วนของ 

ประเด็นส�าคัญ และน�าเสนอผู้บริหารและคณะท�างานประเมิน

ความยั่งยืนและจัดท�ารายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่ง

ประกอบด้วยผูแ้ทนจากสายงานต่าง ๆ นอกจากนี ้ยังมกีารจดัท�า 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ภายหลังการ 

เผยแพร่รายงาน ซึง่ครอบคลุมถงึประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนื 

เพื่อน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

• ด้านการบริหาร

 จัดการองค์การ

• ด้านเศรษฐกิจ 

• ด้านสิ่งแวดล้อม

• ด้านสังคม

ส�าหรับปี 2561 ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของ กฟผ. ประกอบด้วย 22 ประเด็น แบ่งเป็นประเด็นด้านการบริหารจัดการ

องค์การ 4 ประเด็น ด้านเศรษฐกิจ 5 ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม 7 ประเด็น และด้านสังคม 6 ประเด็น ดังนี้

การต่อต้านการทุจริต

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ความพร้อมจ่ายและ 
ความมั่นคงเชื่อถือได้ 
ของระบบไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดท�าแผนรองรับ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิิน

การใช้ทรัพยากรความมั่นคงของทรัพยากรน�้า

ชุมชนท้องถิ่น

การจัดการของเสีย

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

การปฏิบัติด้านแรงงาน

การใช้พลังงาน

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การวิจัยและพัฒนา

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ การก�ากับดูแลกิจการ

การจัดการความเสี่ยง

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

การบริหารความสัมพันธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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102-47

ลำาดับ ประเด็นสำาคัญ

การเปิดเผยข้อมูล ขอบเขตผลกระทบ

GRI Topic GRI Standard  
Disclosures

Sector 
Disclosures
(Electric 
Utilities)

ภายใน
องค์กร ภายนอกองค์กร

ด้านการบริหารจัดการองค์การ 

1 การก�ากับดูแล
กิจการ

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

2 จริยธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ

- 102-16, 102-17 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง  
นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ 
ภาคประชาสังคม ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ทั่วไปและสังคมในภาพรวม คู่ค้า/
พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน  
สื่อมวลชนและนักข่าว 

3 การจัดการ 
ความเสี่ยง

- 102-11, 102-15 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม

4 การบริหารความ
สัมพันธ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

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

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล ชุมชนรอบ 
โรงไฟฟ้าและระบบส่ง นักวิชาการ/ 
องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม 
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ  
สถาบันการเงิน สื่อมวลชนและนักข่าว

ด้านเศรษฐกิจ

1 ความพร้อมจ่าย 
และความมั่นคง 
เชื่อถือได้ของ 
ระบบไฟฟ้า

EU : Availability 
and Reliability

- Former EU6, EU10 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ 

2 การต่อต้าน 
การทุจริต

GRI 205 :  
Anti-corruption

205-1, 205-2, 
205-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

3 การจัดการ 
ด้านการใช้ไฟฟ้า

EU : Demand-side  
Management

- Former EU7 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

4 การวิจัยและพัฒนา EU : Research and 
Development

- Former EU8 กฟผ. ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม

5 การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

GRI 204 :  
Procurement  
Practices

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

ด้านสิ่งแวดล้อม

1 การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม

GRI 307 :  
Environmental 
Compliance

307-1 - กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

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

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 
และสังคมในภาพรวม
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102-47

ลำาดับ ประเด็นสำาคัญ

การเปิดเผยข้อมูล ขอบเขตผลกระทบ

GRI Topic GRI Standard  
Disclosures

Sector 
Disclosures
(Electric 
Utilities)

ภายใน
องค์กร ภายนอกองค์กร

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

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

4 การจัดการของเสีย GRI 306 : Effluents 
and Waste

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

- กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

5 ความมั่นคงของ
ทรัพยากรน�้า

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

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

6 การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก

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

EU5 กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม

7 ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

GRI 304 :  
Biodiversity

304-1, 304-2,  
304-3, 304-4

EU13 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

ด้านสังคม

1 ชุมชนท้องถิ่น GRI 413 : Local 
Communities

413-1, 413-2 EU22 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

2 การจัดท�าแผน 
รองรับภัยพิบัติ 
และภาวะฉุกเฉิน

EU : Disaster/ 
Emergency  
Planning and  
Response

- Former EU21 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวมทัง้ประเทศ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

3 อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

GRI 403 :  
Occupational 
Health and Safety

403-1, 403-2, 
403-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
พนักงานและสหภาพแรงงาน

4 การปฏิบัติตาม
กฎหมายด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

GRI 419 :  
Socioeconomic 
Compliance

419-1 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล

5 การประเมิน 
ด้านสิทธิมนุษยชน

GRI 412 : Human 
Rights Assessment

412-1, 412-2, 
412-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
พนักงานและสหภาพแรงงาน
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

6 การปฏิบัติ 
ด้านแรงงาน

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
พนักงานและสหภาพแรงงาน
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ
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102-10, 102-18

การกำากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการของ กฟผ. ประกอบด้วย คณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการ กฟผ.  

ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรี ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ 

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จ�านวน 11 คณะ แบ่งเป็นคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือกล่ันกรองงานของระบบงานส�าคญัด้านต่าง ๆ  

จ�านวน 8 คณะ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อภารกิจเฉพาะ จ�านวน 3 คณะ 

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

ฝ่ายบรหิาร กฟผ. ประกอบด้วย ผูว่้าการซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสุด 

มรีองผูว่้าการเป็นผูบ้งัคับบญัชาสูงสดุของแต่ละสายงาน ท�าหน้าที่

บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กฟผ. 

ซึง่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ กฟผ. โดยมคีณะกรรมการบรหิาร

ของคณะกรรมการ กฟผ. ท�าหน้าที่บริหารงานและตัดสินใจให ้

ด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ รวมทัง้การแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 

ทัง้นี ้ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2561 กฟผ. มกีารปรบัปรงุโครงการ

องค์การ โดยจัดแบ่งหน่วยงานใหม่ตามห่วงโซ่คุณค่าของ กฟผ. 

(Value chain) งานที่มีลักษณะเดียวกัน มีความสอดคล้องกัน 

ตามห่วงโซ่คณุค่าจะถกูจดัให้อยู่ในกลุ่มงานเดยีวกนั โดยมุง่เน้น

ให้ทุกสายงานมีโครงสร้างที่มีความคล่องตัว สามารถขับเคลื่อน

ภารกิจตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมถึงมีการบูรณาการธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และ

ค�านึงถึงข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติ กฟผ. เพื่อตอบสนองต่อ

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยโครงสร้าง

องค์การใหม่แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม 8 สายงาน ดังนี้

1. กลุ่มกลยุทธ์ ได้แก่ สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

2. กลุม่สนบัสนนุ ได้แก่ สายงานรองผูว่้าการบรหิาร สายงาน 

 รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)

3. กลุม่ธุรกจิหลัก ได้แก่ สายงานรองผูว่้าการผลติไฟฟ้า สายงาน 

 รองผูว่้าการเชือ้เพลิง สายงานรองผูว่้าการระบบส่ง สายงาน 

 รองผูว่้าการธุรกจิเกีย่วเนือ่ง และสายงานรองผูว่้าการพัฒนา 

 โรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

คณะกรรมการบริหาร
ของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล กฟผ.

คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
ผู้ว่าการ กฟผ.

คณะอนุกรรมการพิจารณา 
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการกำากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบ

คณะกรรมการสรรหา 
รองผู้ว่าการและ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

คณะกรรมการ 
สรรหาผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ กฟผ.

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อกลั่นกรองงานที่มี
ความสำาคัญด้านต่าง ๆ

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อกิจการเฉพาะ

คณะกรรมการ กฟผ.

ผู้ช่วยผู้ว่าการสำานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ
การเงินและ

บัญชี (CFO)

รองผู้ว่าการ
บริหาร

รองผู้ว่าการ
ยุทธศาสตร์

รองผู้ว่าการ
พัฒนาโรงไฟฟ้า

และพลังงาน
หมุนเวียน

รองผู้ว่าการ
ผลิตไฟฟ้า

รองผู้ว่าการ
ธุรกิจต่อเนื่อง

รองผู้ว่าการ
เชื้อเพลิง

รองผู้ว่าการ
ระบบส่ง
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102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23

การจัดโครงสร้างองค์การใหม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ดังนี้

หลังจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ กฟผ. ได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์การ กฟผ. โดยมรีองผูว่้า 

การยุทธศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ รองผูว่้าการบรหิาร รองผูว่้า 

การผลิตไฟฟ้า รองผูว่้าการระบบส่ง เป็นรองประธานกรรมการ 

และมีผู้แทนสายงานรองผู้ว่าการบัญชี ผู้แทนสายงานรองผู้ว่า 

การเชือ้เพลิง ผูแ้ทนสายงานรองผูว่้าการธุรกจิเกีย่วเนือ่ง และผูแ้ทน 

สายงานรองผูว่้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลงังานหมนุเวียน เป็น

กรรมการ มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กฟผ. แบบบูรณาการ 

หากพบว่าการด�าเนนิการในเรือ่งใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่าง 

มีนัยส�าคญั ต้องน�าเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟผ. พิจารณา

สั่งการเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กฟผ. 

เป็นตามเป้าหมาย นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมรีองผูว่้าการยุทธศาสตร์

รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และความยั่งยืน ซึ่ง

ครอบคลุมมติิด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้อง

กับเป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์การอีกด้วย

กฟผ. มช่ีองทางทีห่ลากหลายในการปรกึษาหารอืด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมระหว่างคณะกรรมการ กฟผ. กบัผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย ท้ังในส่วนท่ีคณะกรรมการ กฟผ. ด�าเนินการกับผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง หรือผ่านฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง  

เพ่ือทราบความต้องการและความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 

และสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ยุท
ธศ

าส
ต

ร์ ด้านนวัตกรรมไฟฟ้า 
(Electricity  
Innovation : E)

ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Growth for 
Sustainability : G)

ด้านความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารจัดการ 
(Administration  
Excellence : A)

ด้านสร้างความไว้วางใจ
และความภาคภูมิใจ 
ของชาติ (Trust and 
Pride of the Nation : T)

สา
ยง

าน
ที่ร

ับผ
ิด

ชอ
บ

• รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
• รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
• รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
 และพลังงานหมุนเวียน

• รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
• รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี  
 (CFO)
• รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
• รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง  
• รองผู้ว่าการระบบส่ง
• รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
• รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
 และพลังงานหมุนเวียน

• รองผู้ว่าการบริหาร
• รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
• รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี  
 (CFO)

• รองผู้ว่าการบริหาร
• รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

องค์ประกอบคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วยประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการ 

โดยต�าแหน่ง มวีาระการด�ารงต�าแหน่งครัง้ละ 3 ปี โดยในปี 2561  

กฟผ. มีกรรมการอิสระจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการ

ตดัสินใจและสามารถแสดงความเหน็ของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ 

จ�านวน 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 5 คน จากจ�านวนคณะกรรมการ กฟผ. ที่มี

อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 9 คน ทั้งนี้ เป็นไปตาม

หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 

ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ก�าหนดว่า 

รัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อย 

หนึง่ในสามของกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้มคีวามเป็นอิสระในการ

ตดัสนิใจไดอ้ย่างแท้จริง และมีจ�านวนเพยีงพอที่จะส่งผลต่อการ

รับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม โดยควรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ 

ประธานกรรมการ กฟผ. มิได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด

ของ กฟผ. เพ่ือให้เกิดความสมดุลและโปร่งใส โดยประธาน

กรรมการท�าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายผู้ก�ากับดูแล ขณะที่ผู้ว่าการ  

กฟผ. ท�าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของ กฟผ. อย่างไรก็ตาม  

เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงระหว่างการก�ากับดูแลกับการบริหาร  

คณะกรรมการ กฟผ. ได้แต่งตั้งให้ผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้ว่าการ 

กฟผ. ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. ตามข้อบังคับ 

กฟผ. ฉบับที่ 373 ว่าด้วย การประชุมและการด�าเนินกิจการ

ของคณะกรรมการ กฟผ. ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการแต่งต้ัง

เลขานุการด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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102-22, 102-24, 102-25

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่งในคณะกรรมการ กฟผ./ตำาแหน่งงาน กรรมการอิสระ DP

1 นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ/อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

2 นายอภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการ/อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

3 นายปรเมธี  วิมลศิริ กรรมการ/ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

4 นายชวน   ศิรินันท์พร กรรมการ/อดีตอธิบดีกรมการปกครอง  

5 พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมการ/อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก 

6 นายดิสทัต  โหตระกิตย์ กรรมการ/อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

7 นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ/อดีตผู้ว่าการ กฟผ.  

8 นายจุมพล  ริมสาคร กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/รองปลัดกระทรวงการคลัง 

9 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ กรรมการโดยต�าแหน่งและท�าหน้าที่เลขานุการ/ผู้ว่าการ กฟผ. 

10 นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย กรรมการโดยต�าแหน่งและท�าหน้าที่เลขานุการ/ผู้ว่าการ กฟผ. 

หมายเหตุ
ล�าดับที่  1  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ล�าดับที่  4  พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ล�าดับที่  7  พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ล�าดับที่  8  พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจากลาออก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561
ล�าดับที่  9  พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจากครบวาระตามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

กระบวนการเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการ
ก�าหนดในพระราชบญัญัติคุณสมบัตมิาตรฐานส�าหรับกรรมการ

และพนกังานรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. 2518 โดยในจ�านวนของกรรมการ

อื่นท่ีเป็นกรรมการอิสระ ให้คัดเลือกจากผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool : DP) ที่กระทรวง 

การคลังจดัท�าข้ึน จ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 นอกจากนี ้ระเบยีบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ยังก�าหนดให้มีผู้แทนกระทรวงการคลัง

เป็นกรรมการในทุกรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งคณะกรรมการ กฟผ. 

ทัง้นี ้ผูท้ี่ได้รบัการเสนอชือ่เป็นคณะกรรมการ กฟผ. ต้องกรอก

ข้อความในแบบตามทีส่�านกังานเลขาธิการคณะรฐัมนตรกี�าหนด 

และลงนามรบัรองว่าเป็นผูม้คีณุสมบติัครบถ้วน และไม่มลัีกษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย กรณเีป็นข้าราชการหรอืสังกดัรฐัวสิาหกจิ

หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานอืน่ จะต้องขอความเหน็ชอบหรอื

ขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย

เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในรายงานประจ�าปี 

ของ กฟผ. และในเว็บไซต์ นอกจากนี้ ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่  

346 ว่าด้วย การก�ากับดูแลกิจการ ก�าหนดให้คณะกรรมการ 

กฟผ. มีหน้าที่สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดข้ึนระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ 

และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของ กฟผ. 

ในทางมิชอบ

ตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิของส�านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงานเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการ กฟผ. ต่อคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ ซึง่ 

มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ ก่อน 

ส่งเรือ่งให้รองนายกรฐัมนตรผีูก้�ากบัดแูล กฟผ. น�าเสนอเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ กฟผ.  

เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 14 คอื ต้องเป็นผูม้สีญัชาติ

ไทย และมคีวามรูค้วามจดัเจนเพียงพอเกีย่วกบัการบรหิารธุรกจิ 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือ

กฎหมาย รวมทัง้ต้องมคีณุสมบัติและไม่มลีกัษณะต้องห้าม ตามที ่

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะ

กรรมการ กฟผ. จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ 

กฟผ. หรอืในกจิการทีก่ระท�าให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรอือ้อม  

ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2511 และพระราชบญัญตัคุิณสมบติัมาตรฐาน

ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และได้
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บทบาท
• บทบาทด้านการบริหารจัดการประเด็นด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึง่เป็นคณะกรรมการชดุย่อย

ของคณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาทบทวนและให้ความเหน็ชอบ 

รายงานผลการทบทวนผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งความเส่ียงและโอกาสเกิดให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารจดัการด้านยุทธศาสตร์ 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กฟผ. น�าเสนอ 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทุกไตรมาส 

• บทบาทด้านการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบรหิารความเส่ียงซึง่เป็นกรรมการชดุย่อย มอี�านาจ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจว่า กฟผ. 

มีกรอบการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

รวมถึงนโยบายและการด�าเนินการเพ่ือให้ครอบคลุมความเสี่ยง

ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับ กฟผ. สอบทานนโยบายและระบบ

ควบคมุเพ่ือประเมนิการบรหิารและการควบคุมความเส่ียง รวมถงึ 

กระบวนการตรวจสอบและรายงานผล รวมทั้งก�ากับดูแลให้มี

การปฏิบัตติามกรอบการบรหิารความเส่ียง สอบทานการเปิดเผย 

ข้อมูลความเส่ียงต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและสาธารณะ และ 

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารความเส่ียง 

ของ กฟผ. ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

• บทบาทในการสื่อสาร

กรณีที่มีประเด็นที่เป็นข้อกังวลที่วิกฤตและส�าคัญ สายงาน 

ที่รับผิดชอบจะน�าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหาร กฟผ. 

พิจารณา ก่อนจะน�าเสนอคณะกรรมการชดุย่อยของคณะกรรมการ 

กฟผ. ที่รับผิดชอบด้านที่เกี่ยวข้องพิจารณา และรายงานคณะ

กรรมการ กฟผ. เพ่ือทราบ โดยข้อกงัวลส�าคญัฝ่ายทีบ่รหิาร กฟผ.  

น�าเสนอให้คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา คือข้อกังวลเกี่ยวกับ 

“การยอมรับของสังคมต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่” ซึ่งกลไก

ที่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหา คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนและการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ให้สามารถส่ือสาร 

สร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน และลด

ปัญหาเรื่องการท�างานที่ซ�้าซ้อน 

• บทบาทในการก�าหนดเป้าประสงค์ ค่านยิม และยทุธศาสตร์

คณะกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้บริหาร

บรษิัทในเครอื มกีารประชมุ Top Team Meeting เป็นประจ�าทกุปี  

เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

ของ กฟผ. โดยน�านโยบายรัฐบาล นโยบายผู้ถือหุ้น ความ

ต้องการและความคาดหวังของลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มต่าง ๆ และสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

มาวิเคราะห์ร่วมกับความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

รวมถึงอัตราก�าลังและขีดความสามารถในทุกด้านขององค์การ 

ให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น 

กรอบและแนวทางในการด�าเนินงานขององค์การ และจะมีการ

ทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินงานทุกครั้ง เมื่อมี

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกทีม่นียัส�าคญัต่อ กฟผ. โดย

ในปี 2561 กฟผ. ก�าหนดวิสัยทัศน์ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า 

เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรล ุ

วิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการด�าเนินงานด้วยความเป็นเลิศ 

4 ด้าน คือ ด้านนวัตกรรมไฟฟ้า (Electricity Innovation : E)  

ด้านการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื (Growth for Sustainability : G)  

ด้านการบรหิาร (Administrative Excellence : A) และการเป็น

องค์การแห่งความไว้วางใจและภาคภูมิใจของชาติ (Trust and  

Pride of the Nation : T) หรือเรียกโดยย่อว่า E.G.A.T.  

ส�าหรบัการปลูกฝังค่านยิม ซึง่เป็นรากฐานทีจ่ะน�าไปสู่วัฒนธรรม

องค์การที่เข้มแข็ง คณะกรรมการบริหาร กฟผ. ได้พิจารณา

ทบทวนและให้ความเห็นชอบค่านิยมทุกปี โดยได้น�าวิสัยทัศน์ 

กรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และวัฒนธรรมองค์การ มาวิเคราะห์

เพ่ือหาพฤติกรรมที่ กฟผ. ต้องการ และก�าหนดเป็นค่านิยม 

SPEED ประกอบด้วย S (Sense of Belonging) รักองค์การ  

P (Performance Excellence) มุง่งานเลศิ E (Ethic & Integrity)  

เทดิคณุธรรม E (Enthusiasm for Innovation) น�าด้วยนวัตกรรม 

D (Devotion to Society) ท�าประโยชน์เพื่อสังคม 

102-26, 102-29, 102-30, 102-31, 102-33, 102-34
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การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้
กฟผ. พัฒนาและส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจของคณะกรรมการ 

กฟผ. ในด้านสังคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิ โดยการน�าเสนอ

หลักสูตรการอบรม/สัมมนาจากสถาบนัต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ 

กฟผ. พิจารณาจดัสรรเวลาเข้ารบัการอบรม และจดักจิกรรมอ่ืน ๆ  

เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ กฟผ. เช่น การศกึษา 

ดูงานในประเทศและต่างประเทศ การเย่ียมชมการปฏิบติังานจรงิ

ของ กฟผ. และการศกึษาดงูานในประเทศ การจดัประชมุเฉพาะ

คณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ได้จัด 

Introduction Program ส�าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ 

โดยบรรยายสรปุเกีย่วกบัภารกิจ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ระบบงานต่าง ๆ ภายใน กฟผ. รวมทัง้จดัท�า

คูม่อืกรรมการ ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูและกฎระเบยีบส�าคญัต่าง ๆ  

ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�าหน้าท่ีกรรมการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

การประเมินผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการ กฟผ. มกีารประเมนิตนเองทกุปี ซึง่เป็นไปตาม 

แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการตาม

หลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลทีด่ีในรฐัวิสาหกจิของ สคร. 

ทีก่�าหนดให้คณะกรรมการรฐัวิสาหกจิประเมนิผลการปฏิบติังาน

ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยในปี 2560 คณะกรรมการ 

กฟผ. ได้มีมติให้มีการประเมิน 2 แบบ ได้แก่ แบบทั้งคณะ

และแบบรายบุคคล โดยค�าถามในแบบประเมินครอบคลุมถึง

บทบาทของคณะกรรมการ กฟผ. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกจิด้วย ซึง่ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ กฟผ.  

ในปี 2561 ทั้ง 2 แบบ อยู่ในเกณฑ์ “มีประสิทธิภาพดีมาก” 

โดยคณะกรรมการ กฟผ. ได้ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายผล

การประเมิน และก�าหนดแนวทางการปรับปรุงด้านต่างๆ เพ่ือ

ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟผ. มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ค่าตอบแทน
กฟผ. ด�าเนนิตามแนวทางปฏิบติัส�าหรบักรรมการรฐัวสิาหกจิ 

ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

เรื่อง เบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 10,000 บาท

ต่อเดือน เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดมีการประชุม

มากกว่า 1 ครั้ง ให้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และหาก

กรรมการท่านใดได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

อ่ืน ๆ มากกว่า 1 คณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน  

2 คณะ คณะละไม่เกนิ 1 ครัง้ต่อเดอืน และให้ประธานกรรมการ

ได้เบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และให้กรรมการ 

เสียภาษีเงินได้เอง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กฟผ. ถือปฏิบัติตามมต ิ

คณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่18 พฤษภาคม 2547 ทีก่�าหนดให้กรรมการ

รฐัวสิาหกจิได้รบัอตัราเบีย้กรรมการต่อเดอืนไม่เกนิ 10,000 บาท 

และให้ประธานกรรมการได้เบีย้ประชมุสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25  

กรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

ชดุย่อยให้ได้รบัเบีย้ประชมุในอตัราเหมาจ่ายเป็นรายเดอืนเท่ากบั

เบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยหากกรรมการรัฐวิสาหกิจท่านใด 

ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยมากกว่า  

1 คณะ ก็ให้ได้รบัเบีย้ประชมุเพียงคณะใดคณะหนึง่เท่านัน้ ส�าหรบั

กรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกให้ได้รับเบี้ย

ประชุมเป็นรายครั้ง สูงสุดไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท โดยจ่าย

เฉพาะครั้งท่ีมาประชุม จึงไม่ได้น�าภารกิจด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ทั้งนี้ การก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดย กฟผ. ไม่มีที่ปรึกษาในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน 

รวมทั้งไม่มีการสอบถามความคิดเห็นหรือการลงคะแนนของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

102-27, 102-28, 102-35, 102-36, 102-37
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102-16, 102-17

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กฟผ. มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง

กับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ “เทิดคุณธรรม” กฟผ. จึงจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึง 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินงานของ กฟผ. ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนและปรับปรุงสาระส�าคัญ

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการถ่ายทอดนโยบายจากคณะกรรมการและผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ

ทั่วทั้งองค์การ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
กฟผ. มจีรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิทีเ่ป็นรปูธรรม โดย

มีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศ กฟผ. ที่ 16/2545 

เรื่อง จรรยาบรรณ กฟผ. ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน กฟผ. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. โดยให้

บริการด้านพลังงานอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยึดมั่นคุณธรรม 

ปฏิบติัต่อทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องอย่างเสมอภาค รวมทัง้ต้องให้ความ

ส�าคัญต่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม และยึดถอืผลประโยชน์

ส่วนรวมเป็นส�าคัญ โดยผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตนเป็น 

แบบอย่างที่ดีและสอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้ยงัมข้ีอบงัคับ 

กฟผ. ฉบับที่ 346 ว่าด้วย การก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งก�าหนดให้ 

คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบรหิาร และผูป้ฏิบัติงานทกุคนปฏิบติัตาม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และข้อบังคับ กฟผ. 

ฉบบัที ่347 ว่าด้วย ประมวลจรยิธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. 

ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม โดยมมีาตรฐานทาง

จรยิธรรม ข้อพึงปฏิบตัติน ระบบการบงัคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 

และขั้นตอนการลงโทษ

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
การทบทวนและก�าหนดค่านยิมเป็นขัน้ตอนหนึง่ของกระบวนการ

วางแผนยุทธศาสตร์ซึ่ง กฟผ. ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี โดย 

ในปี 2561 กฟผ. ยงัคงใช้ค่านยิมเดมิ คอื “รกัองค์การ (S - Sense 

of Belonging) มุ่งงานเลิศ (P - Performance Excellence) 

เทิดคุณธรรม (E - Ethic and Integrity) น�าด้วยนวัตกรรม  

(E - Enthusiasm for Innovation) ท�าประโยชน์เพื่อสังคม  

(D - Devotion to Society) หรอื SPEED” และได้ด�าเนนิการส่งเสรมิ 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การผ่านการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

และการบรหิารจดัการด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การบริหารความผกูพัน 

(รกัองค์การ) การจดัท�ายทุธศาสตร์และก�าหนดตัวชีวั้ด (มุง่งานเลศิ)  

ระบบก�ากับดูแลกิจการที่ดี (เทิดคุณธรรม) การบริหารงานวิจัย 

พัฒนา และนวตักรรม (น�าด้วยนวัตกรรม) และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการบูรณาการความ 

รับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์การ (ท�าประโยชน์เพ่ือสังคม) 

เป็นต้น พร้อมทั้งก�าหนดให้น�าพฤติกรรมตามค่านิยมมาเป็น 

ส่วนหนึง่ของการประเมนิผลการปฏิบตังิานประจ�าปี นอกจากนี ้ยังมี 

การส�ารวจการรบัรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัค่านยิมและวัฒนธรรม

องค์การ เพ่ือน�าผลมาปรับปรุงแนวทางการเสริมสร้างค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

กลไกในการให้คำาแนะนำาและรายงาน
กฟผ. มกีลไกภายในและภายนอกที่ใช้ในการเสาะหาค�าแนะน�า

ในเรื่องพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมที่ดี  

โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเสนอ 

ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และข้อร้องเรยีน ผ่านระบบจดัการ

ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ.  

จะส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานผูร้บัผดิชอบเพ่ือด�าเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุ 

แจ้งกลับผู้เสนอข้อคิดเห็น และรายงานผลมาที่ศูนย์จัดการ 

ข้อคิดเห็น กฟผ. เพ่ือสรุปและวิเคราะห์ ตลอดจนรายงานให้ 

ผูบ้รหิารทราบ นอกจากนี ้ยังมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์เพ่ือพิจารณาและสืบสวนหาข้อ 

เท็จจริง หากพบว่ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม 

จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยตาม

ระเบียบของ กฟผ. ต่อไป และรายงานจ�านวนข้อร้องเรียน 

และข้อมูลทุจริตต่าง ๆ รวมถึงผลการด�าเนินงานต่อผู้ว่าการ  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. และคณะกรรมการ 

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

การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฟผ. ตระหนักว่าการก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนนั้น จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการและ 

การสานสัมพันธ์กบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้องในทกุกระบวนการด�าเนนิงานขององค์กร  ในปี 2561 กฟผ. ด�าเนนิการทบทวน

ปรบัปรงุค�านยิามและค�าจดักัดความของกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีส่�าคญัของ กฟผ. ยังคงเป็น 8 กลุ่มหลัก  

ตามมติที่ประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การที่ได้รับความไว้วางใจและความภาคภูมิใจของชาติ 

ได้แก่ ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล สื่อมวลชน ชุมชน นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป

และสังคมในภาพรวม คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ พนักงานและสหภาพแรงงาน และสถาบันการเงิน 

เพ่ือให้การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุน

ให้องค์กรประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน กฟผ. จึงก�าหนดผู้รับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มตามพันธกิจของสายงานอย่าง

ชัดเจน โดยแบ่งเป็นสายงานที่รับผิดชอบหลัก และสายงานที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินงานตามแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟผ.

กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟผ. ครอบคลุมข้ันตอนการวางแผน การเตรียมการ การน�าไปปฏิบัติ 

และการทบทวน/ปรับปรุง (Plan - Do - Check - Act) ตามล�าดับ เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับ AA1000 Stakeholder 

Engagement Standard 2015 ที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

นอกจากนี ้กฟผ. ยังส�ารวจการยอมรบัและความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการด�าเนนิงานขององค์กรเป็นประจ�าทกุสองปี  

และน�าเสนอประเด็นที่พบต่อที่ประชุมผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการบริหาร กฟผ. เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสานสัมพันธ์

และการด�าเนนิงานขององค์กรต่อไป ตวัอย่างประเดน็ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีค้นพบ อาทิ กลุ่มสือ่มวลชนคาดหวังให้ 

กฟผ. ปรับปรุง Protocol ขั้นตอน กระบวนการในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และต้องการข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงและ

เชือ่ถอืได้ ซึง่ กฟผ. ได้น�าข้อค้นพบดงักล่าวมาปรบัปรงุการด�าเนนิงาน โดยมแีผนจดัท�าฐานข้อมลูส�าหรบัส่ือมวลชนในปี 2562 ต่อไป

1 2

3

45

6

การชี้บ�งกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหลัก
และกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียย�อย
ตามพันธกิจสายงาน รวมถึงทบทวน
ทะเบียนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ กฟผ.

สรุปประเด็นที่มีนัยสําคัญเพ่ือเป�น
แนวทางบริหารความสัมพันธ�/
สานสัมพันธ�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
แผนงานสอดคล�องกับประเด็น
ความต�องการ/ความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

การนําแผนการบริหารความสัมพันธ�
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไปปฏิบัติ

ติดตามผล
การดําเนินงาน

การปรับปรุงการดําเนินการ
รายไตรมาสเสนอต�อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
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กลุ่มผู้ม ี
สว่นได้ส่วนเสีย

ช่องทางการสานสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ความสำาคัญ การตอบสนองของ กฟผ.

ภาครัฐและ 
ผู้ก�ากับ
นโยบาย 

• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วม 
• การส�ารวจความพึงพอใจและ 

ความผูกพันประจ�าปี  
• ช่องทางรบัความคดิเหน็และข้อร้องเรยีน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media 
• Call Center 1416

• ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
• ปฏิบัติตามกฎหมาย และ พรบ. 
• สนับสนุน/ร่วมมือในกิจกรรมของ 

ภาครัฐ การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม 
ตามที่ก�าหนด

• มีหน่วยงานที่น�ายุทธศาสตร์/พรบ./ 
กฎหมายมาปรับเป็นยุทธศาสตร์องค์กร 

• สื่อสาร และสร้างความเข้าใจภารกิจ  
กฟผ. อย่างต่อเนื่อง

• จัดท�าโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ก�ากับนโยบาย 

• ส่งเสริมการด�าเนินงานตามมาตรฐาน 
เพื่อน�าองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 

• รายงาน EIA/EHIA

สื่อมวลชนและ
นักข่าว

• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วมกัน
• การส�ารวจความพึงพอใจและ 

ความผูกพันประจ�าปี  
• ช่องทางรบัความคดิเหน็และข้อร้องเรยีน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media 
• Call Center 1416

• ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 
ข้อมูลมีความโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้

• สื่อสาร และสร้างความเข้าใจภารกิจ  
กฟผ. อย่างต่อเนื่อง

• กิจกรรมสานสัมพันธ์

ชุมชน • การประชุม เสวนา และกิจกรรมชุมชน 
สัมพันธ์รอบพื้นที่

• โครงการ CSR ต่าง ๆ เพื่อสร้างการ 
มีส่วนร่วม

• การส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันประจ�าปี

• ช่องทางรบัความคดิเหน็และข้อร้องเรยีน
• การสื่อสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์  

สื่อมวลชนท้องถิ่น 
• Call Center 1416

• จัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย/ 
ความปลอดภัย และบริหารการใช้ 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาคุณภาพชีวิต เคารพต่อสิทธิ
ชุมชน การส่งเสริมสาธารณสมบัติ
เทคโนโลยีอย่างง่ายในชุมชน 

• รับฟังความคิดเห็น การสื่อสารสองทาง 
การสานเสวนา การเปิดเผยข้อมูล

• โครงการ CSR และชุมชนสัมพันธ์ 
ในพื้นที่ ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

• มีคณะท�างานที่ส่งเสริมโรงไฟฟ้าเป็น 
ที่ท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

นักวิชาการ/ 
องค์กรพัฒนา
เอกชน/  
ภาคประชาสงัคม

• รับฟังและสื่อสารแลกเปลี่ยนผ่านเวที
เสวนา งานวิจัย หรือการท�างานร่วมกัน

• การส�ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันประจ�าปี  

• ช่องทางรบัความคดิเหน็และข้อร้องเรยีน
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media
• Call Center 1416

• เปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริง/เหมาะสม
ตามช่วงเวลา 

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• สื่อสาร และสร้างความเข้าใจภารกิจ 
กฟผ. อย่างต่อเนื่อง

• เวทีเสวนา เวทีสาธารณะ
• มีช่องทางที่เหมาะสมให้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลการด�าเนินงาน กฟผ. เช่น  
การจัดท�า รายงาน EIA/EHIA

ลูกค้าหลัก/ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 
และสังคม 
ในภาพรวม 

• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วม
• การเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า หรือ

สัมภาษณ์เพื่อสอบถามความต้องการ 
ความคาดหวัง 

• การส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันประจ�าปี  

• ช่องทางรับความคิดเห็นและ 
ข้อร้องเรียน 

• การสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  
รวมถึง Social Media 

• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416

• ท�าสัญญาที่เป็นธรรม โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  

• ให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม การมีข้อมูลการบริการ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อเวลา บริการ
หลังการขายที่ดี 

• มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า 
มาตรการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

• การสร้างความตระหนักเรื่องการบริโภค
อย่างยั่งยืน

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้
มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย 
และตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาด

• การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
และบริการ 

• มาตรการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
• สื่อสาร และสร้างความเข้าใจภารกิจ 

กฟผ. รวมถึงสร้างการตระหนักเรื่อง 
การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มผู้ม ี
สว่นได้ส่วนเสีย

ช่องทางการสานสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ความสำาคัญ การตอบสนองของ กฟผ.

คู่ค้า/พันธมิตร
ธุรกิจ

• การเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า หรือ
สัมภาษณ์เพื่อสอบถามความต้องการ 
ความคาดหวัง

• การส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันประจ�าปี  

• ช่องทางรบัความคดิเหน็และข้อร้องเรยีน
• การสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media 
• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416

• ประเด็นความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน 
เช่น สิทธิมนุษยชน

• ความสามารถในการส่งมอบ รวมถึง
การมีสัญญา/เงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นธรรม ความโปร่งใส/ความ 
เท่าเทียมในการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ประมูลงาน

• มีเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
และประเมินที่ค�านึงถึงสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 

• เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับองค์กร 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และ
การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนา
ทักษะ การเคารพสิทธิและทรัพย์สิน
ทางปัญญา

• ก�าหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่าง
ยั่งยืน (Green Procurement) และ
แนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ

• ปรับปรุงแนวทางและกระบวนการ 
กฟผ. ให้ง่ายต่อการท�างานร่วมกับคู่ค้า 

• จรรณยาบรรณ กฟผ. และแบบ
ประเมินจริยธรรมคู่ค้า

• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจตระหนักในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม

• การส่งเสรมิผูส่้งมอบ (ผลิตภัณฑ์ชมุชน) 
ในท้องถิ่นเป็นคู่ค้า

พนักงานและ
สหภาพแรงงาน

• ผู้บริหารพบปะผู้ปฏิบัติงาน 
• กิจกรรม Synergy 
• การส�ารวจความพึงพอใจและความ

ผูกพันประจ�าปี
• ช่องทางรับความคิดเห็นและ 

ข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media
• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416

• มีความมั่นคงในการจ้างงาน สัญญาจ้าง  
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงาน

• ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด 

• มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถและ
• การท�างานอย่างมืออาชีพอย่างเท่าเทียม 
• การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

ทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ 
การเตรียมความคุ้มครองส�าหรับกลุ่ม 
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การเปิด
โอกาสให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเจรจา 
ต่อรอง การเข้าถึงผู้บริหาร การก�าหนด
ช่องทางรับและตอบสนองข้อร้องเรียน

• โครงการ Happy Workplace
• น�าหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรฐาน

สากล เช่น ISO26000 ประกอบเป็น
แนวปฏิบัติกับพนักงาน

• สื่อสารแบบสองทางกับผู้ปฏิบัติงาน
ผ่านผู้บังคับบัญชา

• มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม 
กับงานที่ได้รับมอบหมาย ที่เปิดโอกาส 
ให้ทุกคนเข้าถึงได้

• มีการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

• ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในเรื่อง
การมีจิตอาสา และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

สถาบันการเงิน • รายงานประจ�าปี/รายงานเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• การส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันประจ�าปี  

• ช่องทางรับความคิดเห็นและ 
ข้อร้องเรียน 

• การสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  
รวมถึง Social Media

• Call Center 1416

• ช�าระหนี้สินตรงตามก�าหนด
• ด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 
• บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
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การจัดการความเส่ียง
กฟผ. ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ง  

และเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์การตามแนวทางตามมาตรฐาน

สากล ตามหลักการของ The Committee of Sponsoring  

Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk 

Management (COSO-ERM) แนวทางที่หน่วยงานก�ากับดูแล

ก�าหนด และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพ่ือให้การด�าเนนิงาน 

ของ กฟผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สร้างความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลในการด�าเนนิงาน 

ให้ประสบผลส�าเร็จตามพันธกิจที่ก�าหนดไว้ โดยในปี 2561 

กฟผ. ได้พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. ให้มี 

ความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์การมากขึ้น ให้สอดรับ

กับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO ที่ปรับปรุงล่าสุด 

(COSO Enterprise Risk Management Integrating with 

Strategy and Performance 2017) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. Governance & Culture กฟผ. เน้นย�้าเรื่องวัฒนธรรม

ขององค์การด้านกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยผู้บริหาร

ระดบัสูงขององค์การ รวมถงึคณะกรรมการ กฟผ. มุง่มัน่ในการ

จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง มีการประกาศเจตนารมณ์

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การในการปฏิบัติ 

ตามกรอบการบรหิารความเสีย่งผ่านนโยบายการบรหิารความเส่ียง  

กฟผ. เพ่ือให้ทุกคนในองค์การเข้าใจความส�าคัญในคุณค่าของ

การบริหารความเส่ียง รวมถึงการก�าหนดให้ผู้บริหารต้องใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงในการตัดสินใจและบริหารงาน ทั้งนี้ 

กระบวนการบริหารความเส่ียงมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร 

ทุกระดับ ตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

2. Strategy and Objective-Setting เพ่ือให้การด�าเนนิงาน

บรรลุพันธกิจ กฟผ. ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการ

บรหิารความเส่ียง ซึง่จดัท�าข้ึนทุกปีตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ภายใต้กรอบของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ 

ช่วงเบีย่งเบนของระดบัความเส่ียงทีย่อมรบัได้ (Risk Tolerance) 

ทัง้ในระดบัองค์การและระดบัรายปัจจยัเส่ียงของแต่ละสายงาน และ 

น�าเสนอคณะกรรมการบรหิารจดัการด้านยุทธศาสตร์ การบรหิาร

ความเส่ียง และการควบคมุภายใน กฟผ. (คยส.) และคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยได้วิเคราะห์และ

ประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนนิงานและอาจจะส่งผลกระทบให้ กฟผ. ไม่สามารถบรรลุ 

ผลส�าเรจ็ตามพันธกจิ ทัง้นี ้ในการสร้างนวัตกรรมและการปรบัปรงุ 

ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง กฟผ. จะท�าการประเมินผลได้ผลเสีย

อย่างรอบด้าน (Intelligent Risks) โดยด�าเนนิการตามมาตรฐาน

สากล ทัง้ด้านการผลติ จดัหา และส่งมอบพลังงานไฟฟ้า ตลอดจน 

การให้บริการต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ด้านการบริหารความต่อเนื่อง 

ทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขัน

ในอนาคต และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. Performance กฟผ. ระบุและประเมินความเส่ียง โดย

พิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นเหตุการณ ์

ที่คาดว่าอาจจะส่งผลให้ กฟผ. ไม่สามารถด�าเนินงานได้ตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ กฟผ. 

ได้อย่างครอบคลุม กฟผ. จึงเลือกใช้หลักการ PESTEL และ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ด้านยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน กฟผ. (คยส.)

ฝ่ายแผนวิสาหกิจ
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน กฟผ.
(อผว./สค-ผ.)

คณะกรรมการ กฟผ.

ระดบัคณะกรรมการขององค์การ
(Board)

คณะกรรมการบริหาร กฟผ.
(คบ.กฟผ.)

คณะกรรมการบริหาร 
ระดับสายงาน

คณะกรรมการดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน
ระดับสายงาน

คณะทำางานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน กฟผ. (คท-สค.)

สำานักตรวจสอบภายใน
(สนตน.)

การสอบทาน การบริหาร การปฏิบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ระดับสายงาน
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SWOT Analysis ในการวิเคราะห์  ผลกระทบจากปัจจัยภายใน

และปัจจยัภายนอกที ่กฟผ. น�ามาพิจารณาวิเคราะห์ คอืประเดน็

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ กฟผ. ซึ่งด�าเนินการโดยรวบรวม

ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต โดยเลือกปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ

เป้าหมายอย่างมีนัยส�าคัญมาบริหารความเส่ียง มีผู้รับผิดชอบ 

จากทกุสายงานร่วมวิเคราะห์ ประเมนิ และก�าหนดกลยุทธ์ในการ 

บริหารจัดการ รวมทั้งเชื่อมโยงปัจจัยเส่ียงที่มีความสัมพันธ์กัน 

(Risk Correlation) ด้วยแผนผังปัจจัยเส่ียง (Risk Map) และ

พิจารณาปัจจยัเส่ียงในเชงิบูรณาการแบบ Portfolio View of Risk 

เพ่ือให้สามารถบริหารความเส่ียงได้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง และ

ผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

โดย กฟผ. จะก�าหนดแนวทางการบรหิารความเส่ียงส�าหรบัแต่ละ

ประเดน็ความเส่ียงให้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์

ที่ก�าหนดในแผนวิสาหกิจ

4. Review & Revision กฟผ. จัดท�ารายงานแผนการ

บรหิารความเส่ียง กฟผ. ประจ�าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหาร 

ความเส่ียงขององค์การ รวมถงึมกีารก�าหนดผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน 

ในการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสเพ่ือ 

ปรบัเปลีย่นแผนงานหรอืมาตรการบรหิารความเส่ียงให้สอดคล้อง

กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้  

เพ่ือให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่า แผนการบริหารความเส่ียงมีความ

เหมาะสมเพียงพอและสามารถด�าเนินการได้ตามวิสัยทัศน์และ 

พันธกจิทีก่�าหนดในแผนวิสาหกจิ นอกจากนี ้กฟผ. ได้จดัท�าแผน 

ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการ 

หรอืปฏิทนิงานส�าหรบัผูร้บัผดิชอบใช้เป็นแนวทางการด�าเนนิงาน

บริหารความเสี่ยงในรอบปี โดย กฟผ. จะถ่ายทอดแผนบริหาร

ความเสี่ยงประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียงไปยังสายงานทีร่บัผดิชอบแต่ละปัจจยัเส่ียง ถอืปฏิบติั

เป็นแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์การ และติดตามและทบทวนการ

บริหารความเส่ียงเพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ทุกไตรมาส

5. Information Communication & Reporting เพื่อให้ 

พนักงานในองค์การได้น�าข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงไป 

ปฏิบติั กฟผ. จงึเผยแพร่คูม่อืการบรหิารความเส่ียง แก่พนกังาน 

ผ่านทางเว็บไซต์การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

บนระบบอินทราเน็ตของ กฟผ. รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า 

การด�าเนนิการตามแผนงานมาตรการหรือกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง  

และรายงานต่อ คยส. และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงทกุไตรมาส  

รวมถึงน�าความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่งมาปรบัปรงุแผนการบรหิารความเสีย่งให้มคีวามเหมาะสม 

ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ เพ่ือส่งเสริมให้กระบวนการ 

บริหารความเส่ียงมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน กฟผ. จงึใช้โปรแกรม

ส�าเรจ็รปูเพ่ือสนบัสนนุการบรหิารความเส่ียง (Risk Management 

System : RMS) ในการบรหิารความเสีย่งในระดบัองค์การ พร้อมทัง้

พัฒนาโปรแกรมให้มคีวามเสถยีรภาพมากขึน้ เพ่ือรองรบัการใช้งาน 

ในระดับสายงานต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ระบุและประเมินความเส่ียงที่เชื่อมโยงเป็น 

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์การปี 2561 จากการศึกษาผลกระทบจาก

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีอ่าจส่งผลต่อ กฟผ. ความเส่ียง

ของกจิการอ่ืนในธุรกจิใกล้เคียงกนั และการรวบรวมความเหน็ของ 

ผู้บริหารโดยการหารือร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ความเส่ียงระดบัองค์การ (Risk Workshop) รวมถงึการพิจารณา

ปรับปรุงจากปัจจัยเสี่ยง กฟผ. ในปี 2560 โดยพบว่าประเด็น 

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ต้องบริหาร 

จัดการ ในปี 2561 ประกอบด้วยความเส่ียงจาก Disruptive  

technology ความเสี่ยงจากการแข่งขัน ทั้งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

และธุรกจิเกีย่วเนือ่ง ความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านจากสังคมและชุมชน 

ซึ่งรวมอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ 

กฟผ. และความเสีย่งด้านการไม่ปฏิบตัติามกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ  

และกฎหมาย
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การดำเนินงานดานเศรษฐกิจ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กฟผ. มีความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และคู่ค้าที่ส�าคัญตามห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

กลุ่ม บทบาทในระบบงาน ช่องทางการสื่อสาร

ผู้ส่งมอบ

• บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ • ส่งมอบอปุกรณ์หลกัและบรกิารสนบัสนนุระบวนการพัฒนา โรงไฟฟ้า ระบบส่ง 
และสถานีไฟฟ้า

• สัญญาการจัดซื้อ
• จดหมาย/โทรศัพท์/Fax/E-mail

• ปตท. และผู้ค้าน�้ามันรายอื่น • จดัส่งเชือ้เพลิง ก๊าซธรรมชาติ น�า้มนัเตา และน�า้มนัดเีซลให้เพียงพอต่อ
แผนการผลิตไฟฟ้าประจ�าปี

• การประชุม
• จดหมาย/โทรศัพท์/Fax/E-mail

• โรงไฟฟ้าเอกชน  
(IPP, SPP)

• ผลติไฟฟ้าส่งเข้าระบบส่งของ กฟผ. ตามข้อตกลง Power Purchase  
Agreement (PPA) และสอดคล้องกบัแผนการผลิตไฟฟ้าประจ�าปี

• สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
• การประสานงานผ่านศูนย์ควบคุม

ระบบก�าลังไฟฟ้า
• การประชุม/จดหมาย/โทรศัพท์/

Fax/E-mail

คูค่วามร่วมมอื (Collaborators)

บริษัท Tenaga Nasional  
Berhad Corporation (TNB)

• ความร่วมมือด้านวิชาการในกิจการไฟฟ้า (วางแผน/ปฏิบัติการ/บ�ารุงรักษา)
• การซื้อ/ขายไฟฟ้าระหว่างไทยและมาเลเซีย

• การประชุม
• จดหมาย/โทรศัพท์/Fax/E-mail
• การประสานงานระหว่างศูนย์

ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า

องค์การทางด้านกิจการไฟฟ้า
ของอาเซียน (HAPUA)

• ศกึษาและพัฒนาเพ่ือความมัน่คงในระบบไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซยีน • การจัดประชุมใหญ่ร่วมกันทุกปี

คูค้่า (Partners)

• Electricite Du  
Cambodge (EDC)

• China Southern Power 
Grid (CSG)

• Electricite Du Laos (EDL)
• Vietnam Electricity (EVN)

• หาโอกาสส�าหรับความร่วมมือการซื้อ-ขายไฟฟ้า การวางแผนพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าของประเทศสมาชิก การก่อสร้างและการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิก

• แลกเปลี่ยนเทคนิคข้อมูลและประสบการณ์การด�าเนินงานด้านกิจการไฟฟ้า
ระหว่างประเทศ

• การจัดประชุม Power Utility 
Summit ทุกปี

PTT Group • เสรมิสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืในการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ 
ด้านพลงังาน นวัตกรรม และธุรกจิอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งร่วมกนั

• การประชุม
• จดหมาย/โทรศัพท์/Fax/E-mail
• การประสานงานร่วม

CAT • เสริมสร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาโครงการที่มี
ศักยภาพร่วมกันในอนาคต โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการด�าเนินธุรกิจ
ด้านพลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม

• การประชุม
• จดหมาย/โทรศัพท์/Fax/E-mail
• การประสานงานร่วม

กองทัพเรือ • เสรมิสร้างความร่วมมอืในการพัฒนาโรงไฟฟ้ารวมถงึพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า  
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ รวมถงึการพัฒนา 
ด้านพลงังานและธุรกจิเกีย่วเนือ่ง

• การประชุม
• จดหมาย/โทรศัพท์/Fax/E-mail
• การประสานงานร่วม

ทัง้นี ้กฟผ. มกีารจดัการห่วงโซ่อปุทานเชงิกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น Partnership Management และ Supply Chain Management 

ซึง่มกีระบวนการบรหิารจดัการผูส่้งมอบเพ่ือให้ได้รบัการสนบัสนนุและความร่วมมอืตามบทบาทของผูส่้งมอบ และให้การด�าเนนิงาน 

เป็นไปตามข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก�าหนดความต้องการ 2) การคัดเลือกผู้ส่งมอบ 3) การจัดท�า 

ข้อตกลง 4) การวางแผน 5) การบริหารจัดการ 6) การประเมินผล 7) การจัดการผลประเมิน และ 8) การทบทวนปรับปรุง
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103-1, 103-2, 103-3

การปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของ กฟผ. 

แทบทุกส่วนงาน รวมทั้งสามารถสร้างผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีและการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ยืน ดงันัน้กระบวนการ

จดัซือ้จดัจ้างของ กฟผ. จงึยดึหลกัความถกูต้องรวดเรว็ โปร่งใส 

เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ ตรวจสอบได้ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมเป็น 

ส่ิงส�าคญั อกีทัง้ยังมกีารบรหิารจดัการตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

ทัง้ภายในและภายนอกอย่างเคร่งครดั เช่น พระราชบัญญติัการ 

จดัซือ้จดัจ้าง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ค�าสัง่ กฟผ.  

ที ่ค.172/2561 เรือ่ง แนวทางการปฏิบตังิานตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 ระเบยีบ กฟผ. ฉบบัที ่365 ว่าด้วย แนวทางการปฏิบตังิาน 

เก่ียวกบัการก�าหนดราคากลางงานซือ้ งานจ้าง งานการพาณชิย์

โดยตรง และข้อบังคับ ฉบับที่ 389 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เป็นต้น 

นอกจากนี้ เพ่ือสนับสนุนด�าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างถูกต้องและโปร่งใส กฟผ. จึงมีการส่ือสารสร้างความรู้ 

ความเข้าใจแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดบรรยาย

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ

ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ 

ข้อบงัคบั เรือ่ง พระราชบญัญตัจิดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุ

ภาครฐั พ.ศ. 2560 เชงิพาณชิย์ รวมทัง้ยังมรีะบบตรวจสอบโดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งภายในและภายนอก กฟผ. 

เช่น ส�านักงานตรวจสอบภายในและส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

จำานวนผู้ส่งมอบ จำาแนกตามประเภท

หมายเหตุ ผู้ส่งมอบ 1 ราย เป็นได้มากกว่า 1 ประเภท

โรงไฟฟ้า ระบบส่ง

เชื้อเพลิง ทั่วไป

6,486

2,818

1,169

619

1,880

รวม
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2561
• จัดงานประชุมพบผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. 

ประจ�าปี 2561 เพ่ือส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการมแีนวทางการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่แีละด�าเนนิงานตามหลกัธรรมาภิบาล รวมทัง้สร้าง

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบังานจดัซือ้จดัจ้างและบรหิารพัสดขุอง 

กฟผ. มกีารแนะน�าเว็บไซต์ กฟผ. ทีเ่ก่ียวข้องกบังานจดัซือ้จดัจ้าง  

และการชีแ้จงวิธีปฏิบติัในการรบัเงนิค่าจ้างและการคนืหลักประกนั 

ซองหรอืหลักประกนัสัญญา โดยมวิีทยากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 

ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและบรหิารพัสด ุการบญัชแีละการเงนิ  

มาบรรยายให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมจ�านวน 121 คน  

พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานต่อไป

• จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการ 

คัดเลอืก ให้เป็นผูป้ระกอบการดเีด่น ประจ�าปี 2561 จ�านวน 15 ราย  

โดยแบ่งเป็นงานซือ้ จ�านวน 10 ราย และงานจ้าง จ�านวน 5 ราย

• จดัตลาดสินค้าชมุชน ระหว่างวันที ่23-27 เมษายน 2561 

เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนา กฟผ. โดยเปิดพ้ืนท่ีบรเิวณส�านกังานใหญ่  

ให้มกีารออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชมุชนรอบเขือ่น 

โรงไฟฟ้า และสายส่งที ่กฟผ. ส่งเสริมอาชพีทัว่ประเทศ จ�านวน 

29 แห่ง รวมถงึผลิตภัณฑ์ของเครอืข่ายสมาชกิชมรมรฐัวิสาหกจิ

เพื่อชุมชน มียอดจ�าหน่ายทั้งสิ้น 3,362,850 บาท 

• ร่วมภาคีเครือข่าย “โครงการผนึกก�าลัง Big Brothers…

น�าชุมชนสู่ธุรกิจเพ่ือสังคม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันและ 

ขบัเคล่ือนการพัฒนาชมุชนในรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคม เพ่ือยกระดบั

ชมุชนให้มคีวามมัน่คง และยัง่ยนื พร้อมจดัหาช่องทางการค้าและ 

จัดจ�าหน่าย โดยน�าสินค้าชุมชนของ กฟผ. ไปจ�าหน่ายในงาน 

“ตลาดปันสุข@ระยอง” จ�านวน 3 ครัง้ มชีมุชน กฟผ. ร่วมออกร้าน  

11 ชุมชน และมียอดขายรวม 954,149 บาท

• ก�าหนดเกณฑ์การจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement) 

ตามประกาศ กฟผ. ฉบบัที ่22/2552 เรือ่ง นโยบายจดัซือ้จดัจ้าง 

สินค้าและบริการทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม (Green Procurement  

Policy) เพ่ือสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม เช่น กระดาษช�าระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษ 

คอมพิวเตอร์เยือ่เวยีนท�าใหม่ แฟ้มเจาะปกแขง็ ปากกาเคม ีน�า้ยา

ลบค�าผดิ ถ่านไฟฉาย และหมกึพิมพ์ เป็นต้น รวมทัง้มกีารบนัทกึ

ข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารในระบบของกรมควบคมุ

มลพิษ จ�านวน 19 รายการ ส�าหรับใช้ติดตามการท�างานและ

รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี การวางแผน การก�าหนดนโยบาย 

มาตรการ และกลไกต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้ง

เพ่ือใช้ประกอบการตรวจประเมนิผลตามเกณฑ์ส�านกังานสเีขียว 

(Green Office)

71,336
24,957,817,440.62

75,792
4,884,715,872.27

8,292
14,423,617,048.00

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการปี 2561

มูลค่า (บาท)
รวม 44,266,150,360.89

รายการ
รวม 155,420

ต่างประเทศ

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง 
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 56.38%

11.03%

32.58%
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การต่อต้านการทุจริต
กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการป้องปรามการทุจริตและการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

จึงได้ก�าหนดนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย รวมทัง้ระบบบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายใน และ

ระบบ ISO Series หรอืระบบมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง โดยมอบหมาย

ให้ผูบ้รหิารควบคมุดูแลการปฏิบติัในหน่วยงาน และมฝ่ีายก�ากบั

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า ก�ากับดูแล  

และตดิตามการปฏิบตังิานของหน่วยงานให้ถกูต้องตามกฎระเบยีบ 

รวมถงึด�าเนนิการสอบสวนกรณทีีพ่บว่ามกีารฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัติาม

กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ

ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต และคณะกรรมการธรรมาภิบาลทราบทุกไตรมาส 

เพื่อให้การด�าเนินงานของ กฟผ. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น

กฟผ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเฝ้าระวัง 

การกระตุ้นจิตส�านึก และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการ

ต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ซึ่งน�าแนวทางและมาตรการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มาใช้เป็นกรอบทิศทาง โดยมี

การเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทราบและตระหนักถึงความส�าคัญ และ

ความจ�าเป็นในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ มกีารสร้าง 

ระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวังตรวจสอบ และ

แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตใน

ทุกกระบวนการท�างาน โดยกรณีที่พบว่ามีการทุจริต ได้มีการ

สอบสวนด�าเนินคดีและลงโทษอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว เพ่ือ

มิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น

ในปี 2561 กฟผ. ได้ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนดไว้ในบนัทกึ 

ข้อตกลงความร่วมมอื เรือ่งการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วย 

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

ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวิสาหกจิ และหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ 54 แห่ง โดยร่วมส่งเสรมิ

และสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงาน โดยใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานรฐั (Integrity & Transparency  

Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา

กระบวนการด�าเนนิงาน มศีนูย์ปฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กฟผ. 

ก�ากบัดแูลให้มกีารส่งเสรมิจรยิธรรม และการป้องกนัและต่อต้าน 

การทุจริต รวมทั้งการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอย่าง

เป็นระบบ 

นอกจากนี ้กฟผ. ยงัได้ก�าหนดมาตรการและกจิกรรมป้องกนั

โอกาสเกดิการทจุรติในองค์การ อาท ิการประกาศนโยบายและ

แนวปฏิบัติเรื่องการรับและให้ของขวัญ การควบคุมเบิกจ่าย

ทรพัย์สิน กฟผ. เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิาน รวมถงึการจดัท�าข้อตกลง 

คณุธรรม (Integrity Pact) ส�าหรบัวงเงนิจดัหา 1,000 ล้านบาท 

ขึน้ไป และโครงการเพ่ือความโปร่งใสในการก่อสร้าง (Construction  

Secto Transparency initiative: CoST) ส�าหรับวงเงินจัดหา 

5,000 ล้านบาทขึ้นไป 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
กฟผ. มกีารประเมนิความเสีย่งด้านการทจุริต โดยวิเคราะห์

จากกจิกรรมการด�าเนนิงานทกุกิจกรรมทีม่โีอกาสเกดิการทจุรติ

และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์การ พร้อมทั้งจัดท�าแผน

หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยในปี 2561 กฟผ. รวบรวม

กิจกรรมการด�าเนินงานทั้งหมด 97 กิจกรรม ในการวางแผน

การตรวจสอบประจ�าปี และมกีารประเมนิความเส่ียงต่อการเกดิ

เหตุการณ์ทุจริตทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ที่มี

โอกาสเกิดขึ้นครอบคลุม 7 ประเภท ได้แก่ 

 F1 การก�าหนดนโยบายที่ไม่เป็นธรรม (Fraud Policy) 

 F2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

 F3 การให้หรือเรียกรับสินบน (Corruption)

 F4 การเจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Non- 

Compliance)

 F5 การตกแต่งรายงานทางการเงนิหรือผลการด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ (Reporting Manipulate)  

 F6 การน�าทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

(Misappropriation of Assets) และ  

 F7 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือกระท�าการทุจริต (Information 

Technology Fraud)
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การสื่อสารด้านการต่อต้านการทุจริต 
กฟผ. ได้จัดให้มีการสื่อสารและอบรมในด้านการต่อต้าน

การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ กฟผ. 

ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ถูกต้องโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม พร้อมรับการตรวจสอบใน

ทุกกระบวนการท�างาน ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งต่อต้าน  

และไม่ยอมรับการกระท�าทจุรติทกุรปูแบบ เพ่ือน�าพา กฟผ. ไปสู่ 

การเป็นองค์การธรรมาภิบาลและเป็นองค์การท่ีภาคภูมิใจของ 

ประเทศ โดยน�ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็นกรอบในการ

ด�าเนนิงานด้านการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติภายในองค์การ 

ในปี 2561 มีกิจกรรมที่ส�าคัญและโดดเด่นดังนี้

• งาน “กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพ่ือชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกถึง 

เจตนารมณ์ของคณะกรรมการ กฟผ. ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบัติงาน  

กฟผ. ในการร่วมกันขับเคล่ือน กฟผ. ให้เป็นองค์การที่ม ี

ธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต โดยภายในงานมีการมอบ

รางวัลกิจกรรม/โครงการต้นแบบ และบุคคลต้นแบบที่มีการ

ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประจ�าปี 2561 โดยมี 

นายวฑิรูย์ กลุเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ กฟผ. และนายปรเมธี  

วิมลศริ ิกรรมการ กฟผ. ผูบ้รหิาร กฟผ. และหน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมงาน ณ ส�านักงานใหญ่ กฟผ.

• กิจกรรมรณรงค์ร่วมกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ เมื่อ

วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 

ไบเทค บางนา

• กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�านึกการต่อต้านการทุจริต 

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

• การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านคณุธรรม จรยิธรรม และ 

ปลูกจติส�านกึในการต่อต้านการทจุริตอย่างต่อเนือ่ง ผ่านส่ือสาร

ต่าง ๆ เช่น คูม่อื แผ่นพับ เว็บไซต์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ 

Infographic ที่เผยแพร่ผ่านอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

ทั้งในเชิงส่งเสริมและป้องกัน อาทิ “อุทาหรณ์ก่อนท�าผิด” ซึ่ง

จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่เข้าข่ายการกระท�าความผิด

วินัย กฟผ. และ “Audit Alert” ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น

ที่พึงระมัดระวังในข้ันตอนการท�างาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 

การฉายวิดิทัศน์ก่อนการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใน กฟผ. 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

• การบรรยายพิเศษคุณธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรม

องค์การ ส�าหรบัผูบ้รหิารและผูป้ฏิบติังาน กฟผ. เพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และทศันคตทิีส่อดคล้องตามวัฒนธรรมและค่านยิม

องค์การ และการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลและแนวทางการ

ตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) เพ่ือให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปรับฐานความคิด 

ในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน และมาตรฐานความเป็นธรรม 

ในการปฏิบตังิานและให้บรกิาร ตลอดจนการเสรมิสร้างวัฒนธรรม

สุจรติ และคุณธรรมการบริหารงานแก่ผูป้ฏิบติังาน กฟผ. จ�านวน

ประมาณ 1,200 คน 

• การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตในกลุ่มคู่ค้าผ่านการ

ประชุมพบปะผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่สัญญากับ กฟผ. ซึ่งจัดขึ้น

เป็นประจ�าทุกปี 

ในปี 2561 กฟผ. ไม่มคีดคีวามทีอ่งค์กรถกูฟ้องร้องอนัเนือ่ง

มาจากการทจุรติคอร์รปัชนั และไม่มเีหตุการณ์ทจุรติคอร์รปัชนัซึง่ 

เป็นเหตุให้คู่ค้าบอกเลิกสญัญาหรอืไม่ต่อสญัญา แต่มเีหตุการณ์

ทจุรติคอร์รปัชนัทีเ่กดิข้ึนภายในองค์กร 6 กรณ ีได้แก่ ลกัทรพัย์ 

กฟผ. 2 ราย เบกิค่ารกัษาพยาบาลเป็นเทจ็ 2 ราย เบิกค่ารบัรอง

เป็นเทจ็ 1 ราย และปลอมใบเสรจ็รบัเงนิ 1 ราย ซึง่ กฟผ. ลงโทษ 

โดยปลดออก 3 ราย และให้ออก 3 ราย ส�าหรับผลการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น 

พบว่า กฟผ. ไม่มีการด�าเนินงานที่ถูกฟ้องคดี เสียค่าปรับ 

หรอืได้รบัโทษอืน่ รวมถงึไม่มกีรณพิีพาทอืน่ใดทีต้่องด�าเนนิการ 

ผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ

ดังกล่าว
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ความพร้อมจ่ายและความม่ันคงเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า
กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานเพ่ือสร้างความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าตามพันธกิจในการ “เป็นองค์การหลัก 

เพ่ือรกัษาความมัน่คงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือความสุขของคนไทย”  

โดยมกีารจดัท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า รวมถงึการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับ 

การผลิตและส่งจ่าย พลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสิทธิภาพ มัน่คง และเชือ่ถอืได้ ด้วยการ 

ลงทุนที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2561  

จะยังคงเป็นไปตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ซึง่ได้รบัมติเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และคณะรัฐมนตรีรับทราบมติดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

เนื่องจากการแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�า 

และน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ

กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  

ในการน�าแผน PDP2015 ไปปฏิบัติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยหน้าที่หลักที่ต้องด�าเนินการ คือ 

1. เป็นคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท�าแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ท�าหน้าที่ร่วมจัดท�าการพยากรณ์

ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการวางแผนและก�าหนดนโยบายด้านไฟฟ้า รายงาน 

สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้า รวมทัง้วิเคราะห์และให้ข้อคดิเหน็  

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 

และร่วมจดัท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือให้การ

จดัหาไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาวเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

โดยค�านงึถงึความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ และการลงทนุ 

ขยายกิจการไฟฟ้า 

2. ด�าเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า

ของ กฟผ. ที่บรรจุในแผน PDP ให้แล้วเสร็จตามก�าหนด 

3. รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศตามที่คณะกรรมการ

ก�ากบักจิการพลงังานประกาศรบัซือ้ และรบัซือ้ไฟฟ้าจากเอกชน

ต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ ตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ

กฟผ. มีหลักการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ 

อย่างมั่นคงและเพียงพอ โดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญ ดังนี้ 

1. ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจะต้องผ่านมาตรฐาน  

Contingency N-1 Criteria กล่าวคอื หากในระบบไฟฟ้ามอุีปกรณ์ใด 

อุปกรณ์หนึ่งหรือโรงไฟฟ้าใดโรงไฟฟ้าหนึ่งหลุดออกจากระบบ 

1 ชุด/โรง ระบบไฟฟ้ายังสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 

2. คุณภาพไฟฟ้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งแรงดันและความถี่

ของระบบไฟฟ้าต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และนโยบาย 

เช่น ภาครฐัมนีโยบายให้ กฟผ. รบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน

ขนาดเล็ก ประเภท Non-Firm ตามความพร้อมที่โรงไฟฟ้า 

แจ้งขาย เป็นต้น

เมือ่ กฟผ. ด�าเนนิการตามข้อ 1-3 แล้ว จะส่ังการเดนิเครือ่ง

โรงไฟฟ้าตามต้นทุนค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมตามทรัพยากรและ 

ข้อจ�ากัดในระบบไฟฟ้า และเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตาม 

เป้าหมายข้างต้น จึงมีการวางแผนหยุดเครื่องเพ่ือบ�ารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าและแผนปรบัปรงุและบ�ารงุรกัษาระบบส่ง โดยโรงไฟฟ้า 

ต้องแจ้งก�าหนดการหยุดเครือ่งบ�ารงุรกัษาให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า  

และ กฟผ. จะด�าเนินการพิจารณาแผนหยุดเครื่องตามความ 

เหมาะสม 

ประมาณการกำาลังผลิตไฟฟ้าและพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบ กฟผ.
ส�าหรบัปี 2561 ยังคงอ้างองิตามแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า

ของประเทศไทยปี 2558-2579 (PDP2015) เมื่อสิ้นปี 2579 

ได้พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมสุทธิ 49,655 เมกะวัตต์ 

และได้ประมาณการก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมสทุธิ 70,335 เมกะวัตต์  

ประกอบด้วยก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ รวม 57,459 เมกะวัตต์  

และมกีารปลดก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าทีห่มดอายใุนช่วงปี 2558-

2579 จ�านวน 24,736 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ แผน PDP2015 มีการ

ประมาณการแนวโน้มการขยายตวัทาง เศรษฐกจิระยะยาว (GDP) 

ปี 2557-2579 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.94 ต่อปี อัตราการเพิ่ม

ของประชากรเฉล่ียร้อยละ 0.03 ต่อปี และมกีารประยุกต์ใช้แผน

อนุรักษ์พลังงาน (EEP) โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ณ ปี 2579 เท่ากบั 89,672 ล้านหน่วย รวมทัง้ได้พิจารณากรอบ

ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 

ส�าหรบัภาคผลติไฟฟ้าในปี 2579 ซึง่จะมกี�าลังไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนเข้าระบบจ�านวน 19,634.4 เมกะวัตต์
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กำาลังผลิตไฟฟ้าตามแผนและความต้องการใช้ไฟฟ้าตามการคาดการณ์
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

ความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำาลังการผลิตไฟฟ้า (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

กำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

เปรียบเทียบกำาลังผลิตตามสัญญาไฟฟ้าปี 2560 และ 2561 จำาแนกตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า

6,235.40 MW 14% 15,789.60 MW
  
36%

14,948.50 MW
  
35%

6,399.00 MW 15%

ปี 2561 

กฟผ. IPP SPP ต่างประเทศ

เปรียบเทียบกำาลังผลิตไฟฟ้าปี 2561 ตามแผน PDP2015 และค่าจริง

20,000

PDP2015 ค่าจริง 2561

เมกะวัตต์

32,429 28,338.1

50,196 47,454.8

40,000

60,000

0

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

กำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา

3,877.60 MW 9% 16,071.13 MW
 
 38%

14,948.50 MW
 
 35%

7,536.02 MW 18%

ปี 2560
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โรงไฟฟ้าที่นำาเข้าและปลดออกจากระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า กฟผ. ปี 2559-2561 

โรงไฟฟ้า กำาลังผลิต 
(MW)

กำาหนดการนำาโรงไฟฟ้าเข้าหรือออกจากระบบ กฟผ.

ดำาเนินการจริง กำาหนดการตามแผน 
PDP2015

โรงไฟฟ้าที่น�าเข้าระบบ กฟผ. 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 848.3 ปี 2559 ปี 2559

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1, 3 (ปรับปรุง) 8 ปี 2560 ปี 2559

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนแม่กลอง เครื่องที่ 1-2 12 ปี 2558

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เครื่องที่ 1 6.7 ปี 2561 ปี 2558

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร เครื่องที่ 2 (ทุ่นลอยน�้า) 0.25 ปี 2559

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนกิ่วคอหมา เครื่องที่ 1-3 5.5 ปี 2560

โรงไฟฟ้าพลังลมล�าตะคอง ระยะที่ 2 24 ปี 2560

โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับล�าตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 500 อยู่ระหว่างด�าเนินการ ปี 2561

โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 600 อยู่ระหว่างด�าเนินการ ปี 2561

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนคลองตรอน 2.5 อยู่ระหว่างด�าเนินการ ปี 2561

โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 1.3 อยู่ระหว่างด�าเนินการ ปี 2561

โรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ กฟผ.

โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 3 -314 ปี 2560 ปี 2560

โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 4 -314 ปี 2561 ปี 2561

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 -560 ด�าเนินการปลดได้เมื่อโรงไฟฟ้า
แม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 

สามารถน�าเข้าระบบได้

ปี 2561

ความไม่แน่นอนของระบบไฟฟ้า
ความไม่แน่นอนของระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วยหลายปัจจัย 

อาท ิค่าความต้องการไฟฟ้าสูงกว่าค่าคาดการณ์ ความผนัผวนของ 

พลังงานทดแทน การพ่ึงพาและรับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน  

การมีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูง และการ

เล่ือนก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อย่างไร

กต็าม แผนพัฒนาก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 

(PDP2015) ได้มกีารก�าหนดระดบัก�าลงัผลติไฟฟ้าทีเ่หมาะสม คอื 

มีค่าไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งเป็น

ระดับที่จะท�าให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและสามารถรับมือกับ

ความไม่แน่นอนได้ ส�าหรบัความท้าทายด้านพลงังานหมนุเวียนนัน้  

ในช่วงทีผ่่านมาโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนมแีนวโน้มได้จ่ายไฟฟ้า

เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพลังงานหมุนเวียนมีทั้งข้อดี

และข้อจ�ากัด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ที่ราคาเริ่มต�่าลงมามาก 

แต่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งความไม่เสถยีรและผลิตได้เป็นบางเวลาในช่วง 

ที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้น เป็นต้น จากเหตุการณ์เหล่านี้ กฟผ. ได้

ด�าเนินการศึกษาและเตรียมการหามาตรการป้องกันปัญหาที่

อาจจะเกิดกับระบบไฟฟ้าภาพรวม อาทิ ศึกษาวิธีการกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน

ยงัได้ประสานขอความร่วมมอืจากทบวงพลังงานระหว่างประเทศ 

(International Energy Agency : IEA) ให้ศกึษาผลกระทบและ

ประเมิน ความสามารถระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อรองรับ

การเพ่ิมขึน้ของแหล่งพลงังานทดแทนทีม่คีวามผนัผวน (Variable 

Renewable Energy : VRE) รวมถึงเสนอแนะการจัดการและ

มาตรการรองรบัต่าง ๆ ในอนาคต ทัง้นี ้เนือ่งจากในปัจจบุนัสัดส่วน 

ของพลังงานหมุนเวียนยังคงอยู่ในสัดส่วนที่ต�่า ซึ่งจะเห็นได้จาก

สภาพระบบไฟฟ้าในวนัทีค่วามต้องการใช้ไฟฟ้าต�า่เท่านัน้ ดงันัน้

ในปัจจบุนัพลังงานหมนุเวียนจงึยงัไม่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง

ระบบไฟฟ้าแต่อย่างใด



50 ปี กฟผ. เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

037
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2561

036

103-2, Former EU6

การพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของ กฟผ.
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

• โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 เป็น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาดก�าลังผลิตสุทธิ 600 เมกะวัตต์ 

ใช้ถ่านหินลิกไนต์ภายในประเทศเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีอุปกรณ์

การผลิตและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ก�าหนดแล้วเสรจ็สามารถจ่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปี 2562

• โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที ่1  

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดก�าลังผลิตสุทธิ 1,234.3 

เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน�้ามันดีเซล

เป็นเชื้อเพลิงส�ารอง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้เดิม และ

รกัษาความมัน่คงระบบไฟฟ้าภายในพ้ืนทีก่รงุเทพฯ และปริมณฑล 

ก�าหนดแล้วเสรจ็สามารถจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ได้ประมาณเดอืน

มกราคม 2563

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

• โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมล�าตะคอง ระยะที่ 2 เป็น

โครงการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าระบบ Wind Hydrogen 

Hybrid เพ่ือเพ่ิมการจดัเกบ็พลังงานไฟฟ้าในรูปของก๊าซไฮโดรเจน

ร่วมกบัเซลล์เชือ้เพลิงมาใช้กบักงัหนัลม ซึง่จะท�าให้ไฟฟ้าท่ีผลิตจาก 

กงัหันลมสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เสถยีร มกี�าลังผลิตกงัหนัลม 

ต้นละ 2 เมกะวัตต์ จ�านวน 12 ต้น รวมก�าลังผลิต 24 เมกะวัตต์  

ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์เครือ่งที ่1  

มกี�าลงัผลติตามสัญญา 6.7 เมกะวตัต์ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

เชิงพาณิชย์วันที่ 1 เมษายน 2561

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เขือ่นกิว่คอหมา เคร่ืองที ่1-3 

มีก�าลังผลิตตามสัญญารวม 1 เมกะวัตต์ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้า 

เข้าระบบเชิงพาณิชย์วันที่ 9 เมษายน 2561

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เขือ่นสรินิธร เคร่ืองที ่2  

(ทุน่ลอยน�า้) มกี�าลังผลิตตามสัญญา 0.2496 เมกะวัตต์ วัตถปุระสงค์ 

โครงการเพ่ือใช้ในกจิการของ กฟผ. ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการขออนมุตัแิละโครงการทีอ่ยูใ่นขัน้ตอน

เริ่มต้นของการพัฒนา

• โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครือ่งที ่1-2 เป็นโรงไฟฟ้า 

พลังความร้อนร่วม ขนาดก�าลังผลติสทุธิ 1,408.7 เมกะวัตต์ ใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

ส�ารอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมให้ระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง

บริเวณตะวันออกให้มีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น ก�าหนดจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2563

โครงการรับซื้อไฟฟ้า

• การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

ระหว่างปี 2561-2568 มีโครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ระยะที่ 3 รวมก�าลังผลิต

ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 5,000 เมกะวัตต์

• การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่จ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบระหว่างปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,265 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 

ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าระบบ Cogeneration จ�านวน 684 เมกะวัตต์  

และปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจ�านวน 581 เมกะวัตต์ 

• การรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบัน กฟผ.  

รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านรวมก�าลังผลิตตามสัญญา 

3,877.6 เมกะวัตต์ และจะมีการรับซื้อเพ่ิมเติมอีกในปี 2562 

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

และในปี 2565 จ�านวน 1 โครงการ ก�าลังผลิตตามสัญญา 514 

เมกะวัตต์ 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า

ในปี 2561 กฟผ. ได้ด�าเนินโครงการก่อสร้างขยายระบบ

ส่งไฟฟ้า และปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

และความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีโครงการที่ได้

รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน  

20 โครงการ อาทิ

• โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 (TS12) เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมมากขึ้นบริเวณพ้ืนที ่

ทั่วประเทศไทย ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 26.54 คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในปี 2566

• โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3) เพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้า

ที่เพ่ิมข้ึนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นเขตที่มีความ

ต้องการไฟฟ้าสูงและเป็นเขตเศรษฐกิจส�าคัญที่สุดของประเทศ 

อกีทัง้เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ความก้าวหน้า

งานก่อสร้างร้อยละ 49.93 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2561

038

103-2, Former EU6

• โครงการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคตะวันตกและ

ภาคใต้เพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า (TIWS) ก่อสร้างสายส่ง 

500 กิโลโวลต์ และปรับปรุงระบบส่ง 230 กิโลโวลต์เพ่ิมเติม 

ครอบคลมุการจ่ายไฟฟ้าให้พ้ืนทีภ่าคใต้ในระยะยาว เพ่ือส่งก�าลงั

ไฟฟ้าจากภาคตะวันตกและภาคกลางไปยงัภาคใต้ได้เพ่ิมมากขึน้  

ส่งเสรมิการขยายตัวของภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ว 

ในภาคใต้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพ้ืนที่ภาคใต้ ความ

ก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 16.47 คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2566

• โครงการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคเหนือตอนบน

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPN) ก่อสร้างสายส่ง 500 

กิโลโวลต์ และ 230 กิโลโวลต์เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถส่งพลัง

ไฟฟ้าไปยังบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และล�าพูนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง

เสรมิความมัน่คงของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้า

ทีเ่พ่ิมขึน้ในระยะยาวของประเทศ และรองรับโครงการโรงไฟฟ้า

ในประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคตและการเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อาเซยีน (APG) ความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 3.08 คาดว่า

จะแล้วเสร็จในปี 2566

• โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื ภาคเหนอืตอนล่าง ภาคกลางและกรงุเทพมหานคร  

เพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า (TIEC) เพ่ือรองรบัโรงไฟฟ้าหลกั 

และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตามแผน

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ของรฐับาล 

และรองรับโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (APG) ความก้าวหน้างาน

ก่อสร้างร้อยละ 9.34 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573

• โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

เพือ่เสริมความมัน่คงระบบไฟฟ้า (TILS) เพ่ือป้องกนัความเสีย่ง

จากปัญหาไฟฟ้าดบัในพ้ืนทีภ่าคใต้ตอนล่างในระยะยาว ให้รองรบั

ความต้องการไฟฟ้าของภาคที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม 

และการท่องเทีย่วในภาคใต้ รวมทัง้รองรบัระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อาเซยีน (APG) และการรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ความ

ก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 0.01 คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2567 

• โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รบัซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 (IPP3) ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  

(PDP 2010 : Revision 3) เพ่ือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี  

2564-2569 โดยมโีครงการทีผ่่านการคัดเลอืก จ�านวน 2 โครงการ 

ได้แก่ โครงการจากบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ�ากัด (Gulf SRC 

Company Limited) และโครงการจากบริษัท กัลฟ์ พีดี จ�ากัด 

(Gulf PD Company Limited) ขนาดก�าลังผลิตโครงการละ 

2,500 เมกะวตัต์ รวมปรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบไฟฟ้า 

5,000 เมกะวัตต์ โครงการฯ ได้รบัการอนมุตัจิาก ครม. เมือ่วนัที่  

5 มิถุนายน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส�ารวจและออกแบบ 

โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างปรับปรุงและจัดท�า

รายงานความเหมาะสมโครงการเพ่ือขออนมุติัจากคณะรฐัมนตรี  

จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรบั

การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพิเศษ ระยะที ่1 และระยะท่ี 2 เพ่ือรองรบั

ความต้องการไฟฟ้าทีเ่พ่ิมสงูขึน้จากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน และรองรบันโยบายส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนบริเวณพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งยังไม่ม ี

แผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอืน่มารองรับ และโครงการพัฒนาระบบ 

เคเบิล้ใต้ทะเลไปยังบรเิวณอ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถของการ

ส่งก�าลังไฟฟ้าไปยงัผูใ้ช้ไฟฟ้าบรเิวณอ�าเภอเกาะสมยุและบรเิวณ

ใกล้เคียงอย่างมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ในระยะยาว โดยการ

ก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ปัจจบุนัการก�าหนดนยิามส�าหรบัระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ

หรอืสมาร์ทกรดิ (Smart Grid) ในหลายประเทศ ยังไม่มนียิามที่

ชดัเจนหรอืมนียิามใช้เป็นมาตรฐานสากลเดียวทัว่โลก อย่างไรกต็าม  

กฟผ. ได้ให้ความหมายกว้าง ๆ ไว้ว่า Smart Grid คือ ระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะทีป่ระยุกต์และบรูณาการเทคโนโลยด้ีาน

ระบบสื่อสารและสารสนเทศมาใช้ให้มีการสื่อสารแบบสองทาง 

(Two-way Communication) ท�าให้มีข้อมูลระบบไฟฟ้าจาก 

ผูใ้ช้ไฟฟ้าสง่ผ่านระบบจ�าหน่าย ระบบส่ง และกลับเข้ามาที่ศูนย์

ควบคมุระบบไฟฟ้า จงึช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ถอืได้ 

ของระบบไฟฟ้า

• โครงการน�าร่องการพฒันาสมาร์ทกรดิทีจั่งหวดัแม่ฮ่องสอน 

เป็นการด�าเนินการตามแผนขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้าน 

สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะส้ัน พ.ศ. 2560-2564  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่สาธิต (Demonstration)  

วิจยั (Research) และพัฒนา (Development) มุง่เน้นให้เกดิการ

พัฒนาองค์ความรูก่้อนทีจ่ะน�าเทคโนโลยสีมาร์ทกรดิไปประยกุต์ 

ใช้งานในพ้ืนทีส่่วนต่าง ๆ ของประเทศต่อไป วงเงนิลงทนุโครงการ  

720 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการออกเอกสาร

สนองราคา (LOI) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 โดย กฟผ. มี

ยทุธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 4 ด้าน สอดคล้องกบัโครงสร้าง

การด�าเนินงานของกิจการไฟฟ้าและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน ดังนี้
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1) ยทุธศาสตร์การพฒันาการผลติและกกัเกบ็พลงังานอย่าง

ชาญฉลาด (Smart Energy) การพัฒนาระบบผลติไฟฟ้าในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพ่ึงพาพลังงานหมุนเวียน 

ในพ้ืนทีเ่ป็นหลกั ด้วยการพัฒนาโครงการ Solar Farm เพ่ิมเติม 

พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยการติดตั้ง

ระบบเก็บกักพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (BESS) ซึ่งจะท�าหน้าที่

เสมือนเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ารองให้แก่อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

ในยามฉกุเฉิน ด้วยการตดิต้ังแผงโซล่าร์เซลล์เพ่ิมเติม 3 เมกะวัตต์  

และติดตั้งระบบเก็บกักพลังงานประเภทแบตเตอร่ี (Battery 

Energy Storage System : BESS) ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ่ายไฟได้ 

ต่อเนื่อง 15 นาที

2) ยทุธศาสตร์การจัดการพลงังานอย่างชาญฉลาด (Smart 

System) ระบบควบคุมและปฏิบัติการทางไฟฟ้าเป็นตัวกลาง 

ที่ประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า  

ดังนั้น เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีคุณลักษณะ

ของการผลิตท่ีไม่แน่นอน รวมทั้งเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมจาก 

ภาคผูใ้ช้ไฟฟ้าผ่านทางมาตรการ Demand Response ระบบปฏิบติัการ 

ไฟฟ้าจึงควรมีความยืดหยุ่นและมีการบริหารจัดการก�าลังผลิต

ไฟฟ้าอย่างมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี ้ในเวลาทีร่ะบบไฟฟ้าในเขต

อ�าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอนแยกตัวออกจากระบบหลัก ระบบปฏิบตักิาร 

จะต้องสามารถควบคุมสมดุลระหว่างก�าลังการผลิตกับความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าได้โดยอตัโนมัต ิโดยไม่ให้มผีลกระทบกบัความถี่

ทางไฟฟ้า ประกอบด้วย การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

ขนาดเล็ก การบูรณาการระบบสื่อสารและสารสนเทศ และการ

พัฒนาระบบทดสอบการท�างานของ Micro-EMS จากระยะไกล

3) ยุทธศาสตร์การตระหนักรู ้และใช้พลังงานอย่าง 

ชาญฉลาด (Smart City) การมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้ไฟฟ้าเป็นปัจจยั

หลักทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของความส�าเรจ็ในการพัฒนาโครงการ Smart 

Grid บทบาทของผู้ใช้ไฟฟ้ามีผลต่อการรักษาระดับความมั่นคง 

ในระบบไฟฟ้าและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ รวมทั้ง 

การรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

เกิดความตระหนักรู้ซึ่งจะท�าให้เกิดการตอบสนองในพฤติกรรม 

การใช้ไฟฟ้า จงึเป็นส่ิงทีล่ะเลยไม่ได้ในการพัฒนาโครงการน�าร่อง 

ระบบ Smart Grid ในพ้ืนทีอ่�าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย  

3 โครงการย่อย ได้แก่ การจดัการพลงังานในอาคารแบบผูใ้ช้ไฟฟ้า 

มีส่วนร่วมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม และอุปกรณ์สารสนเทศ 

การติดตั้งป้ายอัจฉริยะ และรถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุ 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน (Smart Learning) การพัฒนาองค์ความรู้ของ

ประชาชนในเรือ่ง Smart Grid นบัเป็นปัจจยัทีส่�าคญัยิง่ต่อผลส�าเรจ็

ในโครงการ Smart Grid เนือ่งจากความรูค้วามเข้าใจของผูใ้ช้ไฟฟ้า 

จะช่วยส่งเสรมิให้การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนเกิดประสทิธิภาพ

สูงสุด การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน จะท�าให้ประชาชน 

ในเขตพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนนกัท่องเทีย่วและผูส้นใจ

ทัว่ไปสามารถเรยีนรูเ้ทคโนโลยี Smart Grid ได้โดยง่ายผ่านทาง 

ส่ือการเรยีนรูท้ีท่นัสมยั นอกจากนี ้ยังเป็นการสร้างเสรมิศกัยภาพ

ของชมุชนในการพัฒนาโครงการ Smart Grid ของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในอนาคตอีกด้วย

• โครงการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาระบบส่งไฟฟ้า โดยการ

ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี (ESCL) 

เป็นการด�าเนินการตามแผนขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้าน 

สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) เมือ่วันที ่18 พฤศจกิายน 2559 โดย กฟผ. จะติดตัง้ระบบ

กกัเกบ็พลงังานทีส่ถานีไฟฟ้าแรงสงูบ�าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัดชยัภูมิ 

ขนาด 16 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี ขนาด 21 เมกะวัตต์-ชั่วโมง เนื่องจากที่สถานี

ไฟฟ้าแรงสูงทั้งสองแห่งนี้มีพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

เชือ่มต่อเข้าระบบไฟฟ้าปรมิาณมาก และจะส่งผลให้มกี�าลงัไฟฟ้า

ส่วนเกินเป็นปริมาณที่สูง รวมทั้งเป็นต�าแหน่งที่มีระยะห่างจาก 

สถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์มาก ทั้งนี้ เพ่ือทดสอบการ 

ใช้งานระบบกกัเกบ็พลังงานในการจดัการกบัปัญหา วงเงนิลงทนุ

โครงการ 1,982.7 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ

เปิดซองราคาประมาณ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
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การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
กฟผ. ด�าเนินโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management) ด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ภายใต้ 

กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อาคารประหยดัไฟฟ้า และอปุนสัิยประหยัดไฟฟ้า โดยร่วมมอืกบักลุ่มพันธมติร ซึง่ประกอบด้วย 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นตามแนวทางและมาตรการอนัก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้า สร้างจติส�านกึและทศันคติ

การใช้ไฟฟ้าอย่างรูค้ณุค่า ส่งผลให้เกดิการลดใช้ไฟฟ้าสูงสุด และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชัน้บรรยากาศ

จากการด�าเนินงานในภาพรวมของ กฟผ.

ผลการลดการใช้ไฟฟ้าสะสมตัง้แต่เริม่ด�าเนนิโครงการฯ เมือ่ปี 2536 จนถงึปี 2561 สามารถลดพลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 4,753 เมกะวัตต์  

ลดพลังงานไฟฟ้าได้ 28,212 ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง และลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ได้จ�านวน 16,052,622 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในปี 2561 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

กลยุทธ์ 3 อ.
อ.1-อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

กฟผ. ด�าเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดย 

ส่งเสรมิการติดฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพส�าหรบัผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ไปแล้วรวม 30 ผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2561 มียอดการ 

ตดิฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 จ�านวน 26.8 ล้านฉลาก สามารถ 

ลดความต้องการไฟฟ้าได้ 278 เมกะวัตต์ ลดพลังงานไฟฟ้าได้  

1,664 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้จ�านวน 

885,593 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

นอกจากนี้ กฟผ. ได้ปรับระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ ให้มีเกณฑ์มาตรฐานการประหยัด

พลังงานให้สูงข้ึน รวมทั้งได้ปรับรูปแบบฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์ 5 เดิม เป็นฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว โดยมี 

จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 

ให้ข้อมลูทีช่ดัเจนย่ิงขึน้แก่ผูบ้รโิภค ซึง่จะท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถ

ตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และได้เปิดตัว

ฉลากใหม่อย่างเป็นทางการในงาน “25 ปี DSM การจดัการด้าน

การใช้ไฟฟ้า”เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา  

แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

โดยได้ก�าหนดติดฉลากและออกสู่ตลาดในเดือนมกราคม 2562 

เป็นต้นไป

เพ่ือรักษามาตรฐานความเชื่อมั่นของฉลากเบอร์ 5 กฟผ. มีหน่วยงานด�าเนินการสุ่มทดสอบอุปกรณ์เบอร์ 5 โดยจะลงพ้ืนที ่

เพื่อสุ่มซื้ออุปกรณ์เบอร์ 5 ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อน�ามาทดสอบประสิทธิภาพ ว่าตรงตามหน้าฉลากหรือไม่ หากไม่ตรงจะประกาศ 

ลงเวบ็ไซต์ www.labelno5.egat.co.th และเรยีกเกบ็ฉลากท่ีเหลือคนื นอกจากนี ้ยงัมช่ีองทางในการร้องเรยีนหากพบฉลากปลอม

ได้ตามเว็บไซต์ข้างต้น
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อ.2-อาคารประหยัดไฟฟ้า
กฟผ. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพในอาคาร ทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจและภาค

อุตสาหกรรมซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก โดยมุ่งให้เกิดความ

ตระหนักและลงทุนในการปรับปรุงอาคารเก่าให้มีประสิทธิภาพ

ในการใช้พลังงานดียิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้มีการออกแบบและ

ใช้วัสดอุปุกรณ์ในการก่อสร้างประสิทธิภาพสงูส�าหรบัอาคารใหม่  

เพ่ือให้ผูใ้ช้งานอาคารได้รบัประโยชน์จากการใช้พลังงานทีล่ดลง

ในอาคาร ดังนี้

• ด�าเนินโครงการน�าร่องมาตรการส่งเสริมการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส�าหรับผูผ้ลิตและจ�าหน่ายพลังงาน 

(Energy Efficiency Resources Standard : EERS) ซึ่งเป็น 

มาตรการที่ก�าหนดโดยส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ 

3 การไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ร่วมกันผลักดันให้ 

ผู้บริโภคลดการใช้พลังงานมากข้ึน ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น 

การให้ค�าปรึกษา การสนับสนุนเงินลงทุน และการใช้อุปกรณ ์

ทีป่ระหยัดพลังงานสูง เป็นต้น ซึง่ในปี 2561 ได้ด�าเนนิการให้เกดิ 

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วย

มาตรการให้ค�าปรึกษาและมาตรการจูงใจทางการเงิน สามารถ

เกดิผลประหยดัจากการด�าเนนิงานได้ 11.824 กกิะวตัต์-ชัว่โมง

• ด�าเนินโครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 โดยก�าหนด 

ให้การออกแบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่มีประสิทธิภาพการใช้

พลังงานสูงขึ้น และด�าเนินการโครงการน�าร่อง “บ้านเบอร์ 5” 

ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จ�านวน 9 โครงการ ซึ่งเริ่มก่อสร้าง 

ในปี 2561 และจะแล้วเสรจ็ในปี 2562 นอกจากนี ้ยังมุง่รณรงค์

ให้ผูป้ระกอบธุรกจิและอตุสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ไฟฟ้าปรมิาณมาก 

ตระหนักและให้ความสนใจด้านการประหยัดไฟฟ้าในอาคาร  

ทัง้อาคารเก่าและอาคารใหม่ ด้วยการให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ได้เปิดตัวฉลากบ้านเบอร์ 5 และป้ายสัญลักษณ์

อาคารเบอร์ 5 ประเภทสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ พร้อม 

พิธีมอบโล่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 ในงาน 

“25 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า” 

อ.3-อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า 
กฟผ. พัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างย่ังยืน 

สู่กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยการถ่ายทอดความรู้และ 

ปลูกฝังทัศนคติอุปนิสัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 

รูค้ณุค่า ควบคูก่บัการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมภายใต้ “โครงการห้องเรยีน 

สีเขียว” ซึ่งจัดท�าขึ้นในโรงเรียนจ�านวน 414 แห่ง ทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ ตลอดจนได้ต่อยอดสู่กิจกรรมการลดใช้พลังงาน

อย่างเป็นรปูธรรม พร้อมขยายผลสู่บ้านนกัเรยีนและชมุชน ดงันี้

• กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว ด�าเนินการยกระดับห้องเรียนสี

เขยีวสู่มาตรฐานโรงเรยีนสีเขยีว (โรงเรยีนต้นแบบด้านการอนรุกัษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม) อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้น

มา มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียวแล้วจ�านวน 

185 โรงเรียน

• กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต�่า (ลดการใช้พลังงานใน 

โรงเรียน) และกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต�่าสู่ชุมชน (ลดการ

ใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน) เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและรู้คุณค่า โดยการบริหารจัดการพลังงานและ

ลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรยีนและขยายผลสูค่รอบครวันกัเรยีน 

ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 2.8 ล้านกิโลวัตต์-

ชั่วโมง ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 10 ล้านบาท และลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  

ได้กว่า 1,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• โครงการชวีวิถเีพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และชวีวิถเีบอร์ 5  

(ชุมชนชีววิถีเบอร์ 5) โดยได้บูรณาการโครงการชุมชนชีววิถี 

และงานเสริมสร้างทัศนคติ (ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5) 
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เพ่ือพัฒนาสู่ “ชุมชนชีววิถเีบอร์ 5” ผ่านการส่งเสรมิความรูแ้ละ

ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

รูค้ณุค่าและรกัษาสิง่แวดล้อมให้แก่ชมุชน ควบคู่ไปกบัการด�าเนนิ 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี 2561 ชุมชน

บ้านดงเรอืง จงัหวัดอดุรธาน ีสามารถผ่านเกณฑ์เป็นชมุชนชวีวิถี 

เบอร์ 5 โดยมีประชาชนในชุมชนดงเรือง จ�านวน 95 ครัวเรือน 

เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นชุมชนชีววิถีเบอร์ 5 แห่งแรก 

ในประเทศไทย สามารถใช้พลงังานไฟฟ้าลดลง 2,429 กโิลวัตต์- 

ชั่วโมง ค่าไฟฟ้าลดลง 8,174.90 บาท ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 1,375.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า    

• การสนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกด้วยการพัฒนา

กจิกรรมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรยีน อาท ิการเปล่ียน

หลอดประหยัดไฟฟ้า การด�าเนินกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต�่า

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน เข้าสู่

โครงการ Low Emission Support Scheme (LESS) ภายใต้การ

รับรองจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก เพ่ือร่วมเป็น 

ส่วนหนึง่ของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ 

- การจดัตัง้ห้องเรยีนสีเขียว ณ สถาบนัเทคโนโลยีก�าปงสปือ  

อ�าเภอทะปง จังหวัดก�าปงสปือ  ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือ

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม ให้กับนักเรียน 

ในสถาบนัเทคโนโลย ีก�าปงสปือ ราชอาณาจกัรกมัพูชา ในโครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจกัรกมัพูชาด้านการศกึจาก

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยสนบัสนนุ

ความรูใ้นด้านการใช้พลงังานให้กบันกัเรยีนในโครงการ นกัเรยีน

ในสถาบันการศึกษาใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป

• การจดัตัง้ห้องเรียนสีเขยีว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 

ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

พลงังานไฟฟ้า และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้แก่เยาวชน คร ูตลอดจน 

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ

จังหวัดใกล้เคียง
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การดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าตามกลยุทธ์ 3 อ. จำาแนกรายกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ
ผู้ใช้ไฟฟ้า สถาบัน/ หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง
(Institution)

ภาคครัวเรือน
(Residential)

ภาคธุรกิจ
(Commercial)

ภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial)

1. อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ประกอบด้วยการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากเบอร์ 5) 

   

2. อาคารประหยัดไฟฟ้า ประกอบด้วยการพัฒนาเกณฑ์อาคาร
ประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 (ส�าหรับอาคารใหม่) การพัฒนาโครงการ
บ้านที่อยู่อาศัยประสิทธิภาพสูง (บ้านเบอร์ 5) และการพัฒนา
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (EERS)

   

3. อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า ประกอบด้วยโครงการห้องเรียนสีเขียว  
ขยายสู่บ้านนักเรียนและชุมชน และมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานอื่น ๆ  

   

ผลการดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. 

ปี
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

(เมกะวัตต์)
พลังงานไฟฟ้าลดลง 

(ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

2551 132 188.62 696 1,191.50 324,000 554,049

2552 150 173.5 944 1,104.57 380,000 513,624

2553 191 267.08 836 1,706.02 460,000 937,888

2554 220 298.28 1,273 1,808.20 700,000 994,379

2555 270 430.2 1,672 2,574.54 920,000 1,414,637

2556 340 385.84 2,350 2,348.06 1,200,000 1,200,563

2557 366 345.6 2,500 2,069.35 1,278,000 1,058,061

2558 304 443.48 1,827 2,529.63 957,000 1,292,990

2559 172 210.64 952 1,324.25 487,000 677,091

2560 192 261.39 1,032 1,530.44 538,000 798,074

2561 208 278.68 1,090 1664.34 580,000 885,593

หมายเหตุ  1. ตั้งแต่ปี 2559 มีการปรับเปล่ียนวิธีการประเมินและค่าตัวแปรตามข้อแนะน�าที่ปรึกษางานวิจัยปี 2557 (Enconlab มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) จากเดิมที่ก�าหนดใช้ค่าอ้างอิง (Baseline) จากค่าประสิทธิภาพขั้นต�่าที่กฏหมายก�าหนด (MEPSs)  
  เพียงค่าเดียว เป็นก�าหนดฐานอ้างอิงตามลักษณะผู้ซื้อ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังไม่หมดอายุ ก�าหนด 
  ค่า Baseline คือค่าประสิทธิภาพข้ันต�่า หรือ Minimum Efficiency Performance Standard ที่กฎหมายก�าหนด 2) กลุ่มผู้ซื้อ 
  อปุกรณ์ไฟฟ้าทีห่มดอายุหรอืช�ารดุ ก�าหนดค่า Baseline คือค่าประสิทธิภาพขัน้ต�า่ของโครงการฉลากเบอร์ 5 และ 3) กลุ่มผูซ้ือ้อปุกรณ์ไฟฟ้า 
  เพ่ือติดต้ังใหม่ ก�าหนดค่า Baseline คอืค่าประสิทธิภาพขัน้ต�า่ของโครงการฉลากเบอร์ 5 ซึง่ผลจากการเปล่ียนวธีิและตวัแปรการค�านวณ 
  ท�าให้ผลประหยัดลดลง 40-60% แต่มีความน่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคและค่าประสิทธิภาพ 
  ของอุปกรณ์การไฟฟ้าในตลาดมากยิ่งขึ้น
 2. อาจมกีารปรบัเปลีย่นข้อมลูผลการด�าเนนิงานรายปีย้อนหลงั เนือ่งจากมบีางผลิตภัณฑ์เพ่ิงเริม่ด�าเนนิการติดฉลากและยงัไม่ได้ด�าเนนิการ 
  ประเมินผลการลดการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากรอผลการศึกษาค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
 3. เป้าหมายปี 2551-2558 อ้างอิงจากเป้าหมายตามตัวชี้วัดการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า  และเป้าหมาย 
  ปี 2559-2561 อ้างอิงจากเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ กฟผ.
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การประเมินผลกระทบโครงการ (Impact evaluation) ใช้วิธีการทางวิศวกรรม (Engineering Method) เพ่ือค�านวณหา

ปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถลดได้ (Peak demand Reduction) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ (Energy Saving) และ 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) นอกจากนี้ กฟผ. ได้ด�าเนินการประเมินผลกระบวนการด�าเนินงาน  

(Process Evaluation) เพ่ือพัฒนา ปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน โดยการรบัฟังความเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วยเสียต่อโครงการ  

เช่น การสอบถามความเห็นประชาชนผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและผู้ประกอบการ เมื่อ กฟผ. ต้องการเปลี่ยนหน้าฉลากเบอร์ 5 เป็นต้น

นวัตกรรมการพัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศแห่งชาต ิที่ได้แสดงเจตจ�านงผ่านข้อเสนอการมส่ีวนร่วม 

ในการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย (Nationally Determined Contributions : NDCs) 

ซึ่งต้ังเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20-25 

ภายในปี พ.ศ. 2573 

• การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน กฟผ. โดย กฟผ. 

ได้พัฒนาแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือรองรบั

แผนขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ปี 2559-2579 ตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาต ิเมือ่วันที ่11 มนีาคม 2559 โดยในปี 2561  

ได้ด�าเนนิโครงการน�าร่องสาธิตการใช้งานรถมนิบิสัไฟฟ้าและสถานี

อัดประจุไฟฟ้า ในพ้ืนที่ส�านักงานและโรงไฟฟ้า กฟผ. จ�านวน  

8 สถานที ่สถานอีดัประจไุฟฟ้ารวมทัง้ส้ิน 18 สถาน ีและในปี 2562  

จะด�าเนินงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 23 สถานี 

ประกอบด้วย สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดา (AC Normal 

Charger) จ�านวน 11 สถานี และสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว 

(DC/AC Quick Charger) จ�านวน 12 สถานี และด�าเนินงาน

จัดหารถมินิบัสไฟฟ้า เพ่ือน�าร่องสาธิตการใช้งานรวมจ�านวน  

11 คัน (ปี 2561 จ�านวน 1 คัน และอยู่ระหว่างการส่งมอบอีก 

10 คัน ภายในเดือนมีนาคม 2562)

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลด

ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเคร่ือง 

ปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น (Refrigeration and Air 

Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Actions :  

RAC NAMA)  กฟผ. ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของเยอรมนี (German International Cooperation :  

GIZ) ด�าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ 

การลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศในอตุสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น (RAC NAMA) โดย

การสนับสนุนด้านการเงิน เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาและ

การใช้งานจริงของอุปกรณ์ในระบบท�าความเย็นที่เปล่ียนมาใช ้

น�้ายาที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ใน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ เครือ่งปรบัอากาศ และชลิเลอร์  

และเริม่ด�าเนนิการตูเ้ย็นเป็นผลิตภัณฑ์แรก โดยในปี 2561 ได้จดั 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ใช้น�้ายาเป็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อม (R600a) ร่วมกบั 4 ธนาคาร ผ่อน 0% เป็นเวลา 

10 เดือน ส่งผลให้มีจ�านวนตู้เย็นที่จ�าหน่ายภายใต้โครงการ  

RAC NAMA (เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2561) ทั้งหมดจ�านวน  

15,053 เครือ่ง สามารถลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าได้ 1,137,540 หน่วย 

ต่อปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 605.285 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ทัง้นี ้เพ่ือรณรงค์ให้ผูบ้รโิภคเลือกซือ้ 

อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม รวมทัง้สนองตอบภารกจิ
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สถานที่ มินิบัสไฟฟ้า  
(คัน)

Quick Charger 
(สถานี)

Normal Charger
(สถานี)

1.  โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 1 1

2.  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล�าปาง 2 2 2

3.  โรงไฟฟ้าน�้าพอง จ.ขอนแก่น 1 1 1

4.  โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 1 1 1

5.  โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา 1 1 1

6.  โรงไฟฟ้าล�าตะคองฯ จ.นครราชสีมา 1 1 1

7.  โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 1 1 1

8.  ส�านักงานกลาง และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จ.นนทบุรี 3 4 3

รวม 11 12 11

นอกจากนี ้กฟผ. อยู่ระหว่างด�าเนนิงานวจิยัการใช้งานสถานี

อัดประจไุฟฟ้า เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูลักษณะการใช้ไฟฟ้าและ

พฤติกรรมการใช้งาน ส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน

บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต รวมถึง

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

ส�าหรับรองรับการพัฒนามาตรฐาน วิธีการทดสอบ และเกณฑ์

ประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5 ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและสถาน ี

อัดประจุไฟฟ้าต่อไป 

รฟ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

รฟ.แม่เมาะ

จ.ล�าปาง รฟ.น�า้พอง

จ.ขอนแก่น

รฟ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา
รฟ.จะนะ

จ.สงขลา

รฟ.ล�าตะคองฯ

จ.นครราชสีมา

รฟ.เขือ่นสรินิธร

จ.อุบลราชธานี

สนง.กลาง และ
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 

จ.นนทบุรี
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การวิจัยและพัฒนา
การคดิค้นนวตักรรมเป็นหวัใจส�าคัญในการพัฒนา กฟผ. ตามนโยบาย Thailand 4.0 มุง่เป้าน�านวัตกรรมและวิธีการด�าเนนิงาน 

ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาองค์การในทุกด้าน เพ่ือให้ กฟผ. เป็นองค์การหลักในการสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ  

ให้ประเทศชาติพัฒนา และประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตามวิสัยทัศน์ของ กฟผ. คือ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 

Innovate Power Solutions for a Better Life ทั้งนี้ การบริหารจัดการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของ กฟผ. ก็ต้องปรับเปลี่ยน 

ให้ทนัต่อเทคโนโลยเีปล่ียนโลก (Disruptive Technology) โดยเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบโดยตรงกบั กฟผ. ในอนาคตอนัใกล้นี ้ได้แก่ 

3 เทคโนโลยีหลัก คือ Internet of Things อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ดังนั้น การบริหาร

จัดการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร จึงเป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิงที่ในการวางยุทธศาสตร์เชิงรับ

และเชิงรุกของทั้งองค์กรและประเทศชาติ

แนวทางการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับ กฟผ. ท�าให้การ

ด�าเนินการดา้นต่าง ๆ ทัง้การผลิตและจดัส่งไฟฟ้า รวมถงึบ�ารงุ

รักษามีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ลดค่าใช้และเวลาในการท�างาน 

ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม ตอบสนองต่อความ 

ต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น สร้างความมั่นคงและเชื่อถือได้ 

ของระบบไฟฟ้าและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทย

อย่างยั่งยืน ไปจนถึงการต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ กฟผ. จึงมี

แนวทางการบริหารจัดการดังนี้ 

1. เฟสเกีย่วกบัแนวความคดิและหวัข้องานวิจยัและนวัตกรรม 

โดย กฟผ. มคีณะกรรมการนโยบายงานวิจยัและพัฒนา นวตักรรม

และสิง่ประดษิฐ์ ซึง่ท�าหน้าทีก่�าหนดแผนและยุทธศาสตร์เกีย่วกบั 

งานวิจัย ก�าหนดและกระจายโจทย์ที่ กฟผ. ต้องการ รวมถึง

ก�าหนดเกณฑ์การบริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้

เกิดงานวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร

2. เฟสการวิจยัและพัฒนาเพ่ือสร้างผลงานต้นแบบนวัตกรรม 

ผ่านการให้ทนุสนบัสนนุโครงการวิจยัและพัฒนา นวัตกรรมและ 

ส่ิงประดษิฐ์ ทัง้กบัหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. เพ่ือให้ได้ 

ผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าได้

3. เฟสการขยายผลและต่อยอดผลงานต้นแบบนวัตกรรม  

โดยฝ่ายวิจยัและนวตักรรมจะเป็นผูด้�าเนนิการทางด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาทีเ่กดิขึน้จากโครงการ เผยแพร่ผลงานและส่งผลงาน 

เข้าร่วมการประกวดต่าง ๆ รวมถงึการต่อยอดผลงานไปสู่เชงิพานชิย์ 

ร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

และเพ่ือให้เกดิการพัฒนาอย่างย่ังยนื กฟผ. จงึก�าหนดนโยบาย

ในด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ

• การส่งเสริมเพ่ือให้ กฟผ. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  

เกดิวัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู ้โดยมกีารปรบัวิสัยทศัน์ทีมุ่ง่ให้เหน็ 

ถึงความส�าคัญของนวัตกรรม และการสนับสนุนให้เกิดการ 

สร้างนวตักรรมมากข้ึน ผ่านการให้ทนุวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ และการจัดประกวดแข่งขันต่าง ๆ เช่น การ

จัดประกวด “ผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ 

กฟผ.” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ได้มโีอกาสน�าเสนอผลงานจากความคิดรเิริม่และสร้างสรรค์ผลงาน 

ท่ีคิดค้นหรือประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. รวมทั้งยังเป็น 

การพัฒนาองค์ความรูค้วามสามารถให้เกดิขึน้แก่ตวัผูป้ฏิบติังาน 

โดยในปี 2561 มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเลิศ จ�านวน 4 ผลงาน 

ได้แก่ 1) อปุกรณ์ควบคมุอเนกประสงค์แบบโปรแกรมได้ 2) ระบบ 

รวบรวมจดัเกบ็ข้อมลูหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์และมอนเิตอร์ริง่  

3) ชดุตรวจสอบการลัดวงจรในโรเตอร์ของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า และ  

4) เอม็ ซ ีอาร์ ยานส�ารวจใต้น�า้ เวอร์ชนั 2 นอกจากนี ้ในปี 2561  

กฟผ. ยังได้ริเริ่มให้มีการจัดประกวดเพื่อหาแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะ

เป็นประโยชน์ ทัง้ระดบัภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้แก่ 

การประกวดผลงานนวัตกรรมทางความคิด “Super Cool Idea 

Contest” เพ่ือค้นหาสุดยอดไอเดยีทีจ่ะน�ามาพัฒนาธุรกิจใหม่ของ 

กฟผ. และการประกวด Hackathon ภายใต้โจทย์ “Innovative 

Power Solutions for Thailand Community and Energy  

Sector” เพ่ือสนนัสนนุให้เกดิแนวคดิและรปูแบบธุรกจินวัตกรรม

เชงิพาณชิย์ด้านพลังงาน และการพัฒนาชมุชนส�าหรบัประเทศไทย 
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อีกทั้ง ยังมีการสร้างและส่งเสริมให้บุคลากร กฟผ. เป็นนักวิจัย  

มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด้านงานวิจัย พัฒนา และ

ทรพัย์สินทางปัญญา รวมถงึสามารถด�าเนนิการวิจยัได้เอง และ

มีการเสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี

ด้าน IT เพ่ือเอื้อต่อการพัฒนาแนวคิดและด�าเนินการด้าน 

งานวิจัยและนวัตกรรม

• การน�านโยบาย Energy 4.0 มาก�าหนดเป้าหมายด้านงาน

วิจยัและนวัตกรรม ผ่านแผนแม่บทงานวจิยัและพัฒนา นวัตกรรม 

5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทศิทางการด�าเนนิงาน 

ด้านวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและ 

มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 กฟผ. ได้มีการก�าหนดทิศทาง

ด้านงานวิจัยและพัฒนา 5 ด้าน และมีการแบ่งสัดส่วนของ 

งบประมาณวิจัย ดังต่อไปนี้

• การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ม ี

ความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่  

โดยในปี 2561 มตีวัอย่าง เช่น การร่วมมอืกนัระหว่าง 3 การไฟฟ้า 

เพื่อพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) 

การจดัท�าบนัทกึข้อตกลงกบัส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การ

มหาชน) บรษิัท เอสซจี ีซเิมนต์ จ�ากดั (SCG) บรษิัท ทมี คอนซลัติง้  

เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

• การพัฒนาหรือสร้างช่องทางใหม่ ๆ เพ่ือน�าผลงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

สามารถสร้าง Business model ขยายผลต่อยอดไปในเชงิธุรกิจ 

• การปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการด้านงานวิจยัและ 

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการด้าน

งานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ดังนี้

นวัตกรรมในระบบไฟฟ�าของประเทศ
มุ�งเน�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหม� 
ในระบบไฟฟ�า ทั้งการผลิต ส�ง รวมถึงจําหน�าย

การแก�ไขป�ญหา เพิ่มประสิทธิภาพและลดค�าใช�จ�าย
ในการดําเนินงานของ กฟผ.
มุ�งเน�นการแก�ไขป�ญหาด�าน O&M เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
Productivity ของการทํางาน โดยเป�นการพัฒนาต�อยอดได�

การแก�ไขป�ญหาสิ่งแวดล�อม
มุ�งเน�นการแก�ไขป�ญหาด�านสิ่งแวดล�อมและ
ปรับทัศนคติของชุมชนให�เป�น กฟผ. ใส�ใจสิ่งแวดล�อม

การอยู�ร�วมกันอย�างยั่งยืนกับชุมชน
มุ�งเน�นพัฒนาชุมชน ทั้งด�านเศรษฐกิจและสังคม
ให�เกิดการพึ่งพาและอยู�ร�วมกันกับชุมชมอย�างยั่งยืน
โดยนําศาสตร�พระราชามาปรับใช�

มุ�งไปสู�ธุรกิจใหม�
มุ�งไปสู�ธุรกิจจาก New Idea หรือ Innovation
ไม�จํากัดต�อธุรกิจด�านพลังงาน แต�เป�น
New Business Model ประเภทอื่นๆ ได�

01
02
03
04
05

40%

25%

15%

10%

10%
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การประเมินผลการบริการจัดการ
มกีารก�าหนดเป้าหมายและตวัชีวั้ดทีเ่กีย่วข้อง เช่น ผลการด�าเนนิงานโครงการวจิยัและพัฒนา ผลการด�าเนนิงานในด้านทรพัย์สิน

ทางปัญญา และผลการด�าเนินงานในด้านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยมีผลการด�าเนินงานดังนี้

1) คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ก�าหนดนโยบายด้าน

นวัตกรรมในระดับองค์กร 

2) ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมท�าหน้าที่ อาทิ ประสานงานกับ

สายงานในการจัดท�าแผนที่น�าทางงานวิจัยและพัฒนา พัฒนา

โจทย์วิจัยด้านเทคโนโลยีที่ส�าคัญต่อภารกิจ กฟผ. ประสานงาน 

นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก กฟผ. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอ 

โครงการวิจยัฯ กล่ันกรองข้อเสนอโครงการวิจยัฯ ให้เกดิประโยชน์

ต่อ กฟผ. และสอดคล้องกับกรอบงานวิจัยและพัฒนา ตรวจ

ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยฯ ที่รับผิดชอบให้ส�าเร็จ

ลุล่วง เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร องค์ความรู ้และประโยชน์ที่ได้รบั 

จากผลงานวิจัย และสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการที่ก่อให้เกิด 

ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัยฯ ที่เป็นประโยชน์แก่กิจการไฟฟ้า  

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ติดตามการใช้ประโยชน์ และ

ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม

3) คณะกรรมการ/คณะท�างานที่ด�าเนินการด้านงานวิจัย

ระดับสายรองและระดับฝ่าย ท�าหน้าที่ด�าเนินการด้านงานวิจัย  

รวมถงึเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับฝ่ายวิจยัและนวัตกรรม

2557
2558
2559
2560
2561

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายจริง 

(ล้านบาท)

147.6
133.37

211
421.2

377.5

ตัวชี้วัด
การเบิกจ่าย

งบวิจัย
(ล้านบาท)

400
440

0
0
0

1. ผลการดำาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557-2561

จ�านวน
โครงการวิจัยฯ 

ที่อนุมัติ 
(โครงการ)

28
20
25
54

111

วงเงินที่อนุมัติ 
(ล้านบาท)

187.4

136.5
220.8

518.37

1090.5
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2557
2558
2559
2560
2561

จ�านวนสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

ในปีก่อนหน้า 
(ผลงาน)

37
40

37

28
45

52

สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ยื่นจดต่อจ�านวนสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

(ร้อยละ)

8.1
27.5
32.1
31.1
32.7

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด 
(ผลงาน)

3

9
14
17

11

ตัวชี้วัดสัดส่วน
(ร้อยละ) 30

30

0
0

30

2. ผลการดำาเนินงานในด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี 2557-2561

2557
2558
2559
2560
2561

จ�านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ส่งประกวดภายใน 

(ผลงาน)

45
40

58
103

82

จ�านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้รับรางวัลในต่างประเทศ

(ผลงาน) **

9
6

20
34
39

จ�านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ได้รับรางวัลภายใน 

(ผลงาน)

19

25
28
26

13

3. ผลการดำาเนินงานในด้านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่ปี 2557-2561

** จ�านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในต่างประเทศ เป็นการน�าผลงานที่ได้รับรางวัลในปีก่อนหน้าส่งเข้าร่วมประกวด เช่น ปี 2561 จะเป็นการ 
  น�าผลงานจากปี 2560
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โครงการพัฒนาทุ่นลอยน้ำาขนาดใหญ่สำาหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศ 2561 (PDP 2018) ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีสัดส่วนก�าลังผลิตจาก Hydro-Floating 

Solar Hybrid สงูถงึ 2,725 เมกะวัตต์ กฟผ. จงึให้ความส�าคญัใน

การพัฒนาระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์มาอย่างต่อเนือ่ง

โครงการนีเ้ป็นการต่อยอดจากโครงการวิจยัระบบผลติไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าขนาด 30.24 กิโลวัตต์  

ที่เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ในปี 2552-2554 โดยมี 

จดุประสงค์เพ่ือการพัฒนาต้นแบบของการติดต้ังระบบผลติไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทติย์บนทุน่ลอยน�า้ทีม่ขีนาดใหญ่ ก�าลงัผลิต 249.6  

กิโลวัตต์ ติดตั้งที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยผลการวิจัย 

พบว่า นอกจากจะสามารถลดต้นทุนในส่วนของการจัดหาที่ดิน 

การก่อสร้างฐานราก และระบบระบายน�า้แล้ว ระบบผลิตไฟฟ้าฯ 

ทีติ่ดตัง้บนทุน่ลอยน�า้ยังมค่ีาสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทติย์ 

(Performance Ratio : PR) สงูกว่าระบบทีต่ดิต้ังบนพ้ืนดนิ อกีทัง้ 

ยังไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อส่ิงแวดล้อมและคณุภาพน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ 

ตัง้แต่เริม่การก่อสร้างตลอดจนถงึการก่อสร้างแล้วเสรจ็ แสดงถงึ 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมขององค์การ มากไปกว่านั้น 

ยังพบว่า ในด้านเศรษฐศาสตร์ในมุมมองการพัฒนาต่อจาก

โครงการเดิม สามารถลดต้นทุนของทุ่นลอยน�้าได้ถึงร้อยละ 10 

กฟผ. ได้น�าร่องการสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที่ว่าง

บริเวณเขื่อนให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งยังสร้างความมั่นคงทาง

ด้านพลังงานด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ยิ่งไปกว่านั้นยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนบริเวณรอบเขื่อน 

ให้เหน็ถงึความปลอดภัยในการอปุโภคบรโิภคน�า้จากแหล่งทีต่ดิต้ัง

เซลล์แสงอาทติย์บนทุน่ลอยน�า้ รวมถงึความปลอดภัยแก่ส่ิงมชีวิีต 

ในแหล่งน�้าโดยรอบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

ในแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม ปี 2560-2564 ทีม่กีารวิเคราะห์

และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ

นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2561 กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัย 

ให้กบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ส้ิน  

409 โครงการ รวมเป็นเงนิกว่า 3,289 ล้านบาท โดยในปี 2561 

ได้สนบัสนนุทนุวิจยั จ�านวน 111 โครงการ เป็นจ�านวนเงินประมาณ 

518.37 ล้านบาท มีโครงการที่ด�าเนินงานแล้วเสร็จในปีรวม  

7 โครงการ โดยมีตัวอย่างโครงการที่โดดเด่นในด้านเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน และนวัตกรรมทั้งด้านสังคมและการบริการ 

เพื่อความยั่งยืน ดังนี้

84.87% 80.9%

38.51 °C 40.16 °C

27.9 °C 31.11 °C

ค่าสมรรถนะของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ย

(Performance Ratio DC, PRdc)

อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(PV module Temperature)

อุณหภูมิแวดล้อม
(Ambient Temperature)

ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำา

ติดตั้งบนพื้นดิน
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โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การนำาโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้กับเกษตรกรรมการปลูกพืช
กฟผ. สนบัสนนุทนุวิจยัให้กบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างต้นแบบระบบ 

โซลาร์เซลล์กึง่ใสท่ีใช้ในการเกษตร ร่างก�าหนดมาตรฐานส�าหรบั

การติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์กึ่งใสที่ใช้ในการเกษตร และศึกษา

ผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของต้นข้าวภายใต้แผงโซลาร์เซลล์

กึง่ใส ซึง่การออกแบบอาศัยหลักการปรบัอตัราส่วนพ้ืนทีท่บึแสง

ต่อพ้ืนที่โปร่งแสงในแผ่นโซลาร์เซลล์ตามความต้องการความ 

เข้มแสงที่แตกต่างกันตามชนิดพืช โดยโครงการวิจัยนี้ ทดสอบ

การปลูกข้าวพันธ์ไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเศรษฐกิจที่มีคุณค่า

ทางอาหารและได้รับความนิยมสูง และเนื่องด้วยประเทศไทย

เป็นประเทศทีส่่งออกข้าวมากทีสุ่ด การน�าโซลาร์ฟาร์มกึง่ใสมาใช้ 

ร่วมกบัการปลูกข้าว ท�าให้เกษตรกรสามารถน�าพลังงานท่ีผลิตได้ 

ในพ้ืนที่นาข้าวมาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง และ

สามารถจ�าหน่ายไฟที่เหลือคืนให้กับการไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพ่ิม 

รายได้ใหม่อกีทางหนึง่ โดย กฟผ. มแีนวทางพัฒนาต่อยอดโครงการ 

วิจยัด้วยการน�าข้อมลูด้านเทคนคิต่าง ๆ จากการใช้ระบบ Internet  

of Things เซ็นเซอร์ตรวจวัด อาทิ อุณหภูมิ ความเข้มแสง  

และความชืน้ ไปประยกุต์ใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ม ี

มลูค่าสูงและต้องการสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม สามารถขยายผล 

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใต้แผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสเพ่ือการเกษตร

ส�าหรับปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ในชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และโรงเรียน เป็นต้น

โครงการวิจัยการน�าโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้กับเกษตรกรรม

การปลูกพืช ใช้โซลาร์เซลล์กึ่งใสท�าจากซิลิคอนชนิดผลึกรวม 

(Polycrystalline Silicon Solar Cell) พลังงานไฟฟ้า 155 วัตต์ 

ต่อแผง ก�าลังผลิตติดต้ัง 35.19 กิโลวัตต์ โครงสร้างการวาง 

โซลาร์เซลล์ วางแผงท�ามุม 17 องศา หันรับแสงทางทิศใต้ 

ความสูงโครงสร้างจากพื้น ประมาณ 4 เมตร มีการเก็บข้อมูล

ใต้แผงโซลาร์เซลล์แสดงผลในห้องควบคุม ได้แก่ ข้อมูล Real 

Time สรุปข้อมูลก�าลังผลิตไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์แต่ละตัว  

ค่าความเค้น ความเครียดของโครงสรา้ง ความเรว็ลม ความชืน้ 

ความเข้มแสง ระดบัน�า้ อณุหภูม ิและการไหลของพลงังานไฟฟ้า 

โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ซึ่งใช้เวลาปลูกจนถึง 

เกบ็เกีย่วประมาณ 130-150 วนั มกีารเปรยีบเทยีบกลุ่มทดลอง  

2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พื้นที่นอกแผงและพื้นที่ใต้แผงโซลาร์เซลล์

เพ่ือวัดการเจริญเติบโต โดยตัวแปรส�าคัญคือ ความเข้มแสงที่

ข้าวใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้รับน้อยกว่าพ้ืนที่นอกแผง ใช้วิธีการ

ปลูกข้าวด้วยวิธีออร์แกนิกทั้งหมด ได้แก่ การใช้กากชาในการ

ก�าจัดหอยเชอรี่ ฉีดพ่นสารสะเดาเพ่ือป้องกันแมลงและเพล้ีย

กระโดดสีน�้าตาล ฉีดพ่นฮอร์โมนไข่เพื่อบ�ารุงต้นข้าวให้สมบูรณ์

แข็งแรง ใช้ปุย๋หมกัในการบ�ารงุดนิ ไล่นกโดยใช้ระบบคล่ืนเสยีง  

และควบคุมหนูเข้าพ้ืนที่ด้วยการควบคุมระดับน�้าปล่อยเข้า 

พื้นที่ปลูกให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
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โครงการระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกอัตโนมัติสำาหรับชิ้นส่วนโรงไฟฟ้า
การเชื่อมซ่อมเป็นหนึ่งในกระบวนการหลักที่ส�าคัญและม ี

ความจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ กฟผ. ให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบ�ารุง

รกัษาโรงไฟฟ้าและโรงงานอตุสาหกรรมต่าง ๆ แต่เนือ่งจากปัญหา 

แนวโน้มทีจ่ะขาดแคลนบคุลากรในการซ่อมบ�ารงุชิน้ส่วนโรงไฟฟ้า 

โดยเฉพาะผู้ที่มีความช�านาญด้านการเชื่อม รวมทั้งความยาก

ในการเชื่อมอุปกรณ์โรงไฟฟ้าบางชิ้นงาน และปัญหาการเชื่อม 

เช่น การเชื่อมในพ้ืนที่จ�ากัด ความร้อนจากการเชื่อม ส่งผลให้

รอยเชื่อมมีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้ต้องมีการ

เชื่อมซ่อมซ�้า แม้จะเป็นผู้ที่มีความช�านาญด้านการเชื่อม ส่งผล

ให้เสียโอกาสในการผลิตไฟฟ้า 

โครงการระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกอัตโนมัติส�าหรับชิ้นส่วน 

โรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากงานวิจัยระบบ 

หุ่นยนต์เชื่อมเดิมของ กฟผ. ที่มุ่งพัฒนาระบบเชื่อมซ่อมชิ้นส่วน 

ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ 

โดยพัฒนาระบบหุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติแบบทิก (GTAW) ที่มี

แกนการเคล่ือนที่ 7 แกน ขับด้วยมอเตอร์เซอร์โว พร้อมด้วย

ซอฟต์แวร์ส�าหรับควบคุมการเชื่อมพอก มีระบบควบคุมแรงดัน

อาร์คอัตโนมัติระหว่างเชื่อมหรือ Arc Voltage Control (AVC) 

ซอฟต์แวร์ส�าหรับสร้างทางเดินแนวเชื่อมอัตโนมัติ ระบบเฝ้าดู

กระบวนการที่สามารถแสดงข้อมูลความร้อนที่ให้กับแนวเชื่อม  

(Heat-input) และอุณหภูมขิองชิน้งาน ลดระยะเวลาการด�าเนนิงาน 

และลดปัญหาการขาดแคลนช่างเชื่อม

จากการวิจยัและพัฒนาร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ (MTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ท�าให้ได้ต้นแบบระบบ

หุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติ ส�าหรับการเชื่อมพอก ผิวแข็ง ที่ใช้งาน 

ได้จรงิและมปีระสิทธิภาพ เพ่ิมคุณภาพของงานเชือ่มซ่อม ใช้งาน

ได้หลากหลายมากขึน้ ผลจากการเชือ่มซ่อมชิน้ส่วนโรงไฟฟ้าผ่าน 

ตามมาตรฐาน ASME SECTION IX และ ระบบหุน่ยนต์ได้ถกูติดต้ัง 

ใช้งาน ณ กองโรงงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
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103-1, 103-2, 103-3, 307-1

กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานไฟฟ้าโดยค�านึงถึงความยั่งยืน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน  

เพ่ือเป็นองค์การทีม่นีวัตกรรมพลงังานไฟฟ้าเพ่ือชวิีตทีด่กีว่า จงึได้ 

ก�าหนดและประกาศใช้นโยบายสิง่แวดล้อมภายในองค์การให้ทกุคน 

ปฏิบตัแิละเผยแพร่ต่อสาธารณชน เมือ่วันที ่4 มถินุายน 2561 ดงันี้

1. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และ 

ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

2. ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากลในทุกกิจการของ กฟผ. เพ่ือ 

สิ่งแวดล้อมที่ดีและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข 

3. ส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรมและงานวิจยัด้านส่ิงแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งมั่นและด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร  

เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

กฟผ. ให้ความส�าคญักับการด�าเนนิงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม จึงมีการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้หลักวิชาการในการคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก

การพัฒนาโครงการที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ 

สังคม และสุขภาพ ซึ่งมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ 

มส่ีวนร่วมของประชาชน เพ่ือหาแนวทางป้องกนัผลกระทบทีอ่าจ 

เกิดขึ้นจากโครงการ พร้อมกับเสนอมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผล 

กระทบส่ิงแวดล้อม และแผนปฏิบติัการสิง่แวดล้อมของโครงการ 

ทัง้ในระยะก่อสร้างและระยะด�าเนนิการ โดย กฟผ. จะปฏิบติัตาม 

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครดั และรายงานผลการตรวจตดิตาม

คุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาท ิคุณภาพอากาศ คณุภาพน�า้ 

นเิวศวิทยาทางน�า้ และการจดัการขยะและเศษวัสดทุี่ใช้แล้ว ต่อ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และหน่วยงานราชการ เพ่ือรบัทราบทกุ 6 เดอืน รวมถงึมกีารรบัฟัง 

ข้อคิดเห็นหรือข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เช่น การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ 

และตัวแทนประชาชนรอบโครงการเป็นคณะกรรมการ ตู้รับฟัง 

ความคดิเหน็ในพ้ืนทีช่มุชนรอบโครงการ และระบบรบัข้อร้องเรยีน  

เป็นต้น ทัง้นี ้จากการบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน

สากลและกฎหมายส่ิงแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินงานขององค์กรอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีเหตุให้ต้อง 

เสียค่าปรับหรือได้รับโทษอื่น 

ในปี 2561 กฟผ. ได้ด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ทัง้หมด 5 ประเภท ได้แก่ รายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส�าหรบัโครงการหรอืกิจการที่

อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental  

and Health Impact Assessment : EHIA) รายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental 

Examination : IEE) รายงานเกีย่วกบัการศกึษามาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

(Environmental and Safety Assessment : ESA) และรายงาน

ประมวลหลักการปฏิบติั (Code of Practice : CoP) โดยมสีถานะ

การด�าเนินโครงการ ดังนี้
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โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุมัติหรือ

หน่วยงานอนุญาตโครงการ ได้แก่ 

• EHIA โครงการขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 

• EIA โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ ชายแดน 

(บริเวณจังหวัดน่าน)-ท่าวังผา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพ

ลุ่มน�้าชั้นที่ 1 บี) 

• รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงาน 

EHIA โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2)  

(ครั้งที่ 1) กรณีน�าน�้ามันปาล์มดิบมาใช้ผลิตไฟฟ้าร่วมกับ 

ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 3 

โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาขอความเหน็ชอบ ได้แก่ 

• EIA โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) 

• EHIA โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 

• EIA/IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

สุราษฎร์ธาน ี2-ภูเกต็ 3 (ส่วนทีพ่าดผ่านพ้ืนทีป่่าอนรุกัษ์เพ่ิมเตมิ  

พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่ 1 บี) 

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ จอมบงึ-  

บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

บางสะพาน 2-สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม)

โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการศึกษาและจัดท�ารายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ ทุง่สง-  

หาดใหญ่ 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ บางละมงุ 2-  

ปลวกแดง 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง 2-บางละมุง 2 

(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ 

อุบลราชธานี 3-อุบลราชธานี 1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม) 

• EIA โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กโิลโวลต์ ตาก 2-  

แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม และพ้ืนที่ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่ 1) 

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ แม่เมาะ 3-  

ล�าพูน 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กโิลโวลต์ พะเยา-  

เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

• EIA โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ ล�าพูน 3-  

สบเมย (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม และพ้ืนที่ชั้น

คุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่ 1)/IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

230 กิโลโวลต์ แม่สอด-แม่ระมาด (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม) 

• CoP โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า

เขื่อนท่าทุ่งนา 

• CoP โครงการพัฒนาพลงังานอจัฉรยิะ จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

• EIA โครงการสถานเีกบ็รกัษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

จากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�้า (Floating Storage and 

Regasification Unit : FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน 

• EIA โครงการท่าเทียบเรือ FSRU 

• EIA โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตจิาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้า 

พระนครใต้
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การผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2561 ยังคงเป็นไป

ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579  

(PDP 2015) ซึง่เน้นการกระจายเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดการ 

พ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยี

ถ่านหนิสะอาด เพ่ิมสัดส่วนการจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ และ

เพ่ิมสัดส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน เพ่ือลดผลกระทบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ

มุ่งสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

การใช้เชื้อเพลิง
กฟผ. ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหนิลกิไนต์เป็นเชือ้เพลิงหลัก 

ในการผลิตไฟฟ้า โดยไม่มกีารน�าวสัดรุีไซเคลิมาใช้ในกระบวนการ 

ผลติ อย่างไรกต็าม กฟผ. ได้ด�าเนนิการวจิยัและพัฒนาการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมนุเวียนควบคูก่บัการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงหลัก

มาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 

โดยปัจจบุนั กฟผ. มกี�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 3,006 

เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 7,359.99 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

นอกจากนี้ กฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มาตรการปรับสมดุลน�้ามันปาล์มในประเทศ โดยการใช้น�า้มัน

ปาล์มดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้ากับกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ เพื่อผลักดันราคาผลปาล์มน�้ามันให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 25 

ธันวาคม 2561 โดย กฟผ. เป็นผู้รับซื้อน�้ามันปาล์มดิบจ�านวน 

160,000 ตัน เพ่ือน�าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ

นโยบายปาล์มน�า้มนัแห่งชาตมิมีติให้กระทรวงพลังงานน�าน�า้มนั 

ปาล์มดิบไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือลดปรมิาณสต๊อกน�า้มนัปาล์ม 

ภายในประเทศ ในการนี ้กฟผ. จงึได้ด�าเนนิการปรบัปรงุโรงไฟฟ้า 

การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ. 

พลงัความร้อนบางปะกง หน่วยที ่3 ขนาดก�าลังผลติ 576 เมกะวตัต์  

ให้สามารถรองรับการน�าน�้ามันปาล์มดิบไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ร่วมกับก๊าซธรรมชาติ และจะเริ่มน�าน�้ามันปาล์มดิบมาใช้ผลิต

ไฟฟ้าในปี 2562 ประมาณ 30,000 ตันต่อเดือน ซึ่งจะช่วย 

ยกระดบัราคาของน�า้มนัปาล์ม ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

ตามนโยบายของรัฐ โดยกระทรวงพลังงานจะสนับสนุนและ

ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในขัน้ตอนการขออนมุตักิารปรบั

ใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อสามารถใช้น�้ามันปาล์ม

ร่วมกับก๊าซธรรมชาติตามนโยบายดังกล่าว 

 ปี 2561    ปี 2560    ปี 2559

ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)

297,001.05

305,735.35

370,981.58

น�้ามันเตา (ล้านลิตร)

7.85

25.05

16.41

ถ่านหิน (ล้านตัน)

14.22

15.9

73.73

น�้ามันดีเซล (ล้านลิตร)

27.36

42.73

11.95

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. หน่วย : เมกะวัตต์

ปี 2561

น�้า
2,996.20
99.67%

ความร้อน
ใต้พิภพ
0.30
0.01%

แสงอาทิตย์
6.80
0.23%

ลม
2.70
0.09%

ความร้อน
ใต้พิภพ
0.30
0.01%

แสงอาทิตย์
6.55
0.22%

ลม
2.69
0.09%

น�้า 
2,988.18
99.68%

ปี 2559

ความร้อน
ใต้พิภพ
0.30
0.01%

แสงอาทิตย์
6.55
0.22%

ลม
2.69
0.09%

น�้า 
2,988.18
99.68%

ปี 2560
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นอกจากจะให้ความส�าคัญกับการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า

อย่างมัน่คงและเชือ่ถอืได้แล้ว กฟผ. ยงัตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการจดัการการใช้พลังงานภายในองค์กร โดยมกีารประกาศ

นโยบายการประหยัดพลังงานดังนี้

1. ด�าเนนิการและพัฒนาระบบการจดัการพลงังานอย่างต่อเนือ่ง 

และเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

2. ก�าหนดแผนงาน เป้าหมาย และทบทวนการประหยัด

พลังงานทกุปี และสือ่สารให้ผูป้ฏิบตังิานทกุคนเข้าใจ และปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง

3. ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้พลังงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึกอบรมและรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคน 

4. มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดย

สนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือ

พัฒนางานด้านการประหยัดพลังงาน

5. ติดตามและตรวจสอบผลการด�าเนินงานโดยรายงานต่อ

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

6. ถือว่าการด�าเนินงานด้านการประหยัดพลังงานเป็นหน้าที่

และความรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

7. เป็นตวัอย่างในการประหยดัพลังงานต่อสังคมและประเทศชาติ

อีกทั้งยังมีแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า คณะท�างานด้าน

การจดัการพลังงานอาคารควบคมุ กฟผ. คณะกรรมการผูต้รวจ

ประเมนิด้านการจดัการพลังงาน รวมถงึมาตรการอนรุกัษ์พลังงาน 

ด้านไฟฟ้า โดยในปี 2561 ได้ด�าเนนิการเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

เป็นหลอด LED ในอาคาร ท.102 ส�านักงานใหญ่ กฟผ. จ�านวน 

10,600 หลอด เพ่ือลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

ส่งผลให้มปีรมิาณการใช้พลังงานลดลง จ�านวน 314,496 กโิลวัตต์- 

ชั่วโมง/ปี จาก 645,632 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ในปี 2560 เป็น 

331,136 กโิลวตัต์-ชัว่โมง/ปี นอกจากนี ้ยงัมกีารส่ือสารสร้างความรู้  

ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการฝึกอบรม 

และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น หลักสูตร 

Power Generation and Transmission หัวข้อวิชาการอนุรักษ์ 

พลังงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์

พลังงาน ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดแก ่

ผูป้ฏิบติังานใหม่ และกจิกรรมส่งเสรมิความรู ้Solar @ home 2018  

ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องระบบพลังงานแสงอาทิตย์  

(Solar Cell System) และการตดิตัง้ Solar Cell ทีบ้่าน รวมไปถงึ 

การด�าเนนิโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรูด้้าน

การอนรุกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนแก่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง 

อาท ิโครงการฉลากเบอร์ 5 โครงการห้องเรยีนสเีขยีว ซึง่ปัจจบุนั 

พัฒนาเป็นโครงการโรงเรยีนคาร์บอนต�า่ โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์ 

พลังงาน และโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย เป็นต้น

ในปี 2561 กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด 61,515.10 

ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง ซือ้จากผูผ้ลิตเอกชนในประเทศ 129,862.63 

ล้านกโิลวตัต์-ชั่วโมง และซือ้จากผูผ้ลติต่างประเทศ 26,606.61 

ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง รวมพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติและรับซือ้ทัง้หมด 

191,377.73 ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง โดย กฟผ. ได้น�าพลังงานไฟฟ้า 

930.98 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือร้อยละ 0.49 ของปริมาณที่

ผลิตและซื้อสุทธิมาใช้ในกิจการของ กฟผ.

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจการของ กฟผ.

กิจการของ กฟผ.
พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
สถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงาน 76,209,000 71,376,889 67,872,392

ปั๊มน�้าเขื่อนศรีนครินทร์ 74,390,090 175,438,270 73,652,100

ปั๊มน�้าเขื่อนภูมิพล 1,852,000 10,905,000 12,000

กระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่อง Station Service (Off-Load) 85,957,861 80,107,397 74,173,948

ปั๊มน�้าโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 254,590,000 141,640,000 290,600,000

กิจการเหมืองแม่เมาะ (สัมปทาน) 403,337,082 301,505,477 430,615,927

ส�านักงานใหญ่ทั้งหมด (ไม่รวม Solar Cell) 34,636,761 31,965,585 33,624,737

รวม 930,972,794 812,938,618 970,551,104

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงจากปีที่ผ่านมา  +118,034,176 157,612,486 3,195,973 

*ความเข้มข้นของการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน/ปี)  3,908.90  2,845.43  3,046.12

หมายเหตุ *ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ส�านักงานใหญ่
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การใช้น้ำา
การใช้น�้าที่ส�าคัญของ กฟผ. เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

กล่าวคอื โรงไฟฟ้าจะสูบน�า้ดบิจากแหล่งน�า้ใกล้เคยีง เช่น แม่น�า้ 

คลอง หรอือ่างเกบ็น�า้ โดยควบคุมปริมาณไม่เกนิกว่าทีก่�าหนดไว้

ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Impact Assessment : EIA) เพ่ือมาใช้ในกระบวนการด�าเนนิงาน  

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น�้าใช้ในกระบวนการผลิตและ

การอุปโภคบริโภค คือ น�้าดิบที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพก่อน

น�ามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า อาทิ การผลิตไฟฟ้า 

การอุปโภคบริโภค และการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร

ต่าง ๆ และน�้าใช้ส�าหรับกระบวนการหล่อเย็น คือ น�้าดิบที่ 

ถูกสูบเข้าเคร่ืองควบแน่นเพ่ือเป็นตัวกลางในการแลกเปล่ียน

ความร้อนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า จากนั้นจึงถูกส่งไปยัง 

หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิ และหมุนเวียน

กลับมาที่เครื่องควบแน่นเพ่ือแลกเปล่ียนความร้อนอีกครั้ง  

ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าตามเดิม  

      

ในปี 2561 กฟผ. น�าน�า้จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการด�าเนนิ

กจิการ รวมถงึจ่ายให้ชมุชนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้า รวม 206,749,386 

ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน�้าผิวดิน 189,112,783 ลูกบาศก์เมตร  

น�้าบาดาล 104,845 ลูกบาศก์เมตร น�้าฝน 16,532,356  

ลูกบาศก์เมตร และน�้าประปา 999,401 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้

การนำาน้ำามาใช้ จำาแนกตามแหล่งน้ำา 

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

น้ำาผิวดิน
(ลบ.ม.)

นำา้บาดาล
(ลบ.ม.)

นำา้ฝน
(ลบ.ม.)

นำา้ประปา
(ลบ.ม.)

รวม
(ลบ.ม.)

น้ำาผิวดิน
(ลบ.ม.)

นำา้บาดาล
(ลบ.ม.)

น้ำาฝน
(ลบ.ม.)

นำา้ประปา
(ลบ.ม.)

รวม
(ลบ.ม.)

น้ำาผิวดิน
(ลบ.ม.)

นำา้บาดาล
(ลบ.ม.)

นำา้ฝน
(ลบ.ม.)

นำา้ประปา
(ลบ.ม.)

รวม
(ลบ.ม.)

1. โรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อน 

และพลัง 

ความร้อนร่วม

184,931,685 5,402 0 506,724 185,443,811 361,147,208 2,726 98,141 510,380 361,758,455 1,284,335,215 217 179,790 506,263 1,285,021,485

2. โรงไฟฟ้าพลังน�้า 4,177,525 0 0 0 4,177,525 4,640,117 0 0 0 4,640,117 5,020,357 0 0 0 5,020,357

3. ส�านักงานใหญ่ 0 0 0 244,238 244,238 0 0 0 259,391 259,391 0 0 0 330,470 330,470

4. สถานีไฟฟ้า 

แรงสูงและ

ส�านักงานสังกัด

สายรองระบบส่ง

3,573 99,444 100 248,439 351,556 0 69,402 103,022 268,745 441,169 0 81,614 0 268,821 350,435

5. เหมืองแม่เมาะ 0 0 16,532,256 0 16,532,256 0 0 27,507,860 0 27,507,860 0 0 25,770,680 0 25,770,680

รวม 189,112,783 104,845 16,532,356 999,401 206,749,386 365,787,325 72,128 27,709,023 1,038,516 394,606,992 1,289,355,572 81,831 25,950,470 1,105,554 1,316,493,427

หมายเหต ุ
1.  ขอบเขตการรายงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลงัความร้อนร่วม จ�านวน 8 โรง (โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื  

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน�้าพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้ากระบี่) โรงไฟฟ้าพลังน�้า จ�านวน 14 โรง (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์  
เข่ือนศรนีครนิทร์ เข่ือนวชริาลงกรณ เข่ือนรชัชประภา เขือ่นอบุลรตัน์ เขือ่นสิรนิธร เขือ่นจฬุาภรณ์ โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา เข่ือนปากมลู เขือ่นห้วยกุม่  
เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนบางลาง) สถานีไฟฟ้าแรงสูงและส�านักงานสังกัดสายงานระบบส่ง เหมืองแม่เมาะ และส�านักงานใหญ่

2.  ปริมาณการน�าน�า้มาใช้จากแหล่งน�้าผิวดิน ค�านวณจากปริมาณน�้าที่สูบเข้าซึ่งอ่านค่าจากมิเตอร์ คูณด้วยระยะเวลาการเดินเครื่อง (ในจ�านวนนี้ ไม่รวมถึง 
น�า้ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน�า้ ซึง่เป็นน�า้ทีสู่บเข้าและปล่อยกลับสู่แหล่งน�า้ธรรมชาต)ิ ส�าหรบัแหล่งน�า้ประเภทน�า้ประปา อ้างองิข้อมลู 
จากการเรียกเก็บค่าบริการจากประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 

3.  มีการเปล่ียนแปลงวิธีการค�านวณของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (จากเดิมค�านวณโดยใช้ระยะเวลาการเดินเครื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าคูณด้วย 
Make up Pump Capacity) โดยเปลีย่นเป็นการใช้ข้อมลู Make up Flow rate จากฐานข้อมลูในการค�านวณปรมิาณน�า้ทีเ่ข้าสู่หอหล่อเยน็ (ส�าหรบัชดุที ่3)  
และข้อมูลการนับ Make up Pump Service Hours จากฐานข้อมูล คูณด้วย Make up Pump Capacity (ส�าหรับชุดที่ 2)
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การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบ 
ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ต่อชุมชน ทรัพยากรนิเวศแหล่งน�้า และความหลากหลายของ

ชนิดพันธุ์ กฟผ. จึงมีการบริหารจัดการการใช้น�้าดังนี้

• ประเมนิผลกระทบของการใช้น�า้จากแหล่งน�า้ต่าง ๆ ของ

โรงไฟฟ้าก่อนด�าเนนิโครงการ โดยระบรุายละเอยีดของการใช้น�า้ 

จากแหล่งน�้าไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ของโรงไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 

และจากการด�าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าแหล่งน�้าทุกแห่งสามารถ

รองรบัการใช้น�า้ของโรงไฟฟ้าได้ทัง้ในช่วงฤดแูล้งและฤดฝูน โดย 

ไม่เป็นการแย่งการใช้น�า้จากชมุชน ทัง้นี ้แหล่งน�า้ที ่กฟผ. ใช้ใน

กระบวนการผลิตไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อน ทัง้แหล่งน�า้ตามธรรมชาต ิเช่น แม่น�า้เจ้าพระยา 

แม่น�้าบางปะกง คลองปกาสัย และคลองโพมา และแหล่งน�้า

ที่สร้างข้ึน เช่น เขื่อนแม่ขามและเข่ือนแม่จาง ไม่จัดเป็นพ้ืนที่

อนุรักษ์หรือพ้ืนที่คุ้มครองในระดับประเทศและสากล และไม่มี

จ�านวนสายพันธุ์ที่อนุรักษ์และคุ้มครอง

การนำาน้ำามารีไซเคิลและใช้ซ้ำา

• ก�าหนดอัตราและวธิกีารสบูน�า้จากแหล่งน�า้ให้ส่งผลกระทบ 

ต่อส่ิงมีชีวิตในแหล่งน�้าน้อยที่สุด ด�าเนินการติดต้ังตะแกรงกั้น

สัตว์น�้าและสัตว์น�้าวัยอ่อนไว้บริเวณจุดสูบน�้าเข้าของโรงไฟฟ้า 

ทกุแห่ง และจดักจิกรรมปล่อยพันธ์ุปลา เพ่ือเป็นการเพ่ิมปรมิาณ

และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี

• บ�าบัดและควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งโดยมีการติดตั้งระบบ

บ�าบัดน�้าให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด 

ก่อนจะน�าไปไว้ในบ่อพักน�า้ภายในพ้ืนทีข่องโรงไฟฟ้า ซึง่โรงไฟฟ้า 

ส่วนใหญ่จะน�าน�้าจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภค

ที่ผ่านการบ�าบัดแล้วไปใช้รดน�้าต้นไม้และสนามหญ้าภายใน 

โรงไฟฟ้า โดยไม่มกีารระบายลงสู่แหล่งน�า้ ส่วนน�า้จากกระบวนการ 

หล่อเย็นจะผ่านการควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าอยู่ในช่วงที่ไม่ส่งผล 

กระทบต่อสัตว์น�้า และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด รวมทั้งเกณฑ์ค่าควบคุมตามที่ก�าหนดในรายงาน EIA 

ก่อนระบายลงสู่แหล่งน�า้ใกล้เคยีง ซึง่เป็นแหล่งน�า้ที่ได้รบัอนญุาต 

โดยในปี 2561 กฟผ. มีการระบายน�้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน 

ความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 121,792,265 

ลูกบาศก์เมตร ลงสู่แหล่งน�้าต่าง ๆ ดังนี้

สถานท่ีปฏิบัติงาน

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ปริมาณน้ำาท่ีนำามา
รีไซเคิลและใช้ซ้ำา

(ลบ.ม.)
ร้อยละ

ปริมาณน้ำาท่ีนำามา
รีไซเคิลและใช้ซ้ำา

(ลบ.ม.)
ร้อยละ

ปริมาณน้ำาท่ีนำามา
รีไซเคิลและใช้ซ้ำา

(ลบ.ม.)
ร้อยละ

1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
และพลังความร้อนร่วม

1,983,216,099 1,069 2,280,317,934 630 2,418,172,114 188.18

2 โรงไฟฟ้าพลังน�้า 0 0 0 0 0 0

3 ส�านักงานใหญ่ 31,812 13 48,096 19 0 0

4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงและ
ส�านักงานสังกัดสายงาน
ระบบส่ง

0 0 0 0 0 0

5 เหมืองแม่เมาะ 0 0 0 0 0 0

รวม 1,983,247,911 959 2,280,366,030 578 2,418,172,114 188.18

หมายเหตุ ปริมาณน�้าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า ค�านวณจากปริมาณน�้าที่ใช้ในระบบหล่อเย็นคูณด้วยจ�านวนรอบการหมุนเวียนของน�้าในระบบดังกล่าว 
 นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงน�้าที่น�ามาใช้ซ�้าโดยการรดน�้าต้นไม้
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• ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้สาธารณะซึง่เป็น 

แหล่งน�้าใช้และแหล่งรองรับน�้าของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือติดตามผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อคณุภาพน�า้ 

และส่ิงมชีวิีตในแหล่งน�า้จากการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้า พร้อมทัง้ 

จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์แหล่งน�้าอย่างต่อเนื่องส�าหรับโรงไฟฟ้า

ทุกแห่ง

• ลดการใช้น�้าภายในองค์กร ด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ  

การควบคมุการเปิด-ปิดน�า้ในอาคาร ท.100 และ ท.101 ภายใน

ส�านักงานใหญ่ โดยก�าหนดเวลาปิดน�้า คือ 20.00-05.00 น. 

และการน�าน�้าทิ้งจากระบบกรองน�้าดื่มมาใช้ในโถปัสสาวะชาย

ในห้องน�้าของอาคาร ท.101 ชั้น 7-15 

• การบริหารจัดการน�้าในเขื่อนของ กฟผ. เป็นไปตาม

แผนการระบายน�า้ของกรมชลประทาน คณะอนกุรรมการตดิตาม

และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�า้ และคณะกรรมการบรหิาร

จัดการน�้าแต่ละจังหวัด โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อประชาชน 

เป็นส�าคัญ การระบายน�้าแต่ละครั้งจะส่งหนังสือแจ้งให้แก ่

ผูว่้าราชการจงัหวดั ผูน้�าท้องถิน่ และประกาศแจ้งเตือนประชาชน 

ในพ้ืนที่ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตาม

สถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิดได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th 

และแอปพลิเคชัน EGAT Water ซึ่งสามารถดาวน์โหลดค้นหา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น�้าได้อย่าง Real Time ตลอด  

24 ชัว่โมง รวมทัง้มกีารถ่ายทอดสดจากกล้อง CCTV ของแต่ละ 

เข่ือนอกีด้วย นอกจากนี ้ในปี 2561 กฟผ. ได้เปิดศนูย์เฉพาะกจิ 

ตดิตามเฝ้าระวังสถานการณ์น�า้ เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการประสาน

ข้อมูลและติดตามสถานการณ์น�้าของเขื่อน กฟผ. ทั่วประเทศ

อย่างใกล้ชิด ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตของ

ส�านักงานทรพัยากรน�้าแห่งชาต ิ(สทนช.) กรมชลประทาน โดย

มีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับเขื่อนแต่ละแห่ง

ทัว่ประเทศเป็นประจ�าทกุวนั มผู้ีบริหารและเจ้าหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญ

ร่วมกนัวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์สถานการณ์น�า้ เพ่ือวางแผน

การบริหารจัดการน�้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้เตรียม

ความพร้อมของศนูย์ฯ ในกรณีเกดิภาวะวิกฤตเร่งด่วนจะสามารถ 

เชือ่มต่อระบบการสือ่สารกบัเข่ือนแต่ละแห่งได้ในทนัที ซึง่แต่ละวนั 

จะมีการรวบรวมและสรุปข้อมูลเพ่ือรายการสถานการณ์น�้า 

ภาพรวมไปยังศนูย์เฉพาะกจิชัว่คราวฯ ของ สทนช. เพ่ือสนบัสนนุ

ให้การบรหิารจดัการน�า้ของประเทศในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

โรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โรงไฟฟ้าน�้าพอง

โรงไฟฟ้าบางปะกง

โรงไฟฟ้าจะนะ

โรงไฟฟ้ากระบี่

น�้าแม่น�้าเจ้าพระยา

คลอง 26

แม่น�้าเจ้าพระยา

ล�าน�้าแม่จาง

แหล่งน�้าผิวดิน ห้วยโจด

แม่น�้าบางปะกง

คลองบางเป็ด

คลองปกาสัย

โรงไฟฟ้า ปริมาตรน้ำาที่ระบาย (ลบ.ม.) แหล่งน้ำาที่ระบายลง

41,296,249

2,219,548

24,248,045

16,639,915

44,861

 22,648,324

14,606,759

88,564
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การจัดการก๊าซเรือนกระจกและมลสารทางอากาศ
Convention on Climate Change: UNFCCC) จึงได้ประกาศ

นโยบายการจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ดังต่อไปนี้ 

1. มุง่มัน่ในการเป็นผูน้�าการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคผลติ

ไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาดและมปีระสทิธิภาพสอดคล้องกบั

แผนระยะยาวการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก กฟผ. พ.ศ. 2561- 

2573 และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

2. พัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ในภาคผลิตไฟฟ้า

3. ส่งเสริม พัฒนาการด�าเนินการตามมาตรการ โครงการ

ลดก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมของ กฟผ. ทั่วทั้งองค์กร

4. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้

เกดิการลดก๊าซเรอืนกระจกอย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัการปรบัตวั 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดคาร์บอน  

 กฟผ. ตระหนกัถึงความจ�าเป็นในการมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการ

บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกให้เกดิประโยชน์ต่อองค์กร สังคม 

และส่ิงแวดล้อมของประเทศ น�าองค์กรเข้าสู่สังคมคาร์บอนต�่า 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศไทยในการลดก๊าซเรอืนกระจก 

สอดคล้องกบันโยบายของรฐั และข้อตกลงด้านสิง่แวดล้อมระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมทัง้สนบัสนนุ

การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมของประเทศ 

(Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) และการ

มส่ีวนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรอืนกระจกเพ่ือตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Nationally Determined 

Contribution : NDC) ที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจ�านงการลด

ก๊าซเรอืนกระจกไว้ต่อรัฐภาคอีนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
กฟผ. ได้ด�าเนนิการประเมนิและจดัท�ารายงานการปล่อยและ

ดดูกลับก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร 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) ซึ่งเป็นการ

ด�าเนนิงานต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2559 จ�านวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้  

โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

โรงไฟฟ้าน�้าพอง โรงไฟฟ้ากระบี่ เหมืองแม่เมาะ ศูนย์ซ่อมและ

ผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า ส�านกังานหนองจอก ส�านกังานใหญ่ กฟผ. 

และศูนย์ปฏิบัติการบ�ารุงรักษา ส�านักงานไทรน้อย

 การประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กร ได้ก�าหนดขอบเขตขององค์กรเป็นแบบควบคมุ (Control 

Approach) โดยการควบคมุการด�าเนนิงาน (Operation Control)  

ครอบคลุมกิจกรรมหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึง

กจิกรรมสนบัสนนุอืน่ ๆ เช่น การใช้รถยนต์ขององค์กรและการใช้

คาร์บอนไดออกไซด์ในการดบัเพลงิ เป็นต้น ไม่นบัรวมการปล่อย

และดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กิดข้ึนจากหน่วยธุรกจิ หรอืโรงงาน

ทีอ่งค์กรมส่ีวนเป็นเจ้าของ แต่ไม่มอี�านาจควบคุมการด�าเนนิงาน 

ทั้งนี้ ก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณา ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) เพอร์ฟลูออโร

คาร์บอน (PFCs) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) และซัลเฟอร์

เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ส�าหรับค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก (Emission Factor) สมมติฐานที่ใช้ วิธีการประเมนิ  

การก�าหนดปีฐาน และการจัดท�ารายงานการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ได้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับ 

ข้อก�าหนดตามมาตรฐาน ISO 14064-1
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำาเนิดประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO 14064-1

แหล่งกำาเนิด
ข้อมูลปี 2561 (tCO2e) ข้อมูลปี 2560 (tCO2e) ข้อมูลปี 2559 (tCO2e)

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

1.  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 15,241,433 271,049 38 17,410,991 255,942 72 17,934,245 261,816 69

2.  โรงไฟฟ้าบางปะกง 1,728,974 0 0 2,113,197 31,894 14 4,039,523 28,716 15

3.  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2,912,584 17,361 172 2,792,684 22,291 210 3,355,458 20,919 212

4.  โรงไฟฟ้าวังน้อย 1,978,337 18,341 4 1,939,033 18,039 10 2,107,814 83,266 5

5.  โรงไฟฟ้าจะนะ 3,505,193 2,463 2 3,500,966 2,326 4 4,110,944 1,871 4

6.  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 3,963,372 9,516 64 4,238,602 5,219 65 4,041,705 7,633 67

7.  โรงไฟฟ้าน�้าพอง 1,492,883 0 2 1,480,949 237 4 2,252,938 69 4

8.  โรงไฟฟ้ากระบี่ 24,990 7,108 1 77,142 7,329 2 140,979 10,648 4

9.  เหมืองแม่เมาะ 142,661 245,467 22 142,710 189,772 41 137,554 279,504 41

10. ศนูย์ซ่อมและผลติอะไหล่  
  ส�านกังานหนองจอก

187 861 4 220 1,046 7 245 770 8

11. ส�านักงานใหญ่ กฟผ. 5,120 15,356 2,577 6,583 14,947 2,674 8,803 15,171 2,601

12. ศนูย์ปฏิบติัการบ�ารงุรกัษา 
  ส�านกังานไทรน้อย

930 1,741 25 524 1,146 248 754 916 244

รวม
30,996,664 589,263 2,911 33,703,601 550,188 3,351 38,130,962 711,299 3,274

31,588,838 34,257,140 38,845,535

หมายเหตุ 1. ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2559 และปี 2560 ผ่านการทวนสอบและได้รับการรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น 
  (ประเทศไทย) จ�ากัด ในปี 2560 และปี 2561 ตามล�าดับ
 2. ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2561 อยู่ระหว่างการทวนสอบปี 2562
 3. Scope 1 หมายถึง แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมขององค์กร ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้  
  อยู่กับที่ การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ การรั่วไหลและอื่น ๆ
 4. Scope 2 หมายถึง แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้า ความร้อน  
  หรือไอน�้าที่ถูกน�าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร
 5. Scope 3 หมายถึง แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจาก 
  ที่ระบุใน Scope 1 และ 2

นอกจากนี ้ส�าหรบัข้อมลูการปล่อยและดดูกลับก๊าซเรอืนกระจก 

ขององค์กรปี 2561 กฟผ. ได้พัฒนารูปแบบและขยายขอบเขต

การรายงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การด�าเนินงานกิจการของ  

กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้า เข่ือน และส�านักงานของ กฟผ. โดย

เป็นการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของ

องค์กร ซึ่งข้อมูลกิจกรรมของแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ทางตรง (Scope 1) ประกอบด้วย การเผาไหม้เชือ้เพลิงผลติไฟฟ้า  

การท�าเหมืองถ่านหิน ระบบก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(Flue Gas Desulfurization : FGD) การเผาไหม้เชื้อเพลิงจาก

ยานพาหนะ (Mobile Combustion) และการรั่วไหลของ SF6 

(Fugitive from switch gear) นอกจากนี ้ยงัรวมถงึการใช้ไฟฟ้า

จากภายนอก (Scope 2) ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และการใช้กระดาษ (Scope 3)  

โดยก๊าซเรอืนกระจกทีพิ่จารณาและรายละเอยีดอืน่ ๆ เป็นไปตาม

ข้อก�าหนดตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ซึ่งผลการด�าเนินงาน 

จะแล้วเสร็จในปี 2562  
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ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กฟผ. ประเมินความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (Scope 1)  

โดยรายงานเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพลังงาน

ไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่ท�าการพิจารณา ได้แก่  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ค�านวณตามมาตรฐานของ 2006 

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

Volume 2 Energy 

ปี 2561 กฟผ. มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เฉพาะส่วนทีเ่กดิจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า ไม่นบัรวม

ทีป่ล่อยจากรถยนต์ เครือ่งจกัร การรัว่ซมึของสารเคม ีและอืน่ ๆ 

จ�านวน 32.13 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (MtCO2e) 

• พลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเดียว 

53,944,346 เมกะวตัต์-ชัว่โมง (MWh) คดิเป็นความเข้มข้นของ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 0.5956 กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO2/kWh)

• พลงังานไฟฟ้าสทุธิทีผ่ลิตจากเชือ้เพลิงฟอสซลิและพลงังาน

หมุนเวียน 61,515,096 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) คิดเป็น

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.5223 กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kgCO2/kWh)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จำาแนกตามชนิดเชื้อเพลิง

ปี

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) พลังงานไฟฟ้าสุทธิ (MWh) kgCO2/kWh

ก๊าซ

ธรรมชาติ

(1)

น้ำามันเตา

(2)
น้ำามันดีเซล

(3)
ลิกไนต์

(4)
รวม

(5) = 
(1)+(2) 
+(3)+(4)

เช้ือเพลิง

ฟอสซิล

(6)

พลังงาน

หมุนเวียน

(7)

รวม

(8) = 
(6)+(7)

เฉพาะ

เชื้อเพลิง

ฟอสซิล

(5)/(6)

รวม

(5)/(8)

2561 16,994,994 24,171  73,802 15,035,836  2,128,803 53,944,346 7,570,749 61,515,096 0.5956 0.5223

2560 17,494,788 77,127 115,307 16,811,959 34,499,182 56,124,286 4,699,025 60,823,311 0.6147 0.5672

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

หมายเหตุ : kgCO2/kWh หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยพลังงานไฟฟ้าสุทธิ

การลดก๊าซเรือนกระจก
กฟผ. ได้ด�าเนินการทวนสอบและรายงานผลการด�าเนินการ

ลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ทั้งในระดับมาตรการและระดับ

โครงการ เพ่ือตอบสนองต่อแผนการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสม 

ในระดับประเทศ (NAMA) ดังนี้  

การลดก๊าซเรอืนกระจกระดบัมาตรการ กฟผ. ได้ประเมนิผล 

และรายงานการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.  

ในระดบัมาตรการ ประจ�าปี 2560 และ 2561 จ�านวน 3 มาตรการ 

ได้แก่ มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้า และมาตรการเกณฑ์มาตรฐานและ

ติดฉลากอปุกรณ์เบอร์ 5 คดิเป็นปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก

ได้ทั้งส้ิน 6,052,851 และ 8,329,962 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (tCO2e) ตามล�าดับ โดยผลการลดก๊าซเรือนกระจก

จากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2560 เป็น

ผลจากมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกที่ได้ปรบัปรงุขึน้ใหม่ซึง่ผนวก

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (เดิม) กับมาตรการ

ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด ทั้งนี้ กระบวนการ

คัดเลือกมาตรการ การก�าหนดปีฐาน สมมติฐานที่ใช้ วิธีการ

ค�านวณ รวมถงึกระบวนการตรวจวดั รายงาน และการทวนสอบ 

(Measurement, Reporting and Verification : MRV) เป็นไป 

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก 

ในระดบัมาตรการส�าหรบัภาคพลังงาน ซึง่ผ่านความเหน็ชอบจาก

คณะท�างานประสานงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของกระทรวงพลังงาน
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ผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ CDM ที่ได้รับการรับรองในปี 2561

โครงการ รายละเอียด
ปริมาณการลด 
ก๊าซเรือนกระจก  

(tCO2e)
ระเบียบวิธี

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทับสะแก ข้อมูลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559-  
31 มีนาคม 2560

1,788 AMS-I.D. Version 17 : Grid Connected  
Renewable Electricity Generation

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 10-11 ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม-  
31 ธันวาคม 2559

310,317 AM0062 Version 2-Energy Efficiency  
Improvements of a Power Plant through  

Retrofitting Turbines

การลดก๊าซเรอืนกระจกระดบัโครงการ ในระดบัสากล กฟผ. ด�าเนนิการผ่านโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภายใต้กลไกการพัฒนา 

ทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ซึง่ในปี 2561 กฟผ. ได้รับการรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

จากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board : CDM BB) จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่  

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ทบัสะแกและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่10-11 ก๊าซเรอืนกระจกทีพิ่จารณา คอื ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ 

การด�าเนนิโครงการดงักล่าวถอืเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภททางตรง (Scope 1) โดยปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก 

ที่เกิดขึ้นหรือคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ CDM เรียกว่า CERs (Certified Emission Reductions)

ในระดับประเทศ กฟผ. ด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกผ่านการ

พัฒนาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจภายใต้มาตรฐาน

ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program : T-VER) ซึง่ในปี 2561 กฟผ. ได้รบัการรบัรองปรมิาณ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลังน�า้ท้ายเข่ือนนเรศวร ระบบผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัลม 

ล�าตะคอง 2×1.25 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน�า้เขื่อนแควน้อย

บ�ารงุแดน และโรงไฟฟ้าพลังน�า้เขือ่นขนุด่านปราการชล รวมทัง้ 

ได้พัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัลมล�าตะคอง 2×12 

เมกะวัตต์ เป็นโครงการ T-VER อีกด้วย ทั้งนี้ ก๊าซเรือนกระจก

ที่พิจารณา ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการด�าเนิน

โครงการดงักล่าวถอืเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภท 

ทางตรง (Scope 1) โดยปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ 

เกิดขึ้นหรือคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER เรียกว่า  

VERs (Verified Emission Reductions)

มาตรการ

หมายเหต ุ: ข้อมลูทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก กฟผ. เดอืนกรกฎาคม 2562

ผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานทดแทน

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตไฟฟ้า

เกณฑ์มาตรฐานและ 
ติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5

รวม

2560
2561

4,004,926

2,508,809 2,820,959

723,083

6,052,851

3,514,222

810,814

8,329,962

หน่วย : tCO2e
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ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ T-VER ที่ได้รับการรับรองในปี 2561

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ T-VER ปี 2561

โครงการ รายละเอียด
ปริมาณการลด 
ก๊าซเรือนกระจก  

(tCO2e)
ระเบียบวิธี

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนนเรศวร ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559- 
31 ธันวาคม 2560

41,194 T-VER-METH-RE-01 Version 01 : การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทน
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง หรือจ�าหน่าย

พลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่ง (On-Grid  
Renewable Electricity Generation)

ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม 
ล�าตะคอง 2×1.25 เมกะวัตต์

ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559- 
31 ธันวาคม 2560

2,210

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนแควน้อย
บ�ารุงแดน

ข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม-  
31 ธันวาคม 2560

77,821

T-VER-METH-AE-01 Version 02 : การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนขุนด่าน

ปราการชล
ข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม-  

31 ธันวาคม 2560
6,917

โครงการ รายละเอียด
ปริมาณการลด 
ก๊าซเรือนกระจก  

(tCO2e)
ระเบียบวิธี

ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม 
ล�าตะคอง 12×2 เมกะวัตต์

ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการ
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561

21,540 T-VER-METH-AE-01 Version 03 : การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระบบการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Trading Scheme : Thailand V-ETS) เป็นกลไกทีอ่งค์การบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือ 

ส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกภายใต้ตลาด

คาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย พัฒนามาจากระบบการ

ซือ้ขายใบอนญุาตการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Trading 

Scheme : ETS) ซึง่เป็นทีรู้่จกัและใช้กนัอย่างแพร่หลายในประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว โดยใช้แรงจูงใจทางการเงินเป็นเครื่องมือในการ 

ส่งเสริมให้ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ลดการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก โดยในปัจจบุนั อบก. ในฐานะทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ 

ระบบ Thailand V-ETS ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดเตรียม

ระบบดังกล่าวให้พร้อมส�าหรับประเทศไทย ภายใต้ชื่อโครงการ

เตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซ 

เรือนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR) 

โดยโครงการศกึษาในเร่ืองดงักล่าวมกี�าหนดแล้วเสรจ็ในปี 2562 

และคาดว่าจะสามารถด�าเนินการให้เกิดข้อกฎหมายได้ภายหลัง 

ปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศที่ก�าหนดให ้

ต้องมี พรบ. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฎหมาย

รองรับ พรบ. ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ พรบ. ประกาศใช้   

ส�าหรบั กฟผ. ได้ติดตามเรือ่งดงักล่าวอย่างใกล้ชดิมาต้ังแต่

ปี 2558 โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

โครงการน�าร่องระบบการซือ้ขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ภาคสมัครใจของประเทศไทย ร่วมกับ อบก. เพื่อทดสอบระบบ

การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Measurement, Reporting and Verification System : MRV)  

ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศ  

และเข้าร่วมให้ความเห็นประกอบการศึกษาของโครงการ PMR  

มาต้ังแต่ปี 2560 ซึ่งผลของการติดตาม และเข้าร่วมในเรื่อง

กลไกตลาดอย่างใกล้ชิดนี่เอง ได้ท�าให้ กฟผ. สามารถให้ 

ข้อเสนอแนะ และชี้แจงถึงข้อจ�ากัดต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม 

ผลติไฟฟ้าในประเทศไทยกบัคณะผูศ้กึษาได้อย่างครอบคลมุ และ

ครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ

กลไกที่ภาครัฐจะก�าหนดให้มีขึ้นได้อย่างทันท่วงที
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103-1, 103-2, 103-3, 305-6

การจัดการมลสารทางอากาศ
กฟผ. มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด 

โดยมกีารติดต้ังระบบการติดตามตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบ

อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 

System : CEMS) ทีป่ล่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึง่ระบบจะท�าการ

ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน (NOX) และฝุ่นละออง (Particulate Matter : 

PM) ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลผลการตรวจวัดจะถูกเก็บบันทึก

และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อท�าการตรวจสอบ 

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย และมกีารแสดงผลการตรวจวดั 

ผ่านจอแสดงผลการตรวจวัด และป้ายประกาศหน้าโรงไฟฟ้า 

รวมถึงในเว็บไซต์ของโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพอากาศที่เกิดจากเผาไหม้ 

เชือ้เพลงิในกระบวนการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้ด�าเนนิการเฝ้าระวัง 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศให้กับชุมชน โดยจัด 

ให้มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปอย่าง

ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

รวมทั้งการตรวจวัดแบบครั้งคราว ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเฝ้าระวัง 

และตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศของชมุชน โดยด�าเนนิการ

ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particles : TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร ์

ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ด้วยระบบ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

หากผลการตรวจวัดมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  

ระบบภายในสถานตีรวจวัดจะส่งสญัญาณแจ้งเตอืนไปยังโรงไฟฟ้า  

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุม

คณุภาพสิง่แวดล้อมได้อย่างทนัท่วงท ีทัง้นี ้กฟผ. ได้ด�าเนนิการ 

ตรวจสอบความถูกต้องการท�างานของระบบติดตามตรวจวัด 

มลสารทางอากาศแบบอตัโนมตัอิย่างต่อเนือ่ง (CEMS) และระบบ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง 

(AAQMS) อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ในผลการตรวจวัด 

คุณภาพอากาศให้กับชุมชน

กฟผ. ไม่มีการผลิต น�าเข้า หรือส่งออกสารท�าลายโอโซน

ทุกชนิดในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากในปี 2541 กรม

โรงงานอตุสาหกรรมได้ก�าหนดมาตรฐานการควบคุมเกีย่วกบัสาร

ที่ท�าลายชั้นบรรยากาศโอโซน โดยห้ามใช้สารในกลุ่ม CFC-11,  

CFC-12 และควบคุมการน�าเข้าสารที่ท�าลายชั้นบรรยากาศ

โอโซน และยกเลิกการใช้สาร CFC-13, CFC-14, CFC-15, 

เมทิลคลอโรฟอร์ม และสารฮาลอน

ปริมาณการปล่อยก๊าซและสารในอากาศประเภทต่าง ๆ 
กฟผ. ด�าเนินการเก็บข้อมูลจริงจากปล่องโรงไฟฟ้า (Site 

specific data) จ�านวน 2 ส่วน คือ ข้อมูลปริมาณการระบาย

มลสาร (Pollutants emission quantity data) และข้อมูลการ

เดนิเครือ่งจรงิของโรงไฟฟ้า (Power plant service hours data) 

ซึ่งข้อมูลปริมาณการระบายมลสารดังกล่าวประกอบด้วย 

1. การเก็บข้อมูลจากระบบ CEMS ที่ติดต้ังบริเวณปล่อง 

โรงไฟฟ้า เป็นระบบการตรวจวัดปริมาณการปล่อยมลสารจริง 

จากปล่องโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยค่าที่ได้เป็น 

ค่าท่ีมีความน่าเชื่อถือมากกว่าค่าที่ได้จากวิธีการเก็บตัวอย่าง 

ด้วยวิธีอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการเก็บตัวอย่างตามสถานะการ 

เดินเครื่องจริง 

2. การเกบ็ข้อมลูด้วยวธีิ Stack sampling เป็นการเกบ็ข้อมลู

ปริมาณการปล่อยมลสารจริงจากปล่องโรงไฟฟ้า ความถี่ปีละ  

2 ครั้ง และน�ามาใช้เป็นตัวแทนข้อมูลปริมาณการปลดปล่อย 

มลสารตลอดทัง้ปี ซึง่ข้อมลูปรมิาณความเข้มข้นของ NOx, SO2, 

PM, ปริมาณ O2 และ flow rate ที่ได้ จะเก็บข้อมูลที่สถานะ

การเดินเครื่องอย่างน้อย 80% ของ full load ตามวิธีมาตรฐาน

ของ US EPA code 40 App F 

จากข้อมลูปรมิาณความเข้มข้นของ NOx, SO2 และ PM จาก

ระบบ CEMS และจากวิธี stack sampling ข้างต้น สามารถ 

ค�านวณปริมาณการระบายมลสารรายปีในหน่วยตันต่อปีได้  

โดยน�าไปคณูกับ % oxygen, flue gas flow rate (m3/s) ณ เวลาที ่

ตรวจวัด และข้อมูลการเดินเครื่องจริงของโรงไฟฟ้า
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305-7

ปริมาณการปล่อยมลสารจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2561

โรงไฟฟ้า หน่วยการผลิต เชื้อเพลิง

ปริมาณการปล่อยมลสาร

SO2 NOX ฝุ่นละออง

แม่เมาะ พลังความร้อน เครื่องที่ 4 ลิกไนต์ 2,506.20 3,581.01 25.02

พลังความร้อน เครื่องที่ 5 ลิกไนต์ 2,482.49 3,590.98 24.82

พลังความร้อน เครื่องที่ 6 ลิกไนต์ 1,401.40 2,811.04 12.95

พลังความร้อน เครื่องที่ 7 ลิกไนต์ 754.06 1,818.25 8.29

พลังความร้อน เครื่องที่ 8 ลิกไนต์ 2,107.64 4,363.31 115.91

พลังความร้อน เครื่องที่ 9 ลิกไนต์ 1,987.25 4,665.76 63.37

พลังความร้อน เครื่องที่ 10 ลิกไนต์ 2,092.62 3,666.29 95.34

พลังความร้อน เครื่องที่ 11 ลิกไนต์ 2,092.21 4,141.54 68.40

พลังความร้อน เครื่องที่ 12 ลิกไนต์ 1,527.98 3,337.60 64.56

พลังความร้อน เครื่องที่ 13 ลิกไนต์ 2,271.10 4,928.56 129.60

บางปะกง พลังความร้อน เครื่องที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา 0.06 5.38 0.21

พลังความร้อน เครื่องที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา 0.11 8.84 0.19

พลังความร้อน เครื่องที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา 0.69 99.07 1.32

พลังความร้อน เครื่องที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันเตา 0.10 9.82 0.25

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 0.01 3.13 0.10

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 1.15 164.27 5.70

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5 ก๊าซธรรมชาติ 24.42 1,108.62 68.02

กระบี่ พลังความร้อน เครื่องที่ 1 น�้ามันเตา 7.73 46.61 4.43

พระนครใต้ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 4.78 316.73 34.57

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 28.76 1,998.48 83.21

วังน้อย พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 0.58 63.09 3.49

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0.24 30.95 1.33

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 4.46 563.35 32.79

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 14.34 565.65 50.85

น�้าพอง พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 88.05 2,883.48 51.08

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 58.82 2,874.45 34.72

จะนะ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 13.33 800.81 36.90

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 13.95 391.73 32.85

พระนครเหนือ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 20.26 858.16 64.34

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 22.28 261.40 71.10

หน่วย : ตัน/ปี
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103-1, 103-2, 103-3, 304-1, 304-2, 304-4, EU13

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

กฟผ. มกีารศกึษาสภาพพ้ืนทีต่ัง้โครงการและบรเิวณโดยรอบโครงการ เพ่ือประเมนิผลกระทบด้านระบบนเิวศก่อนด�าเนนิโครงการ 

อาทิ โครงการขยายก�าลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ดังนี้

พื้นท่ีด�าเนินการ โครงการขยายก�าลังการผลิตโรงไฟฟ้า

ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ต้ังอยู่ที่ต�าบลแม่เมาะ 

อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ซึ่งอยู่ภายในพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า

แม่เมาะปัจจุบัน โครงการมีขนาดพื้นที่ประมาณ 63 ไร่ ซึ่งพื้นที่

ดงักล่าวไม่พบว่ามสีภาพเป็นพ้ืนทีป่่าไม้ สงัคมพืชป่าไม้ขนาดใหญ่ 

หรอืพ้ืนทีป่่าอนรุกัษ์แต่อย่างใด ส�าหรบัพ้ืนทีโ่ดยรอบโครงการใน

รัศมี 5 กิโลเมตร พบป่าธรรมชาติที่จัดอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ 

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ อยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติจ�านวน 

3 แห่ง และพบพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้นที่ 1A, 2 และชั้นที่ 3 

นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบโครงการ พบพ้ืนที่ทิ้งดินและพ้ืนที่

ฟื้นฟูภายหลังการท�าเหมืองแร่ลิกไนต์ ซึ่งปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ท่ีได้

รบัการฟ้ืนฟูสภาพให้กลับคนืเป็นพ้ืนทีป่่าไม้ และบางส่วนถกูปรบั

ภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ โครงการขยายก�าลังการผลิต 

โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่4-7 ปัจจบุนัอยู่ระหว่าง 

การก่อสร้างโครงการ ซึง่ด�าเนนิการภายในพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าแม่เมาะ

ปัจจุบันเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ 

ส�าหรับบริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร เช่น พื้นที่

ป่าไม้และพ้ืนทีฟ้ื่นฟูสภาพเหมอืงถ่านหนิ พบว่าไม่ได้รบัผลกระทบ 

จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ส่วนพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า 

ชั้นที่ 1A อยู่ห่างจากพ้ืนท่ีโครงการค่อนข้างไกล จึงไม่ได้รับ 

ผลกระทบแต่อย่างใด ด้านทรพัยากรสัตว์ป่าบรเิวณพ้ืนทีโ่ครงการ

และบริเวณโดยรอบโครงการอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม 

การก่อสร้างโครงการ เช่น การขนย้ายวัสดอุุปกรณ์การปฏิบติังาน 

ของเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการด�าเนินงานเพียง 

ระยะเวลาส้ัน ๆ เท่านัน้ และเมือ่พิจารณาความสามารถของสัตว์ป่า 

ในพ้ืนที่โครงการ พบว่ากลุ่มนก สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม และ 

สัตว์เลือ้ยคลาน สามารถเคล่ือนย้าย อยูอ่าศยั และใช้พ้ืนทีอ่ืน่ ๆ  

โดยรอบโครงการเป็นแหล่งหากินได้ นอกจากนี้ โครงการยังมี

การก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมกีารปฏิบตัติามอย่างเคร่งครดั โดยการก�าหนดให้ผูรั้บเหมา

ก่อสร้างจดัต้ังชมุชนแรงงานภายนอกเขตพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าแม่เมาะ 

และเป็นบริเวณที่ไม่มีสภาพเป็นป่า พร้อมทั้งออกกฎข้อบังคับ 

มใิห้คนงานก่อสร้างบกุรกุป่า ลักลอบตัดไม้ ถางป่า เกบ็หาของป่า  

หรือไล่ล่าสัตว์ป่า นอกจากนี้ ยังใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการ

ก่อสร้างทีม่ปีระสิทธิภาพและมกีารบ�ารุงรักษาเป็นอย่างด ีในการ

ลดผลกระทบด้านคณุภาพอากาศและเสียง เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบ 

ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

พันธุ์พืชและสัตว์ จากการส�ารวจพ้ืนที่โครงการขยายก�าลัง

การผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และ

บรเิวณโดยรอบโครงการในรศัม ี5 กโิลเมตร ไม่พบพันธ์ุพืชหายาก 

และพืชใกล้สูญพันธุ์ตามสถานภาพของพืชที่ถูกคุกคามของ

ประเทศไทย โดยส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม (ONEP, 2006) และสถานภาพของพืชตามการ

จ�าแนกพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2548) แต่อย่างใด นอกจากนี้ 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ ไม่พบไม้หวงห้ามตามสถานภาพพืชตาม 

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ส่วนบริเวณ

พ้ืนทีร่อบโครงการในรศัม ี5 กิโลเมตร พบไม้หวงห้ามประเภท ก  

ไม้หวงห้ามธรรมดา จ�านวน 83 ชนดิ เช่น สะเดา ประดู่ และสกั 

เป็นต้น และพบไม้หวงห้ามประเภท ข ไม้หวงห้ามพิเศษ จ�านวน 

1 ชนิด ได้แก่ แสลงใจ

ส�าหรับสัตว์ป่า บริเวณพ้ืนที่โครงการ ไม่พบสัตว์ป่าสงวน  

พบเฉพาะสัตว์ป่าทีม่สีถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุม้ครอง ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ในกลุ่ม 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมและนก ส�าหรับบริเวณพ้ืนที่รอบโครงการ

ในรัศมี 5 กิโลเมตร พบเฉพาะสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่า 

คุม้ครองเช่นกนั ในกลุ่มสัตว์เล้ียงลกูด้วยนม นก และสตัว์เล้ือยคลาน  

และเมือ่พิจารณาสถานภาพการถกูคกุคามในประเทศไทย ซึง่จดั

สถานภาพโดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม และสถานภาพการถกูคกุคามในระดบัโลก (IUCN 

Red List of Threatened Species) โดย IUCN มรีายละเอยีดดงันี้

สถานภาพการถกูคกุคามในประเทศไทย บรเิวณพ้ืนทีโ่ครงการ 

ไม่พบสตัว์ป่าที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนการถกูคกุคามในประเทศไทย 

ส�าหรับบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร พบ

สัตว์ป่าถกูคกุคาม จ�านวน 15 ชนดิ โดยจดัอยู่ในกลุ่มสถานภาพ

ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN) 1 ชนิด คือ นกอ้ายงั้ว กลุ่ม

สถานภาพแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 3 ชนิด 

คือ ตะพาบน�้า เต่านา และนกกระสาแดง กลุ่มสถานภาพใกล้ 

ถูกคุกคาม (Near Threated : NT) 11 ชนิด เช่น เป็ดคับแค  

นกกระแตหัวเทา เหยี่ยวปีกแดง แลน และแย้ เป็นต้น
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สถานภาพการถกูคกุคามในระดบัโลก บริเวณพ้ืนทีโ่ครงการ 

ไม่พบสัตว์ป่าที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนตามการจดัสถานภาพอนรุกัษ์

สัตว์ป่าของ IUCN ส�าหรบับรเิวณพ้ืนทีโ่ดยรอบโครงการในรศัมี 

5 กิโลเมตร พบสัตว์ป่าถูกคุกคาม จ�านวน 5 ชนิด โดยจัดอยู่ 

การดำาเนินงานปลูกป่าชายเลนบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ปี 2561

พ้ืนท่ี
อัตรารอด 
(ร้อยละ)

ขนาดพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู

ผลการดำาเนินงาน 
(ไร่)

กิจกรรม พันธุ์พืชที่ปลูกฟื้นฟู

1. บริเวณริมเขื่อนวัด  
 ทองนพคุณ (บางแสม) 
 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง 
 จ.ฉะเชิงเทรา 

80 - • ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเพื่อเพิ่มสมดุล 
 ห่วงโซ่อาหารสัตว์น�้าวัยอ่อน

พันธุ์พืชที่ปลูกไว้แล้วและยังติดตาม
การเติบโต ได้แก่ แสมขาว ตะบูน 
ถั่วขาว ล�าพู ล�าพูทะเล ล�าแพน  
จิกทะเล และโกงกางใบใหญ่

2. ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้า 
 บางปะกง ต.ท่าข้าม  
 อ.บางปะกง 
 จ.ฉะเชิงเทรา

30 ปลูกบ�ารุง 5 ไร่
ปลูกฟื้นฟู 5 ไร่

• ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
• ปลูกและบ�ารุงรักษาป่าชายเลน 
• เก็บขยะทะเล 
• สร้างคอนโดปู
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ 
 ป่าชายเลน

โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก  
แสมขาว แสมทะเลล�าพู ล�าแพน  
จิกทะเล สารภีทะเล หงอนไก่ทะเล 
โพทะเล และตีนเป็ดทะเล

3. ป่าชายเลนเสื่อมโทรม 
 3.1 หมู่ที่ 4 และ 6 
   ต.คลองต�าหรุ 
   อ.เมือง จ.ชลบุรี

 3.2 หมู่ที่ 6 ต.คลองต�าหรุ  
   อ.เมือง จ.ชลบุรี

15 ปลูกบ�ารุง 2 ไร่

ปลูกฟื้นฟู 2 ไร่

• ปลูกป่าบ�ารุงรักษาป่าชายเลน
• ช่วยชาวบ้านปลูกฟื้นฟู เพื่อยึด 
 แนวตลิ่งริมคลองต�าหรุ

• ช่วยชาวบ้านปลูกฟื้นฟู เพื่อยึด 
 แนวตลิ่งริมคลองต�าหรุ

โกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก  
ในพื้นที่ชุมชนสนับสนุนให้ปลูก
สมุนไพร เช่น เหงือกปลาหมอ

โกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก

หมายเหตุ  ปราชญ์ชาวบ้านผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านป่าชายเลน และนักวิชาการของสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 5 แนะน�าให้งดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
บริเวณริมเขื่อนวัดทองนพคุณ (บางแสม) เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน กระแสน�้ารุนแรง มีลมพายุเข้าปากแม่น�้าบางปะกงต่อเนื่องติดกันหลายครั้ง  
ส่งผลโดยตรงต่ออัตรารอดของกล้าไม้ และกรมเจ้าท่าแจ้งด�าเนินการขุดลอกปากแม่น�้าบางปะกง ส่งผลกระทบต่อแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นบริเวณริมเขื่อนวัด

ในสถานภาพมแีนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable : VU) 2 ชนดิ 

คือ ตะพาบน�้าและเต่านา และสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near 

Threated : NT) 3 ชนิด คือ อึ่งปากขวด อึ่งอ่างก้นขีด และ 

นกอ้ายงั้ว

พื้นที่อนุรักษ์หรือฟื้นฟู 
นอกจากการพัฒนาโครงการของ กฟผ. เพ่ือความมัน่คงด้าน

พลงังานของประเทศไทย กฟผ. ยังได้ตระหนกัถึงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่

อนุรักษ์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ โดยการจัดโครงการปลูกป่า 

ชายเลน เพ่ิมห่วงโซ่อาหารสัตว์น�้าวัยอ่อน แบบกระบวนการ 

มีส่วนร่วม ในพื้นที่ป่าชายเลนสาธารณะในความรับผิดชอบของ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พ้ืนที่ป่าชายเลนที่มิได้อยู่ 

ในเขตพ้ืนทีอ่ทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่า 

สัตว์ป่า ปี พ.ศ. 2561) บริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึง่มรีะยะเวลา 

ด�าเนินการระหว่างปี 2560-2562 และมีการวัดผลส�าเร็จของ 

การฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก อาทิ  

สบทช. ที ่2 กองพลทหารราบที ่11 เทศบาลและองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล รวมทั้งมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการต่อที่

ประชมุผูบ้รหิาร กฟผ. และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเป็นประธาน โดยผลการด�าเนนิโครงการในปี 2561 มดีงันี้ 
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นอกจากนี ้กฟผ. ยงัได้ด�าเนนิโครงการปลกูป่าอย่างต่อเนือ่ง

ต้ังแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 49 จังหวัด รวม 

466,341 ไร่ โดยมุ่งเน้นการปลูกต้นน�้าและป่าชายเลนอย่างมี

คณุภาพ มกีารวางแผนการปลกูตามความเหมาะสมของฤดกูาล

และปลูกอย่างถูกต้องตามศาสตร์ ท�าให้ต้นไม้ที่ปลูกมีโอกาส 

รอดตายสูง คืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่า 

 “ปลูกที่ท้อง ปลูกที่ใจ ปลูกในป่า” เป็นแนวคิดของ 

โครงการปลกูป่า กฟผ. ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการปลูกป่าเพ่ืออนรุกัษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูสภาพป่า 

ที่เส่ือมโทรมทั่วประเทศ ให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนทีส่เีขยีวให้กบัประเทศอย่างต่อเนือ่ง อีกทัง้ กฟผ. ยังมคีวาม

มุ่งมั่นในการพัฒนาชีวิตชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบโครงการปลูกป่า

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ในปี 2561 กฟผ. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกป่า

ชายเลนในพื้นที่ภาคใต้ จ�านวน 3 จังหวัด ดังนี้

• ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จ.ปัตตานี ปลูกต้นโกงกาง 3,500 ต้น จ�านวน 5 ไร่ 

• ร่วมกบัชมุชนบ้านหน้าทบั อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 

และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ปลูกต้นโกงกาง

ใบใหญ่ 3,500 ต้น บนพ้ืนที่ดินเลนงอกใหม่ จ�านวน  

5 ไร่ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า 

• ร่วมกับจังหวัดชุมพร (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)  

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ�านวน 50 ไร่ และให ้

หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจมาร่วมปลูก

เพิ่มเติมอีกจ�านวน 50 ไร่ รวมเป็น 100 ไร่

ทกุโครงการปลกูป่าของ กฟผ. มกีารปลูกและการบ�ารงุรกัษา 

อย่างต่อเนือ่ง เป็นเวลา 2 ปี และหลังจากนัน้ กฟผ. จะส่งมอบให้

หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดูแลต่อไป นอกจากนี้ 

ยังมีการท�าแนวป้องกันไฟป่า โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของตน

และอยากจะดูแลรักษาป่าชุมชนอีกด้วย
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กฟผ. มุง่มัน่ด�าเนนิงานโดยค�านงึถงึผลกระทบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง การจดัการของเสียเป็นอกีประเดน็หนึง่ 

ซึ่ง กฟผ. ให้ความส�าคัญ ท้ังในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ

กระบวนการปฏิบัติงานที่มีการด�าเนินการจัดการของเสียตาม

มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครดั รวมไปถงึการ

ด�าเนนิชวิีตประจ�าวันของพนกังาน เพ่ือร่วมกนัขบัเคลือ่นองค์การ

ไปสู่การเป็นผู้น�าด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

กฟผ. มีแนวทางการด�าเนินงานด้านการจัดการของเสีย 

จ�าแนกตามประเภทดังนี้ 

ขยะมูลฝอย ขนส่งโดยรถบรรทุกขยะและน�าไปฝังกลบ 

ในบ่อฝังกลบขยะ โดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นนั้น ๆ 

ขยะ Reuse จัดเก็บและน�ามาใช้ใหม่ 

ขยะ Recycle จดัจ�าหน่ายให้แก่ผูร้บัซือ้หรอืน�ามาใช้งานต่อไป 

และประสานงานหน่วยงานราชการท้องถิน่ให้จดัเกบ็และด�าเนนิการ

 

ขยะอันตราย ส่งก�าจดัโดยหน่วยงานที่ได้รบัอนญุาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมและมีใบก�ากับการขนส่งของเสียอันตราย

การจัดการของเสีย
อย่างเป็นระบบ เช่น กรณีขยะอันตรายของโรงไฟฟ้าพลังน�้า  

จะมคีณะท�างานมาตรฐานสากลของโรงไฟฟ้าพลังน�า้ด�าเนนิการ 

ส�ารวจและรวบรวมปรมิาณกากอตุสาหกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ  

จากนัน้จงึขออนมุติัจ้างน�าออกไปก�าจดัตามกฎกระทรวง โดยบรษิัท 

ผู้รับจ้างจะต้องมีเอกสารมาแสดงดังนี้ 1) ใบ รง. หรือหนังสือ

มอบอ�านาจจากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็นผูข้นย้าย/ให้ก�าจดั 

2) ทะเบียนรถที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงาน 3) ประกันภัย 

ส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ กฟผ. จะสุ่มตรวจกรณีขนย้ายจากต้นทางไป 

แหล่งก�าจดัว่าด�าเนนิการถกูต้องตามกฎกระทรวงหรือไม่ และการ 

ส่งมอบงานจะต้องมีใบก�ากับการขนย้ายและท�าลายมามอบให้ 

คณะกรรมการตรวจรับ เป็นต้น หรือกรณีที่เป็นขยะติดเชื้อจาก 

สถานพยาบาลจะท�าการขนส่งให้โรงพยาบาลในพ้ืนทีเ่ป็นผูก้�าจดั 

ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2561 กฟผ. ไม่มีของเสียอันตรายที่ขนย้าย 

ข้ามประเทศ และไม่มีรายงานการรั่วไหลของน�้ามัน เชื้อเพลิง 

ของเสีย สารเคมี หรือสารอื่น ๆ 

เศษวัสดอุุปกรณ์ มกีารจดัการแยกตามประเภทของเศษวัสดุ 

เช่น เศษเหล็กจดัการโดยการคดัแยกเพ่ือน�าไปขายให้ร้านรบัซือ้

ของเก่าในพื้นที่ เศษไม้และคอนกรีต ท�าการรวบรวมและน�าไป

ทิ้งที่บ่อฝังกลบ ดินที่เกิดจากการก่อสร้างจัดการโดยการน�าไป

ถมในที่ลุ่ม เป็นต้น

ปริมาณขยะของ กฟผ. ในปี 2561 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
ปริมาณขยะตามประเภท (กิโลกรัม)

ขยะมูลฝอย ขยะ reuse ขยะ recycle ขยะอันตราย เศษวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
และพลังความร้อนร่วม

3,189,884 3,030 302,331 595,449.53 กิโลกรัม/234,710 ลิตร 107,005,957

โรงไฟฟ้าพลังน�้า - - - 100,338 กิโลกรัม -

ส�านักงานใหญ่ กฟผ. 1,028,590 - - - -

รวม 4,218,474 3,030 302,331 695,788.53 กิโลกรัม/234,710 ลิตร 107,005,957
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ปริมาณของเสียอันตรายที่จัดการและขนส่งออก ปี 2561

โรงไฟฟ้า ปริมาณของเสียอันตรายที่จัดการ ปริมาณของเสียที่ขนส่งออก

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
และพลังความร้อนร่วม

667,813.54 กิโลกรัม/234,710 ลิตร 568,232.5 กิโลกรัม/234,270 ลิตร

โรงไฟฟ้าพลังน�้า 100,338 กิโลกรัม 100,338 กิโลกรัม

ส�านักงานใหญ่ กฟผ. - -

รวม 667,813.54 กิโลกรัม/234,710 ลิตร 568,232.5 กิโลกรัม/234,270 ลิตร

หมายเหตุ: ขอบเขตการรายงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้ากระบี่ 
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าบางปะกง) และโรงไฟฟ้าพลังน�า้ 12 แห่ง (เข่ือนภูมพิล เข่ือนสริกิต์ิิ เขือ่นศรนีครนิทร์  
 เขือ่นวชริาลงกรณ เขือ่นอบุลรตัน์ เขือ่นสิรนิธร เข่ือนจฬุาภรณ์ โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา เข่ือนท่าทุ่งนา เข่ือนน�า้พุง เขือ่นแม่งดัสมบรูณ์ชล  
 และเขื่อนแก่งกระจาน)

การรณรงค์ด้านการจัดการของเสีย
ในปี 2561 มกีารจดัตัง้คณะท�างานพัฒนา กฟผ. เป็นองค์กร

ปลอดขยะ (EGAT Zero Waste) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของ

พนักงานที่มีความสนใจในปัญหาการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิด 

ลดการสร้างขยะในทกุภาคส่วน ต้ังแต่ระดบับคุคลไปจนถงึระดบั

องค์กร หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรมีการจัดการขยะอย่าง 

ถูกวิธี โดยหวังให้ กฟผ. เป็นองค์กรต้นแบบในด้านการจัดการ

ขยะภายในองค์กร เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยส่งต่อ

ให้รุ่นลูกหลาน ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้โครงการ EGAT Zero 

Waste อาทิ

• กจิกรรมรณรงค์การคดัแยกขยะ ให้ความรูผู้ป้ฏิบติังานใหม่ 

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในงานปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่

• กิจกรรม “Bike Rally ปั่นลดขยะ” รณรงค์การลดใช ้

ถงุพลาสติกโดยการท�ากระเป๋าจากป้ายไวนลิใช้แล้ว เพ่ือเป็นการ

เผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังจิตส�านึก และสร้างความตระหนักถึง

การมีส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 

และประชาชนทั่วไป

• กิจกรรม “ถุงผ้าให้ยืม” จัดเตรียมถุงผ้าไว้ตามจุดต่าง ๆ 

ในส�านักงานใหญ่ กฟผ. จ�านวน 8 จุด ส�าหรับให้ผู้ปฏิบัติงาน

น�าไปใช้แทนถุงพลาสติกและน�ามาคืนเมื่อใช้งานเสร็จ รวมทั้ง

สามารถน�าถุงผ้ามาบริจาคเพิ่มเติมได้

• กิจกรรม “ถุงผ้าใส่ยา” ร่วมกับฝ่ายแพทย์และอนามัย 

รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการที่สถานพยาบาลของ กฟผ. น�าถุงผ้ามา

ใส่ยา แทนการใช้ถุงพลาสติก 

• กจิกรรม “ตะกร้าใส่บาตร” ร่วมกบัสหกรณ์ร้านค้า กฟผ. 

จัดเตรียมตะกร้าเพ่ือใช้ใส่ของส�าหรับใส่บาตรแทนถุงพลาสติก 

ในกิจกรรมตักบาตรซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกวันพฤหัสบดี 

• ส�ารวจทศันคตขิองพนกังานเกีย่วกบัการคดัแยกขยะ เพ่ือ

น�าผลมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีแผนในการจัดท�าแนวทางการจัดการ

ขยะในส�านักงานใหญ่ ในปี 2562 โดยการจัดท�าบัญชีขยะและ 

Work Instruction เพ่ือให้มั่นใจว่าขยะทุกประเภทได้รับการ

จัดการอย่างเป็นระบบต่อไป 

กฟผ. กับ Circular Economy
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์ของ 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล�าปาง ท�าให้เกดิวัตถพุลอยได้จ�านวนมาก  

กฟผ. จึงมีนโยบายในการน�าวัตถุพลอยได้ที่เกิดขึ้น อันได้แก่  

เถ้าลอยลิกไนต์ เถ้าหนักลิกไนต์ และยิปซัมสังเคราะห์ กลับมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทดแทนการน�าไปทิ้งโดยการกลบฝังหรือ

ท�าลาย เป็นแนวคิดการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการน�าวัตถุดิบ

กลับมาใช้ใหม่ จึงท�าให้เกิดการด�าเนินธุรกิจวัตถุพลอยได้ข้ึน 

ธุรกิจนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว 

(Green Product) ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ลดการท�าลาย

ทรพัยากร และเน้นนวัตกรรมด้านสินค้า (Product Innovation) 
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103-1, 103-2, 103-3

เป็นการพัฒนาวัตถุพลอยได้ให้มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติ 

ดียิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน และ

ให้ทันกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 โดยมีการร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษาชั้นน�าในประเทศ รวมถึงนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญใน 

ด้านต่าง ๆ เพ่ือศกึษาวิจยัและพัฒนาวัตถุพลอยได้ให้เกดิประโยชน์

มากยิ่งขึ้น น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ปัจจบุนัได้มกีารน�าวัตถพุลอยได้ไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

เถ้าลอยลกิไนต์สามารถใช้ทดแทนปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1  

ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  

เช่น การลดอณุหภูมทิีเ่กดิขึน้จากปฏิกรยิาไฮเดรชัน่ ลดความเส่ียง 

ของการแตกร้าวในงานคอนกรตีได้ อกีทัง้ ยงัเพ่ิมก�าลังรบัแรงอดั  

และสามารถทนทานต่อคลอไรด์และซัลเฟตของคอนกรีต  

ปัจจุบันมีการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ส�าคัญมากมาย  

อาทิ งานผลิตเสาเข็ม งานผลิตท่อคอนกรีต และงานคอนกรีต 

ตัวหนอน รวมไปถึงส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสร้าง 

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก งานก่อสร้างอุโมงค์

รถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานคร งานก่อสร้างตอม่อสะพาน

พระราม 8 งานก่อสร้างฐานรากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

งานก่อสร้างเข่ือนไซยะบุรีและเขื่อนน�้าเทิน 1 ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ส�าหรับเถ้าก้นเตาลิกไนต์ 

ซึง่มลัีกษณะคล้ายทรายสามารถใช้ทดแทนทรายและใช้เป็นวัสดุ

บ่มภายใน รวมทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต 

ปูนซีเมนต์ ตลอดจนอุตสาหกรรมเซรามิก และหากน�าไป 

บดให้มีอนุภาคเล็กลงจะมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับเถ้าลอย ส่วน

ยิปซัมสงัเคราะห์นัน้ สามารถใช้เป็นวัตถดุบิในการผลิตปนูซเีมนต์ วัสดกุ่อสร้าง รวมถงึภาคการเกษตรทีส่ามารถใช้ยปิซมัสงัเคราะห์

เป็นวัสดุปรับปรุงดิน เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของรากพืช  

ลดการท�าลายเหมืองยิปซัมธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการเกิดของเสีย

และผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

นอกจากผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติแล้ว กฟผ. ยงัสร้างประโยชน์แก่สังคมและชมุชน อาทิ 

การน�าเถ้าหนักไปถมเพ่ือปรับพ้ืนที่ส�าหรับก่อสร้างถนน หรือ

สนามฟุตบอลให้กับชุมชนบางส่วน และการท�าวิจัยและพัฒนา 

วัตถุพลอยได้ เพ่ือน�ามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอีก 

หลาย ๆ โครงการ เช่น โครงการวจิยั “การวิจยัการใช้ FGD ยปิซมั

ในการเกษตร” โครงการ “เถ้าหนักในรูปแบบของวัสดุผสมเพิ่ม 

เพ่ือการปรบัปรงุคณุสมบติัการรบัน�า้หนกัของดนิ” และโครงการ 

“การน�าร่องใช้ Activated Fly Ash กบังานก่อสร้าง” เป็นต้น
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102-7, 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1

การจ้างงาน 
กฟผ. ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรส�าคัญและมีคุณค่าย่ิง

ต่อความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร ในปี 2561 กฟผ. 

ปรับปรงุโครงสร้างและอตัราก�าลังขององค์การ เพ่ือให้การบรหิาร

ก�าลังคนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้มีการสรรหาและโอนย้าย

ภายใน มีการสรรหาภายนอกอัตราพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 

ที่เป็นการจ้างตามความจ�าเป็นของหน่วยงานที่ต้องมีลักษณะ

งานเฉพาะ และมีการสรรหาเชิงรุกโดยการมอบทุนการศึกษา 

การปฏิบัติด้านแรงงาน

ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาที่ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กฟผ. โดยจะได้รับทุนการศึกษา

ตลอดระยะเวลาชั้นปีที่ 4 และเมื่อส�าเร็จการศึกษาจะเข้าสู่

กระบวนการจ้าง ทดลองงาน และบรรจเุป็นพนกังาน เมือ่ปฏิบตังิาน 

ครบ 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดี กฟผ. จะสนับสนุนให้ไป

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสถาบันชั้นน�าในต่างประเทศ

ช่วงอายุ
(ปี)

พนักงานและลูกจ้างทดลองงาน (คน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน)
รวมท้ังหมด 

(คน)ส่วนกลาง ภูมิภาค ส่วนกลาง ภูมิภาค
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

20-30 1,378 935 2,313 1,777 412 2,189 31 1 32 129 2 131 4,665

31-40 1,001 610 1,611 1,345 253 1,598 111 7 118 295 2 297 3,624

41-50 1,035 643 1,678 1,613 292 1,905 67 5 72 97 3 100 3,755

51-60 2,125 1,134 3,259 4,251 753 5,004 33 11 44 27 6 33 8,340

รวม 5,539 3,322 8,861 8,986 1,710 10,696 242 24 266 548 13 561 20,384

จำานวนพนักงานจ้างใหม่ จำาแนกตามประเภทพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ

จำานวนผู้ปฏิบัติงาน จำาแนกตามพื้นที่ ประเภทการจ้างงาน อายุตัว และเพศ

ช่วงอายุ
(ปี)

พนักงาน (คน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน) รวมท้ังหมด
(คน)ส่วนกลาง ภูมิภาค ส่วนกลาง ภูมิภาค

ชาย % หญิง % รวม % ชาย % หญิง % รวม % ชาย % หญิง % รวม % ชาย % หญิง % รวม % รวม %

20-30 20 0.10 16 0.08 36 0.18 6 0.03 4 0.02 10 0.05 9 0.04 0 0.00 9 0.04 18 0.09 0 0.00 18 0.09 73 0.36

31-40 2 0.01 2 0.01 4 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.01 0 0.00 3 0.01 19 0.09 0 0.00 19 0.09 26 0.13

41-50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

51-60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 22 0.11 18 0.09 40 0.20 6 0.03 4 0.02 10 0.05 12 0.06 0 0.00 12 0.06 37 0.18 0 0.00 37 0.18 99 0.49

จำานวนพนักงานลาออก จำาแนกตามประเภทพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ

ช่วงอายุ
(ปี)

พนักงาน (คน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน) รวมท้ังหมด
(คน)ส่วนกลาง ภูมิภาค ส่วนกลาง ภูมิภาค

ชาย % หญิง % รวม % ชาย % หญิง % รวม % ชาย % หญิง % รวม % ชาย % หญิง % รวม % รวม %

20-30 27 0.13 26 0.13 53 0.26 21 0.10 5 0.02 26 0.13 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 79 27

31-40 4 0.02 8 0.04 12 0.06 0 0.00 3 0.01 3 0.01 3 0.01 1 0.00 4 0.02 1 0.00 0 0.00 1 0.00 20 4

41-50 4 0.02 1 0.00 5 0.02 1 0.00 1 0.00 2 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 4

51-60 3 0.01 1 0.00 4 0.02 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 5 3

รวม 38 0.19 36 0.18 74 0.36 23 0.11 9 0.04 32 0.16 3 0.01 1 0.00 4 0.02 1 0.00 0 0.00 1 0.00 111 38
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401-2, EU15, EU17, EU18

จำานวนพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างพิเศษที่เกษียณอายุใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า

ตำาแหน่ง

เกษียณอายุใน 5 ปีข้างหน้า เกษียณอายุใน 10 ปีข้างหน้า
รวมท้ังหมด

(คน)

ร้อยละ
ของ

พนักงาน
ท้ังหมด

ส่วนกลาง 
(คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ท้ังหมด

ภูมิภาค 
(คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ท้ังหมด

ส่วนกลาง 
(คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ท้ังหมด

ภูมิภาค 
(คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ท้ังหมด

พนักงาน

 • วิศวกร 293 1.44 245 1.20 343 1.68 330 1.62 1,211 5.94

 • ช่าง 584 2.86 1,834 9.00 400 1.96 1,248 6.12 4,066 19.95

 • อื่น ๆ 1,239 6.08 1,242 6.09 684 3.36 528 2.59 3,693 18.12

รวม 2,116 10.38 3,321 16.29 1,427 7.00 2,106 10.33 8,970 44.01

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ    

 • คนงาน 2 0.01 5 0.02 4 0.02 7 0.03 18 0.09

 • คนช�านาญงาน - - 1 0.00 - - 3 0.01 4 0.02

 • นักการ 3 0.01 - - 6 0.03 - - 9 0.04

 • พนักงานขับเครื่องจักรกล - - 6 0.03 1 0.00 5 0.02 12 0.06

 • พนักงานขับรถ  9 0.04 3 0.01 15 0.07 8 0.04 35 0.17

 • พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 0.01 - - 3 0.01 - - 6 0.03

รวม 17 0.08 15 0.07 29 0.14 23 0.11 84 0.41

รวมทั้งหมด 2,133 10.46 3,336 16.37 1,456 7.14 2,129 10.44 9,054 44.42

หมายเหตุ 1. การเกษียณอายุของพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ หมายถึง การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
 2. สมมติฐานประมาณการพนกังานทีจ่ะเกษยีณอายใุนอกี 5 และ 10 ปีข้างหน้า ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบงัคับ กฟผ. ฉบบัที ่353 ว่าด้วย บคุคล  
  หมวด 7 การพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน และระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 93 ว่าด้วย การจ้างผู้ปฏิบัติงาน หมวด 1 ข้อก�าหนดทั่วไป ข้อ 7  
  ซึ่งก�าหนดให้พนักงานของ กฟผ. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

นอกจากงานตามภารกจิหลกัขององค์กร เช่น งานเดนิเครือ่ง

โรงไฟฟ้าและงานระบบส่ง ซึง่ด�าเนนิการโดยพนกังาน กฟผ. แล้ว 

กฟผ. ยังมกีารจ้างผูร้บัเหมาและ/หรอืผูร้บัเหมาช่วงเพ่ือด�าเนนิงาน 

ประเภทอื่น ๆ อาทิ งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าและงานเหมือง ซึ่ง 

ในปี 2561 พนกังานของผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วงทีด่�าเนนิการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มจี�านวนวันท�างานเท่ากบั 364 วัน  

และพนกังานของผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วงของงานเหมอืงแม่เมาะ  

มจี�านวนวันท�างานเท่ากบั 365 วัน โดยทัง้หมดได้รบัการฝึกอบรม

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 100 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กฟผ. ได้ก�าหนดนโยบายทรพัยากรมนษุย์ทีมุ่ง่เน้นการบรหิาร

จัดการให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม

และเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้าง

ขวัญก�าลังใจ ความผูกพัน และความสุขในการท�างาน ส่งผลให้

พนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็ม 

ความสามารถ ทั้งนี้จะมีการทบทวนกระบวนการจากการส�ารวจ

ข้อมลูค่าตอบแทน สวัสดกิาร และสทิธิประโยชน์เปรยีบเทียบกับ

หน่วยงานภายนอกทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า กฟผ. ยังสามารถ 

เทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและตลาดในภาพรวม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์โดยส่วนใหญ่จะจัดสรรให้กับ

พนกังานทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั แต่ขณะเดยีวกนักม็กีารจ�าแนก 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มพนักงานที่มีความ 

หลากหลายตามลักษณะงาน เช่น เงินเพ่ิมพิเศษค่าปฏิบัติงาน 

ใต้น�้าหรือแบ่งตามพ้ืนที่เส่ียงภัย เช่น เบ้ียเสี่ยงภัยส�าหรับ 

ผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น และ 

สิทธิประโยชน์บางชนดิยังครอบคลมุไปถงึครอบครวัของพนกังาน

ด้วย เช่น เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ตัวอย่างรายการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญมีดังนี้
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401-2

ลำาดับ รายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
พนักงาน

ผู้บริหารระดับสูง ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ

1. อัตราเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

2. อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

3. เงินกู้ยืม เช่น เงินกู้ยืมกรณีจ�าเป็น เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุตร

4. ค่าเช่าบ้าน

5. ค่าล่วงเวลาและค่าท�างานในวันหยุด

6. เครื่องแต่งกาย

7. เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลและบริการ รักษาในสถานพยาบาล กฟผ. (*)

8. เงินสงเคราะห์หรือบ�าเหน็จความชอบกรณี ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต (**)

9. เงินเพิ่มพิเศษตามลักษณะงาน เช่น เงินเพิ่มพิเศษ ค่าปฏิบัติงานใต้น�้า เป็นต้น (**)

10. เบี้ยเสี่ยงภัยและประกันภัยอุบัติเหตุผู้ปฏิบัติงาน ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (***)

หมายเหตุ (*) ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน  (**) เฉพาะลักษณะงาน  (***) เฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย
      O หมายถึง ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  X หมายถึง ไม่ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ในปี 2561 กฟผ. มกีารปรบัปรงุสวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ 

เช่น การก�าหนดประเภทและอตัราอวยัวะเทยีม และอปุกรณ์ในการ

บ�าบดัรกัษาโรคให้ถอืปฏิบตัติามประกาศกระทรวงการคลัง โดย

ไม่ต้องออกระเบยีบ กฟผ. และการปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามที่ 

กฎหมายก�าหนด เป็นวันละ 330 บาท หรือรายเดอืน 9,900 บาท  

เป็นต้น รวมทัง้ยงัดแูลสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ให้แก่บคุลากร 

ในกลุ่มจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) โดยการก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

ไว้ในเงื่อนไขขอบเขตงานและสัญญาการจ้างเหมา บริการ ให้

ผูร้บัจ้างปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและพระราชบญัญตัิ

ประกันสังคมอย่างเคร่งครัด

กฟผ. ให้สิทธ์ิพนักงานหญิงทุกคนลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  

75 วันท�าการ ต่อการคลอดบตุรคราวหนึง่ และเมือ่ครบก�าหนด

แล้ว หากยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้มีสิทธิขอลาต่อได้อีก  

โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่เมื่อรวมทั้งสิ้นแล้ว

ต้องไม่เกนิ 90 วันท�าการ และหากประสงค์จะลาเพ่ือเลีย้งดบูตุร  

ให้มีสิทธิขอลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ 

ไม่เกิน 150 วันท�าการ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  

โดยต้องเป็นการลาติดต่อกนัในคราวเดยีว ส�าหรบัพนกังานชายซึง่ 

ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภรยิาโดยชอบด้วยกฎหมายทีค่ลอดบตุร  

ให้มสีทิธิขอลาได้ภายใน 90 วันนบัแต่วันทีภ่รยิาคลอดบตุร และ

ลาครัง้หนึง่ติดต่อกันไม่เกิน 15 วันท�าการ ทัง้นี ้กรณขีอลาภายใน 

30 วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

ระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันท�าการ กรณีขอลาเมื่อพ้น 30 วัน  

แต่ไม่เกนิ 90 วันนบัแต่วันทีภ่ริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รบัเงนิเดอืน

หรอืค่าจ้างระหว่างลา เว้นแต่ได้ท�าบันทกึชีแ้จงเหตผุลความจ�าเป็น

เสนอผูบ้งัคบับญัชาชัน้ผูอ้�านวยการฝ่ายขึน้ไปพิจารณาอนมุตัใิห้ได้ 

รับเงนิเดือนหรอืค่าจ้างระหว่างลานัน้ แต่ไม่เกิน 15 วันท�าการ
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102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 401-3, 402-1, 403-4

การลาคลอดบุตรและลาเลี้ยงดูบุตร
พนักงาน ปี 2561 พนักงาน ปี 2560

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

a. จ�านวนพนักงานที่ได้รับสิทธิ์ในการลาเพื่อดูแลบุตร 15,315 5,069 20,384 16,447 5,390 21,837

b. จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตร 0 86 86 259 102 361

c. จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตร 0 86 86 256 100 356

d. จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานครบ 12 เดือน หลังจากใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตร 0 85 85 126 59 185

e. อัตราการกลับท�างาน 0 100% 100% 100% 100% 100%

f. อัตราการรักษาพนักงาน 0 98.84% 98.84% 100% 100% 100%

ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน
กฟผ. ให้ความส�าคญักบัแนวทางปฏิบตัติามหลักสิทธิมนษุยชน 

ด้วยการส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้กลุ่มของผูป้ฏิบติังานทีม่จีดุมุง่หมาย 

เดยีวกนัในเรื่องการรักษาสทิธิประโยชนข์องผู้ปฏิบัติงาน ตามที ่

ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญตัแิรงงานรฐัวิสาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  

ได้แก่ สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

(สร.กฟผ.) มวัีตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร คุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพ

การจ้าง ของผูป้ฏิบติังาน และด�าเนนิการให้ความร่วมมอืเพ่ือให้ 

เกดิประสทิธิภาพและรกัษาผลประโยชน์ของ กฟผ. โดยในปี 2561  

สหภาพแรงงาน กฟผ. มีสมาชิกจ�านวน 14,918 คน ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 73.35 ของจ�านวนผูป้ฏิบติังานทัง้หมด และคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ กฟผ. (กกส.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการทวิภาคี 

ประกอบด้วยผูแ้ทนฝ่ายบรหิารและผูแ้ทนจาก สร.กฟผ. ฝ่ายละ  

9 คน ท�าหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่าย 

ผู้ปฏิบัติงานติดตามสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ เร่ืองราว

ร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงาน และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับ

สวัสดิการขององค์การ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนางานด้าน

แรงงานสัมพันธ์ เพ่ือความปรองดองและระงบัข้อขัดแย้งภายใน 

องค์การ รวมถงึพิจารณาปรบัปรงุระเบยีบข้อบงัคบัในการท�างาน

ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงาน 

กฟผ. และคณะกรรมการกจิการสัมพันธ์ กฟผ. มผีลครอบคลุม

ถึงพนักงานทุกคนในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 100

ทัง้นี ้ข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง (collective bargaining 

agreement) ระหว่าง กฟผ. และ สร.กฟผ. โดยปกติจะเกดิข้ึน

เมื่อ สร.กฟผ. ได้ยื่นข้อเรียกร้องเฉพาะเร่ือง และมีการเจรจา 

จนบรรลุข้อตกลงร่วมกนัแล้ว จงึท�าข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 

เป็นหนังสือ และประกาศภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน 

และน�าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (อธิบดีกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน) เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ใน 

พระราชบญัญติัแรงงานรฐัวิสาหกจิสมัพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 27

เนือ่งจากในปี 2561 กฟผ. มกีารปรบัโครงสร้างองค์การ จงึได้ 

มีการจัดท�าแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรยีมความพร้อมให้กบั

กลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงการปรับโครงสร้าง

องค์การใหม่ โดยมกีารวัดระดบัความพร้อมในการเปล่ียนแปลงของ

บคุลากร ผ่านแบบประเมนิความพร้อมการเปล่ียนแปลง มกีลไก 

การส่ือสารและสร้างความเข้าใจแก่พนกังานผ่านการจดั Town hall  

meeting การเดินสายสื่อสาร การประชุมภายในสายงาน และ

การประชาสัมพันธ์ทางอีเมลและเสยีงตามสาย เป็นต้น มกีารสร้าง 

เครอืข่ายตัวแทนการเปล่ียนแปลง ตลอดจนมกีารประชมุร่วมกนั 

ระหว่างฝ่ายบริหารกับกรรมการ สร.กฟผ. และให้ผู้แทนจาก 

สร.กฟผ. เข้าร่วมเป็นคณะท�างานปรบัปรงุกรอบอตัราก�าลังและ

จดัท�าสมรรถนะความสามารถตามลักษณะงานของ กฟผ. อกีด้วย
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102-38, 102-39, 103-1, 103-2, 103-3, 404-3

การประเมินผลงานและการกำาหนดค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์การประเมนิ ซึง่แบ่งเป็นตัวชีวั้ดเชงิพฤตกิรรมรายบคุคล  

ร้อยละ 30 และการประเมนิตามข้อตกลงการปฏิบตังิานร่วมกนั 

ระหว่างผูบ้งัคับบญัชาของหน่วยงานและผูป้ฏิบติังาน ร้อยละ 70 

และน�าผลการประเมนินัน้ไปประกอบการพิจารณาให้ค่าตอบแทน 

การแต่งต้ัง และการพัฒนาบุคลากรต่อไป ทั้งนี้ ก�าหนดให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมีการ

ก�าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานชายและหญิง

อย่างเท่าเทียมกัน

 

กฟผ. มีกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทน โดยน�านโยบาย

ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายฝ่ายบริหารที่ค�านึงถึงปัจจัยภายนอก

องค์การและสังคมโดยรอบ ข้อเรียกร้องของผู้ปฏิบัติงาน 

ผ่านสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.  

ผลส�ารวจความผกูพัน รวมถงึการเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรอื

นโยบายภาครฐั และผลการส�ารวจข้อมลูจากหน่วยงานภายนอก 

มาศกึษาและวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทน

ต่อคณะกรรมการบรหิาร กฟผ. และคณะกรรมการ กฟผ. กรณี

เป็นสภาพการจ้างทีเ่กีย่วกบัการเงนิทีม่อียูเ่ดมิ แต่หากนอกเหนอื

จากทีก่ล่าว จะต้องเสนอคณะกรรมการแรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพันธ์

และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

• อตัราส่วนค่าตอบแทนของพนกังานชายและพนกังานหญงิ

• อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานท่ีได้รับค่าตอบแทน

สูงสุด (พนักงานระดับ 14) ต่อค่ากลางของค่าตอบแทนรายปี

ของพนักงานทั้งหมด คือ 3.96 : 1

• อัตราส่วนของร้อยละค่าตอบแทนรายปีที่เพ่ิมข้ึนของ

พนกังานที่ได้รบัค่าตอบแทนสูงสุด (พนกังานระดบั 14) เทยีบกบั 

ร้อยละของค่ากลางของค่าตอบแทนรายปี ทีเ่พ่ิมข้ึนของพนกังาน

ทั้งหมด คือ 1.06 : 1

การพัฒนาบุคลากร 
การท่ีองค์กรจะสามารถขับเคล่ือนเพ่ือให้บรรลุยังวิสัยทัศน์

และเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ได้นัน้ บคุลากรในองค์กรนบัเป็นทรพัยากร

ที่ส�าคัญอย่างย่ิง ดังนั้นการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความ

สามารถ และทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัภารกจิในปัจจบุนั รวมทัง้การ 

เตรียมความพร้อมให้สามารถท�างานได้ในอนาคตจงึเป็นส่ิงส�าคญั

ปัจจบุนั ผูบ้รหิารของ กฟผ. ก�าลังจะเกษยีณอายุจ�านวนมาก  

กอรปกับการขาดช่วงอายุของพนักงานระหว่างผู้บริหารกับ 

ผูป้ฏิบติังาน การขาดผูส้บืช่วงการบรหิารจงึเป็นประเดน็ส�าคัญและ

ส่งผลกระทบกบัองค์กร กฟผ. ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของปัญหา

ดงักล่าว จงึได้จัดโครงการเตรียมผูบ้ริหารในการสบืทอดช่วงการ

บรหิาร "Successor & Talent" ซึง่มแีนวทางการด�าเนนิงาน ดงันี้ 

• คณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

ในการด�าเนนิการ โดยมฝ่ีายทรพัยากรบคุคลและพัฒนาองค์การ 

และฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพเป็น 

ผู้ด�าเนินการตามนโยบายและ Development Roadmap

• ด�าเนินการคัดเลือก Successor & Talent โดยมีคณะ

กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและพัฒนากลุ่ม 

เป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสืบทอดช่วงการบริหาร 

เพ่ือเตรียมผู้สืบทอดช่วงการบริหารให้เพียงพอและมีคุณภาพ

ตามหลกัมาตรฐานสากล รวมถงึท�าหน้าทีพิ่จารณาประเดน็หรือ

ข้อร้องเรยีนต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิข้ึน โดยมกีารจดัประชมุเป็นประจ�า

ทุกปีตามวาระ 

1 1 1111 0.98
1.02

0.98

1.08

0.98

1.07พนักงาน

พนักงาน
สัญญาจ้าง
พิเศษ
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103-2, 103-3, 404-1, 404-2

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะบุคลากร 
ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาและยกระดับทักษะของ

ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานในระดับต�าแหน่งสูงขึ้น อาทิ 

โครงการพัฒนากลุ่มผู้มีศักยภาพระดับ 10 ระยะยาว ซึ่งวาง

เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การด�ารงต�าแหน่งบริหารระดับสูง 

ในอนาคต โดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ การคิดเชิง 

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) 

ภาวะผู้น�าภายใต้ความเปลี่ยนแปลง และค�านึงถึงจริยธรรมทาง

ธุรกจิ รวมทัง้พัฒนาทกัษะการคดิเชงินวัตกรรม และสร้างโครงการ

หรือชิ้นงานเชิงนวัตกรรมจริง ด้วยหลักสูตร Thailand’s future 

energy leader 2018 และหลักสตูรเสรมิสร้างทกัษะเชงินวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน อกีทัง้ยังมกีารพัฒนาหลักสูตรส�าหรบั

ระดับปฏิบัติการ อาทิ EGAT Get Start Program ส�าหรับ 

ผู้ปฏิบัติงานระดับ 4-6 ท่ีมีอายุงาน 1 ปี เพ่ือสร้างความเข้าใจ

เกีย่วกบัสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของผูป้ฏิบติังาน  

กฟผ. ที่องค์กรคาดหวัง กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มี

ความรู้และทักษะที่ช่วยขับเคล่ือนให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ประสบความส�าเร็จ โครงการ EGAT Young@Heart เพื่อเพิ่ม

ความเข้าใจเชงิธุรกจิและทกัษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงสนบัสนนุ

ให้เกิดการแลกเปล่ียนและระดมความคิดเห็นให้กับกลุ่ม EGAT 

Young Gen ที่มีพลังและแนวคิดใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ 

อาสาสมัครที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมเป็น EGAT Young Gen  

ซึง่เป็นตัวแทนจาก 10 สายงาน จ�านวนประมาณ 100 คน โดยใช้

กระบวนการ Project Based และน�า Business Model Canvas 

มาเป็นเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์โครงการ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์

อย่างเป็นรปูธรรม ผลส�าเรจ็จากโครงการนี ้เช่น โครงการ CSR 

คุณสายชล และโครงการ EGAT Academy เป็นต้น

• มโีครงการพัฒนากลุ่มผูสื้บทอด กลุม่เตรยีมความพร้อม  

และกลุ่มศักยภาพ โดยการพัฒนาและเสริมสร้างความรู ้

ความสามารถของกลุม่เปา้หมายตาม Core Competency และ  

Managerial competency รวมทั้งความสามารถในการคิด 

เชงิธุรกจิ (Business Acumen & Entrepreneurship) และประเด็น 

ส�าคัญต่าง ๆ ทีส่อดคล้องตามบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมกีาร 

พัฒนาในหลายรูปแบบ อาทิ Project Based Learning (PBL) 

Blended Program และ Project Coaching มุง่เน้นการสร้างสรรค์

นวัตกรรมและแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นต้น

• มีการจัดสรรงบประมาณส�าหรับพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 

รวมทั้งมีกระบวนการติดตามหรือประเมินผลการพัฒนา 

ในทกุโครงการ และน�าผลการพัฒนานัน้มาพิจารณาเป็นส่วนหนึง่

ของปัจจัยน�าเข้าในการพัฒนาโครงการต่อไป

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อคนต่อปี จำาแนกตามเพศและประเภทของพนักงาน

90.71 90.61
80.92

97.68

164.32 164.22

67.89

86.88

133.92

87.60

30.74
35.43

43.4032.69
45.41

52.51
46.45

46.38

56.36
50.88

34.93
36.24

37.51 42.22
44.3240.06

47.49
50.57

50.17
48.35

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 12 ขึ้นไป)
ผู้บริหาร (ระดับ 8-11)
ปฏิบัติการ (ต�่ากว่าระดับ 8)
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404-2

ด้านเทคนิค อาทิ Model Plant ซึ่งเป็นหลักสูตรเพ่ือมุ่งสู่ 

การเป็นโรงไฟฟ้าในระดบั Global Top Quartile ให้แต่ละโรงไฟฟ้า 

ที่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะลดค่าใช้จ่ายและเดินเครื่องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การพฒันาผู้ควบคมุงาน (Inspector) เนือ่งจาก กฟผ.  

ขาดบคุลากรท�างานในปัจจบุนั และไม่มกีารรบัคนใหม่เข้ามาเสริม

ทดแทน จึงได้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้เป็นผู้ควบคุมงาน  

งานจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น งานก่อสร้างและงานบ�ารงุรกัษาภายใน

ตวัโรงไฟฟ้า หลักสตูรนี้ได้มกีารเรยีนรูด้้านกฎระเบยีบ กฎหมาย 

และการส่ือสาร เพ่ือให้ประสานงานกับผู้รับจ้างได้โดยไม่ขัด 

ต่อระเบียบ กฎหมาย และส่ือสารกับผู้รับจ้างให้ท�างานตามที่

ต้องการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ หลกัสตูรโรงไฟฟ้าใหม่ กงัหนัลม  

ณ ล�าตะคอง เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงังานหมนุเวยีนโดยใช้กงัหนัลม 

เป็นตวัผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานสามารถท�างานกบัโรงไฟฟ้า 

แบบกงัหนัลม ณ ล�าตะคอง ได้ หลักสูตรด้านเทคนิคเดินเครื่อง 

และบ�ารงุรกัษาของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึง่เป็นหลักสตูรทีม่อียูแ่ล้ว 

ได้น�ามาสอน ส�าหรับบางโรงไฟฟ้าที่ได้มีการเปล่ียนแปลงเป็น 

โรงไฟฟ้าแบบใหม่ที่ใช้ก�าลังคนต่อเมกะวัตต์จ�านวนน้อยท�าให้ 

บคุลากรทีม่อียู่เดิมเกนิ จงึต้องพัฒนาบุคลากรเหล่านัน้ให้สามารถ

หมุนเวียนไปท�างานอื่นได้

การเตรยีมความพร้อมผู้ทีจ่ะเกษยีณอายใุนโครงการปัจฉมิ

นเิทศ : เรือ่งต้องรูข้องผูเ้กษยีณ เพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ 

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการพึงได้รับหลังเกษียณอายุ  

อีกทั้งเป็นการสร้างความพร้อมในวัยหลังการเกษียณ และการ 

เตรยีมใช้ชวิีตในวยัสูงอายุได้อย่างมศีกัดิศ์รแีละมคีณุค่า กลุ่มเป้า

หมาย คือผู้ที่มีก�าหนดเกษียณอายุราชการในปี 2561 และกลุ่ม 

ผู้เกษียณอายุทางเลือก โดยใช้กระบวนการบรรยายให้ความรู้ 

ในด้านการเงนิ กองทนุส�ารองเลีย้งชพี และสวัสดิการหลังเกษยีณ

ของ กฟผ. 

หลกัสตูรปฐมนเิทศผู้ปฏบัิตงิานใหม่ : รบัขวญัวันเข้าท�างาน 

เชือ่มประสานภายในองค์กร มวัีตถปุระสงค์เพ่ือให้ผูป้ฏิบตังิานใหม่

ได้รบัความรู ้ความเข้าใจในพันธกิจ วิสัยทศัน์ ค่านยิม วัฒนธรรม  

กฎระเบยีบ และกจิการขององค์กร ตลอดจนมคีวามเข้าใจระบบงาน 

และคุณค่าของงานแต่ละประเภท (Value Chain) ท�าให้สามารถ

เชื่อมโยงและมองเห็นงานภาพรวมของ กฟผ. รวมทั้งการสร้าง

ความคุน้เคย ก่อให้เกดิสัมพันธภาพทีด่รีะหว่างกัน เพ่ือประโยชน์

ในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาก�าลังคนระดับช่างเทคนิค

และนักเทคโนโลยีตามหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา (สอศ.) (ปี 2558-2563) ในหลักสูตรระบบทวิภาคี 

ระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) โดยในปี 2561 ด�าเนนิการ 

ฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัด สอส. จ�านวน  

7 วทิยาลยัทัว่ประเทศ ในสาขาที ่กฟผ. มคีวามเชีย่วชาญ ได้แก่ 

ด้านเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้าและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลิตไฟฟ้า ซึง่เป็นการพัฒนาผูป้ฏิบติังานของ กฟผ. ให้สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรูห้ลกัของ กฟผ. สูสั่งคม และส่งผลกลบัคนืสู่  

กฟผ. อย่างยั่งยืน เมื่อ กฟผ. รับนักศึกษาบางส่วนที่ส�าเร็จ 

การฝึกอาชพีเข้าท�างาน และส่วนทีเ่หลือสามารถน�าความรูไ้ปใช้

ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ทนุการศกึษา กฟผ. ให้ทนุการศกึษาพนกังานในด้านเทคนคิ 

แบ่งเป็นทนุการศกึษาใหม่ (เริม่ศกึษาในปี 2561) จ�านวน 17 ทนุ  

ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 16 ทุน และระดับ

ปรญิญาเอก 1 ทนุ ใน 14 สาขาวิชา อาท ิInformation Security,  

Renewable Energy and Clean Technology, Advanced Electrical  

Power Systems Engineering และ Electrical Engineering 

และทุนการศึกษาต่อเนื่องมาจากปีอื่น จ�านวน 25 ทุน ประกอบ

ด้วยทนุการศึกษาระดบัปรญิญาโท 20 ทนุ และระดบัปรญิญาเอก 

5 ทุน ใน 15 สาขาวิชา อาทิ Electrical Power Engineering, 

Geotechnical and Earth Resources Engineering, Water 

Resources Engineering และ Civil and Environmental  

Engineering for Sustainable Co-development
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กฟผ. ได้จัดการดูแลสถานประกอบกิจการและพนักงาน 

ให้มสีภาพแวดล้อม ตลอดจนสวัสดภิาพในการท�างานทีด่ ีปลอดภัย 

และถกูสขุลักษณะตามหลกัอาชวีอนามยั ข้อก�าหนดตามกฎหมาย 

หรือมาตรฐานสากล โดยในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้าน 

สุขภาพ อาชวีอนามยั และความปลอดภัย พนกังานทกุคนจะได้รบั 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงานที่มี

ความเสีย่ง และการตรวจสขุภาพพิเศษเพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัโรค 

ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการท�างานตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่ง 

ในปี 2561 ไม่มกีารตรวจพบผูป้ฏิบตังิานซึง่มโีรคอนัเกดิจากการ 

ท�างาน ส�าหรับกรณีท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุ

ปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. พนักงานจะได้รับค่าทดแทนและสิทธิ 

ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของส่วนราชการ

และเอกชน ตลอดจนความคุม้ครองตามระเบยีบปฏิบติัของ กฟผ. 

และตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกจิสมัพันธ์

ก�าหนด นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีมาตรการเฝ้าระวังภัยจากบุคคล 

ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อทรัพย์สินและร่างกายของพนักงานอีกด้วย

กฟผ. มีประกาศ กฟผ. ที่ 27/2561 เรื่องนโยบายความ

ปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพ เป็นกรอบในการน�า

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่การปฏิบัติ 

ตามระเบียบ กฟผ. ที่ 170 ว่าด้วย มาตรฐานการจัดการ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ของ กฟผ. เช่น การผลิตไฟฟ้า บ�ารุง

รักษา ระบบส่ง ก่อสร้าง วิศวกรรม ขนส่ง และบริการ ฯลฯ 

นอกจากนี ้ยังมปีระกาศจ�าแนกองค์ประกอบและจดักลุ่มหน่วยงาน 

ใน กฟผ. ตามลักษณะความเส่ียงเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

กลุ่มรบัรอง (Certified Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่มโรงไฟฟ้า  

เหมือง บ�ารุงรักษา และปฏิบัติการเขตหรือภาค ซึ่งกลุ่มนี้ต้อง

ได้รบัการตรวจประเมนิเพ่ือขอการรบัรองตามมาตรฐาน มอก./

OHSAS 18001 หรือ ISO 45001 จากหน่วยรับรองภายนอก 

กลุ่มตรวจพิสูจน์ (Verified Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่ม

วิศวกรรม ก่อสร้าง ขนส่ง บริการ ส�ารวจ ควบคุมระบบ และ

ส่ือสาร และกลุม่เฝ้าระวัง (Monitored Group) ได้แก่ หน่วยงาน 

ในกลุ่มบริหารจัดการและส�านักงาน โดยสองกลุ่มหลังนี้ต้อง 

ได้รับการตรวจประเมินโดยฝ่ายความปลอดภัย เพ่ือทวนสอบ

ความสอดคล้องกับระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 170 ด้วย

ในการน�ามาตรฐานไปปฏิบตันิัน้ มกีารจดัท�าคูม่อื (Manual) 

ขั้นตอนการด�าเนินงาน (Procedure) และวิธิปฏิบัติงาน (Work  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Instruction) ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมของแต่ละสายงาน 

หรือหน่วยงาน การด�าเนินการในภาพรวมของ กฟผ. ยังม ี

หน่วยฝึกอบรมหลักสูตรตามกฎหมายด�าเนินการขึ้นทะเบียน

วิทยากรและจดัอบรมให้กบัพนกังาน กฟผ. เช่น หลกัสูตรเจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยระดบับรหิาร ระดบัหวัหน้างาน และความปลอดภัย

ในการท�างานในที่อับอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ กฟผ. ยังมี

ระเบียบ 289 ว่าด้วยการจัดการอุบัติการณ์ เพ่ือให้มีการแจ้ง 

การรายงาน การค้นหาสาเหตุ และการแก้ไขป้องกันเมื่อเกิด

อุบัติการณ์ รวมถึงระเบียบ 315 ว่าด้วยอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) 

เพ่ือให้มีการค้นหาความจ�าเป็นในการใช้ PPE อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับความเส่ียง ก�าหนดคุณลักษณะ (Specification) 

ของ PPE ก�าหนดวิธีการเบกิซือ้ และการควบคมุดูแลให้พนกังาน

สวมใส่อย่างเคร่งครัด

อกีท้ัง กฟผ. ยังจดัให้มคีณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน 

เรือ่งก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549  

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดย

วิธีการเลือกตั้ง มีวาระ 2 ปี มีหน้าที่จัดท�านโยบาย แผนงาน  

และแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างานให้แก่พนักงาน วางระบบการ 

แจ้งสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งติดตามความคืบหน้า 

การด�าเนนิงาน และดแูลงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือความปลอดภัย

ของพนกังานทกุคน  ตามสถานประกอบกจิการของ กฟผ. ได้แก่ 

ส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง  

ในปี 2561 กฟผ. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จ�านวน 31 คณะ รวม 377 คน  

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและรองประธาน 27 คน  

กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารจ�านวน 146 คน กรรมการผู้แทน 

ฝ่ายลูกจ้างจ�านวน 146 คน และเลขานุการ 26 คน กรรมการ

และเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 6 คน 

นอกจากนี ้กฟผ. ยังมรีะบบรายงานความสูญเสียและอบุตัเิหตุ 

(EGAT Loss and Accident Reporting System : LARSH) ซึ่ง

เปิดให้ทกุหน่วยงานของ กฟผ. ได้รบัสิทธ์ิในการป้อนข้อมลูเข้าสู ่

ระบบผ่านทางเว็บไซต์เมือ่มอีบุติัเหต ุและมกีารวิเคราะห์แนวโน้ม 

ความเส่ียงด้านความปลอดภัยเพ่ือหาทางป้องกันเหตุการณ์ 

ไม่คาดฝันในอนาคต
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สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ปี 2559 (ราย) ปี 2560 (ราย) ปี 2561 (ราย)

อุบัติเหตุ 84 92 71

 - ชาย 75 87 64

 - หญิง 9 5 7

หยุดงาน 14 27 14

ไม่หยุดงาน 67 65 54

เสียชีวิต 0 0 2

อยู่ระหว่างสรุปผล 1

อัตราความถี่ (ค่าดัชนี)

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
(Disabling Injury Frequency Rate-DIFR )

0.47 0.63 0.44

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

0.126 0.125 0.066

อัตราความรุนแรง (ค่าดัชนี)

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
(Disabling Injury Severity Rate-DISR)

3.73 7.59 331.55

ดัชนีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
(Disabling Injury Index-DII)

0.001 0.005 0.14

ส�าหรบัการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย

ของผูร้บัจ้าง (Contractor)/ผูร้บัจ้างช่วง (Sub-Contractor) ของ 

กฟผ. นัน้ จะด�าเนนิการให้เป็นไปตามเงือ่นไขประกอบสญัญาจ้าง 

(TOR) ซึง่จะมรีายละเอยีดอย่างน้อยให้ปฏิบตัติามกฎหมายด้าน

ความปลอดภัยทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั โดยมผีูค้วบคมุงานของ 

กฟผ. เป็นผู้ควบคุมก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามกรณี

งานจ้างเหมาก่อสร้าง กฟผ. ได้ก�าหนดระเบียบ 129 ว่าด้วย 

ข้อก�าหนดส�าหรบัการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน

เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และ

ผูรั้บเหมาช่วง ใช้เป็นเกณฑ์ในการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงมีการ

ติดตามสถิติอุบัติเหตุของพนักงานของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง  

เช่น โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 

ระยะที ่1 มอีบัุติเหตใุนปี 2561 รวม 17 คร้ัง แบ่งเป็น ชาย 14 ครัง้  

หญิง 3 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต  
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การดูแลชุมชน
กฟผ. มแีนวทางการด�าเนนิงานกบัชมุชนรอบพ้ืนทีป่ฏิบตักิาร

ทกุแห่ง ซึ่งครอบคลมุถึงการสานสัมพันธ์ การศึกษาประเมินผล 

กระทบ และการด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงชุมชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลกระทบจากการมีโครงการของ กฟผ. โดยสามารถ 

ร่วมแสดงความคดิเหน็ น�าเสนอข้อมลู ข้อโต้แย้ง หรอืข้อเสนอแนะ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการนัน้  

อันเป็นการส่ือสารสองทาง เพ่ือเกิดความเข้าใจและการรับรู้  

การเรยีนรู ้และการปรบัเปล่ียนโครงการร่วมกนั ซึง่จะเป็นประโยชน์ 

กับทุกฝ่าย

ส�าหรบัหลักเกณฑ์การจดัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

ท�ารายงาน IEE EIA และ EHIA นั้น มีการก�าหนดเกณฑ์ขั้นต�่า

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ โดยจะต้องยึดหลักการ 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และการจัดกระบวนการรับฟัง

ความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีต้องด�าเนนิการโดย

ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน ทัง้นี้ 

สรุปแนวทางการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนตามประกาศ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มีดังนี้

รายงาน จำานวนครั้ง
(อย่างน้อย) การรับฟังความคิดเห็น วัตถุประสงค์

IEE 1 ครั้งที่ 1 รับฟังความคิดเห็นระหว่างจัดท�ารายงาน • เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น
ในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล 

• น�าผลที่ได้จากการรบัฟังความคดิเหน็ระบไุว้ในรายงานฯ รวมทัง้น�ามา
ประกอบการพิจารณาก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

EIA 2 ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการ รายละเอยีดโครงการ ขอบเขตการศกึษา  
และการประเมินทางเลือกโครงการ 

• เพ่ือให้ข้อมลูกบัประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัรายละเอยีด 
โครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม รวมทัง้ขอบเขตการศกึษาและการประเมนิทางเลอืกโครงการ  
เพ่ือน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้
ประกอบการศึกษาและการจัดท�ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

ครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท�าร่าง
รายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม 

• เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น�ามา
ปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานฯ 

EHIA 3 ครั้งที่ 1 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก�าหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม

• เพ่ือให้ข้อมลูกบัประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัรายละเอยีด 
โครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกเพื่อน�า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบ
การศึกษาและการจัดท�ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

ครั้งที่ 2 การจัดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการ
ประเมินและจัดท�ารายงานฯ 

• เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล
ของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน

ครั้งที่ 3 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือทบทวน 
ร่างรายงานฯ และมาตรการฯ 

• เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ 
ความถกูต้องและความครบถ้วนสมบรูณ์ของร่างรายงานฯ เพ่ือน�าเสนอ 
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่างรายงานฯ ดังกล่าว 
น�าข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรบัฟังความคดิเหน็ให้น�ามา
ปรบัปรงุร่างรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึง่ 
ของรายงานฯ 
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ในปี 2561 โครงการทีจ่ดัการประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้ 

• การรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสยี

ส�าหรับการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสขุภาพ (EHIA) จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ การประชมุรบัฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวน

ร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ค.3) ส�าหรับ

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพส่ิงแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ (EHIA) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที ่2 

• การรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสยี

ส�าหรับการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งท่ี 2 โครงการโรงไฟฟ้า

วังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 โครงการสถานีเก็บ

รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบ

ลอยน�้า (FSRU) โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการ 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้

• การรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสยี

ส�าหรบัการจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) 

จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 โครงการระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง 2-ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่าน

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง 2-บางละมุง 2 (ส่วนที่ 

พาดผ่านพ้ืนทีป่่าอนรัุกษ์เพ่ิมเติม) และการจดัเวทรัีบฟังความคดิเหน็ 

ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสีย ครัง้ที ่1 โครงการระบบโครงข่าย 

ไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อุบลราชธานี 3-อุบลราชธานี 1 (ส่วนที่

พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

ทัง้นี ้ในปี 2561 กฟผ. ได้ทบทวนกระบวนการรบัฟังความเหน็ 

ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่โดยให้เข้าถึงชุมชน ประชาชนอย่าง

ทั่วถึงมากขึ้น เช่น การส่งหนังสือเชิญทุกครัวเรือน เพ่ือให้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง การชดเชยและ 

การเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ และเสนอความเหน็ เป็นการมุง่เน้น

การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการด�าเนินงานของ กฟผ. 

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึง่ข้อคดิเหน็และข้อห่วงกงัวลทัง้หมด

จะน�าไปวางมาตรการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

และผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

นอกจากนี ้กฟผ. ยังตระหนกัและให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิงาน 

ของ กฟผ. จึงได้จัดต้ังศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. ท�าหน้าที่

รับและรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน การใช้สิทธ์ิอุทธรณ์ตาม

กฎหมาย ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ผ่าน 6 ช่องทาง และส่งเรื่องให้สายงานที่รับผิดชอบด�าเนินการ

ปรบัปรงุแก้ไข และรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการ

บรหิารสายงาน รวมทัง้รายงานผลให้ศูนย์จดัการข้อคดิเหน็ กฟผ.  

ทราบ ซึง่ศนูย์จดัการข้อคดิเหน็จะจดัท�าหนงัสือแจ้งกลบัเบือ้งต้น 

ไปยังผูเ้สนอข้อคดิเหน็ภายใน 2 วันท�าการ โดยเร่งรดัและติดตาม 

ให้มีการตอบกลับหนังสือร้องเรียนทุกเร่ืองภายในระยะเวลา 

ที่กฎหมายก�าหนด กรณีต้องใช้เวลาในการด�าเนินการนานกว่า

ระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจะต้องจดัท�า 

หนังสือแจ้งความก้าวหน้าการด�าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

เป็นระยะ เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาได้รับ 

การตอบสนอง รวมทัง้เพ่ือให้คณะกรรมการ กฟผ. และผูบ้รหิาร 

ระดบัสงูได้ทราบภาพรวมการด�าเนนิงานเรือ่งการบรหิารจดัการ

ข้อร้องเรียน ศูนย์จัดการข้อคิดเห็นได้จัดท�ารายงานสรุปผลการ

ด�าเนินงานในภาพรวมเสนอให้ทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส 

และรายปีด้วย

ส�าหรับโครงการพัฒนาชุมชนนั้น กฟผ. ได้ร่วมมือกับ 

เครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ในการด�าเนินโครงการ พร้อมทั้ง

ได้น�าการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุ (Social 

Return on Investment : SROI) มาใช้ในการประเมินผลลัพธ์

ทางสังคม เพื่อประเมินกิจกรรมที่ กฟผ. ด�าเนินการหรือให้การ

สนบัสนนุ โดยปี 2561 กฟผ. มกีารเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกบัแนวทางการประเมนิผลลพัธ์ทางสงัคม (Social Impact 

Assessment : SIA) และ SROI แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ CSR 

ทุกสายงาน เพ่ือให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับโครงการ CSR 

ต่าง ๆ ของ กฟผ. ได้ต่อไป รวมทั้งได้ก�าหนดให้มีการติดตาม 

และประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคม 

จากการลงทุน จ�านวน 3 โครงการ 4 พื้นที่ ดังนี้
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โครงการชีววิถเีพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ชมุชนบ้านดงเรือง  

อ.หนองหาน จ.อุดรธานี และชุมชนบ้านดงป่าสัก อ.ภูเพียง 

จ.น่าน ซึง่โครงการดงักล่าวมวัีตถปุระสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจในหลักเศรษฐกจิพอเพียงของในหลวงรชักาลที ่9 และ

วิถกีารด�าเนนิชวีติ การท�าเกษตรกรรมแบบธรรมชาต ิลดต้นทนุ 

การใช้สารเคมี ผลผลิตปลอดสารพิษ โดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ 

(Effective Microorganisms : EM) ในการเกษตร การประมง 

ปศสัุตว์ และการจดัการส่ิงแวดล้อม ช่วยเสรมิสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง 

และสร้างเศรษฐกจิชมุชนให้ยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายในการพัฒนา

ต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ กฟผ. ได้เผยแพร่ขยายผล 

โครงการฯ ไปสู่ชมุชนต่าง ๆ ทัง้ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเขือ่น โรงไฟฟ้า 

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็น

ศูนย์เรียนรู้ และบางชุมชนได้ขยายผลเพ่ิมเติมไปสู่เป้าหมาย 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 มชีมุชนต้นแบบชวีวิถ ีซึง่หมายถงึชมุชนทีน่�าแนวทาง 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การเพาะปลูก  

เล้ียงสัตว์ ประมง และส่ิงแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการลดรายจ่าย 

ในครวัเรอืนและผนกึกนัเป็นชมุชนทีเ่ข้มแข็งอย่างเป็นรปูธรรมและ

ยัง่ยนื และพัฒนาเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้แก่ชมุชนอืน่ ๆ เพ่ิมขึน้จ�านวน 

15 ชุมชน รวมทั้งหมดนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2542 จ�านวน 

54 ชมุชน และมกีารขยายผลสูช่มุชนต่าง ๆ จ�านวน 309 ชมุชน  

โรงเรยีน 14 แห่ง มส่ิีงประดษิฐ์และนวตักรรมทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน 

31 ผลงาน และงานวิจัย 6 เรื่อง
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413-1

โครงการคนรักษ์ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า เข่ือนภูมิพล 

จ.ตาก ซึง่มวัีตถปุระสงค์เพ่ือส่ือสารและสร้างความเข้าใจเรือ่งการ 

บรหิารจดัการน�า้แก่กลุม่ผูใ้ช้น�า้ ทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้  

เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น�้าที่ 

ชมุชนสามารถด�าเนนิการได้ตามวถิขีองชมุชนเอง โดยมกีารจดัตัง้ 

คณะกรรมการคนรกัษ์ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ การจดัประชมุภาค ี

เครอืข่าย การลงพ้ืนทีป่ระชมุกบัหวัหน้าส่วนราชการ ผูน้�าท้องถิน่  

และพบปะผูใ้ช้น�า้ในชมุชน เพ่ือสือ่สารข้อมลูและรบัฟังความคดิเหน็ 

ของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนผ่าน 

โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการปลูกป่าแลกข้าว โครงการสร้าง 

ฝายชะลอน�า้ โครงการสร้างแนวป้องกนัไฟ โครงการแจกต้นกล้า 

กาแฟ และการท�านาขั้นบันได เป็นต้น

โครงการป่าชมุชนบ้านเขายายเทีย่ง โรงไฟฟ้าล�าตะคอง-ชลภาวัฒนา  

จ.นครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมวิถีความเป็นอยู่

ของชุมชนบ้านเขายายเที่ยงอย่างพอเพียงและยั่งยืนภายใต้ 

การอนรุกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ่านการด�าเนนิงานทัง้ด้าน

การจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด้านเศรษฐกจิ และด้านสังคมภายในชมุชน โดยมกีจิกรรมต่าง ๆ 

อาท ิการรกัษาสภาพป่ามใิห้ถกูท�าลายจากคนและไฟป่า การปลูก 

ต้นไม้เพ่ิมเติมและสร้างฝายชะลอน�้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

จากภายนอกที่มาร่วมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

บ้านเขายายเที่ยง การสร้างกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเพื่อ 

รักษาป่าในชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบเส้นทาง 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเขายายเที่ยง และการสร้างกลุ่มอาชีพ  

สร้างรายได้จากการต้อนรบันกัท่องเทีย่วเชงินเิวศบ้านเขายายเทีย่ง  

เช่น กลุ่มแม่บ้านจดัท�าอาหาร กลุ่มมคัคเุทศก์ กลุ่มดแูลรกัษาป่า  

กลุม่เพาะพันธ์ุกล้าไม้ท้องถิน่และไม้ดอกไม้ประดบั กลุ่มเพาะเหด็ 

กลุ่มจกัรยานท่องเทีย่ว กลุ่มหาน�า้ผึง้ป่า และกลุ่มขายสินค้าชมุชน
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การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
กฟผ. มุ่งมั่นไตร่ตรองตรวจสอบและประเมินความเส่ียง 

ที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง การหลีกเลีย่งการร่วมกระท�า 
ความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการดูแลสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานในการท�างานของผู้ปฏิบัติงานและของลูกจ้างบริษัท
ผูร้บัเหมา โดยก�าหนดให้ประเดน็ด้านสิทธิมนษุยชนเป็นส่วนหนึง่
ของนโยบายต่าง ๆ อาท ินโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยนืของกลุม่ 
กฟผ. นโยบายการด�าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. และ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ 
กฟผ. รวมถงึมกีารทบทวนและปฏิบตัติามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ISO26000 และ ISO14001 เพื่อวิเคราะห์ถึง 
ผลกระทบต่อชมุชนและสังคม รวมถงึแนวทางการแก้ไขในกรณ ี
เกิดปัญหา และ มอก.18001:2554 BS OHSAS 18001:2007  
ISO 45001:2018 และ EGAT SMS เพ่ือบรหิารความปลอดภัยในการ 
ท�างานและจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้เหมาะสมกบัภารกจิงาน 
ของลูกจ้าง ผูร้บัจ้าง โดยระบไุว้ในแนบท้ายสญัญา นอกจากนี ้ยงัม ี
ด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญในปี 2561 ดังนี้ 

การทบทวนและประเมินการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ขององค์กรตามแนวทาง ISO 26000 ผ่านการทวนสอบเอกสาร
หลักฐานการด�าเนนิงาน การตรวจสอบพ้ืนทีป่ฏิบตังิานจรงิ และ
การสัมภาษณ์ โดยคณะด�าเนนิงานและทวนสอบความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทวนสอบ 
จากสายงานต่าง ๆ และมหีน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบนัรองรับ 
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นผูค้วบคมุและตดิตามการทวนสอบ 
การทวนสอบดังกล่าวครอบคลุมการด�าเนินงานของทุกสายงาน
ใน 8 ประเด็น ประกอบด้วย การตรวจสอบและประเมินสถานะ
ขององค์กร สถานการณ์ทีม่คีวามเส่ียงในเรือ่งสทิธิมนษุยชน การ
หลีกเล่ียงการร่วมกระท�าความผิดในการละเมิดสิทธิ การแก้ไข
ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม การเลือกปฏิบัติและ
กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ สิทธิการเป็นพลเมืองและ
สิทธิทางการเมอืง สทิธิทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน

การสื่อสารให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 และการเตรียมความพร้อมสู่
การน�าไปปฏิบัติ จ�านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วม
รับฟังรวม 292 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของพนักงานทั้งหมด 

การส่งเสริมการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ผ่าน 
การด�าเนินงานต่าง ๆ อาทิ

• ก�าหนดเงื่อนไขและสัญญาการจ้างให้คู่ค้า ผู้จัดหา หรือ 
ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ 
คุม้ครองแรงงาน และพระราชบญัญัติความปลอดภัย อาชวีอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มคีณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 
ตรวจสอบคณุสมบติัของผูร้บัเหมาให้เป็นไปตามเอกสารงานจ้าง 
รวมทัง้มกีารก�ากบัดแูลไม่ให้บรษิัทคูสั่ญญาละเมดิสิทธิมนษุยชน
ต่อลูกจ้างของบริษัทในการท�างานให้กับ กฟผ. ด้วยการสื่อสาร
ให้ผู้แทนของบริษัทคู่สัญญาและหัวหน้าทีมงานจ้างเหมาของ 
ทุกบริษัทได้รับทราบโดยตรงในการประชุมเริ่มงานครั้งแรก

• ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพของ 
คนพิการ โดยในปี 2561 กฟผ. มกีารจ้างงานคนพิการจ�านวน 41 คน  
และสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการฝึกงานให้แก่
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจ�านวน 96 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
10,512,000 บาท หรอืคิดเป็น 109,500 บาท ต่อคนพิการ 1 คน 
แบ่งเป็นหลักสตูรเศรษฐกจิพอเพียง โดยมลูนธิิพระมหาไถ่เพ่ือการ
พัฒนาคนพิการ จ�านวน 66 คน เป็นเงิน 7,227,500 บาท และ
หลักสูตรเจ้าหน้าทีป่ระจ�าส�านกังาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จ�านวน 30 คน เป็นเงิน 3,285,000 บาท 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรพ้ืนท่ีของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มาจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ  
แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2 คน เขือ่นศรนีครนิทร์ 1 คน และโรงไฟฟ้า 
พลังน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน 

• ปรับปรุงกลุ่มอาคารของฝ่ายแพทย์และอนามัยตาม 
แนวทางอารยสถาปัตย์ โดยจัดท�าทางลาด ห้องน�้า และลิฟต์ 
เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย และรองรบัการใช้งานของกลุม่บคุคล 
ที่หลากหลาย

• ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายด้านสิทธิมนษุยชน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ และน�ามาจดัท�าเป็นแนวทาง
ปฏิบตัสิ�าหรบัพนกังานรกัษาความปลอดภัย นอกจากนี ้ยังมกีาร
อบรมและพัฒนาทกัษะด้านการรกัษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย ท้ังในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งรวมไปถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้บริการโดยเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน ส�าหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมา มีการ 
ระบุข้อก�าหนดความประพฤติของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
มีในเงือ่นไขการจ้าง โดยให้พนกังานรกัษาความปลอดภัยจ้างเหมา 
ทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งก�าหนดให ้
ผูรั้บจ้างจดัให้มกีารฝึกอบรมทบทวนพนกังานรักษาความปลอดภัย
จ้างเหมาปีละ 3 ครั้ง
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103-1, 103-2, 103-3, Former EU21

การจัดทำาแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมความพร้อม

รองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน กฟผ. จึงน�าระบบบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301 (Societal  

security-Business continuity management systems)  

มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และมอบหมายให้คณะ 

ท�างานบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟผ. เป็น

ผู้รับผิดชอบ โดยค�านึงถึงภารกิจหลักด้านการผลิตและส่งมอบ

พลังงานไฟฟ้าภายในช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด 

(Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD) พร้อม

ยอมรบัได้ในการสูญเสยีข้อมลูในระบบการเกบ็ข้อมลูสารสนเทศ 

ทีเ่หมาะสม (Recovery Point Objective : RPO) และการกลับคนืสู่ 

สภาวะปกติได้ภายในระยะเวลาตามเป้าหมายในการฟ้ืนคนืสภาพ 

(Recovery Time Objective: RTO) ที่เหมาะสม โดยมีการ

บริหารจัดการดังนี้

1. ใช้นโยบายบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายใน นโยบาย

ด้านสารสนเทศ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความต้องการและความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ประเมนิระบปัุจจยัเส่ียงก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการรองรับ  

พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกจิ โดยการประเมนิความเส่ียง 

ด้านภัยพิบตัต่ิาง ๆ  ทีจ่ะส่งผลต่อการปฏิบติัการ (Operation Risk) นัน้  

มาจากการวิเคราะห์ COSO-ERM และผลการฝึกซ้อมแผนหรือ

มาตรการรองรบัเหตุภัยพิบติัหรอืภาวะฉุกเฉนิต่าง ๆ ในปีทีผ่่านมา  

รวมไปถึงการน�าเหตุการณ์ที่ท�าให้ธุรกิจของ กฟผ. หยุดชะงัก 

(Disruption Incident) มาเป็นปัจจัยน�าเข้า

3. จดัท�าหรอืทบทวนแผนหรอืมาตรการรองรบัเหตุภัยพิบัติ

หรือภาวะฉุกเฉิน และก�าหนดแผนการฝึกซ้อม  

 3.1  แผนหรอืมาตรการป้องกนัก่อนเกดิเหตุการณ์ ได้แก่ 

แผนการตรวจสอบและบ�ารุงรักษา แผนเตรียมความพร้อมของ

อุปกรณ์เตือนภัยต่าง ๆ

 3.2  แผนจดัการขณะเกดิเหต ุได้แก่ Incident Manage- 

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

Business Continuity Plan (BCP) 

 3.3  แผนหลังเกิดเหตุการณ์ (ส�ารวจและฟื้นฟูกลับสู่

สภาพปกติ) ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินการเป็นไปตาม

คู่มอืการจดัการภาวะวิกฤต กฟผ. และการบรหิารความต่อเนือ่ง

ทางธุรกิจของ กฟผ.

4. อบรมและฝึกซ้อม

5. ติดตามผลการด�าเนินการ

6. ทบทวนผลการด�าเนินการ

ในปี 2561 กฟผ. ได้ด�าเนนิการฝึกซ้อมทีส่�าคญั ได้แก่ แผนการ

จัดการความต่อเนื่องของกระบวนการจัดหาและบริหารสัญญา

ซื้อขายก๊าซธรรมชาติ/น�้ามันในกรณีฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผน 

Black Start โรงไฟฟ้า และการฝึกซ้อม Blackout Restoration 

Simulation รวมทั้งได้มีการตรวจประเมินภายในระบบบริหาร

ความต่อเนือ่งทางธุรกจิตามมาตรฐานสากล ISO22301 ซึง่พบว่า 

ยังเป็นไปตามมาตรฐาน 
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นอกจากนี ้กฟผ. ได้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนนุ 

การแจ้งเตือนภัย โดยแสดงผลแบบ Real time รวม 10 ระบบ 

ได้แก่ ระบบโทรมาตรและบริหารจัดการน�้า ระบบตรวจสอบ

มลพิษระยะไกล ระบบตรวจวัดการระบายน�้าทิ้ง ระบบรายงาน

ผลการตรวจวัดมลพิษ ระบบตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน 

ระบบแจ้งเตือนข้อขดัข้องระบบส่ือสารของ กฟผ. ระบบป้องกนั

การบุกรุก ระบบแจ้งเตือนการควบคุมก�าลังไฟฟ้า และระบบ

วิเคราะห์สมรรถนะโรงไฟฟ้า เพ่ือแจ้งให้ผูบ้รหิารและผูเ้ก่ียวข้อง

ทราบถึงเหตุการณ์หรือความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน โดยก�าหนด

เกณฑ์การแจ้งเตอืนให้มค่ีาต�า่กว่าข้อก�าหนดตามกฎหมายในกรณี

ตัววัดด้านส่ิงแวดล้อม หลังจากทีร่ะบบมกีารแจ้งเตอืนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามมาตรการที่เตรียมรองรับไว้ ตัวอย่าง

กรณีที่ระบบเตือนภัยแจ้งข้อมูลในระดับที่ท�าให้เกิดเหตุการณ ์

ถึงระดบั Worst Case เช่น ไฟฟ้าดบัเป็นบรเิวณกว้างหลายจงัหวัด 

กระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้าจ�านวนมาก ผู้ปฏิบัติงานหน้างานจะท�าการ

แจ้งผู้บริหารตามล�าดับชั้น ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการจะสั่งการ

จดัต้ัง War Room และทมีแก้ไขปัญหา เพ่ือประชมุค้นหาสาเหตุ  

Root Cause Analysis และก�าหนดแนวทางแก้ไขให้สามารถน�าระบบ 

กลบัคนืสู่สภาพปกตโิดยเรว็ จากนัน้จะสรปุปัญหาเพ่ือหาแนวทาง

ป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้าอีก พร้อมทั้งติดตามผล

การด�าเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่

สภาวะปกติ

เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

โดยปกติสภาพระบบไฟฟ้าช่วงเวลา 12.30-13.30 น. เป็นช่วง

ทีค่วามต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมอย่างรวดเรว็ และในเวลา 13.05 น.  

ศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติได้ส่ังเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 

เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 24,500 เมกะวัตต์  

และมีก�าลังผลิตส�ารองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) 1,847 

เมกะวัตต์

เมื่อเวลา 13.06 น. สายส่ง 500 กิโลโวลต์ น่าน-หงสา  

ทั้ง 2 วงจรขัดข้องเนื่องจากฟ้าผ่า ท�าให้โรงไฟฟ้าหงสาท้ัง  

3 เครื่อง รวม 1,300 เมกะวัตต์ ปลดออกจากระบบในทันที ส่ง

ผลให้ความถี่ของระบบไฟฟ้าที่สภาวะปกติ 50.00 เฮิรตซ์ เริ่ม

ลดลงจนถึง 49.85 เฮิรตซ์ ระบบตอบสนองต่อความถี่อัตโนมัติ 

(Primary response ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Spinning Reserve) 

นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการดำาเนินงาน 
(Operation Risk Assessment)

นโยบายสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องมีแผน/ 
มาตรการรองรับ

การอบรมและฝึกซ้อม (Training & Exercising)

การทบทวนการดำาเนินงาน (Management Review)

แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
(Incident Management Plan)

แผนจัดการภาวะวิกฤต
(Crisis Management Plan)

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan)

วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis)

นโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการจัดการความต่อเนื่อง
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ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศ ทั้งของ กฟผ. และเอกชน 

เริ่มทยอยเพิ่มก�าลังผลิตเข้ามาช่วยจ�านวน 550 เมกะวัตต์ และ

โรงไฟฟ้าพลังน�้าใน สปป.ลาว เริ่มทยอยเพ่ิมก�าลังผลิตเข้ามา

ช่วยอีก 280 เมกะวัตต์ แต่ยังคงไม่เพียงพอ ท�าให้ความถี่ของ

ระบบไฟฟ้ายังคงลดลงไปที ่49.75 เฮิรตซ์ ส่งผลให้ระบบควบคมุ 

HVDC ไทย-มาเลเซีย ดึงไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามาชว่ย

ระบบไฟฟ้าอีก 300 เมกะวัตต์

ในระหว่างที่ระบบตอบสนองความถี่อัตโนมัติก�าลังท�างาน

เพ่ือรกัษาระบบอยู่นัน้ โรงไฟฟ้า SPP Firm จ�านวน 37 ราย SPP 

Non-Firm จ�านวน 22 ราย ก�าลังผลิต 446 เมกะวัตต์ และ 

VSPP จ�านวน 261 ราย ก�าลังผลิต 1,201 เมกะวัตต์ ได้ทยอย

ปลดตัวออกจากระบบ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าเสียก�าลังผลิตไปอีก 

4,163 เมกะวตัต์ จนน�าไปสูไ่ฟฟ้าดบัประมาณ 3,846 เมกะวตัต์ 

(โดยระบบป้องกนัความถีต่�า่) กระจายทัว่ทัง้ประเทศ (จาก กฟภ. 

ประมาณ 66 จังหวัด และจาก กฟน. 3 จังหวัด) ศูนย์ควบคุม

ระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ จึงได้ส่ังการเพ่ิมก�าลังผลิตส�ารอง 

ที่มีอยู่อย่างเร่งด่วน โดยสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน�้า และ 

เครื่องกังหันก๊าซที่สามารถขนานเข้าระบบได้ภายใน 5-30 นาที 

เช่น โรงไฟฟ้าพลังน�า้เข่ือนศรนีครนิทร์ เข่ือนภูมพิล เขือ่นสริกิติิ ์

เขือ่นวชริาลงกรณ เขือ่นรชัชประภา โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา  

โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าวังน้อย 

ส่งผลให้สามารถทยอยน�าระบบเข้าได้ต้ังแต่เวลา 13.08 น. และ

จ่ายไฟฟ้าคืนสภาพปกติได้ในเวลา 13.55 น.

เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดเหตุหยุดชะงัก (Disruption)  

ในอนาคต กฟผ. จงึได้เชญิผูแ้ทนจากส�านกังานประกอบกจิการ

พลงังานและผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ร่วมประชมุหารอืเกีย่วกบั 

แนวทางป้องกนัและมาตรการตรวจสอบความมัน่คงของระบบไฟฟ้า 

เพ่ือรองรบัเหตุการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจเกิดขึน้ รวมทัง้ขอความร่วมมอื 

จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแจ้งข้อมูลของโรงไฟฟ้า การต้ังค่า  

Frequency Relay และตรวจสอบระบบป้องกันความถีต่�า่ (Under 

Frequency Relay) เพื่อให้เป็นไปตาม SPP Grid Code

เหตุการณ์เขื่อนดินย่อยส่วน D โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

เซเปียน เซน�้าน้อยทรุดตัว

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้เซเปียน-เซน�า้น้อย ด�าเนนิการโดย

บรษิัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�า้น้อย จ�ากดั ซึง่มบีรษิัทในกลุ่ม กฟผ. 

ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เป็น 

ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 กฟผ. จึงได้ร่วมด�าเนินการจัดการ 

ผลกระทบและการฟื้นฟูเยียวยาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวดังนี้

การจัดการสถานการณ์ในช่วงเกิดเหต ุจากเหตุการณ์เขือ่นดิน

ย่อยส่วน D โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้เซเปียน-เซน�า้น้อยทรดุตวั  

อันส่งผลให้น�้าจากเขื่อนดินย่อยไหลลงสู่พ้ืนที่ลุ่มด้านล่างและ 

เกดิน�า้ท่วมในพ้ืนทีเ่มือ่วันที ่23 กรกฎาคม 2561 กฟผ. ในฐานะ 

ผูถ้อืหุน้ได้ประสานกบับรษัิทในเครอื กฟผ. ซึง่มโีครงการโรงไฟฟ้า 

พลังน�้าใน สปป.ลาว ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท 

กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด เพ่ือให้ตรวจสอบความมัน่คงของ 

โรงไฟฟ้าและเข่ือนในทุกโครงการ และประเมินความเส่ียงที่ 

อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า

เซเปียน-เซน�้าน้อย เพ่ือรายงานให้กระทรวงพลังงาน รวมทั้ง

รายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

การจัดการผลกระทบและการฟ้ืนฟเูยียวยา กฟผ. ได้ด�าเนนิการ 

ร่วมกับรัฐบาลของ สปป.ลาว ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ทั้งในนามของรัฐบาลไทย กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ดังนี้

• บรจิาคเงนิ 2,000,000 บาท ผ่านสถานกงสุลไทยประจ�า

กรุงเวียงจันทน์ 

• สนบัสนนุถงุยังชพีพร้อมยารกัษาโรค 5,000 ชดุ มอบผ่าน 

จ.อบุลราชธาน ีงบประมาณละ 400 บาท คดิเป็นเงนิ 2,000,000 

บาท รวมทัง้จดัส่งน�า้ดืม่ 5,000 ขวด เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน

ในเบื้องต้น 

• รับบริจาคจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตามจิตศรัทธา 

• เตรียมจัดทีมฟื้นฟูเมื่อน�้าลด 

แนวทางในการป้องกนัเหตกุารณ์ในอนาคต การด�าเนนิการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้ของบรษิัทในเครอื กฟผ. จะมกีารจ้าง

ผูเ้ชีย่วชาญหรอืทีป่รกึษาในการออกแบบและด�าเนนิการก่อสร้าง 

โดยกรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเซเปียน-เซน�้าน้อย มีปัจจัย

จากภัยธรรมชาตทิีอ่ยู่เหนอืการควบคมุ ซึง่ทางโครงการได้จดัท�า 

ประกันภัยระหว่างการก่อสร้างเพ่ือรองรับความเสียหายต่าง ๆ 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ�้าในอนาคต

บรษิัทควรจะต้องมแีผนหรอืมาตรการติดตามการท�างานของผูร้บั

เหมาก่อสร้างอย่างเคร่งครดั รวมทัง้จะต้องน�าสาเหตุทีเ่กดิขึน้จรงิ

มาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางป้องกันในอนาคต
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลระดับนานาชาติ 

• รางวลัเหรยีญทองแดง 7 รางวัล จากผลงาน “เครือ่งตดัเหล็ก 

หัวเสา” “ระบบควบคุมเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติของเครื่องผลิต

ไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ” “ระบบการแจ้งเตือนการท�างานของอปุกรณ์จาก 

โรงไฟฟ้า” “อุปกรณ์เก็บตัวอย่างขี้เถ้าแบบอัตโนมัติ” “อุปกรณ์

ตรวจจับความผิดพลาดและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์” “ระบบ

ควบคุมแรงดนัสายส่งอตัโนมติั” และ “อปุกรณ์ดดูผงสนมิภายใน

หม้อไอน�้า รุ่น เอ็ม ที 4.2”

• รางวลั Special Award from Patent Office of Cooperation  

Council for the Arab States of the Gulf 1 รางวลั จากผลงาน 

“ระบบตรวจสอบอณุหภูมแิตกต่างของ Bearing เพ่ือตรวจสภาพ

เครื่องจักร ในรถขุดไฟฟ้าด้วยระบบ Internet of Thing (IoT)” 

• รางวัล Special Prize from Malaysian Association 

of Research Scientists 1 รางวัล จากผลงาน “เครื่องตัดเหล็ก 

หัวเสา” 

3. รางวัลการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

งาน “46th International Exhibition of Inventions of Geneva”  

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

• รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล จากผลงาน “หุ่นยนต์

ท�าความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Main Bus Support  

ขณะจ่ายไฟ” และ “การแก้ปัญหา Power System Oscillation 

ในระบบไฟฟ้า กฟผ.”

• รางวัลเหรยีญทองแดง 1 รางวัล จากผลงาน “โปรแกรม

วิเคราะห์และแสดงพิกดัต�าแหน่งฟ้าผ่าเทยีบแนวสายส่ง (LLS2Line) 

เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมก�าลังไฟฟ้า”

• รางวัลพิเศษจากประเทศจีน 1 รางวัล จากผลงาน  

“การแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ.”

4. รางวัลการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

งาน 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) 

ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

• รางวัลเหรยีญทอง 8 รางวัล จากผลงาน “ระบบเฝ้าระวงั 

ความชื้นบริเวณอุปกรณ์ในระบบส่ง” “ตัวควบคุมการไหล

ประสิทธิภาพสูงส�าหรับควบคุมการไหลของก๊าซไอเสียใน 

หอก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์” “ระบบทดสอบเซอร์โววาล์ว 

อนิเลท็ไกด์เวน” “S-Box อปุกรณ์วัดค่าพลังงานอจัฉรยิะแสดงผล 

ผ่านสมาร์ตโฟนในรปูแบบตัวเงนิแบบประหยัด” “อปุกรณ์ลดเสียง 

จากการท�างานของระบบระบายแรงดัน” “อุปกรณ์ตรวจสอบ 

การท�างานของพัดลมระบายอากาศตู้ระบบควบคุม” “ชุดกรอง

ปลอดเชื้อต้นแบบส�าหรับตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน�้าดื่ม 

ภาคสนาม” และ “โปรแกรมค�านวณปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง”

1. รางวัลการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and 

New Products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

• รางวัลเหรยีญทอง 1 รางวัล จากผลงาน “ประแจเปิด-ปิด

วาล์วอเนกประสงค์” 

• รางวัลเหรยีญเงนิ 2 รางวลั จากผลงาน “เคร่ืองมอืสอบเทยีบ 

ไดอัลเกจแบบอัตโนมัติ” และ “การออกแบบระบบการเปิดของ

บานประตูน�้าในโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ” 

• รางวัลเหรียญทองแดง 4 รางวัล จากผลงาน “อุปกรณ์

เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครือ่งโม่ถ่านกึง่อตัโนมตั”ิ 

“โปรแกรมคาดการณ์ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า” “การยกระดับ 

กระบวนการเชื่อมซ่อมหม้อน�้าด้วยอุปกรณ์ช่วยกันลม” และ 

“เครื่องดันสายและชุดคันโยกสาย OVER HEAD” 

• รางวัลพิเศษจากสมาคมนกัประดษิฐ์ของประเทศโปแลนด์ 

2 รางวัล จากผลงาน “ระบบวางแผนและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

ในยุค 4.0” และ “การออกแบบระบบการเปิดของบานประตูน�้า

ในโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ” 

• รางวัลเกียรติยศจากคณะผู้บริหารการจัดงานประกวด 

1 รางวัล จากผลงาน “เครื่องดันสายและชุดคันโยกสาย OVER 

HEAD” 

2. รางวัลการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

งาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF2018) 

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

• รางวัลเหรยีญเงนิ 1 รางวลั จากผลงาน “ระบบตรวจสอบ 

อุณหภูมิแตกต่างของ Bearing เพ่ือตรวจสภาพเครื่องจักร 

ในรถขุดไฟฟ้าด้วยระบบ Internet of Thing (IoT)” 
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• รางวลัเหรยีญเงนิ 1 รางวัล จากผลงาน “อปุกรณ์แปลง

สัญญาณต�าแหน่ง TAP ของหม้อแปลง”

• รางวัล IFIA Best Invention Medal 1 รางวัล ซึ่งเป็น

รางวัลมอบให้กับส่ิงประดิษฐ์เพียงชิ้นเดียวในงาน จากผลงาน 

“ระบบเฝ้าระวังความชื้นบริเวณอุปกรณ์ในระบบส่ง” 

• รางวัลพิเศษจากประเทศสิงคโปร์ 1 รางวัล จากผลงาน 

“S-Box อปุกรณ์วดัค่าพลงังานอจัฉรยิะแสดงผลผ่านสมาร์ตโฟน

ในรูปแบบตัวเงินแบบประหยัด”

• รางวัลพิเศษจากประเทศอินเดีย 1 รางวัล จากผลงาน 

“ชุดกรองปลอดเชื้อต้นแบบส�าหรับตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์ม 

ในน�้าดื่มภาคสนาม” 

รางวัลระดับประเทศ 
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

• รางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

• รางวัลการด�าเนินงานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  

จากโครงการการส่ือสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง

พืน้ที่ใกล้แนวสายส่งอย่างยัง่ยืน ที่บ้านห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง 

จ.ขอนแก่น

• รางวัลนวัตกรรมดเีด่น จากโครงการการแก้ปัญหา Power 

System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. 

• รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ด้านความร่วมมือ

เชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่

รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน 

ในระดบัแผนงาน โดย กฟผ. ได้รบัรางวัลดงักล่าวจากโครงการ

วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 

แห่งชาติและจัดท�าแผนที่น�าทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้า 

แห่งชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ระหว่าง กฟผ. กฟภ. และ กฟน.

2. รางวัล Thailand Coal Awards 2018 ของกรม 

เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

• รางวัลชนะเลิศประเภทการด�าเนินการด้านถ่านหิน 

ทีเ่ป็นเลิศ 2 รางวัล จากผลงาน “เหมอืงถ่านหนิลกิไนต์แม่เมาะ”  

ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการท�าเหมืองถ่านหินแบบเปิด และ

3. โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากการพัฒนาโครงการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย 

(T-VER) และการเป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมการลด 

ก๊าซเรือนกระจก (LESS) จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซ 

เรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ผลงาน “การปรับปรุงหม้อน�้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี

สะอาดเพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคุณภาพต�่า” ซึ่งโรงไฟฟ้า

แม่เมาะได้รบัรางวัลชนะเลิศด้านการใช้เทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด

ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 500 เมกะวัตต์ขึ้นไป

• รางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม 2 รางวัล จากผลงาน “การด�าเนินงานด้าน CSR 

ของเหมอืงแม่เมาะ” และผลงาน “ถอดบทเรยีนศาสตร์พระราชา  

สู่แนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน”

• รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน 1 รางวัล 

จากผลงาน “กล่องพิฆาตฝุ่น Dust Killer Box” 
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• โล่เกียรติยศ 3 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

ท้ายเขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดน โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่น

ขุนด่านปราการชล และโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม

ล�าตะคอง ระยะที่ 2 ขนาด 12 x 2 เมกะวัตต์ 

• ประกาศนียบัตร 1 รางวัล ด้านการสนับสนุนการด�าเนิน

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากโครงการ 

สนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก (Low Emission Support 

Scheme หรือ LESS)

4. โล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ

จากการท�างานให้เป็นศนูย์ ประจ�าปี 2561 ของสถาบนัส่งเสรมิ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

(องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน

• ระดับทอง 3 รางวัล ได้แก่ เขื่อนภูมิพล โรงไฟฟ้า 

ลานกระบือ และโรงไฟฟ้าวังน้อย

• ระดบัเงนิ 2 รางวัล ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน�า้เข่ือนสิรนิธร 

และ กฟผ. ส�านักงานนครราชสีมา

• ระดบัทองแดง 8 รางวัล ได้แก่ เขือ่นวชริาลงกรณ เขือ่น

ศรนีครนิทร์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื โรงไฟฟ้าน�า้พอง โรงไฟฟ้า

พระนครใต้ เข่ือนอุบลรัตน์ เขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้า 

ล�าตะคองชลภาวัฒนา

5. รางวัลอุตสาหกรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวง

อุตสาหกรรม

• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม จากการส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์เซลล์ ในชุมชน 

บ้านพุเข็ม ของโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

6. รางวลัสถานประกอบการเหมอืงแร่สเีขยีว ประจ�าปี 2561 ของ

กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม

• รางวัลเหมอืงแร่สีเขยีวประเภทรกัษามาตรฐานเหมอืงแร่ 

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์

• รางวัลเหมอืงแร่สีเขยีวประเภทรกัษามาตรฐานเหมอืงแร่ 

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี

7. รางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ของส�านักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• รางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ประเภทดีเด่น 

ตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 จากการด�าเนนิโครงการทีป่ฏิบัติตามมาตรการ

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ�าปี 2561 

อย่างเคร่งครัด ของโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ

8. รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ของ CSR Club 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ 

• รางวัลรายงานความย่ังยืน ประเภทดีเด่น จากรายงาน

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน กฟผ. ประจ�าปี 2560 ซึ่งได้รับเป็น

ปีที่ 5 ติดต่อกัน

9. รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย ของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

• โล่รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย (Building a Good  

Society Award) จากผลงานการด�าเนินโครงการภูมิชุมชน  

ที่บ้านห้วยยาง จ.ขอนแก่น

10. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2560 ของ

ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality 

Class : TQC) จากการบริหารงานเขื่อนภูมิพล

 

11. รางวัลสถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2561 

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ

ปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดบั

ประเทศ จากโรงไฟฟ้า เข่ือน ส�านักงานฝ่ายปฏิบัติการ และ

สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ�านวน 22 หน่วยงาน 

• รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานดีเด่น
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GRI Standards : Comprehensive option
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 12 - - -
102-4 Location of operations 8 - - -
102-5 Ownership and legal form 8 - - -
102-6 Markets served 8 - - -
102-7 Scale of the organization 9, 10, 75 - - -
102-8 Information on employees and other workers 75 - - -
102-9 Supply chain 29 - - -
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 17 - - -
102-11 Precautionary Principle or approach 26-27 - - -
102-12 External initiatives 32, 88 - - -
102-13 Membership of associations 10 - - -
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

9 - - -

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

65 - - -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4-5 - - -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 27 - - -

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

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

18 - - -

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 18 - - -
102-22 Composition of the highest governance body and its committees 18-19 - - -
102-23 Chair of the highest governance body 18 - - -
102-24 Nominating and selecting the highest governance body 19 - - -
102-25 Conflicts of interest 19 - - -
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and 
strategy

20 - - -

102-27 Collective knowledge of highest governance body 21 - - -
102-28 Evaluating the highest governance body's performance 21 - - -
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 
impacts

20 - - -

102-30 Effectiveness of risk management processes 20 - - -
102-31 Review of economic, environmental, and social topics 20 - - -
102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting 14 - - -
102-33 Communicating critical concerns 20 - - -
102-34 Nature and total number of critical concerns 20 - - -
102-35 Remuneration policies 21 - - -
102-36 Process for determining remuneration 21 - - -
102-37 Stakeholders involvement in remuneration 21 - - -
102-38 Annual total compensation ratio 79 - - -

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio 79 - - -

For the GRI Content Index Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references for all disclosures 
included align with the appropriate sections in the body of report.
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GRI  
Standard Disclosure

Page 
number (s)  

and/or 
URL (s)

Omission

Part Omitted Reason Explanation

GRI 102 : 
General
Disclosures 
2016

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 23-25 - - -

102-41 Collective bargaining agreements 78 - - -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 23 - - -

102-43 Approach to stakeholder engagement 23-25 - - -

102-44 Key topics and concerns raised 23-25 - - -

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 13 - - -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 14 - - -

102-47 List of material topics 14-16 - - -

102-48 Restatements of information No
restatement

- - -

102-49 Changes in reporting No change - - -

102-50 Reporting period 13 - - -

102-51 Date of most recent report 13 - - -

102-52 Reporting cycle 13 - - -

102-53 Contact point for questions regarding the report 13 - - -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 13 - - -

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

102-56 External assurance 13, 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 30-31 - - -

103-2 The management approach and its components 30-31 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 30-31 - - -
GRI 204 :
Procurement 
Practices 2016

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

Availability and Reliability

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 34 - - -

103-2 The management approach and its components 34, 36-39 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 36 - - -

Sector Specific :  
Electric Utilities

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

34, 37-39 - - -

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

34-36 - - -

Demand-side Management

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 40 - - -

103-2 The management approach and its components 40-42, 44 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 40, 43-44 - - -
Sector Specific :  
Electric Utilities

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

40-44 - - -

Research and Development

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46 - - -

103-2 The management approach and its components 46-48 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 48-49 - - -
Sector Specific :  
Electric Utilities

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

46-47, 50-52 - - -

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 56 - - -

103-2 The management approach and its components 56 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 56 - - -

GRI 301 : 
Materials
2016

301-1 Materials used by weight or volume 56 - - -

301-2 Recycled input materials used 56 - - -

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 57 - - -

103-2 The management approach and its components 57 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 57 - - -
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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 57 - - -

302-2 Energy consumption outside of the organization - Energy consumption 
outside of the 
organization

Information 
unavailable

The information cannot  
currently be obtained  
because the boundary  
of the topic is beyond the 
organization. EGAT plans 
to develop data collection 
procedure with the related 
parties in 2019 and expects 
to disclose the information 
in the 2019 sustainability 
report.

302-3 Energy intensity 57 - - -

302-4 Reduction of energy consumption 57 - - -

302-5 Reductions in energy requirements of products and services - Reductions in energy  
requirements of  
products and services

Not 
applicable

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 58-60 - - -

103-2 The management approach and its components 58-60 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 59-60 - - -

GRI 303 : 
Water
2016

303-1 Water withdrawal by source 58 - - -

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water 59 - - -

303-3 Water recycled and reused 59 - - -
Biodiversity

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 68-70 - - -

103-2 The management approach and its components 68-70 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 68-70 - - -

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

68 - - -

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 68 - - -

304-3 Habitats protected or restored 69-70 - - -

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

68-69 - - -

Sector Specific : 
Electric Utilities

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

68-69 - - -

Emissions

GRI 103 :
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 61, 66 - - -

103-2 The management approach and its components 61, 66 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 61, 66 - - -

GRI 305 : 
Emissions
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 62 - - -

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 62 - - -

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 62 - - -

305-4 GHG emissions intensity 63 - - -

305-5 Reduction of GHG emissions 63-65 - - -

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 66 - - -

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

67 - - -

Effluents and Waste

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-60, 71-73 - - -

103-2 The management approach and its components 59-60, 71-73 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 59-60, 71-73 - - -

GRI 306 : 
Effluents
and Waste 
2016

306-1 Water discharge by quality and destination 59-60 - - -

306-2 Waste by type and disposal method 71 - - -

306-3 Significant spills 71 - - -

306-4 Transport of hazardous waste 71-72 - - -

306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff 59 - - -
Environmental Compliance

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54 - - -

103-2 The management approach and its components 54 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 54 - - -
GRI 307 :
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 54 - - -

GRI 400 Social Standards Series
Employment

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 75 - - -

103-2 The management approach and its components 75 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 75 - - -

GRI 401 :
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee turnover 75 - - -

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

76-77 - - -

401-3 Parental leave 78 - - -



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำาปี 2561

098

102-55

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

76 - - -

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

76 Data of contractor 
and subcontractor  
employees involved 
in other operations 
except power plant 
construction and 
mining.

Information 
unavailable

The information cannot currently  
be obtained because the boundary 
of the topic is beyond the  
organization. EGAT plans to develop 
data collection procedure with 
the related parties in 2019 and 
expects to disclose the information 
in the 2019 sustainability report.

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

76 Data of contractor 
and subcontractor  
employees involved 
in other operations 
except power plant 
construction and 
mining.

Information 
unavailable

The information cannot currently  
be obtained because the boundary 
of the topic is beyond the  
organization. EGAT plans to develop 
data collection procedure with 
the related parties in 2019 and 
expects to disclose the information 
in the 2019 sustainability report.

Labor/Management Relations

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 402 : Labor/
Management 
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes 78 - - -

Occupational Health and Safety

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 82 - - -

103-2 The management approach and its components 82-83 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 82-83 - - -

GRI 403 :
Occupational 
Health and 
Safety 2016

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

82 - - -

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

83 Data of contractor 
and subcontractor  
employees involved 
in other operations 
except power plant 
construction and 
mining.

Information 
unavailable

The information cannot currently  
be obtained because the boundary 
of the topic is beyond the  
organization. EGAT plans to develop 
data collection procedure with 
the related parties in 2019 and 
expects to disclose the information 
in the 2019 sustainability report.

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

82 - - -

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 78 - - -
Training and Education

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 79 - - -

103-2 The management approach and its components 79-80 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 79-80 - - -

GRI 404 : 
Training
and Education 
2016

404-1 Average hours of training per year per employee 80 - - -

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

80-81 - - -

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

79 - - -

Human Rights Assessment

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 88 - - -

103-2 The management approach and its components 88 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 88 - - -

GRI 412 : 
Human Rights 
Assessment 
2016

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

88 - - -

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 88 - - -

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

88 - - -

Local Communities

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 84-85 - - -

103-2 The management approach and its components 84-85 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 84-85 - - -

GRI 413 : Local
Communities 
2016

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

84-87 - - -

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

84-85 - - -

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

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 89 - - -

103-2 The management approach and its components 89-90 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 89-90 - - -
Sector Specific : 
Electric Utilities

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

89-91 - - -
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This document is subject to the provision on page 2. 

 
 

 
LRQA Assurance Statement 
Relating to Electricity Generating Authority of Thailand’s 
Sustainability Report 2018  
 
This Assurance Statement has been prepared for Electricity Generating Authority of Thailand in accordance with 
our contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) to provide independent assurance on its Sustainability Report 2018 (the report) against the assurance 
criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier using 
LRQA’s verification approach.  LRQA’s verification approach is based on current best practise and uses the 
principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data and 
processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered EGAT’s subsidiaries in Thailand under its direct operational control and 
specifically the following requirements: 

• Confirming that the report is in accordance with: 
- GRI standards and comprehensive option  
- GRI Electricity & Utilities Sector Specific Disclosures 

• Evaluating the reliability of data and information for only the three selected economic and environmental 
specific standard disclosures listed below: 
- Demand-Side Management (GRI EUSS - former EU7) 
- Planned capacity against projected electricity demand (GRI EUSS - EU10), and 
- Total water withdrawal by source (GRI 303-1)  

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

 

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

• Met the requirements above 

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

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

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

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

 

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

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

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

• Auditing EGAT’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, 
including those for internal verification.  We also spoke with key people in various facilities and departments 
responsible for compiling the data and drafting the report.  
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Relating to Electricity Generating Authority of Thailand’s 
Sustainability Report 2018  
 
This Assurance Statement has been prepared for Electricity Generating Authority of Thailand in accordance with 
our contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) to provide independent assurance on its Sustainability Report 2018 (the report) against the assurance 
criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier using 
LRQA’s verification approach.  LRQA’s verification approach is based on current best practise and uses the 
principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data and 
processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered EGAT’s subsidiaries in Thailand under its direct operational control and 
specifically the following requirements: 

• Confirming that the report is in accordance with: 
- GRI standards and comprehensive option  
- GRI Electricity & Utilities Sector Specific Disclosures 

• Evaluating the reliability of data and information for only the three selected economic and environmental 
specific standard disclosures listed below: 
- Demand-Side Management (GRI EUSS - former EU7) 
- Planned capacity against projected electricity demand (GRI EUSS - EU10), and 
- Total water withdrawal by source (GRI 303-1)  

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

 

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

• Met the requirements above 

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

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

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

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

 

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

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

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

• Auditing EGAT’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, 
including those for internal verification.  We also spoke with key people in various facilities and departments 
responsible for compiling the data and drafting the report.  
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LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification approach.  The following tasks 
though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

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

• Reviewing EGAT’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
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• Visiting EGAT’s head office in Bangkok and South Bangkok Power Plant to sample performance data and 
information for the three-selected economic and environmental specific standard disclosures to confirm its 
reliability. 

 

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

• Stakeholder inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from EGAT’s stakeholder 
engagement processes associated with its operations in Thailand.  However, we believe that for future reports 
EGAT should extend its stakeholder engagement processes for operations or investment outside of Thailand; 
for example, to understand the issue(s) in Lao and Myanmar.  

• Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning EGAT’s sustainability performance that have been 
excluded from the report.  We believe that future reports should demonstrate alignment of business strategy 
and local management programmes at EGAT’s site operations.  

• Responsiveness:  
EGAT has addressed the concerns of stakeholders in Thailand, particularly on its corporate GHG emissions 
and local community initiatives.  However, we believe that future reports should disclose more information 
about: 
- GHG intensity should be reported in a timely manner to allow all businesses in Thailand to disclose their 

figures. 
- Contractors’ OH&S performance as there are ongoing new construction for power plants – under PDP. 

• Reliability: 
EGAT has an established data reporting system for carbon and water footprints. It would also be beneficial for 

EGAT to conduct an interim verification to further improve the reliability of its disclosed data and information. 
 

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

This verification is the only work undertaken by LRQA for EGAT and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
              
Signed:                       Dated: 1 July 2019 

 
Opart Charuratana           
LRQA Lead Verifier 

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

LRQA reference: BGK00000359 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

that contract. 

 

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

versions translated into other languages.  

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

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2019.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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