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วิสิ่ัยที่ัศนิ์ 
“นว่ตกิริริมพล่งงานไฟื้ฟื้้าเพื�อชื่ีวิตที�ด้ีกิว่า”

“INNOVATE POWER SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE” 

“เป็นองค์การหลักเพึ่�อรักษาความมั�นคงดู�านพึลังงานไฟฟ้า
และเพึิ�มข่ดูความสี่ามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดู�วยนวัต่กรรม เพึ่�อความสีุ่ขของคนไทย”

พันิธกิจ 
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ผูู้�ว่าการ
การเปล่ี่�ยนแปลี่งสำำาคััญท่ี่�สำ่งผลี่กระที่บไปทัี่�วโลี่กในปี 2563 จากการ 
แพร่ระบาดของโรคัติิดเช้ื้�อไวรสัำโคัโรนา 2019 (COVID-19) เปน็คัวามท้ี่าที่าย

ท่ี่�ที่ำาให้้ทีุ่กองค์ัการต้ิองปรับตัิวอย่างรวดเร็วเพ้�อให้้สำามารถอย่่รอดใน 

การดำาเนนิธุรุกิจ การไฟฟ้าฝ่า่ยผลิี่ติแห้ง่ประเที่ศไที่ย (กฟผ.) ได้ปรบัตัิวรบัมอ้

กับสำถานการณ์ดั์งกล่ี่าวด้วยคัวามยด้ห้ยุ่น (Resilience) เพ้�อคังคัวามสำามารถ

ในการรกัษาคัวามมั�นคังด้านพลัี่งงานไฟฟา้ของประเที่ศ สำรา้งคัวามเชื้้�อมั�น 
ให้กั้บผ่ใ้ช้ื้ไฟฟา้ คัวบคั่ไ่ปกับการให้ค้ัวามสำำาคััญกับการรกัษาคัวามปลี่อดภััย

ของผ่้ปฏิิบัติิงาน ด้วยมาติรการเติร่ยมคัวามพร้อมของศ่นย์คัวบคัุมระบบ 

กำาลัี่งไฟฟา้ทัี่�วประเที่ศ ติามแผนต่ิอเน้�องที่างธุรุกิจ (Business Continuity 

Planning : BCP) แลี่ะมาติรการเพิ�มคัวามคัล่ี่องตัิวในการปฏิิบัติิงานด้วย

เที่คัโนโลี่ย่ดิจิทัี่ลี่ โดยกำาห้นดให้้ม่การที่ำางานท่ี่�บ้าน (Work from Home)  

สำำาห้รับผ่้ปฏิิบัติิงานท่ี่�อย่่ในพ้�นท่ี่�เส่ำ�ยง ซึ่่�งนำามาสำ่่การปรับเปล่ี่�ยนร่ปแบบ 
การที่ำางานนอกสำถานท่ี่� (Work from Anywhere) ภัายห้ลัี่งจากสำถานการณ์ ์ 

COVID-19 ในขณ์ะเด่ยวกัน กฟผ. ยงัย่ดมั�นในการดแ่ลี่สัำงคัมแลี่ะชุื้มชื้นอย่าง

ต่ิอเน้�อง ด้วยการสำนบัสำนนุงบประมาณ์สำำาห้รบัมอบให้โ้รงพยาบาลี่ 75 แห้ง่ 

ทัี่�วประเที่ศ การจัดที่ำานวัติกรรมอุปกรณ์ท์ี่างการแพที่ย์ อาทิี่ ติ่เ้ก็บสำิ�งสำง่ติรวจ

แรงดันบวกแลี่ะแรงดันลี่บ แลี่ะนวัติกรรมเต่ิยงเคัล้ี่�อนย้ายผ่้ป่วยระบบ 

คัวามดันลี่บการผลิี่ติอุปกรณ์ป์อ้งกันเพ้�อมอบให้กั้บบุคัลี่ากรที่างการแพที่ย์

แลี่ะชุื้มชื้น ได้แก่ เจลี่อนามยั แลี่ะ Face Shield รวมทัี่�งการให้ใ้ชื้ศ้น่ยฝ์่กึอบรม

บางปะกงแลี่ะศ่นย์ฝ่ึกอบรมแม่เมาะเป็นสำถานท่ี่�กักกันโรคั นอกจากน่�  

กฟผ. ยังได้ร่วมสำนับสำนุนนโยบายของภัาคัรัฐในการช่ื้วยเห้ล้ี่อประชื้าชื้น 

ในชื้ว่งสำถานการณ์โ์คัวิด-19 อาทิี่ มาติรการลี่ดค่ัาไฟฟา้ รวมถ่งการสำง่เสำรมิ 

การจ้างงานในระยะสำั�น เพ้�อช่ื้วยลี่ดปญัห้าการว่างงานภัายในประเที่ศอ่กด้วย 

การดำาเนนิงานของ กฟผ. ป ี2563 เปน็ไปติามวัติถปุระสำงค์ัเชื้งิยุที่ธุศาสำติร ์

E.G.A.T. ซึ่่�งประกอบด้วย

E: Electricity Innovation for Stability System and Competition  

มุง่เนน้การปรบัปรุงแลี่ะเพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพธุรุกิจห้ลัี่กของ กฟผ. แลี่ะการสำร้าง

ศักยภัาพในการแข่งขัน ให้้สำอดรับกับสำถานการณ์์ท่ี่�เปล่ี่�ยนแปลี่ง โดย  

กฟผ. ได้ดำาเนินงานติามแผนพัฒนากำาลัี่งผลิี่ติไฟฟ้าของประเที่ศไที่ย  

พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) อาทิี่ การพฒันาโรงไฟฟา้ห้ลัี่ก การพฒันา 

โรงไฟฟ้าพลัี่งงานแสำงอาทิี่ติยท์ีุ่น่ลี่อยนำารว่มกับโรงไฟฟ้าพลัี่งนำาเข้�อนสิำรนิธุร 

การปรับปรุงโรงไฟฟ้าแลี่ะระบบสำง่ให้ม้ค่ัวามยด้ห้ยุน่ (Grid Modernization) 

แลี่ะการเพิ�มประสิำที่ธุิภัาพระบบส่ำงไฟฟ้า เพ้�อรองรับการซ้ึ่�อขายไฟฟ้า 
ในภัม่ภิัาคั (Grid Connectivity) เปน็ต้ิน

G: Growth for Sustainability มุ่งเน้นการสำร้างการเติิบโติเพ้�อดำาเนิน 

พันธุกิจอยา่งยั�งย้น แลี่ะมุง่สำ่ก่ารเปน็ศน่ยก์ลี่างพลัี่งงานในภัม่ภิัาคั โดยรว่มมอ้

กับ RATCH แลี่ะ EGCO จัดตัิ�งบริษัที่ร่วมที่นุ ‘EGAT Innovation Holdings’ 

พัฒนานวัติกรรมพลัี่งงาน เพ้�อนำานวัติกรรมของ กฟผ. ไปต่ิอยอดเพ้�อ 

สำรา้งคัณุ์ค่ัาที่างเศรษฐกิจให้กั้บองค์ัการแลี่ะประเที่ศ นายบุุญญนิตย์ วงศ์์รัักมิิตรั
ผู้้�ว่่าการการไฟฟา้ฝ่่ายผู้ลิิตแห่่งประเทศไทย

A: Administration and Operation Excellence มุง่เนน้การพฒันาระบบ

บรหิ้ารจัดการท่ี่�ด่ สำามารถขบัเคัล้ี่�อนภัารกิจอนาคัติ โดยมก่ารปรบัปรุงร่ปแบบ

การดำาเนนิงาน กฟผ. เพ้�อรองรบัการเปล่ี่�ยนแปลี่ง (EGAT Transformation 

Roadmap) ซึ่่�งมก่ารผลัี่กดัน New S-Curve ผา่นการพฒันาธุรุกิจเก่�ยวเน้�อง 

แลี่ะธุรุกิจให้ม ่โดยการตัิ�งห้นว่ย EGAT Proventure รองรบัการที่ำางานร่ปแบบ

ให้ม ่ ในลัี่กษณ์ะ Team-based แลี่ะม่การวัดผลี่แบบ Objective and Key  

Results (OKRs)

T: Trust and Pride of the Nation มุง่เนน้การได้รบัคัวามเชื้้�อมั�นจาก 
ผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยทีุ่กกลีุ่่ม แลี่ะการสำร้างคัุณ์ค่ัาร่วมกับผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย 

อย่างยั�งยน้ ผา่นการดำาเนนิการต่ิาง ๆ  อาทิี่ การพฒันาโรงไฟฟา้ชุื้มชื้น สำอดรบั

กับนโยบาย Energy for All ของกระที่รวงพลัี่งงาน โดยจะมก่ารพฒันานำารอ่ง

โรงไฟฟา้ชุื้มชื้นแมแ่จ่มแลี่ะโรงไฟฟา้ชุื้มชื้นทัี่บสำะแก ซ่ึ่�งมก่ารบ่รณ์าการกับ

แนวคิัดศาสำติรพ์ระราชื้า พฒันาสำ่ค่ัวามยั�งย้นด้านนำา อาห้าร แลี่ะพลัี่งงาน  
เพ้�อสำรา้งรายได้ ลี่ดคัวามเห้ล้ี่�อมลี่ำาที่างสำงัคัม แลี่ะดแ่ลี่สำิ�งแวดล้ี่อมด้วยการ 
ใชื้ป้ระโยชื้นจ์ากเศษวัสำดเุห้ล้ี่อใชื้ท้ี่างการเกษติร นอกจากน่� ยงัมก่ารสำรา้ง 

คัวามร่ค้ัวามเข้าใจในการใช้ื้แลี่ะพ่�งพาพลัี่งงานที่ดแที่นผ่านประสำบการณ์จ์ริง 

ด้วยการพฒันา EGAT Energy Excellence Center แลี่ะการฟ้� นฟท่ี่รัพยากร 

ธุรรมชื้าติิ สำร้างสำังคัมสำ่เข่ยว รวมไปถ่งการลี่ดของเสำ่ยผ่านโคัรงการ  

Circular Economy 

กฟผ. ให้้คัวามสำำาคััญในการขับเคัล้ี่�อนมาติรการลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกให้้ได้ 

ติามเปา้ห้มาย Nationally Determined Contribution (NDC) ผา่นมาติรการ

การลี่ดก๊าซึ่เรอ้นกระจกในภัาคัผลิี่ติไฟฟา้ แลี่ะการส่ำงเสำริมการซึ่้�อขายเคัรดิติ

พลัี่งงานห้มนุเว่ยน (Renewable Energy Certificate: REC) โดยไดเ้ปดิตัิวธุรุกิจ

ซ้ึ่�อขายใบรบัรองเคัรดิติการผลิี่ติพลัี่งงานห้มนุเว่ยน แลี่ะการให้บ้ริการรบัรอง 

REC ซึ่่�ง กฟผ. ได้รบัสำทิี่ธุิ�จาก The International REC Standard (I-REC) ให้้

เปน็ผ่รั้บรองแต่ิเพย่งผ่เ้ด่ยวในประเที่ศไที่ย โดยคัาดว่าธุรุกิจ REC จะช่ื้วย 

สำง่เสำรมิให้เ้กิดการพฒันาการผลิี่ติไฟฟา้จากพลัี่งงานห้มนุเว่ยนของประเที่ศ 

เกิดการสำร้างงาน สำร้างรายได้ กระติุ้นเศรษฐกิจ แลี่ะลี่ดการปล่ี่อย 

ก๊าซึ่เร้อนกระจก ติอบสำนองเป้าห้มายการพัฒนาเพ้�อคัวามยั�งย้นของ

สำห้ประชื้าชื้าติิอยา่งเปน็ร่ปธุรรม รวมทัี่�งยงัมก่ารผลัี่กดันการใชื้ย้านยนต์ิไฟฟา้

ติามนโยบายของภัาคัรฐั โดย กฟผ. มเ่ปา้ห้มายจะเปน็ผ่น้ำาในการสำง่เสำรมิ 

การใชื้้ยานยนต์ิไฟฟ้า แลี่ะได้เริ�มดำาเนินการจัดที่ำาจักรยานยนต์ิไฟฟ้าของ 

กฟผ. (EGAT E-Bike) รวมถ่งสำถานอั่ดประจุไฟฟา้แบบ Swapping Battery 

สำำาห้รบันำารอ่งใชื้ง้านในกิจการ กฟผ. ซ่ึ่�งคัาดว่าการสำง่เสำรมิการใชื้ ้EGAT E-Bike 

ภัายใน กฟผ. จะช่ื้วยลี่ดการปล่ี่อยคัาร์บอนไดออกไซึ่ด์แลี่ะฝุ่่นลี่ะออง 

ขนาดเล็ี่กจากการใชื้ย้านพาห้นะได้อยา่งมน่ยัสำำาคััญ นอกจากน่� ยงัได้พฒันา

เรอ้โดยสำารไฟฟ้า จำานวน 2 ลี่ำา ซึ่่�งขบัเคัล้ี่�อนด้วยพลัี่งงานไฟฟ้าจากแบติเติอร่�

ลิี่เท่ี่ยมไอออน โดยในระยะแรกจะที่ดสำอบการเดินเร้อเพ้�อศ่กษาวิจัยแลี่ะ

ประเมินสำมรรถนะของเร้อ แลี่ะนำามาใชื้้ในภัารกิจของ กฟผ. ก่อน จ่งจะ 

ขยายผลี่ส่่ำการใช้ื้ประโยชื้น์สำำาห้รับภัาคัประชื้าชื้นในอนาคัติ เพ้�อเช้ื้�อมต่ิอ 

การเดินที่าง ‘ล้ี่อ ราง เรอ้’ ทัี่�งน่� การดำาเนนิการจะอย่่ภัายใต้ิการพฒันาพ้�นท่ี่�

ชุื้มชื้นในโคัรงการ Bang Kruai Green Community ในป ี2564 เพ้�อเดินห้นา้ส่่ำ

พลัี่งงานสำ่เข่ยวอย่างยั�งย้น โดยตัิ�งเป้าขยายผลี่ส่่ำห้น่วยงานภัาคัรัฐในพ้�นท่ี่�

อำาเภัอบางกรวย รวมทัี่� งสำนองยุที่ธุศาสำติร์สำร้างคัวามยั� งย้นด้าน

ที่รพัยากรธุรรมชื้าติิ สำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะพลัี่งงาน โดยเฉพาะด้านการจัดการ

คัณุ์ภัาพอากาศ (EGAT Air TIME) ติามแผนแมบ่ที่คัวามรบัผดิชื้อบต่ิอสัำงคัม

ของ กฟผ. ป ี2559-2569 (ปรบัปรุงป ี2563)

ด้วยภัารกิจสำำาคััญของ กฟผ. ในการด่แลี่คัวามมั�นคังของระบบไฟฟ้าของ

ประเที่ศแลี่ะเพิ�มขด่คัวามสำามารถในการแข่งขนัของประเที่ศด้วยนวัติกรรม 

ท่ี่ามกลี่างการเผชิื้ญคัวามท้ี่าที่ายจากการเปล่ี่�ยนผ่านของโคัรงสำร้าง

อุติสำาห้กรรมพลัี่งงาน แผนปฏิิร่ปประเที่ศด้านพลัี่งงาน คัวามก้าวห้นา้ที่าง

เที่คัโนโลี่ย่ คัวามต้ิองการแลี่ะคัวามคัาดห้วังของผ่้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเสำ่ยท่ี่� 

ห้ลี่ากห้ลี่าย แลี่ะการให้ค้ัวามสำำาคััญกับสำิ�งแวดล้ี่อม นำามาส่่ำการปรับเปล่ี่�ยน 
ร่ปแบบการดำาเนนิงานของ กฟผ. (Transformation) เพ้�อเติรย่มคัวามพร้อม

องค์ัการในการขับเคัล้ี่�อนไปส่่ำเปา้ห้มายติามวิสำยัทัี่ศน ์“นวััตกรรมพลัังงาน

ไฟฟา้เพ่�อชีวิีัตที่ี�ดีกีว่ัา” ได้อยา่งยั�งยน้ กฟผ. จ่งกำาห้นดทิี่ศที่างการดำาเนนิ

งาน ในป ี2564 ติามแผนวิสำาห้กิจ กฟผ. ป ีพ.ศ. 2564-2573 (ฉบับที่บที่วน ป ี

พ.ศ. 2563-2573) ภัายใต้ิวัติถุประสำงค์ัเชื้ิงยุที่ธุศาสำติร์ E.G.A.T. ดังน่�  

E: Energy Solutions for a Better Life จัดห้าโซึ่ลี่่ชัื้�นด้านพลัี่งงานเพ้�อ 
คัวามมั�นคัง แลี่ะสำร้างนวัติกรรมเพ้�อคัวามเติิบโติขององค์ัการ G: Green  
Innovation for Sustainability สำร้างสำรรค์ันวัติกรรมสำ่เข่ยวส่่ำเศรษฐกิจ 

ร่ปแบบให้ม่เพ้�อการเติิบโติอย่างยั�งย้น A: Agile EGAT to the Next 
Chapter สำร้างคัวามคัล่ี่องตัิวให้้ กฟผ. ในการขับเคัล้ี่�อนสำ่่บที่ให้ม่ แลี่ะ  

T: Trust & Pride by Delivering Values to Regional People เป็นองค์ัการท่ี่�

สำงัคัมไว้วางใจแลี่ะคัวามภัาคัภัมิ่ใจของชื้าติิ ด้วยการเป็นผ่น้ำาด้านพลัี่งงานใน

ระดับภัม่ภิัาคั

ทัี่�งน่� ขอขอบคัุณ์ผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยแลี่ะพนักงาน กฟผ. ทุี่กท่ี่าน ท่ี่�ม่ส่ำวน 
ขับเคัล้ี่�อนการดแ่ลี่คัวามมั�นคังของระบบไฟฟา้ แลี่ะสำรา้งขด่คัวามสำามารถ 
ในการแข่งขันของประเที่ศอย่างยั�งย้นมาโดยติลี่อด แมต้้ิองเผชื้ิญประเด็น 
คัวามท้ี่าที่ายใด กฟผ. ก็พรอ้มปรบัตัิวต่ิอการเปล่ี่�ยนแปลี่ง ด้วยห้ลัี่กการบรหิ้าร

แบบ ‘ยด้ห้ยุ่น ทัี่นการณ์ ์ประสำานประโยชื้น’์ พรอ้มทัี่�งเชื้้�อมั�นในการดำาเนนิ

งานติามห้ลี่กัธุรรมาภิับาลี่แลี่ะคัวามรบัผดิชื้อบต่ิอสำงัคัมในที่กุกระบวนการ 

อันจะนำาไปสำ่่การเติิบโติของ กฟผ. คัวบคั่่กับสัำงคัมอย่างยั�งย้น ดังแนวคิัด  
‘EGAT for ALL’ กฟผ. เป็นองค์ัการของทุี่กคันแลี่ะที่ำาเพ้�อทีุ่กคัน โดย  

‘ทุี่กคัน’  ในท่ี่�น่� ไมไ่ด้เพย่งแต่ิห้มายถ่งผ่ป้ฏิิบติัิงานที่กุคันเท่ี่านั�น แต่ิค้ัอคันไที่ย

ที่กุคันด้วยนั�นเอง 

สิ่าร
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STAND BY YOU 6 7รายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

นิโยบัายการพัฒนิาท่ี่�ยั�งยืนิของ กฟผ. เก่�ยวกับั กฟผ. 
นโยบายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนของ กฟผ. ตามประกาศการไฟฟา้ฝ่่ายผลิิต 
แห่่งประเที่ศไที่ย ท่ี่� 39/2563 ซ่ึ่�งสอดคล้ิองกับยุที่ธศาสตร์ชาติ ด้านท่ี่� 5 
การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพัช่วิิตท่ี่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้ิอมแลิะเปา้ห่มาย
การพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนของสห่ประชาชาติ (UNSDGs) 9 เป้าห่มาย ได้แก่  
เปา้ห่มายท่ี่� 7, 13, 8, 9, 11, 12, 15, 6 แลิะ 2 ม่ดังน่�

1.	 ส่่งเส่ริิมการิเข้้าถึึงพลัังงานในริาคาท่ี่�เหมาะส่มแลัะเชื่่�อถ่ึอได้้	
โด้ยการิวิิจััยพฒันาเพิ�มปริะส่ทิี่ธิภิาพแลัะเส่ถ่ึยริภาพการิผลิัตไฟฟา้
โด้ยพลัังงานหมนุเว่ิยน	ริวิมทัี่�งการิพฒันาริะบบส่ง่ไฟฟา้ใหพ้ริอ้ม 
ต่อการิริองริบัพลัังงานหมุนเว่ิยนอยา่งม่ปริะส่ทิี่ธิภิาพ

2.	 ลัด้ผลักริะที่บต่อการิเปล่ั�ยนแปลังส่ภาพภูมิอากาศ	 โด้ยการิ
ปริับปรุิงกริะบวินการิผลิัตไฟฟ้าด้้วิยเชื่่�อเพลิังฟอส่ซิิลั	 แลัะลัด้ 
การิปลัด้ปล่ัอยก๊าซิเริอ่นกริะจักจัากกริะบวินการิผลิัตไฟฟา้

3.	 ส่ง่เส่ริิมการิเติบโตที่างเศริษฐกิจัท่ี่�ต่อเน่�องแลัะยั�งย่น	 โด้ยการิ
พัฒนาริะบบการิผลิัตไฟฟ้าให้เพ่ยงพอต่อควิามต้องการิ	 
ท่ี่�ม่ควิามมั�นคงเชื่่�อถ่ึอได้้	ปริบัปรุิง	บำารุิงริกัษา	พัฒนาริะบบส่ง่ไฟฟา้	
ข้ยายริะบบโคริงข้่ายไฟฟ้าอัจัฉริิยะ	พัฒนาโคริงส่ริ้างพ่�นฐาน	 
เพิ�มการิจ้ัางงานท้ี่องถิึ�น	พัฒนาให้เข้่�อนแลัะโริงไฟฟ้าเป็นแหล่ัง 
ท่ี่องเท่ี่�ยวิเพ่�อการิเริ่ยนรูิ้	 แลัะส่นับส่นุนการิจััด้การิอาชื่่วิอนามัย	
ควิามปลัอด้ภัยท่ี่�ด่้ในการิที่ำางาน

4.	 ส่่งเส่ริิมการิอนุริักษ์พลัังงานแลัะส่ิ�งแวิด้ล้ัอม	 ริวิมถึึงการิ
ส่นับส่นนุการิผลิัตแลัะการิบริโิภคท่ี่�ยั�งยน่	 โด้ยการิจััด้การิข้องเส่ย่
อันตริายท่ี่�เกิด้จัากกริะบวินการิผลิัตไฟฟา้	พฒันาริะบบเศริษฐกิจั
หมุนเว่ิยน	 (Circular	 Economy)	 การิจััด้การิด้้านการิใช้ื่ไฟฟ้า	 
(Demand-Side	Management)	 แลัะส่นับส่นุนการิพัฒนาเม่อง
อัจัฉริยิะ	(Smart	City)

5.	 อนุริกัษ์ฟ้� นฟรูิะบบนิเวิศ	ยกริะดั้บการิเข้้าถึึงที่รัิพยากรินำาอยา่ง
ยั�งย่น	 แลัะส่่งเส่ริิมเกษตริกริริมท่ี่�ยั�งย่น	 โด้ยการิลัด้ผลักริะที่บ 
จัากการิผลิัตไฟฟ้า	 การิบริิหาริจััด้การินำาอย่างม่ปริะส่ิที่ธิิภาพ	 
การิด้ำาเนินโคริงการิด้้านส่ิ�งแวิด้ล้ัอม	การิหยุด้ยั�งการิเส่่�อมโที่ริม 
ข้องดิ้น	 แลัะการิส่่งเส่ริิมกส่ิกริริมธิริริมชื่าติตามหลัักปริัชื่ญา
เศริษฐกิจัพอเพ่ยง	 เพ่�อส่ริ้างควิามหลัากหลัายที่างชื่่วิภาพแลัะ 
ควิามมั�นคงที่างอาหาริ

การไฟฟ้าฝ่า่ยผลิี่ติแห้ง่ประเที่ศไที่ย (กฟผ.) จัดตัิ�งข่�นเม้�อ วันท่ี่� 1 พฤษภัาคัม พ.ศ. 2512 
ติามพระราชื้บัญญัติิการไฟฟ้าฝ่า่ยผลิี่ติแห้ง่ประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2511 เป็นรัฐวิสำาห้กิจ
ด้านกิจการพลัี่งงาน ภัายใต้ิการกำากับดแ่ลี่ของกระที่รวงพลัี่งงาน โดยมก่ระที่รวง
การคัลัี่งเป็นผ่้ถ้อหุ้้นร้อยลี่ะ 100 ดำาเนินภัารกิจห้ลัี่กด้านการผลิี่ติ จัดให้้ได้มา  
แลี่ะจัดสำง่พลัี่งงานไฟฟา้ให้แ้ก่การไฟฟา้นคัรห้ลี่วง (กฟน.) การไฟฟา้สำว่นภัม่ภิัาคั 
(กฟภั.) ผ่้ใชื้้ไฟฟ้าติามท่ี่�กฎห้มายกำาห้นด แลี่ะประเที่ศใกล้ี่เค่ัยง เช่ื้น สำปป.ลี่าว  
แลี่ะมาเลี่เซ่ึ่ย เปน็ต้ิน รวมถ่งดำาเนนิการต่ิาง ๆ  ท่ี่�เก่�ยวเน้�องกับพลัี่งงานแลี่ะบริการ
ไฟฟา้ ผลิี่ติแลี่ะขายลิี่กไนต์ิ ห้ร้อวัติถเุคัมจ่ากลิี่กไนต์ิ ภัายใต้ิกรอบพระราชื้บญัญติัิ
การไฟฟา้ฝ่า่ยผลิี่ติแห้ง่ประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2511 แลี่ะท่ี่�แก้ไขเพิ�มเติิม

ปัจจุบัน การดำาเนินงานของ กฟผ. เป็นไปติามโคัรงสำร้างกิจการไฟฟ้าท่ี่�ม่ กฟผ.  
เป็นผ่้ผลิี่ติแลี่ะสำ่งไฟฟ้า รวมทัี่�งคัวบคัุมการผลิี่ติแลี่ะสำ่งไฟฟ้าทัี่�วประเที่ศให้้ม่
ประสำทิี่ธุภิัาพ เพย่งพอต่ิอการใชื้ ้พรอ้มให้ค้ัวามสำำาคััญต่ิอการจัดการสำิ�งแวดล้ี่อม
ท่ี่�ด่ของชุื้มชื้นแลี่ะสัำงคัม โดยม่คัณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลัี่งงาน (กกพ.)  
ที่ำาห้นา้ท่ี่�กำากับดแ่ลี่ 

โครงสิ่ร้างกิจการไฟฟ้าแบับั Enhanced Single Buyer (ESB)

หนิ�วยงานิภาครัฐ แล้ะ กกพ
.

ระบับัผลิ้ตไฟฟ้า

ระบับัสิ่�งไฟฟ้า

ระบับัจำาหนิ�ายไฟฟ้า

ผ้้ใช้้ไฟฟ้า

ผ้้ผลิ้ตไฟฟ้าเอกช้นิ
รายใหญ� (IPP) แล้ะ 
บัริษัที่ในิเครือ

ผ้้ใช้้ไฟฟ้า ล้้กค้าตรง กฟผ. ผ้้ใช้้ไฟฟ้าตรง
ในิเขตนิิคมอ่ตสิ่าหกรรม

ซืื้�อไฟฟ้าจาก
ต�างป้ระเที่ศ

ผ้้ผลิ้ตไฟฟ้าเอกช้นิ
รายเล็้ก (SPP)

ผ้้ผลิ้ตไฟฟ้าเอกช้นิ
รายเล็้กมาก (VSPP)กฟผ.

ระบับัสิ่�ง
ของ กฟผ.

System
Operator

กฟนิ. กฟภ.

นิโยบัาย

กำากับัด้ำแล้
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หมายเหต	ุ ขอ้มล่ี่ติามงบการเงินท่่ี่ผา่นการติรวจสำอบแล้ี่ว

STAND BY YOU 8 9รายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

ธุรุกิจเก่�ยวกับการผลิี่ติไฟฟา้ในธุรุกิจให้ญข่อง กฟผ. ประกอบด้วย 
 • การผลิัตไฟฟ้า	กฟผ. ผลิี่ติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ  
  กฟผ. ซ่ึ่�งตัิ�งอย่่ทีุ่กภั่มิภัาคัของประเที่ศ รวมจำานวน 
  ทัี่�งสำิ�น 52 แห้่ง ม่กำาลัี่งผลิี่ติรวมทัี่�งสำิ�น 16,037.32  
  เมกะวัติต์ิ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าห้ลี่ายประเภัที่ ได้แก่  
  โรงไฟฟา้พลัี่งคัวามรอ้น 3 แห้ง่ โรงไฟฟ้าพลัี่งคัวามรอ้น
  ร่วม 6 แห้่ง โรงไฟฟ้าพลัี่งงานห้มุนเว่ยน (พลัี่งนำา)  
  29 แห้ง่ โรงไฟฟ้าพลัี่งงานห้มุนเว่ยน (ลี่ม แสำงอาทิี่ติย ์ 
  คัวามรอ้นใต้ิพภิัพ) 9 แห้ง่ โรงไฟฟา้ด่เซึ่ลี่ 4 แห้ง่ แลี่ะ 
  โรงไฟฟา้อ้�น ๆ 1 แห้ง่
 • การรบัซื้่�อไฟฟา้ กฟผ. รบัซึ่้�อไฟฟา้จากผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้ 
  เอกชื้นรายให้ญ่ 11 ราย รวมกำาลัี่งผลิี่ติ 14,248.50  
  เมกะวัติต์ิ แลี่ะผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้เอกชื้นรายเลี่ก็ รวมกำาลัี่งผลิี่ติ  
  9,473.95 เมกะวัติต์ิ รวมทัี่�งรับซึ่้�อไฟฟ้าจากผ่้ผลิี่ติ 
  ไฟฟ้าในประเที่ศเพ้�อนบ้าน ได้แก่ สำปป.ลี่าว แลี่ะ 
  ประเที่ศมาเลี่เซึ่ย่ รวมกำาลัี่งผลิี่ติ 5,720.60 เมกะวัติต์ิ 
 • การส่ง่ไฟฟา้	กฟผ. ดำาเนนิการจัดส่ำงไฟฟ้าท่ี่�ผลิี่ติจาก 
  โรงไฟฟ้าของ กฟผ. แลี่ะท่ี่�รับซึ่้�อจากผ่้ผลิี่ติไฟฟ้า 
  รายอ้�นผ่านระบบสำ่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่่�งม่โคัรงข่าย 
  คัรอบคัลี่มุทัี่�วประเที่ศ ท่ี่�ระดับแรงดัน 500 กิโลี่โวลี่ต์ิ  
  230 กิโลี่โวลี่ต์ิ 132 กิโลี่โวลี่ต์ิ 115 กิโลี่โวลี่ต์ิ แลี่ะ 
  69 กิโลี่โวลี่ต์ิ เพ้�อจำาห้น่ายไฟฟ้าให้้แก่ผ่้ใชื้้ไฟฟ้าท่ี่� 
  รบัซึ่้�อโดยติรงจาก กฟผ. กฟน. แลี่ะ กฟภั. ซึ่่�งนำาไป 
  จำาห้นา่ยไฟฟา้ให้แ้ก่ผ่ใ้ช้ื้ไฟฟา้ในประเที่ศต่ิอไป อ่กทัี่�ง  
  กฟผ. ยังจำาห้น่ายไฟฟ้าให้้การไฟฟ้าของประเที่ศ 
  เพ้�อนบ้าน ได้แก่ สำปป.ลี่าว ด้วยระบบสำง่ไฟฟ้าแรงดัน  
  115 กิโลี่โวลี่ต์ิ แลี่ะ 22 กิโลี่โวลี่ต์ิ แลี่ะประเที่ศมาเลี่เซ่ึ่ย 
  ด้วยระบบไฟฟา้แรงสำง่กระแสำติรง (HVDC) 300 กิโลี่โวลี่ต์ิ

นอกจากน่� กฟผ. ยงัได้ดำาเนนิธุุรกิจเกี�ยวัเน่�อง ซึ่่�งสำอดคัล้ี่อง
กับยุที่ธุศาสำติร์สำร้างรายได้เพิ�มจากคัวามสำามารถแลี่ะ
ที่รพัยากรท่ี่�มอ่ย่่ โดยให้บ้ริการธุรุกิจอุติสำาห้กรรมไฟฟ้าอยา่งม่
คัณุ์ภัาพแก่ห้นว่ยงานภัายนอก ดังน่�

 • ธุุรกิจวิัศวักรรมแลัะก่อส่รา้งโรงไฟฟ้าแลัะระบบส่ง่	
  กฟผ. ที่ำาห้น้าท่ี่�รับผิดชื้อบคัวามมั�นคังด้านพลัี่งงาน 
  ไฟฟ้าของชื้าติิ แลี่ะม่สำ่วนสำำาคััญในการวางแผน 
  วิศวกรรมแลี่ะก่อสำรา้งโรงไฟฟา้จำานวนมากทัี่�วประเที่ศ  
  มากว่า 50 ป ี ด้วยคัวามเชื้่�ยวชื้าญแลี่ะประสำบการณ์ ์ 
  จ่งที่ำาให้ ้กฟผ. ได้รบัการยอมรบัแลี่ะมค่ัวามนา่เชื้้�อถ้อ  
  จนนำาไปสำ่่คัวามเชื้้� อมั�นท่ี่� เ กิดข่�นในกลีุ่่มลี่่กค้ัา 
  ทัี่�งในประเที่ศแลี่ะต่ิางประเที่ศ โดย กฟผ. ให้บ้รกิาร 

  งานศก่ษาคัวามเห้มาะสำมของโคัรงการ งานคััดเล้ี่อก 
  ผ่ร้บัเห้มา งานวิศวกรรมท่ี่�ปรก่ษาการพฒันาโคัรงการ  
  แลี่ะงานที่ดสำอบแลี่ะติรวจรบัโรงไฟฟา้
 • ธุุรกิจเดิีนเคร่�องแลัะบำารุงรกัษาโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้รบั 
  คัวามไว้วางใจจากห้น่วยงานภัายนอกทัี่�งในแลี่ะ 
  ต่ิางประเที่ศ ในฐานะผ่้นำาด้านงานเดินเคัร้�องแลี่ะ 
  บำารุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างคัรบวงจร ด้วยร่ปแบบ 
  งานบรกิารท่ี่�ติรงจุด คัรอบคัลี่มุทุี่กคัวามต้ิองการของ 
  ล่ี่กค้ัา พรอ้มท่ี่มบุคัลี่ากรท่ี่�มค่ัวามชื้ำานาญเฉพาะด้าน  
  รวมถ่งการประยุกต์ิใชื้เ้ที่คัโนโลี่ยท่่ี่�ทัี่นสำมยัให้ก้้าวทัี่น 
  นวัติกรรมให้ม่ ๆ อย่่เสำมอ โดย กฟผ. ให้้บริการ  
  ทัี่�งงานเดินเคัร้�องแลี่ะบำารุงรักษาประจำาโรงไฟฟ้า  
  (Operation and Routine Maintenance) แลี่ะ 
  งานบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Maintenance) ได้แก่  
  งานบริการบำารุงรักษาไฟฟ้า งานบริการบำารุงรักษา 
  เคัร้�องกลี่ งานบริการซ่ึ่อม ผลิี่ติ ที่ดสำอบเคัร้�องกลี่แลี่ะ 
  บริห้ารอะไห้ล่ี่ งานบริการบำารุงรักษาโยธุา แลี่ะ 
  งานบรกิารบำารุงรกัษาเคัม ่นอกจากน่� กฟผ. ยงัขยาย 
  ติลี่าดงานบริการให้ม่ ๆ  เช่ื้น งานบริการเดินเคัร้�องแลี่ะ 
  บำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลัี่งงานห้มุนเว่ยน แลี่ะงาน 
  บรกิารพฒันาศกัยภัาพบุคัลี่ากรที่ดสำอบนำามนัห้มอ้แปลี่ง  
  แลี่ะสำอบเท่ี่ยบเคัร้�องมอ้วัด เปน็ต้ิน
 • ธุุรกิจบำารุงรกัษาระบบส่่ง กฟผ. เป็นท่ี่�ร่้จักอย่างด่ 
  ในฐานะผ่้ม่ประสำบการณ์์แลี่ะคัวามเชื้่�ยวชื้าญ 
  ด้านระบบสำ่งกำาลัี่งไฟฟ้าแรงสำ่งในประเที่ศไที่ย ซึ่่�งม ่
  ระบบสำง่ไฟฟ้าท่ี่�คัรอบคัลี่มุทัี่�วทัี่�งประเที่ศ โดยมน่โยบาย 
  สำง่มอบบรกิารท่ี่�มค่ัวามพรอ้มให้ล้ี่ก่ค้ัาด้วยคัณุ์ภัาพท่ี่�ด่  
  เพ้�อส่ำงเสำริมระบบไฟฟ้าของประเที่ศให้ม้ค่ัวามมั�นคัง 
  แลี่ะเชื้้�อถ้อได้ โดยในปัจจุบัน กฟผ. ให้้บริการงาน 
  ให้ค้ัำาปรก่ษาที่างวิชื้าการ งานจัดซ้ึ่�อจัดจ้าง งานบำารุง 
  รักษาติามวาระ งานบำารุงรักษาเชิื้งคัาดการณ์์  
  งานบำารุงรักษาเชื้ิงป้องกัน งานบำารุงรักษาเชื้ิงแก้ไข 
  ปรบัปรุง แลี่ะงานพฒันาแลี่ะปรบัปรุง
 • ธุุรกิจจากวััตถุุพลัอยได้ี กฟผ. ม่นโยบายสำ่งเสำริม  
  Circular Economy โดยนำาวัติถุพลี่อยได้จาก 
  กระบวนการผลิี่ติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
  จังห้วัดลี่ำาปาง ท่ี่�ใช้ื้ถ่านห้ินลิี่กไนต์ิเป็นเชื้้� อเพลิี่ง  
  ได้แก่ เถ้าลี่อยลิี่กไนต์ิ เถ้าห้นักลิี่กไนต์ิ แลี่ะยิปซัึ่ม 
  สำังเคัราะห์้ มาใช้ื้ให้้เกิดประโยชื้น์ โดยปี 2563  
  สำามารถลี่ดการเกิดก๊าซึ่คัาร์บอนไดออกไซึ่ด์ (CO2)  
  ในอุติสำาห้กรรมคัอนกร่ติ จากการใช้ื้เถ้าลี่อยลิี่กไนต์ิ 
  ที่ดแที่นป่นซึ่่เมนต์ิ ได้ปริมาณ์ 880,065 เมติริกตัิน  

  กฟผ. ยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัติกรรมด้านผลิี่ติภััณ์ฑ์์ 
   (Product Innovation) โดยพัฒนาวัติถุพลี่อยได้ 
  ให้้ม่ประสำิที่ธุิภัาพแลี่ะม่คุัณ์สำมบัติิท่ี่�ติอบสำนองต่ิอ 
  คัวามต้ิองการของลี่่กค้ัามากข่�น ม่คัวามร่วมม้อกับ 
  สำถาบันการศ่กษาชื้ั�นนำาในประเที่ศ นักวิจัยแลี่ะ 
  ผ่เ้ชื้่�ยวชื้าญด้านต่ิาง ๆ  เพ้�อศก่ษา วิจัย แลี่ะพฒันาวัติถ ุ
  พลี่อยได้ให้้เกิดประโยชื้น์มากยิ�งข่�น โคัรงการวิจัยท่ี่� 
  ดำาเนนิการในป ี2563 ได้แก่ โคัรงการ ‘การใชื้เ้ถ้าห้นกั 
  ลิี่กไนต์ิในร่ปแบบของวัสำดุผสำมเพิ�มเพ้�อการปรับปรุง 
  คัุณ์สำมบัติิการรับนำาห้นักของดินในแนวราบแลี่ะ 
  บริเวณ์ท่ี่�มค่ัวามลี่าดชื้นัสำง่’
 • ธุุรกิจโที่รคมนาคม กฟผ. ให้้บริการโคัรงข่าย 
  โที่รคัมนาคัมผา่นเส้ำนใยแก้วนำาแสำงท่ี่�มอ่ย่ใ่นระบบส่ำง 
  ไฟฟา้แรงสำง่ ซ่ึ่�งเปน็บรกิารท่ี่�เพิ�มเติิมจากการผลิี่ติแลี่ะ 
  สำ่งจ่ายพลัี่งงานไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้รับใบอนุญาติ 

  ประกอบกิจการโที่รคัมนาคัมแบบท่ี่� 3 แลี่ะการให้ ้
  บริการโที่รคัมนาคัมระห้ว่างประเที่ศ (International  
  Private Leased Circuit: IPLC) จากคัณ์ะกรรมการ 
  กิจการกระจายเสำ่ยง กิจการโที่รทัี่ศน์ แลี่ะกิจการ 
  โที่รคัมนาคัมแห้่งชื้าติิ (กสำที่ชื้.) โดยม่บริการต่ิาง ๆ  
  ได้แก่ การให้้บริการวงจรช่ื้องสำัญญาณ์โที่รคัมนาคัม  
  (Domestic and International Bandwidth) แลี่ะ 
  บริการเสำน้ใยแก้วนำาแสำง (Dark Fiber) แก่ห้นว่ยงาน 
  ภัายนอกทัี่�งห้นว่ยงานภัาคัรฐัแลี่ะเอกชื้น ทัี่�งน่� กฟผ.  
  พร้อมเป็นห้น่วยงานท่ี่�สำนับสำนุนการพัฒนาประเที่ศ 
  ในการขยายโคัรงข่าย 4G 5G IoT (Internet of  
  Things) แลี่ะโคัรงข่ายพ้�นฐานโที่รคัมนาคัมอ้�น ๆ  
  ในอนาคัติ ติลี่อดจนการสำนับสำนนุการดำาเนนินโยบาย  
  Digital Economy ของภัาคัรฐัเพ้�อก้าวไปสำ่อ่นาคัติ

กฟผ. ยงัมก่ารลี่งทุี่นเพ้�อประกอบธุรุกิจด้านการผลิี่ติไฟฟา้แลี่ะธุรุกิจเก่�ยวเน้�อง โดยมบ่ริษัิัทในเคริอืจำานวน 5 บรษัิที่ ดังน่�

รายได้ำ กำาไร ยอดำเงินินิำาสิ่�งรัฐ 

ห�วงโซื้�อ่ป้ที่านิ 

ช่ื่�อบุริัษััท

ลำำาดัับุ

ผู้้�ส่่งมิอบุหลัำก

รัายการั

บุทบุาทท่�ส่ำาคััญ

ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

(ลำ�านบุาท) (รั�อยลำะ)

 บริษัที่ ราชื้ กรุป๊ จำากัด (มห้าชื้น) RATCH 14,500 45 บริษัที่ยอ่ย

 บรษัิที่ กฟผ. อินเติอรเ์นชื้ั�นแนลี่ จำากัด EGATi 12,197.40 99.99 บรษัิที่ยอ่ย

 บรษัิที่ อ่แกที่ ไดมอนด์ เซึ่อรวิ์สำ จำากัด EDS 623 45 บรษัิที่ยอ่ย

 บรษัิที่ ผลิี่ติไฟฟา้ จำากัด (มห้าชื้น) EGCO 5,300 25.41 บรษัิที่รว่ม

 บรษัิที่ ผลิี่ติไฟฟา้แลี่ะนำาเย็น จำากัด DCAP 1,670 35 กิจการร่วมค้ัา

 1 รายได้ (บาที่) 513,860,750,590.46 576,412,302,651.00 523,244,137,189.64

 2 กำาไรสำทุี่ธุ ิ(บาที่) 25,480,422,542.62 45,738,130,782.00 39,263,478,564.16

 3 ยอดเงินนำาสำง่รฐั (บาที่) 12,985,595,855.62 22,443,365,299.26 20,850,100,000.00

บริษัที่ผ่ผ้ลิี่ติอุปกรณ์ ์  สำง่มอบอุปกรณ์ห์้ลัี่กแลี่ะบริการสำนบัสำนนุกระบวนการพฒันาโรงไฟฟา้ระบบสำง่ แลี่ะสำถานไ่ฟฟา้

ปติที่. แลี่ะผ่ค้้ัานำามนัรายอ้�น จัดสำง่เชื้้�อเพลิี่งให้เ้พย่งพอต่ิอแผนการผลิี่ติไฟฟา้ประจำาปี

โรงไฟฟา้เอกชื้น (IPP แลี่ะ SPP) ผลิี่ติไฟฟา้สำง่เขา้ระบบสำง่ของ กฟผ. ติามขอ้ติกลี่ง Power Purchase Agreement (PPA) 

 แลี่ะสำอดคัล้ี่องกับแผนการผลิี่ติไฟฟา้ประจำาปี

ช่ื่�อย่อ ทุนจดัทะเบุ่ยน สั่ดัส่่วนการัถ่ือหุ�น ส่ถืานะ
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ป้ริมาณงานิแล้ะม้ล้ค�าของการจัดำซืื้�อจัดำจ้าง กำาลั้งผลิ้ตตามสัิ่ญญา จำาแนิกตามป้ระเภที่เชื้�อเพลิ้งแล้ะพื�นิท่ี่�

ส่ายงาน โรังไฟฟา้ เขตนคัรัหลำวง ภาคักลำาง ภาคัตะวันออก
เฉ่ียงเหน่อ ภาคัใต� ภาคัเหน่อ รัวมิกำาลัำงผู้ลิำต สั่ดัส่่วน ฉีบัุบุ รัายการั ม้ิลำค่ัา (ลำ�านบุาท)

ผลิี่ติไฟฟา้

ระบบสำง่

ธุุรกิจแลี่ะอ้�น ๆ

เชื้้�อเพลิี่ง

สำว่นกลี่าง

สำว่นภัม่ภิัาคั

สำว่นกลี่าง

สำว่นภัม่ภิัาคั

สำว่นกลี่าง

สำว่นภัม่ภิัาคั

สำว่นกลี่าง

สำว่นภัม่ภิัาคั

 2,470

 24,372

 26,842

 2,584

 4,300

 6,884

 147

 3,702

 3,849

 7,156

 6,478

 13,634

 51,209

 7,423

 60,420

 67,843

 16,167

 10,660

 26,827

 315

 8,777

 9,092

 20,577

 13,398

 33,975

 137,737

 4,976.28

 3,846.39

 8,822.66

 9,257.66

 388.04

 9,645.70

 473.14

 4,029.12

 4,502.27

 4,826.27

 1,819.68

 6,645.95

 29,616.58

รวัม

รวัม

รวัม

รวัม

รวัมทัี่�งส่ิ�น

กฟผ. ได้เขา้รว่มเป็นสำมาชื้กิกับองค์ักรภัายนอกท้ัี่งในประเที่ศ
แลี่ะต่ิางประเที่ศท่่ี่สำำาคััญ อาทิี่ องค์ักรธุุรกิจเพ้่อการพัฒนา
อย่างยั่งย้น (Thailand Business Council for Sustainable 
Development) ซึ่่ง่เกิดจากการรวมตัิวของกลีุ่ม่นกัธุรุกิจชื้ัน้นำา
เพ้่อสำ่งเสำริมแนวคิัด ‘การพัฒนาอย่างยั่งย้น’ ในกลุ่ี่มผ่้นำา
ธุุรกิจ สำ่งเสำริมให้้ภัาคัธุุรกิจเข้าไปม่บที่บาที่ในการกำาห้นด
นโยบายด้านสำิ่งแวดล้ี่อมอันจะนำาไปสำ่่การพัฒนาท่่ี่ยั่งย้น  
รวมท้ัี่งมบ่ที่บาที่ในการป้องกันแลี่ะแก้ปัญห้าสำิง่แวดล้ี่อมของ
ประเที่ศ แลี่ะเสำริมสำร้างจิติสำำานก่ในการรักษาสำิ่งแวดล้ี่อมให้้
แก่องค์ักรภัาคัธุุรกิจ แลี่ะสำมาคัม International Transmission 
Operation and Maintenance Study (ITOMS) ซึ่่่งเกิดจาก
การรวมตัิวของบรษัิที่ธุรุกิจระบบส่ำงในประเที่ศต่ิาง ๆ  ท่ัี่วโลี่ก 

โดยให้้คัวามสำนใจในการสำร้างรากฐานในการประเมินระดับ
การให้้บริการแลี่ะผลี่การปฏิิบัติิงาน รวมท้ัี่งประสำิที่ธุิภัาพ 
การใชื้้จ่ายในงานห้ลัี่กของระบบสำ่ง เพ่้อสำรรห้า พัฒนา แลี่ะ
รวบรวมวิธุ่ปฏิิบัติิท่่ี่ด่ท่่ี่สำุด โดย กฟผ. จะนำาข้อม่ลี่ท่่ี่ได้จาก 
การเท่ี่ยบเค่ัยงในกลีุ่่มสำมาชื้ิก ITOMS ไปใช้ื้ประโยชื้น์ 
ในการพัฒนาประสำิที่ธุภิัาพงานต่ิอไป

กฟผ. มส่ำำานกังานให้ญต้ั่ิงอย่่ท่่ี่ 53 ห้ม่ ่2 ถนนจรัญสำนทิี่วงศ ์
อำาเภัอบางกรวย จังห้วัดนนที่บุร ่11130 แลี่ะมส่ำำานกังานของ
ฝ่่ายปฏิิบติัิการระบบส่ำงอ่ก 5 แห้ง่ โดยต้ัิงอย่ท่่่ี่จังห้วัดนนที่บุร่ 
2 แห้ง่ จังห้วัดพิษณ์ุโลี่ก 1 แห้ง่ จังห้วัดขอนแก่น 1 แห้ง่ แลี่ะ
จังห้วัดกระบ่่ 1 แห้ง่

(เมิกะวัตต์) (เมิกะวัตต์) (เมิกะวัตต์)(เมิกะวัตต์) (เมิกะวัตต์) (เมิกะวัตต์) (%)

1.	โรงไฟฟา้	กฟผ.              
 1.1 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภัที่ Firm              
    - นำามนัเติา 0.00 0.00 0.00 315.00 0.00 315.00 0.69
    - ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิ 3,990.00 3,298.00 650.00 1,476.00 0.00 9,414.00 20.70
    - ถ่านห้นิลิี่กไนต์ิ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,220.00 2,220.00 4.88
   - พลัี่งนำาเข้�อนขนาดให้ญ ่ 0.00 1,090.00 237.20 324.00 1,321.20 2,972.40 6.54
    - อ้�นๆ (พลัี่งนำาแบบสำบ่กลัี่บ) 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2.20
	 รวัม	 3,990.00	 4,388.00	 1,887.20	 2,115.00	 3,541.20	 15,921.40	 35.01
  1.2 โรงไฟฟา้ กฟผ. ประเภัที่ Non-Firm              
    - พลัี่งงานลี่ม 0.00 0.00 26.50 0.19 0.00 26.69 0.06
    - นำามนัด่เซึ่ลี่ 0.00 0.00 0.00 26.00 4.40 30.40 0.07
    - พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติย ์ 0.00 5.02 1.26 0.01 0.51 6.80 0.01
    - พลัี่งนำาเข้�อนขนาดให้ญ่ 0.00 16.82 8.31 1.28 22.82 49.23 0.11
    - พลัี่งนำาเข้�อนขนาดเล็ี่ก 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.01
    - พลัี่งงานคัวามรอ้นใต้ิพภิัพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00
	 รวัม	 0.00	 21.84	 36.07	 27.48	 30.54	 115.92	 0.25
	 รวัมโรงไฟฟา้	กฟผ.	 3,990.00	 4,409.84	 1,923.27	 2,142.48	 3,571.74	 16,037.32	 35.26
2.	ผ้ผ้ลิัตไฟฟา้เอกชีน              
 2.1 ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟ้าเอกชื้นรายให้ญ ่(IPP) 
  แลี่ะบริษัที่ในเคัรอ้ กฟผ.              
    - ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิ 0.00 11,312.00 0.00 930.00 0.00 12,242.00 26.92
    - ถ่านห้นิบท่ี่ม่นิสัำ 0.00 2,006.50 0.00 0.00 0.00 2,006.50 4.41
	 รวัม	 0.00	 13,318.50	 0.00	 930.00	 0.00	 14,248.50	 31.33
  2.2 ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟ้าต่ิางประเที่ศ              
    2.2.1 สำาธุารณ์รัฐประชื้าธุปิไติย
    ประชื้าชื้นลี่าว              
     - พลัี่งนำา 0.00 0.00 3,947.60 0.00 0.00 3,947.60 8.68
     - ถ่านห้นิลิี่กไนต์ิ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473.00 1,473.00 3.24
    2.2.2 สำห้พันธุรัฐมาเลี่เซึ่ย่              
    -  อ้�นๆ (โคัรงการสำายสำง่เช้ื้�อมโยง 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.66
   ไที่ย - มาเลี่เซึ่ย่ (HVDC)  
	 รวัม	 0.00	 0.00	 3,947.60	 300.00	 1,473.00	 5,720.60	 12.58
 2.3 ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้รายเล็ี่ก (SPP)              
     2.3.1 ประเภัที่สัำญญา Firm              
     - ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิ 810.00 4,967.00 180.00 0.00 0.00 5,957.00 13.10
    - ถ่านห้นิ 0.00 369.50 0.00 0.00 0.00 369.50 0.81
    - พลัี่งงานห้มนุเว่ยน (กากอ้อย
   แกลี่บ ชื้ว่มวลี่ ที่ะลี่ายปาล์ี่ม 
   นำามนัยางดำา เศษไมย้างพารา )   
	 รวัม	 810.00	 5,514.30	 339.30	 29.00	 25.00	 6,717.60	 14.77
     2.3.2 ประเภัที่สำญัญา Non-Firm              
     - ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิ 65.00 205.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.59
     - ถ่านห้นิ 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.02
     - พลัี่งงานห้มนุเว่ยน (กากอ้อย  
   ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิจากการผลิี่ตินำามนัดิบ
   ก๊าซึ่เห้ล้ี่อทิี่�ง ขยะ พลัี่งงานลี่ม
   พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติย ์พลัี่งนำาเข้�อน
   ขนาดให้ญ ่เศษไมย้างพารา)   

	 รวัม	 103.00	 846.00	 1,148.00	 167.62	 491.72	 2,756.35	 6.06
	 รวัมผ้ผ้ลิัตไฟฟา้รายเล็ัก	(SPP)	 913.00	 6,360.30	 1,487.30	 196.62	 516.72	 9,473.95	 20.83
	 รวัมผ้ผ้ลิัตไฟฟา้เอกชีน	 913.00	 19,678.80	 5,434.90	 1,426.62	 1,989.72	 29,443.05	 64.74
	 กำาลัังผลิัตตามส่ญัญาของระบบ	 4,903.00	 24,088.64	 7,358.17	 3,569.10	 5,561.46	 45,480.37	 100.00

      30.00 641.00 1,148.00 167.62 491.72 2,478.35 5.45

     0.00 177.80 159.30 29.00 25.00 391.10 0.86
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 1.  นวัิตกรรมที่างธุรกิจ
  แลิะการใช้เที่คโนโลิย่ดิจิทัี่ลิ 
2.  ควิามพ่ังพัอใจของลูิกค้า
3.  การกำากับดูแลิกิจการ จริยธรรม
  แลิะจรรยาบรรณธุรกิจ 
  ควิามโปร่งใสที่างธุรกิจ
4.  การจัดการผู้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย
5.  การจัดการควิามเส่�ยง
6.  ระบบควิามปลิอดภัยของข้อมูลิ
7.  การบริห่ารควิามต่อเนื�องที่างธุรกิจ
8.  ประสิที่ธิภาพัในการจัดการ 

ด้้านเศรษฐกิิจ

ด้้านสิิ่�งแวด้ล้้อม

ด้้านสัิ่งคม
ประเด็นท่ี่�ม่สาระสำาคัญ
ด้านควิามยั�งยืนมากท่ี่�สุด
ต่อทัี่�งองค์กรแลิะผู้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย 

ประเด็นท่ี่�ม่ควิามสำาคัญ
ต่อเนื�องในระดับถััดมา

 9. การเปล่ิ�ยนแปลิงสภาพัภูมิอากาศ 
10. ควิามห่ลิากห่ลิายที่างช่วิภาพั
 11. การจัดการพัลัิงงานแลิะประสิที่ธิภาพั 
  การใช้พัลัิงงาน
 12. การเปล่ิ�ยนแปลิงพัลัิงงาน 
  การจัดการพัลัิงงานที่ดแที่น 
  แลิะการจัดการพัลัิงงานรูปแบบให่ม่
 13. สภาวิะเรือนกระจก (ภาวิะโลิกร้อน) 
 14. ระบบการจัดการสิ�งแวิดล้ิอม 
 15. การบริห่ารจัดการนำ�า รวิมถ่ัง
  การจัดการแห่ล่ิงนำ�า
  แลิะวิิเคราะห์่ควิามเส่�ยง
 16. การบริห่ารจัดการของเส่ย
 17. ระบบเศรษฐกิจห่มุนเว่ิยน 
 18. คุณภาพัอากาศ 
19. การบริห่ารจัดการนำ�าเส่ย 

8
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23
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 20. อาช่วิอนามัยแลิะควิามปลิอดภัย
 21. การบริห่ารจัดการที่รัพัยากรมนุษย์
  แลิะการพััฒนาที่รัพัยากรมนุษย์
22. ชุมชนท้ี่องถิั�น การพััฒนาชุมชน 
  แลิะการช่วิยเห่ลืิอชุมชนในภูมิภาค
 23. ควิามเป็นอยู่ท่ี่�ด่ของพันักงาน
 24. การจูงใจแลิะรักษาพันักงาน 
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ป้ระเดำ็นิสิ่ำาคัญดำ้านิความยั�งยืนิ 
กระบวนการกำาห้นดแลี่ะคััดเล้ี่อกประเด็นสำำาคััญด้านคัวามยั�งย้นของ กฟผ. เป็นไปติามมาติรฐาน GRI Sustainability  
Reporting Standards ดังน่�

สำำาห้รับปี 2563 ประเด็นสำำาคััญด้านคัวามยั�งย้นของ กฟผ. ประกอบด้วย 16 ประเด็น แบ่งเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจ  
8 ประเด็น ด้านสำิ�งแวดล้ี่อม 6 ประเด็น แลี่ะด้านสำงัคัม 2 ประเด็น ดังน่�

1.	ระบุประเด็ีนส่ำาคัญ	
พจิารณ์าที่บที่วนประเด็นสำำาคััญของรายงานเพ้�อการพฒันาอยา่งยั�งยน้ กฟผ. ประจำาป ี2562 โดยเท่ี่ยบเค่ัยง
กับแนวปฏิิบัติิสำากลี่แลี่ะแนวปฏิิบัติิท่ี่�ด่ขององค์ักรชื้ั�นนำาด้านคัวามยั�งย้นในอุติสำาห้กรรมใกล้ี่เค่ัยง ทัี่�งใน
แลี่ะต่ิางประเที่ศ เพ้�อนำามาปรบัปรุงประเด็นคัวามยั�งยน้ขององค์ักรให้ม้ค่ัวามคัรอบคัลี่มุแลี่ะเปน็ปจัจุบนั 

2.	คัดีเล่ัอกแลัะจัดีลัำาดัีบควัามส่ำาคัญ	
จัดลี่ำาดับคัวามสำำาคััญของประเด็น ทัี่�งในมุมมองขององค์ักรแลี่ะมุมมองของผ่้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเสำ่ย กล่ี่าวค้ัอ 
ประเด็นท่ี่�สำำาคััญต่ิอองค์ักร พจิารณ์าจากผลี่กระที่บ โอกาสำ แลี่ะคัวามเสำ่�ยงท่ี่�อาจเกิดต่ิอองค์ักร แลี่ะประเด็น 
ท่ี่�สำำาคััญต่ิอผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่ พจิารณ์าจากระดับแลี่ะคัวามสำำาคััญของผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิดข่�นจากองค์ักร  
ซึ่่�งสำ่งผลี่ต่ิอการตัิดสำินใจของผ่้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเส่ำยเก่�ยวกับองค์ักร โดยนำาประเด็นท่ี่�ได้ข้างต้ินไปจัดที่ำา 
แบบสำำารวจคัวามคิัดเห้น็ เพ้�อให้ผ้่บ้ริห้ารแลี่ะผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ของ กฟผ. คััดเล้ี่อกแลี่ะจัดลี่ำาดับคัวามสำำาคััญ 

3.	ตรวัจส่อบแลัะที่บที่วัน	
ติรวจสำอบแลี่ะที่บที่วนคัวามคัรอบคัลุี่มแลี่ะคัรบถ้วนของประเด็นสำำาคััญ แลี่ะนำาเสำนอผลี่ต่ิอคัณ์ะกรรมการ
ธุรรมาภิับาลี่แลี่ะคัวามรับผดิชื้อบต่ิอสำงัคัม เพ้�อพจิารณ์าให้ค้ัวามเห้น็ชื้อบ 

เก่�ยวกับัรายงานิฉบัับัน่ิ� 
รายงานเพ้�อการพฒันาอยา่งยั�งยน้ กฟผ. ประจำาป ี2563 เปน็รายงานด้านคัวามยั�งยน้ฉบบัท่ี่� 12 ซ่ึ่�ง กฟผ. จัดที่ำาเปน็ประจำา
ที่กุป ีตัิ�งแต่ิป ี2552 เพ้�อเผยแพรข่อ้มล่ี่เก่�ยวกับการบรหิ้ารจัดการแลี่ะผลี่การดำาเนนิงานด้านเศรษฐกิจ สำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะสำงัคัม
ขององค์ัการในรอบป ีระห้ว่างวันท่ี่� 1 มกราคัม ถ่งวันท่ี่� 31 ธุนัวาคัม 2563 แก่ผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ โดยมข่อบเขติการรายงาน
คัรอบคัลี่มุเฉพาะการดำาเนนิงานภัายใน กฟผ. เปน็ห้ลัี่ก ไมร่วมการดำาเนนิงานของผ่ส้ำง่มอบ คั่ค้่ัา ผ่ร้บัเห้มา ห้รอ้บรษัิที่ในเคัรอ้ 
ทัี่�ง 5 บรษัิที่ ได้แก่ บรษัิที่ ราชื้ กรุป๊ จำากัด (มห้าชื้น) บรษัิที่ ผลิี่ติไฟฟ้า จำากัด (มห้าชื้น) บรษัิที่ กฟผ. อินเติอร์เนชื้ั�นแนลี่ จำากัด 
บรษัิที่ ผลิี่ติไฟฟา้แลี่ะนำาเยน็ จำากัด แลี่ะบรษัิที่ อ่แกที่ ไดมอนด์ เซึ่อรวิ์สำ จำากัด 

กฟผ. จัดที่ำารายงานฉบับน่�ติามมาติรฐาน Global Reporting Initiative (GRI Standards): Comprehensive option  
รวมถ่งมก่ารเปดิเผยขอ้มล่ี่รายสำาขาในกลีุ่่มผ่ใ้ห้บ้รกิารสำาธุารณ่์ปโภัคัไฟฟา้ Electric Utility Sector Supplement (EU) แลี่ะ
จัดให้้ม่การติรวจรับรองรายงานฯ แลี่ะตัิวชื้่�วัดผลี่การดำาเนินงานท่ี่�สำำาคััญ โดยห้น่วยงานภัายนอก (External Assurance)  
ซึ่่�งเป็นการให้้คัวามเชื้้�อมั�นข้อม่ลี่การรายงานในระดับจำากัด (Limited Assurance) ดังรายลี่ะเอ่ยดการรับรองคัวามเชื้้�อมั�น 
ในห้นา้ 114-115  

ด้วยคัวามใส่ำใจในสัำงคัมแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อมในทุี่กกระบวนการ กฟผ. จ่งจัดพิมพ์รายงานฉบับน่�โดยใช้ื้กระดาษรักษ์โลี่ก 
แลี่ะห้มก่พมิพส์ำกัดจากถั�วเห้ล้ี่อง แลี่ะเผยแพรใ่นร่ปแบบไฟล์ี่อิเล็ี่กที่รอนกิสำ ์โดยสำามารถดาวนโ์ห้ลี่ดได้ท่ี่�เว็บไซึ่ต์ิของ กฟผ. 
ห้ากมข่อ้สำงสำยัห้รอ้ขอ้แนะนำาเพิ�มเติิม กรุณ์าติิดต่ิอ

ฝ่่ายกล้ย่ที่ธ์ความยั�งยืนิ

การไฟฟ้าฝ่่ายผลิ้ตแห�งป้ระเที่ศไที่ย (กฟผ.)
สิ่ำานัิกงานิใหญ� บัางกรวย นินิที่บ่ัร่ 11130

โทรศ่พท์ 0 2436 4610, 0 2436 4613 
โทรสัาร 0 2436 4695

เว็บไซต์่ www.egat.co.th
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คมหมายเหตุุ   Disclosures 305-1, 305-2, 305-3, 305-4 แลี่ะ EU5 คัรอบคัลุี่มอย่่ในประเด็นท่ี่� 9 การเปล่ี่�ยนแปลี่งสำภัาพภั่มิอากาศ แลี่ะประเด็นท่ี่� 13  

        สำภัาวะเรอ้นกระจก (ภัาวะโลี่กรอ้น) (ดังปรากฏิใน Matrix ห้นา้ 13) ซึ่่�งไมจั่ดเปน็ประเด็นสำำาคััญระดับสำง่ในป ี2563 ด้วย
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8 ประสิำที่ธุภิัาพ
ในการจัดการ

EU: Availability and 
reliability
EU: System 
efficiency
EU: Demand-side 
management 

- DMA (former EU6), 
EU10
EU11, EU12
DMA (former EU7)

กฟผ. ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ 
ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ช้ื้ไฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม 
คั่่ค้ัา/พนัธุมติิรธุรุกิจ 

ลำำาดัับุ ปีรัะเด็ันส่ำาคััญ
GRI Topic ภายใน

องค์ักรั
GRI Standard 
Disclosures

Sector Disclosures
(Electric Utilities) ภายนอกองค์ักรั

การัเปิีดัเผู้ยข�อม้ิลำ ขอบุเขตผู้ลำกรัะทบุ

ด้ีานส่ิ�งแวัดีล้ัอม

1

2

3

4

5

6

การจัดการพลัี่งงานแลี่ะ
ประสำทิี่ธุภิัาพการใชื้้
พลัี่งงาน

การเปล่ี่�ยนแปลี่งพลัี่งงาน 
การจัดการพลัี่งงาน
ที่ดแที่น แลี่ะการจัดการ
พลัี่งงานร่ปแบบให้ม่

ระบบจัดการสำิ�งแวดล้ี่อม

การบรหิ้ารจัดการนำารวม
ถ่งการจัดการแห้ล่ี่งนำา
แลี่ะวิเคัราะห้ค์ัวามเสำ่�ยง

การบรหิ้ารจัดการนำาเสำย่

คัณุ์ภัาพอากาศ

GRI 302: Energy

GRI 301: Materials
GRI 302: Energy

-

GRI 303: Water and 
Effluents

GRI 303: Water and 
Effluents

GRI 305: Emissions

302-1, 302-3, 
302-4,

301-1, 301-2, 
301-3
302-1, 302-3, 
302-4,

-

303-1 - 303-5

303-2, 303-4

305-1, 305-2, 
305-3, 305-4, 
305-5, 305-6, 
305-7    

-

-

-

-

-

EU5

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่
ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม 
คั่่ค้ัา/พนัธุมติิรธุรุกิจ

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่
ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม 
คั่่ค้ัา/พนัธุมติิรธุรุกิจ

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ 
ชุื้มชื้นรอบโรงไฟฟา้
แลี่ะระบบสำง่

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ 
ชุื้มชื้นรอบโรงไฟฟา้
แลี่ะระบบสำง่

ห้นว่ยงานภัาคัรฐั
แลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่
ชุื้มชื้นรอบโรงไฟฟา้
แลี่ะระบบสำง่

ห้นว่ยงานภัาคัรฐั
แลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ 
ชุื้มชื้นรอบโรงไฟฟา้
แลี่ะระบบสำง่ ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้
ทัี่�วไปแลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม

ด้ีานส่งัคม

1

2

อาชื้ว่อนามยั
แลี่ะคัวามปลี่อดภััย

ชุื้มชื้นท้ี่องถิ�น 
การพฒันาชุื้มชื้น 
แลี่ะการชื้ว่ยเห้ล้ี่อ
ชุื้มชื้นในภัม่ภิัาคั

GRI 403:
Occupational 
health and safety

GRI 413: Local 
communities

403-1 - 403-9

413-1, 413-2

-

EU22

กฟผ.

กฟผ.

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่
พนกังานแลี่สำห้ภัาพแรงงาน
ค่่ัค้ัา/พนัธุมติิรธุรุกิจ

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่
ชุื้มชื้นรอบโรงไฟฟา้แลี่ะ
ระบบสำง่

1

2

3

4

5

6

7

ลำำาดัับุ ปีรัะเด็ันส่ำาคััญ
การัเปิีดัเผู้ยข�อม้ิลำ ขอบุเขตผู้ลำกรัะทบุ

GRI Topic GRI Standard 
Disclosures

Sector Disclosures
(Electric Utilities)

ภายใน
องค์ักรั ภายนอกองค์ักรั

นวัติกรรมที่างธุรุกิจแลี่ะ
การใช้ื้เที่คัโนโลี่ยดิ่จิทัี่ลี่

คัวามพง่พอใจของลี่ก่ค้ัา

การกำากับดแ่ลี่กิจการ 
จรยิธุรรมแลี่ะ
จรรยาบรรณ์ธุรุกิจ 
คัวามโปรง่ใสำที่างธุรุกิจ

การจัดการผ่ม้ส่ำว่นได้
สำว่นเสำย่

การจัดการคัวามเสำ่�ยง

การบรหิ้ารคัวามต่ิอเน้�อง
ที่างธุรุกิจ

ระบบคัวามปลี่อดภััย
ของขอ้มล่ี่

EU: Research 
and development

-

GRI 205: 
Anti-corruption

-

-

EU: Disaster/ 
emergency 
planning and 
response

GRI 418: 
Customer Privacy

-

-

102-16 - 102-37
205-1, 205-2, 
205-3

102-40 - 102-44

102-11, 102-15

-

418-1

DMA (former EU8)

-

-

-

-

DMA (former EU21)

-

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม

ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ 
ชุื้มชื้นรอบโรงไฟฟา้แลี่ะ
ระบบสำง่ นกัวิชื้าการ/
องค์ักรพฒันาเอกชื้น/
ภัาคัประชื้าสำงัคัม ลี่ก่ค้ัา
ห้ลัี่ก/ผ่ใ้ช้ื้ไฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม 
คั่่ค้ัา/พนัธุมติิรธุรุกิจ 
สำถาบนัการเงิน 
สำ้�อมวลี่ชื้นแลี่ะนกัขา่ว

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ 
ชุื้มชื้นรอบโรงไฟฟา้แลี่ะ
ระบบสำง่ นกัวิชื้าการ/ 
องค์ักรพฒันาเอกชื้น/
ภัาคัประชื้าสำงัคัม ลี่ก่ค้ัา
ห้ลัี่ก/ผ่ใ้ช้ื้ไฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม 
คั่่ค้ัา/พนัธุมติิรธุรุกิจ 
สำถาบนัการเงิน 
สำ้�อมวลี่ชื้นแลี่ะนกัขา่ว

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ 
ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม

ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ 
ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวมทัี่�ง
ประเที่ศ ชุื้มชื้นรอบ
โรงไฟฟา้แลี่ะระบบสำง่

ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม

ด้ีานเศรษฐกิจ



การด็ำาเนินงานด็�านเศรษฐกิจ

PROSPERITY
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หมายเหตุ ุ: คัณ์ะกรรมการเที่คัโนโลี่ยดิ่จิทัี่ลี่ การจัดการคัวามร่แ้ลี่ะนวัติกรรม ในป ี2563 อย่ร่ะห้ว่างดำาเนนิการแต่ิงตัิ�ง 

18 19STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

การกำากับัด้ำแล้กิจการ

โครงสิ่ร้างการกำากับัดำ้แล้กิจการ

คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ซึ่่�งได้รับการแต่ิงตัิ�งจากคัณ์ะรัฐมนติร่ ที่ำาห้น้าท่ี่�กำาห้นดนโยบายแลี่ะกำากับด่แลี่กิจการของ กฟผ.  
ให้เ้ปน็ไปติามห้ลัี่กธุรรมาภิับาลี่ แลี่ะเพ้�อให้ก้ารกำากับด่แลี่ระบบงานท่ี่�สำำาคััญเปน็ไปอยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ คัณ์ะกรรมการ กฟผ. 
จ่งได้แต่ิงตัิ�งคัณ์ะกรรมการชุื้ดย่อย รวม 12 คัณ์ะ ได้แก่ คัณ์ะกรรมการชุื้ดย่อยเพ้�อกลัี่�นกรองงานสำำาคััญ จำานวน 9 คัณ์ะ  
แลี่ะคัณ์ะกรรมการชุื้ดย่อยเพ้�อภัารกิจเฉพาะ จำานวน 3 คัณ์ะ  นอกจากน่� กฟผ. ได้แต่ิงตัิ�งคัณ์ะที่ำางานเพ้�อภัารกิจเฉพาะ 
เพิ�มอ่ก 1 คัณ์ะ ติามผงัโคัรงสำร้างการกำากับดแ่ลี่กิจการของ กฟผ. ดังน่�

คัณ์ะกรรมการบริห้าร กฟผ. ประกอบด้วย ผ่้ว่าการซ่ึ่�งเป็นผ่้บริห้ารสำ่งสำุด เป็นประธุาน แลี่ะรองผ่้ว่าการเป็นกรรมการ  
ที่ำาห้น้าท่ี่�บริห้ารงานแลี่ะตัิดสำินใจดำาเนินงานด้านต่ิาง ๆ ติามนโยบายของห้น่วยงานกำากับด่แลี่ นโยบาย ข้อสำั�งการของ 
คัณ์ะกรรมการ กฟผ. แลี่ะยุที่ธุศาสำติรข์อง กฟผ. รวมทัี่�งการแก้ไขผลี่กระที่บด้านเศรษฐกิจ สำงัคัม แลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อมท่ี่�เกิดจาก
การดำาเนนิงานของ กฟผ. 

คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการช้่ดำย�อย
เพื�อกล้ั�นิกรองงานิ

ที่่�ม่ความสิ่ำาคัญ

คณะกรรมการช้่ดำย�อย
เพื�อภารกิจเฉพาะ

คณะที่ำางานิ
เพื�อภารกิจเฉพาะ

คณะกรรมการบริหาร
ของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำากับการปฏิิบัติ
ตามกฎหมายและระเบ่ยบ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการสรรหารองผ้�ว่าการ
และผ้�ช่วยผ้�ว่าการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.

คณะกรรมการเทคโนโลย่ดิจิทัล 
การจัดการความร้�และนวัตกรรม

คณะกรรมการสรรหาผ้�ว่าการ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผ้�ว่าการ

คณะอนุกรรมการกำาหนดเกณฑ์์และ
ประเมินผลการปฏิิบัติงาน
ของผ้�ว่าการ

คณะทำางานปรับปรุงร้ปแบบ
การดำาเนินงานของ กฟผ. 
เพ่�อรองรับความเปล่�ยนแปลง

ผ้้ช้�วยผ้้ว�าการสิ่ำานิักงานิตรวจสิ่อบัภายในิ

รองผ้้ว�าการ
บัริหาร

รองผ้้ว�าการ
ย่ที่ธศาสิ่ตร์

รองผ้้ว�าการ
การเงินิแล้ะบััญช้่ 

(CFO)

รองผ้้ว�าการ
ผล้ิตไฟฟ้า

รองผ้้ว�าการ
เช้ื�อเพล้ิง

รองผ้้ว�าการ
ระบับัสิ่�ง

รองผ้้ว�าการ
ธ่รกิจเก่�ยวเนิื�อง

รองผ้้ว�าการ
พัฒนิาโรงไฟฟ้า

แล้ะพล้ังงานิหม่นิเว่ยนิ

ผ้้ว�าการ

องคป์้ระกอบัของคณะกรรมการ กฟผ.

คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วยประธุานกรรมการ แลี่ะ
กรรมการอ้�นไม่เกินสำิบคัน รวมทัี่�งผ่้ว่าการ ซึ่่�งเป็นกรรมการ
โดยติำาแห้น่ง ม่วาระการดำารงติำาแห้น่ง คัรั�งลี่ะ 3 ปี โดยใน  
ป ี2563 กฟผ. มก่รรมการอิสำระจากภัายนอก ท่ี่�มค่ัวามเปน็
อิสำระในการตัิดสำินใจแลี่ะการแสำดงคัวามเห้็นของตินเอง 
จำานวน 6 คัน ซึ่่�งเปน็กรรมการท่ี่�อย่ใ่นบญัชื้ร่ายชื้้�อกรรมการ
รฐัวิสำาห้กิจ (Directors’ Pool: DP) จำานวน 2 คัน (จากจำานวน
คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ท่ี่�ม่อย่่ในบัญชื้่รายชื้้� อกรรมการ
รัฐวิสำาห้กิจ 7 คัน) ทัี่�งน่� เป็นไปติามห้ลัี่กการแลี่ะแนวที่าง 
การกำากับด่แลี่ท่ี่�ด่ในรัฐวิสำาห้กิจ ปี 2562 ของสำำานักงาน 
คัณ์ะกรรมการนโยบายรฐัวิสำาห้กิจ (สำคัร.) กระที่รวงการคัลี่ัง 
แลี่ะพระราชื้บัญญัติิคัุณ์สำมบัติิมาติรฐานสำำาห้รับกรรมการ
แลี่ะพนกังานรฐัวิสำาห้กิจ (ฉบบัท่ี่� 6) พ.ศ. 2550  นอกจากน่� 
กฟผ. ยังดำาเนินการติามมติิคัณ์ะรัฐมนติร่ เม้�อวันท่ี่� 18 
กรกฎาคัม 2560 ท่ี่�กำาห้นดให้ม้ผ่่ท้ี่รงคัณุ์วุฒท่ิี่�มป่ระสำบการณ์์
การที่ำางานในภัาคัธุุรกิจ จำานวนไม่น้อยกว่าห้น่�งในสำาม 
ของจำานวนกรรมการอ้�นของรัฐวิสำาห้กิจนั�น ดังรายลี่ะเอ่ยด
ในติารางรายชื้้�อคัณ์ะกรรมการ กฟผ.

เพ้�อให้เ้กิดคัวามสำมดลุี่ โปรง่ใสำ ในการดำาเนนิงานของ กฟผ. 
ประธุานกรรมการ กฟผ. จ่งมไิด้ดำารงติำาแห้นง่ผ่บ้ริห้ารของ 
กฟผ. โดยประธุานกรรมการ กฟผ. ที่ำาห้นา้ท่ี่�ผ่บ้รหิ้ารสำง่สำดุ
ของฝ่า่ยกำากับดแ่ลี่ ขณ์ะท่ี่� ผ่ว่้าการ กฟผ. ที่ำาห้นา้ท่ี่�ผ่บ้ริห้าร
สำง่สำดุของฝ่า่ยบรหิ้าร อยา่งไรก็ติาม เพ้�อให้ม้ค่ัวามเชื้้�อมโยง
ระห้ว่างการกำากับด่แลี่กับการบริห้าร คัณ์ะกรรมการ กฟผ. 
ได้แต่ิงตัิ�งให้้ผ่้บริห้ารสำ่งสุำด ค้ัอ ผ่้ว่าการ กฟผ. ที่ำาห้น้าท่ี่�
เลี่ขานกุารคัณ์ะกรรมการ กฟผ. ซึ่่�งเปน็ไปติามขอ้บงัคัับ กฟผ. 
ฉบับท่ี่� 373 ว่าด้วย การประชุื้มแลี่ะการดำาเนินกิจการของ
คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ข้อ 6 ท่ี่�ให้้ประธุานกรรมการแต่ิงตัิ�ง
เลี่ขานกุารด้วยคัวามเห้น็ชื้อบของคัณ์ะกรรมการ
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กระบัวนิการคัดำเล้ือก

กระบวนการเสำนอชื้้�อแลี่ะคััดเล้ี่อกคัณ์ะกรรมการ กฟผ. แลี่ะ
คัณ์ะกรรมการชุื้ดย่อย ดำาเนินการติามแนวที่างการแต่ิงตัิ�ง
กรรมการรฐัวิสำาห้กิจ ของ สำคัร. ซึ่่�งได้รบัคัวามเห้น็ชื้อบจาก
คัณ์ะรัฐมนติร่ในการประชุื้ม เม้�อวันท่ี่� 18 กรกฎาคัม 2560 
โดยมร่ายลี่ะเอ่ยด ดังน่�

 • ให้น้ำาสำมรรถนะห้ลัี่ก ทัี่กษะ คัวามร่ ้คัวามเชื้่�ยวชื้าญ  
  (Skill Matrix) มาใช้ื้ในการพิจารณ์าสำรรห้าแลี่ะแต่ิงตัิ�ง 
  กรรมการรัฐวิสำาห้กิจ ซึ่่�งต้ิองม ่Skill Matrix ห้ลัี่ก 4 ด้าน  
  ได้แก่ การเงิน บัญชื้่ กฎห้มาย แลี่ะเที่คัโนโลี่ย่ 
  สำารสำนเที่ศ เพ้�อให้ไ้ด้คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ท่ี่�มค่ัวามร่ ้
  คัวามเชื้่�ยวชื้าญในด้านต่ิาง ๆ ท่ี่�จำาเป็นต่ิอการกำากับ 
  ดแ่ลี่งานของ กฟผ. นอกจากน่� คัณ์ะกรรมการ กฟผ.  
  ในการประชุื้ม คัรั� งท่ี่�  13/2559 เม้� อวันท่ี่�  28  
  พฤศจิกายน 2559 ได้กำาห้นด Skill Matrix ของ 
  คัณ์ะกรรมการ กฟผ. เพิ�มอ่ก 7 ด้าน ประกอบด้วย 
  กิจการพลัี่งงาน บรหิ้ารธุรุกิจ วิที่ยาศาสำติร ์วิศวกรรม 
  เศรษฐศาสำติร์ การคัลัี่ง แลี่ะนวัติกรรม ซ่ึ่�งได้รับ 
  คัวามเห้น็ชื้อบจาก สำคัร. จ่งที่ำาให้ ้Skill Matrix ของ 
  คัณ์ะกรรมการ กฟผ. มจ่ำานวนรวมทัี่�งสำิ�น 11 ด้าน 
 • ในการแต่ิงตัิ� งกรรมการอ้� นท่ี่�มิใช่ื้กรรมการโดย 
  ติำาแห้นง่ในรฐัวิสำาห้กิจแห้ง่ใด ให้ผ้่ม้อ่ำานาจพิจารณ์า 
  เสำนอชื้้�อจากผ่ท้ี่รงคุัณ์วุฒท่ิี่�มป่ระสำบการณ์์การที่ำางาน 
  ในภัาคัธุุรกิจ ไม่น้อยกว่าห้น่�งในสำามของจำานวน 
  กรรมการอ้�นของรฐัวิสำาห้กิจนั�น
 • ไมแ่ต่ิงตัิ�งสำมาชื้กิสำภัานติิิบญัญติัิแห้ง่ชื้าติิ ขา้ราชื้การ 
  การเม้อง แลี่ะผ่้ดำารงติำาแห้น่งที่างการเม้องเป็น 
  กรรมการในคัณ์ะกรรมการรฐัวิสำาห้กิจเพิ�มเติิม
 • ให้้ม่ผ่้แที่นกระที่รวงการคัลี่ังท่ี่�เป็นข้าราชื้การประจำา 
  ในกระที่รวงการคัลัี่ง เปน็กรรมการในคัณ์ะกรรมการ 
  รัฐวิสำาห้กิจ เพ้�อรักษาผลี่ประโยชื้น์ของที่างราชื้การ 
  ในฐานะผ่้ถ้อหุ้้นของรัฐวิสำาห้กิจ แลี่ะเพ้�อให้้เป็นไป 
  ติามระเบย่บสำำานกันายกรฐัมนติร ่ว่าด้วยการกำาห้นด 
  นโยบายแลี่ะกำากับดแ่ลี่รฐัวิสำาห้กิจ พ.ศ. 2557 แลี่ะท่ี่� 
  แก้ไขเพิ�มเติิม

รายช้ื�อคณะกรรมการ กฟผ. 

 •  ให้้ม่ผ่้แที่นกระที่รวงเจ้าสำังกัดของรัฐวิสำาห้กิจท่ี่�เป็น 
  ข้าราชื้การประจำาในกระที่รวงเจ้าสำังกัด ซึ่่�งไม่อย่่ใน 
  ห้น่วยงานท่ี่�ที่ำาห้น้าท่ี่�กำากับด่แลี่การประกอบกิจการ 
  ของรฐัวิสำาห้กิจนั�น (Regulator) จำานวน 1 คัน เปน็ 
  กรรมการในคัณ์ะกรรมการรฐัวิสำาห้กิจ 

สำำาห้รับคุัณ์สำมบัติิของบุคัคัลี่ท่ี่�จะเสำนอชื้้�อเป็นคัณ์ะกรรมการ  
กฟผ. ต้ิองเปน็ผ่ม้สั่ำญชื้าติิไที่ย แลี่ะมค่ัวามร่ค้ัวามเชื้่�ยวชื้าญ 
เพ่ยงพอเก่�ยวกับการบริห้ารธุุรกิจ วิที่ยาศาสำติร์ วิศวกรรม 
ศาสำติร์ เศรษฐศาสำติร์ การคัลัี่ง ห้ร้อกฎห้มาย นอกจากน่�  
ต้ิองม่คัุณ์สำมบัติิแลี่ะไม่ม่ลัี่กษณ์ะต้ิองห้้าม ติามท่ี่�กำาห้นด 
ในพระราชื้บัญญัติิคัุณ์สำมบัติิมาติรฐานสำำาห้รับกรรมการ 
แลี่ะพนกังานรฐัวิสำาห้กิจ (ฉบบัท่ี่� 6) พ.ศ. 2550

หมายเหตุ ุ

ลี่ำาดับท่ี่� 7  พน้จากติำาแห้นง่ เน้�องจากลี่าออก เม้�อวันท่ี่� 1 พฤศจิกายน 2563
ลี่ำาดับท่ี่� 10 พ้นจากติำาแห้นง่ เน้�องจากคัรบวาระติามสำญัญาจ้าง เม้�อวันท่ี่� 3 ธุนัวาคัม 2563
ลี่ำาดับท่ี่� 11 ได้รบัแต่ิงตัิ�งเปน็กรรมการ เม้�อวันท่ี่� 4 ธุนัวาคัม 2563 แลี่ะได้รับการแต่ิงตัิ�งเปน็เลี่ขานกุาร เม้�อวันท่ี่� 23 ธุนัวาคัม 2563
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 นายกุลิี่ศ สำมบติัิศริิ

 พลี่เอก สำมศกัดิ� รุง่สำติิา

 นางสำาวนนัธุกิา ทัี่งสำพุานชิื้

 นายสำธุุน บุญประสำงค์ั

 นายพรพจน ์ เพญ็พาสำ

 

 ศาสำติราจารยพ์สิำทุี่ธุิ� เพย่รมนกลุี่

 

 นายปกรณ์ ์ อาภัาพันธุุ์

 

 นางสำาวนริมาณ์ ไห้ลี่สำาธุติิ

 

 นายพรชื้ยั ฐร่ะเวชื้

 

 นายวิบ่ลี่ย์ ฤกษ์ศริะทัี่ย

 นายบุญญนติิย ์ วงศร์กัมติิร

ประธุานกรรมการ / ปลัี่ดกระที่รวงพลัี่งงาน

กรรมการ  / ประธุานกรรมการจัดที่ำา
ยุที่ธุศาสำติรช์ื้าติิด้านคัวามมั�นคัง

กรรมการ (ผ่แ้ที่นกระที่รวงพลัี่งงาน) /
อธุบิด่กรมธุรุกิจพลัี่งงาน

กรรมการ / อด่ติรองผ่ว่้าการระบบสำง่ กฟผ.

กรรมการ / อธุบิด่กรมโยธุาธุกิารแลี่ะผงัเมอ้ง 
กระที่รวงมห้าดไที่ย

กรรมการ / รองคัณ์บด่ด้านยุที่ธุศาสำติร์
นวัติกรรมแลี่ะคัวามยั�งยน้ 

คัณ์ะวิศวกรรมศาสำติร์ จุฬาลี่งกรณ์ม์ห้าวิที่ยาลัี่ย

กรรมการ / ผ่อ้ำานวยการสำำานกังานพฒันา
เที่คัโนโลี่ยอ่วกาศแลี่ะภัม่สิำารสำนเที่ศ 

(องค์ัการมห้าชื้น)

กรรมการ / รองผ่จั้ดการให้ญ ่
ธุนาคัารกรุงเที่พ จำากัด (มห้าชื้น)

กรรมการ (ผ่แ้ที่นกระที่รวงการคัลัี่ง) /
ท่ี่�ปร่กษาด้านเศรษฐกิจการเงิน 

กระที่รวงการคัลัี่ง

กรรมการโดยติำาแห้นง่แลี่ะที่ำาห้นา้ท่ี่�
เลี่ขานกุาร / ผ่ว่้าการ กฟผ.

กรรมการโดยติำาแห้นง่แลี่ะที่ำาห้นา้ท่ี่�
เลี่ขานกุาร / ผ่ว่้าการ กฟผ.

ลำำาดัับุท่� รัายช่ื่�อ กรัรัมิการัอิส่รัะ DPตำาแหน่งในคัณะกรัรัมิการั กฟผู้./
ตำาแหน่งงาน

ปีรัะส่บุการัณ์
ภาคัธุุรักิจ

การป้้องกนัิการขดัำกันิของผล้ป้ระโยช้นิ์ 

กฟผ.  ให้้คัวามสำำา คััญกับการป้องกันการขัดกันของ 
ผลี่ประโยชื้น์ โดยผ่้ท่ี่�จะได้รับการแต่ิงตัิ�งเป็นกรรมการใน 
คัณ์ะกรรมการ กฟผ. จะต้ิองไมเ่ปน็ผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ในสำญัญา
กับ กฟผ. ห้ร้อในกิจการท่ี่�กระที่ำาให้้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยติรง
ห้ร้ออ้อม โดยได้เผยแพร่ข้อม่ลี่ดังกล่ี่าวในรายงานประจำาปี
ของ กฟผ. แลี่ะเว็บไซึ่ต์ิ กฟผ. เพ้�อให้ผ้่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่แลี่ะ

สำาธุารณ์ชื้นรบัที่ราบ นอกจากน่� ติามขอ้บงัคัับ กฟผ. ฉบบัท่ี่� 
402 ว่าด้วย การกำากับดแ่ลี่กิจการ กำาห้นดให้ค้ัณ์ะกรรมการ 
กฟผ. มห่้น้าท่ี่�สำอดสำ่องด่แลี่แลี่ะจัดการแก้ปัญห้าการขัดกัน
ของผลี่ประโยชื้น์ท่ี่�อาจจะเกิดข่�นระห้ว่างฝ่่ายบริห้าร 
กรรมการ แลี่ะผ่ป้ฏิิบติัิงาน รวมทัี่�งติรวจสำอบการใชื้ส้ำนิที่รพัย์
ของ กฟผ. ในที่างมชิื้อบอ่กด้วย
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22 23STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

บัที่บัาที่คณะกรรมการ กฟผ. 
แล้ะผ้้บัริหารระดัำบัสิ่้ง 

คัณ์ะกรรมการ กฟผ. แลี่ะคัณ์ะผ่้บริห้าร กฟผ. รวมทัี่�ง 
ผ่บ้รหิ้ารสำง่สุำดของบริษัที่ในกลีุ่ม่ กฟผ. มก่ารประชุื้ม Top Team 
Meeting (TTM) เป็นประจำาทีุ่กปี เพ้�อร่วมกันพิจารณ์า
ที่บที่วนวิสำยัทัี่ศน ์พนัธุกิจ แลี่ะยุที่ธุศาสำติร์ของ กฟผ. โดยนำา
นโยบายรฐับาลี่ นโยบายห้นว่ยงานกำากับดแ่ลี่ คัวามต้ิองการ
แลี่ะคัวามคัาดห้วังของลี่่กค้ัารวมถ่งผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยกลีุ่่ม
ต่ิาง ๆ แลี่ะสำถานการณ์์ทัี่�งภัายในแลี่ะภัายนอกองค์ัการ 
คัรอบคัลี่มุด้านเศรษฐกิจ สำงัคัม แลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม เปน็ปจัจัย
สำำาคััญในการจัดที่ำาแผนวิสำาห้กิจ กฟผ. เพ้�อใช้ื้เป็นกรอบแลี่ะ
แนวที่างในการดำาเนนิงานขององค์ัการ แลี่ะจะมก่ารที่บที่วน
ยุที่ธุศาสำติร์แลี่ะแนวที่างการดำาเนินงานทีุ่กคัรั�ง เม้�อม่การ
เปล่ี่�ยนแปลี่งของปจัจัยภัายนอกท่ี่�มน่ยัสำำาคััญต่ิอ กฟผ.

ในป ี2563 พจิารณ์าแล้ี่วเห้น็ว่า ประเด็นท่ี่�เปน็ปจัจัยสำำาคััญ
ต่ิอการดำาเนนิงานของ กฟผ. ยงัคังเปน็เร้�องนโยบายภัาคัรฐั 
การเปล่ี่�ยนแปลี่งของ Disruptive Technology แลี่ะ 
การดำาเนนิการเพ้�อรองรับ EGAT Transformation Roadmap 
ให้้สำอดคัล้ี่องกับแผนงานต่ิาง ๆ ในอนาคัติ ติามวิสำัยทัี่ศน ์
‘นวัติกรรมพลัี่งงานไฟฟ้าเพ้�อชื้่วิติท่ี่�ด่กว่า’ INNOVATE  
POWER SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE แลี่ะได้กำาห้นด
ยุที่ธุศาสำติร์เพ้� อให้้บรรลุี่วิสำัยทัี่ศน์ดังกล่ี่าว โดยมุ่งเน้น 
การดำาเนนิงานด้วยคัวามเปน็เลิี่ศ 4 ด้าน ค้ัอ E.G.A.T ได้แก่  
1) E: Energy Solutions for a Better Life  : มุง่เนน้จัดห้าโซึ่ลี่ช่ื้ั�น
ด้านพลัี่งงานเพ้�อคัวามมั�นคังแลี่ะสำร้างนวัติกรรมเพ้�อคัวาม
เติิบโติขององค์ัการ  2) G: Green Innovation for Sustain-
ability : มุ่งเน้นสำร้างสำรรค์ันวัติกรรมสำ่เข่ยวส่่ำเศรษฐกิจ 
ร่ปแบบให้มเ่พ้�อการเติิบโติอยา่งยั�งยน้ 3) A: Agile EGAT to 
the Next Chapter : มุง่เนน้สำรา้งคัวามคัล่ี่องตัิวให้ ้กฟผ. ใน
การขบัเคัล้ี่�อนสำ่บ่ที่ให้ม ่ แลี่ะ 4) T: Trust & Pride by Delivering 
Values to Regional People : มุง่เนน้เปน็องค์ัการท่ี่�สำงัคัมไว้
วางใจแลี่ะคัวามภัาคัภั่มิใจของชื้าติิด้วยการเป็นผ่้นำาด้าน
พลัี่งงานในระดับภัม่ภิัาคั 

นอกจากน่� คัณ์ะกรรมการบรหิ้าร กฟผ. ยงัได้ให้ค้ัวามสำำาคััญ
ในการปลี่ก่ฝ่งัค่ัานยิม ซึ่่�งเปน็รากฐานท่ี่�จะนำาไปสำ่วั่ฒนธุรรม
องค์ัการท่ี่�เข้มแข็ง โดยได้พิจารณ์าที่บที่วนค่ัานิยม SPEED  
ท่ี่�ได้กำาห้นดไว้ในปี 2560 ซึ่่�งยังคังม่คัวามเห้มาะสำมท่ี่� 
นำามาปฏิิบติัิภัายใน กฟผ. เช่ื้นเดิม 

การสิ่�งเสิ่ริมแล้ะพัฒนิาความร้้
คณะกรรมการ กฟผ.

กฟผ. สำ่งเสำริมการพัฒนาคัวามร่้คัวามเข้าใจของคัณ์ะ
กรรมการ กฟผ. ในด้านสัำงคัม สำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะเศรษฐกิจ  
โดยนำาเสำนอห้ลัี่กสำต่ิรการอบรมห้ร้อสำมัมนาจากสำถาบนัต่ิาง ๆ  
ให้้คัณ์ะกรรมการเข้ารับการอบรม รวมทัี่�งจัดกิจกรรมอ้�น ๆ 
เพ้�อเพิ�มคัวามร่ค้ัวามเขา้ใจของคัณ์ะกรรมการ กฟผ. เก่�ยวกับ
การดำาเนนิงานของ กฟผ. เชื้น่ การศก่ษาดง่าน การเย่�ยมชื้ม
การปฏิิบติัิงานจริง แลี่ะการจัดประชุื้มเฉพาะคัณ์ะกรรมการ
อิสำระในคัณ์ะกรรมการ กฟผ.  นอกจากน่� กรณ่์มก่รรมการท่ี่�ได้รบั
การแต่ิงตัิ�งให้ม ่ได้นำาเสำนอ Introduction Program ซ่ึ่�งมส่ำาระ
สำำาคััญเก่�ยวกับภัารกิจแลี่ะระบบงานต่ิาง ๆ ภัายใน กฟผ.  
รวมทัี่�งจัดที่ำาค่่ัม้อการดำาเนินงานคัณ์ะกรรมการการไฟฟ้า
ฝ่า่ยผลิี่ติแห้ง่ประเที่ศไที่ย ซึ่่�งประกอบด้วยขอ้มล่ี่ด้านกฎห้มาย
แลี่ะกฎระเบ่ยบสำำาคััญต่ิาง ๆ ท่ี่�จำาเป็นสำำาห้รับการที่ำาห้น้าท่ี่�
กรรมการให้ม้ป่ระสำทิี่ธุภิัาพแลี่ะประสำทิี่ธุผิลี่สำง่สำดุ 

การป้ระเมินิผล้การป้ฏิบััติงานิ
คณะกรรมการ กฟผ.

กฟผ. กำาห้นดให้ค้ัณ์ะกรรมการประเมนิตินเอง (Self-assessment) 
ทุี่กปี ซึ่่�งเป็นไปติามห้ลัี่กการแลี่ะแนวที่างการกำากับด่แลี่ท่ี่�ด่
ในรฐัวิสำาห้กิจของ สำคัร. โดยในป ี2563 คัณ์ะกรรมการ กฟผ. 
ม่มติิให้้ม่การประเมินตินเอง 2 แบบ ได้แก่ แบบทัี่�งคัณ์ะ 
แลี่ะแบบรายบุคัคัลี่ โดยแบบประเมนิฯ มค่ัำาถามท่ี่�คัรอบคัลี่มุ
บที่บาที่ของคัณ์ะกรรมการ กฟผ. ด้านเศรษฐกิจ สำิ�งแวดล้ี่อม 
แลี่ะสัำงคัม สำำาห้รบัผลี่การประเมนิตินเองของคัณ์ะกรรมการ 
กฟผ. ในป ี2563 ทัี่�ง 2 แบบ ซึ่่�งคัณ์ะกรรมการได้นำาผลี่การ
ประเมินตินเองมาพิจารณ์าแลี่ะอภิัปรายผลี่ร่วมกัน แลี่ะได้
เห้็นชื้อบแผนเพิ�มประสำิที่ธุิภัาพการกำากับด่แลี่กิจการของ
คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ประจำาป ี2564 เพ้�อเปน็แนวที่างการ
พฒันาด้านต่ิาง ๆ  เพ้�อให้ก้ารปฏิิบติัิห้นา้ท่ี่�ของคัณ์ะกรรมการ 
กฟผ. มป่ระสำทิี่ธุภิัาพแลี่ะประสำทิี่ธุผิลี่ยิ�งข่�นในภัาพรวม ทัี่�งน่� 
ผลี่การประเมินการปฏิิบติัิห้นา้ท่ี่�ของคัณ์ะกรรมการ กฟผ. ใน
ภัาพรวม อย่ใ่นเกณ์ฑ์์ ‘มป่ระสำทิี่ธุภิัาพด่มาก’

การบัริหารจัดำการดำ้านิเศรษฐกิจ 
สิ่ิ�งแวดำล้้อม แล้ะสิ่ังคม 

กฟผ. นำาคัวามคิัดเห้็นผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยด้านเศรษฐกิจ  
สำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะสำงัคัม จากกิจกรรมการดำาเนนิงาน มาใชื้เ้ปน็
ปัจ จัยนำา เข้ าสำำาห้รับการจัดที่ำาแผนยุที่ธุศาสำติร์แลี่ะ
วัติถปุระสำงค์ัเชื้งิยุที่ธุศาสำติรข์ององค์ัการ โดยนำามาบ่รณ์าการ
แลี่ะที่ำางานค่่ัขนานกับการประเมินคัวามเส่ำ�ยงองค์ัการ แลี่ะ
บริห้ารจัดการโดยคัณ์ะกรรมการบริห้ารคัวามเส่ำ�ยงแลี่ะ
คัวบคุัมภัายใน ซ่ึ่�งเปน็คัณ์ะกรรมการชุื้ดย่อยท่ี่�คัณ์ะกรรมการ 
กฟผ. แต่ิงตัิ�ง ม่อำานาจห้น้าท่ี่�ในการสำอบที่านนโยบายแลี่ะ
ระบบคัวบคุัม เพ้�อประเมินการบริห้ารแลี่ะการคัวบคุัม 
คัวามเส่ำ�ยง กระบวนการติรวจสำอบแลี่ะรายงานผลี่ รวมทัี่�ง
กำากับด่แลี่แลี่ะติิดติามให้้ม่การปฏิิบัติิติามกรอบการบริห้าร
คัวามเสำ่�ยง สำอบที่านการเปดิเผยขอ้มล่ี่คัวามเสำ่�ยงต่ิอห้นว่ยงาน
กำากับดแ่ลี่แลี่ะสำาธุารณ์ะ ให้ค้ัวามเห้น็ชื้อบระดับคัวามเสำ่�ยง
ท่ี่�ยอมรับได้แลี่ะชื้่วงเบ่�ยงเบนระดับคัวามเสำ่�ยงท่ี่�ยอมรับได้ 
รวมทัี่�งกำากับด่แลี่ให้ก้ารบรหิ้ารคัวามเสำ่�ยงองค์ัการอย่ภ่ัายใต้ิ
ระดับคัวามเสำ่�ยงท่ี่�ยอมรบัได้ 

นอกจากน่� กฟผ. ม่การแต่ิงตัิ�งคัณ์ะกรรมการขับเคัล้ี่�อน
ยุที่ธุศาสำติร์องค์ัการ กฟผ. (คัยอ.กฟผ.) ซึ่่�งเปน็คัณ์ะกรรมการ
ในระดับบริห้าร ประกอบด้วยรองผ่้ว่าการยุที่ธุศาสำติร์ เป็น
ประธุานกรรมการ รองผ่ว่้าการบรหิ้าร รองผ่ว่้าการผลิี่ติไฟฟา้ 
รองผ่ว่้าการระบบส่ำง เปน็รองประธุานกรรมการ แลี่ะผ่ช้ื้่วย 
ผ่ว่้าการ เปน็กรรมการ รับผดิชื้อบการนำาเสำนอผลี่การดำาเนนิ
งานการบริห้ารคัวามเส่ำ�ยงแลี่ะการคัวบคุัมภัายในให้ค้ัณ์ะกรรมการ 
กฟผ. ที่ราบทุี่กไติรมาสำ เพ้� อให้้คัณ์ะกรรมการ กฟผ.  
ได้ให้ค้ัวามเห้น็แลี่ะขอ้แนะนำาเก่�ยวกับการจัดการผลี่กระที่บ
คัวามเสำ่�ยงแลี่ะโอกาสำด้านเศรษฐกิจ สำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะสำงัคัม
เพิ�มเติิม

กรณ่์ท่ี่�มป่ระเด็นท่ี่�เปน็ขอ้กังวลี่ท่ี่�วิกฤติแลี่ะสำำาคััญ ห้นว่ยงาน
ท่ี่�รับผิดชื้อบจะเสำนอเร้�องให้้คัณ์ะกรรมการบริห้าร กฟผ. 
พิจารณ์า ก่อนนำา เสำนอคัณ์ะกรรมการชุื้ดย่อยของ 
คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ท่ี่� รับผิดชื้อบด้านท่ี่�เก่�ยวข้องแลี่ะ 
คัณ์ะกรรมการ กฟผ. เพ้�อพจิารณ์า ห้รอ้เพ้�อที่ราบ ติามลี่ำาดับ  
สำำาห้รับกรณ่์ท่ี่�ม่เห้ติุการณ์์สำุดวิสำัยแลี่ะอาจสำ่งผลี่กระที่บ
รุนแรงต่ิอสัำงคัมแลี่ะประเที่ศชื้าติิ ผ่ว่้าการ กฟผ. จะสำ้�อสำาร
เห้ตุิการณ์์แลี่ะรายงานการดำาเนนิงานของ กฟผ. ในการแก้ไข

เห้ติกุารณ์์นั�น ๆ  ให้ค้ัณ์ะกรรมการ กฟผ. ที่ราบทัี่นท่ี่ ผา่นที่าง
ชื้อ่งที่างสำ้�อสำารต่ิาง ๆ  ได้แก่ โที่รศพัท์ี่ แลี่ะ Line Application 

ในปี 2563 ฝ่่ายบริห้าร กฟผ. ได้นำาเสำนอข้อกังวลี่สำำาคััญ  
ซึ่่�งเปน็คัวามเห็้นจากกระที่รวงการคัลัี่ง ท่ี่�ได้จากการประเมินผลี่
การดำาเนนิงานรฐัวิสำาห้กิจ ให้ค้ัณ์ะกรรมการ กฟผ. พจิารณ์า 
ในการประชุื้มคัณ์ะกรรมการ กฟผ. คัรั�งท่ี่� 6/2563 เม้�อวันท่ี่� 
22 พฤษภัาคัม 2563 โดยเป็นข้อกังวลี่อันเน้�องมาจาก 
การเปล่ี่�ยนแปลี่งในอุติสำาห้กรรมพลัี่งงานของโลี่ก ทัี่�งด้าน 
การพัฒนานวัติกรรมแลี่ะเที่คัโนโลี่ย่ด้านพลัี่งงาน รวมถ่ง 
ขอ้จำากัดในการผลิี่ติแลี่ะจัดห้าพลัี่งงานไฟฟา้ของประเที่ศไที่ย 
แลี่ะแนวโน้มท่ี่�อาจม่การปรับโคัรงสำร้างกิจการพลัี่งงาน 
ของประเที่ศ เพ้�อเปดิให้ม้ก่ารแขง่ขนัมากข่�น เชื้น่ การเปดิให้้
ม่การซึ่้�อขายไฟฟ้าระห้ว่างผ่้ผลิี่ติแลี่ะผ่้ใชื้้ไฟฟ้าโดยติรง  
ซึ่่�งปัจจัยดังกล่ี่าวกระที่บกับบที่บาที่ของ กฟผ. ในอนาคัติ 
เป็นอย่างมาก ดังนั�น เพ้�อลี่ดผลี่กระที่บแลี่ะรักษาคัวาม 
เปน็ผ่ผ้ลิี่ติแลี่ะผ่จั้ดห้าพลัี่งงานไฟฟา้ห้ลัี่กของประเที่ศ กฟผ. 
จ่งคัวรมุ่งเน้นในการกำาห้นดทิี่ศที่างการดำาเนินงาน ร่ปแบบ
การดำาเนินธุุรกิจ (Business Model) แลี่ะการปรับปรุง
โคัรงสำร้างแลี่ะกระบวนการที่ำางานภัายใน ให้้เห้มาะสำมแลี่ะ 
ม่คัวามพร้อมท่ี่�จะรองรับการเปล่ี่�ยนแปลี่งข้างต้ิน เพ้�อให้ ้
กฟผ. สำามารถวางกลี่ยุที่ธุใ์นการรองรบัผลี่กระที่บได้ทัี่นเวลี่า 
แลี่ะสำามารถสำรา้งโอกาสำจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งท่ี่�เกิดข่�นได้ 

สำำาห้รับกลี่ไกในการจัดการแลี่ะแก้ไขข้อกังวลี่ดังกล่ี่าว  
คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ได้ให้ค้ัวามเห้น็ ขอ้สำงัเกติ แลี่ะขอ้เสำนอ
แนะ เพ้�อจัดที่ำาแนวที่างการปรับปรุงการดำาเนินงานของ 
กฟผ. เพ้�อรองรับการเปล่ี่�ยนแปลี่งในอุติสำาห้กรรมพลัี่งงาน
ของโลี่ก โดยให้้เห้็นภัาพรวมการดำาเนินงานในอนาคัติของ 
กฟผ. ในระยะ 5 - 10 - 20 ป ีจำาแนกเปน็ด้านต่ิาง ๆ ดังน่�
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อัติราสำว่นค่ัาติอบแที่นของพนกังานท่ี่�ได้รบัค่ัาติอบแที่น

สำง่สุำดต่ิอค่ัากลี่างของค่ัาติอบแที่นรายปขีองพนกังาน

ทัี่�งห้มด 

อัติราสำว่นของร้อยลี่ะค่ัาติอบแที่นรายปท่ีี่�เพิ�มข่�นของ

พนกังานท่ี่�ได้รบัค่ัาติอบแที่นสำง่สำดุ เท่ี่ยบกับรอ้ยลี่ะ

ของค่ัากลี่างของค่ัาติอบแที่นรายปท่ีี่�เพิ�มข่�นของพนกังาน

ทัี่�งห้มด

3.80 : 1

0.41 : 1

3.96 : 1

1.07 : 1

3.96 : 1

1.06 : 1
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1. ด้านคัวามมั�นคังของระบบไฟฟา้

2. ด้านระบบสำง่ไฟฟา้

3. ด้านระบบโคัรงขา่ยไฟฟา้
    อัจฉรยิะ (Smart Grid)

4. ด้านพลัี่งงานห้มนุเว่ยน

5. ด้านระบบรถไฟฟา้ (EV) 
    แลี่ะระบบกักเก็บพลัี่งงาน

การใชื้้ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิแลี่ะถ่านห้ินสำะอาดเป็นเชื้้�อเพลิี่ง ในลัี่กษณ์ะ Smart  
Mining แลี่ะการปรบัปรุงโรงไฟฟ้าเดิมให้ม้ป่ระสำทิี่ธุภิัาพสำง่แลี่ะมต้่ินทุี่นติำา

การขยายระบบส่ำงไฟฟ้าเพ้� อรองรับ Grid Connectivity แลี่ะ Grid  
Modernization  การซึ่้�อขายไฟฟา้ (Energy Trading) ให้กั้บประเที่ศเพ้�อนบา้น 
แลี่ะระบบขนสำ่งมวลี่ชื้น เชื้่น รถไฟฟ้า รถไฟที่างคั่่ การพัฒนาระบบกักเก็บ
ไฟฟ้าในร่ปแบบแบติเติอร่� เพ้�อใชื้้กับ Solar Cell รถยนต์ิไฟฟ้า (Electric  
Vehicle: EV) ซ่ึ่�งจะรองรบัการเปล่ี่�ยนแปลี่งทัี่�งด้านอุติสำาห้กรรม ด้านพลัี่งงาน
ของโลี่ก แลี่ะด้านการพัฒนานวัติกรรมแลี่ะเที่คัโนโลี่ย ่(Disruptive Technology) 
ในอนาคัติ

การปรบัเปล่ี่�ยนระบบโคัรงข่ายไฟฟ้าให้เ้ปน็ลัี่กษณ์ะ Two-way Communication 
เพ้�อใชื้้สำ่งไฟฟ้าผ่านระบบ Smart Grid เพ้�อขายให้้กับผ่้ใชื้้ไฟฟ้าท่ี่�เป็นทัี่�ง 
ผ่บ้รโิภัคัแลี่ะผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้ (Prosumers) รวมถ่ง Independent Power Supply 
(IPS) ซ่ึ่�งเปน็ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟ้าเอกชื้นท่ี่�ผลิี่ติไฟฟ้าเพ้�อใช้ื้เอง การใช้ื้ปญัญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence: AI) เพ้�อจัดที่ำา RE Control Center การพัฒนา  
National Energy Trading Platform

การวิจัยแลี่ะพัฒนาต้ินแบบโคัรงการโรงไฟฟ้าชุื้มชื้น โดยใช้ื้เช้ื้�อเพลิี่งชื้่วมวลี่ 
ก๊าซึ่ชื้ว่ภัาพ รวมทัี่�งแสำงอาทิี่ติย ์โคัรงการที่ดสำอบนวัติกรรมท่ี่�นำาเที่คัโนโลี่ยม่า
สำนบัสำนนุให้บ้รกิารด้านพลัี่งงาน (ERC Sandbox)

การสำง่เสำรมิแลี่ะให้ค้ัำาปรก่ษาแก่ Prosumers แลี่ะ IPS ต่ิาง ๆ การสำง่เสำรมิแลี่ะ
พัฒนาสำถานอั่ดประจุไฟฟา้ (EV Charging Station) การพัฒนาระบบกักเก็บ
พลัี่งงาน (Energy Storage System: ESS)

นอกจากน่� กฟผ. จะนำา Big Data Analytic มาชื้ว่ยสำนบัสำนนุการที่ำา Smart Grid แลี่ะนำา AI รวมถ่ง Internet of Things (IoT) 
มาชื้ว่ยสำนบัสำนนุการดำาเนนิงานด้านต่ิาง ๆ ของ กฟผ. อ่กด้วย

ค�าตอบัแที่นิ

การกำาห้นดค่ัาติอบแที่นของคัณ์ะกรรมการ กฟผ. เป็นการถ้อ
ปฏิิบติัิติามมติิคัณ์ะรฐัมนติร ่แลี่ะท่ี่�กระที่รวงการคัลัี่งกำาห้นด 
ซึ่่�งประกอบด้วยค่ัาติอบแที่นรายเด้อนแลี่ะค่ัาเบ่�ยประชุื้ม  
โดย กฟผ. ถ้อปฏิิบัติิติามแนวที่างปฏิิบัติิสำำาห้รับกรรมการ
รฐัวิสำาห้กิจ ของสำำานกังานคัณ์ะกรรมการนโยบายรฐัวิสำาห้กิจ 
กระที่รวงการคัลี่ัง เร้�องเบ่�ยประชุื้มกรรมการรัฐวิสำาห้กิจ  
ติามมติิคัณ์ะรัฐมนติร่เม้�อวันท่ี่� 2 กรกฎาคัม 2556 แลี่ะ 

วันท่ี่� 24 เมษายน 2562 ท่ี่�กำาห้นดให้ค้ัณ์ะกรรมการรฐัวิสำาห้กิจ
ท่ี่�มข่นาดให้ญ่ได้รบัค่ัาติอบแที่นรายเด้อนไมเ่กิน 10,000 บาที่
ต่ิอเด้อน โดยประธุานกรรมการได้รับค่ัาติอบแที่น 20,000 
บาที่ต่ิอเด้อน ติามสำดัสำว่นระยะเวลี่าการดำารงติำาแห้นง่  แลี่ะ
กำาห้นดให้้คัณ์ะกรรมการได้รับเบ่�ยประชุื้ม ไม่เกิน 20,000 
บาที่ต่ิอเด้อน เฉพาะเด้อนท่ี่�ม่การประชุื้ม โดยกรณ่์ม่เห้ติุ
สำมคัวรอาจพิจารณ์าจ่ายเบ่�ยประชุื้มได้เกินกว่า 1 คัรั�งต่ิอ

เด้อน แต่ิต้ิองไมเ่กิน 15 คัรั�งต่ิอป ีแลี่ะห้ากกรรมการท่ี่านใด
ได้รับการแต่ิงตัิ�งเป็นกรรมการในคัณ์ะกรรมการอ้� น ๆ 
มากกว่า 1 คัณ์ะ ให้ไ้ด้รับเบ่�ยประชุื้มรวมแล้ี่วไมเ่กิน 2 คัณ์ะ 
ไมเ่กิน 1 คัรั�งต่ิอเด้อน/คัณ์ะ แลี่ะให้ป้ระธุานกรรมการได้เบ่�ย
ประชุื้มสำง่กว่ากรรมการรอ้ยลี่ะ 25 แลี่ะให้ก้รรมการเสำย่ภัาษ่
เงินได้เอง

สำำาห้รับค่ัาติอบแที่นของผ่้บริห้ารระดับสำ่งสำุด ม่การแต่ิงตัิ�ง
คัณ์ะอนุกรรมการพิจารณ์าผลี่ติอบแที่นของผ่้ว่าการ ซึ่่�งม่
อำานาจห้นา้ท่ี่�กำาห้นดค่ัาจ้างแลี่ะผลี่ติอบแที่นอ้�นของผ่ว่้าการ 
กำาห้นดห้ลัี่กเกณ์ฑ์์แลี่ะแนวที่างการจ่ายค่ัาติอบแที่น การจัดที่ำา
ร่างสัำญญาจ้าง แลี่ะเจรจาต่ิอรองค่ัาจ้างแลี่ะผลี่ติอบแที่น 
อ้�น ๆ  แลี่ะเสำนอต่ิอคัณ์ะกรรมการ กฟผ. เพ้�อพจิารณ์า รวมถ่ง
มก่ารแต่ิงตัิ�งคัณ์ะอนกุรรมการกำาห้นดเกณ์ฑ์์แลี่ะประเมนิผลี่
การปฏิิบัติิงานของผ่ว่้าการ ซึ่่�งมอ่ำานาจห้นา้ท่ี่�พิจารณ์ากลัี่�น
กรองการจัดที่ำาแผนปฏิิบัติิงาน เกณ์ฑ์์วัดผลี่การปฏิิบัติิงาน
ติามกรอบสัำญญาจ้าง แลี่ะการประเมนิผลี่การปฏิิบติัิงานติาม
สำญัญาจ้างผ่ว่้าการ ก่อนนำาเสำนอ คัณ์ะกรรมการ กฟผ. เพ้�อ
พจิารณ์า 

สำำาห้รับผ่้บริห้ารระดับสำ่ง ซึ่่�งได้แก่ผ่้อำานวยการฝ่่ายห้ร้อ 
เท่ี่ยบเท่ี่าข่�นไป ได้รับค่ัาติอบแที่นเป็นไปติามโคัรงสำร้าง 
เงินเด้อนของ กฟผ. โดยได้รับโบนัสำในอัติราคังท่ี่�เท่ี่ากันทัี่�ง
องค์ัการ ซึ่่�งข่�นอย่กั่บผลี่ประกอบการแลี่ะผลี่การดำาเนนิการ
ของรัฐวิสำาห้กิจติามห้ลัี่กเกณ์ฑ์์ของกระที่รวงการคัลัี่ง 

คัณ์ะกรรมการ กฟผ. มห่้นา้ท่ี่�กำาห้นดนโยบายแลี่ะกำากับดแ่ลี่
กิจการของ กฟผ. ให้ฝ้่า่ยบริห้ารดำาเนนิงานให้บ้รรลุี่ผลี่สำำาเรจ็
ติามแผนวิสำาห้กิจ กฟผ. ซึ่่�งคัรอบคัลี่มุมติิิด้านเศรษฐกิจ สำงัคัม 
แลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม  โดย กฟผ. ได้นำามาเปน็เกณ์ฑ์์วัดผลี่งานผา่น
แผนแม่บที่แลี่ะแผนปฏิิบัติิการต่ิาง ๆ ท่ี่�เชื้้�อมโยงกับการ
กำาห้นดค่ัาติอบแที่นแลี่ะแรงจ่งใจของ คัณ์ะกรรมการ กฟผ. 
แลี่ะผ่บ้รหิ้ารระดับสำง่อยา่งเปน็ระบบ 

กฟผ. ม่การนำาคัวามคิัดเห้็นของผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย ได้แก่ 
กฎห้มายแลี่ะนโยบายท่ี่�กำาห้นดโดยภัาคัรัฐ นโยบายฝ่่าย
บริห้ารท่ี่�คัำาน่งถ่งปัจจัยภัายนอกองค์ัการแลี่ะสัำงคัมโดยรอบ 
รวมทัี่�งคัวามคิัดเห้น็ของพนักงานในองค์ัการผ่านสำห้ภัาพแรงงาน
ซึ่่�งเป็นตัิวแที่นฝ่่ายลี่่กจ้าง ข้อม่ลี่จากผลี่สำำารวจคัวามผ่กพัน
ของพนักงาน แลี่ะผลี่การสำำารวจข้อม่ลี่ค่ัาติอบแที่น 
จากห้น่วยงานภัายนอก มาศ่กษาแลี่ะวิเคัราะห้์เพ้�อเสำนอ
แนวที่างในการกำาห้นดค่ัาติอบแที่นต่ิอคัณ์ะกรรมการบริห้าร 
กฟผ. แลี่ะคัณ์ะกรรมการ กฟผ. กรณ์่เป็นสำภัาพการจ้างท่ี่� 
เก่�ยวกับการเงินท่ี่�ม่อย่่เดิม แต่ิห้ากนอกเห้น้อจากท่ี่�กล่ี่าว 
จะต้ิองเสำนอคัณ์ะกรรมการแรงงานรัฐวิสำาห้กิจสัำมพันธุแ์ลี่ะ
คัณ์ะรฐัมนติร่พจิารณ์าให้ค้ัวามเห้น็ชื้อบ เพ้�อนำามากำาห้นดการ
ให้้ค่ัาติอบแที่น ทัี่�งน่� กฟผ. มิได้ใช้ื้วิธุ่การลี่งคัะแนนเสำ่ยง 
เพ้�อนำามากำาห้นดนโยบายดังกล่ี่าว

ปีี 2561ปีี 2562ปีี 2563
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จริยธรรมแล้ะจรรยาบัรรณ

กฟผ. ให้้คัวามสำำาคััญกับการกำากับด่แลี่กิจการท่ี่� ด่แลี่ะ 
การดำาเนนิงานอย่างมจ่รยิธุรรมแลี่ะจรรยาบรรณ์ จ่งได้มก่ารจัด
ที่ำาค่่ัมอ้จรยิธุรรมแลี่ะจรรยาบรรณ์ กฟผ. ท่ี่�มส่ำาระสำำาคััญของ
มาติรฐานที่างจริยธุรรมของ กฟผ. ขอ้พง่ปฏิิบัติิติน จรรยาบรรณ์ 
แลี่ะแนวปฏิิบติัิท่ี่�ด่ท่ี่�คัรอบคัลี่มุผ่ท่้ี่�เก่�ยวขอ้งกับ กฟผ. ที่กุด้าน 
เพ้�อให้ค้ัณ์ะกรรมการ กฟผ. ผ่บ้รหิ้าร แลี่ะผ่้ปฏิิบติัิงาน กฟผ. 
ใชื้้เป็นแนวที่างในการปฏิิบัติิห้น้าท่ี่� โดยม่การเผยแพร่ผ่าน
ชื้อ่งที่างต่ิาง ๆ  เช่ื้น อ่เมลี่ เว็บไซึ่ต์ิการกำากับดแ่ลี่ท่ี่�ด่ของ กฟผ. 
โดยม่ฝ่่ายกำากับการปฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบเป็นผ่้รับผิดชื้อบ
การให้ค้ัำาแนะนำาเก่�ยวกับการปฏิิบติัิท่ี่�สำอดคัล้ี่องกับจริยธุรรม 
จรรยาบรรณ์ แลี่ะกฎระเบ่ยบต่ิาง ๆ รวมทัี่�งการลี่งโที่ษ  
การอุที่ธุรณ์์ การรอ้งที่กุขท่์ี่�เก่�ยวข้องกับการฝ่า่ฝ่น้จรยิธุรรม 
จรรยาบรรณ์ แลี่ะกฎระเบย่บ นอกจากน่� กฟผ. มก่ารศก่ษา 
พระราชื้บัญญัติิมาติรฐานที่างจริยธุรรม พ.ศ.  2562  
ห้ลัี่กเกณ์ฑ์์การจัดที่ำาประมวลี่จรยิธุรรม ขอ้กำาห้นดจรยิธุรรม
แลี่ะกระบวนการรกัษาจรยิธุรรมของห้นว่ยงานแลี่ะเจ้าห้นา้ท่ี่�
ของรัฐ พ.ศ. 2563 แลี่ะติิดติามกฎห้มายท่ี่�ม่การประกาศ 
ใชื้้ให้ม่ ห้ร้อท่ี่�ม่การปรับปรุง เพ้�อนำามาปรับปรุงกฎระเบ่ยบ
ของ กฟผ. ให้้ม่คัวามสำอดคัล้ี่องแลี่ะเป็นปัจจุบัน รวมทัี่�ง 
ม่กลี่ไกการเผยแพร่ให้้ผ่้ปฏิิบัติิงานที่ราบแลี่ะนำาไปปฏิิบัติิ 
ทัี่�วทัี่�งองค์ัการ

กฟผ. เปิดโอกาสำให้้พนักงานแลี่ะลี่่กจ้าง รวมถ่งผ่้ม่ส่ำวนได้
สำ่วนเสำ่ยทีุ่กกลีุ่่ม ร้องเร่ยนแลี่ะเสำนอแนะในเร้�องท่ี่�เก่�ยวข้อง
กับผ่้ปฏิิบัติิงาน กฟผ. แลี่ะภัารกิจท่ี่�อย่่ในคัวามรับผิดชื้อบ
ของ กฟผ. ผา่นระบบจัดการขอ้คิัดเห้น็แลี่ะขอ้รอ้งเรย่น โดย
มศ่น่ยจั์ดการขอ้คิัดเห้น็ กฟผ. บรหิ้ารจัดการขอ้คิัดเห้น็แลี่ะ
ข้อร้องเร่ยนในภัาพรวมของ กฟผ. ซึ่่�งรวมถ่งการจัดการ 
ข้อร้องเร่ยนท่ี่�เก่�ยวกับการทุี่จริติแลี่ะผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
เพ้�อแก้ไขปัญห้าแลี่ะแจ้งติอบกลัี่บผ่้ร้องภัายในระยะเวลี่า 
ท่ี่�กฎห้มายกำาห้นด โดยศ่นย์จัดการข้อคิัดเห้็น กฟผ. จะ
รายงานผลี่การดำาเนินงานต่ิอผ่้บริห้ารระดับสำ่งของ กฟผ. 
ศน่ย์ปฏิิบัติิการต่ิอต้ิานการทีุ่จริติ กฟผ. แลี่ะคัณ์ะกรรมการ
ธุรรมาภิับาลี่แลี่ะคัวามรับผดิชื้อบต่ิอสัำงคัม ที่ราบทุี่กไติรมาสำ

การต�อต้านิการที่่จริต

กฟผ. รว่มลี่งนามบนัท่ี่กขอ้ติกลี่งคัวามรว่มมอ้ระห้ว่างสำำานกังาน 
ป.ป.ชื้. สำำานักงานคัณ์ะกรรมการนโยบายรัฐวิสำาห้กิจ แลี่ะ
รัฐวิสำาห้กิจ 54 แห้่ง เร้�อง การขับเคัล้ี่�อนยุที่ธุศาสำติร์ชื้าติิ 
ว่าด้วยการป้องกันแลี่ะปราบปรามการทีุ่จริติ ระยะท่ี่� 3  
(พ.ศ. 2560-2564) เพ้�อสำร้างวัฒนธุรรมการต่ิอต้ิานการทุี่จรติิ 
ยกระดับธุรรมาภิับาลี่ในการบริห้ารจัดการ ปฏิิ ร่ป
กระบวนการป้องกันแลี่ะปราบปรามการทุี่จริติในองค์ัการ 
บุคัลี่ากรทุี่กระดับของ กฟผ. มส่ำว่นชื้ว่ยปอ้งกันไมใ่ห้เ้กิดการ
ทุี่จริติในองค์ัการ อาทิี่ ผ่้ว่าการ กฟผ. เป็นต้ินแบบในการ
ปฏิิบติัิห้นา้ท่ี่�อยา่งมธุ่รรมาภิับาลี่ โดยการประกาศเจติจำานง
การบริห้ารงานด้วยคัวามซึ่้�อสำัติย์สำุจริติอย่างม่คุัณ์ธุรรมแลี่ะ
โปรง่ใสำ ผ่บ้ริห้ารแลี่ะผ่ป้ฏิิบติัิงาน กฟผ. ปฏิิบติัิติามนโยบาย
การกำากับด่แลี่กิจการท่ี่�ด่แลี่ะการต่ิอต้ิานการทุี่จริติของ กฟผ. 
เพ้�อสำร้างภัม่คิัุ้มกันไมใ่ห้เ้กิดการทุี่จรติิ เสำรมิสำร้างวัฒนธุรรม
สำุจริติในองค์ัการด้วยการไม่ที่นต่ิอพฤติิกรรมทีุ่จริติ พัฒนา
กระบวนการที่ำางานที่กุขั�นติอนให้โ้ปรง่ใสำ เปน็ธุรรม ติรวจสำอบ
ได้ แลี่ะพร้อมรับผิดชื้อบห้ากการบริห้ารห้ร้อปฏิิบัติิงานส่ำง
ผลี่กระที่บต่ิอผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่

การป้ระเมินิความเส่ิ่�ยงด้ำานิการท่ี่จริต

กฟผ. มก่ารประเมนิคัวามเสำ่�ยงด้านการทุี่จริติ โดยวิเคัราะห้์
จากกิจกรรมการดำาเนินงานทีุ่กกิจกรรมท่ี่�ม่โอกาสำเกิด 
การทุี่จรติิแลี่ะสำง่ผลี่กระที่บต่ิอภัาพลัี่กษณ์์องค์ัการ พรอ้มทัี่�ง
จัดที่ำาแผนห้ร้อมาติรการป้องกันแลี่ะแก้ไข แลี่ะในการ
วางแผนการติรวจสำอบของห้นว่ยงานติรวจสำอบภัายใน มก่าร
กำาห้นดเกณ์ฑ์์โอกาสำเกิดการทุี่จริติใช้ื้ในการประเมินกิจกรรม
เพ้�อจัดที่ำาแผนการติรวจสำอบประจำาป ีโดยในป ี2563 มก่าร
รวบรวมกิจกรรมการดำาเนินงานของ กฟผ. ทัี่�งห้มด 73 
กิจกรรม แลี่ะมก่ารประเมนิโอกาสำเกดิการที่จุรติิที่กุกิจกรรม
คิัดเปน็รอ้ยลี่ะ 100 

การิวิิเคริาะห์ปััจจัยเสี่่�ยงด้้านการิทุจริิตุ (Fraud Risk)  
ท่�มโ่อกาสี่เกิด้ขึ้้�นคริอบคลุมุ 7 ปัริะเภท ได้้แก่ 

F1 การกำาห้นดนโยบายท่ี่�ไมเ่ปน็ธุรรม (Fraud Policy) 
F2  การมผ่ลี่ประโยชื้นทั์ี่บซ้ึ่อน (Conflict of Interest)   
F3 การให้ห้้รอ้เรย่กรบัสำนิบน (Corruption)
F4 การเจตินาฝ่า่ฝ่น้ไมป่ฏิิบติัิติามกฎระเบย่บ 
 (Non - Compliance)  

F5 การติกแต่ิงรายงานที่างการเงินห้รอ้ผลี่การดำาเนนิงานท่ี่� 
 สำำาคััญ (Reporting Manipulate)  
F6  การนำาที่รัพย์สำินขององค์ักรไปใชื้้ประโยชื้น์สำ่วนติน  
 (Misappropriation of Assets)   
F7 การใช้ื้เที่คัโนโลี่ย่เพ้�อกระที่ำาการทุี่จริติ (Information  
 Technology Fraud)

การสืิ่�อสิ่ารด้ำานิการต�อต้านิการท่ี่จริต

กฟผ. มก่ารสำ้�อสำารนโยบาย กฎระเบย่บ แลี่ะขอ้บังคัับเก่�ยวกับ
การต่ิอต้ิานการที่จุรติิ ผา่นชื้อ่งที่างต่ิาง ๆ  อยา่งต่ิอเน้�อง เชื้น่ 
อ่เมลี่ แอปพลิี่เคัชัื้นไลี่น์ เว็บไซึ่ต์ิ ป้ายประชื้าสัำมพันธุ ์ แลี่ะ
การประชุื้มเพ้�อให้ผ้่ป้ฏิิบติัิงานรับที่ราบ ทัี่�งในเชื้งิสำง่เสำริมแลี่ะ
ปอ้งกัน อาทิี่ การให้แ้ลี่ะรับสำนิบน CG&ITA Delivery  NO GIFT 
POLICY  Work Form Home อย่างไรไม่ให้้ผิดวินัย กฟผ.  
แลี่ะ Audit Alert ซ่ึ่�งให้ข้อ้มล่ี่เก่�ยวกับประเด็นท่ี่�พง่ระมดัระวัง
ในขั�นติอนการที่ำางาน รวมทัี่�งการฉายว่ดิทัี่ศนก่์อนการอบรม
ที่กุห้ลัี่กสำต่ิรภัายใน กฟผ. เพ้�อกระติุ้นให้เ้กิดจิติสำำานก่ในการ
ปอ้งกันแลี่ะต่ิอต้ิานการทุี่จริติในกลีุ่ม่ผ่บ้รหิ้ารแลี่ะผ่ป้ฏิิบติัิงาน 
นอกจากน่� ยังม่การจัดอบรมเก่�ยวกับการต่ิอต้ิานการทุี่จริติ 
เชื้น่ ห้ลัี่กสำต่ิร กฟผ. สำ่อ่งค์ัการคัณุ์ธุรรม: Train the Trainer 
(การพัฒนาศักยภัาพผ่้ขับเคัล้ี่�อน กฟผ. ให้้เป็นองค์ัการ
คัุณ์ธุรรมต้ินแบบ) แลี่ะห้ลัี่กสำ่ติรปรับฐานคัวามคิัด 
การแยกแยะระห้ว่างผลี่ประโยชื้น์สำ่วนตินแลี่ะผลี่ประโยชื้น ์
สำ่วนรวม แลี่ะการไม่ที่นต่ิอการทีุ่จริติ เป็นต้ิน ติลี่อดจน 
มก่ารจัดกิจกรรมรณ์รงค์ัการต่ิอต้ิานการที่จุรติิในองค์ัการแลี่ะ
เข้าร่วมกิจกรรมรณ์รงค์ัต่ิอต้ิานการทีุ่จริติของห้น่วยงาน
ภัายนอกอยา่งสำมำาเสำมอ อาทิี่

 • การกำาห้นดคัณุ์ธุรรมเปา้ห้มาย 4 ด้าน ซึ่่�งประกอบด้วย  
  วินยั พอเพย่ง สุำจรติิ แลี่ะจิติอาสำา ของที่กุฝ่า่ยภัายใน  
  กฟผ. แลี่ะการประกาศเจตินารมณ์ห์้รอ้ขอ้ติกลี่งของ 
  ผ่้บริห้ารระดับฝ่่ายแลี่ะผ่้ปฏิิบัติิงานภัายในฝ่่ายเพ้�อ 
  ขบัเคัล้ี่�อนองค์ักรคัณุ์ธุรรม
 • การจัดงาน ‘กฟผ. องค์ัการใสำสำะอาด’ ประจำาป ี2563  
  ภัายใต้ิแนวคิัด ‘กฟผ. ธุำารงธุรรมาภิับาลี่ ดำาเนนิงาน 
  อยา่งมจ่รรยาบรรณ์’ เม้�อวันท่ี่� 30 พฤศจิกายน 2563  
  ณ์ สำำานกังานให้ญ่ กฟผ. เพ้�อแสำดงเจตินารมณ์ใ์นการ 
  เปน็องค์ัการใสำสำะอาด แลี่ะสำง่เสำริมให้ผ้่บ้รหิ้ารระดับ 
  สำง่แลี่ะผ่ป้ฏิิบติัิงาน กฟผ. ปฏิิบติัิติามห้ลัี่กธุรรมาภิับาลี่  
  แลี่ะจรรยาบรรณ์ กฟผ. โดยภัายในงานมกิ่จกรรมต่ิาง ๆ   
  เชื้่น การร่วมแสำดงคัวามมุ่งมั�นเชื้ิงสำัญลัี่กษณ์์ของ 
  คัณ์ะกรรมการ กฟผ. ผ่บ้ริห้าร แลี่ะผ่ป้ฏิิบติัิงาน กฟผ.   

  การเสำวนาห้ัวข้อ ‘ที่ำางานให้้โปร่งใสำ ต้ิองใสำ่ใจ 
  จรรยาบรรณ์’  พิธุ่มอบรางวัลี่โคัรงการต้ินแบบท่ี่�ม ่
  คัวามโดดเด่นในการปฏิิบัติิติามห้ลัี่กธุรรมาภิับาลี่  
  ประจำาป ี2562 แลี่ะพธิุม่อบรางวัลี่บุคัคัลี่ต้ินแบบท่ี่�ม ่
  การปฏิิบติัิสำอดคัล้ี่องกับห้ลัี่กธุรรมาภิับาลี่ ประจำาป ี2563 
 • การร่วมงานวันต่ิอต้ิานคัอร์รัปชื้ันออนไลี่น์ ปี 2563  
  เม้�อวันท่ี่� 15 กันยายน 2563 ซึ่่�งจัดโดยองค์ักรต่ิอต้ิาน 
  คัอร์รปัชื้นั (ประเที่ศไที่ย) ภัายใต้ิแนวคิัด จับโกง โคัติร 
  ง่าย แค่ัปลี่ายนิ�ว ‘Power of Data’ ซึ่่�งได้ชื้ักชื้วนให้ ้
  องค์ักรต่ิาง ๆ ม่สำ่วนร่วมในการนำา Big Data แลี่ะ 
  เที่คัโนโลี่ย่สำมัยให้ม่มาใชื้้ในการติรวจสำอบ ป้องกัน  
  แลี่ะปลี่่กฝ่ังให้้ทีุ่กห้น่วยงานติระห้นักถ่งคัวามสำำาคััญ 
  ของการต่ิอต้ิานการที่จุรติิ
 • การร่วมงานวันต่ิอต้ิานคัอร์รัปชื้นัสำากลี่ (ประเที่ศไที่ย)  
  ประจำาปี  2563 เม้� อ วันท่ี่�  9 ธุันวาคัม 2563  
  ซึ่่�งสำำานกังาน ป.ป.ชื้. รว่มกับสำำานกังาน ป.ป.ที่. (ACT)  
  แลี่ะภัาค่ัเคัร้อข่าย เป็นผ่้ดำาเนินการจัดงาน ภัายใต้ิ 
  แนวคิัด ‘Zero Tolerance คันไที่ยไมท่ี่นต่ิอการที่จุรติิ’ 
  เพ้�อแสำดงพลัี่งแลี่ะประกาศเจตินารมณ์์ร่วมต่ิอต้ิาน 
  คัอร์รปัชื้นัของ กฟผ. พร้อมกับที่กุภัาคัสำว่น ผา่นการ 
  จัดงานในร่ปแบบผสำมผสำาน (Hybrid Event)  
  ทัี่�งร่ปแบบปกติิแลี่ะร่ปแบบออนไลี่น ์

กฟผ. มก่ารสำ้�อสำารเก่�ยวกับนโยบายแลี่ะกระบวนการต่ิอต้ิาน
การทุี่จรติิแก่คัณ์ะกรรมการ กฟผ. พนักงาน แลี่ะค่่ัค้ัาทัี่�งห้มด
ของ กฟผ. ทีุ่กกลุ่ี่ม ร้อยลี่ะ 100 รวมทัี่�งยังม่การจัดการฝึ่ก
อบรมแบบ E-learning เก่�ยวกับการต่ิอต้ิานการทีุ่จริติแก่
พนกังานที่กุคัน คิัดเปน็รอ้ยลี่ะ 100 

ในป ี2563 ไมพ่บว่ามผ่่ป้ฏิิบติัิงานถก่ลี่งโที่ษอันเน้�องมาจาก
เห้ตุิที่จุริติต่ิอห้นา้ท่ี่� ไมม่ค่ัด่คัวามท่ี่�องค์ักรถก่ฟ้องร้องอันเน้�อง
มาจากการที่จุรติิคัอร์รัปชื้นั แลี่ะไมม่เ่ห้ติกุารณ์ท์ี่จุรติิคัอรรั์ปชื้นั
ซึ่่�งเป็นเห้ติุให้้คั่่ค้ัาบอกเลิี่กสำัญญาห้ร้อไม่ต่ิอสำัญญา แต่ิม่คัด่
คัวามท่ี่�ผ่้ปฏิิบัติิงานถ่กฟ้องร้องเก่�ยวกับการประกวดราคัา
งานจ้าง เป็นคัด่อาญาต่ิอศาลี่อาญาคัด่ทุี่จริติแลี่ะประพฤติิ 
มชิื้อบภัาคั 1 จำานวน 1 คัด่ ซึ่่�งศาลี่ชื้ั�นต้ินมค่ัำาพพิากษายกฟอ้ง 
ปจัจุบนั คัด่อย่ร่ะห้ว่างการพิจารณ์าของศาลี่อุที่ธุรณ์ ์สำำาห้รับ
ผลี่การปฏิิบติัิติามกฎห้มายห้รอ้ระเบย่บอ้�น ๆ  ด้านเศรษฐกิจ
สำงัคัม แลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อมนั�น พบว่า กฟผ. ไมม่ก่ารดำาเนนิงาน 
ท่ี่�ถก่ฟอ้งคัด่ เสำย่ค่ัาปรบั ห้รอ้ได้รบัโที่ษอ้�น รวมถ่งไมม่ก่รณ์่
พิพาที่อ้�นใดท่ี่�ต้ิองดำาเนินการผ่านกลี่ไกการระงับข้อพิพาที่ 
อันเกิดจากการไมป่ฏิิบติัิติามกฎดังกล่ี่าว
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ผู้รับผิดชอบ
ในการสอบที่าน

คณะกรรมการ
ตรวิจสอบ

คณะกรรมการบริห่ารควิามเส่�ยง
แลิะควิบคุมภายในคณะกรรมการบริห่าร กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ.

ผู้ช่วิยผู้ว่ิาการ
สำานักตรวิจสอบภายใน

คณะกรรมการบริห่าร
ระดับสายงาน

คณะกรรมการขับเคลืิ�อน
ยุที่ธศาสตร์องค์การ กฟผ.

คณะกรรมการ/คณะที่ำางาน 
ท่ี่�ที่ำาห่น้าท่ี่�บริห่ารควิามเส่�ยง 
ระดับสายงาน

ผู้รับผิดชอบ
การบริห่ารควิามเส่�ยง

ผู้รับผิดชอบสนับสนุน
ด้านเที่คนิคแลิะกระบวินการ

1
Governance & Culture
•  โครงสี่ร�างการบริหารความเส่ี่�ยง
•  กำาหนดูหลักการจัดูทำา Risk Appetite

Strategy & Objective Setting
•  การกำาหนดู Business Objective
•  การกำาหนดู Risk Appetite และ Risk Tolerance

Performance
•  การระบุปัจจัยเส่ี่�ยง

•  การประเมินระดัูบความรุนแรงของปัจจัยเส่ี่�ยง

•  การกำาหนดูแผู้นงาน/มาต่รการท่�ใชี�ในการบริหารจัดูการความเส่ี่�ยง

Review & Revision
•  การทบทวบและปรับปรุงผู้ลการบริหารความเส่ี่�ยง

•  การกำาหนดูแนวทางในการปรับปรุงบริหารความเส่ี่�ยง

Information, Communication & Reporting
•  การส่ี่�อสี่ารการบริหารความเส่ี่�ยงองค์กร

•  การติ่ดูต่าม ประเมินผู้ล และรายงานผู้ลการบริหารความเส่ี่�ยง

•  พัึฒนาระบบในการสี่นับสี่นุนการบริหารความเส่ี่�ยง

2

3
4

5

1

2

3

4

5

28 29STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

การบัริหารความเสิ่่�ยง
แล้ะควบัค่มภายในิ
กฟผ. ติระห้นักถ่งคัวามสำำาคััญของการบริห้ารคัวามเสำ่�ยงแลี่ะคัวบคัุมภัายใน 
ภัายใต้ิการเปล่ี่�ยนแปลี่งท่ี่�อาจสำง่ผลี่กระที่บต่ิอการดำาเนนิงาน ทัี่�งจากปจัจัยภัายใน
แลี่ะภัายนอกองค์ักร จ่งได้มก่ารดำาเนินการบริห้ารคัวามเสำ่�ยงแลี่ะคัวบคุัมภัายใน
อย่างต่ิอเน้� องติามห้ลี่ักการแลี่ะแนวที่างของ COSO โดยในปัจ จุบัน 
ได้ดำาเนินการให้้สำอดคัล้ี่องกับเกณ์ฑ์์ประเมินผลี่การดำาเนินงานรัฐวิสำาห้กิจ 
ติามระบบประเมินผลี่ให้ม่ (SE-AM) ติามท่ี่�สำำานักงานคัณ์ะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสำาห้กิจ (สำคัร.) กำาห้นด แลี่ะติามกรอบแนวคิัดของ COSO 2017  
(Enterprise Risk Management-Integrating  with Strategy and Performance)   
ซึ่่�งให้้คัวามสำำาคััญกับการมุ่งสำร้างม่ลี่ค่ัาเพิ�มให้้กับองค์ักร แลี่ะการดำาเนินงานท่ี่� 
สำอดคัล้ี่องไปกับกระบวนการจัดที่ำา ยุที่ธุศาสำติร์  เพ้� อ เชื้้� อมโยงการที่ำา 
แผนยุที่ธุศาสำติร์องค์ักรไปในทิี่ศที่างเด่ยวกันกับกระบวนการบริห้ารคัวามเส่ำ�ยง 
พร้อมทัี่�งการสำร้างวัฒนธุรรมองค์ักรให้้เห้็นถ่งคัวามสำำาคััญของการบริห้าร 
คัวามเส่ำ�ยง โดยถ้อว่าการบริห้ารคัวามเส่ำ�ยงเป็นองค์ัประกอบสำำาคััญของ 
ที่กุกระบวนการ ต้ิองมค่ัวามเชื้้�อมโยงกันในทุี่กระดับ แลี่ะผ่ป้ฏิิบติัิงานทุี่กคันต้ิอง
ถ้อปฏิิบัติิเป็นแนวที่างเด่ยวกันผ่านนโยบายการบริห้ารคัวามเส่ำ�ยงแลี่ะคัวบคุัม
ภัายใน 

โครงสิ่ร้างการบัริหารความเสิ่่�ยงแล้ะควบัค่มภายในิ

คัณ์ะกรรมการ กฟผ. แต่ิงตัิ�งคัณ์ะ
กรรมการบรหิ้ารคัวามเสำ่�ยงแลี่ะคัวบคัมุ
ภัายใน เพ้�อที่ำาห้น้าท่ี่�กำากับด่แลี่การ
บริห้ารคัวามเสำ่�ยงแลี่ะการคัวบคัุม
ภัายในขององค์ัการ  แลี่ะมค่ัณ์ะกรรมการ
ขับเคัล้ี่�อนยุที่ธุศาสำติร์องค์ัการ กฟผ. 
(คัยอ. กฟผ.) ซึ่่�งแต่ิงตัิ�งโดยผ่้ว่าการ 
กฟผ. ที่ำาห้นา้ท่ี่�กำากับด่แลี่ให้ก้ารบรหิ้าร
คัวามเสำ่�ยงในภัาพรวมเกิดประสำิที่ธุผิลี่
สำง่สำดุ  

COSO 2017 
ให�ความสำาคัญกับการมุ่งสร�าง
ม้ลค่าเพิ�มให�กับองค์กร
และการดำาเนินงานท่�สอดคล�อง
ไปกับกระบวนการจัดทำายุทธศาสตร์

คัวามเสำ่�ยงในระดับองค์ัการม่การบริห้ารจัดการอย่างเป็น
ระบบผ่านคัณ์ะกรรมการขับเคัล้ี่�อนต่ิาง ๆ แลี่ะบ่รณ์าการ 
การบรหิ้ารคัวามเสำ่�ยงคัวบคั่่ไปกับการจัดที่ำาแผนยุที่ธุศาสำติร์ 
เพ้�อให้แ้ผนบริห้ารคัวามเส่ำ�ยงมป่ระสิำที่ธุภิัาพแลี่ะประสิำที่ธุผิลี่ 
สำอดคัล้ี่องกับเป้าห้มายแลี่ะกลี่ยุที่ธุ์ขององค์ัการ สำำาห้รับ
คัวามเสำ่�ยงในระดับปฏิิบัติิงานอย่่ภัายใต้ิการกำากับด่แลี่ของ 
ผ่้บริห้ารระดับสำายงานแลี่ะฝ่่ายท่ี่�รับผิดชื้อบ โดยถ้อเป็น
คัวามรับผดิชื้อบของทุี่กห้นว่ยงานในการจัดการแลี่ะคัวบคัมุ
คัวามเส่ำ�ยงให้อ้ย่ใ่นระดับท่ี่�ยอมรบัได้

การบัริหารความเส่ิ่�ยงแล้ะควบัค่มภายในิปี้ 2563

ในปี 2563 กฟผ. บริห้ารคัวามเสำ่�ยงติามแนวที่างท่ี่�สำำานักงานคัณ์ะกรรมการนโยบายรัฐวิสำาห้กิจ (สำคัร.) กำาห้นด 
แลี่ะติามแนวที่างการบริห้ารคัวามเสำ่�ยงของ COSO Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and  
Performance 2017 (COSO-ERM 2017) ทัี่�ง 5 องค์ัประกอบ ดังน่�

1. การกำากับัด้ำแล้กิจการแล้ะวัฒนิธรรมองค์การ (Governance and Culture)

คัณ์ะกรรมการบริห้ารคัวามเสำ่่ยงแลี่ะคัวบคุัมภัายในกำาห้นดนโยบายท่่ี่บ่รณ์าการกันในเร่้องการกำากับด่แลี่กิจการท่่ี่ด่  
การบริห้ารคัวามเส่่ำยงแลี่ะการคัวบคุัมภัายใน รวมท้ัี่งสำนับสำนุนการบริห้ารคัวามเส่่ำยงในทุี่กระดับ เพ่้อให้้ท้ัี่งองค์ัการ 
ม่สำ่วนร่วมในการปฏิิบัติิติามกรอบการบริห้ารคัวามเส่ำ่ยง รวมถ่งกำาห้นดให้้ผ่้บริห้ารต้ิองใชื้้ข้อม่ลี่เก่่ยวกับคัวามเสำ่่ยงในการ
ตัิดสำินใจแลี่ะบริห้ารงาน
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1. ด้ำานิกล้ย่ที่ธ์แล้ะการแข�งขันิ 
(Strategic and Corporate Risk)

กฟผ. ให้้คัวามสำำาคััญแลี่ะกำาห้นดยุที่ธุศาสำติรเ์พ้่อรองรบัการ
เปล่่ี่ยนแปลี่งของทิี่ศที่างเศรษฐกิจ สำงัคัม พลัี่งงาน เที่คัโนโลี่ย่ 
พฤติิกรรมผ่้บริโภัคัท่่ี่เปล่่ี่ยนแปลี่งติามบริบที่ของโลี่ก กฟผ. 
จ่งได้ที่บที่วนวิสำยัทัี่ศน ์ยุที่ธุศาสำติรแ์ลี่ะทิี่ศที่างการดำาเนนิงาน
ในอนาคัติ ผ่านการประชุื้มสำัมมนาของผ่้บริห้ารระดับสำ่ง 
แลี่ะคัณ์ะกรรมการ กฟผ. ที่กุป่ พรอ้มท้ัี่งกำาห้นดแผนกลี่ยุที่ธุ์
แลี่ะแผนปฏิิบติัิการรองรบั นอกจากน่ ้กฟผ. ยงัมก่ารประชุื้ม
ผ่้บริห้ารระดับสำ่งเพ้่อร่วมห้าร้อแลี่กเปล่ี่่ยนคัวามคิัดเห้็นใน
การปรับแผนกลี่ยุที่ธุด้์วย

2. ด้ำานิการดำำาเนิินิงานิ 
(Operational Risk)
กฟผ. ติระห้นกัถ่งคัวามเสำ่ย่งด้านการดำาเนนิงานจากการสำรา้ง
คัวามพร้อมระบบไฟฟ้า การรักษาคัวามมั่นคังของระบบ
เที่คัโนโลี่ย่สำารสำนเที่ศ การนำาเคัร้่ องม้อนวัติกรรมแลี่ะ
เที่คัโนโลี่ย่ทัี่นสำมัยมาใช้ื้เพ่้อปรับปรุงการดำาเนินงานให้้
สำามารถแข่งขันได้ รวมท้ัี่งการพัฒนาบุคัลี่ากร การบริห้าร
บุคัลี่ากร แลี่ะการจัดการด้านสำังคัม ชุื้มชื้น แลี่ะสำิ่งแวดล้ี่อม

2. กล้ย่ที่ธ์แล้ะวัตถุ่ป้ระสิ่งค์องค์การ 
(Strategy and Objective Setting)

กฟผ. บริห้ารคัวามเส่่ำยงเพ่้อให้้บรรลุี่วิสำัยทัี่ศน์ ติอบสำนอง
พันธุกิจแลี่ะเช่้ื้อมโยงกับวัติถุประสำงค์ัเชิื้งยุที่ธุศาสำติร์แลี่ะ
ทิี่ศที่างการดำาเนินงานขององค์ัการ ซึ่่่งได้จัดที่ำาแลี่ะที่บที่วน
แผนการบริห้ารคัวามเสำ่่ยงทุี่กป่ เพ้่ อให้้สำอดคัล้ี่องกับ
สำถานการณ์์ท่่ี่เปล่่ี่ยนแปลี่งไป โดยวิเคัราะห้์แลี่ะประเมิน
สำถานการณ์์ท้ัี่งภัายในแลี่ะภัายนอก ท่่ี่อาจกระที่บต่ิอการ
ดำาเนนิงานของ กฟผ. รวมท้ัี่งกำาห้นดดัชื้นช่ื้่วั้ดคัวามเสำ่ย่ง (Key 
Risk Indicator : KRI) ท่่ี่คัรอบคัลุี่มทุี่กคัวามเสำ่ย่งท่่ี่สำำาคััญ แลี่ะ
บรหิ้ารคัวามเส่่ำยงให้อ้ย่ใ่นระดับท่่ี่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) 
ห้รอ้เบ่ย่งเบนไมเ่กินกว่าช่ื้วงเบ่่ยงเบนของระดับคัวามเส่่ำยงท่่ี่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ท้ัี่งในระดับองค์ัการแลี่ะระดับ
รายปัจจัยเสำ่ย่ง นำาเสำนอคัณ์ะกรรมการบรหิ้ารคัวามเสำ่ย่งแลี่ะ
คัวบคุัมภัายในเพ้่อให้ค้ัวามเห้น็ชื้อบแลี่ะนำาไปปฏิิบัติิ

3. เป้้าหมายผล้การดำำาเนิินิงานิ (Performance) 

กฟผ. ระบุแลี่ะประเมินคัวามเสำ่่ยง โดยพิจารณ์าจากโอกาสำ
เกิด ซึ่่่งได้จากสำถิติิท่่ี่ผ่านมาห้ร้อการคัาดการณ์์ รวมท้ัี่ง
พิจารณ์าผลี่กระที่บห้ร้อคัวามรุนแรงท่่ี่จะเกิดข่้น โดยจัดที่ำา
แผนบรหิ้ารคัวามเสำ่ย่งท่่ี่สำำาคััญแลี่ะคัรอบคัลุี่ม เพ่้อลี่ดโอกาสำ
เกิดแลี่ะ/ห้รอ้ลี่ดผลี่กระที่บ ซึ่่ง่จะที่ำาให้ ้กฟผ. สำามารถดำาเนนิ
การติามภัารกิจห้ร้อเป้าห้มายท่่ี่กำาห้นดไว้ รวมท้ัี่งการใช้ื้
แนวที่างในการวิเคัราะห้์แลี่ะเช่้ื้อมโยงปัจจัยเส่่ำยงท่่ี่ม่คัวาม
สำัมพันธุกั์น (Risk Correlation) ด้วยแผนผงัปัจจัยเสำ่่ยง (Risk 
Map) เพ่้อแสำดงการวิเคัราะห์้สำาเห้ตุิแลี่ะผลี่กระที่บระห้ว่างกัน
ของคัวามเส่่ำยงระดับองค์ัการ เพ่้อให้ส้ำามารถบรหิ้ารคัวามเสำ่ย่ง
ได้ทัี่นต่ิอการเปล่่ี่ยนแปลี่ง

4. การที่บัที่วนิแล้ะป้รับัป้ร่ง 
(Review and Revision) 

กฟผ. จัดที่ำาแผนการบริห้ารคัวามเสำ่่ยง กฟผ. ทุี่กป่ นำาเสำนอ
คัณ์ะกรรมการบริห้ารคัวามเสำ่่ยงแลี่ะคัวบคุัมภัายในเพ่้อ
พิจารณ์าอนุมัติิ แลี่ะใชื้้เป็นแนวที่างการบริห้ารคัวามเสำ่่ยง
ขององค์ัการ รวมถ่งติิดติามผลี่การบริห้ารคัวามเสำ่ย่งเป็นราย
ไติรมาสำ โดยปรบัเปล่่ี่ยนแผนงาน/มาติรการบรหิ้ารคัวามเสำ่ย่ง
ให้้สำอดคัล้ี่องกับปัจจัยภัายในแลี่ะปัจจัยภัายนอกท่่ี่
เปล่่ี่ยนแปลี่งไป รวมท้ัี่งถ่ายที่อดแผนการบริห้ารคัวามเสำ่่ยง
ประจำาป่แก่สำายงานท่่ี่รับผดิชื้อบ

กฟผ. จำาแนกคัวามเสำ่่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังน่้

5. สิ่ารสิ่นิเที่ศ การสืิ่�อสิ่าร แล้ะการรายงานิ 
(Information, Communication and Reporting)

เพ่้อให้พ้นกังานในองค์ัการได้นำาขอ้มล่ี่ด้านการบรหิ้ารคัวามเสำ่ย่ง
ไปปฏิิบัติิ กฟผ. จ่งได้เผยแพร่ค่่ัม้อการบริห้ารคัวามเสำ่่ยง 
กฟผ. แก่พนกังาน ผา่นที่างเว็บไซึ่ต์ิการบรหิ้ารคัวามเสำ่ย่งแลี่ะ
คัวบคัมุภัายในบนระบบอินที่ราเนต็ิของ กฟผ. รวมท้ัี่งติิดติาม
คัวามก้าวห้น้าการดำาเนินการติามแผนงาน/มาติรการ/ 
กิจกรรม อยา่งต่ิอเน้่อง แลี่ะรายงานต่ิอคัณ์ะกรรมการบรหิ้าร
คัวามเสำ่่ยงแลี่ะคัวบคัุมภัายใน แลี่ะคัณ์ะกรรมการ กฟผ.  
ทีุ่กไติรมาสำ รวมถ่งการนำาคัวามเห็้นแลี่ะข้อเสำนอแนะของ
คัณ์ะกรรมการบรหิ้ารคัวามเสำ่ย่งแลี่ะคัวบคุัมภัายในมาปรบัปรุง
การดำาเนนิงานแลี่ะแผนบรหิ้ารคัวามเสำ่ย่งแลี่ะคัวบคัมุภัายใน 
นอกจากน่ ้กฟผ. ได้พัฒนาโปรแกรมสำำาเร็จร่ปเพ่้อสำนบัสำนนุ
การบรหิ้ารคัวามเส่่ำยงแลี่ะคัวบคุัมภัายใน (Risk Management 
System : RMS) เพ้่อใชื้้ในการเก็บรวบรวมข้อมล่ี่การบริห้าร
คัวามเสำ่ย่งแลี่ะคัวบคุัมภัายใน วิเคัราะห์้ ติิดติาม แลี่ะรายงาน
ผลี่การบริห้ารคัวามเสำ่่ยงในระดับองค์ัการแลี่ะสำายงาน

ด้วยสำถานการณ์์ COVID-19 ท่่ี่แพร่ระบาดไปท่ัี่วโลี่ก คัาดการณ์์
ว่าสำถานการณ์์น่อ้าจเพิม่คัวามเสำ่ย่งด้านเศรษฐกิจ พฤติิกรรม
ของผ่้บริโภัคัแลี่ะระบบ Supply Chain แลี่ะอาจสำ่งผลี่ให้้ 
กฟผ. ต้ิองที่บที่วนร่ปแบบธุุรกิจในอนาคัติ เพ่้อให้ส้ำอดคัล้ี่อง
กับการเปล่่ี่ยนแปลี่งดังกล่ี่าว นอกจากน้่ กฟผ. ยังได้รับ 
ผลี่กระที่บจากสำถานการณ์์อ่้นร่วมด้วย ได้แก่ การไม่ได้รับ
คัวามเชื้้่อมั่นจากประเด็นค่ัาไฟฟ้าแลี่ะการทีุ่จริติ

3. ด้ำานิการเงินิ 
(Financial Risk)

กฟผ. ดำาเนินการบริห้ารคัวามเส่่ำยงด้านการเงิน เพ่้อรักษา
คัวามมัน่คังที่างการเงิน แลี่ะสำามารถจัดห้าเงินลี่งที่นุ ห้ร้อผลี่
ติอบแที่นจากการลี่งทีุ่นได้เพ่ยงพอ โดยให้้คัวามสำำาคััญต่ิอ
การบริห้ารเงินทุี่น เพ่้อให้้เกิดประสิำที่ธุิภัาพส่ำงสุำดภัายใต้ิ
ต้ินที่นุท่่ี่เห้มาะสำม นอกจากน่ ้กฟผ. ยงัได้จัดโคัรงสำร้างเงินทุี่น
ท่่ี่สำามารถดำารงอัติราสำว่นที่างการเงินท่่ี่สำำาคััญต่ิาง ๆ  ให้อ้ย่ใ่น
ระดับท่่ี่เห้มาะสำม เท่ี่ยบเค่ัยงได้กับองค์ัการช้ัื้นนำาใน
อุติสำาห้กรรมเด่ยวกัน รวมท้ัี่ง กฟผ. ยังมก่ารบริห้ารจัดการ
งบที่ำาการในทีุ่กห้น่วยงาน เพ้่อให้้ม่การบริห้ารจัดการค่ัา 
ใชื้้จ่ายแลี่ะต้ินทุี่นการเงินอย่างมป่ระสำิที่ธุภิัาพ

4. ด้ำานิการป้ฏิบััติตามกฎระเบ่ัยบัท่ี่�เก่�ยวข้อง 
(Compliance Risk)

กฟผ. ได้ประกาศใชื้ ้‘นโยบายการกำากับดแ่ลี่ท่่ี่ด่’ เป็นห้ลัี่กการ
ในการปฏิิบัติิท้ัี่งองค์ัการ อ่กท้ัี่งติิดติามการเปล่่ี่ยนแปลี่ง
นโยบาย กฎห้มาย ข้อบังคัับ แลี่ะกฎระเบ่ยบของห้นว่ยงาน
กำากับด่แลี่ เพ้่อให้ก้ารดำาเนนิงานของ กฟผ. เป็นไปติามการ
เปล่่ี่ยนแปลี่งท่่ี่จะบังคัับใช้ื้ในอนาคัติ รวมท้ัี่งผลัี่กดันให้้ 
ที่กุห้นว่ยงานย่ดห้ลัี่กธุรรมาภิับาลี่แลี่ะการคัวบคุัมภัายในท่่ี่ด่ 
ท้ัี่งน่้ กฟผ. ได้ติิดติามการปฏิิบัติิติามนโยบาย กฎห้มาย 
ข้อบังคัับแลี่ะกฎระเบ่ยบของห้น่วยงาน แลี่ะรายงานต่ิอ 
คัณ์ะกรรมการท่่ี่เก่่ยวข้อง

สำำ�หรัับแผนรัองรัับสำถ�นก�รัณ์์ COVID-19 กฟผ. จััดทำำ�
แผนง�นและม�ตรัก�รัเพ่ิ่�มเต่ม ครัอบคลุมม�ตรัก�รัเร่ังด่วน 
ม�ตรัก�รัสำร้ั�งคว�มยืืดหยุ่ืนก�รัดำ�เน่นง�น แผนกลับม�
ดำ�เน่นง�น แผนก�รับร่ัห�รัจััดก�รัทำรััพิ่ยื�กรั และก�รัทำบทำวน
ยุืทำธศ�สำตร์ั แบ่งเป็็น 5 ช่่วงเวล� ดังภ�พิ่

แผู้นรัองรัับุส่ถืานการัณ์ 
COVID-19 ปีี 2563 
ดำำาเนิินิการตามกล้ย่ที่ธ์ 5-R 

(Resolve, Resilience, Return, 
Re-imagination และ Reform) 
เพ่�อขับเคล่�อน กฟผ. 
อย่างม่ประสิทธิภาพต่อไป

Resolve

Return

Re-Imagination

Reform

Resilience

มาตรการเร่งด่่วนเพ่ื่�อการแก้ปััญหา

การจิินตนาการถึึงสถึานการณ์์ท่ี่�อาจิ 
เกิด่ขึ้ึ� น  และวางแผนการบริหาร 
และจัิด่สรรที่รัพื่ยากรใหเ้หมาะสม

มาตรการสร้างความย่ด่หย่่นในการ
ด่ำาเนินงาน ทัี่�งการจัิด่ที่ำาแผนรองรับ
สถึานการณ์์ฉุ่กเฉุิน และการพิื่จิารณ์า 
Business Continuity Plan

การพิื่จิารณ์าที่บที่วนย่ที่ธศาสตร์
องค์การ หากเกิด่ New Normal  
ในอ่ตสาหกรรมไฟฟา้

แผนการกลบัมาด่ำาเนินงานตามเปัา้หมาย
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ระบับัการควบัค่มภายในิ

กฟผ. จัดให้้ม่การคัวบคัุมภัายในติามห้ลัี่กเกณ์ฑ์์กระที่รวง 
การคัลัี่งว่าด้วยมาติรฐานแลี่ะห้ลัี่กเกณ์ฑ์์ปฏิิบัติิการคัวบคัุม
ภัายในสำำาห้รับห้น่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ้�อให้้บรรลุี่
วัติถุประสำงค์ัของการคัวบคัุมภัายใน โดยจัดที่ำารายงาน 
การประเมนิผลี่การคัวบคัมุภัายใน กฟผ. ประจำาป ี เสำนอคัณ์ะ
กรรมการติรวจสำอบเพ้�อสำอบที่านคัวามเพ่ยงพอเห้มาะสำม  
แลี่ะเสำนอต่ิอคัณ์ะกรรมการ กฟผ. ก่อนนำาสำ่งกระที่รวง 
เจ้าสำงักัด (กระที่รวงพลัี่งงาน)  โดย กฟผ. มุง่เนน้เพ้�อให้เ้กิด
การบ่รณ์าการระห้ว่างการบริห้ารคัวามเส่ำ�ยงกับการคัวบคุัม
ภัายในเพ้� อสำ่งเสำริมให้้ม่ระบบการคัวบคัุมภัายในของ
รัฐวิสำาห้กิจท่ี่�ผสำานร่วมกับการบริห้ารคัวามเสำ่�ยงได้อย่าง
สำอดคัล้ี่องรับกัน ซึ่่�งการคัวบคุัมภัายในนั�นถ้อเป็นกระบวน
การที่ำางานท่ี่�กำาห้นดข่�นมาเพ้�อให้ฝ้่า่ยบรหิ้ารเกิดคัวามมั�นใจ
อย่างสำมเห้ติุสำมผลี่ว่าการดำาเนินงานจะบรรลีุ่วัติถุประสำงค์ั
ของการคัวบคัมุภัายในอยา่งมป่ระสำทิี่ธุผิลี่แลี่ะประสำทิี่ธุภิัาพ
ของการดำาเนินงาน รวมทัี่�งที่ำาให้้เกิดคัวามน่าเชื้้�อถ้อของ
รายงานที่างการเงิน แลี่ะเพ้�อให้้เกิดคัวามมั�นใจว่าจะปฏิิบัติิ
ติามกฎห้มายแลี่ะระเบ่ยบข้อบังคัับท่ี่�เก่�ยวข้องของคัณ์ะ
กรรมการ

กฟผ. ประเมนิผลี่การคัวบคัมุภัายในติามห้ลี่กัเกณ์ฑ์์กระที่รวง
การคัลัี่ง เพ้�อให้้การดำาเนินงานบรรลีุ่วัติถุประสำงค์ัอย่างม่
ประสำิที่ธุิภัาพแลี่ะประสำิที่ธุิผลี่ โดยม่ผลี่การประเมินการ
คัวบคัมุภัายในทัี่�ง 5 องค์ัประกอบ สำรุปได้ดังน่�

1. สิ่ภาพแวดำล้้อมการควบัค่ม

กฟผ. สำ่งเสำริมให้้เกิดสำภัาพแวดล้ี่อมของการคัวบคุัมภัายใน 
ท่ี่�เห้มาะสำม โดยผ่บ้รหิ้ารยด่มั�นในห้ลัี่กการกำากับดแ่ลี่กิจการ
ท่ี่�ด่ติามห้ลัี่กธุรรมาภิับาลี่ เพ้� อให้้การดำาเนินงานบรรลุี่
วัติถปุระสำงค์ัอย่างมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ ประสำทิี่ธุผิลี่ โปรง่ใสำ เปน็
ธุรรม แลี่ะติรวจสำอบได้ ม่ทัี่ศนคัติิท่ี่�ด่ต่ิอการคัวบคัุมภัายใน 
แลี่ะสำง่เสำริมให้ผ้่ป้ฏิิบติัิงานทุี่กคันมจิ่ติสำำานก่ท่ี่�ด่ในเร้�องคัวาม
ซึ่้�อสำัติย์ จริยธุรรม คัวามรับผิดชื้อบต่ิอห้น้าท่ี่� โดยประกาศ
นโยบายการกำากับด่แลี่กิจการท่ี่�ด่แลี่ะการต่ิอต้ิานการทีุ่จริติ
ของ กฟผ. มก่ารกำาห้นดแลี่ะสำ้�อสำารประมวลี่จรยิธุรรม คั่่มอ้
จรรยาบรรณ์ เพ้�อให้ค้ัณ์ะกรรมการ กฟผ. ฝ่า่ยบรหิ้าร แลี่ะ 
ผ่ป้ฏิิบัติิงานยด่ถ้อปฏิิบติัิ

คัณ์ะกรรมการ กฟผ. มค่ัวามเปน็อิสำระจากฝ่า่ยบรหิ้าร เพ้�อ
ที่ำาห้น้าท่ี่�กำากับด่แลี่แลี่ะพัฒนาการคัวบคัุมภัายใน ม่การ
กำากับด่แลี่ในการกำาห้นดวิสำัยทัี่ศน์ พันธุกิจ แผนวิสำาห้กิจ  
รวมถ่งการกำาห้นดวัติถปุระสำงค์ัเชื้งิยุที่ธุศาสำติร ์ตัิวชื้่�วัด แลี่ะ
แผนปฏิิบติัิการรองรับอย่างชัื้ดเจน วัดผลี่ได้ เพ้�อเป็นแนวที่าง
ในการปฏิิบัติิงานของผ่้บริห้ารแลี่ะผ่้ปฏิิบัติิงาน ม่การมอบ
อำานาจห้น้าท่ี่�แลี่ะคัวามรับผิดชื้อบให้้กรรมการชุื้ดย่อยติาม
คัวามจำาเปน็ในการดำาเนนิกิจการ เพ้�อให้บ้รรลุี่ผลี่สำำาเร็จติาม
วัติถปุระสำงค์ัท่ี่�กำาห้นด

กฟผ. สำง่เสำรมิค่ัานยิมองค์ัการ (SPEED) เพ้�อให้ ้ กฟผ. เปน็
องค์ัการท่ี่�ม่ค่ัานิยมแลี่ะวัฒนธุรรมท่ี่�เข้มแข็ง โดยกระติุ้นให้้
เกิดการปฏิิบัติิติามค่ัานิยมองค์ัการ แลี่ะบ่รณ์าการเข้ากับ
กระบวนการอ้�น ๆ มก่ารกำาห้นดอำานาจการอนมุติัิ ติลี่อดจน
ห้น้าท่ี่�คัวามรับผิดชื้อบของแต่ิลี่ะลี่ำาดับชื้ั�นอย่างชื้ัดเจน  
รวมถ่งกำาห้นดตัิวชื้่�วัด (Key Performance Indicators: KPIs) 
เพ้�อเปน็แนวที่างในการปฏิิบติัิงานแลี่ะติิดติามผลี่เปรย่บเท่ี่ยบ
กับเปา้ห้มาย แลี่ะสำรรห้า พฒันา แลี่ะรกัษาบุคัลี่ากรท่ี่�มค่ัวามร่้
คัวามสำามารถ เป็นกำาลัี่งสำำาคััญในการพัฒนางาน นำาไปสำ่ ่
การเติิบโติของ กฟผ. อยา่งยั�งยน้

2. การบัริหารความเส่ิ่�ยง

กฟผ. บริห้ารคัวามเส่ำ�ยงติามแนวที่างของ COSO 2017 แลี่ะ
เชื้้�อมโยงกับยุที่ธุศาสำติรอ์งค์ัการ ติิดติามแลี่ะที่บที่วนผลี่การ
บรหิ้ารคัวามเสำ่�ยงเปน็ประจำาที่กุไติรมาสำ โดยมค่ัณ์ะกรรมการ
บรหิ้ารคัวามเสำ่�ยงแลี่ะคัวบคัมุภัายใน ที่ำาห้นา้ท่ี่�กำากับดแ่ลี่การ
บรหิ้ารคัวามเส่ำ�ยงองค์ัการ กำาห้นดกรอบการบริห้ารคัวามเส่ำ�ยง 
กำาห้นดคัวามเสำ่�ยงท่ี่�ยอมรับได้ (Risk Appetite) แลี่ะชื้่วง 
เบ่�ยงเบนของระดับคัวามเสำ่�ยงท่ี่�ยอมรบัได้ (Risk Tolerance) 
รวมถ่งกำาห้นดนโยบายการบริห้ารคัวามเส่ำ�ยงอย่างเป็น 
ลี่ายลัี่กษณ์อั์กษร

นอกจากนั�น กฟผ. ยังวิเคัราะห้์แลี่ะประเมินสำถานการณ์์ทัี่�ง
ภัายในแลี่ะภัายนอกท่ี่�อาจสำง่ผลี่ให้ ้กฟผ. ไมส่ำามารถดำาเนนิ
การได้บรรลี่ผุลี่สำำาเรจ็ติามเปา้ห้มาย คัรอบคัลี่มุคัวามเสำ่�ยงทัี่�ง 
4 ด้าน รวมถ่งประเมนิโอกาสำท่ี่�จะเกิดการทุี่จรติิให้ค้ัรอบคัลุี่ม
การทีุ่จริติแบบต่ิาง ๆ แลี่ะประเมินระดับนัยสำำาคััญของ 
คัวามเสำ่�ยง โดยพจิารณ์าจากโอกาสำเกดิเห้ติกุารณ์์แลี่ะผลี่กระที่บ
ท่ี่�อาจเ กิดข่�น เพ้� อกำาห้นดแผนงานแลี่ะมาติรการจัด 
การคัวามเสำ่�ยงท่ี่�เห้มาะสำม

3. กิจกรรมการควบัค่ม

กฟผ. จัดให้้ม่กิจกรรมการคัวบคัุมท่ี่�ม่ประสำิที่ธุิภัาพแลี่ะ
ประสิำที่ธุผิลี่เป็นการป้องกันห้ร้อลี่ดคัวามเสำ่ยห้ายแลี่ะคัวาม
ผิดพลี่าดท่ี่�อาจเกิดข่�น เพ้�อให้้บรรลีุ่วัติถุประสำงค์ัของการ
คัวบคัุมภัายใน โดยกำาห้นดนโยบาย กฎระเบ่ยบ ข้อบังคัับ 
รวมถ่งขั�นติอนการปฏิิบัติิงาน คัรอบคัลีุ่มการปฏิิบัติิงาน 
ทุี่กด้าน แลี่ะกำาห้นดกิจกรรมการคัวบคัมุท่ี่�จำาเปน็แลี่ะห้ลี่าก
ห้ลี่าย เช่ื้น การแบ่งแยกอำานาจห้น้าท่ี่� ลี่ำาดับชื้ั�นการอนุมัติิ
ของผ่บ้รหิ้ารแต่ิลี่ะระดับ การคัวบคัมุแบบ Automated แลี่ะ 
Manual เป็นต้ิน รวมถ่งการพัฒนากิจกรรมคัวบคุัมด้วย 
การใชื้้เที่คัโนโลี่ย่สำารสำนเที่ศ เชื้่น General Controls แลี่ะ 
Application Controls เปน็ต้ิน

4. สิ่ารสิ่นิเที่ศแล้ะการสืิ่�อสิ่าร

กฟผ. ม่ระบบสำารสำนเที่ศทัี่�งที่างการเงินแลี่ะมิใชื้่การเงิน ม่
ระบบการจัดการฐานข้อมล่ี่ แลี่ะมค่ัณ์ะกรรมการดิจิทัี่ลี่ กฟผ. 
รบัผดิชื้อบบรหิ้ารจัดการ กำากับดแ่ลี่ แลี่ะจัดห้าระบบดิจิทัี่ลี่ 
รวมทัี่�งพิจารณ์ากลัี่�นกรองแผนพฒันาดิจิทัี่ลี่ เพ้�อปรับเปล่ี่�ยน
องค์ัการสำ่อ่งค์ัการดิจิทัี่ลี่  มร่ะบบบริห้ารจัดการประสำทิี่ธุภิัาพ
องค์ักร (Enterprise Performance Management : EPM)  
ซึ่่�งเป็นระบบสำารสำนเที่ศสำำาห้รับผ่้บริห้ารท่ี่�สำามารถนำาผลี่มา
ประเมนิแลี่ะวิเคัราะห้ ์ เพ้�อใชื้ใ้นการปรบัปรุงแลี่ะวางแผนได้  

อ่กทัี่�ง กฟผ. ม่ระบบสำ้�อสำารเพ้�อให้้ผ่้บริห้ารแลี่ะบุคัลี่ากรท่ี่�
เก่�ยวข้องทัี่�งภัายในแลี่ะภัายนอกองค์ักรสำามารถติิดต่ิอแลี่ะ
แลี่กเปล่ี่�ยนขอ้มล่ี่ระห้ว่างกันได้ห้ลี่ายชื้อ่งที่าง เปน็ระบบแลี่ะ
ทัี่นเวลี่า ทัี่�งในภัาวะปกติิแลี่ะภัาวะวิกฤติ

5. กิจกรรมการติดำตามผล้

กฟผ. ม่ระบบการติิดติามประเมินผลี่การปฏิิบัติิงานอย่าง 
ต่ิอเน้�องแลี่ะสำมำาเสำมอ แลี่ะกำาห้นดแนวที่างท่ี่�ชื้ดัเจน ในกรณ่์
ท่ี่�ไมเ่ปน็ไปติามเปา้ห้มาย รวมทัี่�งติิดติามแลี่ะรายงานผลี่การ
ปรบัปรุงแก้ไข รวมถ่งมก่ารสำอบที่านคัวามเพย่งพอของการ
คัวบคุัมภัายใน นอกจากนั�น กฟผ. ยังพัฒนาระบบบริห้าร
คัวามเสำ่�ยง (Risk Management System : RMS) เพ้�อ
สำนบัสำนนุการบรหิ้ารคัวามเสำ่�ยงแลี่ะการคัวบคัมุภัายใน แลี่ะ

ใชื้ร้ะบบแจ้งเต้ิอนล่ี่วงห้นา้ (Early Warning) สำำาห้รบัรับมอ้
กับสำถานการณ์ท่์ี่�เปล่ี่�ยนแปลี่งอยา่งรวดเร็ว

ผ่ช่้ื้วยผ่ว่้าการสำำานกังานติรวจสำอบภัายในได้กำาห้นดแผนการ
ติรวจสำอบท่ี่�ที่ำาให้้เกิดการถ่วงดุลี่แลี่ะโปร่งใสำ ซึ่่�งคัรอบคัลุี่ม
กระบวนการบริห้ารแลี่ะการปฏิิบัติิงานท่ี่�สำำาคััญ รวมทัี่�งที่ำา
ห้น้าท่ี่�ประเมินผลี่คัวามเพ่ยงพอแลี่ะการปฏิิบัติิติามระบบ
การคัวบคุัมภัายในท่ี่�ฝ่า่ยบริห้ารกำาห้นดไว้ พร้อมรายงานผลี่
การติรวจสำอบแลี่ะการติิดติามการดำาเนินการแก้ไข ต่ิอฝ่่าย
บรหิ้าร คัณ์ะกรรมการติรวจสำอบ แลี่ะคัณ์ะกรรมการ กฟผ. 
อยา่งสำมำาเสำมอ

สำรุปผลี่การประเมินการคัวบคุัมภัายในของ กฟผ. มโ่คัรงสำร้าง
การคัวบคัุมภัายในคัรบ 5 องค์ัประกอบติามห้ลัี่กเกณ์ฑ์์
กระที่รวงการคัลัี่งว่าด้วยมาติรฐานแลี่ะห้ลัี่กเกณ์ฑ์์ปฏิิบัติิ 
การคัวบคัุมภัายในสำำาห้รับห้นว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่่�ง
กำาห้นดมาติรฐานการคัวบคัุมภัายในท่ี่�ม่ประสำิที่ธุิผลี่แลี่ะ
เพ่ยงพอท่ี่�ที่ำาให้้การปฏิิบัติิงานประสำบผลี่สำำาเร็จติาม
วัติถปุระสำงค์ัของการคัวบคัมุภัายใน

รัะบบก�รัควบคุมภ�ยืใน กฟผ. 
สำอดคล้องกับหลักเกณ์ฑ์์
กรัะทำรัวงก�รัคลัง 
ครบทั�ง 5 องค์ประกอบ
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• นโยบายการบริห่ารคัว่ามเส่�ยง
   และคัว่บคุัมภายใน
•  นโยบายสารสนเทศ
•  นโยบายการบริห่ารคัว่ามต่่อเนื�อง
    ทางธุุรกิจ

การประเมินคัว่ามเส่�ยงการด็ำาเนินงาน
 (Operation Risk Assessment)

ปัจจัยเส่�ยงท่�ต่�องม่แผู้น
/มาต่รการรองรับ

วิ่เคัราะห์่ผู้ลกระทบทางธุุรกิจ
(Business Impact Analysis)

แผู้นรองรับเห่ตุ่ฉุกเฉิน
(Incident Management Plan)

แผู้นจัด็การภาว่ะวิ่กฤต่
(Crisis Management Plan)

แผู้นคัว่าม
ต่่อเนื�องทางธุุรกิจ

(Business 
Continuity

Plan)

การอบรมและฝึึกซ้�อมฯ (Training & Exercising)

การทบทว่นการด็ำาเนินงาน (Management Review)
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การบัริหาร
ความต�อเนิื�องที่างธ่รกิจ
การดำาเนินงานของ กฟผ. อาจเผชื้ิญกับคัวามเสำ่�ยงแลี่ะ 
เห้ติุวิกฤติ ซึ่่�งอาจเกิดได้จากภััยพิบัติิติามธุรรมชื้าติิห้ร้อ
เห้ตุิการณ์ร์า้ยแรงจากฝ่้ม้อมนุษย์ ดังนั�น เพ้�อให้้การบริการ
ด้านไฟฟา้แก่ประชื้าชื้นมค่ัวามยด้ห้ยุน่พร้อมรบัทุี่กสำถานการณ์์ 
กฟผ. จ่งได้นำาระบบบริห้ารคัวามต่ิอเน้�องที่างธุุรกิจติาม
มาติรฐาน ISO 22301 เขา้มาใชื้กั้บองค์ัการ โดยมผ่่ว่้าการ กฟผ. 
เป็นผ่้มอบนโยบาย แลี่ะขับเคัล้ี่� อนการดำาเนินงานโดย 
คัณ์ะอนุกรรมการบริห้ารจัดการคัวามต่ิอเน้�องที่างธุุรกิจ 
ของ กฟผ. ห้รอ้ คัจนธุ.-กฟผ. มก่ารประเมนิผลี่กระที่บที่างธุรุกิจ 
(Business Impact Analysis: BIA) ประเมินคัวามเสำ่�ยง  
(Risk Assessment) แลี่ะสำนบัสำนนุการจัดการในภัาวะวิกฤติ 
(Crisis Management) รว่มกับห้นว่ยงานเจ้าของกระบวนการ 
พรอ้มจัดที่ำาแผนคัวามต่ิอเน้�องรองรบัเห้ติกุารณ์์ต่ิาง ๆ  เพ้�อให้ ้
กฟผ. ดำาเนินการติามภัารกิจห้ลัี่กได้ในสำภัาวะวิกฤติภัายใน
ชื้่วงเวลี่าการห้ยุดชื้ะงักท่ี่�ยอมรับได้สำ่งสำุด (Maximum  
Tolerable Period of Disruption: MTPD) แลี่ะการกลัี่บค้ันสำ่่
สำภัาวะปกติิได้ภัายในระยะเวลี่าติามเป้าห้มายในการฟ้� น 
ค้ันสำภัาพ (Recovery Time Objective: RTO) ท่ี่�เห้มาะสำม 

กฟผู้. บุริัหารัคัวามิต่อเน่�องทางธุุรักิจ
ตามมาตรฐานิสิ่ากล้ ISO 22301

กฟผ. วิเคัราะห้ค์ัวามเสำ่�ยงโดยใชื้แ้นวที่าง COSO-ERM ซึ่่�งตัิ�งอย่่
บนสำมมติิฐานคัวามต้ิองการแลี่ะคัวามคัาดห้วังของผ่ม้ส่ำว่นได้
สำ่วนเสำ่ย โดยวิเคัราะห้์ร่วมกับปัจจัยภัายใน ได้แก่ นโยบาย
ด้านสำารสำนเที่ศ นโยบายการบรหิ้ารคัวามต่ิอเน้�องที่างธุรุกิจ 
รวมทัี่�งพิจารณ์าร่วมกับคัวามเส่ำ�ยงท่ี่�สำำาคััญภัายนอก อาทิี่ 
กฎห้มาย ระเบย่บข้อบงัคัับต่ิาง ๆ  แลี่ะปจัจัยเสำ่�ยงด้านภััยพบิติัิ 
ท่ี่�อาจสำง่ผลี่ต่ิอการปฏิิบติัิการ (Operation Risk) โดยผ่บ้งัคัับ 
บญัชื้าส่ำงสำุดในแต่ิลี่ะพ้�นท่ี่�จะแต่ิงตัิ�งคัณ์ะที่ำางาน เพ้�อจัดที่ำา
แผนห้รอ้มาติรการท่ี่�เก่�ยวขอ้งต่ิอไป

กฟผ. กำาห้นดขอบขา่ยของการบรหิ้ารคัวามต่ิอเน้�องที่างธุรุกิจ 
เติรย่มคัวามพรอ้มต่ิอภััยพบิติัิ เพ้�อให้ร้ะบบงานแลี่ะสำถานท่ี่�
ที่ำางานมค่ัวามต่ิอเน้�องในการที่ำาธุรุกิจ ติามกระบวนการดังภัาพ

กระบัวนิการเตร่ยมพร้อมต�อภัยพิบััติแล้ะจัดำการความต�อเนืิ�องที่างธ่รกิจ

ในรอบป ี2563 กฟผ. ได้ที่บที่วนแลี่ะจัดที่ำาคั่่มอ้การบรหิ้าร
คัวามต่ิอเน้�องที่างธุุรกิจ กฟผ. สำำาห้รับใช้ื้ในการดำาเนินงาน
ของระบบการบรหิ้ารคัวามต่ิอเน้�องที่างธุรุกิจ ซึ่่�งประกอบด้วย
การวางแผน การดำาเนนิการติิดติาม การที่บที่วน การฝ่กึซึ่อ้ม 
การรกัษาไว้ แลี่ะการปรบัปรุงระบบการบรหิ้ารคัวามต่ิอเน้�อง
ที่างธุุรกิจของกระบวนการสำ่งมอบพลัี่งงานไฟฟ้า รวมทัี่�ง 
มผ่่แ้ที่นสำายงานต่ิาง ๆ  เขา้รว่มคัณ์ะอนกุรรมการ คัจนธุ.-กฟผ. 
เพ้�อให้ก้ารบรหิ้ารคัวามพรอ้มต่ิอสำภัาวะวิกฤติแลี่ะการดำาเนนิ
ธุุรกิจของ กฟผ. เป็นไปอย่างม่ประสิำที่ธุิภัาพ ผ่านการ 
ดำาเนนิงาน ดังน่� 

 • พิจารณ์ากำาห้นดกรอบการบริห้ารคัวามต่ิอเน้�องที่าง 
  ธุรุกิจ (Business Continuity Management) นโยบาย 
  การบริห้ารคัวามต่ิอเน้�องที่างธุุรกิจ คั่่ม้อการบริห้าร 
  คัวามต่ิอเน้�องที่างธุุรกิจ แลี่ะแนวที่างในการบริห้าร 
  คัวามต่ิอเน้�องที่างธุุรกิจสำำาห้รับสำายงาน/ห้น่วยงานท่ี่� 
  จำาเปน็
 • พัฒนาแลี่ะปรับปรุงระบบการบริห้ารคัวามต่ิอเน้�อง 
  ที่างธุุรกิจของ กฟผ. ให้้ม่คัวามทัี่นสำมัยแลี่ะเป็นไป 
  ติามมาติรฐานสำากลี่ 
 • ที่บที่วนกระบวนการท่ี่�สำำาคััญ (Critical Process)  
  วิเคัราะห้์ผลี่กระที่บที่างธุุรกิจ (Business Impact  
  Analysis) ประเมินคัวามเสำ่�ยง (Risk Assessment)  
  จากภััยคักุคัามท่ี่�อาจส่ำงผลี่กระที่บต่ิอธุรุกิจของ กฟผ.  
  แลี่ะกำาห้นดกลี่ยุที่ธุค์ัวามต่ิอเน้�องที่างธุรุกิจ (Business  
  Continuity Strategy) 
 • รวบรวมแผน มาติรการ ห้ร้อเอกสำารอ้�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยวขอ้ง 
  จากสำายงาน/ห้นว่ยงาน ติิดติามผลี่การฝ่กึซึ่อ้ม แลี่ะ 
  สำรุปผลี่เปน็ประจำาที่กุป ี
 • บ่รณ์าการการฝ่กึซึ่อ้มการจัดการแลี่ะการสำ้�อสำารภัาวะ 
  วิกฤติ กฟผ. จากที่กุสำายงาน/ห้นว่ยงาน โดยฝ่กึซึ่อ้ม 
  เปน็ประจำาที่กุป ี
 • แต่ิงตัิ�งคัณ์ะที่ำางานติามคัวามจำาเปน็ 
 • ปฏิิบัติิงานอ้�น ๆ ติามท่ี่�คัณ์ะกรรมการขับเคัล้ี่�อน 
  ยุที่ธุศาสำติรอ์งค์ัการ กฟผ. (คัยอ.กฟผ.) มอบห้มาย

ขั�นิตอนิการดำำาเนิินิงานิบัริหารความ
ต�อเนืิ�องที่างธ่รกิจ 

1. วิเคัราะห้ผ์ลี่กระที่บที่างธุรุกิจแลี่ะประเมนิคัวามเสำ่�ยง 
2. กำาห้นดกลี่ยุที่ธุ์แลี่ะแนวที่างดำาเนินการในสำภัาวะวิกฤติ 
 เพ้�อท่ี่�จะได้จัดที่ำาแผนรองรับติามคัวามจำาเปน็ท่ี่�แท้ี่จริง  
3. จัดที่ำาแผนการดำาเนนิการก่อนเกิดเห้ติกุารณ์ ์(แผนปอ้งกัน 
 ได้แก่ แผนการติรวจสำอบแลี่ะบำารุงรักษา แผนเติร่ยม 
 คัวามพรอ้มของอุปกรณ์เ์ต้ิอนภััยต่ิาง ๆ) 
4. จัดที่ำาขั�นติอนการดำาเนินการขณ์ะเกิดเห้ติุการณ์์แลี่ะ 
 แผน/มาติรการเพ้�อคัวามต่ิอเน้�องที่างธุรุกิจท่ี่�เก่�ยวขอ้ง 
5. จัดที่ำาแผนห้ลัี่งเกิดเห้ตุิการณ์์ (สำำารวจแลี่ะฟ้� นฟ่กลัี่บสำ่ ่
 สำภัาพปกติิ) โดยทุี่กแผน/มาติรการจะต้ิองม่การระบุ 
 กิจกรรมแลี่ะผ่้รับผิดชื้อบท่ี่�ดำาเนินการอย่างชื้ัดเจน  
 เพ้�อใชื้เ้ปน็แนวที่างในการดำาเนนิการเบ้�องต้ิน

การจัดำการแล้ะสืิ่�อสิ่ารในิภาวะวิกฤต 

กฟผ. มอบห้มายให้แ้ต่ิลี่ะสำายงานจัดที่ำาคั่่มอ้การจัดการแลี่ะ
สำ้�อสำาร เม้�อเกิดภัาวะวิกฤติในระดับสำายงาน โดยใชื้แ้นวที่าง
ติามค่่ัม้อการจัดการภัาวะวิกฤติ กฟผ. แลี่ะแบ่งระดับ 
คัวามรุนแรงเปน็ 4 ระดับ ดังน่�  

 • ระดับ 1 เล็ี่กน้อย (สำ่เข่ยว) แก้ไขโดยใช้ื้แผนรองรับ 
  เห้ติฉุกุเฉนิของห้นว่ยงานในแต่ิลี่ะพ้�นท่ี่� 
 • ระดับ 2 ปานกลี่าง (สำเ่ห้ล้ี่อง) แก้ไขโดยใชื้แ้ผนรองรับ 
  เห้ติฉุกุเฉนิของห้นว่ยงานในแต่ิลี่ะพ้�นท่ี่� 
 • ระดับ 3 รุนแรง (สำ่ส้ำม) แก้ไขโดยใชื้้แผนการจัดการ 
  แลี่ะ/ห้รอ้สำ้�อสำารภัาวะวิกฤติของสำายงาน 
 • ระดับ 4 รุนแรงมาก (สำ่แดง) แก้ไขโดยใชื้้คั่่ม้อ 
  การจัดการภัาวะวิกฤติ กฟผ.
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การฝึ่กซ้ื้อมการบัริหารความต�อเนืิ�องที่างธ่รกิจ

กฟผ. มก่ารฝ่กึซึ่อ้มเพ้�อที่ดสำอบขั�นติอนการดำาเนนิคัวามต่ิอเน้�อง
ที่างธุรุกิจ ในระดับสำายงานห้รอ้ห้นว่ยงานผ่เ้ปน็เจ้าของแผน
ห้ร้อมาติรการเพ้�อคัวามต่ิอเน้�องที่างธุรุกิจ แลี่ะจะมก่ารฝ่กึซึ่อ้ม
ในระดับองค์ัการ (ระดับภัาวะวิกฤติ กฟผ.) โดย คัจนธุ.-กฟผ. 
ซึ่่�งม่ฝ่่ายคัวามปลี่อดภััยเป็นเลี่ขานุการฯ เป็นเจ้าภัาพ 
ในการจัดการฝ่ึกซึ่้อมการจัดการแลี่ะการสำ้�อสำารภัาวะวิกฤติ 
กฟผ. คัรอบคัลี่มุถ่งบรบิที่การบรหิ้ารคัวามต่ิอเน้�องที่างธุรุกิจ 
กฟผ. โดยดำาเนนิการรว่มกับสำายงานห้รอ้ห้นว่ยงานท่ี่�เก่�ยวขอ้ง 
(ข่�นอย่่กับสำถานการณ์์จำาลี่องท่ี่� คัจนธุ.-กฟผ. กำาห้นดข่�น)  
แลี่ะอ้างอิงขั�นติอนแลี่ะโคัรงสำร้างการสำั�งการติามค่่ัม้อ 
การจัดการภัาวะวิกฤติ กฟผ. ทัี่�งน่� กำาห้นดให้้ม่การฝ่ึกซึ่้อม
การจัดการแลี่ะการสำ้�อสำารภัาวะวิกฤติ กฟผ. อยา่งนอ้ยปลีี่ะ 
1 คัรั�ง เพ้�อสำร้างคัวามคัุ้นเคัยแลี่ะที่บที่วนบที่บาที่ห้น้าท่ี่� 
ในการจัดการ ติลี่อดจนเพ้�อการปรับปรุงให้้สำมบ่รณ์์ยิ�งข่�น 
สำำาห้รับสำายงานห้รอ้ห้น่วยงาน ท่ี่�มแ่ผนบริห้ารคัวามต่ิอเน้�อง
ที่างธุุรกิจภัายใต้ิบริบที่ของสำายงานห้ร้อห้น่วยงานเอง  
จะกำาห้นดให้ม้ก่ารฝ่กึซึ่อ้มอยา่งนอ้ยปลีี่ะ 1 คัรั�งเชื้น่กัน

การดำาเนินการเพ้�อเติร่ยมคัวามพร้อมรองรับภััยพิบัติิแลี่ะ
ภัาวะฉกุเฉินท่ี่�สำำาคััญในป ี2563 อาทิี่

 • การซึ่้อมแผนฉุกเฉินรองรับเห้ติุวินาศกรรมอัคัค่ัภััย 
  แลี่ะอพยพห้นไ่ฟ คัวามรุนแรงระดับ 3 ประจำาป ี2563  
  รว่มกับห้นว่ยงานภัายนอก เม้�อวันท่ี่� 15 ติลุี่าคัม 2563  
  ณ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำาเภัอแม่เมาะ จังห้วัดลี่ำาปาง  
  ซึ่่�งมวั่ติถปุระสำงค์ัเพ้�อปฏิิบติัิติามกฎห้มายว่าด้วยการ 
  ป้องกันแลี่ะระงับอัคัค่ัภััย แลี่ะติอบสำนองนโยบาย 
  บรหิ้ารภัาวะวิกฤติโรงไฟฟ้า ติลี่อดจนเติรย่มคัวามพร้อม 
  ของผ่้ปฏิิบัติิงานแลี่ะอุปกรณ์์ให้้สำามารถดำาเนินการ 
  ได้อยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพห้ากเกิดเห้ติกุารณ์จ์รงิ 
 • การสำัมมนาร่วมกับสำำานักงานป้องกันแลี่ะบรรเที่า 
  สำาธุารณ์ภััย จังห้วัดระยอง เม้�อวันท่ี่� 24 พฤศจิกายน  
  2563 ณ์ โรงแรมฮอลิี่เดย์ อินน ์แอนด์ สำวิที่ ซึ่ต่ิิ� เซ็ึ่นเติอร์  
  จังห้วัดระยอง ซ่ึ่�งม่วัติถุประสำงค์ัเพ้�อให้้ผ่้เข้าร่วม 
  สำมัมนาได้รบัที่ราบถ่งมาติรการแลี่ะการเติรย่มพรอ้ม 
  เพ้�อแก้ไขสำถานการณ์์เม้�อเกิดเห้ติุภััยพิบัติิห้ร้อเห้ติ ุ
  ฉุกเฉินระบบส่ำงไฟฟ้า จนเป็นเห้ตุิให้้เกิดไฟฟ้าดับ 

  ติามเห้ตุิปจัจัยจำาลี่องท่ี่�กำาห้นด มผ่่เ้ขา้รว่มสัำมมนาทัี่�งสิำ�น 
  จำานวน 70 คัน ร่ปแบบกำาห้นดให้้เป็นการฝึ่กซ้ึ่อม 
  เฉพาะห้น้าท่ี่� (Functional Exercise) เพ้�อที่ดสำอบแลี่ะ 
  ประเมนิขด่คัวามสำามารถของบุคัคัลี่ แลี่ะบที่บาที่ห้นา้ท่ี่� 
  ในการติอบโต้ิต่ิอสำถานการณ์์ท่ี่�สำมมติิข่�น รวมทัี่�งให้ ้
  ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องได้รับที่ราบถ่งมาติรการแลี่ะ 
  การแก้ไขสำถานการณ์์เม้�อเกิดเห้ติุภััยพิบัติิ ห้ร้อเห้ติ ุ
  ฉกุเฉนิจากระบบสำง่ไฟฟ้า กฟผ. 
 • การสำัมมนาร่วมกับสำำานักงานป้องกันแลี่ะบรรเที่า 
  สำาธุารณ์ภััยจังห้วัดลี่พบุร ่เม้�อวันท่ี่� 2 ธุนัวาคัม 2563  
  ณ์ ศน่ย์ประชุื้มมนณ์พิา อำาเภัอเมอ้งลี่พบุร่ จังห้วัดลี่พบุร ่ 
  ซึ่่�งมวั่ติถุประสำงค์ัเพ้�อให้ผ้่เ้ข้ารว่มสำัมมนาได้รบัที่ราบ 
  ถ่งมาติรการแลี่ะการเติร่ยมคัวามพร้อมเพ้�อแก้ไข 
  สำถานการณ์์เม้�อเกิดเห้ตุิภััยพิบัติิห้ร้อเห้ตุิฉุกเฉินจาก 
  ระบบไฟฟ้าจนเป็นเห้ติุให้้เกิดไฟฟ้าดับ ผ่้เข้าร่วม 
  สำมัมนาประกอบด้วยสำว่นราชื้การ ห้นว่ยที่ห้าร ท้ี่องถิ�น  
  ท้ี่องท่ี่� แลี่ะองค์ักรภัาคัเอกชื้น โดยการสัำมมนาได้ 
  จำาลี่องสำถานการณ์ก์ารเกดิภััยพบิติัิจากพายุด่เปรสำชื้นั  
  สำง่ผลี่ให้ฝ้่นติกห้นกั เกิดอุบติัิเห้ติทุี่ำาให้เ้สำาไฟฟา้แรงสำง่ 
  บรเิวณ์รมิถนนสำายห้ลี่กัโค่ันล้ี่ม ที่ำาให้เ้กิดไฟฟา้ดับใน 
  เขติอำาเภัอเมอ้งลี่พบุร ่ซ่ึ่�งห้นว่ยงานท่ี่�เขา้รว่มการสำมัมนา 
  ได้ร่วมการฝ่ึกซ้ึ่อมเฉพาะห้น้าท่ี่� โดยระดมแนวที่าง  
  ซึ่กัซ้ึ่อมขั�นติอนการปฏิิบติัิในการเขา้แก้ไขสำถานการณ์์  
  ทัี่�งก่อนแลี่ะระห้ว่างการเกิดสำถานการณ์์ จนกระทัี่�ง 
  สำถานการณ์ค์ัล่ี่�คัลี่ายได้ภัายในระยะเวลี่าท่ี่�กำาห้นด 
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ระบบรับฟังัเสีียงจากลููกค้้า
(EGAT-VOC)
7 เรืั�อง  2.17%

Internet
43 เรืั�อง  13.31%

Intranet
88 เรืั�อง  27.25%

หนัังสืีอเข้้า
158 เรืั�อง  48.92%

ระบบ EGAT Call Center
14 เรืั�อง  4.33%

ระบบจัดการเรื�องราว
ร้องทุุกข์้ข้องรัฐบาลู (1111)
13 เรืั�อง  4.02%
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การดำำาเนิินิงานิของศ้นิย์ข้อม้ล้ข�าวสิ่าร
ในิรอบัป้ี 2563

1. การให้้บริการข้อม่ลี่ผ่านที่างโที่รศัพท์ี่ ติอบคัำาถามที่าง
เว็บไซึ่ต์ิ กฟผ. การให้้บริการแก่ผ่้ขอเข้าสำ้บค้ันข้อม่ลี่ด้วย
ตินเอง ณ์ ท่ี่�ที่ำาการศน่ยข์อ้มล่ี่ขา่วสำาร กฟผ. ในเวลี่าราชื้การ 
2. การให้้บริการผ่านระบบห้มายเลี่ข EGAT Call Center 
1416 ซ่ึ่�งในป ี2563 มผ่่ใ้ชื้บ้ริการเรย่กเขา้ จำานวน 7,224 สำาย 
คัรอบคัลีุ่มประเด็นการติิดต่ิอในเร้�องต่ิาง ๆ อาทิี่ ข้อม่ลี่ 
เก่�ยวกับการผลิี่ติแลี่ะสำง่ไฟฟา้ กิจกรรมงานด้าน CSR ของ กฟผ. 
แลี่ะข้อมล่ี่เก่�ยวกับการซ้ึ่�อขายไฟฟ้า เปน็ต้ิน
3. การให้บ้รกิารขอ้มล่ี่ผา่นศน่ยข้์อมล่ี่ขา่วสำารอิเล็ี่กที่รอนกิสำ์
ของราชื้การ ห้น่วยงานการไฟฟ้าฝ่่ายผลิี่ติแห้่งประเที่ศไที่ย 
(www.oic.go.th/infocenter6/623/) ติามนโยบายของ
สำำานกังานคัณ์ะกรรมการข้อมล่ี่ขา่วสำารของราชื้การ (กขร.)

กฟผ. ให้้คัวามสำำาคััญกับการด่แลี่แลี่ะรักษาคัวามมั�นคังของ
ระบบเที่คัโนโลี่ยส่ำารสำนเที่ศให้เ้กิดคัวามปลี่อดภััย โดยการนำา
นวัติกรรมแลี่ะเที่คัโนโลี่ย่ทัี่นสำมัยมาใช้ื้ดแ่ลี่คัวามปลี่อดภััยของ
ข้อม่ลี่สำารสำนเที่ศขององค์ัการ ซึ่่�งม่ทัี่�งระบบสำารสำนเที่ศที่าง 
การเงินแลี่ะมใิช่ื้การเงิน โดยมค่ัณ์ะกรรมการดิจิทัี่ลี่ กฟผ. ที่ำาห้นา้ท่ี่�
บริห้ารจัดการ จัดห้า กำากับด่แลี่ระบบดิจิทัี่ลี่ รวมทัี่�งพิจารณ์า
กลัี่�นกรองแผนพัฒนาดิจิทัี่ลี่เพ้� อปรับเปล่ี่�ยนองค์ัการสำ่่
องค์ัการดิจิทัี่ลี่ แลี่ะมร่ะบบสำารสำนเที่ศสำำาห้รบัผ่บ้รหิ้ารระดับส่ำง 
(Executive Information System: EIS) เพ้�อสำนับสำนุน 
การตัิดสิำนใจของผ่บ้ริห้าร รวมถ่งระบบสำ้�อสำารเพ้�อให้ผ้่บ้ริห้าร
แลี่ะบุคัลี่ากรท่ี่�เก่�ยวข้อง ทัี่�งภัายในแลี่ะภัายนอกองค์ัการ
สำามารถติิดต่ิอแลี่ะแลี่กเปล่ี่�ยนข้อม่ลี่ระห้ว่างกันได้ห้ลี่าย 
ชื้อ่งที่าง เป็นระบบ แลี่ะทัี่นเวลี่า ทัี่�งในภัาวะปกติิแลี่ะภัาวะวิกฤติ

กฟผ. ปฏิิบติัิติามพระราชื้บัญญัติิขอ้มล่ี่ขา่วสำารของราชื้การ 
พ.ศ. 2540 โดยม่คัณ์ะกรรมการบริห้ารข้อม่ลี่ข่าวสำารของ 
กฟผ. ที่ำาห้น้าท่ี่�กำาห้นดนโยบาย มาติรการ ห้ร้อห้ลัี่กเกณ์ฑ์์
เก่�ยวกับการจัดการระบบ การอนญุาติ แลี่ะการบริการขอ้มล่ี่
ข่าวสำาร ติลี่อดจนพิจารณ์าข้อร้องเร่ยนห้ร้อคัำาคััดค้ัาน  
ให้ห้้นว่ยงานท่ี่�เก่�ยวขอ้งไปดำาเนนิการในแต่ิลี่ะประเด็นต่ิอไป 
รวมทัี่�งมศ่น่ย์ข้อมล่ี่ขา่วสำาร กฟผ. ที่ำาห้นา้ท่ี่�ให้บ้ริการขอ้มล่ี่
ของ กฟผ. แก่ผ่ข้อรบับรกิารทัี่�วไป 

การจัดำการระบับัสิ่ารสิ่นิเที่ศ

บัริการข้อม้ล้ที่างอินิเที่อร์เน็ิต

กฟผ. ได้นำาเสำนอขอ้มล่ี่การดำาเนนิงานด้านต่ิาง ๆ ของ กฟผ. 
บนเว็บไซึ่ต์ิ กฟผ. (www.egat.co.th) แลี่ะเว็บไซึ่ต์ิสำำานกังาน
คัณ์ะกรรมการข้อม่ลี่ข่าวสำารของราชื้การ (ในระบบศ่นย์
ข้อม่ลี่ข่าวสำารอิเล็ี่กที่รอนิกสำ์ของราชื้การ: www.oic.go.th) 
ซึ่่�งบุคัคัลี่ทัี่�วไปสำามารถเข้าสำ้บค้ันข้อม่ลี่ได้ติลี่อด 24 ชื้ั�วโมง 
นอกจากน่� กฟผ. ยังเปิดชื้่องที่างการให้้บริการการสำ้�อสำาร
ประชื้าสัำมพันธุ์ ในร่ปแบบสำ้�อสำังคัมออนไลี่น์ Facebook: 
EGAT1416 แลี่ะ Twitter: EGAT1416 อ่กด้วย

บัริการข้อม้ล้ที่างโที่รศัพท์ี่ 
EGAT Call Center

ระบบ EGAT Call Center 1416 ของ กฟผ. ให้้บริการ 
ที่างโที่รศพัท์ี่ สำำาห้รบัการติิดต่ิอสำอบถาม ขอรับบริการข้อมล่ี่
ขา่วสำาร ติลี่อดจนประโยชื้น์สำาธุารณ์ะท่ี่�เก่�ยวข้อง รวมทัี่�งเปน็
ชื้่องที่างรับแจ้งเห้ตุิด่วนเห้ตุิร้าย เห้ตุิขัดข้องท่ี่�เกิดข่�นกับ
ระบบสำ่งไฟฟ้าแรงสำ่งของ กฟผ. ซ่ึ่�งที่ำาให้้ประชื้าชื้นทัี่�ว
ประเที่ศได้รับคัวามสำะดวกรวดเร็วในการติิดต่ิอกับ กฟผ. 
ติลี่อด 24 ชื้ั�วโมง 

Facebook: EGAT1416            Twitter: EGAT1416

ข้อคิดำเห็นิแล้ะข้อร้องเร่ยนิ ปี้ 2563 จำาแนิกตามช้�องที่างรับัเรื�อง

ในป ี2563 ศน่ยจั์ดการขอ้คิัดเห้น็ กฟผ. ได้นำาขอ้คิัดเห้น็แลี่ะ
ข้อร้องเร่ยนจำานวน 323 เร้�อง จากทัี่�ง 6 ชื้่องที่าง สำ่งให้ ้
ห้น่วยงานท่ี่�รับผิดชื้อบพิจารณ์าดำาเนินการ โดยได้ยุติิเร้�อง 
รวมทัี่�งได้ชื้่�แจง แลี่ะแจ้งให้้ผ่้ร้องเร่ยนที่ราบแลี่้ว จากการ
ติรวจสำอบไมพ่บว่า กฟผ. ได้รบัเร้�องรอ้งเรย่นด้านคัวามปลี่อดภััย
ของขอ้มล่ี่จากผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ ว่าได้รบัคัวามเสำย่ห้ายจาก
การดำาเนนิงาน อาทิี่ การที่ำาข้อมล่ี่ลี่่กค้ัาสำ่ญห้ายห้ร้อรั�วไห้ลี่ 
การไม่เก็บรักษาคัวามลัี่บของข้อม่ลี่ลี่่กค้ัา การลี่ะเมิดห้ร้อ
การนำาขอ้มล่ี่ลี่ก่ค้ัาไปใชื้ใ้นที่างมชิื้อบ

ปีี 2563 
กฟผ. ไม่ม่เรื�องร้องเร่ยน
ด้านควิามปลิอดภัยของข้อมูลิ
จากผู้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย

การบัริหารจัดำการข้อคิดำเห็นิแล้ะข้อร้องเร่ยนิ



เกี่
�ยว

กี่บ
 กี่

ฟ
ผ

.
กี่า

รดำ
ำาเ

นินิ
งา

นิดำ
านิ

เศ
รษ

ฐกี่
จ

กี่า
รดำ

ำาเ
นินิ

งา
นิดำ

านิ
สิ่�ง

แว
ดำล้

อม
กี่า

รดำ
ำาเ

นินิ
งา

นิดำ
านิ

สิ่ง
คม

1. ร้้จักิ
การช่�บ่งและทบทวนกลุ่มผ้�ม่
ส่วนได�ส่วนเส่ยทั�งภายในและ
ภายนอกองค์การตามพันธกิจ 
และแนวคดิหว่งโซ่่คุณคา่ (Value 
Chain) ของระดับฝ่า่ย สายงาน  
และ กฟผ.

2. ร้้ความต้้องกิาร
การสรุปประเด็นความต�องการความ 
คาดหวังผ้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยท่�ม่นัยสำาคัญ
เพ่�อเป็นแนวทางบริหารความสัมพันธ์/
สานสัมพันธ์ผ้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยระดับฝ่่าย 
สายงาน และ กฟผ.

3. กิำาหนด้แผนงาน
การกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน แผนงาน กิจกรรม 
โครงการ หร่อแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพ่�อ
ตอบสนองต่อประเด็นความต�องการ/ความคาดหวัง
ของผ้� ม่ ส่วนได� ส่วนเส่ย และกำาหนดตัวช่� วัดท่�
สอดคล�องกับเปา้หมายของแผนแม่บทบริหารจัดการ
ผ้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย

4. นำาไปปฏิิบััติ้
การนำาแผนงาน กิจกรรม
โครงการ หร่อแนวทาง
การปรับปรุงกระบวนการ
กับผ้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย 
ไปปฏิิบัติ

6. เรียนร้้แล้ะปรับัปรุง
กระบวนการการเร่ยนร้� และปรับปรุงการ
สานสัมพันธ์ผ้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย โดยม่การ
ทบทวนเพ่�อปรับปรุงเป็นประจำาทุกป ี

5. ติ้ด้ต้ามผล้
การติดตามผลการดำาเนินงานรายไตรมาส
เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึึง 
การรายงานในเว็บไซ่ต์เพ่�อถ่ึายทอดไปส่้ 
ผ้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยภายนอก 

40 41STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

การบัริหารจัดำการ
ผ้้ม่สิ่�วนิไดำ้สิ่�วนิเสิ่่ย 

กฟผ. ให้ค้ัวามสำำาคััญกับการบรหิ้ารจัดการแลี่ะสำานสำมัพนัธุกั์บผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่
อยา่งสำมำาเสำมอ โดยมก่ารดำาเนนิงานอย่างเปน็ขั�นติอนแลี่ะมก่ระบวนการท่ี่�ชื้ดัเจน 
มุง่เนน้ท่ี่�การติอบสำนองต่ิอประเด็นคัวามต้ิองการแลี่ะคัวามคัาดห้วังของผ่ม้ส่ำว่นได้
สำ่วนเสำ่ย แลี่ะสำนับสำนุนให้้องค์ัการสำามารถดำาเนินงานติามภัารกิจอย่างยั�งย้น  
กระบวนการบริห้ารคัวามสำัมพันธุ์กับผ่้ม่ส่ำวนได้สำ่วนเสำ่ยคัรอบคัลุี่มตัิ�งแต่ิ  
การวางแผน เติรย่มการ นำาไปปฏิิบติัิ แลี่ะการที่บที่วน/ปรบัปรุง (ห้รอ้ Plan-Do-
Check-Act) ติามลี่ำาดับ โดยม่แนวที่างท่ี่�สำอดคัล้ี่องกับมาติรฐาน AA1000  
Stakeholder Engagement Standard 2015 แลี่ะกรอบแนวที่างการประเมนิผลี่
การดำาเนินงานรัฐวิสำาห้กิจติามระบบ State Enterprise Assessment Model  
(SE-AM) ด้านการมุ่งเน้นผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย (Stakeholder and Customer  
Management : SCM) ของสำำานกังานคัณ์ะกรรมการนโยบายรฐัวิสำาห้กิจ กระที่รวง
การคัลัี่ง โดยประกอบด้วย 6 ขั�นติอน ดังน่� 

กฟผ.
มิาตรัฐาน AA1000
Stakeholder Engagement 
Standard 2015

ม่แนวทางท่�สอดคล�องกับ

และกรอบแนวทางการประเมินผล
การดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ตามระบบ (SE-AM)

กฟผ. ได้จัดที่ำา ‘แผนแมบ่ที่การบรหิ้ารจัดการผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่’ 
ท่่ี่บ่รณ์าการแนวที่างการดำาเนนิงานร่วมกับผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเส่ำย
อย่างเป็นระบบ เพ่้อเป็นกรอบแนวที่างให้ห้้นว่ยงานท่่ี่มห่้นา้ท่่ี่
ประสำานงานกับผ่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยกลีุ่่มต่ิาง ๆ สำามารถกำาห้นด
แนวที่างสำานสัำมพันธุ์อย่างม่สำ่วนร่วมแลี่ะเห้มาะสำม แลี่ะ
สำามารถติอบสำนองต่ิอคัวามต้ิองการ คัวามคัาดห้วัง แลี่ะข้อ
กังวลี่ของผ้่ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยได้อย่างม่ประสิำที่ธุิภัาพ  โดย 
กฟผ. ยงัมุง่เนน้การประเมนิผลี่กระที่บต่ิอผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่
ของแผนงาน/โคัรงการท่่ี่ดำาเนินงานในพ้้นท่่ี่ เพ่้อจัดที่ำา
แผนการลี่ดผลี่กระที่บ แลี่ะกำาห้นดตัิวชื้่วั้ดสำำาห้รับการติิดติาม
ผลี่การดำาเนินงาน ท้ัี่งน่้ ผลี่การดำาเนินงานด้านการบริห้าร
จัดการผ่ม้ส่ำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยท้ัี่งห้มด จะถ่กรายงานติรงต่ิอคัณ์ะ
กรรมการธุรรมาภิับาลี่แลี่ะคัวามรับผดิชื้อบต่ิอสำงัคัม ท่่ี่ได้รบั
มอบห้มายจากคัณ์ะกรรมการ กฟผ. เพ้่อพิจารณ์ากลี่ยุที่ธุ์ 
ที่บที่วน ปรับปรุงแนวที่างการดำาเนนิงานต่ิอไป

ในป่ 2563 กฟผ. ได้ที่บที่วนแลี่ะปรับปรุงคัำานิยามแลี่ะ 
คัำาจำากัดคัวามของกลีุ่ม่มส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ เพ้่อให้ก้ารดำาเนนิงาน
สำอดคัล้ี่องแลี่ะคัรอบคัลี่มุกับภัารกิจในปัจจุบนัแลี่ะในอนาคัติ 
แลี่ะบที่บาที่ในการเป็นองค์ัการห้ลัี่กด้านพลัี่งงานไฟฟ้าของ
ประเที่ศไที่ยท่่ี่มุง่เนน้การเติิบโติอยา่งยัง่ยน้ร่วมกับผ่ม้ส่ำว่นได้
สำ่วนเสำ่ยของ กฟผ. โดยได้พิจารณ์าปรับปรุงกลุ่ี่มผ่้ม่สำ่วนได้
สำ่วนเสำ่ยจากเดิม 8 กลีุ่่ม เป็น 11 กลีุ่่ม ซึ่่่งได้แก่ กลีุ่่มภัาคัรัฐ
แลี่ะผ่ก้ำากับด่แลี่ กลุ่ี่มชุื้มชื้น กลุ่ี่มนกัวิชื้าการแลี่ะประชื้าสัำงคัม 
กลีุ่ม่ส่้ำอมวลี่ชื้น กลีุ่ม่ลี่ก่ค้ัาแลี่ะผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟ้า กลีุ่ม่พนัธุมติิรธุรุกิจ 
กลีุ่่มพนักงานแลี่ะสำห้ภัาพแรงงาน กลุ่ี่มการเงิน กลุ่ี่มคัณ์ะ
กรรมการ กฟผ. กลีุ่่มบริษัที่ในเคัร้อ แลี่ะกลีุ่่มคั่่แข่ง 

เพ้่ อให้้ดำาเนินการติามแผนแม่บที่การบริห้ารจัดการผ้่ม่ 
สำว่นได้สำว่นเสำย่ได้อยา่งม่ประสิำที่ธุภิัาพ ได้ม่การจัดที่ำาชุื้ดเอกสำาร
แมแ่บบ (Template) เพ้่อเป็นเคัร้่องมอ้ให้ห้้นว่ยงานระดับฝ่่าย
แลี่ะสำายงานนำาไปดำาเนินการในทิี่ศที่างเด่ยวกัน ต้ัิงแต่ิ 
การชื้่้บ่งแลี่ะที่บที่วนผ่ม้ส่่ำวนได้สำ่วนเสำ่ยท่่ี่มน่ยัสำำาคััญ รวมถ่ง
พัฒนาระบบฐานขอ้ม่ลี่ผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ (Stakeholder Profile) 
เพ่้อชื้่วยในการจัดการข้อม่ลี่อย่างเป็นระบบมากยิ่งข้่น 

ป้องกันข้อม่ลี่สำ่ญห้าย แลี่ะสำะดวกต่ิอการใช้ื้งาน โดยได้เริ่ม
นำาร่องจากกลีุ่่มผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยท่่ี่ม่คัวามสำำาคััญ ได้แก่  
ภัาคัรัฐแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ กลีุ่ม่คัณ์ะกรรมการ กฟผ. แลี่ะจะเริม่
นำาไปขยายผลี่กับการเก็บข้อม่ลี่ผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ท่่ี่มน่ยัสำำาคััญ
ระดับฝ่่าย/สำายงานใน ป่ 2564 ต่ิอไป

ท่ี่ามกลี่างการแพร่ระบาดของไวรัสำโคัโรนา (COVID-19) ใน
ป่ท่่ี่ผา่นมา กฟผ. ยงัคังมุง่เนน้การดำาเนนิงานติามภัารกิจด้าน
ผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเส่ำยขององค์ัการ ไปพร้อมกับการคัำาน่งถ่ง
คัวามปลี่อดภััยของผ่้ปฏิิบัติิงาน กฟผ. จ่งได้ปรับปรุงการ
ดำาเนินงานโดยได้ปรับเปล่ี่่ยนร่ปแบบการขับเคัล่้ี่อนแลี่ะ 
สำานสำัมพันธุ์เป็นแบบรักษาระยะห้่างที่างสำังคัม (Social  
Distancing)  อาทิี่ การประชุื้มออนไลี่นผ์า่นแอปพลิี่เคัชื้นัต่ิาง ๆ 
ท้ัี่งการสำัมภัาษณ์์ผ่้บริห้ารระดับผ่้ชื้่วยผ่้ว่าการเพ่้อรับฟัง
แนวที่างการปรับปรุงการบริห้ารจัดการผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย 
การศ่กษาแลี่ะรวบรวมข้อม่ลี่ท่่ี่เก่่ยวข้องในระดับฝ่่าย 
แลี่ะสำายงานเพ้่อนำาไปวิเคัราะห้์ปรับปรุงการดำาเนินงาน   
การสำมัภัาษณ์ผ์่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ท่่ี่มน่ยัสำำาคััญต่ิอภัารกิจห้ลัี่ก
ของ กฟผ. อาทิี่ กลีุ่ม่ภัาคัรัฐแลี่ะผ่ก้ำากับดแ่ลี่ กลีุ่ม่คัณ์ะกรรมการ 
กฟผ. กลีุ่่มบริษัที่ในเคัร้อ รวมถ่งการรวบรวมประเด็น 
คัวามต้ิองการคัวามคัาดห้วังของผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเส่ำย (Voice of 
Stakeholder แลี่ะ Voice of Customer) แลี่ะกระบวนการ
สำานสัำมพันธุ์กับผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยในป่ต่ิอไปให้้เป็นไปติาม
กรอบการประเมินผลี่การดำาเนินงานรัฐวิสำาห้กิจ (SE-AM) 
ด้านการมุง่เนน้ผ่ม้ส่ำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยแลี่ะลี่่กค้ัา 

นอกจากการจัดที่ำาแผนแม่บที่การบริห้ารจัดการผ่้ม่สำ่วนได้
สำ่วนเสำ่ยแล้ี่ว ผลี่การดำาเนินงานท่่ี่สำำาคััญของ กฟผ. เพ่้อ 
ติอบสำนองต่ิอประเด็นท่่ี่ผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยให้้คัวามสำำาคััญ 
ได้แก่ การปรับปรุงการที่ำางานร่วมกับคั่่ค้ัา  การออกนโยบาย 
Work from Home แลี่ะ Work from Anywhere แลี่ะจัดให้ม้ ่
Co-working Space สำำาห้รับผ่ป้ฏิิบติัิงาน รวมท้ัี่งเพิม่ชื้อ่งที่าง
สำ้่อสำารระห้ว่างพนักงานแลี่ะผ่้บริห้าร โดยม่สำรุปผลี่การ 
สำานสำัมพันธุกั์บผ่ม้ส่ำ่วนได้สำ่วนเสำ่ยแต่ิลี่ะกลีุ่่มดังน่ ้
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ภัาคัรฐัแลี่ะผ่ก้ำากับนโยบาย

สำ้�อมวลี่ชื้นแลี่ะนกัข่าว

ชุื้มชื้น

นกัวิชื้าการ / 
องค์ัการพฒันาเอกชื้น / 
ภัาคัประชื้าสัำงคัม

ลี่ก่ค้ัาห้ลัี่ก/ผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ทัี่�วไป
แลี่ะสำงัคัมในภัาพรวม

• การประชุื้ม เสำวนา แลี่ะกิจกรรมรว่ม  
 (อย่างนอ้ยเด้อนลี่ะ 1-2 คัรั�ง) 
• การสำำารวจคัวามพง่พอใจแลี่ะ
 คัวามผก่พนัประจำาป ี 
• ชื้อ่งที่างรับคัวามคิัดเห้น็แลี่ะขอ้ร้องเรย่น 
• การส้ำ�อสำารผา่นส้ำ�อประชื้าสำมัพนัธุ ์ 
 รวมถ่ง Social Media 
• Call Center 1416

• การประชุื้ม เสำวนา แลี่ะกิจกรรมชุื้มชื้น 
 สำมัพนัธุร์อบพ้�นท่ี่� (อยา่งนอ้ยเด้อนลี่ะ  
 10-12 คัรั�ง) 
• โคัรงการ CSR ต่ิาง ๆ  เพ้�อสำรา้งการมส่ำว่นรว่ม 
• การสำำารวจคัวามพง่พอใจแลี่ะ 
 คัวามผก่พนัประจำาป ี 
• ชื้อ่งที่างรับคัวามคิัดเห้น็แลี่ะขอ้ร้องเรย่น 
• การส้ำ�อสำารผา่นปา้ยประชื้าสำมัพนัธุ ์ 
 ส้ำ�อมวลี่ชื้นท้ี่องถิ�น 
• Call Center 1416

• รบัฟงัแลี่ะส้ำ�อสำารแลี่กเปล่ี่�ยนผา่นเวท่ี่ 
 เสำวนา งานวิจัย ห้ร้อการที่ำางานร่วมกัน  
 (อย่างนอ้ยเด้อนลี่ะ 1 คัรั�ง) 
• การสำำารวจคัวามพง่พอใจแลี่ะ
 คัวามผก่พนัประจำาป ี 
• ชื้อ่งที่างรับคัวามคิัดเห้น็แลี่ะขอ้ร้องเรย่น 
• การส้ำ�อสำารผา่นส้ำ�อประชื้าสำมัพนัธุ ์ 
 รวมถ่ง Social Media 
• Call Center 1416

• ขอ้มล่ี่การผลิี่ติไฟฟ้าท่ี่�ถก่ต้ิอง คัรบถ้วน  
 รวดเร็ว
• ปฏิิบัติิติามกฎห้มายแลี่ะ พ.ร.บ. 
• สำนบัสำนนุ/ร่วมมอ้ในกิจกรรมของภัาคัรฐั  
 การเสำย่ภัาษ่/ค่ัาธุรรมเนย่มติามท่ี่�กำาห้นด
• นโยบายภัาคัรฐัสำง่เสำรมิให้ผ้่ผ้ลิี่ติ 
 ไฟฟา้เอกชื้น (IPP แลี่ะ SPP) ในเร้�อง 
 ของการผลิี่ติไฟฟ้า 
• ต้ิองการ  Account Officer (AO) ท่ี่� 
 สำามารถติิดต่ิอแลี่ะติอบขอ้ซัึ่กถามได้ 
 อยา่งรวมศน่ย์

• ขอ้มล่ี่ขา่วสำารถก่ต้ิอง ทัี่นต่ิอเห้ติกุารณ์ ์
 ขอ้มล่ี่มค่ัวามโปร่งใสำ สำามารถ 
 ติรวจสำอบได้
• คัาดห้วังให้ป้รับปรุง Protocol ขั�นติอน 
 กระบวนการในการนำาเสำนอขอ้มล่ี่ 
 ขา่วสำาร
• ต้ิองการขอ้มล่ี่ท่ี่�มแ่ห้ล่ี่งอ้างอิงเชื้้�อถ้อได้

• จัดการสำิ�งแวดล้ี่อม อาชื้ว่อนามยั/ 
 คัวามปลี่อดภััย แลี่ะบรหิ้ารการใชื้ ้
 ที่รพัยากรอยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ
• พฒันาคุัณ์ภัาพชื้วิ่ติ เคัารพต่ิอ 
 สำทิี่ธุชุิื้มชื้น การสำง่เสำริมสำาธุารณ์สำมบัติิ 
 เที่คัโนโลี่ยอ่ยา่งง่ายในชุื้มชื้น 
• รบัฟงัคัวามคิัดเห้น็ การสำ้�อสำารสำองที่าง  
 การสำานเสำวนา การเปดิเผย 
 ขอ้มล่ี่

• เปดิเผยขอ้มล่ี่ติามขอ้เท็ี่จจริง/เห้มาะสำม 
 ติามชื้ว่งเวลี่า 
• บรหิ้ารจัดการด้านสำิ�งแวดล้ี่อม/ 
 การใช้ื้ที่รัพยากรอยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ
• ประชื้าชื้นให้ค้ัวามสำำาคััญในเร้�อง 
 ของคัวามมั�นคัง เพย่งพอ ของ
 การจ่ายกระแสำไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ 
 มั�นคัง ไฟไมต่ิกไมดั่บ

• มห่้นว่ยงานท่ี่�นำายุที่ธุศาสำติร์/พ.ร.บ./ 
 กฎห้มายมาปรบัเปน็ยุที่ธุศาสำติร์องค์ัการ 
• สำ้�อสำารแลี่ะสำร้างคัวามเขา้ใจภัารกิจ กฟผ.  
 อยา่งต่ิอเน้�อง
• จัดที่ำาโคัรงการรว่มกับห้นว่ยงานภัาคัรฐั 
 แลี่ะผ่ก้ำากับนโยบาย 
• สำง่เสำริมการดำาเนนิงานติามมาติรฐาน 
 เพ้�อนำาองค์ัการไปสำ่ค่ัวามยั�งยน้ 
• รายงาน EIA/EHIA 
• จัดที่ำาแผนแมบ่ที่บรหิ้ารจัดการ  
 ผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ แลี่ะแนวที่าง 
 การพัฒนาฐานขอ้มล่ี่ผ่ม้ส่่ำวนได้ 
 สำว่นเสำย่ (Stakeholder Profile)

• สำ้�อสำารแลี่ะสำร้างคัวามเขา้ใจภัารกิจ กฟผ.  
 อยา่งต่ิอเน้�อง
• กิจกรรมสำานสำมัพันธุ ์
• จัดที่ำาแผนแมบ่ที่บรหิ้ารจัดการ ผ่ม้ส่ำว่นได้ 
 สำว่นเสำย่ แลี่ะแนวที่างการพฒันาฐาน 
 ขอ้มล่ี่ผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่ (Stakeholder  
 Profile)

• โคัรงการ CSR แลี่ะชุื้มชื้นสำมัพันธุใ์นพ้�นท่ี่� 
 ท่ี่�สำง่เสำรมิพฒันาคุัณ์ภัาพชื้วิ่ติ
• มค่ัณ์ะที่ำางานท่ี่�สำง่เสำริมโรงไฟฟ้า 
 เปน็ท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวแลี่ะพฒันาผลิี่ติภััณ์ฑ์์ 
 ชุื้มชื้น 
• จัดที่ำาแผนแมบ่ที่บรหิ้ารจัดการผ่ม้ส่่ำวนได้ 
 สำว่นเสำย่ แลี่ะแนวที่างการพฒันาฐาน 
 ขอ้มล่ี่ผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่ (Stakeholder  
 Profile)

• สำ้�อสำารแลี่ะสำร้างคัวามเขา้ใจภัารกิจ กฟผ.  
 อยา่งต่ิอเน้�อง
• เวท่ี่เสำวนา เวท่ี่สำาธุารณ์ะ
• มช่ื้อ่งที่างท่ี่�เห้มาะสำมให้ส้ำามารถเขา้ถ่ง 
 ขอ้มล่ี่การดำาเนนิงาน กฟผ. เช่ื้น 
 การจัดที่ำารายงาน EIA/EHIA
• จัดที่ำาแผนแมบ่ที่บรหิ้ารจัดการผ่ม้ส่่ำวนได้ 
 สำว่นเสำย่ แลี่ะแนวที่างการพฒันาฐาน 
 ขอ้มล่ี่ผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่ (Stakeholder  
 Profile)

กลุ่ำมิผู้้�ม่ิส่่วนไดั�
ส่่วนเส่่ย

ช่ื่องทางการัส่านสั่มิพัันธ์ุ
กับุผู้้�ม่ิส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย

ปีรัะเด็ันท่�ผู้้�ม่ิส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย
ให�คัวามิส่ำาคััญ

การัตอบุส่นอง
ของ กฟผู้.

ผล้การสิ่านิสัิ่มพันิธ์กับัผ้้ม่สิ่�วนิได้ำสิ่�วนิเส่ิ่ย 

• การประชุื้ม เสำวนา แลี่ะกิจกรรม 
 ร่วมกัน (อย่างนอ้ยเด้อนลี่ะ 5-10 คัรั�ง)
• การสำำารวจคัวามพง่พอใจแลี่ะ
 คัวามผก่พนัประจำาป ี 
• ชื้อ่งที่างรบัคัวามคิัดเห้น็แลี่ะขอ้รอ้งเรย่น 
• การส้ำ�อสำารผา่นส้ำ�อประชื้าสำมัพนัธุ ์ 
 รวมถ่ง Social Media 
• Call Center 1416 

• การประชุื้ม เสำวนา แลี่ะกิจกรรมรว่ม  
 (อย่างนอ้ยปลีี่ะ 2-4 คัรั�ง)
• การเย่�ยมเย่ยน พบปะลี่ก่ค้ัา ห้รอ้สำมัภัาษณ์ ์
 เพ้�อสำอบถามคัวามต้ิองการ คัวามคัาดห้วัง  
 (อย่างนอ้ยไติรมาสำลี่ะ 1 คัรั�ง) 
• การสำำารวจคัวามพง่พอใจแลี่ะ
 คัวามผก่พนัประจำาป ี 
• ชื้อ่งที่างรับคัวามคิัดเห้น็แลี่ะขอ้รอ้งเรย่น 
• การส้ำ�อสำารผา่นส้ำ�อประชื้าสำมัพนัธุ ์ 
 รวมถ่ง Social Media 
• รายงานเพ้�อการพฒันาอยา่งยั�งยน้
• Call Center 1416

• พฒันาผลิี่ติภััณ์ฑ์์แลี่ะบรกิารท่ี่�ได้ 
 มาติรฐานทัี่�งคุัณ์ภัาพคัวามปลี่อดภััย  
 แลี่ะติอบสำนองต่ิอคัวามต้ิองการของติลี่าด
• การบรหิ้ารจัดการต้ินที่นุผลิี่ติภััณ์ฑ์์ 
 แลี่ะบรกิาร 
• มาติรการติอบสำนองต่ิอขอ้รอ้งเรย่น 
• สำ้�อสำารแลี่ะสำรา้งคัวามเขา้ใจภัารกิจ กฟผ.  
 รวมถ่งสำรา้งคัวามติระห้นกัเร้�องการใช้ื้ 
 ไฟฟา้อยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ 
• จัดที่ำาแผนแมบ่ที่บริห้ารจัดการผ่ม้ส่ำว่นได้ 
 สำว่นเสำย่ แลี่ะแนวที่างการพัฒนาฐาน 
 ขอ้มล่ี่ผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่ (Stakeholder  
 Profile)

• ที่ำาสำญัญาท่ี่�เปน็ธุรรม โปรง่ใสำ ติรวจสำอบได้  
• ให้บ้รกิารท่ี่�มค่ัณุ์ภัาพ เปน็มติิรต่ิอ
 สำิ�งแวดล้ี่อม การมข้่อมล่ี่การบริการ
 ท่ี่�ถก่ต้ิองคัรบถ้วน ติรงต่ิอเวลี่า 
 บรกิารห้ลัี่งการขายท่ี่�ด่ 
• มม่าติรการรกัษาคัวามลัี่บของล่ี่กค้ัา  
 มาติรการติอบสำนองต่ิอขอ้ร้องเรย่น 
• การสำร้างคัวามติระห้นกัเร้�องการ 
 บรโิภัคัอยา่งยั�งยน้
• บุคัลี่ากรท่ี่�มทั่ี่กษะในการประสำานงาน
 แลี่ะการสำ้�อสำารให้เ้กิดคัวามเขา้ใจได้
• คุัณ์ภัาพในการแก้ไขปญัห้าขอ้ร้องเร่ยน

คั่่ค้ัา/พนัธุมติิรธุรุกิจ

พนกังานแลี่ะ
สำห้ภัาพแรงงาน 

สำถาบนัการเงิน

• การสำมัมนา เย่�ยมเย่ยน พบปะคั่่ค้ัา ห้รอ้ 
 สำมัภัาษณ์เ์พ้�อสำอบถามคัวามต้ิองการ  
 คัวามคัาดห้วัง (อยา่งนอ้ยปลีี่ะ 1 คัรั�ง)
• การสำำารวจคัวามพง่พอใจแลี่ะ
 คัวามผก่พนัประจำาป ี 
• ชื้อ่งที่างรบัคัวามคิัดเห้น็แลี่ะขอ้รอ้งเรย่น 
• การส้ำ�อสำารผา่น ส้ำ�อประชื้าสำมัพนัธุ ์
 รวมถ่ง Social Media 
• รายงานเพ้�อการพฒันาอยา่งยั�งย้น
• Call Center 1416

• ผ่บ้รหิ้ารพบปะผ่ป้ฏิิบติัิงาน 
 (อยา่งนอ้ยปลีี่ะ 2-4 คัรั�ง) 
• กิจกรรม Synergy ระดับฝ่า่ย/สำายงาน
 (อยา่งนอ้ยปลีี่ะ 1 คัรั�ง)
• การสำำารวจคัวามพง่พอใจแลี่ะ
 คัวามผก่พนัประจำาป ี 
• ชื้อ่งที่างรบัคัวามคิัดเห้น็แลี่ะขอ้รอ้งเรย่น 
• การส้ำ�อสำารผา่นส้ำ�อประชื้าสำมัพนัธุ ์ 
 รวมถ่ง Social Media 
• รายงานเพ้�อการพฒันาอยา่งยั�งย้น
• Call Center 1416

• การประชุื้ม ห้รอ้กิจกรรมรว่ม (อยา่งนอ้ย 
 ปลีี่ะ 1 คัรั�ง)
• รายงานประจำาป/ีรายงานเพ้�อ 
 การพฒันาอยา่งยั�งย้น 
• การสำำารวจคัวามพง่พอใจแลี่ะ 
 คัวามผก่พนัประจำาป ี 
• ชื้อ่งที่างรบัคัวามคิัดเห้น็แลี่ะขอ้รอ้งเรย่น 
• การสำ้�อสำารผา่นสำ้�อประชื้าสำมัพนัธุ ์
 รวมถ่ง Social Media
• Call Center 1416

• มค่ัวามมั�นคังในการจ้างงาน สัำญญาจ้าง  
 การปฏิิบติัิติามกฎห้มายด้านแรงงาน
• ค่ัาติอบแที่นท่ี่�เปน็ธุรรม แลี่ะสำวัสำดิการ 
 นอกเห้นอ้จากท่ี่�กฎห้มายกำาห้นด 
• มโ่อกาสำในการพฒันาคัวามสำามารถ 
 แลี่ะการที่ำางานอยา่งมอ้อาช่ื้พอย่าง 
 เท่ี่าเท่ี่ยม 
• การสำง่เสำรมิการต่ิอต้ิานการที่จุรติิทัี่�งใน 
 แลี่ะนอกองค์ัการ รวมถ่งการมส่่ำวนรว่ม 
 ที่างการเมอ้งอย่างรบัผดิชื้อบ  
 การเติรย่มคัวามคัุ้มคัรองสำำาห้รบักลุ่ี่ม 
 ท่ี่�ต้ิองได้รบัการดแ่ลี่เปน็พเิศษ  
 การเปดิโอกาสำให้ม้ก่ารรวมกลุ่ี่มเพ้�อ 
 เจรจาต่ิอรอง การเขา้ถ่งผ่บ้รหิ้าร  
 การกำาห้นดช่ื้องที่างรบัแลี่ะติอบสำนอง 
 ขอ้รอ้งเรย่น

• ชื้ำาระห้น่�สำนิติรงติามกำาห้นด 
• ดำาเนนิกิจการด้วยคัวามโปรง่ใสำ  
 ติรวจสำอบได้ 
• บรหิ้ารจัดการคัวามเส่ำ�ยงท่ี่�เห้มาะสำม
• การปฏิิบติัิติามสำญัญางานธุุรกรรม 
 ที่างการเงินระห้ว่าง กฟผ. กับสำถาบัน 
 ที่างการเงิน

• ปรบัปรุงแนวที่างแลี่ะกระบวนการ กฟผ.  
 ให้ง่้ายต่ิอการที่ำางานรว่มกับคั่่ค้ัา เชื้น่  
 จัดประชุื้มรว่มกับคั่่ค้ัา เพ้�อที่ำาคัวามเขา้ใจ 
 ในขั�นติอนการปฏิิบติัิงานของ กฟผ. 
 เพิ�มชื้อ่งที่างจ่ายเงินให้ค้ั่ค้่ัาโดยวิธุโ่อนเงิน 
• จรรณ์ยาบรรณ์ กฟผ. แลี่ะแบบประเมนิ 
 จรยิธุรรมคั่่ค้ัา
• ส่ำงเสำรมิให้ค้ั่ธุ่รุกิจติระห้นกัในเร้�อง 
 คัวามรบัผดิชื้อบต่ิอสำงัคัม
• การส่ำงเสำรมิผ่ส่้ำงมอบ (ผลิี่ติภััณ์ฑ์์ชุื้มชื้น) 
 ในท้ี่องถิ�นเปน็คั่่ค้ัา 
• จัดที่ำาแผนแมบ่ที่บรหิ้ารจัดการผ่ม้ส่่ำวนได้ 
 ส่ำวนเส่ำย แลี่ะแนวที่างการพฒันาฐาน 
 ขอ้มล่ี่ผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเส่ำย (Stakeholder  
 Profile)

• นำาห้ลัี่กสำทิี่ธุมินษุยชื้น แลี่ะมาติรฐานสำากลี่ 
 เชื้น่ ISO26000 ประกอบเปน็แนวปฏิิบติัิ 
 กับพนกังาน 
• ส้ำ�อสำารแบบสำองที่างกับผ่ป้ฏิิบติัิงานผา่น 
 ผ่บั้งคัับบญัชื้า 
• มแ่ผนพฒันาบุคัลี่ากรท่ี่�เห้มาะสำมกับงาน 
 ท่ี่�ได้รบัมอบห้มาย ท่ี่�เปดิโอกาสำให้ท้ี่กุคัน 
 เขา้ถ่งได้ 
• มก่ารปรบัปรุงสำวัสำดิการพนกังาน 
 ให้ส้ำอดคัล้ี่องกับสำถานการณ์ป์จัจุบนั 
• สำง่เสำรมิให้ผ้่ป้ฏิิบัติิงานติระห้นกัในเร้�อง 
 การมจิ่ติอาสำา แลี่ะคัวามรบัผดิชื้อบ
 ต่ิอสำงัคัม 
• จัดที่ำาแผนแมบ่ที่บรหิ้ารจัดการผ่ม้ส่่ำวนได้ 
 ส่ำวนเส่ำย แลี่ะแนวที่างการพฒันาฐาน 
 ขอ้มล่ี่ผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเส่ำย (Stakeholder  
 Profile)
• จัดให้ม้ ่Co-Working Space สำำาห้รบั
 ผ่ป้ฏิิบัติิงาน
• มน่โยบาย Work from Home (WFH)  
 แลี่ะ Work from Anywhere (WFA) เพ้�อ 
 ให้ผ้่ป้ฏิิบติัิงานปลี่อดภััยจากการแพรร่ะบาด 
 ของไวรสัำ
• เพิ�มชื้อ่งที่างสำ้�อสำาร Social Media  
 ระห้ว่างผ่บ้รหิ้าร แลี่ะผ่ป้ฏิิบติัิงาน

• ที่บที่วนแลี่ะวางแผนการดำาเนนิงานใน 
 การจัดที่ำารายงานฯ แลี่ะนำาสำง่งบการเงิน 
 ให้แ้ล้ี่วเสำรจ็ติามกำาห้นด โดยมก่ำาห้นด 
 เปน็ตัิวช่ื้�วัด (KPI) ในการที่ำางาน แลี่ะ 
 มก่ารประชุื้มรว่มกับห้นว่ยงานท่ี่�เก่�ยวขอ้ง
• จัดที่ำาแผนแมบ่ที่บรหิ้ารจัดการผ่ม้ ่
 ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำย แลี่ะแนวที่างการพฒันา 
 ฐานขอ้มล่ี่ผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเส่ำย  
 (Stakeholder Profile)

กลุ่ำมิผู้้�ม่ิส่่วนไดั�
ส่่วนเส่่ย

ช่ื่องทางการัส่านสั่มิพัันธ์ุ
กับุผู้้�ม่ิส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย

ปีรัะเด็ันท่�ผู้้�ม่ิส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย
ให�คัวามิส่ำาคััญ

การัตอบุส่นอง
ของ กฟผู้.

• ประเด็นคัวามยั�งย้นในห้ว่งโซึ่อุ่ปที่าน  
 เช่ื้น สำทิี่ธุมินษุยชื้น
• คัวามสำามารถในการสำง่มอบ รวมถ่ง 
 การมสั่ำญญา/เง้�อนไขจัดซึ่้�อจัดจ้างท่ี่� 
 เปน็ธุรรม คัวามโปรง่ใสำ/คัวามเท่ี่าเท่ี่ยม
 ในการจัดซึ่้�อจัดจ้างแลี่ะประมล่ี่งาน 
• มเ่กณ์ฑ์์การจัดซึ่้�อจัดจ้าง การติรวจสำอบ 
 แลี่ะประเมนิท่ี่�คัำานง่ถ่งสัำงคัม ชุื้มชื้น 
 แลี่ะสิำ�งแวดล้ี่อม 
• เปดิโอกาสำให้ม้ส่่ำวนรว่มกับองค์ัการ
 ในการพฒันาผลิี่ติภััณ์ฑ์์/บรกิาร แลี่ะ
 การบรหิ้ารจัดการที่รัพยากร การพัฒนา 
 ทัี่กษะ การเคัารพสำทิี่ธุแิลี่ะที่รพัย์สิำน
 ที่างปญัญา 
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ด้้านคุณภาพ
ระดับความคาดหวัง = 4.78
ระดับความพึงพอใจ = 4.61

ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ

ด้้านความน่าเช่ื่�อถ่ือ
ระดับความคาดหวัง = 4.78
ระดับความพึงพอใจ = 4.59

ด้้านกิารให้บัริกิาร
ระดับความคาดหวัง = 4.75
ระดับความพึงพอใจ = 4.57

ด้้านกิารติ้ด้ต่้อส่ิ่�อสิ่าร
ระดับความคาดหวัง = 4.75
ระดับความพึงพอใจ = 4.59

ด้้านบุัคล้ากิร
ระดับความคาดหวัง = 4.77
ระดับความพึงพอใจ = 4.68

ภาพรวม (ค่าเฉลี้�ย)
ระดับความคาดหวัง = 4.77
ระดับความพึงพอใจ = 4.61

ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
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ความพึงพอใจ
ของล้้กค้า
เพ้�อให้ก้ารดำาเนนิงานด้านลี่ก่ค้ัาพลัี่งงานไฟฟา้ของ กฟผ. สำามารถบรรลี่เุปา้ห้มาย
ของวัติถปุระสำงค์ัเชื้งิยุที่ธุศาสำติร ์ ด้านมติิิ T : Trust and Pride of The Nation 
กฟผ. โดยสำายงานรองผ่ว่้าการระบบส่ำงจ่งได้ดำาเนนิการสำำารวจคัวามพ่งพอใจลี่ก่ค้ัา
แลี่ะผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่ด้านพลัี่งงานไฟฟา้ของ กฟผ. ประจำาป ี2563 แลี่ะนำาผลี่
สำำารวจท่ี่�ได้ไปปรบัปรุงแลี่ะพฒันาการดำาเนนิงานต่ิอไป 

การสำำารวจนำาแนวคิัดแลี่ะที่ฤษฎ่ ACSI Model (American Customer Satisfaction 
Index) แลี่ะ Net Promoter Score (NPS) มาใชื้้ในการสำำารวจคัวามพ่งพอใจ  
คัวามผก่พนั แลี่ะคัวามภัักด่ของลี่ก่ค้ัา โดยมก่ารศก่ษาเปรย่บเท่ี่ยบกับผลี่การศก่ษา 
5 ปีย้อนห้ลัี่ง พร้อมเปร่ยบเท่ี่ยบกับผ่้บริการด้านพลัี่งงานแลี่ะสำาธุารณ่์ปโภัคั 
สำาขาอ้�น ๆ ในประเที่ศไที่ยแลี่ะต่ิางประเที่ศ 

กลีุ่่มลี่่กค้ัาท่ี่�ที่ำาการสำำารวจประกอบด้วย กฟภั. กฟน. แลี่ะลี่่กค้ัาท่ี่�ซ้ึ่�อไฟฟ้าติรง  
โดยสำอบถามเจาะจงปจัจัย 5 ด้าน ได้แก่ คุัณ์ภัาพ คัวามนา่เชื้้�อถ้อ การให้บ้รกิาร 
การติิดต่ิอสำ้�อสำาร แลี่ะบุคัลี่ากร แลี่ะม่ผลี่การสำำารวจของปี 2563 เปร่ยบเท่ี่ยบ 
ผลี่สำำารวจในอด่ติ ดังน่�

การสำารวจนำาแนวคิดและทฤษฎ่ 
ACSI Model
(American Customer 
Satisfaction Index) แลำะ 
Net Promoter Score (NPS) 
มาใช�ในการสำารวจความพึงพอใจ  

เจาะจงปัีจจัย 5 ดั�าน ไดั�แก่
 • คุณภาพ 
 • ความน่าเช่�อถ่ึอ    
 • การให�บริการ 
 • การติดต่อส่�อสาร
 • บุคลากร

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า ประจำาปี 2563

ระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ปี 2559-2563 

ความภักิดี้ของล้้กิค้าความคาด้หวังแล้ะความพึงพอใจของล้้กิค้า

สำำาห้รับการสำำารวจทัี่ศนคัติิของลี่่กค้ัาท่ี่�ม่ต่ิอ กฟผ. ใน 
ประเด็นต่ิาง ๆ ท่ี่�สำอดคัล้ี่องกับวิสำัยทัี่ศน์แลี่ะพันธุกิจของ
องค์ัการนั�น พบว่า ในปี 2563 ลี่่กค้ัาม่ทัี่ศนคัติิต่ิอ กฟผ.  
ในระดับด่มาก โดยม่ทัี่ศนคัติิท่ี่�เห็้นด้วยมากท่ี่�สำุดในประเด็น 
กฟผ. เปน็องค์ัการท่ี่�เสำรมิสำรา้งคัวามมั�นคังด้านพลัี่งงานให้กั้บ
ประเที่ศ แลี่ะประเด็น กฟผ. ม่ชื้้�อเสำ่ยงแลี่ะมาติรฐานการ
ดำาเนินงานท่ี่�น่าเชื้้�อถ้อ แลี่ะม่ทัี่ศนคัติิเห้็นด้วยน้อยท่ี่�สำุด  
ในประเด็น กฟผ. ม่คัวามชื้ำานาญในการผลิี่ติไฟฟ้าด้วย
เที่คัโนโลี่ย่พลัี่งงานที่ดแที่น/พลัี่งงานสำะอาด นอกจากน่�  
ลี่่กค้ัายังม่คัวามเชื้้�อมั�นในการให้้บริการของ กฟผ. แลี่ะม่ 
คัวามภัักด่ในการใชื้บ้รกิารจาก กฟผ. เพิ�มมากข่�นเม้�อเท่ี่ยบกับ
ป ี2562 โดยมค่ัวามภัักด่อย่ใ่นระดับส่ำงมาก แลี่ะเม้�อวิเคัราะห้์
คัวามผ่กพันของลี่่กค้ัาท่ี่�ม่ ต่ิอแบรนด์ กฟผ. (Brand  
Engagement) พบว่า ม่ระดับคัวามผ่กพันท่ี่�ร้อยลี่ะ 92.63 
เพิ�มข่�นจากรอ้ยลี่ะ 89.50 ในป ี2562 

นอกจากน่� กฟผ. ยงัได้ที่ำาวิจัยเชื้งิคัณุ์ภัาพเพิ�มเติิมด้วยวิธุก่าร
สำมัภัาษณ์ผ์่บ้ริห้ารระดับสำง่ของ กฟน. แลี่ะ กฟภั. คัรอบคัลุี่ม
ประเ ด็นท่ี่� เ ก่� ยวข้องในการที่ำางานระห้ว่าง กัน เชื้่น  
คัวามสำัมพันธุ์ การแลี่กเปล่ี่�ยนข้อม่ลี่ แลี่ะคัวามร่วมม้อ 
ในอนาคัติ เป็นต้ิน ทัี่�งน่� ยังได้สำำารวจเพิ�มเติิมในกลีุ่่มลี่่กค้ัา
พลัี่งงานไฟฟา้ โดยใชื้วิ้ธุส่ำมัภัาษณ์ก์ลีุ่่ม (Focus Group) แลี่ะ
เน้นการสำัมภัาษณ์์แบบเจาะล่ี่กไปยังประเด็นท่ี่�ได้ระดับ 
คัวามพ่งพอใจติำาแลี่ะสำ่ง ห้รอ้ห้วัข้อท่ี่�ยังติอบสำนองลี่่กค้ัาได้
ไม่ด่เท่ี่าท่ี่�คัวร แลี่ะเร่ยนร้่การแก้ไขปัญห้าต่ิาง ๆ ท่ี่�เกิดข่�น 
ตัิวอยา่งประเด็นท่ี่�พบจากการสำมัภัาษณ์ ์อาทิี่ ประเด็นแรงดัน
ไฟฟา้เกินท่ี่�แลี่ะไมส่ำมดลุี่ ประเด็นจุดรบัไฟให้มจ่ากการสำรา้ง
สำถาน่ห้ร้อการ Renovate สำถาน่มักเป็นจุดท่ี่�  กฟภั.  
ไม่สำามารถต่ิอไฟได้ ประเด็นการดำาเนินงานไม่เป็นไปติาม
แผนบำารุงรกัษา แลี่ะการติิดต่ิอสำ้�อสำารห้ลัี่กท่ี่�มป่ญัห้าบอ่ยคัรั�ง 
ประเด็นปญัห้าเคัร้�องมอ้สำ้�อสำารชื้ำารุด แลี่ะประเด็นคัวามสำมัพนัธุ์
เชื้ิงรุกแลี่ะคัวามร่วมม้อต่ิาง ๆ ในอนาคัติ จากผลี่สำำารวจ 
เห้ล่ี่าน่� กฟผ. ได้นำาประเด็นดังกล่ี่าวไปปรก่ษาห้ารอ้กับเจ้าห้นา้ท่ี่�
ท่ี่�เก่�ยวขอ้งเพ้�อดำาเนนิการปรบัปรุงแลี่ะพฒันาฅการดำาเนนิงาน
ต่ิอไป
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ความพร้อมจ�ายแล้ะความมั�นิคงเชื้�อถืุอได้ำของระบับัไฟฟ้า

กำาลั้งการผลิ้ตไฟฟ้าตามสัิ่ญญาแล้ะความต้องการไฟฟ้า

เป้ร่ยบัเท่ี่ยบักำาลั้งผลิ้ตไฟฟ้าปี้ 2563 ตามแผนิ PDP2018 Revision 1 แล้ะค�าจริง (เบืั�องต้นิ)

กำาลัิงผลิิตไฟฟา้
ตามสัญญา

กำาลัิงผลิิตไฟฟา้
ตามสัญญา

ควิามต้องการไฟฟา้

ควิามต้องการไฟฟา้
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MW
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50,000

40,000

55,731

 51,943  32,732 49,686  30,375 
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2565

PDP2018 Rev.1 ค่าจริง
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57,569 67,731 77,211

0

20,000

0

PEA, 
44  MW, 
0.1%

PEA, 
44  MW, 
0.1%

Foreign,  
5,721 MW, 
11.6%

Foreign,  
5,721 MW, 
11.5%

SPP, 
9,498 MW, 
19.3%

SPP, 
9,474 MW, 
19.1%

IPP, 
14,949 MW, 
30.4%

IPP, 
14,249 MW, 
28.7%

EGAT, 
15,130 MW, 
30.6%

EGAT, 
16,037 MW, 
32.3%

DEDE,
32  MW, 
0.1%

DEDE,
37  MW, 
0.1%

VSPP,  
4,088 MW, 
8.3%

VSPP,  
4,124 MW, 
8.3%

เป้ร่ยบัเท่ี่ยบักำาลั้งผลิ้ตไฟฟ้าตามสัิ่ญญาปี้ 2562 แล้ะ 2563 จำาแนิกตามป้ระเภที่ผ้้ผลิ้ตไฟฟ้า

2562 2563

46 47STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

ป้ระสิ่ิที่ธิภาพในิการจัดำการ

กฟผ. มุง่พฒันาการดำาเนนิงานเพ้�อสำรา้งคัวามมั�นคังแลี่ะเชื้้�อถ้อได้
ของระบบไฟฟ้าติามพันธุกิจในการเป็น ‘องค์ัการห้ลัี่กเพ้�อ
รกัษาคัวามมั�นคังด้านพลัี่งงานไฟฟา้แลี่ะเพิ�มขด่คัวามสำามารถ
ในการแข่งขันของประเที่ศด้วยนวัติกรรม เพ้�อคัวามสำุขของ
คันไที่ย’ โดยเปน็สำว่นห้น่�งในการจัดที่ำาแผนพฒันากำาลัี่งผลิี่ติ
ไฟฟ้าแลี่ะแผนพัฒนาระบบสำ่งไฟฟ้า รวมถ่งการเชื้้�อมโยง

ระบบสำง่ไฟฟา้ระห้ว่างประเที่ศ แลี่ะดำาเนนิงานเพ้�อให้ร้ะบบไฟฟา้
ของประเที่ศรองรบัการผลิี่ติแลี่ะสำง่จ่ายพลัี่งงานไฟฟา้เพย่งพอ
กับคัวามต้ิองการใชื้้ไฟฟ้าอย่างม่ประสำิที่ธุภิัาพ มั�นคัง แลี่ะ
เชื้้� อถ้อได้ ด้วยการลี่งทีุ่นท่ี่�เห้มาะสำม ถ่กต้ิองติามห้ลัี่ก
เศรษฐศาสำติรแ์ลี่ะวิศวกรรมศาสำติร ์

กฟผ. มบ่ที่บาที่ห้น้าท่ี่�แลี่ะการดำาเนนิการห้ลัี่กติามกฎห้มาย
ในการรว่มจัดที่ำาแผนพฒันากำาลัี่งผลิี่ติไฟฟา้ของประเที่ศไที่ย 
พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรบัปรุงคัรั�งท่ี่� 1 (PDP2018 Revision 1) 
โดยการพัฒนาระบบผลี่ิติไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2563  
ในภัาพรวมยังคังเป็นไปติามเกณ์ฑ์์คัวามมั�นคังติามแผน 
PDP2018 Revision 1 ซ่ึ่�งมร่ายลี่ะเอ่ยดการดำาเนนิงานเพ้�อ 
คัวามพร้อมจ่ายแลี่ะคัวามมั�นคังเชื้้�อถ้อได้ของระบบไฟฟ้า ดังน่�

การัพััฒนารัะบุบุผู้ลิำตไฟฟา้
ของ กฟผู้. ในปีี 2563 

เป็นไปตามเกณฑ์์ความมั�นคง
ตามแผน PDP2018 Revision 1

การผลิ้ตแล้ะซืื้�อพลั้งงานิไฟฟ้า

คัวามต้ิองการพลี่ังไฟฟ้าสำุที่ธุิสำ่งสำุดของระบบ กฟผ. (Peak) คัรั�งล่ี่าสำุดท่ี่�เกิดข่�นเม้� อ 
วันพฤห้สัำบด่ท่ี่� 12 มน่าคัม 2563 เวลี่า 20.30 น. มค่่ัาเท่ี่ากับ 28,636.70 เมกะวัติต์ิ นอ้ยกว่าปี
ท่ี่�ผ่านมา เท่ี่ากับ 2,216.50 เมกะวัติต์ิ ห้ร้อลี่ดลี่งร้อยลี่ะ 7.18 (30,853.20 เมกะวัติต์ิ  
วันพฤห้สัำบด่ท่ี่� 2 พฤษภัาคัม 2562 เวลี่า 22.27 น.)

พลัี่งงานไฟฟา้ท่ี่�ผลิี่ติแลี่ะซึ่้�อสำทุี่ธุ ิ(Net Energy) ในป ี2563 มค่่ัาเท่ี่ากับ 191,934.55 ล้ี่าน
กิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง นอ้ยกว่าปท่ีี่�ผา่นมา (197,873.00 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง) เท่ี่ากับ 5,938.45 
ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง ห้ร้อร้อยลี่ะ 3.00 โดยพลัี่งงานไฟฟ้าท่ี่�ผลิี่ติแลี่ะซึ่้�อสำุที่ธุิต่ิอวัน (Net 
Energy/Day) เฉล่ี่�ยของปนี่�มค่่ัา 524.41 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง นอ้ยกว่าปท่ีี่�ผา่นมา (542.12 
ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง) เท่ี่ากับ 17.71 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง ห้ร้อร้อยลี่ะ 3.27

การจำาหนิ�ายไฟฟ้า 

กฟผ. จำาห้นา่ยพลัี่งงานไฟฟา้รวมทัี่�งสำิ�น 187,489.39 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง โดยจำาห้นา่ยให้้
กับลี่ก่ค้ัาต่ิาง ๆ ดังน่� การไฟฟา้นคัรห้ลี่วง (กฟน.) จำานวน 52,343.73 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง 
การไฟฟา้สำว่นภัม่ภิัาคั (กฟภั.) จำานวน 131,558.55 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง ลี่ก่ค้ัาติรง จำานวน 
1,205.07 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง ขายไฟฟ้าให้้ประเที่ศเพ้�อนบ้าน (สำปป.ลี่าว มาเลี่เซึ่่ย แลี่ะ
กัมพช่ื้า) จำานวน 2,001.74 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง ลี่ก่ค้ัาประเภัที่ไฟฟา้สำำารอง ไฟฟา้ชื้ั�วคัราว 
แลี่ะอ้�น ๆ จำานวน 380.30 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง

คว�มต้องก�รัพิ่ลังไฟฟ้�สุำทำธ่
สูำงสุำดของรัะบบ กฟผ. (Peak)

มีีค่์าเท่ากับ

28,636.70
เมีกะวั่ตต์

กฟผ. จัำ�หน่�ยืพิ่ลังง�นไฟฟ้�
รัวมทัำ�งส่ำ�น 

187,489.39 
ลิ�านกิโลิวั่ตต์-ชัั่�ว่โมีง
จัำ�หน่�ยืให้ลูกค้�ต่�ง ๆ ดังน้�

การัไฟฟา้นคัรัหลำวง 
(กฟน.)

ส่ปีปี.ลำาว             

มิาเลำเซ่ีย          

กัมิพ้ัชื่า

การัไฟฟา้ส่่วนภ้มิิภาคั 
(กฟภ.)

ล้ำกคั�าตรัง

ไฟฟา้ส่ำารัอง 
ไฟฟา้ชัื่�วคัรัาว แลำะอ่�น ๆ
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 โรงไฟฟา้พลัี่งคัวามรอ้นรว่ม 8,262.00 51.52

 โรงไฟฟา้พลัี่งคัวามรอ้น 3,687.00 22.99

 โรงไฟฟา้พลัี่งงานห้มนุเว่ยน (พลัี่งนำา) 2,972.40 18.53

 โรงไฟฟา้พลัี่งงานห้มนุเว่ยนอ้�น ๆ 85.525 0.53

 โรงไฟฟา้ด่เซึ่ลี่ 30.40 0.19

 อ้�น ๆ 1,000.00 6.24

 กำาลัี่งการผลิี่ติรวมของ กฟผ. 16,037.325 100.00

รัายลำะเอ่ยดั

การันำาโรังไฟฟา้เข�ารัะบุบุ

กำาลัำงการัผู้ลิำต (เมิกะวัตต์) รั�อยลำะ

โรงไฟฟ้าของ กฟผ.

โรงไฟฟ้าที่่�นิำาเข้าแล้ะป้ล้ดำออกจากระบับัของ กฟผ. ป้ี 2563

หมายเหตุ ุ: ขอ้มล่ี่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธุนัวาคัม 2563

โรังไฟฟา้ กฟผู้.

1. โรงไฟฟา้พลัี่งคัวามรอ้นรว่มพระนคัรใต้ิ ชุื้ดท่ี่� 4 ห้นว่ยผลิี่ติท่ี่� 1 610 เมกะวัติต์ิ 29 กุมภัาพนัธุ ์ 2563

2.  โรงไฟฟา้พลัี่งคัวามรอ้นรว่มพระนคัรใต้ิ ชุื้ดท่ี่� 4 ห้นว่ยผลิี่ติท่ี่� 2 610 เมกะวัติต์ิ 18 เมษายน 2563

3.  โรงไฟฟา้พลัี่งนำาเข้�อนคัลี่องติรอน  2.5 เมกะวัติต์ิ 16 ธุนัวาคัม 2563

ผู้้�ผู้ลิำตไฟฟา้รัายเล็ำก (SPP) ปีรัะเภทสั่ญญา Firm

ผู้้�ผู้ลิำตไฟฟา้รัายเล็ำก (SPP) ปีรัะเภทสั่ญญา Non-Firm

1.  บรษัิที่ บางกอก โคัเจนเนอเรชื้ั�น จำากัด (ต่ิออายุ)  60 เมกะวัติต์ิ 3 กุมภัาพนัธุ ์ 2563

2.  บรษัิที่ บัวให้ญ ่ไบโอ เพาเวอร ์จำากัด  25 เมกะวัติต์ิ 2 มถินุายน 2563

3. บรษัิที่ อมติะ บ.่กรมิ เพาเวอร ์1 จำากัด (ต่ิออายุ)  60 เมกะวัติต์ิ 15 มถินุายน 2563

4.  บรษัิที่ โกลี่ว์ พลัี่งงาน จำากัด (มห้าชื้น) (โคัรงการ 1) (ต่ิออายุ) 60 เมกะวัติต์ิ 15 มถินุายน 2563 

5.  บรษัิที่ อ่่ที่องกรน่พาวเวอร ์จำากัด  24 เมกะวัติต์ิ 16 ธุนัวาคัม  2563

1.  บรษัิที่ รวมผลี่ไบโอเพาเวอร ์จำากัด (โคัรงการ 2)  13 เมกะวัติต์ิ 15 มกราคัม 2563

2.  บรษัิที่ กัลี่ฟ ์จะนะ กรน่ จำากัด  20.662 เมกะวัติต์ิ  1 มน่าคัม 2563

3.  บรษัิที่ ปตัิติาน ่กรน่ จำากัด  21 เมกะวัติต์ิ 19 พฤษภัาคัม 2563

4.  บรษัิที่ ท่ี่พไ่อ โพล่ี่น เพาเวอร ์จำากัด (โคัรงการ 1) (ต่ิออายุ) 55 เมกะวัติต์ิ 1 สิำงห้าคัม 2563

5.  บรษัิที่ รว่มกำาลี่าภัพาวเวอร ์จำากัด (ต่ิออายุ)  18 เมกะวัติต์ิ 1 สิำงห้าคัม 2563

การัปีลำดัโรังไฟฟา้ออกจากรัะบุบุ

โรังไฟฟา้ กฟผู้.

ผู้้�ผู้ลิำตไฟฟา้เอกชื่นรัายใหญ่ (บุริัษััทในเคัร่ัอ กฟผู้.)

ผู้้�ผู้ลิำตไฟฟา้รัายเล็ำก (SPP) ปีรัะเภทสั่ญญา Firm

1. โรงไฟฟา้พลัี่งคัวามร้อนรว่มพระนคัรใต้ิ ชุื้ดท่ี่� 1   316 เมกะวัติต์ิ 1 มกราคัม 2563

1. บริษัที่ ผลิี่ติไฟฟา้ราชื้บุร ่จำากัด สำาขาโรงไฟฟา้ไติรเอนเนอจ่� ชุื้ดท่ี่� 1 700 เมกะวัติต์ิ 30 มถินุายน 2563

1. บริษัที่ เนชื้ั�นแนลี่ เพาเวอร์ แพลี่นท์ี่ 2 จำากัด                    8 เมกะวัติต์ิ 6 พฤษภัาคัม 2563

2. บริษัที่ สำมทุี่รปราการ โคัเจนเนอเรชื้ั�น จำากัด  90 เมกะวัติต์ิ 23 สิำงห้าคัม 2563
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โครงการพัฒนิาระบับัผล้ิตแล้ะสิ่�งไฟฟ้าของ กฟผ. 

โครงการก่อส่รา้งโรงไฟฟา้ใหม่

 • โคริงการิโริงไฟฟ้าพริะนคริใตุ้ทด้แทน ริะยะท่� 1  
  เป็นโรงไฟฟ้าพลัี่งคัวามร้อนร่วม ขนาดกำาลัี่งผลิี่ติ 
  ติามสำัญญา 1,220 เมกะวัติต์ิ เพ้�อรักษาเสำถ่ยรภัาพ 
  ระบบไฟฟ้าในเขตินคัรห้ลี่วง ใช้ื้ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิเป็น 
  เช้ื้�อเพลิี่งห้ลัี่กแลี่ะนำามันด่เซึ่ลี่เป็นเชื้้�อเพลิี่งสำำารอง  
  ได้เริ�มจ่ายไฟฟา้เขา้ระบบแล้ี่ว โดยเคัร้�องกำาเนดิไฟฟา้ 
  ชุื้ดท่ี่� 1 จ่ายไฟฟา้เชื้งิพาณ์ชิื้ยเ์ม้�อวันท่ี่� 29 กมุภัาพนัธุ ์ 
  2563 แลี่ะเคัร้�องกำาเนิดไฟฟ้าชุื้ดท่ี่� 2 เริ�มจ่ายไฟฟ้า 
  เชื้งิพาณ์ชิื้ยเ์ม้�อวันท่ี่� 18 เมษายน 2563 รวมกำาลัี่งผลิี่ติ 
  ติามสำญัญาทัี่�งสำิ�น (2 x 610) 1,220 เมกะวัติต์ิ
 • โคริงการิโริงไฟฟา้บางปัะกง (ทด้แทนเคริื�องท่� 1-2) 
  เป็นโรงไฟฟ้าพลัี่งคัวามร้อนร่วม ขนาดกำาลัี่งผลิี่ติ 
  ติามสำัญญา 1,386 เมกะวัติต์ิ เพ้�อเสำริมคัวามมั�นคัง  
  แลี่ะเสำถ่ยรภัาพระบบไฟฟ้าเขตินคัรห้ลี่วงบริเวณ์ 
  ติะวันออก ใช้ื้ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิเป็นเชื้้�อเพลิี่งห้ลัี่กแลี่ะ 
  นำามันด่เซึ่ลี่เป็นเชื้้�อเพลิี่งสำำารอง คัาดว่าสำามารถจ่าย 
  ไฟฟ้าเชื้งิพาณ์ชิื้ยภ์ัายในป ี2564 
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ช่ื่�อโคัรังการั จุดัปีรัะส่งค์ัโคัรังการั
คัวามิก�าวหน�า
การัดัำาเนินงาน

(รั�อยลำะ)

กำาหนดั
แลำ�วเส่ร็ัจ

 1 โคัรงการพฒันาระบบสำง่ไฟฟา้บรเิวณ์จังห้วัดเลี่ย 

  ห้นองบวัลี่ำาภั ่แลี่ะขอนแก่น เพ้�อรบัซึ่้�อไฟฟา้

  จากโคัรงการใน สำปป.ลี่าว (LNKP)

 2 โคัรงการระบบสำง่ไฟฟา้เพ้�อรบัซึ่้�อไฟฟา้จาก

  ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้เอกชื้นรายให้ญ ่ระยะท่ี่� 3 (IPP3)

 3 โคัรงการระบบสำง่เพ้�อรบัซึ่้�อไฟฟา้จากโรงไฟฟา้

  ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้เอกชื้นรายให้ญ ่(IPPP)

 4 โคัรงการขยายระบบสำง่ไฟฟา้ห้ลัี่กเพ้�อรองรบั

  โรงไฟฟา้ผ่ผ้ลิี่ติเอกชื้นรายเล็ี่กระบบ Cogeneration  

  ติามระเบย่บการรบัซึ่้�อไฟฟา้ป ีพ.ศ. 2553 (SPPC)

 5 ระบบสำง่ไฟฟา้สำำาห้รบัโคัรงการที่ดแที่นโรงไฟฟา้ 

  พระนคัรใต้ิ ระยะท่ี่� 1 (SBR1)

 6 ระบบสำง่ไฟฟา้สำำาห้รบัโคัรงการโรงไฟฟา้พลัี่งนำา 

  เข้�อนผาจุก (PCHP)

 7 โคัรงการขยายระบบสำง่ไฟฟา้ในเขติกรุงเที่พฯ  

  แลี่ะปรมิณ์ฑ์ลี่ ระยะท่ี่� 2 (GBAS2)

 8 โคัรงการขยายระบบสำง่ไฟฟา้ในเขติกรุงเที่พฯ  

  แลี่ะปรมิณ์ฑ์ลี่ ระยะท่ี่� 3 (GBA3)

 9 โคัรงการขยายระบบสำง่ไฟฟา้ ระยะท่ี่� 12  

  (TS.12)

 10 โคัรงการปรบัปรุงระบบสำง่ไฟฟา้บรเิวณ์

  ภัาคัติะวันออกเพ้�อเสำรมิคัวามมั�นคัง

  ระบบไฟฟา้ (TIPE)

 11 โคัรงการปรบัปรุงระบบสำง่ไฟฟา้บรเิวณ์

  ภัาคัติะวันติกแลี่ะภัาคัใต้ิเพ้�อเสำรมิคัวามมั�นคัง 
  ระบบไฟฟา้ (TIWS)

 12 โคัรงการปรบัปรุงระบบสำง่ไฟฟา้บรเิวณ์

  ภัาคัติะวันออกเฉ่ยงเห้นอ้ ภัาคัเห้นอ้ติอนล่ี่าง 

  ภัาคักลี่าง แลี่ะกรุงเที่พมห้านคัร เพ้�อเสำรมิ

  คัวามมั�นคังระบบไฟฟา้ (TIEC)

 13 โคัรงการปรบัปรุงระบบสำง่ไฟฟา้บรเิวณ์ภัาคัใต้ิ 

  ติอนล่ี่างเพ้�อเสำรมิคัวามมั�นคังระบบไฟฟา้ (TILS)

 14 โคัรงการปรบัปรุงระบบสำง่ไฟฟา้บรเิวณ์ภัาคัเห้นอ้ 

  ติอนบน เพ้�อเสำรมิคัวามมั�นคังระบบไฟฟา้ (TIPN)

 15 โคัรงการปรบัปรุงแลี่ะขยายระบบสำง่ไฟฟา้

  ท่ี่�เสำ้�อมสำภัาพติามอายุการใชื้ง้าน ระยะท่ี่� 1:  

  สำว่นสำถานไ่ฟฟา้แรงสำง่

 16 โคัรงการปรบัปรุงแลี่ะขยายระบบสำง่ไฟฟา้ท่ี่�

  เสำ้�อมสำภัาพติามอายุการใชื้ง้าน ระยะท่ี่� 1: 

  สำว่นสำายสำง่ไฟฟา้แรงสำง่

 17 โคัรงการปรบัปรุงแลี่ะขยายระบบสำง่ไฟฟา้

  ท่ี่�เสำ้�อมสำภัาพติามอายุการใชื้ง้าน ระยะท่ี่� 2

พฒันาระบบสำง่ไฟฟา้เพ้�อรองรบัโรงไฟฟา้

จากต่ิางประเที่ศ

พฒันาระบบสำง่ไฟฟา้เพ้�อรองรบัโรงไฟฟา้

เอกชื้นในประเที่ศ

พฒันาระบบสำง่ไฟฟา้เพ้�อรองรบัโรงไฟฟา้

ของ กฟผ.

พฒันาระบบสำง่ไฟฟา้เพ้�อรองรบั

คัวามต้ิองการไฟฟา้ท่ี่�เพิ�มสำง่ข่�น

พฒันาระบบสำง่ไฟฟา้เพ้�อ

เสำรมิคัวามมั�นคังระบบไฟฟา้ในอนาคัติ

ปรบัปรุงแลี่ะขยายระบบสำง่ไฟฟา้

ท่ี่�เสำ้�อมสำภัาพติามอายุการใชื้ง้าน

 

 96.61 ธุนัวาคัม 2565

 

 12.19 มน่าคัม 2566

 

 76.84 ตุิลี่าคัม 2569

 
 
 91.96 มถุินายน 2565

 74.88 มถุินายน 2565

 52.69 กรกฎาคัม 2564
 

 89.84 ธุนัวาคัม 2565
 

 58.71 ธุนัวาคัม 2567

 52.50 มน่าคัม 2568

 38.30 กันยายน 2566

 47.08 กรกฎาคัม 2567

 
 23.27 ตุิลี่าคัม 2573

 5.62 ธุนัวาคัม 2567

 6.01 พฤศจิกายน 2567

 85.60 กุมภัาพนัธุ ์2566

 90.70 พฤษภัาคัม 2569

 61.26 กรกฎาคัม 2568

หมายเหตุ ุ: คัวามก้าวห้นา้การดำาเนนิงาน ณ์ เด้อนธุนัวาคัม 2563
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โครงการรบัซื้่�อไฟฟ้า	 

 • ผู้้ผู้้ลิุตุไฟฟา้ริายใหญ่ ่(IPP) ระห้ว่างป ี2562-2568  
  มโ่คัรงการท่ี่�ได้ลี่งนามสัำญญาซ้ึ่�อขายไฟฟา้ (PPA) กับ  
  กฟผ. ติามนโยบายการรับซ้ึ่�อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 
  เอกชื้นรายให้ญ่ระยะท่ี่� 3 รวมกำาลัี่งผลิี่ติติามสัำญญา  
  5,000 เมกะวัติต์ิ นอกจากน่�ยังม่โคัรงการโรงไฟฟ้า 
  ห้นิกอง (โรงไฟฟา้ที่ดแที่น (ภัาคัติะวันติก)) กำาลัี่งผลิี่ติ 
  ติามสำัญญารวม 2 x 700 เมกะวัติต์ิ ท่ี่�ม่กำาห้นด 
  เดินเคัร้�องเชื้งิพาณ์ชิื้ยป์ ี2567 แลี่ะป ี2568 ติามลี่ำาดับ
 • ผู้้ผู้้ลิุตุไฟฟา้ริายเล็ุก (SPP)  โคัรงการรบัซ้ึ่�อไฟฟ้าจาก 
  ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟ้าขนาดเล็ี่ก ณ์ สำิ�นป ี2563 มก่ำาลัี่งผลิี่ติติาม 
  สำญัญารวมทัี่�งสำิ�น 9,474 เมกะวัติต์ิ แบง่เปน็ปรมิาณ์ 
  รับซ้ึ่�อไฟฟ้าระบบการผลิี่ติพลัี่งงานคัวามร้อนแลี่ะ 
  ไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) จำานวน 6,605  
  เมกะวัติต์ิ แลี่ะปรมิาณ์รบัซึ่้�อไฟฟา้พลัี่งงานห้มนุเว่ยน  
  จำานวน 2,869 เมกะวัติต์ิ ขณ์ะเด่ยวกันติามแผน  
  PDP2018 Revision 1 จะมก่ารรบัซึ่้�อไฟฟ้าจาก SPP  
  ในชื้่วงปี 2561-2568 รวมกำาลัี่งผลิี่ติติามสำัญญา  
  3,545.46 เมกะวัติต์ิ แบ่งเป็นกลีุ่่ม Cogeneration  
  รวมกำาลัี่งผลิี่ติติามสำัญญา 1,391.5 เมกะวัติต์ิ  
  กลีุ่่ม Cogeneration ท่ี่�ต่ิออายุสำญัญา รวมกำาลัี่งผลิี่ติ 
  ติามสัำญญา 704 เมกะวัติต์ิ กลีุ่่มพลัี่งงานห้มุนเว่ยน 
  ร่ปแบบผสำมผสำาน (SPP Hybrid Firm) รวมกำาลัี่งผลิี่ติ 
  ติามสัำญญา 300 เมกะวัติต์ิ แลี่ะกลีุ่่มพลัี่งงาน 
  ห้มุนเว่ยนแลี่ะโคัรงการติามนโยบายการสำ่งเสำริม 
  ของรฐั ขนาดกำาลัี่งผลิี่ติติามสำญัญา 1,149.96 เมกะวัติต์ิ 
 • ริบัซืื้�อไฟฟ้าจากปัริะเทศเพื�อนบ้าน ปจัจุบัน กฟผ.  
  รับซ้ึ่�อไฟฟ้าจากประเที่ศเพ้�อนบ้านม่กำาลัี่งผลิี่ติติาม 
  สำญัญารวม 5,716 เมกะวัติต์ิ แลี่ะในป ี2565 จะรับ 
  ซึ่้�อเพิ�มจากโคัรงการนำาเทิี่น 1 กำาลัี่งผลิี่ติติามสำญัญา  
  514 เมกะวัติต์ิ

โครงการก่อส่รา้งแลัะปรบัปรุงระบบส่ง่ไฟฟ้า	

 กฟผ. ดำาเนินการก่อสำร้างแลี่ะขยายระบบสำ่งไฟฟ้า
คัรอบคัลุี่มทัี่�งประเที่ศ จำานวน 17 โคัรงการ ดังน่�

โครงการก่อส่รา้งโรงไฟฟา้พลัังงานหมนุเวัยีน

 • โคริงการิโริงไฟฟ้าพลัุงนำาท้ายเขืึ้�อนคลุองตุริอน  
  เป็นโคัรงการโรงไฟฟ้าพลัี่งนำาขนาดเล็ี่กท้ี่ายเข้�อน 
  ชื้ ลี่ ประที่านกั� นแม่นำาน่ าน  จั งห้ วัด อุติร ดิติ ถ์  
  ขนาดกำาลัี่งผลิี่ติไฟฟ้าติามสำัญญา 2.50 เมกะวัติต์ิ  
  จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิื้งพาณิ์ชื้ย์ (SCOD) ได้ในวันท่ี่� 16  
  ธุนัวาคัม 2563 เปน็ไปติามกำาห้นด  
 • โคริงการิโริงไฟฟา้พลัุงนำาท้ายเขึ้ื�อนผู้าจุก
   เปน็โคัรงการโรงไฟฟา้พลัี่งนำาขนาดเล็ี่กท้ี่ายเข้�อน ตัิ�งอย่ ่
  ท่ี่�ติำาบลี่ผาจุก อำาเภัอเมอ้ง จังห้วัดอุติรดิติถ์ ขนาดกำาลัี่ง 
  ผลิี่ติไฟฟ้า (2 x 7) 14 เมกะวัติต์ิ ผลิี่ติพลัี่งงานไฟฟ้า 
  เฉล่ี่�ย 91.256 ล้ี่านห้นว่ยต่ิอป ีสำถานภัาพ ณ์ วันท่ี่� 31  
  ธุนัวาคัม 2563 มค่ัวามก้าวห้นา้รอ้ยลี่ะ 48.26 เรว็กว่า 
  แผนร้อยลี่ะ 2.44 คัาดว่าจะสำามารถจ่ายไฟฟ้า 
  เชิื้งพาณิ์ชื้ย์ได้ภัายในป ี2564
 • โคริงการิโริงไฟฟ้าพลัุงงานแสี่งอาทิตุย์ทุ่นลุอยนำา 
  ริว่ิมกับโริงไฟฟ้าพลัุงนำา (Hydro Floating Solar  
  Hybrid Projects) โคัรงการโรงไฟฟ้าพลัี่งงาน 
  แสำงอาทิี่ติย์บนทีุ่่นลี่อยนำาร่วมกับโรงไฟฟ้าพลัี่งนำา 
  ในเข้� อนของ กฟผ. ขนาดกำาลัี่งผลิี่ติรวม 2,725  
  เมกะวัติต์ิ ม่วัติถุประสำงค์ัเพ้�อสำร้างเสำถ่ยรภัาพให้ ้
  โรงไฟฟ้าพลัี่งงานห้มุนเว่ยนซึ่่�งเป็นการเสำริมสำร้าง 
  คัวามมั�นคังของระบบไฟฟ้าที่างอ้อม ด้วยระบบ  
  Integrated Renewable Firm Power System บรหิ้าร 
  จัดการที่รัพยากรให้้เกิดประสำิที่ธุิภัาพสำ่งสำุด โดยไม ่
  กระที่บต่ิอชุื้มชื้นแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม กฟผ. จะดำาเนนิการ 
  โคัรงการนำาร่อง 2 แห้่ง ประกอบด้วย เข้�อนสำิรินธุร  
  จังห้วัดอุบลี่ราชื้ธุาน ่กำาลัี่งผลิี่ติติามสัำญญา 45 เมกะวัติต์ิ  
  (ได้รับการอนุมัติิโคัรงการฯ จาก คัรม. เม้�อวันท่ี่� 29  
  ติุลี่าคัม 2562) อย่่ระห้ว่างการก่อสำร้างโดย ณ์ วันท่ี่�  
  31 ธุนัวาคัม 2563 มค่ัวามก้าวห้นา้รอ้ยลี่ะ 82.04 แลี่ะ 
  เข้�อนอุบลี่รตัิน ์จังห้วัดขอนแก่น กำาลัี่งผลิี่ติติามสำญัญา  
  24 เมกะวัติต์ิ ม่กำาห้นดเดินเคัร้�องเชื้ิงพาณิ์ชื้ย์ในป ี 
  2566 ปจัจุบนัอย่่ระห้ว่างการนำาเสำนอต่ิอกระที่รวงพลัี่งงาน
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การแล้กเป้ล้่�ยนิซื้ื�อขายพล้ังงานิไฟฟ้าในิระดำับัภ้มิภาค 
(Grid Connectivity)

กฟผ. คังห้น้าท่ี่�ดำาเนินการติามมติิคัณ์ะกรรมการนโยบาย
พลัี่งงานแห้่งชื้าติิ คัรั�งท่ี่� 1/2562 (คัรั�งท่ี่� 16) ในการศ่กษา 
แลี่ะจัดที่ำาแผนพัฒนาระบบสำ่งไฟฟ้าของประเที่ศเพ้�อเสำริม
คัวามมั�นคังของระบบไฟฟา้ เพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพของระบบสำง่
ไฟฟ้าของประเที่ศในการเป็นศ่นย์กลี่างซึ่้�อขายไฟฟ้า (Grid 
Connection) รวมไปถ่งการท่ี่� กฟผ. ได้กำาห้นดยุที่ธุศาสำติร์ในการ
เป็นผ่้บริห้ารจัดการดำาเนินการติลี่าดไฟฟ้าในระดับภั่มิภัาคั 
จ่งต้ิองมก่ารศก่ษาคัวามเปน็ไปได้ในการเชื้้�อมต่ิอระบบไฟฟา้
กับประเที่ศเพ้�อนบ้าน เพ้�อต่ิอยอดไปสำ่่การพัฒนาธุุรกิจ  
Energy Trading ในอนาคัติ ประกอบกับนโยบายการรบัซ้ึ่�อ
ไฟฟ้าจากประเที่ศเพ้�อนบ้านในแผนพัฒนากำาลัี่งผลิี่ติไฟฟ้า
ของประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงคัรั�งท่ี่� 1 
(PDP2018 Rev.1) ซึ่่�งกำาห้นดให้้ม่การจัดห้าพลัี่งงานไฟฟ้า
โดยการรบัซึ่้�อไฟฟา้จากต่ิางประเที่ศ โดยมวั่ติถปุระสำงค์ัเพ้�อ
สำง่เสำรมิการเขา้ถ่งไฟฟา้ รองรบัปรมิาณ์พลัี่งงานห้มนุเว่ยนใน
ระบบไฟฟ้า ลี่ดเงินลี่งทีุ่นการก่อสำร้างโรงไฟฟ้าในประเที่ศ 
แลี่ะการจัดสำรรที่รัพยากรระห้ว่างกันอย่างม่ประสำิที่ธุิภัาพ 
นอกจากน่� กฟผ. ยงัมก่ารเติร่ยมแผนงานโคัรงการเชื้้�อมโยง
ระบบโคัรงข่ายไฟฟ้ารองรับเสำ้นที่างระเบ่ยงเศรษฐกิจแนว
ติะวันออก-ติะวันติก (East-West Economic Corridor: 
EWEC) ตัิ�งแต่ิชื้ายแดนประเที่ศไที่ย-สำปป.ลี่าว จังห้วัด
มุกดาห้าร จนถ่งชื้ายแดนประเที่ศไที่ย-ประเที่ศเม่ยนมา 
จังห้วัดติาก โดยใชื้้ระบบโคัรงข่ายไฟฟ้าท่ี่�ม่อย่่เดิมร่วมกับ 
การวางแผนก่อสำร้างระบบโคัรงข่ายไฟฟ้าแนวให้ม่เพิ�มเติิม 
ที่ำาให้้สำามารถถ่ายเที่พลัี่งงานไฟฟ้าจากประเที่ศเพ้�อนบ้าน 
ท่ี่�ม่พรมแดนติิดต่ิอประเที่ศไที่ยในที่างทิี่ศติะวันออกแลี่ะ
ติะวันติกเพ้�อขยายขอบเขติการสำ่งผ่านพลัี่งงานไฟฟ้าแลี่ะ
พัฒนาการซึ่้�อขายไฟฟ้าจาก สำปป.ลี่าว ไปยังเม่ยนมา โดย
ผา่นประเที่ศไที่ย เพ้�อเปน็การใชื้ป้ระโยชื้นจ์ากระบบโคัรงขา่ย
ไฟฟา้ของ กฟผ. ให้เ้กิดประโยชื้นส์ำง่สำดุอ่กด้วย 

การรบัซึ่้�อไฟฟา้จากประเที่ศเพ้�อนบา้นจะพจิารณ์าคัวามรว่มมอ้
ในระดับที่วิภัาค่ั (Bilateral) ซึ่่�งเป็นคัวามร่วมม้อระห้ว่าง
รฐับาลี่ของทัี่�งสำองประเที่ศเป็นห้ลัี่ก โดยมบั่นท่ี่กคัวามเข้าใจ
คัวามร่วมม้อด้านพลัี่งงานไฟฟ้าระห้ว่างไที่ยกับประเที่ศ
เพ้�อนบา้น (Memorandum of Understanding on Energy 
Cooperation: MOU) กำาห้นดกรอบคัวามรว่มมอ้ระห้ว่างกัน 
ปจัจุบัน ประเที่ศไที่ยม่ MOU ด้านพลัี่งงานร่วมกับประเที่ศ
เพ้�อนบา้นจำานวน 3 ประเที่ศ ได้แก่ สำปป.ลี่าว เมย่นมา แลี่ะ
กัมพช่ื้า

แผนิป้รับัป้ร่งโรงไฟฟ้าแล้ะระบับัสิ่�งให้ม่ความที่ันิสิ่มัย 
(Grid Modernization) 

กฟผ. มวิ่สำยัทัี่ศนส์ำำาห้รบัการพัฒนา Grid Modernization ให้้
สำามารถจัดห้าพลัี่งงานไฟฟ้าท่ี่�ม่คัวามมั�นคังเชื้้�อถ้อได้ทัี่�ง 
ในระดับประเที่ศแลี่ะระดับภั่มิภัาคั โดยการนำาเที่คัโนโลี่ย่ท่ี่�
ทัี่นสำมัยมาปรับใชื้้ กับระบบโคัรงข่ายไฟฟ้า เพ้� อให้้
ประเที่ศไที่ยมร่ะบบผลิี่ติแลี่ะระบบสำง่ไฟฟา้ท่ี่�มค่ัวามยด้ห้ยุน่ 
สำามารถรองรบัการผลิี่ติไฟฟา้จากพลัี่งงานห้มนุเว่ยน รวมถ่ง
สำามารถสำร้างคัวามสำมัพนัธุท่์ี่�ด่กับผ่ใ้ช้ื้ไฟฟ้าอย่างยั�งยน้ เพ้�อ
นำาประเที่ศไที่ยไปส่่ำการเป็นผ่้นำาด้านกิจการไฟฟ้าในระดับ
สำากลี่ สำง่เสำรมิธุรุกิจไฟฟ้าร่ปแบบให้ม ่เพ้�อนำาประเที่ศไที่ยไปสำ่ ่
การเปน็ศน่ย์กลี่างการซึ่้�อขายไฟฟา้ในภัม่ภิัาคัเอเชื้ย่แปซึ่ฟิิก 

ปัจจุบัน กฟผ. อย่่ระห้ว่างดำาเนินการโคัรงการพัฒนาระบบ
ผลิี่ติแลี่ะระบบส่ำงไฟฟ้าเพ้� อให้้ม่คัวามทัี่นสำมัย (Grid  
Modernization) ดังน่�
โคริงการิริะบบโคริงข่ึ้ายไฟฟ้าอัจฉริิยะ (Smart Grid) 
ปจัจุบนัการกำาห้นดนยิามระบบโคัรงขา่ยไฟฟา้อัจฉรยิะห้รอ้
สำมาร์ติกริด (Smart Grid) ในห้ลี่ายประเที่ศ ยังไม่ม่นิยาม 
ท่ี่�ชื้ัดเจนห้ร้อม่นิยามใชื้้เป็นมาติรฐานสำากลี่เด่ยวทัี่�วโลี่ก 
อย่างไรก็ติาม กฟผ. ได้ให้ค้ัวามห้มายกว้าง ๆ   ไว้ว่า Smart Grid 
ค้ัอ ระบบโคัรงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะท่ี่�ประยุกต์ิแลี่ะบ่รณ์าการ
เที่คัโนโลี่ย่ด้านระบบสำ้� อสำารแลี่ะสำารสำนเที่ศมาใช้ื้ให้้ม ่
การสำ้�อสำารแบบสำองที่าง (Two-way Communication) ที่ำาให้ ้
ม่ข้อม่ลี่ระบบไฟฟ้าจากผ่้ใชื้้ไฟฟ้าสำ่งผ่านระบบจำาห้น่าย 
ระบบสำ่ง แลี่ะกลัี่บเข้ามาท่ี่�ศ่นย์คัวบคุัมระบบไฟฟ้า  
จ่งชื้ว่ยเพิ�มประสิำที่ธุภิัาพแลี่ะคัวามนา่เชื้้�อถ้อได้ของระบบไฟฟา้

 • โคริงการินำาริ่องการิพัฒนาสี่มาริ์ตุกริิด้ท่�จังหวัิด้ 
  แม่ฮ่่องสี่อน เป็นโคัรงการท่ี่�ดำาเนินการติามแผน 
  ขับเคัล้ี่� อนการดำาเนินงานด้านสำมาร์ติกริดของ 
  ประเที่ศไที่ย ในระยะสำั�น พ.ศ. 2560-2564 ม ่
  วัติถุประสำงค์ัเพ้�อเป็นสำถานท่ี่�สำาธุติิ วิจัย แลี่ะพัฒนา  
  มุ่งเน้นให้้เกิดการพัฒนาองค์ัคัวามร่้ก่อนท่ี่�จะนำา 
  เที่คัโนโลี่ย่สำมาร์ติกริดไปประยุกต์ิใชื้้งานในพ้�นท่ี่� 
  สำว่นต่ิาง ๆ ของประเที่ศต่ิอไป วงเงินลี่งที่นุโคัรงการ  
  720 ล้ี่านบาที่ เดิมม่กำาห้นดแล้ี่วเสำร็จในปี 2562  
  ต่ิอมาขยายระยะเวลี่าการดำาเนินงาน คัาดว่า 
  จะแล้ี่วเสำรจ็ในป ี2565 

 • โคริงการิสี่าธิิตุริะบบ Micro-EMS เปน็โคัรงการวิจัย 
  แลี่ะพัฒนาต้ินแบบ Microgrid แลี่ะ Energy Trading  
  Platform (ห้ร้อโคัรงการ Eureka) ริเริ�มข่�นเพ้�อ 
  ใชื้้เป็นต้ินแบบสำำาห้รับศ่กษาแลี่ะพัฒนาองค์ัคัวามร้่ 
  ของผ่้ปฏิิบัติิงาน โดยระบบต้ินแบบในโคัรงการ  
  Eureka ประกอบด้วย ระบบบริห้ารจัดการพลัี่งงาน  
  ระบบบรหิ้ารจัดการโห้ลี่ดในไมโคัรกรดิ แลี่ะการพฒันา  
  Peer-to-Peer Energy Trading Platform  
  เพ้�อต่ิอยอดองค์ัคัวามร้่ไปส่่ำธุุรกิจเก่�ยวเน้�องให้ม่ของ  
  กฟผ. ในร่ปแบบ Microgrid Service Solutions  
  Provider ได้แก่ EGAT Micro-EMS, RE Forecasting  
  System, ENGY Load Aggregator, ENGY Peer-to- 
  Peer Energy Trading Platform เปน็ต้ิน
 • โคริงการิศ้กษัาแลุะปัริะเมินเพื� อติุด้ตัุ� งริะบบ 
  จำาหน่ายแบบอัตุโนมติัุ (Distribution Automation  
  System) ในพ้�นท่ี่�การจ่ายไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้า 
  สำวัสำดิการสัำมปที่านกองทัี่พเร้อ อ.สัำติห้่บ จ.ชื้ลี่บุร ่
  เป็นโคัรงการคัวามร่วมม้อระห้ว่างกิจการไฟฟ้า 
  สำวัสำดิการสำมัปที่านกองทัี่พเรอ้ (กิจการไฟฟ้าฯ) แลี่ะ  
  กฟผ. ในการศก่ษาแลี่ะประเมินเพ้�อติิดตัิ�งระบบไฟฟ้า 
  จำาห้น่ายแบบอัติโนมัติิ (Distribution Automation  
  System) มาชื้่วยปรับปรุงระบบจำาห้น่ายในพ้�นท่ี่� 
  รบัผดิชื้อบของกิจการไฟฟ้าฯ เพ้�อเพิ�มคัวามมั�นคังของ 
  ระบบไฟฟ้าในพ้�นท่ี่�กิจการไฟฟ้าฯ โดยการเปล่ี่�ยน 
  อุปกรณ์์ตัิดติอนในระบบจำาห้น่ายไฟฟ้าให้้สำามารถ 
  คัวบคุัมผ่านระยะที่างไกลี่ได้โดยอัติโนมัติิ โดย 
  การสำ้�อสำารผา่นใยแก้วนำาแสำง ซ่ึ่�งจะชื้ว่ยลี่ดระยะเวลี่า 
  การเกิดไฟฟา้ดับแลี่ะผลี่กระที่บการเกดิไฟฟา้ดับเปน็ 
  วงกว้างได้ สำ่งผลี่ให้้ระบบจำาห้น่ายม่คัวามมั�นคัง 
  มากยิ�งข่�น รวมถ่งรองรับคัวามต้ิองการใช้ื้ไฟฟ้าท่ี่�สำง่ข่�น 
  จากการขยายตัิวในพ้�นท่ี่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิเศษ 
  ภัาคัติะวันออก 
โคริงการิปัริับปัรุิง/แก้ไขึ้ปััญ่หาริะบบสี่่งไฟฟ้าโด้ยการิ 
ติุด้ตัุ�งริะบบกักเก็บพลัุงงานท่�จังหวัิด้ชััยภ้มิแลุะลุพบุริ ่ 
เป็นโคัรงการภัายใต้ิการแผนขับเคัล้ี่�อนการดำาเนินงาน 
ด้านสำมารต์ิกรดิของประเที่ศไที่ย ในระยะสำั�น พ.ศ. 2560-2564 
โดยติิดตัิ�งระบบกักเก็บพลัี่งงานด้วยแบติเติอร่�ท่ี่�สำถาน่ไฟฟ้า
แรงสำง่บำาเห้นจ็ณ์รงค์ั จังห้วัดชัื้ยภัม่ ิขนาด 16 เมกะวัติต์ิ-ชื้ั�วโมง  
แลี่ะท่ี่�สำถานไ่ฟฟ้าแรงสำง่ชื้ยับาดาลี่ จังห้วัดลี่พบุร ่ขนาด 21 
เมกะวัติต์ิ-ชื้ั�วโมง เพ้�อรองรับกำาลัี่งผลิี่ติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลัี่งงานลี่มแลี่ะพลัี่งงานแสำงอาทิี่ติยท่์ี่�เชื้้�อมต่ิอเขา้ระบบไฟฟ้า
ในปริมาณ์มาก แลี่ะเพ้�อที่ดสำอบการใช้ื้งานระบบกักเก็บ
พลัี่งงานในการจัดการกับปัญห้าคัวามผันผวนของพลัี่งงาน 
ห้มุนเว่ยน วงเงินลี่งทุี่นโคัรงการ 1,982.7 ล้ี่านบาที่  
คัวามก้าวห้นา้ของงานก่อสำร้างเด้อนธุนัวาคัม 2563 ร้อยลี่ะ 
42.29 คัาดว่าจะแล้ี่วเสำร็จป ี2564
โคริงการิวิิจัยการิออกแบบเชิังแนวิคิด้ริะบบกักเก็บพลัุงงาน
สี่ำาหริบัการิผู้ลิุตุไฟฟา้ผู้สี่มผู้สี่านตุามแผู้นพัฒนากำาลัุงผู้ลิุตุ
ไฟฟ้าจากพลัุงงานร้ิปัแบบใหม่ขึ้อง กฟผู้. (Integrated 
Renewable Storage) ด้วยแนวโน้มการผลิี่ติไฟฟ้าใน
อนาคัติจะมุง่ไปสำ่พ่ลัี่งงานสำะอาดมากข่�น ซึ่่�งเห้น็ได้จากแผน 
PDP2018 Rev.1 ท่ี่�กำาห้นดสำดัส่ำวนการผลิี่ติไฟฟา้จากพลัี่งงาน 
ห้มุนเว่ยน 18,833 เมกะวัติต์ิ แลี่ะในแผน PDP2018  
Rev.1 กฟผ. ได้พฒันาโคัรงการโรงไฟฟา้พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติย์
บนทีุ่่นลี่อยนำาร่วมกับโรงไฟฟ้าพลัี่งนำา (Hydro-Floating 
Solar Hybrid) รวมกำาลัี่งการผลิี่ติ 2,725 เมกะวัติต์ิ ซึ่่�งเปน็ 
โคัรงการไฮบริดท่ี่�ต้ิองมก่ารบรหิ้ารจัดการพลัี่งงานห้มนุเว่ยน
ไปพร้อมกับการด่แลี่บริห้ารจัดการนำา เน้นการใชื้้ระบบ 
โคัรงข่ายไฟฟ้าท่ี่�ม่อย่่เดิมให้้เกิดประโยชื้น์สำ่งสำุดแลี่ะต้ินทีุ่น
ไฟฟา้ท่ี่�เห้มาะสำม

กฟผ. ได้ให้ท้ี่นุวิจัยแก่คัณ์ะวิจัยจากจุฬาลี่งกรณ์ม์ห้าวิที่ยาลัี่ย 
แลี่ะสำถาบนัเที่คัโนโลี่ยพ่ระจอมเกลี่า้เจ้าคัณุ์ที่ห้ารลี่าดกระบงั 
เพ้�อรว่มกันศก่ษาวิจัยในห้วัขอ้เร้�อง ‘การออกแบบเชื้งิแนวคิัด
ระบบกักเก็บพลัี่งงานสำำาห้รับการผลิี่ติไฟฟ้าผสำมผสำาน 
ติามแผนพฒันากำาลัี่งผลิี่ติไฟฟา้จากพลัี่งงานร่ปแบบให้มข่อง  
กฟผ.’ (Integrated Renewable Storage) ผลี่ลี่ัพธุ ์ 
ค้ัอ การออกแบบขนาดระบบกักเก็บพลัี่งงาน (Energy Storage 
System: ESS) ท่ี่�เห้มาะสำมซึ่่�งเชื้้�อมต่ิอกับ Hydro-Floating 
Solar Hybrid เป็นระบบไฟฟ้าแบบผสำมผสำานในลี่ักษณ์ะ 
Hybrid Power Systems สำามารถชื้่วยให้้การผลิี่ติไฟฟ้า 
ม่เสำถ่ยรภัาพแลี่ะประสิำที่ธุิภัาพท่ี่�สำ่งข่�น โดยเบ้�องต้ินได้ 
ดำาเนินการวิจัยแล้ี่วเสำร็จท่ี่�เข้�อนสำิรินธุรแลี่ะเข้�อนอุบลี่รัติน ์
แลี่ะอย่่ระห้ว่างศก่ษาเพิ�มท่ี่�เข้�อนศรน่คัรนิที่ร์
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54 55STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

โ ค ริ ง ก า ริ พั ฒ น า ศ้ น ย์ เ ชั่� ย วิ ชั า ญ่ พ ลัุ ง ง า น  ก ฟ ผู้ .  
(EGAT - Energy Excellence Center) เป็นโคัรงการ 
ติามแผนยุที่ธุศาสำติร์ระยะยาวของ กฟผ.  ซ่ึ่� ง เป็น 
สำ่วนห้น่�งของโคัรงการ ‘Bang Kruai Green Community’ 
เพ้� อสำร้างชุื้มชื้นท่ี่�ใช้ื้พลัี่งงานสำะอาด ทัี่�งน่� ‘EGAT-Energy  
Excellence Center (EGAT-EEC)’ เป็นศน่ยก์ารเรย่นร่ ้กฟผ. 
ท่ี่�เปิดให้้ประชื้าชื้นทัี่�วไปได้เข้ามาเร่ยนร่้คัวามเป็นมาแลี่ะ
วิวัฒนาการของการผลี่ิติไฟฟ้า แลี่ะการนำาไฟฟ้ามาใชื้้งาน
อย่างมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ  ท่ี่�สำามารถบรหิ้ารจัดการพลัี่งงานไฟฟา้
ได้ในพ้�นท่ี่�ของตัิวเอง โดยขณ์ะน่�อย่่ระห้ว่างการศก่ษาคัวาม
เปน็ไปได้แลี่ะจัดที่ำา Term of Reference (TOR) ซึ่่�งมก่ำาห้นด
แล้ี่วเสำรจ็ภัายในป ี2564 

ห้ลัี่กการที่ำางานค้ัอ การผสำมผสำานระบบผลิี่ติไฟฟ้าจาก
พลัี่งงานห้มุนเว่ยนร่วมกับระบบกักเก็บพลัี่งงาน (Energy 
Storage System) มก่ารคัวบคัมุผา่นระบบบรหิ้ารจัดการการ
ใชื้พ้ลัี่งงานขนาดเล็ี่ก (Micro EMS) เป็นระบบโคัรงข่ายไฟฟา้
ขนาดเล็ี่กท่ี่�ไม่พ่�งพาไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าห้ลัี่ก โดยระบบ
ผลิี่ติไฟฟ้าจะประกอบด้วย ระบบผลิี่ติไฟฟ้าห้ลัี่กจาก
พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติยซ์ึ่่�งติิดตัิ�งแผง Solar PV บนดาดฟา้อาคัาร
แลี่ะห้ลัี่งคัาของพ้�นท่ี่�จอดรถ แลี่ะระบบผลี่ิติไฟฟา้เสำรมิจาก 
เคัร้� องกำาเนิดไฟฟ้า (Gas Engine)  ซึ่่� ง ใ ช้ื้ เชื้้� อ เพลิี่ง 
ก๊าซึ่ชื้่วภัาพ (Biogas) จากกระบวนการห้มักแลี่ะย่อยสำลี่าย 
ของขยะช่ื้วภัาพภัายในพ้� นท่ี่� สำำานักงานกลี่าง กฟผ.  
แลี่ะก๊าซึ่ไฮโดรเจน  สำำาห้รับระบบกักเก็บพลัี่งงานนั�น  
ประกอบด้วย Hydrogen Energy Storage แลี่ะ Battery 
Energy Storage System (BESS) ซึ่่�งออกแบบไว้สำำาห้รับ 
กักเก็บพลัี่งงานไฟฟ้าท่ี่�ผลิี่ติได้เกินคัวามต้ิองการใชื้้ไฟฟ้า 
ในช่ื้วงเวลี่ากลี่างวัน โดยระบบกักเก็บพลัี่งงานทัี่�งสำองน่�มห่้นา้ท่ี่� 
(1) ผลิี่ติไฟฟ้าในเวลี่ากลี่างค้ันห้รอ้เม้�อระบบมค่ัวามต้ิองการ
ไฟฟา้ แลี่ะ (2) ชื้ว่ยลี่ดคัวามผนัผวนของการผลิี่ติไฟฟ้าจาก
พลัี่งงานห้มนุเว่ยน 
โคริงการิพัฒนาสี่ถาน่ไฟฟ้าแริงสี่้งในร้ิปัแบบดิ้จิทัลุ  
(Digital Substation) ในชื้่วงเปล่ี่�ยนผ่านองค์ักรไปสำ่ ่ 
Digital Utility กฟผ. ได้ม่การนำาเที่คัโนโลี่ย่ ICT แลี่ะ  
Smart Grid มาปรบัใชื้ร้ว่มกัน โดยได้จัดที่ำาโคัรงการพฒันา
สำถาน่ไฟฟ้าแรงสำ่งในร่ปแบบดิจิทัี่ลี่ (Digital Substation)  
ซึ่่�งเป็นสำ่วนห้น่�งของแผนการปรับปรุงระบบส่ำงไฟฟ้าของ 
กฟผ. ให้้ม่คัวามทัี่นสำมัยมากยิ�งข่�น ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ ์
ในสำถาน่ไฟฟ้าให้้สำามารถสำ้� อสำารกันได้ติามมาติรฐาน 

IEC61850 รองรับโคัรงการพัฒนาระบบติรวจวัดสำมรรถนะ 
เฝ่า้สำงัเกติ แลี่ะประเมนิอายุการใชื้ง้านของอุปกรณ์ใ์นระบบ
ผลิี่ติแลี่ะระบบสำ่งโดยอัติโนมัติิ สำำาห้รับใชื้้บริห้ารจัดการ 
สำินที่รัพย์ของ กฟผ. ให้้เกิดประสิำที่ธุิภัาพสำ่งสุำด ปัจจุบัน 
ได้ดำาเนนิการพัฒนา Digital Substation ไปแล้ี่วท่ี่�สำถานไ่ฟฟา้
แรงสำง่จติจัุกร แลี่ะมแ่ผนจะปรบัปรุงสำถานไ่ฟฟา้แรงสำง่ (สำฟ.) 
อ่ก 4 แห้ง่ ให้เ้ปน็ Fully Digital Substation ประกอบด้วย 
สำฟ.ติราด สำฟ.กันที่รลัี่กษ์ สำฟ.สำติ่ลี่ แลี่ะ สำฟ.แม่เมาะ 2 
คัาดว่าแล้ี่วเสำรจ็ในป ี2565 
โคริงการิวิิจัยแลุะพัฒนาแพลุตุฟอริม์ตุลุาด้กลุางซืื้�อขึ้าย
พลัุงงานไฟฟ้าแห่งชัาติุ (National Energy Trading  
Platform) กฟผ. แลี่ะการไฟฟา้ฝ่า่ยจำาห้นา่ยอ่ก 2 แห้ง่ ค้ัอ 
การไฟฟ้านคัรห้ลี่วง (กฟน.) แลี่ะการไฟฟ้าสำ่วนภั่มิภัาคั 
(กฟภั.) ได้รว่มกันดำาเนนิโคัรงการวิจัยแลี่ะพัฒนาแพลี่ติฟอร์ม 
ติลี่าดกลี่างซึ่้�อขายพลี่ังงานไฟฟา้แห้ง่ชื้าติิ (Nation Energy 
Trading Platform: NETP) รวมถ่งจัดที่ำาแผนท่ี่�นำาที่าง
แพลี่ติฟอร์มดิจิทัี่ลี่การไฟฟ้าแห้่งชื้าติิ (Nation Digital  
Utility Platform: NDUP) เพ้�อศ่กษาผลี่กระที่บแลี่ะให้ ้
ข้อเสำนอแนะในด้านเที่คันิคั ด้านการกำากับด่แลี่ แลี่ะ 
ด้านนโยบาย สำำาห้รบัรองรบัโคัรงสำรา้งอุติสำาห้กรรมไฟฟ้าไที่ย
แห้ง่อนาคัติโดยการไฟฟา้ทัี่�ง 3 แห้ง่ นำาเสำนอรายงานผลี่การ
ศก่ษา NETP ต่ิอสำำานกังานคัณ์ะกรรมการนโยบายรฐัวิสำาห้กิจ  
(สำคัร.) แลี่ะได้รับคัวามเห้็นชื้อบในปี 2561 จากนั�น 
ได้ดำาเนินการที่ดสำอบการศ่กษา NETP ในพ้�นท่ี่�ที่ดสำอบ 
แต่ิลี่ะการไฟฟ้า (Pilot Projects) ในปี 2562 ปัจจุบัน 
อย่่ระห้ว่างดำาเนินการที่ดสำอบการใช้ื้งานของระบบ  
มก่รอบระยะเวลี่าดำาเนนิการถ่งป ี2565 
โคริงการิศ้นย์ควิบคุมพลัุงงานหมุนเวิ่ยน (RE Control  
Center) เป็นโคัรงการศ่กษาการจัดตัิ�งศ่นย์คัวบคัุมพลัี่งงาน
ห้มนุเว่ยน (RE Control Center) เพ้�อพยากรณ์์การผลี่ติิไฟฟา้
จากโรงไฟฟ้าพลัี่งงานห้มุนเว่ยน สำำาห้รับชื้่วยให้้ผ่้คัวบคุัม
ระบบไฟฟ้า (System Operator) สำามารถวางแผนการ 
เดินเคัร้�องได้อย่างมป่ระสำิที่ธุภิัาพ นอกจากน่� การพยากรณ์ ์
การผลิี่ติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลัี่งงานห้มุนเว่ยนระยะสำั�น 
แบบ Day Ahead จะสำามารถช่ื้วยให้้การวางแผน 
เดินเคัร้� องรายวันแลี่ะการจัดสำรรกำาลัี่งผลิี่ติสำำารองม ่
คัวามแม่นยำามากข่�น ในขณ์ะท่ี่�การพยากรณ์์การผลิี่ติไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลัี่งงานห้มนุเว่ยนระยะสำั�นมากแบบ Intraday 
จะสำามารถชื้่วยให้้ผ่้คัวบคัุมระบบไฟฟ้าสำามารถคัาดการณ์์
คัวามผันผวนของการผลิี่ติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลัี่งงาน

ห้มุนเว่ยนได้ล่ี่วงห้น้าในระยะเวลี่าท่ี่�เห้มาะสำม รักษากำาลัี่ง
ผลิี่ติสำำารอง คัวบคัุมคัวามถ่� ติลี่อดจนบริห้ารจัดการแรงดัน
ไฟฟ้าให้้อย่่ในระดับท่ี่�เห้มาะสำม ปัจจุบันโคัรงการได้พัฒนา 
แบบจำาลี่องการพยากรณ์์การผลิี่ติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 
พลัี่งงานห้มนุเว่ยนประเภัที่พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติยแ์ลี่ะพลัี่งงาน
ลี่มสำำาห้รับโรงไฟฟ้า SPP ได้คัรบทีุ่กโรงไฟฟ้า ซึ่่�งแบ่งเป็น 
โรงไฟฟ้าพลัี่งงานแสำงอาทิี่ติย ์7 แห้ง่ แลี่ะโรงไฟฟ้าพลัี่งงานลี่ม 
22 แห้่ง รวมทัี่�งได้ออกแบบแลี่ะพัฒนาระบบแสำดงผลี่การ 
พยากรณ์์ฯ เพ้�อคัวามสำะดวกสำำาห้รับผ่้ใช้ื้งาน แลี่ะเพ้�อใช้ื้ใน
ศน่ยพ์ยากรณ์ก์ารผลิี่ติไฟฟา้จากพลัี่งงานห้มนุเว่ยน ซึ่่�งคัาดว่า
จะแล้ี่วเสำรจ็ในป ี2564
ศ้นยส์ี่ั�งการิการิด้ำาเนินการิตุอบสี่นองด้้านโหลุด้ (Demand 
Response Control Center) ติามแผนการขับเคัล้ี่�อน 
การดำาเนนิงานด้านสำมารต์ิกรดิของประเที่ศไที่ย ในระยะสำั�น 
พ.ศ. 2560-2564 ภัายใต้ิเสำาห้ลัี่กท่ี่� 1 เร้�องการติอบสำนอง 
ด้านโห้ลี่ด (Demand Response: DR) แลี่ะระบบบริห้าร

จัดการพลัี่งงาน (Energy Management System: EMS)  
กำา ห้ น ด ใ ห้้  ก ฟ ผ .  ดำา เ นิ น ก า ร จั ด ตัิ� ง ศ่ น ย์ สำั� ง ก า ร 
การดำาเนินการติอบสำนองด้านโห้ลี่ด (Demand Response 
Control Center: DRCC) เพ้�อเป็นศ่นย์กลี่างในการบริห้าร
จัดการคัวามต้ิองการใชื้้ไฟฟ้า แลี่ะด่แลี่การดำาเนินงานที่าง
ด้านผ่ใ้ชื้ไ้ฟฟา้ (Demand-Side Management: DSM) ของทัี่�ง
ประเที่ศ เพ้�อสำั�งการติอบสำนองด้านโห้ลี่ดแลี่ะลี่ดคัวามต้ิองการ
ใชื้้ไฟฟ้าส่ำงสำุดในชื้่วงเวลี่าวิกฤติ ที่ำาให้้สำามารถลี่ดการ 
เดินเคัร้�องโรงไฟฟ้าโดยลี่ดคัวามต้ิองการใชื้้ไฟฟ้าสำ่งสำุด 
ในชื้่วงเวลี่าวิกฤติ ปัจจุบันการดำาเนินการจัดตัิ�งศ่นย์ DRCC  
ที่างโคัรงการได้ออกแบบระบบ Hardware แลี่ะ Software  
เสำร็จสิำ�นแล้ี่ว อย่ร่ะห้ว่างดำาเนนิการรบัมอบ แลี่ะติิดตัิ�งระบบ  
โดยคัาดว่าจะสำามารถติิดตัิ�งระบบ แลี่ะที่ดสำอบใช้ื้งานได้
ภัายในไติรมาสำท่ี่� 4 ของป ี2564

ป้ระสิิ่ที่ธิภาพของระบับัไฟฟ้า 

ลำำาดัับุท่� รัายลำะเอ่ยดั  ปีี 2561 ปีี 2562 ปีี 2563

 1 Heat Rate (kJ/kWh)  8,247 8,028 7,987

 2 GWEAF (%)  92.46 93.73 92.19

 3 POF (%)  3.20 3.00 5.29

 4 UOF (%)  3.40 2.71 2.02

 5 UDF (%)  0.94 0.56 0.50

กฟผ. ให้ค้ัวามสำำาคััญกับการส่ำงมอบพลัี่งงานไฟฟ้าท่ี่�มค่ัณุ์ภัาพ 
มั�นคัง แลี่ะเชื้้�อถ้อได้ จ่งได้ดำาเนนิการ เพ้�อเพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพ
ของระบบไฟฟ้าอย่างต่ิอเน้�อง อาทิี่ การปรับปรุงการผลิี่ติ 
แลี่ะบำารุงรกัษา การเปล่ี่�ยนอุปกรณ์ใ์ห้ม้ป่ระสำทิี่ธุภิัาพ รวมถ่ง
การแก้ไขปญัห้าไฟฟา้ดับแลี่ะการพฒันาระบบในการปอ้งกัน
ให้้เกิดไฟดับน้อยท่ี่�สำุด โดยในปี 2563 โรงไฟฟ้า กฟผ.  
มผ่ลี่การดำาเนนิงานด้านประสิำที่ธุภิัาพในการผลิี่ติไฟฟ้าด่กว่า
ปีท่ี่�ผ่านมา เน้�องจากโรงไฟฟ้าพระนคัรใต้ิ ชุื้ดท่ี่� 4 เริ�มจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชื้งิพาณ์ชิื้ย ์(COD) ตัิ�งแต่ิต้ินป ี2563

สำำาห้รบัผลี่การดำาเนนิงานค่ัาคัวามพรอ้มจ่ายไฟฟา้ (GWEAF) 
ของ กฟผ. ม่ค่ัาด้อยกว่าประมาณ์ 1.54 เปอร์เซึ่็นต์ิ เม้�อ 
เปร่ยบเท่ี่ยบกับปีท่ี่�ผ่านมา โดยพบว่า การห้ยุดเคัร้�องเพ้�อ
บำารุงรักษาติามแผน (POF) ม่ค่ัาเพิ�มข่�น 2.29 เปอร์เซึ่็นต์ิ 
เน้�องจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 สำง่ผลี่ให้โ้รงไฟฟา้
พิจารณ์าปรับขยายระยะเวลี่าห้ยุดเคัร้�องเพ้�อบำารุงรักษา 
ติามแผนให้้สำอดคัล้ี่องกับสำถานการณ์์ แต่ิทัี่� งน่�พบว่า  
การห้ยุดเคัร้�องนอกแผน (UOF) มค่่ัาลี่ดลี่ง 0.69 เปอรเ์ซึ่น็ต์ิ 
แลี่ะการลี่ดภัาระกำาลัี่งการผลิี่ติ (UDF) ม่ค่ัาลี่ดลี่ง 0.06 
เปอรเ์ซึ่น็ต์ิ อันเน้�องมาจาก กฟผ. สำามารถคัวบคัมุการห้ยุด
เคัร้�องนอกแผนแลี่ะการลี่ดภัาระกำาลัี่งการผลิี่ติรวมแล้ี่ว 
ไมเ่กิน 5 เปอร์เซึ่น็ต์ิ มาอยา่งต่ิอเน้�องตัิ�งแต่ิป ี2551

ค่ณภาพการผลิ้ตไฟฟ้า
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สำำาห้รบัผลี่การดำาเนนิงานด้านคัวามเชื้้่อถ้อได้ของระบบไฟฟ้า 
กฟผ. พบว่า ม่เห้ตุิขัดข้องท่่ี่สำ่งผลี่ให้้เกิดไฟฟ้าดับ จำานวน  
53 คัรั้ง ประกอบด้วย สำาเห้ติุจากสำายสำ่งไฟฟ้าจำานวน 9 คัรั้ง 
แลี่ะสำาเห้ติุจากสำถานไ่ฟฟ้าแรงสำ่งจำานวน 44 คัรั้ง ซึ่่่งสำาเห้ติุ
ของข้อขัดข้องดังกล่ี่าว เกิดจากการชื้ำารุดของอุปกรณ์์ต่ิาง ๆ 
ในสำถาน่ไฟฟ้าแรงสำ่ง อุปกรณ์์ระบบส่ำง รวมท้ัี่งการที่ำางาน 
ผิดปกติิของอุปกรณ์์ระบบคัวบคุัม 23 คัรั้ง เกิดจากการ 
กระที่ำาของสำัติว์ 13 คัรั้ง เกิดจากสำิ่งแวดล้ี่อม 5 คัรั้ง เกิดจาก 
การกระที่ำาของคัน 4 คัรั้ง (ท้ัี่งจากบุคัคัลี่ภัายในแลี่ะบุคัคัลี่
ภัายนอก กฟผ.) เกิดจากสำภัาพอากาศ 3 คัรั้ง จำาแนกสำาเห้ติุ
ไมไ่ด้ 4 คัรั้ง แลี่ะอ่้น ๆ 1 คัรั้ง

เห้ตุิการณ์์สำำาคััญท่่ี่สำง่ผลี่กระที่บต่ิอระบบไฟฟ้า กฟผ. เกิดข่้น
เม้่อวันศกุร์ท่่ี่ 14 กุมภัาพันธุ ์2563 เวลี่า 05.35 น. ท่่ี่สำถาน่
ไฟฟ้าแรงสำ่งนคัรศร่ธุรรมราชื้ สำ่งผลี่ให้เ้กิดไฟฟ้าดับท่่ี่สำถาน่
ไฟฟ้าแรงสำง่นคัรศรธุ่รรมราชื้ แลี่ะสำถานไ่ฟฟ้าแรงสำง่ระโนด
ทีุ่กจุดจ่ายไฟ ก่อให้เ้กิดคัวามเสำ่ยห้ายของเห้ติุการณ์์ ณ์  จุด
จ่ายไฟขดัขอ้งรวม 7 จุดจ่ายไฟ ระยะเวลี่าไฟฟ้าดับรวม 347 
นาท่ี่ พลัี่งงานไฟฟ้าห้ยุดจ่ายรวม 7,960.98 MW-Minutes 
ในด้านสำมรรถนะต่ิอเห้ตุิการณ์์ให้ญ่ (Bulk System  
Disturbance Indices : BDI) คัวามเส่ำยห้ายคิัดเป็น BDI ระดับ
คัวามรุนแรงของท้ัี่งระบบ กฟผ. เท่ี่ากับ 0.278 System-Minutes

การจัดำการด้ำานิการใช้้ไฟฟ้า 

กฟผ. ดำาเนนิงานการจัดการด้านการใชื้ไ้ฟฟา้ภัายใต้ิกลี่ยุที่ธุ ์
3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์์ประห้ยดัไฟฟา้ อาคัารประห้ยดัไฟฟา้ แลี่ะ
อุปนิสำัยประห้ยัดไฟฟ้า โดยร่วมม้อกับกลีุ่่มพันธุมิติร ซึ่่�ง
ประกอบด้วยห้น่วยงานภัาคัรัฐ ภัาคัเอกชื้น แลี่ะประชื้าชื้น
ทัี่�วไป เพ้�อรณ์รงค์ัสำง่เสำริมให้ป้ระชื้าชื้นใช้ื้ไฟฟ้าอย่างประห้ยัด
แลี่ะมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ ลี่ดการใชื้ไ้ฟฟา้ท่ี่�ไมจ่ำาเปน็ติามแนวที่าง
แลี่ะมาติรการอันก่อให้เ้กิดประโยชื้นส์ำง่สำดุแก่ประชื้าชื้นผ่ใ้ชื้้
ไฟฟ้า สำร้างจิติสำำาน่กแลี่ะทัี่ศนคัติิการใช้ื้ไฟฟ้าอย่างร้่คุัณ์ค่ัา 
สำ่งผลี่ให้้เกิดการลี่ดการใชื้้ไฟฟ้าสำ่งสำุดแลี่ะลี่ดปริมาณ์ 
การปล่ี่อยก๊าซึ่คัาร์บอนไดออกไซึ่ด์ออกสำ่่ชื้ั�นบรรยากาศจาก
การดำาเนนิงานในภัาพรวมของ กฟผ. ดังน่�

อ.1 – อ่ป้กรณ์ป้ระหยัดำไฟฟ้า

กฟผ. ดำาเนนิโคัรงการฉลี่ากประห้ยดัไฟฟา้เบอร์ 5 โดยสำง่เสำรมิ
การติิดฉลี่ากแสำดงระดับประสิำที่ธุิภัาพ สำำาห้รับผลิี่ติภััณ์ฑ์์ 
ต่ิาง ๆ ไปแล้ี่วรวม 31 ผลิี่ติภััณ์ฑ์์ โดยในป ี2563 มย่อดการ
ติิดฉลี่ากประห้ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำานวน 28.33 ล้ี่านฉลี่าก  
แลี่ะได้เติรย่มคัวามพรอ้มติิดฉลี่ากแสำดงระดับประสำทิี่ธุภิัาพ
พลัี่งงานกับผลิี่ติภััณ์ฑ์์ให้ม่แลี่ะขยายขอบเขติผลี่ิติภััณ์ฑ์์ 
ในป ี2564 อ่กจำานวน 2 ผลิี่ติภััณ์ฑ์์ค้ัอ เคัร้�องฟอกอากาศแลี่ะ
เคัร้� องซึ่ักผ้าแบบถังนอน โดยจัดการประชุื้มร่วมกับ 
ผ่้ประกอบการแลี่ะห้น่วยงานที่ดสำอบ เพ้�อกำาห้นดเกณ์ฑ์์
ระดับประสำทิี่ธุภิัาพพลัี่งงาน โดยกำาห้นดเริ�มติิดฉลี่ากฯ แลี่ะ
วางจำาห้นา่ยตัิ�งแต่ิวันท่ี่� 1 มกราคัม 2564

ผู้ลุการิจ่ายฉลุากปัริะหยดั้ไฟเบอริ ์5 ในปั ี2563

  • ลี่ดคัวามต้ิองการไฟฟา้ได้ 281 เมกะวัติต์ิ
  • ลี่ดพลัี่งงานไฟฟา้ได้ 1,865 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง
  • ลี่ดปริมาณ์การปล่ี่อยก๊าซึ่คัาร์บอนไดออกไซึ่ด์จาก 
   กระบวนการผลิี่ติกระแสำไฟฟ้าได้จำานวน 908.61  
   พนัตัินคัารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า

นอกจากน่� กฟผ. ได้สำง่เสำรมิแนวคิัดเศรษฐกิจห้มนุเว่ยน 
(Circular Economy) ลี่ดการใช้ื้ที่รพัยากร การใช้ื้ซึ่ำา แลี่ะ
การนำากลัี่บมาใชื้้ให้ม่ (Reduce Reuse and Recycle) 
อย่างเป็นร่ปธุรรมผ่านการดำาเนินโคัรงการฉลี่าก
ประห้ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพ้�อสำร้างกระบวนการคััดแยก 
ชื้ิ�นสำว่นอยา่งถก่ต้ิองเพ้�อให้ไ้ด้ที่รพัยากรกลัี่บมาใช้ื้อย่าง
คัุ้มค่ัาแลี่ะเป็นมติิรต่ิอสำิ�งแวดล้ี่อม โดยในปี 2563 กฟผ. 
สำนับสำนุนการดำาเนินโคัรงการวิจัยแลี่ะพัฒนาจำาลี่อง
กระบวนการจัดการซึ่ากผลี่ิติภััณ์ฑ์์เคัร้�องใชื้้ไฟฟ้าแลี่ะ
อุปกรณ์์อิเล็ี่กที่รอนิกสำ์ร่วมกับสำถาบันไฟฟ้าแลี่ะ
อิเล็ี่กที่รอนกิสำ ์(สำฟอ.) แลี่ะพนัธุมติิร ซึ่่�งเปน็การศก่ษา
วิจัย แลี่ะนำารอ่งให้เ้กิดกระบวนการจัดการซึ่ากผลิี่ติภััณ์ฑ์์
ติามร่างพระราชื้บัญญัติิการจัดการซึ่ากผลิี่ติภััณ์ฑ์์ 
เคัร้�องใช้ื้ไฟฟ้าแลี่ะอุปกรณ์์อิเล็ี่กที่รอนิกส์ำ โดยกำาห้นด
ซึ่ากผลิี่ติภััณ์ฑ์์ท่ี่�อย่ใ่นขอบเขติ จำานวน 5 ประเภัที่ ได้แก่ 
1) คัอมพวิเติอร ์2) เคัร้�องโที่รศพัท์ี่แลี่ะโที่รศพัท์ี่ไรส้ำาย 
3) เคัร้�องปรบัอากาศ 4) เคัร้�องรบัโที่รทัี่ศน ์แลี่ะ 5) ติ่เ้ยน็ 
แลี่ะกำาห้นดขอบเขติสำถานท่ี่�ศก่ษาดำาเนนิการปฏิิบติัิจรงิ
ในพ้�นท่ี่�ม่ศักยภัาพแลี่ะคัวามพร้อม ได้แก่ เที่ศบาลี่ 
นคัรนนที่บุร่ จังห้วัดนนที่บุร ่แลี่ะจังห้วัดบุร่รมัย์ แลี่ะได้
จัดการประชุื้มร่วมกับผ่ป้ระกอบการท่ี่�เข้ารว่มโคัรงการ
ฉลี่ากประห้ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพ้�อเสำนอแนวที่างการ
กำาห้นดเกณ์ฑ์์ด้าน Circular Economy ในโคัรงการฉลี่าก
ประห้ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แลี่ะแนวที่างปฏิิบัติิการจัดการ
ซึ่ากผลิี่ติภััณ์ฑ์์เคัร้�องใช้ื้ไฟฟ้าแลี่ะอุปกรณ์อิ์เล็ี่กที่รอนกิสำ์

ผลการดำาเนินงานสะสมตั�งแต่
ปี 2536 จนถึึงปี 2563 

ส่ามิารัถืลำดัพัลัำงไฟฟา้ส้่งสุ่ดัไดั� 
5,309 เมิกะวัตต์ 

ลำดัพัลัำงงานไฟฟา้ไดั� 
31,880 ลำ�านกิโลำวัตต์-ชัื่�วโมิง 

แลำะลำดัปีริัมิาณการัปีล่ำอย
ก๊าซีคัาร์ับุอนไดัออกไซีด์ั
จากกรัะบุวนการัผู้ลิำตกรัะแส่ไฟฟา้
ไดั�จำานวน 17,871 
พัันตันคัาร์ับุอนไดัออกไซีด์ัเท่ยบุเท่า

หมายเหตุ ุ: ข้อมล่ี่ดัชื้นม่าติรฐานคุัณ์ภัาพบรกิาร สำำาห้รบัการไฟฟา้ฝ่า่ยผลิี่ติแห้ง่ประเที่ศไที่ย พจิารณ์าเฉพาะค่ัา Unplanned Outages ซึ่่�งเปน็ค่ัาท่ี่�ใชื้ป้ระเมนิ 
     ผลี่การดำาเนนิงานของ กฟผ.

ทัี่�งน่�  ประเมินผลี่กระที่บด้านการใชื้้ไฟฟ้าจากปริมาณ์ 
การจ่ายฉลี่าก 18 ผลี่ิติภััณ์ฑ์์ ซึ่่� งม่ยอดการติิดฉลี่าก 
ในป ี2563 จำานวน 26.98 ล้ี่านฉลี่าก ไม่นบัรวมกับผลิี่ติภััณ์ฑ์์
ท่ี่�ยังไม่สำามารถประเมินผลี่ได้ห้ร้อผลิี่ติภััณ์ฑ์์ท่ี่�ไม่เกิดผลี่ 
ประห้ยดัไฟฟ้า

56 57STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

 แรังดััน จำานวนส่ถืาน่ไฟฟา้แรังส้่ง พิักัดัหมิ�อแปีลำง คัวามิยาวส่ายส่่ง

 ปีี 2561 ปีี 2562 ปีี 2563

  (แห่ง) (เมิกะโวลำต์แอมิแปีร์ั) (วงจรั-กิโลำเมิตรั)

 (รั�อยลำะ) (รั�อยลำะ)  (รั�อยลำะ)

 500kV 22 41,949.69 6,912.29

 230kV 83 66,400.01 15,697.87

 115kV 126 15,223.16 14,423.19

 132kV - 133.40 8.71

 69kV - - 18.80

 300kV - 388.02 23.07

 รวัม	 231	 124,094.28	 37,083.92

 1.60 1.61 1.55

 –        ดัชื้นวั่ดจำานวนคัรั�งท่ี่�ไฟฟ้าดับต่ิอจุดจ่ายไฟ (SAIFI)  มค่่ัา 0.12649 คัรั�ง/จุดจ่ายไฟ

 –        ดัชื้นวั่ดระยะเวลี่าไฟฟ้าดับต่ิอจุดจ่ายไฟ (SAIDI)  มค่่ัา 1.69265 นาท่ี่/จุดจ่ายไฟ

 –        คัวามพร้อมในการให้บ้ริการจ่ายไฟของระบบโดยรวม

      (Service Availability: SA)  

 –        คัวามพร้อมใชื้ง้านของสำายสำง่ไฟฟ้า  มค่่ัาร้อยลี่ะ   99.98778

 –        คัวามพร้อมใชื้ง้านของห้มอ้แปลี่งไฟฟ้า  มค่่ัาร้อยลี่ะ   99.24645

 –        แรงดันไฟฟา้เบ่�ยงเบน (VD) มค่่ัาร้อยลี่ะ   0.053

 –        คัวามถ่�ไฟฟ้าเบ่�ยงเบน (FD) มค่่ัาร้อยลี่ะ   0.00003

ระบับัสิ่�งไฟฟ้า

สิ่ถุาน่ิไฟฟ้าแรงส้ิ่ง พิกัดำหม้อแป้ล้ง แล้ะความยาวสิ่ายสิ่�ง

พลั้งงานิไฟฟ้าท่ี่�ส้ิ่ญเส่ิ่ยในิระบับั กฟผ. 

ข้อม้ล้ผล้การดำำาเนิินิงานิปี้ 2563 ม่ค�าดัำช้น่ิสิ่มรรถุนิะแล้ะความพร้อมในิด้ำานิต�าง ๆ ดัำงน่ิ�

   มค่่ัารอ้ยลี่ะ   99.80704
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อ.2 - อาคารป้ระหยัดำพลั้งงานิ

กฟผ. สำนับสำนุนแลี่ะผลัี่กดันให้้เกิดการใชื้้ไฟฟ้าอย่างม่
ประสำิที่ธุิภัาพในอาคัาร ทัี่�งภัาคัท่ี่�อย่่อาศัย ภัาคัธุุรกิจแลี่ะ 
ภัาคัอุติสำาห้กรรม ซึ่่�งมก่ารใชื้ไ้ฟฟา้ปรมิาณ์มาก โดยมุง่ให้เ้กิด
การติระห้นักแลี่ะการลี่งทีุ่นในการปรับปรุงอาคัารเก่าให้้ม่
ประสิำที่ธุิภัาพในการใช้ื้พลัี่งงานด่ยิ�งข่�น รวมทัี่�งผลัี่กดันให้้ม่
การออกแบบแลี่ะใชื้วั้สำดอุุปกรณ์ใ์นการก่อสำรา้งประสำทิี่ธุภิัาพ
สำ่งสำำาห้รับอาคัารให้ม่ เพ้�อให้้ผ่้ใชื้้งานอาคัารได้รับประโยชื้น์
จากการใช้ื้พลัี่งงานท่ี่�ลี่ดลี่งในอาคัาร ดังน่�

 • ดำาเนินโคัรงการนำาร่องมาติรการส่ำงเสำริมการเพิ�ม 
  ประสำิที่ธุิภัาพการใชื้้พลัี่งงาน สำำาห้รับผ่้ผลิี่ติแลี่ะ 
  จำาห้น่ายพลัี่งงาน (Energy Efficiency Resources  
  Standard: EERS) ร่วมกับ กฟน. แลี่ะ กฟภั. ใน 
  การดำาเนินการให้้เกิดการลี่ดการใชื้้พลัี่งงานไฟฟ้า 
  ในผ่ใ้ช้ื้ไฟฟ้ากลีุ่ม่เปา้ห้มาย ด้วยมาติรการให้ค้ัำาปรก่ษา  
  แลี่ะมาติรการจ่งใจที่างการเงิน สำามารถเกิดผลี่ประห้ยดั 
  จากการดำาเนนิงาน ได้ 27.68 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง

 • ดำาเนนิโคัรงการฉลี่ากแสำดงระดับประสิำที่ธุภิัาพสำำาห้รับ 
  บ้านแลี่ะอาคัาร โดยร่วมกับห้น่วยงานพันธุมิติรทัี่�ง 
  ภัาคัรฐั ภัาคัเอกชื้น แลี่ะสำถานศก่ษา สำง่เสำรมิให้ม้ก่าร 
  ออกแบบแลี่ะก่อสำรา้งบา้นท่ี่�อย่อ่าศยัแลี่ะอาคัารให้ม้ ่
  คัวามประห้ยัดพลัี่งงานผา่นเกณ์ฑ์์ประสำทิี่ธุภิัาพ โดย 
  ในปี 2563 ม่แบบบ้านแลี่ะอาคัารท่ี่�ผ่านเกณ์ฑ์์ 
  ประสำิที่ธุิภัาพจำานวน 7 แบบ พร้อมขยายขอบเขติ 
  สำ่่การส่ำงเสำริมให้้เป็นชุื้มชื้นอัจฉริยะแลี่ะน่าอย่่อย่าง 
  ยั�งยน้เพ้�อคัณุ์ภัาพชื้วิ่ติท่ี่�ด่ข่�น Smart and Sustainable  
  Community for Better Well-being (SSC) บ่รณ์าการ 
  การใช้ื้เที่คัโนโลี่ย่แลี่ะนวัติกรรม ยกระดับคุัณ์ภัาพชื้วิ่ติ 
  ประชื้าชื้นอย่างรอบด้านแลี่ะยั�งย้นร่วมกับการเคัห้ะ 
  แห้่งชื้าติิ (กคัชื้.) โดยดำาเนินการนำาร่อง ณ์ โคัรงการ 
  บา้นเอ้�ออาที่รบางโฉลี่ง จังห้วัดสำมทุี่รปราการ  

อ.3 - อ่ป้นิิสัิ่ยป้ระหยัดำพลั้งงานิ

กฟผ. ดำาเนนิโคัรงการห้อ้งเรย่นสำเ่ขย่วอยา่งต่ิอเน้�องตัิ�งแต่ิป ี
2541 รว่มกับสำำานกังานคัณ์ะกรรมการการศก่ษาขั�นพ้�นฐาน 
(สำพฐ.) โดยม่วัติถุประสำงค์ัเพ้�อสำ่งเสำริมสำนับสำนุนให้้โรงเร่ยน
เป็นศ่นย์กลี่างการเร่ยนร่้แลี่ะเผยแพร่คัวามร่้สำ่่สำังคัม พร้อม
น้อมนำาศาสำติร์พระราชื้ามาเป็นแนวที่างในการบ่รณ์าการ
คัวามร่้ด้านอนรุักษ์พลัี่งงานแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อมเข้ากับห้ลัี่กสำ่ติร
การจัดการเรย่นร่ใ้นปัจจุบนั ผา่นกระบวนการเรย่นการสำอน
ในห้อ้งเร่ยนแลี่ะกิจกรรมนอกห้อ้งเร่ยน นำาไปส่่ำ ‘สัำงคัมแห้ง่
การเร่ยนร่้’ (Knowledge-Based Society) เพ้�อให้้เยาวชื้น 
มอ่งค์ัคัวามร่ ้ทัี่ศนคัติิ แลี่ะอุปนสิำยัท่ี่�ด่ในการใชื้พ้ลัี่งงานไฟฟา้
อย่างม่ประสำิที่ธุภิัาพแลี่ะรักษาสำิ�งแวดล้ี่อม จนเกิดผลี่ในเชื้ิง
พฤติิกรรมรวมทัี่�งขยายผลี่ไปสำ่ค่ัรอบคัรวัแลี่ะชุื้มชื้นต่ิอไป

ปจัจุบันม่โรงเร่ยนในโคัรงการห้อ้งเรย่นสำ่เข่ยว จำานวน 464 
โรงเรย่น ทัี่�งในระดับประถมศก่ษาแลี่ะมธัุยมศก่ษาทัี่�วประเที่ศ 
แลี่ะได้ขยายผลี่สำ่่กิจกรรมต่ิาง ๆ อาทิี่ โรงเร่ยนสำ่เข่ยว 
(โรงเร่ยนต้ินแบบด้านการอนุรักษ์พลัี่งงานแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม) 
โรงเร่ยนคัาร์บอนติำา (ลี่ดการใชื้้พลัี่งงานไฟฟ้าท่ี่�โรงเร่ยน) 
โรงเร่ยนคัาร์บอนติำาสำ่ชุ่ื้มชื้น (ลี่ดการใช้ื้พลัี่งงานไฟฟ้าท่ี่�บา้น
นกัเรย่น) อาคัารเบอร ์5 ในสำถานศก่ษา ศน่ยก์ารเรย่นร่ด้้าน
การอนุรักษ์พลัี่งงานแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะชุื้มชื้นประห้ยัด
พลัี่งงานเบอร์ 5 โดยในแต่ิลี่ะป ีมน่กัเร่ยนจำานวนกว่า 8 แสำนคัน 
ผ่านการเร่ยนร่้แลี่ะเข้าร่วมกิจกรรมด้านพลัี่งงานแลี่ะ 
สำิ�งแวดล้ี่อมกับโคัรงการห้้องเร่ยนสำ่เข่ยว กฟผ. ซึ่่�งนักเร่ยน
สำามารถนำาองค์ัคัวามร่ไ้ปปรบัใชื้ไ้ด้จรงิในช่ื้วิติประจำาวันแลี่ะ
ขยายผลี่สำ่่ผ่้ปกคัรองต่ิอไป โดยสำามารถลี่ดการใชื้้พลัี่งงาน
ไฟฟา้ได้จากกิจกรรมต่ิาง ๆ ดังน่� 

	 •	 กิจกรรมโรงเรยีนส่เีขยีวั	(โรงเรยีนต้นแบบด้ีานการ 
	 	 อนุรักษ์พลัังงานแลัะส่ิ�งแวัดีล้ัอม) สำ่งเสำริมให้ ้
  โรงเร่ยนนำาห้ลัี่กการด้านการอนุรักษ์พลัี่งงานแลี่ะ 
  สำิ�งแวดล้ี่อมบ่รณ์าการเขา้กับที่กุระบบภัายในโรงเร่ยน  
  ไมว่่าจะเปน็ด้านการบริห้ารจัดการพลัี่งงาน การจัดการ 
  เรย่นการสำอน การจัดกิจกรรม แลี่ะการจัดสำภัาพภัม่ทัิี่ศน ์
  ท่ี่�เอ้� อต่ิอการเร่ยนร่้ให้้กับเยาวชื้น ตัิ�งแต่ิปี 2552  
  ถ่งปัจจุบัน ม่โรงเร่ยนท่ี่�ผ่านเกณ์ฑ์์การประเมินเป็น 
  โรงเรย่นสำเ่ขย่วแล้ี่วจำานวน 209 โรงเรย่น
	 •	 กิจกรรมโรงเรยีนคารบ์อนตำา	 (ลัดีการใชี้พลัังงาน 
	 	 ไฟฟ้าที่ี�โรงเรยีน) สำ่งเสำริมให้้โรงเร่ยนพัฒนาระบบ 
  การบริห้ารจัดการพลัี่งงาน มุ่งเน้นการเผยแพร ่
  คัวามร่ใ้นการลี่ด CO2 จากการดำาเนนิกิจกรรมต่ิาง ๆ  

  ในชื้วิ่ติประจำาวัน แลี่ะการคัำานวณ์ Carbon Footprint  
  พร้อมทัี่�งดำาเนินมาติรการอนุรักษ์สำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะ 
  เปน็การริเริ�มผลัี่กดันแนวคิัดแลี่ะส่ำงเสำริมกิจกรรมด้าน 
  การพฒันาสำงัคัมคัาร์บอนติำา (Low Carbon Society)  
  ในสำถานศ่กษา เพ้�อให้้โรงเร่ยนนำาไปปฏิิบัติิอย่าง 
  ถ่กต้ิอง เป็นร่ปธุรรม ม่ส่ำวนร่วมทัี่�งโรงเร่ยน เริ�ม 
  ดำาเนนิการตัิ�งแต่ิป ี2557 ถ่งปจัจุบนั โดยในป ี2563  
  ม ่129 โรงเรย่นท่ี่�สำามารถลี่ดการใชื้พ้ลัี่งงานไฟฟา้ได้  
  1.87 ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง คิัดเปน็ค่ัาใชื้จ่้ายท่ี่�สำามารถ 
  ลี่ดได้กว่า 8.76 ล้ี่านบาที่ แลี่ะลี่ดปริมาณ์การปล่ี่อย 
  ก๊าซึ่คัาร์บอนไดออกไซึ่ด์จากกระบวนการผลี่ิติ 
  กระแสำไฟฟา้ 1,062 ตัินคัารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า
	 •	 กิจกรรมโรงเรยีนคารบ์อนตำาส่้่ชุีมชีน	 (ลัดีการใช้ี 
	 	 พลัังงานไฟฟา้ที่ี�บา้นนักเรยีน) สำนบัสำนนุให้โ้รงเร่ยน 
  ขยายผลี่การลี่ดการใชื้้พลัี่งงานไฟฟ้าสำ่่คัรอบคัรัว 
  นักเร่ยน เพ้�อให้้นักเร่ยนแลี่ะผ่้ปกคัรองสำามารถลี่ด 
  การใช้ื้ไฟฟ้าในคัรัวเร้อนได้ไม่น้อยกว่าร้อยลี่ะ 5  
  เริ�มดำาเนนิการตัิ�งแต่ิป ี2559 ถ่งปจัจุบนั โดยในปี 2563  
  ม่คัรัวเร้อนท่ี่�สำามารถลี่ดใชื้้พลัี่งงานได้ถ่ง 33,769  
  คั รัว เ ร้อน ลี่ดการใ ช้ื้พลัี่งงานไฟฟ้าไ ด้  4 .91  
  ล้ี่านกิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง คิัดเป็นค่ัาใชื้้จ่ายท่ี่�สำามารถ 
  ลี่ดได้กว่า 17.79 ล้ี่านแลี่ะลี่ดปริมาณ์การปล่ี่อย 
  ก๊าซึ่คัาร์บอนไดออกไซึ่ด์จากกระบวนการผลี่ิติ 
  กระแสำไฟฟา้ 2,783 ตัินคัารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า
 •	 อาคารเบอร	์5	ในส่ถุานศกึษา สำนบัสำนนุการพฒันา 
  อาคัารของสำถานศ่กษาท่ี่�ใชื้ส้ำำาห้รบัการเรย่นการสำอน 
  ให้เ้กิดการใช้ื้พลัี่งงานอย่างมป่ระสิำที่ธุภิัาพสำง่สำดุ โดย 
  ได้กำาห้นดเกณ์ฑ์์พิจารณ์าอาคัารใน 3 องค์ัประกอบ  
  ได้แก่ อาคัาร อุปกรณ์์ แลี่ะอุปนิสำัยการใชื้้พลัี่งงาน 
  อย่างม่ประสิำที่ธุภิัาพ เพ้�อให้้สำถานศ่กษาสำามารถลี่ด 
  ค่ัาใช้ื้จ่ายด้านพลัี่งงานไฟฟ้าได้อย่างเปน็ร่ปธุรรม แลี่ะ 
  สำรา้งสำภัาพแวดล้ี่อมท่ี่�เอ้�อต่ิอการเรย่นร่ ้ไมว่่าจะเปน็ 
  เร้�องวัสำดุก่อสำร้างท่ี่�ชื้่วยลี่ดคัวามร้อนเข้าสำ่่ตัิวอาคัาร  
  การใชื้้อุปกรณ์์ไฟฟ้าท่ี่�ม่ฉลี่ากประห้ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
  ติลี่อดจนการบำารุงรกัษาเคัร้�องใชื้ไ้ฟฟา้ให้อ้ย่ใ่นสำภัาพ 
  พร้อมใชื้้งาน เริ�มดำาเนินการในปี 2561 ถ่งปัจจุบัน  
  ม่โรงเร่ยนท่ี่�ผ่านเกณ์ฑ์์การประเมินอาคัารเบอร์ 5  
  ในสำถานศก่ษาแล้ี่วจำานวน 23 โรงเรย่น
 - จัดตัิ� งห้้องเ ร่ยนสำ่ เข่ยวในกลีุ่่ มโรงเ ร่ยนใน 
  พระราช่ื้ปถัมภ์ั สำมเด็จพระบรมโอรสำาธุิราชื้ ฯ  
  สำยามมกุฎราชื้กุมาร จำานวน 10 แห้ง่ ภัายใต้ิโคัรงการ 

หมายเหตุ ุ

1. ตัิ�งแต่ิป ี2559 มก่ารปรับเปล่ี่�ยนวิธุก่ารประเมินแลี่ะค่ัาตัิวแปรติามข้อแนะนำาท่ี่�ปรก่ษางานวิจัยป ี2557 (Enconlab มห้าวิที่ยาลัี่ยเที่คัโนโลี่ยพ่ระจอมเกล้ี่าธุนบุร)่  
 จากเดิมท่ี่�กำาห้นดใชื้้ค่ัาอ้างอิง (Baseline) จากค่ัาประสำิที่ธุิภัาพขั�นติำาท่ี่�กฎห้มายกำาห้นด (MEPSs) เพ่ยงค่ัาเด่ยว เป็นกำาห้นดฐานอ้างอิงติามลัี่กษณ์ะผ่้ซึ่้�อ  
 โดยแบง่เปน็ 3 กลุ่ี่มดังน่� 1) กลีุ่่มผ่ซ้ึ่้�ออุปกรณ์ไ์ฟฟา้ท่ี่�ยงัไมห่้มดอายุ กำาห้นดค่ัา Baseline ค้ัอค่ัาประสิำที่ธุภิัาพขั�นติำา ห้รอ้ Minimum Efficiency Performance  
 Standard ท่ี่�กฎห้มายกำาห้นด 2) กลุ่ี่มผ่ซ้้ึ่�ออุปกรณ์ไ์ฟฟา้ท่ี่�ห้มดอายุห้รอ้ชื้ำารุด กำาห้นดค่ัา Baseline ค้ัอค่ัาประสำทิี่ธุภิัาพขั�นติำาของโคัรงการฉลี่ากเบอร ์5 แลี่ะ  
 3) กลีุ่่มผ่้ซึ่้�ออุปกรณ์์ไฟฟ้าเพ้�อติิดตัิ�งให้ม่ กำาห้นดค่ัา Baseline ค้ัอค่ัาประสำิที่ธุิภัาพขั�นติำาของโคัรงการฉลี่ากเบอร์ 5 ซึ่่�งผลี่จากการเปล่ี่�ยนวิธุ่แลี่ะตัิวแปร 
 การคัำานวณ์ที่ำาให้ผ้ลี่ประห้ยดัลี่ดลี่ง 40-60% แต่ิมค่ัวามนา่เชื้้�อถ้อเพิ�มข่�น เน้�องจากเปน็วิธุก่ารท่ี่�สำะท้ี่อนพฤติิกรรมผ่บ้รโิภัคัแลี่ะค่ัาประสิำที่ธุภิัาพของอุปกรณ์์ 
 การไฟฟา้ในติลี่าดมากยิ�งข่�น

2. อาจม่การปรับเปล่ี่�ยนข้อม่ลี่ผลี่การดำาเนินงานรายปีย้อนห้ลัี่ง เน้�องจากม่บางผลิี่ติภััณ์ฑ์์เพิ�งเริ�มดำาเนินการติิดฉลี่ากแลี่ะยังไมได้ดำาเนินการประเมินผลี่ 
 การลี่ดการใชื้ไ้ฟฟา้เน้�องจากรอผลี่การศก่ษาค่ัาตัิวแปรท่ี่�เก่�ยวข้อง
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 ปีี ปีริัมิาณคัวามิต�องการัใชื่�ไฟฟา้ส้่งสุ่ดั พัลัำงงานไฟฟา้ลำดัลำง
ปีริัมิาณการัปีล่ำอย

ก๊าซีคัาร์ับุอนไดัออกไซีด์ัลำดัลำง

 (เมิกะวัตต์) (ลำ�านนกิโลำวัตต์-ชัื่�วโมิง) (ตันคัาร์ับุอนไดัออกไซีด์ัเท่ยบุเท่า)

 2553 267.08 1,706.02 937,888

 2554 298.28 1,808.20 994,379

 2555 430.20 2,574.54 1,414,637

 2556 385.84 2,348.06 1,200,563

 2557 345.60 2,069.35 1,058,061

 2558 443.48 2,529.63 1,292,990

 2559 210.64 1,324.25 677,091

 2560 261.39 1,530.44 798,074

 2561 278.68 1,664.34 885,593

 2562 273.41 1,789.06 902,758

 2563 281.00 1,865.00 908,609 

ผล้การดำำาเนิินิงานิการจัดำการด้ำานิการใช้้ไฟฟ้าของ กฟผ.
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  แลี่ะกิจกรรมเฉลิี่มพระเก่ยรติิ เน้�องในโอกาสำ 
  มห้ามงคัลี่พระราชื้พธิุบ่รมราชื้าภิัเษกรชัื้กาลี่ท่ี่� 10  
  ซึ่่�งเป็นการดำาเนินงานภัายใต้ิกิจกรรมส่ำงเสำริม 
  การเพิ�มประสิำที่ธุภิัาพการใช้ื้ไฟฟ้าในสำถานศก่ษา 
  รว่มกับกระที่รวงพลัี่งงาน 
 - จัดตัิ�งห้้องเร่ยนสำ่เข่ยว 2020 โดยร่วมม้อกับ 
  สำำานักงานคัณ์ะกรรมการการศ่กษาขั�นพ้�นฐาน  
  สำำานกังานเขติพ้�นท่ี่�การศก่ษามธัุยมศก่ษา เขติ 34  
  แลี่ะโรงเรย่นสำนัปา่ติองวิที่ยาคัม จังห้วัดเชื้ย่งให้ม ่ 
  ขยายเคัรอ้ขา่ยโคัรงการห้อ้งเรย่นสำเ่ขย่ว รว่มสำรา้ง 
  สำั ง คั ม แ ห้่ ง ภั่ มิ ปั ญ ญ า  สำ่ ง ต่ิ อ อ ง ค์ั คั ว า ม ร่ ้
  ด้านพลัี่งงาน การใชื้้ไฟฟ้าอย่างม่ประสำิที่ธุิภัาพ  
  แลี่ะการอนุรักษ์สำิ�งแวดล้ี่อมสำ่่เยาวชื้น เพิ�มเติิม 
  สำ้�อการเรย่นการสำอนสำมยัให้ม ่Interactive Learning  

  ใน ‘ห้้องเร่ยนสำ่เข่ยว 2020’ พร้อมสำนับสำนุน 
  การปรับปรุงการเพิ�มประสำิที่ธุิภัาพพลัี่งงาน  
  ศ่ น ย์ สำ่ ง เ สำ ริ ม อั จ ฉ ริ ย ภั า พ ที่ า ง ปั ญ ญ า 
  (พระพรห้มมงคัลี่ วิ . )  เป็นอาคัารเบอร์ 5  
  ณ์ โรงเรย่นสำนัปา่ติองวิที่ยาคัม จังห้วัดเชื้ย่งให้ม่
 -  สำนับสำนุนกิจกรรมลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกด้วย 
  การพัฒนากิจกรรมการลี่ดการใช้ื้พลัี่งงานไฟฟ้า 
  ในโรงเรย่น อาทิี่ การเปล่ี่�ยนห้ลี่อดประห้ยัดไฟฟ้า  
  การดำาเนนิกิจกรรมโรงเรย่นคัาร์บอนติำาลี่ดการใช้ื้ 
  พลัี่งงานไฟฟ้าท่ี่�โรงเร่ยนแลี่ะท่ี่�บ้านของนกัเร่ยน  
  เขา้สำ่โ่คัรงการ Low Emission Support Scheme  
  (LESS) ภัายใต้ิการรับรองจากองค์ัการบริห้าร 
  จัดการก๊าซึ่เรอ้นกระจก (อบก.) เพ้�อรว่มเปน็สำว่น 
  ห้น่�งของการลี่ดการปล่ี่อยก๊าซึ่คัาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 
  ของประเที่ศ
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โคัรังการั

ผู้้�ใชื่�ไฟฟา้ ส่ถืาบัุน/หน่วยงาน
ท่�เก่�ยวข�อง

ภาคัคัรััวเร่ัอน ภาคัธุุรักิจ ภาคัอุตส่าหกรัรัมิ

 (Residential) (Commercial) (Industrial) (Institution)

1. อุปกรณ์์ประหยดัีไฟฟ้า ประกอบด้วย  การติิดฉลี่ากแสำดง 

 ระดับประสำทิี่ธุภิัาพอุปกรณ์ไ์ฟฟา้ (ฉลี่ากเบอร ์5) 

2. อาคารประหยดัีไฟฟา้ ประกอบด้วย การพฒันาเกณ์ฑ์์ 

 อาคัารประสำิที่ธุิภัาพส่ำงเบอร์ 5 (สำำาห้รับอาคัารให้ม่)  

 การพฒันาโคัรงการบา้นท่ี่�อย่อ่าศยัประสำทิี่ธุภิัาพสำง่ 

 (บ้านเบอร ์5) แลี่ะการพฒันามาติรการเพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพ 

 การใชื้พ้ลัี่งงานไฟฟา้ (EERS)

3. อุปนิส่ยัประหยัดีไฟฟ้า ประกอบด้วย โคัรงการห้อ้งเร่ยน 

 สำเ่ขย่ว ขยายสำ่บ่า้นนกัเรย่นแลี่ะชุื้มชื้น แลี่ะมาติรการ 

 สำง่เสำรมิการอนรุกัษ์พลัี่งงานอ้�น ๆ 

การดำำาเนิินิงานิการจัดำการด้ำานิการใช้้ไฟฟ้าตามกล้ย่ที่ธ์ 3 อ. จำาแนิกรายกล่้�มเป้้าหมาย 

นิวัตกรรมการพัฒนิามาตรการเพื�อสิ่�งเสิ่ริมการอน่ิรักษ์พลั้งงานิ

 • โคริงการิเพิ�มปัริะสิี่ทธิิภาพการิใช้ัพลัุงงานแลุะ 
  การิลุด้ก๊าซื้เริอืนกริะจกท่�เหมาะสี่มขึ้องปัริะเทศใน 
  อุตุสี่าหกริริมเคริื�องปัริบัอากาศแลุะเคริื�องทำาควิามเย็น  
  (Refrigeration and Air Conditioning Nationally  
  Appropriate Mitigation Actions: RAC NAMA) 

กฟผ. ร่วมม้อกับองค์ักรคัวามร่วมม้อระห้ว่างประเที่ศของ
เยอรมนั (GIZ) ดำาเนนิการโคัรงการเพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพการใชื้้
พลัี่งงานแลี่ะการลี่ดก๊าซึ่เรอ้นกระจกท่ี่�เห้มาะสำมของประเที่ศ
ในอุติสำาห้กรรมเคัร้�องปรับอากาศแลี่ะเคัร้�องที่ำาคัวามเย็น 
(Refrigeration and Air Conditioning Nationally  
Appropriate Mitigation Actions: RAC NAMA) โดยการ
สำนบัสำนนุมาติรการที่างการเงินในการส่ำงเสำริมการผลิี่ติแลี่ะการใช้ื้

เที่คัโนโลี่ยท่่ี่�มป่ระสิำที่ธุภิัาพแลี่ะใช้ื้สำารที่ำาคัวามเย็นธุรรมชื้าติิ
ท่ี่�เป็นมิติรต่ิอสำิ�งแวดล้ี่อมใน 4 ผลิี่ติภััณ์ฑ์์ได้แก่ ติ่้เย็น ติ่้แชื้ ่
เคัร้�องที่ำาคัวามเย็น แลี่ะเคัร้�องปรับอากาศ โดย กฟผ. ที่ำา
ห้น้าท่ี่�บริห้ารจัดการกองทุี่น RAC NAMA มาตัิ�งแต่ิปี 2560 
จำานวน 8.3 ล้ี่านย่โร ห้รอ้ประมาณ์ 300 ล้ี่านบาที่ เพ้�อส่ำงเสำริม
การใชื้เ้ที่คัโนโลี่ยส่ำารที่ำาคัวามเยน็ธุรรมชื้าติิ ทัี่�งด้านการผลิี่ติ 
การบรโิภัคั แลี่ะภัาคับริการ โดยในระยะเวลี่ากว่า 2 ป ีกฟผ. 
ได้สำนับสำนุนเงินทีุ่นผ่านมาติรการที่างการเงินต่ิาง ๆ ได้แก่ 

 1) เงินสำนับสำนุนกระติุ้นการใชื้้ผลิี่ติภััณ์ฑ์์ของผ่้บริโภัคั  
  จำานวนกว่า 10 ล้ี่านบาที่ สำำาห้รบัสำนิค้ัาท่ี่�ออกสำ่ต่ิลี่าดแล้ี่ว  
  ที่ำาให้้สำามารถกระติุ้นยอดการซ้ึ่� อติ่้ เย็นท่ี่� ใช้ื้สำาร 
  ที่ำาคัวามเย็นธุรรมชื้าติิได้กว่า 15,000 เคัร้�อง แลี่ะ 
  ประห้ยดัพลัี่งงานไฟฟา้ได้ประมาณ์ 1.1 ล้ี่านห้นว่ยต่ิอป ี
 2) เงินสำนบัสำนนุระยะสำั�นปลี่อดดอกเบ่�ย ระยะเวลี่า 1 ป ี 
  ให้้กับผ่้ผลิี่ติในอุติสำาห้กรรมเคัร้�องที่ำาคัวามเย็นไที่ย 
  เพ้�อชื้่วยสำร้างสำภัาพคัล่ี่องที่างการเงินในการลี่งทีุ่น 
  สำำาห้รับการปรับเปล่ี่�ยนสำายการผลิี่ติไปส่่ำการใช้ื้ 
  เที่คัโนโลี่ย่สำารที่ำาคัวามเยน็ธุรรมชื้าติิ จำานวน 52 ล้ี่านบาที่ 
 3) เงินอุดห้นุนแบบให้้เปลี่่าให้้กับผ่้ผลิี่ติในอุติสำาห้กรรม 
  เคัร้�องที่ำาคัวามเย็นไที่ย สำำาห้รับการปรับเปล่ี่�ยนสำาย 
  การผลิี่ติไปส่่ำการใช้ื้เที่คัโนโลี่ย่สำารที่ำาคัวามเย็น 
  ธุรรมชื้าติิ จำานวนกว่า 90 ล้ี่านบาที่ 
 4) เงินอุดห้นนุสำำาห้รบัการจัดห้าอุปกรณ์ส์ำำาห้รบัฝ่กึอบรม 
  แลี่ะจัดตัิ�งศน่ยฝ์่กึอบรม 8 แห้ง่ทัี่�วประเที่ศ จำานวน 15  
  ล้ี่านบาที่ แลี่ะ 
 5) เงินสำนับสำนุนปลี่อดดอกเบ่�ยสำำาห้รับการดำาเนินงาน 
  มาติรการที่างการติลี่าดเพ้� อเพิ�มยอดขายของ 
  เคัร้�องปรับอากาศแลี่ะเคัร้�องที่ำาคัวามเยน็ จำานวนกว่า  
  155 ล้ี่านบาที่

วันท่ี่� 17 กมุภัาพันธุ ์2563 กฟผ. ร่วมกับสำำานกังานนโยบาย
แลี่ะแผนที่รพัยากรธุรรมชื้าติิแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม (สำผ.) กระที่รวง
ที่รัพยากรธุรรมชื้าติิแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม (ที่สำ.) แลี่ะองค์ักร 
คัวามร่วมม้อระห้ว่างประเที่ศของเยอรมัน (GIZ) ประกาศ
คัวามสำำาเร็จของกองทีุ่น RAC NAMA ผลี่ักดันอุติสำาห้กรรม
เคัร้�องปรับอากาศแลี่ะเคัร้�องที่ำาคัวามเย็นของประเที่ศไที่ย 
จำานวน 9 ราย ห้ันมาใชื้้สำารที่ำาคัวามเย็นธุรรมชื้าติิท่ี่�ม่
ประสำทิี่ธุภิัาพสำง่แลี่ะเปน็มติิรต่ิอสำิ�งแวดล้ี่อม พรอ้มทัี่�งจัดตัิ�ง
ศ่นย์ฝ่ึกอบรมช่ื้างฯ จำานวน 8 แห่้งทัี่�วประเที่ศ โดยม่คัร่
ต้ินแบบท่ี่�ผา่นการอบรมแล้ี่วกว่า 150 คัน

 •	 การส่ง่เส่รมิการใชีย้านยนต์ไฟฟา้ใน	กฟผ.
  กฟผ. ดำาเนนิแผนสำง่เสำรมิการใชื้ง้านรถจักรยานยนต์ิ 
  ไฟฟ้าสำำาห้รับกิจการ กฟผ. แลี่ะกิจการเพ้�อสำังคัม  
  เพ้�อเปน็ต้ินแบบเชื้ิงอนรัุกษ์ในการใชื้้พลัี่งงานอย่างม ่
  ประสำทิี่ธุภิัาพ ลี่ดการปล่ี่อย CO2 (Decarbonization)  
  สำร้างภัาพลัี่กษณ์์ด้านอนุรักษ์สำิ�งแวดล้ี่อมของ กฟผ.  
  โดยพัฒนายกระดับรถจักรยานยนต์ิไฟฟ้า ให้้ม ่
  สำมรรถนะแลี่ะคุัณ์สำมบัติิ ท่ี่�สำามารถสำนองคัวาม 
  ต้ิองการแลี่ะคัวามคัาดห้วังของผ่้ใชื้้งาน รวมทัี่�ง 
  เป็นการขยายผลี่การใช้ื้งานรถจักรยานยนต์ิไฟฟ้า  
  สำนับสำนุนการดำาเนินโคัรงการรถจักรยานยนต์ิไฟฟ้า 
  เบอร์ 5 แลี่ะสำ่งเสำริมให้้เกิดการพัฒนาประสำิที่ธุภิัาพ 
  ของรถจักรยานยนต์ิไฟฟา้ของติลี่าดในภัาพรวม

โดยในป ี 2563 กฟผ. ได้จัดที่ำารถจักรยานยนต์ิไฟฟา้ กฟผ. 
ภัายใต้ิแบรนด์ ‘ENGY’ ซึ่่�งคัุณ์สำมบัติิสำามารถสำลัี่บเปล่ี่�ยน
แบติเติอร่�ได้ทัี่นท่ี่ (Battery Swapping) โดยนำาร่องจำานวน 
51 คััน เพ้�อใชื้ง้านในกิจการเพ้�อสำงัคัมแลี่ะกิจการของ กฟผ. 
ในพ้�นท่ี่� กฟผ. จำานวน 19 แห้ง่ ทัี่�วประเที่ศ พรอ้มทัี่�งจัดตัิ�ง
สำถานอั่ดประจุไฟฟา้แบบสำบัเปล่ี่�ยนแบติเติอร่� จำานวน 3 แห้ง่ 
ท่ี่�ศ่นย์การเร่ยนร่้ กฟผ. สำำานักงานกลี่าง จังห้วัดนนที่บุร ่ 
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จังห้วัดลี่ำาปาง แลี่ะศ่นย์การเร่ยนร่้ กฟผ. 
ลี่ำาติะคัอง จังห้วัดนคัรราชื้สำ่มา ซึ่่�งม่ระบบ RFID Access 
คัวบคัุมบริห้ารจัดการอำานวยคัวามสำะดวกในการสัำบเปล่ี่�ยน
แบติเติอร่�ให้กั้บผ่ใ้ชื้ง้าน
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 1 นวัติกรรมในระบบไฟฟา้ของประเที่ศ 16 122.75

 2 การแก้ไขปญัห้า เพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพ 

  แลี่ะลี่ดค่ัาใชื้จ่้ายในการดำาเนนิงาน  

 3 การแก้ไขปญัห้าสำิ�งแวดล้ี่อม 13 38.77 

 4 การอย่ร่ว่มกันอยา่งยั�งยน้กับชุื้มชื้น 15 90.98 

 5 มุง่สำ่ธุ่รุกิจให้ม ่ 7 758.93 

  รวัม	 79	 1,074.95	

ทิศ์ทาง ทุนส่นับุส่นุนท่�อนุมัิติ (ลำ�านบุาท)จำานวนโคัรังการั

   28 63.52

ตัิวอย่างโคัรงการท่ี่�โดดเด่นด้านเที่คัโนโลี่ย่ดิจิทัี่ลี่แลี่ะ
โคัรงการต้ินแบบในการสำรา้งโอกาสำที่างธุรุกจิในอนาคัติ  สำรา้ง
คัวามมั�นคังแลี่ะเชื้้�อถ้อของระบบไฟฟา้ แลี่ะเพ้�อวางรากฐาน
แลี่ะสำง่เสำรมิการพฒันาอยา่งยั�งยน้มดั่งน่�

โครงการระบับั Machine Learning ต้นิแบับัสิ่ำาหรับั  
Digital Power Plant

โคัรงการคัวามร่วมม้อระห้ว่าง กฟผ. แลี่ะสำถาบันวิศวกรรม
ชื้ว่การแพที่ย ์มห้าวิที่ยาลัี่ยเชื้ย่งให้ม ่ซึ่่�งเปน็การนำาเที่คัโนโลี่ย่
ดิจิทัี่ลี่แลี่ะวิที่ยาศาสำติรข์อ้มล่ี่ (Data Science) มาแก้ไขปญัห้า
แลี่ะเพิ�มประสิำที่ธุิภัาพในการที่ำางานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ที่ำานายการเกิดปัญห้าของ Boiler แลี่ะระบบ FGD แลี่ะ
วางแผนการแก้ไขปัญห้าเพ้�อลี่ดการสำ่ญเสำ่ย ออกแบบแลี่ะ
สำร้างต้ินแบบระบบ Machine Learning โดยใช้ื้ Decision 
Tree ซึ่่�งเป็น Model ท่ี่�สำามารถที่ำาคัวามเข้าใจได้ง่าย แลี่ะ 
ม่การประเมินแปรผลี่โดยผ่้เชื้่�ยวชื้าญได้ว่า Model ท่ี่�ได้ 
มค่ัวามแมน่ยำาแลี่ะสำอดคัล้ี่องกับปญัห้าท่ี่�เคัยพบห้รอ้ไม ่

จากผลี่การวิจัย ในสำ่วนของระบบ Boiler พบว่า ระบบ  
Machine Learning สำามารถเรย่นร่จ้ากขอ้มล่ี่เห้ติกุารณ์์เดิม 
แลี่ะสำามารถระบุเห้ติุการณ์์ของปัญห้า Boiler รั�วได้ อ่กทัี่�ง 
ยงัสำามารถระบุเห้ติกุารณ์์ของปญัห้าให้มท่่ี่�มลั่ี่กษณ์ะคัล้ี่ายเดิม 
นำามาปรับปรุงระบบได้ ห้ากพบสำาเห้ตุิท่ี่�แท้ี่จริงในภัายห้ลัี่ง 
นอกจากน่� ยังม่การสำร้าง Model แยกติามประเภัที่ของ
เห้ติกุารณ์ ์เพ้�อเปน็การเพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพการระบุเห้ติกุารณ์ ์
Boiler รั�วอ่กด้วย ในสำ่วนของระบบที่ำานายค่ัาการสำั�นของ 
พัดลี่มในระบบ FGD ผลี่การวิจัย พบว่าสำามารถใชื้้ระบบ 
Machine Learning ที่ำานายเห้ติกุารณ์ล่์ี่วงห้นา้ได้ 24 ชื้ั�วโมง 
โดยใช้ื้ค่ัา Mean Absolute Error เพ้�อที่ำานายปญัห้าท่ี่�จะเกิดข่�น

การพัฒนิาโมเดำล้ของการบัริหารจัดำการหนิ�วยผลิ้ตไฟฟ้า
ในิร้ป้แบับัโรงไฟฟ้าเสิ่มือนิ

โคัรงการคัวามร่วมม้อระห้ว่าง กฟผ. แลี่ะมห้าวิที่ยาลัี่ย
เที่คัโนโลี่ยพ่ระจอมเกลี่้าธุนบุร ่ศก่ษาเที่คัโนโลี่ยก่ารบรหิ้าร
จัดการห้น่วยผลิี่ติไฟฟ้าร่ปแบบโรงไฟฟ้าเสำม้อนท่ี่�เร่ยกว่า  

62 63STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

นิวัตกรรม 
การวิจัยแล้ะพัฒนิา 
ในยุคัปัจจุบันท่ี่�การเปล่ี่�ยนแปลี่งเที่คัโนโลี่ย่บนโลี่กดิจิทัี่ลี่ 
เปน็ไปอยา่งรวดเรว็ องค์ักรท่ี่�ไมส่ำามารถปรบัตัิวให้พ้รอ้มรบั
การเปล่ี่�ยนแปลี่งอาจได้รบัผลี่กระที่บต่ิอคัวามยั�งยน้ของธุรุกิจได้ 
กฟผ. ติระห้นักถ่งคัวามสำำาคััญดังกล่ี่าว จ่งได้ทุ่ี่มเที่พัฒนา 
ด้านเที่คัโนโลี่ย่ การคิัดค้ันนวัติกรรม รวมถ่งการวิจัยแลี่ะ
พฒันาท่ี่�เสำริมศักยภัาพของบุคัลี่ากรแลี่ะองค์ัการ เพ้�อติอบสำนอง
คัวามต้ิองการของผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่แลี่ะสำนับสำนนุการพัฒนา
อย่างยั�งย้น ปัจจุบันคัณ์ะกรรมการนโยบายงานวิจัยแลี่ะ
พฒันานวัติกรรมแลี่ะสำิ�งประดิษฐ ์(คันวพ.) ซึ่่�งประกอบด้วย
ผ่บ้รหิ้ารระดับสำง่ แลี่ะมผ่่ว่้าการ กฟผ. เปน็ประธุาน ที่ำาห้นา้ท่ี่�
กำาห้นดแนวที่างพัฒนาเที่คัโนโลี่ย่แลี่ะนวัติกรรมพลัี่งงาน 

แผนิแม�บัที่งานิวิจัยแล้ะพัฒนิานิวัตกรรม 5 ปี้ (พ.ศ. 2561-2565)

มวั่ติถปุระสำงค์ัเพ่้อกำาห้นดการดำาเนนิงานด้านวิจัยแลี่ะพัฒนา นวัติกรรม แลี่ะส่ิำงประดิษฐ ์อยา่งเป็นระบบแลี่ะม่ประสิำที่ธุภิัาพ 
ประกอบด้วย 2 ยุที่ธุศาสำติร์ ได้แก่ ด้านงานวิจัยแลี่ะนวัติกรรม แลี่ะด้านการสำนบัสำนนุแลี่ะสำ่งเสำริมงานวิจัยแลี่ะนวัติกรรม 

ยุที่ธุศาส่ตร	์ 1: การมุ่งเน้นด้านการดำาเนินโคัรงการวิจัยแลี่ะพัฒนา ติามทิี่ศที่างงานวิจัย 5 ทิี่ศที่าง เพ่้อใชื้้เป็นกรอบ 
ของลัี่กษณ์ะของงานวิจัยแลี่ะนวัติกรรมท่่ี่ กฟผ. จะมุง่ไป โดยประกอบไปด้วย

ยุที่ธุศาส่ตร	์2: ด้านการสำนบัสำนนุแลี่ะสำ่งเสำริมงานวิจัยแลี่ะ
นวัติกรรม ประกอบด้วย 

 • การพัฒนาโคัรงสำรา้งพ้้นฐาน เช่ื้น Co-working space  
  การสำร้างห้อ้งปฏิิบัติิการ ห้ร้อสำถาบันวิจัย 
 • การพัฒนากระบวนการบริห้าร จัดการ  เชื้่น  
  กระบวนการให้ท้ีุ่นวิจัยแลี่ะพัฒนา ระบบแรงจ่งใจ 
 •  การสำร้างคัวามร่วมมอ้แลี่ะเคัร้อข่ายด้านนวัติกรรม 
 •  การส่ำงเสำริมแลี่ะต่ิอยอดเชิื้งพาณิ์ชื้ย์ (Commercial)  
  เชื้น่ การบรหิ้ารจัดการที่รพัย์สำนิที่างปัญญา การขยายผลี่ 
  ผลี่งานผา่นบริษัที่นวัติกรรม 

นอกจากน่ ้กฟผ. ได้คิัดกระบวนการด้านนวัติกรรมมุง่สำง่เสำรมิ
ให้พ้นกังาน กฟผ. พฒันาคัวามคิัดเชื้งินวัติกรรม (Innovation 
Mindset) รวมไปถ่งคัวามเป็นผ่ป้ระกอบการ (Entrepreneur-
ship) เพ้่อให้้เกิดนวัติกรในองค์ักร ไปจนถ่งเป็นวัฒนธุรรม 
แห้ง่นวัติกรรม (Innovation Culture) ผา่นกระบวนการแลี่ะ
กิจกรรมต่ิาง ๆ (ในแต่ิลี่ะป่ กฟผ. มก่ารแบ่ง 3% ของกำาไรมาเป็นงบประมาณ์วิจัย คิัดเป็นเงินประมาณ์ 1,200 ล้ี่านบาที่)

ผ่านการดำาเนินงานวิจัยแลี่ะนวัติกรรม โดยมุ่งเน้นงานวิจัย
แลี่ะพัฒนานวัติกรรม 3 สำว่น ประกอบด้วย 
 1. การวิจัยแลี่ะพัฒนานวัติกรรมเพ้�อเพิ�มศักยภัาพใน 
  การแข่งขันแลี่ะคัวามมั�นคังให้กั้บระบบไฟฟ้า การเพิ�ม 
  ประสิำที่ธุภิัาพ (Productivity) แลี่ะปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
  ตัิ�งแต่ิระบบต้ินนำาถ่งปลี่ายนำา 
 2. การวิจัยแลี่ะพัฒนานวัติกรรมที่างธุุรกิจ เพ้�อขยาย 
  โอกาสำที่างธุุรกิจแลี่ะรองรับระบบด้านพลัี่งงานใน 
  อนาคัติ 
 3. การ วิ จัยแลี่ะพัฒนานวัติกรรมเพ้� อสำั งคัมแลี่ะ 
  สำิ�งแวดล้ี่อม 

ร้ิอย่ละ 
40

1. นัวัตกรรมในัระบบไฟัฟัา้ข้องประเทุศ ม่�งเน้้น้น้วัตกรรม 
 และเทคโน้โลยีีที�ใหม�ใน้ระบบไฟฟา้ ทั�งการผลิต ส่�ง 
 รวมถึึงจำาหน้�ายี

4. การอยู�ร�วมกันัอย�างยั�งยืนักับชุุมชุนั ม่�งเน้้น้พัฒน้า 
 ชุ่มชุน้ ทั�งด้าน้เศรษฐกิจและสั่งคม ให้เกิดการพึ�งพา 
 และอยูี�ร�วมกัน้กับชุ่มชุน้อยี�างยัี�งยืีน้ โดยีการน้ำา
 ศาส่ตร์พระราชุามาปรับใชุ้

2.  การแก้ไข้ปัญหา เพ่ิ่� มประส่ีทุธ่ิภาพิ่ แลูะลูดค้�าใชุ้จ�าย 
 ในัการดําเน่ันังานัข้อง กฟัผ. ม่�งเน้้น้การแก้ไขปญัหา
 ด้าน้ O&M เพื�อเพิ�มประสิ่ทธิิภาพและ Productivity  
 ของการทำางาน้ โดยีเป็น้การพัฒน้าต�อยีอดได้

5. มุ�งไปสูี�ธุิรก่จใหม�  ม่�งไปธ่ิรกิจใหม�จาก New Idea  
 หรือ Innovation ไม�จำากัดแค�ธ่ิรกิจพลังงาน้ 
 แต�เป็น้ New Business Model ประเภทอื�น้ ๆ ได้

3. การแก้ไข้ปัญหาส่ี�งแวดลู้อม ม่�งเน้้น้การแก้ไขปญัหา 
 สิ่�งแวดล้อมและปรับทัศน้คติของชุ่มชุน้ให้เป็น้ กฟผ.  
 ใส่�ใจสิ่�งแวดล้อม 

ร้ิอย่ละ 
25

ร้ิอย่ละ 
15

ร้ิอย่ละ 
10

ร้ิอย่ละ 
10

ในป่ 2563 กฟผ. อนมุติัิที่นุสำนบัสำนนุงานวิจัยให้กั้บสำถาบนัการศก่ษาแลี่ะห้นว่ยงาน
ต่ิาง ๆ ท้ัี่งภัายในแลี่ะภัายนอกจำานวน 79 โคัรงการ รวมเป็นเงิน 1,074.95 ล้ี่าน
บาที่ ผลี่ติอบแที่นสำะสำมรวมเพิ่มข้่นเป็นจำานวน 2,331.7 ล้ี่านบาที่ แลี่ะมจ่ำานวน
โคัรงการวิจัยท่่ี่แล้ี่วเสำร็จป่ 2563 จำานวน 28 โคัรงการ

กฟผู้. ให�ทุนส่นับุส่นุนงานวิจัย
แก่หน่วยงานภายในแลำะภายนอก 
จำานวน 79 โคัรังการั รัวมิเป็ีนเงิน 

1,074.95 ลำ�านบุาท

งานิวิจัยแล้ะพัฒนิา
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Virtual Power Plants (VPP) เพ้�อนำามาบรหิ้ารจัดการการผลิี่ติ
ไฟฟา้ของโรงไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed Generation) ซึ่่�ง
มข่นาดเล็ี่กแลี่ะต่ิางร่ปแบบเพ้�อรวบรวมการคัวบคัมุเขา้เปน็
ระบบเด่ยวกันผา่นระบบเนต็ิเวิรก์กลี่าง เพ้�อเพิ�มเสำถ่ยรภัาพของ
ระบบไฟฟา้ห้ลัี่กของประเที่ศ ให้ส้ำามารถผลิี่ติกำาลัี่งไฟฟา้ให้้
เห้มาะสำมแลี่ะเพย่งพอต่ิอคัวามต้ิองการในช่ื้วงเวลี่าต่ิาง ๆ 

โคัรงการม่การเปร่ยบเท่ี่ยบต้ินทีุ่นแลี่ะประสำิที่ธุิภัาพของ  
Distributed Generation รวมถ่งร่ปแบบการบรหิ้ารจัดการแต่ิลี่ะ
แบบเข้าด้วยกัน จากนั�นจ่งได้พัฒนาโมเดลี่โรงไฟฟ้าเสำม้อน  
โดยพบว่า เม้�อนำาเง้�อนไขคุัณ์ลัี่กษณ์ะของเคัร้�องกำาเนดิไฟฟ้า
ชื้นดิต่ิาง ๆ  ท่ี่�เช้ื้�อมต่ิอกับระบบร่วมกับการพจิารณ์าต้ินทุี่นการ
ผลิี่ติไฟฟ้าเพ้�อให้ไ้ด้ต้ินทุี่นการผลิี่ติติำาในพ้�นท่ี่�ศ่กษาภั่มภิัาคั
ติะวันออกเฉ่ยงเห้น้อ จะได้โมเดลี่เห้มาะสำมท่ี่�สำุด ค้ัอโมเดลี่
บรหิ้ารจัดการโรงไฟฟา้เสำมอ้นขนาด 133 MW ซึ่่�งประกอบด้วย 
ห้นว่ยผลิี่ติไฟฟา้พลัี่งงานคัวามรอ้นขนาดกำาลัี่งการผลิี่ติ 40 MW 
(กำาลัี่งการผลิี่ติสำง่สำดุ 45 MW) จำานวน 2 ห้นว่ย ห้นว่ยผลิี่ติไฟฟ้า
พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติย์ขนาด 15 MW จำานวน 1 ห้น่วย แลี่ะ 
โรงไฟฟา้พลัี่งงานลี่มขนาด 38 MW จำานวน 1 โรง โดยมห่้นว่ย
กักเก็บพลัี่งงานไฟฟา้ 2 ร่ปแบบ ได้แก่ ห้นว่ยผลิี่ติไฟฟา้พลัี่งงาน
นำาแบบสำบ่กลัี่บขนาด 20 MW จำานวน 2 ห้นว่ย แลี่ะแบติเติอร่�
ขนาด 80 MWh 

นอกจากน่�แล้ี่ว กฟผ. ยงัได้สำอบถามขอ้คิัดเห้น็แลี่ะคัวามสำนใจ
ของผ่ป้ระกอบการผลิี่ติไฟฟ้าในการเข้าร่วมในสัำญญาโรงไฟฟ้า
เสำมอ้น แลี่ะได้ดำาเนนิการสำำารวจคัวามพร้อมที่างเที่คันคิัแลี่ะ
แนะนำาถ่งมาติรฐานเที่คัโนโลี่ยก่ารเชื้้�อมต่ิอสำ้�อสำารของระบบ
ไฟฟ้าติามมาติรฐาน IEC 61850 ท่ี่�แสำดงให้้เห้็นถ่งคัวาม
ปลี่อดภััยแลี่ะเสำถ่ยรภัาพของระบบ เพ้�อรองรับการซึ่้�อขาย
ไฟฟา้ในติลี่าดไฟฟา้เสำรแ่ลี่ะรองรบัระบบ VPP data center ใน
อนาคัติ

 
งานิวิจัยต้นิแบับัเชิ้งธ่รกิจโรงไฟฟ้าช่้มช้นิทัี่บัสิ่ะแก 
อ.ทัี่บัสิ่ะแก จ.ป้ระจวบัค่ร่ขันิธ์ แล้ะโรงไฟฟ้าช่้มช้นิแม�แจ�ม 
อ.แม�แจ�ม จ.เช่้ยงใหม�

กฟผ. จัดที่ำางานวิจัยน่�ท่ี่�นำาห้ลัี่กการ BCG Model ซึ่่�งเปน็การ
พฒันาเศรษฐกิจพร้อมกันใน 3 มติิิ ได้แก่ เศรษฐกิจชื้ว่ภัาพ 
(Bioeconomy) เศรษฐกิจห้มนุเว่ยน (Circular Economy) แลี่ะ
เศรษฐกิจสำเ่ขย่ว (Green Economy) ผา่นการพฒันาต้ินแบบ
เชื้งิธุุรกิจโรงไฟฟา้ชุื้มชื้น โดยมวั่ติถปุระสำงค์ัเพ้�อให้ป้ระชื้าชื้น

สำามารถเปน็เจ้าของพลัี่งงาน (Energy for All) แลี่ะมก่ารใชื้้
ที่รพัยากรในท้ี่องถิ�นให้เ้กิดประโยชื้น์ ยกระดับชุื้มชื้นให้เ้ปน็ 
ผ่ผ้ลิี่ติ ผ่ใ้ชื้ ้แลี่ะผ่จ้ำาห้นา่ยไฟฟา้ท่ี่�เห้มาะสำมในพ้�นท่ี่�ต่ิาง ๆ  ของ
ประเที่ศไที่ย ทัี่�งน่� ได้กำาห้นดเป้าห้มายไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
พลัี่งงาน ด้านเศรษฐกิจ แลี่ะด้านสำังคัมสำิ�งแวดล้ี่อม เพ้�อ 
พฒันาคัณุ์ภัาพชื้วิ่ติชื้าวทัี่บสำะแกอยา่งยั�งยน้

นอกจากน่� กฟผ. ยังม่การพัฒนาโคัรงการท่ี่�เก่�ยวกับการ
คัมนาคัม โดยเฉพาะยานยนต์ิไฟฟา้ท่ี่�จะมบ่ที่บาที่สำำาคััญต่ิอ 
การจัดการปญัห้าสำิ�งแวดล้ี่อมในอนาคัติ ภัายใต้ิแนวคิัด ‘EGAT’s 
E-Mobility’ เพ้�อชื้วิ่ติท่ี่� Smart ของคันไที่ย จำานวน 4 โคัรงการ
ดังน่�  

โครงการวิจัยพัฒนิาช่้ดำป้ระกอบัรถุไฟฟ้าดัำดำแป้ล้งแล้ะ
ค้�มือการดัำดำแป้ล้ง (EV Kit & Blueprint Project) 

คัวามรว่มมอ้ระห้ว่าง กฟผ. แลี่ะศน่ย์เที่คัโนโลี่ยอิ่เล็ี่กที่รอนกิสำ์
แลี่ะคัอมพิวเติอร์แห้่งชื้าติิ (NECTEC) สำำานักงานพัฒนา
วิที่ยาศาสำติร์แลี่ะเที่คัโนโลี่ย่แห้่งชื้าติิ (สำวที่ชื้.) เพ้�อต่ิอยอด
คัวามสำำาเรจ็ในการพัฒนารถยนต์ิ Honda Jazz ซึ่่�งเปน็รถยนต์ิ
ไฟฟ้าดัดแปลี่งต้ินแบบรุ่นแรก จากโคัรงการวิจัยยานยนต์ิ
ไฟฟ้า ระยะท่ี่� 1 สำำาห้รบัรถยนต์ิไฟฟ้า กฟผ. - สำวที่ชื้. (i-EV) 
โดยโคัรงการวิจัยรถยนต์ิไฟฟา้ดัดแปลี่ง ระยะท่ี่� 2 น่� ได้พัฒนา
รถยนต์ิไฟฟา้เพิ�มข่�น 4 คััน ประกอบด้วยรถยนต์ิรุน่ Nissan 
Almera จำานวน 2 คััน แลี่ะ Toyota Altis จำานวน 2 คััน ซ่ึ่�ง
เพิ�มสำมรรถนะท่ี่�ด่ข่�น สำามารถวิ�งด้วยคัวามเร็วสำ่งสำุด 160 
กิโลี่เมติรต่ิอชื้ั�วโมง ได้ระยะที่างไมน่อ้ยกว่า 200 กิโลี่เมติรต่ิอ
การประจุไฟฟา้ 1 คัรั�ง มค่ัวามเรว็เฉล่ี่�ย 90 กิโลี่เมติรต่ิอชื้ั�วโมง 

นอกจากน่� โคัรงการวิจัยยังมุ่งพัฒนาชุื้ดอุปกรณ์์ดัดแปลี่ง  
(EV Kit) จากชื้ิ�นสำว่นในประเที่ศ ที่ำาให้ส้ำามารถดัดแปลี่งเปน็
รถยนต์ิไฟฟ้าได้ง่ายข่�น ใช้ื้เวลี่าน้อยลี่ง แลี่ะมต้่ินทุี่นดัดแปลี่ง
ติำาลี่งไมเ่กินคัันลี่ะ 2 แสำนบาที่ โดยไมร่วมแบติเติอร่� ซ่ึ่�งมร่าคัา
ถก่กว่ารถยนต์ิไฟฟ้าจากผ่ผ้ลิี่ติท่ี่�ยงัมร่าคัาสำง่ในปจัจุบนั แลี่ะ
สำามารถจดที่ะเบ่ยนได้ ทัี่�งน่� ในปี 2563 กฟผ. ได้จัดอบรม
ห้ลัี่กสำ่ติรการดัดแปลี่งรถยนต์ิสำันดาปภัายในเป็นรถยนต์ิ
ไฟฟ้าดัดแปลี่งภัาคัที่ฤษฎ่ให้กั้บประชื้าชื้นท่ี่�สำนใจ จำานวน 2 
รุ่น แลี่ะคััดเล้ี่อกผ่้ประกอบการเพ้�อเข้าร่วมการอบรมภัาคั
ปฏิิบติัิในการดัดแปลี่งจรงิ นบัเปน็การขยายผลี่งานวิจัยส่่ำเชื้งิ
พาณิ์ชื้ย์ เพ้�อให้ผ้่บ้รโิภัคัสำามารถเข้าถ่งรถยนต์ิไฟฟ้าท่ี่�มร่ะดับ
ราคัาจับต้ิองได้ 

โครงการพัฒนิารถุโดำยสิ่ารป้ระจำาที่างใช้้แล้้วของ
องค์การขนิสิ่�งมวล้ช้นิกร่งเที่พเป็้นิรถุโดำยสิ่ารไฟฟ้าเพื�อ
พัฒนิาข่ดำความสิ่ามารถุของผ้้ป้ระกอบัการไที่ย 

โคัรงการวิจัยน่�เป็นการนำารถเมล์ี่เก่าท่ี่�ใชื้้เคัร้�องยนต์ิสำันดาป
ภัายในท่ี่�ห้มดอายุการใช้ื้งานติามข้อกฎห้มายขององค์ัการ
ขนสำ่งมวลี่ชื้นกรุงเที่พ (ขสำมก.) มาดัดแปลี่งเป็นรถโดยสำาร
ไฟฟ้าท่ี่�จดที่ะเบ่ยนแลี่ะใชื้้งานให้ม่ได้ เพ้�อสำนับสำนุนให้้เกิด
การพฒันาอุติสำาห้กรรมยานยนต์ิไฟฟา้ในประเที่ศไที่ย รวมถ่ง
ยกระดับรถโดยสำารประจำาที่าง กฟผ. ได้ร่วมกับการไฟฟ้า
นคัรห้ลี่วง (กฟน.) การไฟฟ้าสำ่วนภั่มิภัาคั (กฟภั.) องค์ัการ
ขนสำ่งมวลี่ชื้นกรุงเที่พ (ขสำมก.) แลี่ะสำำานักงานพัฒนา
วิที่ยาศาสำติร์แลี่ะเที่คัโนโลี่ย่แห้่งชื้าติิ (สำวที่ชื้.) คััดเล้ี่อก 
ผ่ป้ระกอบการไที่ยท่ี่�มศ่กัยภัาพ โดยบรษัิที่ พานที่องกลี่การ 
จำากัด ได้รบัคััดเล้ี่อกเปน็ผ่ดั้ดแปลี่งรถโดยสำารให้ ้กฟผ. โดย
ได้นำารถโดยสำารประจำาที่างใชื้แ้ล้ี่ว ขนาด 12 เมติร ปรับเปล่ี่�ยน
เปน็รถโดยสำารไฟฟ้า ซ่ึ่�งใชื้พ้้�นฐานของรถโดยสำารประจำาที่างเดิม 
เปล่ี่�ยนเคัร้�องยนต์ิเป็นมอเติอร์ไฟฟ้าชื้นิดแม่เห้ล็ี่กถาวร 
ขนาด 370 กิโลี่วัติต์ิ (สำ่งสุำด) ท่ี่�ให้้พลัี่งงานขับเคัล้ี่�อนโดย 
แบติเติอรลิ่ี่เท่ี่ยม (Lithium) ชื้นดิ Nickel Manganese Cobalt 
Oxide (NMC) ขนาด 195 กิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง แลี่ะปรบัปรุงตัิวถัง
แลี่ะห้อ้งโดยสำารภัายใน โดยใช้ื้ชื้ิ�นสำว่นท่ี่�ผลิี่ติภัายในประเที่ศ 
ที่ำาให้้ได้รถโดยสำารไฟฟ้าท่ี่�ใกล้ี่เค่ัยงกับรถโดยสำารให้ม ่
สำามารถวิ�งด้วยคัวามเร็วสำง่สุำดได้ไมน่อ้ยกว่า 80 กิโลี่เมติรต่ิอ
ชื้ั�วโมง ได้ระยะที่าง 180 กิโลี่เมติรต่ิอการประจุไฟฟา้ 1 คัรั�ง 
ทัี่�งน่� รถโดยสำารไฟฟา้ท่ี่�ได้ต้ิองผา่นการที่ดสำอบการใชื้ง้านจรงิ
บนเสำ้นที่างเดินรถท่ี่� ขสำมก. กำาห้นด ซึ่่�งขณ์ะน่�อย่่ระห้ว่าง 
การศ่กษาคัวามเป็นไปได้แลี่ะคัวามคัุ้มค่ัาที่างเศรษฐศาสำติร์
ในการนำารถโดยสำารไฟฟ้าท่ี่�พฒันาข่�นไปใช้ื้งานห้รอ้ที่ดแที่น
รถโดยสำารประจำาที่างเดิม 

โครงการนิำาร�องศึกษาการเดิำนิเรือไฟฟ้าเพื�อสิ่าธารณะแล้ะ
พัฒนิาจ่ดำเชื้�อมต�อการเดิำนิที่าง ‘ล้้อ ราง เรือ’ 

เรอ้ไฟฟา้เปน็การพฒันานวัติกรรมเที่คัโนโลี่ยพ่ลัี่งงานสำะอาด
ของ กฟผ. ท่ี่�สำง่เสำรมิการใชื้พ้ลัี่งงานอยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพแลี่ะ
เปน็มติิรต่ิอสำิ�งแวดล้ี่อม กฟผ. แลี่ะมห้าวิที่ยาลัี่ยเกษติรศาสำติร ์
จ่งได้พัฒนาออกแบบเร้อไฟฟ้าสำำาห้รับรับ-สำ่งพนักงานแลี่ะ/
ห้รอ้ใช้ื้สำำาห้รับภัารกิจของ กฟผ. ซึ่่�งเปน็โคัรงการนำารอ่งศก่ษา
การเดินเรอ้สำาธุารณ์ะท่ี่�สำามารถเชื้้�อมต่ิอการเดินที่าง ‘ล้ี่อ ราง 
เรอ้’ แลี่ะสำถานอั่ดประจุจำานวน 2 สำถาน ่โดยออกแบบแลี่ะ
พฒันาเรอ้ไฟฟา้เพ้�อเปรย่บเท่ี่ยบสำมรรถนะ 2 ร่ปแบบ ได้แก่ 
เรอ้ไฟฟา้แบบท้ี่องเด่ยว (Monohull) แลี่ะเรอ้ไฟฟา้แบบสำอง

ท้ี่อง (Catamaran) ซ่ึ่�งประกอบไปด้วยชุื้ดขับเคัล้ี่�อนโดยใช้ื้
มอเติอรข์นาด 55 กิโลี่วัติต์ิ จำานวน 2 ชุื้ด แบติเติอร่� Lithium 
ขนาด 214 กิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง แลี่ะระบบชื้าร์จ DC Charger 
175 กิโลี่วัติต์ิ ตัิวเร้อที่ำาจากอลี่่มิเน่ยม สำำาห้รับเร้อไฟฟ้า 
Monohull สำามารถบรรทีุ่กนำาห้นักได้ทัี่�งห้มด 23,000 
กิโลี่กรัม แลี่ะเรอ้ไฟฟา้ Catamaran สำามารถบรรที่กุนำาห้นกั
ได้ทัี่�งห้มด 25,000 กิโลี่กรัม โดยเร้อทัี่�ง 2 ร่ปแบบรับผ่โ้ดยสำาร
ได้สำ่งสำุด 80 ท่ี่�นั�ง สำามารถที่ำาคัวามเร็วได้ 20 กิโลี่เมติรต่ิอ
ชื้ั�วโมง แลี่ะมร่ะยะที่างในการเดินที่างสำง่สำดุ 60 กิโลี่เมติรต่ิอ
การประจุไฟฟา้ 1 คัรั�ง ทัี่�งน่� ในระยะแรกจะมก่ารที่ดสำอบการ
เดินเรอ้เพ้�อศก่ษาวิจัยแลี่ะประเมนิสำมรรถนะของเรอ้ โดยนำา
มาใชื้ใ้นภัารกิจของ กฟผ. ก่อน จากนั�นจ่งจะขยายผลี่สำ่ก่าร
ใชื้ป้ระโยชื้นใ์นภัาคัประชื้าชื้นเพ้�อเชื้้�อมต่ิอการเดินที่าง ‘ล้ี่อ 
ราง เร้อ’ต่ิอไป

โครงการวิจัยการใช้้จักรยานิยนิต์ไฟฟ้า กรณ่ศึกษา 
รถุรับัจ้างสิ่าธารณะในิพื�นิท่ี่� อำาเภอบัางกรวย จังหวัดำนินิที่บ่ัร่ 

โคัรงการวิจัยน่�ศ่กษาการใช้ื้รถจักรยานยนต์ิไฟฟ้า จากกรณ์่
ศ่กษารถรับจ้างสำาธุารณ์ะในพ้�นท่ี่�อำาเภัอบางกรวย จังห้วัด
นนที่บุร่ รวมทัี่�งพัฒนาแอปพลิี่เคัชื้ันเพ้�อสำนับสำนุนการให้้
บริการ แลี่ะเป็นแนวที่างขยายการใช้ื้งานรถจักรยานยนต์ิ
ไฟฟ้าสำาธุารณ์ะ โดยม่รถจักรยานยนต์ิไฟฟ้าท่ี่�ใชื้้ในการ
ที่ดสำอบทัี่�งห้มด 51 คััน แลี่ะเก็บข้อม่ลี่อัติโนมัติิผ่านระบบ
คัลี่าวด์ ได้แก่ 1) ขอ้มล่ี่รถจักรยานยนต์ิไฟฟา้จาก GPS เช่ื้น 
ติำาแห้นง่ เวลี่า 2) ขอ้มล่ี่จากสำถานส่ำบัเปล่ี่�ยนแบติเติอร่� ท่ี่�ให้้
ข้อม่ลี่การใชื้้พลัี่งงานแลี่ะข้อม่ลี่อ้�น ๆ เชื้่น สำถานะของ
แบติเติอร่� แลี่ะ 3) ข้อม่ลี่การใชื้้พลัี่งงานจากการชื้าร์จไฟท่ี่�
บ้านของผ่้ขับข่�จาก Smart Meter 4) ข้อม่ลี่ท่ี่�ได้จากการ
วิเคัราะห์้ เชื้น่ พฤติิกรรมการใช้ื้งานรถ การปล่ี่อยมลี่พิษ แลี่ะ 
5) ขอ้มล่ี่จากแอปพลิี่เคัชัื้น เช่ื้น ขอ้มล่ี่การใช้ื้งานแอปพลิี่เคัชัื้น 
การสำำารวจคัวามพ่งพอใจของผ่้ใชื้้งาน ซึ่่�งโคัรงการวิจัย 
ดังกล่ี่าวที่ำาให้้ได้ผลี่การศ่กษาการให้้บริการรถจักรยานยนต์ิ
ไฟฟา้สำาธุารณ์ะ ขอ้มล่ี่พฤติิกรรมการใช้ื้งาน การใช้ื้พลัี่งงาน
ไฟฟ้า คัวามพ่งพอใจของผ่้ขับข่�แลี่ะผ่้ใชื้้บริการ ติลี่อดจน 
ได้ผลี่การวิเคัราะห้์ที่างเศรษฐศาสำติร์ แลี่ะผลี่กระที่บด้าน 
สำิ�งแวดล้ี่อมอ่กด้วย
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การดำำาเนิินิงานิดำ้านิสิิ่�งแวดำล้้อม 
กฟผ. ปฏิิบติัิติามกฎห้มาย ระเบย่บ มาติรฐาน แลี่ะขอ้กำาห้นด
ด้านสำิ�งแวดล้ี่อมอยา่งเคัรง่คัรดั รวมทัี่�ง ได้นำาระบบการจัดการ
สำิ�งแวดล้ี่อมติามมาติรฐานสำากลี่ ISO 14001 มาใชื้กั้บห้นว่ยงาน
ต่ิาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้องกับการผลิี่ติกระแสำไฟฟ้า เพ้�อเสำริมสำร้าง
คัวามเชื้้� อมั�นให้้กับชุื้มชื้นแลี่ะสัำงคัมในเร้� องการจัดการ 
สำิ�งแวดล้ี่อม โดยในป ี2563 มห่้นว่ยงานของ กฟผ. รวม 22 แห้ง่ 
ได้รบัการรับรองมาติรฐาน ISO 14001 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 
7 แห้ง่ เข้�อน 14 แห้ง่ แลี่ะเห้มอ้งถ่านห้นิ 1 แห้ง่ นอกจากน่� 
สำถานไ่ฟฟา้แรงสำง่ของ กฟผ. ยงัได้นำามาติรฐาน ISO 14001 
มาประยุกต์ิใชื้้ในห้น่วยงาน เพ้�อให้้ม่การจัดการสำิ�งแวดล้ี่อม
ติามมาติรฐานสำากลี่คัรอบคัลุี่มตัิ�งแต่ิการผลิี่ติจนถ่งระบบส่ำง
ไฟฟา้อ่กด้วย 

สำำาห้รับการศ่กษาแลี่ะประเมินผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อมนั�น 
กฟผ. ได้ดำาเนินการโดยใชื้้ห้ลัี่กวิชื้าการในการคัาดการณ์์ 
ผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อมจากการพฒันาโคัรงการท่ี่�อาจมผ่ลี่ต่ิอ
ที่รัพยากรธุรรมชื้าติิ เศรษฐกิจ สำังคัม แลี่ะสำุขภัาพ เพ้�อห้า
แนวที่างปอ้งกันผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิดข่�นจากโคัรงการ พรอ้ม
กับเสำนอมาติรการป้องกันแลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อม 
มาติรการติิดติามติรวจสำอบผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะแผน
ปฏิิบติัิการสำิ�งแวดล้ี่อมของโคัรงการ ทัี่�งในระยะก่อสำรา้งแลี่ะ
ระยะดำาเนนิการติามกฎห้มายท่ี่�เก่�ยวขอ้ง 

โครงการท่ี่�ได้ำรับัความเห็นิช้อบัจากหนิ�วยงานิอน่ิมัติ 

1. EIA โคัรงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ที่ดแที่นชุื้ดท่ี่� 1-2) : คัณ์ะกรรมการสำิ�งแวดล้ี่อมแห้่งชื้าติิ (กก.วลี่.) ม่มติิเห้็นชื้อบ 
 เม้�อวันท่ี่� 19 กุมภัาพนัธุ ์2563
2. EIA โคัรงการท่ี่อสำ่งก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิจากสำถาน่เก็บรักษาแลี่ะแปรสำภัาพก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิจากของเห้ลี่วเป็นก๊าซึ่แบบลี่อยนำา 
 ไปยงัโรงไฟฟา้พระนคัรใต้ิ : กก.วลี่. มม่ติิเห้น็ชื้อบเม้�อวันท่ี่� 20 กรกฎาคัม 2563
3. IEE โคัรงการระบบโคัรงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลี่โวลี่ต์ิ ทุ่ี่งสำง - สำงขลี่า 3 (ส่ำวนท่ี่�พาดผ่านพ้�นท่ี่�ป่าอนุรักษ์เพิ�มเติิม) :  
 คัณ์ะกรรมการผ่้ชื้ำานาญการพิจารณ์ารายงานการประเมินผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อม (คัชื้ก.) ม่มติิเห้็นชื้อบเม้� อ 
 วันท่ี่� 6 สำงิห้าคัม 2563
4. IEE โคัรงการระบบโคัรงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ จุดตัิดติอน (ระบบโคัรงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ ยโสำธุร - อุบลี่ราชื้ธุาน ่ 
 1) - อุบลี่ราชื้ธุาน ่1 (สำว่นท่ี่�พาดผา่นพ้�นท่ี่�ปา่อนรุกัษ์เพิ�มเติิม) : คัชื้ก. มม่ติิเห้น็ชื้อบเม้�อวันท่ี่� 13 สำงิห้าคัม 2563
5. CoP แลี่ะ ESA โคัรงการโรงไฟฟา้พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติยท์ีุ่่นลี่อยนำารว่มกับโรงไฟฟา้พลัี่งนำาเข้�อนสำรินิธุร : คัณ์ะกรรมการ 
 กำากับกิจการพลัี่งงาน (กกพ.) มม่ติิเห้น็ชื้อบการออกใบอนญุาติประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) ลี่ำาดับท่ี่� 88 (1) ให้แ้ก ่กฟผ.  
 เม้�อวันท่ี่� 5 มถินุายน 2563 แลี่ะ กกพ. มม่ติิเห้น็ชื้อบการแก้ไขขอ้มล่ี่ขนาดกำาลัี่งการผลิี่ติติิดตัิ�งของชุื้ดเคัร้�องกำาเนดิไฟฟ้า 
 ชื้นิดกังห้ันนำาในใบอนุญาติประกอบกิจการผลิี่ติไฟฟ้า แลี่ะเห้็นชื้อบการขยายขนาดกำาลัี่งการผลิี่ติติิดตัิ�งจากพลัี่งงาน 
 แสำงอาทิี่ติย์แบบติิดตัิ�งบนทีุ่่นลี่อยนำาในใบอนญุาติประกอบกิจการผลิี่ติไฟฟ้า เม้�อวันท่ี่� 19 สำงิห้าคัม 2563

ในปี 2563 กฟผ. ได้ดำาเนินการศ่กษาแลี่ะจัดที่ำารายงาน 
การประเมินผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อม 5 ร่ปแบบติามประเภัที่
แลี่ะขนาดโคัรงการ ดังน่�
 • รายงานการประเมินผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อมสำำาห้รับ 
  โคัรงการ กิจการ ห้ร้อการดำาเนินการ ท่ี่�อาจม่ผลี่ 
  กระที่บต่ิอที่รัพยากรธุรรมชื้าติิ คัุณ์ภัาพสำิ�งแวดล้ี่อม  
  สำขุภัาพ อนามยั คัณุ์ภัาพ ชื้วิ่ติของประชื้าชื้นในชุื้มชื้น 
  อยา่งรุนแรง (Environmental and Health Impact  
  Assessment: EHIA) 
 • รายงานการประเมนิผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อม 
  (Environmental Impact Assessment: EIA) 
 • รายงานผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อมเบ้�องต้ิน 
  (Initial Environmental Examination: IEE) 
 • รายงานประมวลี่ห้ลัี่กการปฏิิบติัิ 
  (Code of Practice: CoP)
 • รายงานเก่�ยวกับการศก่ษามาติรการปอ้งกันแลี่ะแก้ไข 
  ผลี่กระที่บต่ิอคัณุ์ภัาพสำิ�งแวดล้ี่อมแลี่ะคัวามปลี่อดภััย  
  (Environment and Safety Assessment: ESA) 

นอกจากน่� กฟผ. ยงัได้มก่ารติิดติามติรวจสำอบคัณุ์ภัาพสำิ�งแวดล้ี่อม โดยดำาเนนิการเฝ่า้ระวังผลี่กระที่บด้านต่ิาง ๆ ท่ี่�อาจเกิด
จากการดำาเนนิงานของ กฟผ. อยา่งต่ิอเน้�อง ทัี่�งคัณุ์ภัาพอากาศ ระดับเสำย่ง คัณุ์ภัาพนำา นเิวศวิที่ยาแห้ล่ี่งนำา แลี่ะคัณุ์ภัาพ
ชื้่วิติ รวมถ่งการจัดการขยะแลี่ะเศษวัสำดุท่ี่�ไม่ใชื้้แล้ี่ว ทัี่�งได้รายงานผลี่การปฏิิบัติิติามมาติรการป้องกันแลี่ะแก้ไขผลี่กระที่บ
สิำ�งแวดล้ี่อม แลี่ะมาติรการติิดติามติรวจสำอบผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อม ทัี่�งห้มด 31 โคัรงการ โดยเสำนอรายงานดังกล่ี่าวต่ิอ
สำำานกังานคัณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลัี่งงาน (สำำานกังาน กกพ.) แลี่ะห้นว่ยงานกำากับดแ่ลี่ท่ี่�เก่�ยวขอ้ง เปน็ประจำาที่กุ 6 เด้อน

โครงการท่ี่�อย้�ระหว�างการพิจารณา

1. EHIA โคัรงการโรงไฟฟา้แมเ่มาะที่ดแที่น เคัร้�องท่ี่� 8-9 
2. EIA โคัรงการสำถานเ่ก็บรักษาแลี่ะแปรสำภัาพก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิ 
 จากของเห้ลี่วเป็นก๊าซึ่แบบลี่อยนำา (Floating Storage  
 and Regasification Unit: FSRU) พ้�นท่ี่�อ่าวไที่ยติอนบน 
3. EIA โคัรงการท่ี่าเท่ี่ยบเรอ้ FSRU 
4. EIA โคัรงการโรงไฟฟา้นำาพองที่ดแที่น 
5. EIA โคัรงการโรงไฟฟา้สำรุาษฎรธ์ุาน ่ชุื้ดท่ี่� 1-2 
6. EIA โคัรงการระบบโคัรงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ  
 ติาก 2 - แมส่ำอด (สำว่นท่ี่�พาดผา่นพ้�นท่ี่�ชื้ั�นคัณุ์ภัาพลีุ่่มนำา 
 ชื้ั�นท่ี่� 1)
7. IEE โคัรงการระบบโคัรงขา่ยไฟฟา้ 500 กิโลี่โวลี่ต์ิ แมเ่มาะ  
 3 - ลี่ำาพ่น 3 (สำว่นท่ี่�พาดผา่นพ้�นท่ี่�ปา่อนรุกัษ์เพิ�มเติิม)
8. IEE โคัรงการระบบโคัรงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ  
 ติาก 2 - แมส่ำอด (สำว่นท่ี่�พาดผา่นพ้�นท่ี่�ปา่อนรุกัษ์เพิ�มเติิม)

โครงการท่ี่�อย้�ระหว�างการศึกษา
แล้ะจัดำที่ำารายงานิ

1. EHIA โคัรงการโรงไฟฟา้พระนคัรใต้ิ (สำว่นเพิ�ม) 
2. EIA โคัรงการโรงไฟฟ้าพระนคัรเห้น้อ (สำ่วนเพิ�ม)  
 ระยะท่ี่� 1
3. EIA โคัรงการระบบโคัรงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ ลี่ำาพน่ 
 3 - สำบเมย (ส่ำวนท่ี่�พาดผ่านพ้�นท่ี่�ชื้ั�นคัณุ์ภัาพลีุ่ม่นำาชื้ั�นท่ี่� 1)
4. EIA โคัรงการระบบโคัรงขา่ยไฟฟ้า 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ จุดเชื้้�อม 
 โคัรงการโรงไฟฟา้พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติยท์ีุ่่นลี่อยนำา - เข้�อน 
 ภัม่พิลี่ (สำว่นท่ี่�พาดผา่นพ้�นท่ี่�ชื้ั�นคัณุ์ภัาพลีุ่่มนำาชื้ั�นท่ี่� 1)
5. EIA โคัรงการระบบโคัรงขา่ยไฟฟา้ 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ จุดเชื้้�อม 
 โคัรงการโรงไฟฟ้าพลัี่งงานแสำงอาทิี่ติย์ทีุ่่นลี่อยนำา -  
 วชื้ริาลี่งกรณ์ (ส่ำวนท่ี่�พาดผ่านพ้�นท่ี่�ชื้ั�นคัณุ์ภัาพลีุ่ม่นำาชื้ั�นท่ี่� 1)
6. IEE โคัรงการระบบโคัรงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ พะเยา -  
 เชื้ย่งราย (สำว่นท่ี่�พาดผา่นพ้�นท่ี่�ปา่อนรัุกษ์เพิ�มเติิม)
7. IEE โคัรงการระบบโคัรงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลี่โวลี่ต์ิ  
 บางสำะพาน 2 - สำรุาษฎร์ธุาน ่2 (วงจร 3 แลี่ะ 4) (สำว่นท่ี่� 
 พาดผา่นพ้�นท่ี่�ปา่อนรุกัษ์เพิ�มเติิม)
8. IEE โคัรงการระบบโคัรงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ  
 คัลี่องแงะ - สำติล่ี่ (สำว่นท่ี่�พาดผา่นพ้�นท่ี่�ปา่อนรุกัษ์เพิ�มเติิม)
9. IEE โคัรงการระบบเคัเบลิี่ใต้ิที่ะเลี่ 230 กิโลี่โวลี่ต์ิ ขนอม -  
 เกาะสำมยุ
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การจัดำการพล้ังงานิ
การแพร่ระบาดของโรคั COVID-19 ทัี่�วโลี่กในปี 2563 สำ่งผลี่ต่ิอสำภัาวะเศรษฐกิจไที่ยอย่างห้ล่ี่กเล่ี่�ยงไม่ได้ การดำาเนิน 
กิจกรรมที่างเศรษฐกิจในภัาคัอุติสำาห้กรรมแลี่ะธุรุกิจต่ิาง ๆ  ห้ยุดชื้ะงัก ประชื้าชื้นต้ิองปรบัตัิวเขา้สำ่ยุ่คัวิถ่ให้ม ่(New Normal) 
เปน็เห้ติใุห้ค้ัวามต้ิองการพลัี่งงานไฟฟา้สำทุี่ธุขิองระบบ กฟผ. ในป ี2563 โดยรวมติำากว่าป ี2562 อยา่งไรก็ติาม กฟผ. ติระห้นกั
ด่ว่า ไฟฟา้เปน็พลัี่งงานท่ี่�สำำาคััญอยา่งยิ�งในการดำาเนนิงานด้านการแพที่ย์ การขบัเคัล้ี่�อนเศรษฐกิจ การคัมนาคัม ฯลี่ฯ จ่งได้
ม่มาติรการดำาเนินงานอย่างรัดกุม เพ้�อให้้มั�นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของประเที่ศจะม่คัวามมั�นคัง รองรับสำถานการณ์์วิกฤติได้
ติลี่อด 24 ชัื้�วโมง 

การใช้้พลั้งงานิภายในิเพื�อผลิ้ตไฟฟ้า

กฟผ. ม่สำายงานรองผ่้ว่าการเชื้้� อเพลี่ิงเป็นผ่้รับผิดชื้อบ
กระบวนการบริห้ารเชื้้�อเพลิี่ง เพ้�อผลิี่ติแลี่ะจัดห้าเชื้้�อเพลิี่งให้้
โรงไฟฟ้าอย่างเพ่ยงพอ รวมไปถ่งการสำนับสำนุนการพัฒนา
ธุรุกิจด้านเชื้้�อเพลิี่งแลี่ะธุรุกิจเก่�ยวเน้�องของกลีุ่่ม กฟผ. แลี่ะ
มส่ำายงานรองผ่ว่้าการผลิี่ติไฟฟ้ารับผดิชื้อบกระบวนการผลิี่ติ
ไฟฟา้

ก๊าซื้ธรรมช้าติ 
กฟผ. ใช้ื้ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิจากแห้ล่ี่งอ่าวไที่ย แห้ล่ี่งบนบก (แห้ล่ี่งนำาพองแลี่ะแห้ล่ี่งสำินภั่ฮ่อม) แลี่ะ 
ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติินำาเขา้ (แห้ล่ี่งเมย่นมาแลี่ะก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิเห้ลี่ว) สำำาห้รบัการผลิี่ติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ กฟผ. 
จำานวน 324,543.52 ล้ี่านลี่ก่บาศก์ฟุติ 

ถุ�านิหินิลิ้กไนิต์ 
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะใช้ื้ถ่านห้นิลิี่กไนต์ิจากเห้มอ้งแมเ่มาะเพ้�อผลิี่ติไฟฟา้ ในป ี2563 ใช้ื้ถ่านห้นิลิี่กไนต์ิจาก
เห้มอ้งแมเ่มาะจำานวนทัี่�งสำิ�น 13.23 ล้ี่านตัิน โดยปรมิาณ์การใชื้ถ่้านห้นินอ้ยกว่าป ี2562 เล็ี่กนอ้ย เน้�องจาก
โรงไฟฟา้แมเ่มาะผลิี่ติไฟฟ้านอ้ยกว่าแผนผลิี่ติไฟฟ้าประจำาป ี

นิำ�ามันิเชื้�อเพลิ้ง 
กฟผ. ใช้ื้นำามนัเชื้้�อเพลิี่งเปน็แห้ล่ี่งพลัี่งงานห้ลัี่กในการผลิี่ติไฟฟ้าท่ี่�โรงไฟฟ้ากระบ่� (นำามนัเติา) แลี่ะใชื้เ้ปน็
เชื้้�อเพลิี่งสำำารองในกรณ์เ่ชื้้�อเพลี่งิห้ลัี่กขาดสำง่ เชื้น่ โรงไฟฟา้จะนะ (นำามนัด่เซึ่ลี่) ใชื้เ้พ้�อรองรบัเห้ติกุารณ์์
ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิแห้ล่ี่งพัฒนาร่วมไที่ย-มาเลี่เซ่ึ่ย (JDA-A18) ห้ยุดจ่ายเพ้�อบำารุงรักษาประจำาป ีนอกจากน่�  
ยงัใชื้น้ำามนัด่เซึ่ลี่ในการจุดเติาเพ้�อเริ�มเดินเคัร้�องโรงไฟฟา้แมเ่มาะ ห้ลัี่งที่ำางานบำารุงรกัษาทัี่�งติามแผน 
แลี่ะนอกแผน รวมทัี่�งมก่ารใชื้น้ำามนัด่เซึ่ลี่เพ้�อที่ดสำอบเดินเคัร้�องโรงไฟฟา้พระนคัรใต้ิที่ดแที่น (SBRP1) 
ภัาพรวมป ี2563 กฟผ. ใชื้น้ำามนัเติาเปน็จำานวน 28.86 ล้ี่านลิี่ติร แลี่ะนำามนัด่เซึ่ลี่จำานวน 32.24 ล้ี่านลิี่ติร

นิำ�ามันิป้าล์้มดิำบั 
กฟผ. ใชื้น้ำามนัปาล์ี่มดิบเพ้�อผลิี่ติไฟฟา้ท่ี่�โรงไฟฟ้าบางปะกง ติามแนวที่างการดด่ซัึ่บนำามนัปาล์ี่มดิบ  
(เพิ�มเติิม) ท่ี่�ภัาคัรัฐกำาห้นด โดยป ี2563 มป่รมิาณ์การใชื้น้ำามนัปาล์ี่มดิบทัี่�งสำิ�นจำานวน 144.36 ล้ี่านลิี่ติร

กฟผ. ใชื้เ้ชื้้�อเพลิี่งท่ี่�ห้ลี่ากห้ลี่ายเปน็แห้ล่ี่งพลัี่งงานผลิี่ติไฟฟา้ 
คัรอบคัลุี่มทัี่�งแห้ล่ี่งพลัี่งงานเชื้้� อเพลิี่งห้มุนเว่ยนแลี่ะไม่
ห้มนุเว่ยน เพ้�อให้ก้ารผลิี่ติไฟฟา้ในประเที่ศไที่ยมค่ัวามมั�นคัง 
เชื้้�อถ้อได้ ในราคัาท่ี่�เห้มาะสำม โดยในป ี2563 กฟผ. มป่รมิาณ์
การใชื้เ้ชื้้�อเพลิี่งจากแห้ล่ี่งต่ิาง ๆ ดังน่� 

นอกจากน่� กฟผ. ยงัผลิี่ติไฟฟา้จากแห้ล่ี่งพลัี่งงานห้มนุเว่ยนอ้�น ๆ  ได้แก่ พลัี่งงานนำา คัวามร้อนใต้ิภิัภัพ พลัี่งแสำงอาทิี่ติย ์แลี่ะ
พลัี่งงานลี่ม โดยสำามารถผลิี่ติไฟฟา้จ่ายเขา้ระบบสำง่ไฟฟา้ติลี่อดป ี2563 ได้เท่ี่ากับ 4,139.33 กิกะวัติต์ิ-ชื้ั�วโมง (GWh) 

 ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิ (ล้ี่านลี่ก่บาศก์ฟตุิ)   324,543.52   303,583.20  297,001.05

 นำามนัเติา (ล้ี่านลิี่ติร) 28.86  25.35 7.85

 ถ่านห้นิ (ล้ี่านตัิน) 13.24  13.76 14.22

 นำามนัด่เซึ่ลี่ (ล้ี่านลิี่ติร) 32.23  28.28 27.36

 นำามนัปาล์ี่ม (ล้ี่านลิี่ติร) 144.36  257.12 0

ปีรัะเภทเช่ื่�อเพัลิำง ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

แหล่ำงพัลัำงงาน ปีริัมิาณพัลัำงงานใชื่�ภายใน
เพ่ั�อผู้ลิำตไฟฟา้ (GWh)

ปีริัมิาณพัลัำงงานไฟฟา้ส่่งออก
(GWh)

พลัุงงานหมุนเวิย่น

นำา

คัวามรอ้นใต้ิพภิัพ

แสำงอาทิี่ติย์

ลี่ม

นำามนัปาล์ี่ม

พลัุงงานไมห่มุนเวิย่น

ก๊าซึ่ธุรรมชื้าติิ

นำามนัเติา

นำามนัด่เซึ่ลี่

ถ่านห้นิลิี่กไนต์ิ

ริวิม

หมายเหตุ ุ  ไมค่ัรอบคัลุี่มถ่งไฟฟา้นำาเขา้จาก กฟภั. แลี่ะ กฟน. 

-

-

-

-

1,441.89

4,056.54

1.01

9.98

71.8

486.32

41,739.00

97.97

154.09

16,550.45

63,167.17

ป้ริมาณการใช้้พลั้งงานิภายในิเพื�อผลิ้ตไฟฟ้าแล้ะพลั้งงานิไฟฟ้าสิ่�งออกของ กฟผ. ป้ระจำาปี้ 2563

86,133.94

327.29

341.00

47,057.50

135,301.62
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ปีรัะเภทผู้้�ผู้ลิำตไฟฟา้ภายนอก ปีริัมิาณพัลัำงงานท่�รัับุซ่ี�อ (GWh)

ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้เอกชื้นรายให้ญ ่

ผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้เอกชื้นรายเล็ี่ก 

ไฟฟ้าจากต่ิางประเที่ศ

ริวิม

45,269.12

53,468.44

29,572.69

128,310.25

ปีี คัวามิเข�มิการัใชื่�พัลัำงงานไฟฟา้
ภายในส่ำานักใหญ่ กฟผู้. (kWh/คัน/ปีี)

2561

2562

2563

3,908.90

4,405.16

5,377.62

การใช้้พลั้งงานิไฟฟ้าภายในิสิ่ำานัิกงานิ 

กฟผ. ให้ค้ัวามสำำาคััญกับการบรหิ้ารจัดการพลัี่งงานภัายในองค์ัการ โดยได้กำาห้นดนโยบายการประห้ยดัพลัี่งงาน ดำาเนนิการ
ติามมาติรการอนุรักษ์พลัี่งงาน แลี่ะได้แต่ิงตัิ�งคัณ์ะกรรมการด้านการจัดการพลัี่งงานคัวบคุัม กฟผ. แลี่ะคัณ์ะกรรมการ 
ผ่ต้ิรวจประเมนิด้านการจัดการพลัี่งงาน รวมถ่งมม่าติรการอนรุกัษ์พลัี่งงานไฟฟ้า
 
ในป ี2563 กฟผ. ได้ดำาเนนิการเพ้�อลี่ดปรมิาณ์การใชื้พ้ลัี่งงานไฟฟา้ในสำำานกังานให้ญ ่โดยการเปล่ี่�ยนห้ลี่อดฟลี่อ่อเรสำเซึ่นต์ิ
เปน็ห้ลี่อด LED ท่ี่�อาคัาร ที่.100 ที่.082 แลี่ะ ที่.083 จำานวน 14,900 ห้ลี่อด ซ่ึ่�งสำง่ผลี่ให้ม้ป่รมิาณ์การใชื้พ้ลัี่งงานลี่ดลี่ง จำานวน 
472,032 กิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง/ป ีรวมถ่งดำาเนนิการติามมาติรการลี่ดเวลี่าเปดิ-ปดิ ระบบปรบัอากาศรวมศน่ย ์ ท่ี่�อาคัาร ที่.100 
ที่.101 แลี่ะ ที่.102 แลี่ะการจัดที่ำาโปสำเติอร์ประชื้าสัำมพนัธุ ์ซ่ึ่�งสำามารถลี่ดพลัี่งงาน 3 อาคัาร ได้รวม 846,225 กิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง 
โดยติลี่อดป ี2563 สำำานกังานให้ญ ่กฟผ. มก่ารใชื้พ้ลัี่งงานไฟฟา้ทัี่�งสำิ�น 34,846,982 กิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมง คิัดเปน็คัวามเขม้ปรมิาณ์
ไฟฟา้เท่ี่ากับ 5,377.62 กิโลี่วัติต์ิ-ชื้ั�วโมงต่ิอคันต่ิอป ี

การใช้้พลั้งงานิภายนิอก กฟผ. 

นอกเห้น้อจากกำาลัี่งการผลิี่ติไฟฟ้าภัายใน กฟผ. ยังรับซ้ึ่�อ
ไฟฟา้จากผ่ผ้ลิี่ติไฟฟา้ภัายนอกด้วย โดยในป ี2563 โรงไฟฟ้า
ทัี่�งห้มดในระบบมก่ำาลัี่งผลิี่ติติามสำญัญารวม 45,476.37 เมกะ
วัติต์ิ แบง่เปน็โรงไฟฟา้ของ กฟผ. ซึ่่�งมก่ำาลัี่งผลิี่ติติามสำญัญา 
16,037.32 เมกะวัติต์ิ คิัดเปน็รอ้ยลี่ะ 35.26 แลี่ะการรบัซึ่้�อ
ไฟฟ้าจากผ่้ผลิี่ติไฟฟ้าภัายนอก ได้แก่ ผ่้ผลิี่ติไฟฟ้าเอกชื้น 

รายให้ญ ่14,248.50 เมกะวัติต์ิ คิัดเปน็รอ้ยลี่ะ 31.33 ผ่ผ้ลิี่ติ
ไฟฟ้าเอกชื้นรายเล็ี่ก 9,473.95 เมกะวัติต์ิ คิัดเป็นร้อยลี่ะ 
20.84 แลี่ะไฟฟ้าจากต่ิางประเที่ศ 5,716.60 เมกะวัติต์ิ คิัดเปน็
ร้อยลี่ะ 12.57 ของกำาลัี่งผลิี่ติรวมทัี่�งประเที่ศ สำามารถ
แจกแจงปริมาณ์การใชื้้พลัี่งงานภัายนอก จากปริมาณ์
พลัี่งงานท่ี่� กฟผ. รบัซ้ึ่�อ ได้ดังน่�
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หมายเหตุ:ุ 1/  นำาจ้ด ห้มายถ่ง นำาท่ี่�มค่่ัาของแขง็ลี่ะลี่ายนำา (Total Dissolved Solid: TDS) ไมเ่กิน 1,000 มลิี่ลิี่กรมั/ลิี่ติร 
  2/  นำาอ้�น ๆ ห้มายถ่ง นำาท่ี่�มค่่ัาของแขง็ลี่ะลี่ายนำา (Total Dissolved Solid: TDS) ตัิ�งแต่ิ 1,000 มลิี่ลิี่กรมั/ลิี่ติร ข่�นไป 
 /3  คัำานวณ์จากสำต่ิรอยา่งง่าย ปรมิาณ์นำาใชื้ ้= ปรมิาณ์นำาท่ี่�ด่งจากภัายนอก – ปรมิาณ์นำาท่ี่�ระบายออก
 /4   ปรมิาณ์การด่งนำาแลี่ะการระบายนำาป ี2563 เพิ�มข่�นอยา่งมน่ยัสำำาคััญ เน้�องจากเปน็ปแีรกท่ี่�มก่ารนบัรวมปรมิาณ์นำาท่ี่�ใชื้ใ้นกระบวนการผลิี่ติ  
                            ไฟฟ้าของโรงไฟฟา้พลัี่งนำา ซึ่่�งเปน็นำาท่ี่�ด่งเขา้แลี่ะระบายออกกลัี่บสำ่แ่ห้ล่ี่งนำาธุรรมชื้าติิ
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การจัดำการนิ�ำา
กฟผ. ติระห้นกัถ่งคัวามสำำาคััญในการบริห้ารจัดการนำาอย่าง
คัรอบคัลีุ่ม ตัิ�งแต่ิการด่งนำามาใชื้้จนถ่งการระบายนำาทิี่�ง 
สำ่่ภัายนอก เพ้�อลี่ดผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิดข่�นจากกิจกรรมของ 
กฟผ. ต่ิอทัี่�งสำิ�งแวดล้ี่อมแลี่ะชุื้มชื้นโดยรอบ ซึ่่�งเปน็ผ่ม้ส่ำว่นได้
สำว่นเสำย่ท่ี่�สำำาคััญขององค์ัการ 

การดึำงนิำ�าจากภายนิอกมาใช้้ 

กฟผ. ด่งนำาจากแห้ล่ี่งต่ิาง ๆ  มาใชื้ส้ำำาห้รบักระบวนการผลิี่ติไฟฟา้แลี่ะการอุปโภัคั 
ประกอบด้วยนำาผวิดิน นำาบาดาลี่ แลี่ะนำาจากองค์ักรอ้�น ซึ่่�งได้แก่ นำาประปา   

การใชื้น้ำาสำดัสำว่นห้ลัี่กท่ี่�โรงไฟฟา้พลัี่งคัวามรอ้น จำานวน 8 แห้ง่ ของ กฟผ. มก่าร
ด่งนำาจากแห้ล่ี่งนำาใกล้ี่เค่ัยง ทัี่�งจากแห้ล่ี่งนำาติามธุรรมชื้าติิ อาทิี่ แมน่ำาเจ้าพระยา 
แมน่ำาบางปะกง คัลี่องปกาสำยั แลี่ะคัลี่องโพมา แลี่ะแห้ล่ี่งนำาท่ี่�สำรา้งข่�น เชื้น่ อ่าง
เก็บนำาแมข่าม แลี่ะอ่างเก็บนำาแมจ่าง เปน็ต้ิน โดยทัี่�งห้มดไมเ่ปน็แห้ล่ี่งนำาในพ้�นท่ี่�
อนรุกัษ์ห้รอ้พ้�นท่ี่�คุ้ัมคัรองในระดับประเที่ศแลี่ะระดับสำากลี่ แลี่ะไมม่จ่ำานวนสำายพันธุุ์
ท่ี่�อนรุกัษ์แลี่ะคัุ้มคัรอง อยา่งไรก็ติาม โรงไฟฟ้าที่กุแห้ง่ของ กฟผ. ได้ติระห้นกัถ่ง
คัวามสำำาคััญต่ิอผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิดข่�นต่ิอที่รพัยากรนเิวศแห้ล่ี่งนำาแลี่ะคัวามห้ลี่าก
ห้ลี่ายของชื้นดิพนัธุุ ์จ่งได้ดำาเนนิการติิดตัิ�งติะแกรงกั�นสำตัิว์นำาแลี่ะสำตัิว์นำาวัยอ่อน
ไว้บรเิวณ์จุดสำบ่นำาเขา้ของโรงไฟฟา้ แลี่ะจัดกิจกรรมปล่ี่อยพนัธุุป์ลี่า เพ้�อเปน็การ
เพิ�มปรมิาณ์แลี่ะอนรุกัษ์พนัธุุสั์ำติว์นำาเปน็ประจำาอยา่งต่ิอเน้�องที่กุปี
 

การใช้้นิำ�า

นำาท่ี่�ด่งจากแห้ล่ี่งนำาต่ิาง ๆ จะนำาไปใน 2 สำว่นห้ลัี่ก สำว่นแรกค้ัอกระบวนการผลิี่ติแลี่ะการอุปโภัคัภัายใน เชื้น่ การผลิี่ติไฟฟ้า  
การบำารุงรกัษาอุปกรณ์แ์ลี่ะเคัร้�องจักร แลี่ะการใชื้น้ำาในสำถานท่ี่�ปฏิิบติัิงาน เปน็ต้ิน สำว่นท่ี่�สำองกระบวนการระบายคัวามรอ้น 
ของโรงไฟฟา้พลัี่งงานคัวามรอ้น (ระบบห้ล่ี่อเยน็) ซึ่่�งมก่ารเว่ยนใชื้ซ้ึ่ำาก่อนระบายออก 

การประเมนิผลี่กระที่บจากการใชื้้นำาแลี่ะการจัดการนำาทิี่�งท่ี่�
ระบายออกสำ่่ภัายนอก ได้ดำาเนินงานผ่านกระบวนการ
ประเมินผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อม (EIA) ห้ร้อการประเมินผลี่ 
กระที่บต่ิอสำิ�งแวดล้ี่อมแลี่ะสำขุภัาพ (EHIA) ของโคัรงการแลี่ะ
ถ้อปฏิิบติัิในการดำาเนนิงาน 

กฟผ. มก่ารประเมนิผลี่กระที่บจากการใชื้น้ำาจากแห้ล่ี่งนำาต่ิาง ๆ  ของโรงไฟฟ้าก่อนดำาเนนิโคัรงการ โดยระบุรายลี่ะเอ่ยดของ
การใช้ื้นำาจากแห้ล่ี่งนำาไว้ในรายงานการวิเคัราะห้ผ์ลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อมของโรงไฟฟา้ ซ่ึ่�งได้รบัคัวามเห้น็ชื้อบจากคัณ์ะรฐัมนติร่
แล้ี่ว สำำาห้รบัในชื้ว่งดำาเนนิโคัรงการ โรงไฟฟา้ที่กุแห้ง่ของ กฟผ. จะต้ิองได้รบัอนญุาติจากห้นว่ยงานอนญุาติต่ิาง ๆ  ติามพ้�นท่ี่�
ในการด่งนำาจากแห้ล่ี่งนำาไปใชื้ ้นอกจากน่� โรงไฟฟา้บางแห้ง่ยังมก่ารจัดตัิ�งคัณ์ะที่ำางานติิดติามติรวจสำอบการสำบ่นำาจากแห้ล่ี่งนำา 
โดยมก่ารขออนุญาติคัณ์ะที่ำางานฯ เพ้�อสำ่บนำาจากแห้ล่ี่งนำาเข้าสำ่่โรงไฟฟ้า ซึ่่�งจากการดำาเนินงานท่ี่�ผ่านมา พบว่า แห้ล่ี่งนำา 
ที่กุแห้ง่สำามารถรองรบัการใชื้น้ำาจากโรงไฟฟา้ได้ ทัี่�งในชื้ว่งฤดแ่ล้ี่งแลี่ะฤดฝ่่น โดยไมเ่ปน็การแยง่การใชื้น้ำาจากชุื้มชื้น 

ทัี่�งน่� กฟผ. ได้มก่ารจัดที่ำามาติรการรองรบัภััยแล้ี่ง เพ้�อให้ส้ำามารถรกัษาเสำถ่ยรภัาพในการผลิี่ติไฟฟา้ โดยไมต้่ิองสำบ่นำาเพิ�มเติิม
ได้เปน็ระยะเวลี่าต่ิอเน้�อง มก่ารปรบัเปล่ี่�ยนแผนการซึ่อ่มประจำาปใีห้ส้ำอดรบักับปรมิาณ์นำา รวมไปถ่งการที่ำาคัวามเข้าใจกับ
ชุื้มชื้นเก่�ยวกับการใชื้น้ำารว่มกันอ่กด้วย 

การจัดำการบัำาบััดำนิำ�าท่ี่�ใช้้แล้้ว 

โรงไฟฟ้าพลัี่งคัวามร้อนของ กฟผ. มก่ารติิดตัิ�งระบบบำาบดันำา
ให้ม้ค่่ัาอย่ใ่นเกณ์ฑ์์มาติรฐานติามท่ี่�กฎห้มายกำาห้นด ก่อนจะ
นำาไปไว้ในบอ่พักนำาภัายในพ้�นท่ี่�ของโรงไฟฟ้า แลี่ะระบายลี่ง
สำ่แ่ห้ล่ี่งนำาใกล้ี่เค่ัยง ซ่ึ่�งเปน็แห้ล่ี่งนำาท่ี่�ได้รบัอนญุาติ เช่ื้น คัลี่อง
ปกาสัำย ซึ่่�งรับการระบายนำาจากโรงไฟฟ้ากระบ่� แลี่ะคัลี่อง 
26 ซ่ึ่�งรบัการระบายนำาจากโรงไฟฟา้วังนอ้ย เปน็ต้ิน สำำาห้รบั
โรงไฟฟ้าห้ลี่ายแห้ง่ มก่ารนำานำาในบอ่พกันำาท่ี่�ผา่นการบำาบดั
แล้ี่ว ไปใช้ื้ในการรดนำาต้ินไม้ภัายในโรงไฟฟ้าทัี่�งห้มด โดยไม่ม่
การระบายลี่งสำ่แ่ห้ล่ี่งนำาภัายนอก มเ่พย่งการระบายนำาห้ล่ี่อ
เยน็ ซ่ึ่�งผา่นการดำาเนนิการลี่ดอุณ์ห้ภัม่ก่ิอนระบายลี่งสำ่แ่ห้ล่ี่ง
นำาเท่ี่านั�น โดยอุณ์ห้ภัม่ขิองนำาห้ล่ี่อเยน็ท่ี่�ระบายลี่งสำ่แ่ห้ล่ี่งนำา 
จะถ่กคัวบคุัมให้้ม่ค่ัาอย่่ในช่ื้วงท่ี่�ไม่สำ่งผลี่กระที่บต่ิอสัำติว์นำา 
แลี่ะม่ค่ัาอย่่ในเกณ์ฑ์์มาติรฐานติามท่ี่�กฎห้มายกำาห้นดอย่าง
ต่ิอเน้�อง ทัี่�งน่� แห้ล่ี่งนำาท่ี่�รับนำาห้ล่ี่อเยน็ท่ี่�ผา่นการบำาบดัแล้ี่ว 
ไมเ่ปน็พ้�นท่ี่�อนุรักษ์ห้ร้อพ้�นท่ี่�คัุ้มคัรองในระดับประเที่ศแลี่ะ
สำากลี่ แลี่ะไมม่จ่ำานวนสำายพนัธุุท่์ี่�อนรุกัษ์แลี่ะคัุ้มคัรอง

ปัริมิาณนำาท่�ด้้งจากภายนอก 

ปัริมิาณนำาทั�งหมด้

นำาผวิดิน (รวมนำาฝ่น)

 - ปรมิาณ์นำาจ้ด /1

 - ปรมิาณ์นำาอ้�น ๆ /2

นำาบาดาลี่

 - ปรมิาณ์นำาจ้ด /1

 - ปรมิาณ์นำาอ้�น ๆ /2

นำาจากองค์ักรอ้�น

 - ปรมิาณ์นำาจ้ด /1

 - ปรมิาณ์นำาอ้�น ๆ /2

นำาที่ะเลี่

ปัริมิาณนำาทิ�งท่�ริะบายออก 

ปัริมิาณนำาทิ�งท่�ปัลุ่อยออกนอกองค์การิทั�งหมด้

 - ปรมิาณ์นำาทิี่�งท่ี่�ปล่ี่อยสำ่แ่ห้ล่ี่งนำาผวิดิน

 - ปรมิาณ์นำาทิี่�งท่ี่�ปล่ี่อยสำ่แ่ห้ล่ี่งนำาใต้ิดิน

 - ปรมิาณ์นำาทิี่�งท่ี่�ปล่ี่อยสำ่ท่ี่ะเลี่

 - ปรมิาณ์นำาทิี่�งท่ี่�ปล่ี่อยสำ่อ่งค์ักรอ้�น

 - ปรมิาณ์นำาทิี่�งท่ี่�เปน็นำาจ้ด /1

 - ปริมาณ์นำาทิี่�งท่ี่�เปน็นำาอ้�น ๆ /2

ปัริมิาณนำาใช้ั 

ปัริมิาณนำาใช้ัทั�งหมด้ /3

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

ล้ี่านลิี่ติร

616,291.77

615,214.03

            N/A

            N/A

133.63

            N/A

            N/A

944.11

944.11

           -

           -

   112,395.21

   110,985.21

1,410.00

           -

           -

            N/A

            N/A

   503,896.56

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-

-

N/A

N/A

N/A

-

-

N/A

N/A

N/A

29,523,898.58  

29,523,155.68

29,213,556.58

309,599.11

126.51

126.51

       -

616.38

616.38

       -

       -

29,086,578.04

29,084,888.04

1,690.00

       -

       -

29,062,485.25

24,092.78

437,320.54

2,498,472.94

2,498,294.01

2,225,967.97

272,326.03

45.00

45.00

        -

133.94

133.94

        -

        -

2,442,897.39

2,441,207.39

1,690.00

        -

        -

2,421,236.61

21,660.78

55,575.55

ข�อม้ิลำ หน่วย พ่ั�นท่�ขาดัแคัลำนนำ�า พ่ั�นท่�ขาดัแคัลำนนำ�าทุกพ่ั�นท่� ทุกพ่ั�นท่�

ปีี 2562 ปีี 2563/4

นอกจากการจัดการนำาท่ี่�เก่�ยวกับองค์ัการแล้ี่ว กฟผ. ยงัมส่่ำวน
ร่วมในคัวามร่วมม้อระห้ว่างรัฐเพ้�อการจัดการนำาในภั่มิภัาคั 
โดยผ่ว่้าการ กฟผ. รว่มเปน็คัณ์ะกรรมการแมน่ำาโขงแห้ง่ชื้าติิ
ไที่ย (Thai National Mekong Committee: TNMC) ท่ี่�จัดตัิ�ง
ข่�นภัายใต้ิคัณ์ะกรรมาธุกิารแมน่ำาโขง (MRC) ซึ่่�งเปน็องค์ักร
ระห้ว่างรัฐบาลี่ท่ี่�ดำาเนินการเพ้�อการพัฒนาลีุ่่มนำาโขงอย่าง
ยั�งยน้ ผา่นการเจรจาแลี่ะคัวามรว่มมอ้ภัายในประเที่ศลีุ่ม่นำาโขง
ติอนล่ี่าง ได้แก่ ประเที่ศเว่ยดนาม สำปป.ลี่าว กัมพช่ื้า แลี่ะไที่ย 
โดยมร่ะเบย่บปฏิิบติัิเพ้�อการบริห้ารจัดการแมน่ำาโขง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านแนวที่างการแบ่งปันข้อม่ลี่คัวามร่้ด้านวิชื้าการท่ี่�
เก่�ยวข้อง ด้านการติิดติามการใช้ื้นำา ด้านการติิดติามคัวาม
ร่วมมอ้ในการใชื้น้ำา ด้านการดแ่ลี่รักษาภัาวะการไห้ลี่ของนำา 
แลี่ะด้านคัณุ์ภัาพนำา
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แว
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อม
กี่า

รดำ
ำาเ

นินิ
งา

นิดำ
านิ

สิ่ง
คม

ปริมาณแลิะควิามเข้มขอบเขตท่ี่� 1

ปริมาณการปล่ิอย
ขอบเขตท่ี่� 1 (tCO2e)

ควิามเข้ม
ขอบเขตท่ี่� 1 (kgCO2e/kWh)

30,800,000

31,000,000

31,200,000

31,400,000

31,600,000

31,800,000 0.8

0.5

0.7

0.6

0.4

31,058,869

0.4964

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

31,239,074 31,580,335

30,600,000

0.5013
0.5049
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การจัดำการค่ณภาพอากาศ

การป้ล้�อยก๊าซื้เรือนิกระจก

การไฟฟ้าฝ่่ายผลิี่ติแห้่งประเที่ศไที่ยให้้การสำนับสำนุน 
กรอบอนุสำัญญาสำห้ประชื้าชื้าติิ ว่าด้วย การเปล่ี่�ยนแปลี่ง
สำภัาพภัม่อิากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC) เพ้�อร่วมเป็นสำ่วนห้น่�ง 
ในการบรรเที่าปัญห้าการเปล่ี่�ยนแปลี่งสำภัาพภั่มิอากาศ  
ซึ่่�งสำ่งผลี่กระที่บต่ิอการดำาเนินธุุรกิจ กฟผ. ทัี่�งที่างติรงแลี่ะ
ที่างอ้อม อาทิี่ การเปล่ี่�ยนแปลี่งพฤติิกรรมผ่้ใชื้้ไฟฟ้า  
การเปล่ี่�ยนแปลี่งของนำาฝ่น คัวามเร็วลี่ม แลี่ะแสำงอาทิี่ติย ์ 
ท่ี่�กระที่บต่ิอการผลิี่ติไฟฟา้จากพลัี่งงานห้มนุเว่ยน ด้วยเห้ตินุ่� 
กฟผ. จ่งนอ้มรบันโยบายการบริห้ารจัดการก๊าซึ่เรอ้นกระจก
ท่ี่�ประเที่ศไที่ยแสำดงเจติจำานงการลี่ดก๊าซึ่เรอ้นกระจกท่ี่�เห้มาะสำม
ของประเที่ศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: 
NAMA) ให้ไ้ด้รอ้ยลี่ะ 7-20 ภัายในป ี2563 แลี่ะมส่่ำวนรว่มใน
การลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกภัายห้ลัี่งปี 2563 (Nationally  
Determined Contribution: NDC) ให้้ได้ร้อยลี่ะ 20-25 
ภัายในป ี2573 ด้วยคัวามมุง่มั�นท่ี่�จะเปน็สำว่นห้น่�งในการรกัษา
ระดับคัวามเข้มข้นของก๊าซึ่เร้อนกระจกในบรรยากาศให้้อย่ ่
ในระดับท่ี่�ไม่เป็นอันติรายต่ิอการดำารงชื้่วิติของมนุษย์  
การดำาเนินงานดังกล่ี่าวบริห้ารจัดการโดยคัณ์ะกรรมการ
บริห้ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจก (คับกจ.) ซ่ึ่�งประกอบด้วย 
ผ่บ้รหิ้ารระดับสำง่จากที่กุสำายงานบรหิ้าร ที่ำาห้นา้ท่ี่�กำากับด่แลี่

การถ่ายที่อดนโยบายแลี่ะติิดติามผลี่การดำาเนินงานอย่าง 
ใกล้ี่ชื้ดิ โดยมก่องบริห้ารจัดการก๊าซึ่เรอ้นกระจกที่ำาห้นา้ท่ี่�ใน
ระดับปฏิิบติัิการรว่มกับทุี่กห้นว่ยงานท่ี่�เก่�ยวขอ้งในองค์ัการ 

กฟผ. ประกาศนโยบายการบริห้ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจก
ทัี่�วทัี่�งองค์ัการตัิ�งแต่ิป ี2550 ปรบัปรุงคัรั�งล่ี่าสำดุเม้�อป ี2561 
มุ่งมั�นในการเป็นผ่้นำาในการลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกในภัาคัผลิี่ติ
ไฟฟา้ โดยใชื้เ้ที่คัโนโลี่ยท่่ี่�สำะอาดแลี่ะมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ พรอ้ม
ทัี่�งพฒันาเคัรอ้ข่ายการบริห้ารจัดการก๊าซึ่เรอ้นกระจกในภัาคั
ผลิี่ติไฟฟ้า สำง่เสำรมิการวิจัยพัฒนาเที่คัโนโลี่ยแ่ลี่ะนวัติกรรม
ลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจก พร้อมดำาเนินการติามมาติรการห้ร้อ
โคัรงการลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกท่ี่�เก่�ยวข้อง แลี่ะสำนับสำนุน 
ให้เ้กิดการพัฒนาติลี่าดคัาร์บอนในประเที่ศไที่ย โดยกำาห้นด
แผนระยะยาวผ่านยุที่ธุศาสำาติร์ 4 ด้าน ได้แก่ การลี่ดก๊าซึ่
เร้อนกระจกให้้บรรลุี่เป้าห้มายขององค์ัการ การสำร้างคัวาม
เข้าใจ การรับร้่ แลี่ะคัวามร่วมม้อกับผ่้ม่สำ่วนได้สำ่วนเสำ่ย  
การเป็นห้น่วยงานกลี่างด้านการลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจก 
ในภัาคัผลิี่ติไฟฟ้า แลี่ะการวิจัยแลี่ะพัฒนา ทัี่�งน่� เป้าห้มาย 
การลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกจากการดำาเนินงาน แบ่งออกเป็น
ระยะสำั�นแลี่ะระยะยาว ดังน่�

ตัวช่ื่�วัดั

ค่ัาเป้ีาหมิาย

รัะยะสั่�น รัะยะยาว

การลี่ดก๊าซึ่เรอ้นกระจกระดับมาติรการ 4 ล้ี่านตัินคัาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า 10 ล้ี่านตัินคัาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า

(ปีี 2563) (ปีี 2573)

ป้ริมาณการป้ล้�อยก๊าซื้เรือนิกระจกที่างตรงแล้ะที่างอ้อม 

กฟผ. ได้จัดที่ำาบัญชื้่การปล่ี่อยแลี่ะด่ดกลัี่บก๊าซึ่เร้อนกระจก
ขององค์ัการ โดยอ้างอิงวิธุค่ัำานวณ์แลี่ะการรายงานการปล่ี่อย
ก๊าซึ่เร้อนกระจกขององค์ักรติามมาติรฐาน ISO 14064-1 โดย
ได้ดำาเนินงานติรวจวัด เก็บข้อม่ลี่แลี่ะรายงานการปล่ี่อย 
ก๊าซึ่เร้อนกระจกแบบคัวบคัุมการดำาเนินงาน (Operational 
Control) คัรอบคัลุี่มการดำาเนินงานของ กฟผ. ท่ัี่วประเที่ศ 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าประเภัที่ต่ิาง ๆ เห้ม้อง เข่้อน สำำานักงาน  

แลี่ะระบบสำายสำ่งไฟฟ้าแรงสำ่ง แต่ิไม่นับรวมปริมาณ์ 
การปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกท่่ี่เกิดข้่นจากโรงงานห้ร้อ 
บริษัที่ท่่ี่ กฟผ. ไมม่ส่ำ่วนเป็นเจ้าของห้ร้อไมม่อ่ำานาจคัวบคัุม
การดำาเนินงาน ท้ัี่งน่้ ก๊าซึ่เร้อนกระจกท่่ี่พิจารณ์า ได้แก่ 
คัารบ์อนไดออกไซึ่ด์ (CO2) มเ่ที่น (CH4) ไนติรัสำออกไซึ่ด์ (N2O) 
เพอร์ฟลี่่ออโรคัาร์บอน (PFCs) ไฮโดรฟล่ี่ออโรคัาร์บอน 
(HFCs) แลี่ะซัึ่ลี่เฟอร์เฮกซึ่ะฟลี่่ออไรด์ (SF6) สำ่วนไนโติรเจน

ไติรฟลี่อ่อไรด์ (NF3) ไมเ่ก่่ยวขอ้งกับการดำาเนนิงานของ กฟผ. 
โดยอ้างอิงข้อม่ลี่ค่ัาศักยภัาพในการที่ำาให้้เกิดภัาวะโลี่กร้อน 
(Global Warming Potential) จาก Global Warming  
Potential Values 100 Years - the IPCC’s Fifth Assessment 
Report (AR5) โดยกำาห้นดให้ป่้ 2561 เป็นป่ฐาน ซึ่่่งเป็นป่แรก
ท่่ี่ม่การรายงานข้อม่ลี่รวมท้ัี่งองค์ัการ ท้ัี่งน่้ได้พิจารณ์าใชื้้
ค่ัาสำมัประสิำที่ธุิก์ารปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจก (Emission Factor) 
สำมมติิฐาน แลี่ะการจัดที่ำารายงานการปล่ี่อยแลี่ะด่ดกลัี่บ 
ก๊าซึ่เร้อนกระจกขององค์ักร สำอดคัล้ี่องกับข้อกำาห้นดติาม 
มาติรฐาน ISO 14064-1 ในป่ 2563 กฟผ. ได้ปล่ี่อยก๊าซึ่ 
เรอ้นกระจกที่างติรง (ขอบเขติท่่ี่ 1) ที่างอ้อม (ขอบเขติท่่ี่ 2) 
แลี่ะที่างอ้อมอ่้น ๆ (ขอบเขติท่่ี่ 3) รวมท้ัี่งสำิน้ 31,586,257.97 
ตัินคัารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า (tonnes of carbon dioxide 
equivalent: tCO2e)

ปี

2561
ปี

2562
ปี

2563

31,064,431.86 31,245,606.44 31,586,257.97

การัปีล่ำอยก๊าซีเร่ัอนกรัะจกทั�งหมิดั (tCO2e)

ความเข้มการป้ล้�อยก๊าซื้เรือนิกระจกที่างตรงแล้ะที่างอ้อม
 
กฟผ. ประเมนิคัวามเข้มการปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกต่ิอพลัี่งงานไฟฟ้าท่่ี่ผลิี่ติได้เป็นประจำาทีุ่กป่ เพ้่อใชื้้วางแผนแลี่ะติิดติาม
ประสำิที่ธุิภัาพการบริห้ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจกขององค์ัการในภัาพรวม โดยในป่ 2563 กฟผ. ได้ผลี่ิติไฟฟ้าสำุที่ธุิ 
63,624,302.133 เมกะวัติต์ิ-ชื้ั่วโมง (MWh) ปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกท้ัี่งสำิ้น 31,586,257.97 tCO2e คิัดเป็นคัวามเข้ม 
การปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกต่ิอการผลิี่ติไฟฟ้าสุำที่ธุิได้เท่ี่ากับ 0.4964 kgCO2e/kWh ประกอบด้วยคัวามเข้มของ 
ก๊าซึ่เรอ้นกระจกที่างติรง (ขอบเขติท่่ี่ 1) เท่ี่ากับ 0.4964 kgCO2e/kWh ที่างอ้อม (ขอบเขติท่่ี่ 2) เท่ี่ากับ 0.00007776  kgCO2e/kWh 
แลี่ะที่างอ้อมอ่้น ๆ (ขอบเขติท่่ี่ 3) เท่ี่ากับ 0.00001533 kgCO2e/kWh  
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ปริมาณแลิะควิามเข้มขอบเขตท่ี่� 2

ปริมาณแลิะควิามเข้มขอบเขตท่ี่� 3

ปริมาณการปล่ิอย
ขอบเขตท่ี่� 2 (tCO2e)

ปริมาณการปล่ิอย
ขอบเขตท่ี่� 3 (tCO2e)

ควิามเข้ม
ขอบเขตท่ี่� 2 (kgCO2e/kWh)

ควิามเข้ม
ขอบเขตท่ี่� 3 (kgCO2e/kWh)
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 5,499 

1,033

 4,948 

4,500

-

0.00008564

0.00000478

0.00008824

0.00001658

ปริมาณ์การปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกขอบเขติท่่ี่ 1-3 จากการดำาเนนิงาน (Operational Control) ของ กฟผ.

หมายเหตุ ุ
ขอบเขติท่ี่� 1 ประกอบด้วยการเผาไห้ม้เชื้้�อเพลิี่งในกระบวนการผลิี่ติไฟฟ้า การใช้ื้พาห้นะขององค์ักร การที่ำาเห้มอ้งถ่านห้นิ การปล่ี่อย CO2 ในกระบวนการกำาจัด  
 SO2 (FGD) แลี่ะการใชื้ ้SF6 ในการดับ Arc ระบบไฟฟา้แรงสำง่
ขอบเขติท่ี่� 2 จากการใชื้พ้ลัี่งงานไฟฟ้าจากภัายนอก (กฟภั. แลี่ะ กฟน.) 
ขอบเขติท่ี่� 3 จากการใชื้ก้ระดาษ การใชื้น้ำาประปา อน่�งป ี2561 ไมม่ข่อ้มล่ี่นำาประปา เน้�องจากเริ�มเก็บขอ้มล่ี่นำาประปา ป ี2562

ป ี2563 
คัวามิเข�มิการัปีล่ำอยก๊าซีเร่ัอนกรัะจก
ทางตรังแลำะทางอ�อมิลำดัลำง
จากปีีท่�ผู่้านมิาในทุกขอบุเขต

รั�ยืละเอ้ยืดเพ่ิ่�มเต่ม

การปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกในขอบเขติท่่ี่ 2 คัำานวณ์จากปริมาณ์การใช้ื้ไฟฟ้าภัายนอกนำาเขา้จากการไฟฟ้าส่ำวนภัม่ภิัาคั (กฟภั.) 
แลี่ะการไฟฟ้านคัรห้ลี่วง (กฟน.) ซึ่่่งในป่ 2563 กฟผ. ใชื้้ปริมาณ์ไฟฟ้าจากภัายนอกเปร่ยบเท่ี่ยบกับป่ 2561 ซึ่่่งเป็นป่ฐาน  
ได้ดังน่ ้

การดำำาเนิินิการล้ดำก๊าซื้เรือนิกระจก 

กฟผ. เป็นห้น่่งในห้นว่ยงานห้ลัี่กท่่ี่สำำาคััญในการลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกในภัาคัผลิี่ติไฟฟ้าของประเที่ศไที่ยเพ่้อให้ป้ระเที่ศสำามารถ
บรรลุี่เป้าห้มายท่่ี่วางไว้ โดยม่การดำาเนนิงานลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกภัายในองค์ัการจาก 3 มาติรการ โดยคัำานวณ์จากกรณ์ฐ่าน 
(Baseline Scenario) แลี่ะกรณ์่ดำาเนนิมาติรการ (Policy Scenario) ดังน่้

78 79STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

 การไฟฟา้นคัรห้ลี่วง (กฟน.) 3,546.298 3,320.931 3,046.920

 การไฟฟา้สำว่นภัม่ภิัาคั (กฟภั.) 6,351.781 6,126.037 6,003.595

	 รวัม	 9,898.079	 9,446.968	 9,050.515

แหล่ำงพัลัำงงานไฟฟา้จากภายนอก
ปีริัมิาณการัใชื่�ไฟฟา้ (MWh)

ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561
(ปีีฐาน)

รายล้ะเอ่ยดำมาตรการ กรณ่ฐานิ กรณ่ดำำาเนิินิมาตรการ

1. มาติรการผลิี่ติไฟฟ้าจากพลัี่งงานที่ดแที่น

2. มาติรการเพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพการผลิี่ติไฟฟา้

3. มาติรการเกณ์ฑ์์มาติรฐานแลี่ะ

 ติิดฉลี่ากอุปกรณ์เ์บอร ์5

การปล่ี่อยก๊าซึ่เรอ้นกระจกจากการผลิี่ติไฟฟ้า

ด้วยเชื้้�อเพลิี่งฟอสำซึ่ิลี่แลี่ะการนำาเข้าไฟฟ้า

จากต่ิางประเที่ศ

การผลิี่ติไฟฟา้ของกลีุ่ม่โรงไฟฟา้ท่ี่�ใชื้เ้ช้ื้�อเพลิี่ง

ฟอสำซึ่ลิี่ในป ี2553

การปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกจากการใชื้้ไฟฟ้า

โดยอุปกรณ์ไ์ฟฟา้ท่ี่�มป่ระสิำที่ธุภิัาพติำา

การผลิี่ติไฟฟ้าจากพลัี่งงานที่ดแที่นซ่ึ่�งไม่ม่

การปล่ี่อยก๊าซึ่เรอ้นกระจก

การผลิี่ติไฟฟา้ของกลีุ่ม่โรงไฟฟา้ท่ี่�ใชื้เ้ช้ื้�อเพลิี่ง

ฟอสำซึ่ลิี่ในปดีำาเนนิมาติรการ

การปล่ี่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกจากการใชื้้ไฟฟ้า

โดยอุปกรณ์ไ์ฟฟา้ท่ี่�ติิดฉลี่ากอุปกรณ์เ์บอร์ 5

กฟผ. ม่กระบวนการติิดติาม ที่วนสำอบ แลี่ะรายงานผลี่การลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจก 
(Measurement, Reporting, and Verification: MRV) ท่่ี่ผ่านการรับรองจาก 
คัณ์ะกรรมการบรหิ้ารจัดการก๊าซึ่เรอ้นกระจก (คับกจ.) แลี่ะนำาเสำนอต่ิอสำำานกังาน
นโยบายแลี่ะแผนพลัี่งงาน (สำนพ.) เป็นรายป่ เพ้่อรวบรวมจัดที่ำาเป็นรายงานของ
ประเที่ศไที่ยต่ิอไป

สำำาห้รบัป่ 2563 กฟผ. สำามารถลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกได้รวมท้ัี่งสำิน้ 8,758,780  tCO2e 
บรรลีุ่เป้าห้มายองค์ัการท่่ี่กำาห้นดไว้ท่่ี่ 4,000,000 tCO2e ได้สำำาเร็จ 

ในป็ ี2563 กฟผ. สำ�ม�รัถ
ลดก๊�ซเรืัอนกรัะจัก
จั�กม�ตรัก�รัต่�ง ๆ ได้ 
8.7 ล้�นตันค�ร์ับอนไดออกไซด์เท้ำยืบเท่ำ� 
บรัรัลุเป็�้หม�ยืท้ำ� 
4 ล้�นตันค�ร์ับอนไดออกไซด์เท้ำยืบเท่ำ�
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ผล้การล้ดำก๊าซื้เรือนิกระจกระดัำบัมาตรการของ กฟผ. 

หมายเหตุ ุ เปา้ห้มายการลี่ดก๊าซึ่เรอ้นกระจกระดับมาติรการของ กฟผ. ป ี2563 กำาห้นดไว้ท่ี่� 4 ล้ี่านตัินคัารบ์อนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า

การลี่ดก๊าซึ่เรอ้นกระจกระดับโคัรงการเป็นการดำาเนนิการข่�นที่ะเบย่นแลี่ะคัำานวณ์
ผลี่การลี่ดก๊าซึ่เรอ้นกระจกติามท่ี่�แต่ิลี่ะกลี่ไกกำาห้นดจนได้รบัการรบัรองเปน็คัารบ์อน
เคัรดิติ ในปี 2563 กฟผ. ได้ดำาเนินการพัฒนาโคัรงการลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจก 
ภัาคัสำมคััรใจภัายใต้ิมาติรฐานของประเที่ศไที่ย (Thailand Voluntary Emission  
Reduction Program: T-VER) จัดตัิ�งโดยองค์ัการบรหิ้ารจัดการก๊าซึ่เรอ้นกระจก 
(องค์ัการมห้าชื้น) ห้ร้อ อบก. โดยสำามารถข่�นที่ะเบ่ยนโคัรงการโรงไฟฟ้าพลัี่งนำา
เข้�อนคัลี่องติรอน จังห้วัดอุติรดิติถ์ แลี่ะขอการรบัรองปรมิาณ์การลี่ดกา๊ซึ่เรอ้นกระจก
โคัรงการโรงไฟฟ้าพลัี่งนำาเข้�อนแคัวน้อยบำารุงแดน จังห้วัดพิษณุ์โลี่กได้สำำาเร็จ ที่ำาให้้
ปจัจุบนั กฟผ. มโ่คัรงการ T-VER ทัี่�งสำิ�น 9 โคัรงการ แลี่ะมค่ัารบ์อนเคัรดิติสำะสำม
เท่ี่ากับ 308,872 tCO2e

ป้ริมาณการล้ดำก๊าซื้เรือนิกระจกจาก โครงการ T-VER ท่ี่�ได้ำรับัการรับัรอง ปี้ 2563
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1. มาติรการผลิี่ติไฟฟา้จากพลัี่งงานที่ดแที่น 2,363,965 3,317,418 4,004,926

2. มาติรการเพิ�มประสำทิี่ธุภิัาพการผลิี่ติไฟฟ้า  5,567,363 4,262,443 3,514,222

3. มาติรการเกณ์ฑ์์มาติรฐาน 

 แลี่ะติิดฉลี่ากอุปกรณ์เ์บอร ์5

	 รวัม	 8,758,780	 8,376,833	 8,276,417

มิาตรัการั
ปีริัมิาณการัลำดัก๊าซีเร่ัอนกรัะจก (tCO2e)

ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561
(ปีีฐาน)

  827,452   796,972 757,269

โครงการ ระยะเวล้าการคิดำเครดิำต ป้ริมาณการล้ดำก๊าซื้เรือนิกระจก (tCO2e)

 โรงไฟฟา้พลัี่งนำาเข้�อนแคัวนอ้ยบำารุงแดน  

  จังห้วัดพษิณุ์โลี่ก
1 มกราคัม 2561 - 31 ธุนัวาคัม 2562 110,266

ปั็จัจุับัน กฟผ. ม้โครังก�รั
ลดก๊�ซเรืัอนกรัะจัก (T-VER) 
ท้ำ�ข้�นทำะเบ้ยืนและผ่�นก�รัขอ
รัับรัองค�ร์ับอนเครัด่ตกับ อบก. 
จัำ�นวน 9 โครังก�รั 
จัำ�นวนค�ร์ับอนเครัด่ตสำะสำม

ทัำ�งหมด 308,872 tCO2e

การซืื้�อขายใบัอน่ิญาตป้ล้�อยก๊าซื้เรือนิกระจก 

ประเที่ศไที่ยอย่่ระห้ว่างการจัดที่ำา พ.ร.บ. ว่าด้วย การเปล่่ี่ยนแปลี่ง
สำภัาพภั่มิอากาศ ซึ่่่งม่รายลี่ะเอ่ยดท่่ี่จะสำ่งเสำริมให้้เกิด 
การลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจก โดยอาจม่การกำาห้นดกลี่ไก 
การซึ่้้อขายใบอนุญาติ แลี่ะแนวที่างให้้กับภัาคัส่ำวนต่ิาง ๆ  
เพ่้อดำาเนนิการลี่ดก๊าซึ่เรอ้นกระจกอย่างเป็นร่ปธุรรมภัายใน
ประเที่ศ

กฟผ. ได้ติิดติามเร้่องดังกล่ี่าวอย่างใกล้ี่ชื้ิด แลี่ะเติร่ยมพร้อม
สำนบัสำนนุการดำาเนนิการติาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปล่่ี่ยนแปลี่ง
สำภัาพภัม่อิากาศ โดยในป่ 2563 กฟผ. ได้ร่วมมอ้กับองค์ัการ
บริห้ารจัดการก๊าซึ่เร้อนกระจก (องค์ัการมห้าชื้น) ห้ร้อ อบก.  
ซึ่่่งเป็นผ้่รับผิดชื้อบระบบการซึ่้้ อขายใบอนุญาติปล่ี่อย 
ก๊าซึ่เร้อนกระจกภัาคัสำมัคัรใจของประเที่ศไที่ย (Thailand 
Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) 

โดยร่วมให้้ข้อม่ลี่ท่่ี่เป็นประโยชื้น์ต่ิอการศ่กษาแนวที่างการ
จัดที่ำาระบบ ETS สำำาห้รับภัาคัผลิี่ติไฟฟ้าของประเที่ศไที่ย 
ปัจจุบัน อบก. อย่่ระห้ว่างการรับฟังคัวามคิัดเห้็นจาก 
ผ่้เชื้่่ยวชื้าญ แลี่ะคัาดว่าจะสำามารถเผยแพร่รายงานผลี่การ
ศก่ษาได้ภัายในป่ 2564
 

การดำำาเนิินิงานิโครงการ REC 

ในป่ 2563 การดำาเนินนโยบายติามเจติจำานงการลี่ดก๊าซึ่ 
เร้อนกระจกท่่ี่เห้มาะสำมของประเที่ศไที่ย (Nationally  
Appropriate Mitigation Action: NAMA) กำาลัี่งจะสำิ้นสำุดลี่ง
แลี่ะเปล่่ี่ยนผ่านเข้าส่่ำการดำาเนินนโยบายติามเป้าห้มาย 
การลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกท่่ี่ประเที่ศกำาห้นด (Nationally  
Determined Contribution: NDC) ในป่ 2564 ซึ่่่งประเที่ศ 
ม่เป้าห้มายการลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจกท่่ี่มากข้่น ประกอบกับ 
คัวามต้ิองการไฟฟ้าท่่ี่ผลิี่ติจากพลัี่งงานห้มุนเว่ยนม่จำานวน
เพิ่มมากข้่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภัาคัเอกชื้น ซึ่่่งต้ิองบรรลีุ่
เป้าห้มายการดำาเนนิกิจการอยา่งยัง่ยน้ของตินเอง แต่ิมข่อ้จำากัด
ในด้านการลี่งทุี่นห้ร้อพ้้นท่่ี่สำำาห้รับสำร้างระบบผลิี่ติไฟฟ้า 
ที่ำาให้้ไม่สำามารถติอบสำนองคัวามต้ิองการดังกล่ี่าวได้ กฟผ. 
เล็ี่งเห้น็ถ่งปัญห้าดังกล่ี่าว จ่งพฒันาแลี่ะส่ำงเสำริมธุุรกิจซึ่้้อ-ขาย
ใบรบัรองการผลิี่ติไฟฟ้าจากพลัี่งงานห้มนุเว่ยน (Renewable 
Energy Certificates: REC)  ให้้เกิดข้่นในประเที่ศไที่ย  
เพ้่อเป็นที่างเล้ี่อกให้ม่ท่่ี่ชื้่วยสำนับสำนุนการเปล่่ี่ยนผ่านจาก 
NAMA สำ่่ NDC

การดำาเนินงานของกลี่ไก REC เป็นการสำนับสำนุนให้้ผ่้ผลิี่ติ
ไฟฟ้าจากพลัี่งงานห้มุนเว่ยน ขายสำิที่ธุปิริมาณ์ไฟฟ้าท่่ี่ผลิี่ติ
ซึ่่ง่ผา่นการติรวจสำอบแลี่ะรับรองจากห้นว่ยงานกลี่าง (Issuer) 
เพ่้อให้้ผ่้ซึ่้้อสำิที่ธุินำาไปใชื้้ย้นยันการใชื้้ไฟฟ้าจากพลัี่งงาน 
ห้มนุเว่ยนนัน้ ๆ  โดยปริมาณ์ไฟฟ้า 1 เมกะวัติต์ิ-ช่ัื้วโมง (MWh) 
คิัดเป็น 1 REC  ซึ่่ง่กระบวนการรบัรองของกลี่ไก REC สำามารถ
ติรวจสำอบได้ จ่งมค่ัวามโปร่งใสำ นา่เชื้้่อถ้อ  โดย กฟผ. ได้รับ
การคััดเล้ี่อกจาก The International REC Standard Foundation 
(I-REC) ซึ่่่งเป็นห้น่วยงานชื้ั้นนำาในกลี่ไก REC ให้้เป็นห้น่วย
งานกลี่างห้ร้อผ่้รับรอง (Local Issuer) ในประเที่ศไที่ยแต่ิ
เพ่ยงผ่เ้ด่ยว นอกจากการเป็นผ่ร้ับรองแล้ี่ว  กฟผ. ยังเป็นผ่้
ขาย REC ท่่ี่เกิดจากการผลิี่ติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลัี่งงาน 
ห้มนเุว่ยนของ กฟผ. อ่กด้วย 

ป้ริมาณของสิ่ารที่ำาล้ายชั้�นิบัรรยากาศ
โอโซื้นิ 

ในป่ 2541 กรมโรงงานอุติสำาห้กรรมได้กำาห้นดมาติรฐานการ
คัวบคัุมเก่่ยวกับสำารท่่ี่ที่ำาลี่ายช้ัื้นบรรยากาศโอโซึ่น โดยห้า้ม
ใชื้้สำารในกลีุ่่ม CFC-11, CFC-12 แลี่ะคัวบคัุมการนำาเข้าสำาร
ท่่ี่ที่ำาลี่ายช้ัื้นบรรยากาศโอโซึ่น แลี่ะยกเลิี่กการใช้ื้สำาร CFC-13, 
CFC-14, CFC-15, เมทิี่ลี่คัลี่อโรฟอรม์ แลี่ะสำารฮาลี่อน ดังนัน้ 
กฟผ. จ่งไมม่ก่ารผลิี่ติ นำาเข้า ห้ร้อสำ่งออกสำารที่ำาลี่ายโอโซึ่น
ทีุ่กชื้นดิในกระบวนการผลิี่ติไฟฟ้า

การป้ล้�อยก๊าซื้แล้ะสิ่ารในิอากาศ
ป้ระเภที่ต�าง ๆ 
 
ปริมาณ์การปล่ี่อยมลี่สำารที่างอากาศจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มล่ี่ปริมาณ์คัวามเขม้ขน้ก๊าซึ่ออกไซึ่ด์
ของไนโติรเจน (NOx) ก๊าซึ่ซึ่ัลี่เฟอร์ไดออกไซึ่ด์ (SO2) แลี่ะฝุ่่ น
ลี่ะออง (Particulate Matter: PM) ท่่ี่ระบายออกจากปล่ี่อง
โรงไฟฟ้า กฟผ. จำานวน 8 โรงไฟฟ้า โดยข้อมล่ี่ท่่ี่ได้จะนำามา
ใชื้้ในการคัำานวณ์ปริมาณ์การระบายมลี่สำารในห้น่วยของติัน
ต่ิอป่ แลี่ะปริมาณ์การปล่ี่อยมลี่สำารที่างอากาศต่ิอ 1 พนัห้นว่ย
ของพลัี่งงานไฟฟ้าสำุที่ธุิ (Pollutant Intensity) ในห้น่วย
กิโลี่กรัมต่ิอเมกะวัติต์ิชื้ั่วโมง โดย กฟผ. ได้ดำาเนินการเก็บ
ข้อม่ลี่จริง จำานวน 2 สำ่วน ได้แก่ 1) ข้อม่ลี่การเดินเคัร้่อง 
(Power Plant Service Hours) แลี่ะพลี่งังานไฟฟ้าสำทุี่ธุท่่ิี่ผลิี่ติ
ได้ (Net Generation) จากฝ่่ายบริห้ารจัดการสำินที่รัพย์ผลิี่ติ
ไฟฟ้า แลี่ะ 2) ข้อมล่ี่ปริมาณ์การระบายมลี่สำาร (Pollutants 
Emission Quantity Data) ซึ่่่งข้อม่ลี่ปริมาณ์การระบาย 
มลี่สำารดังกล่ี่าวประกอบด้วย 

1.  การเก็บข้อม่ลี่จากระบบติรวจสำอบคัุณ์ภัาพอากาศจาก
ปล่ี่องโรงไฟฟ้าแบบต่ิอเน้่ อง (Continuous Emission  
Monitoring System: CEMS) ท่่ี่ติิดต้ัิงบริเวณ์ปล่ี่องโรงไฟฟ้า 
เป็นระบบการติรวจวัดปริมาณ์การปลี่อ่ยมลี่สำารจริงจากปลี่อ่ง
โรงไฟฟ้าอยา่งต่ิอเน้อ่งติลี่อดเวลี่า เพ้อ่เป็นการติิดติามติรวจสำอบ
ปรมิาณ์การปลี่ดปล่ี่อยมลี่สำารจากปล่ี่อง โดยค่ัาท่่ี่ได้เป็นค่ัาท่่ี่
มค่ัวามน่าเชื้้่อถ้อมากกว่าค่ัาท่่ี่ได้จากการเก็บตัิวอย่างด้วย 
วิธุ่อ่้น ๆ เน้อ่งจากเป็นการเก็บตัิวอย่างติามสำถานะการเดิน 
เคัร่้องจริง ซึ่่่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นเพ่ยงโรงไฟฟ้าเด่ยวท่่ี่ใชื้้
ข้อม่ลี่จากระบบ CEMS เน่้องจากข้อม่ลี่ม่คัวามสำมบ่รณ์์ 
พร้อมใชื้้งาน โดยดำาเนนิการเก็บตัิวอย่างติามมาติรฐานของ 
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ป้ริมาณการป้ล้�อยมล้สิ่าร (NOx, SO2, PM) จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
ระหว�างปี้ 2561-2563
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US EPA แลี่ะรายงานผลี่ในร่ปคัวามเข้มข้นของมลี่สำารท่่ี่
สำภัาวะมาติรฐาน 1 atm, dry basis, 25 °C, 7% excess oxygen
2.     การเก็บขอ้มล่ี่ด้วยวิธุ ่Stack Sampling เป็นการเก็บขอ้มล่ี่
ปรมิาณ์การปล่ี่อยมลี่สำารจรงิจากปล่ี่องโรงไฟฟ้า คัวามถ่่ป่ลี่ะ 
2 คัร้ัง แลี่ะนำามาใช้ื้เป็นตัิวแที่นขอ้ม่ลี่ปรมิาณ์การปลี่ดปล่ี่อย
มลี่สำารติลี่อดท้ัี่งป่ ซึ่่่งข้อม่ลี่ปริมาณ์คัวามเข้มข้นของ NOx, 
SO2, PM, ปริมาณ์ O2 แลี่ะ Flow Rate ท่่ี่ได้จะเก็บข้อมล่ี่ท่่ี่
สำถานะการเดินเคัร้่องอยา่งนอ้ย 80% ของ Full Load ติามวิธุ่
มาติรฐานของ US EPA code 40 App F โดย NOx เก็บตัิวอยา่ง
ติาม Methods 6C, SO2 เก็บตัิวอย่างติาม Methods 7E สำ่วน 
PM เก็บติาม Method 5/5i ปริมาณ์ O2 เก็บติาม Method 3A 
แลี่ะ Flow Rate เก็บติาม Method 2 แลี่ะรายงานผลี่ 
ในร่ปคัวามเขม้ขน้ของมลี่สำารท่่ี่สำภัาวะมาติรฐาน 1 atm, dry 
basis, 25 °C, 7% excess oxygen

โดยปริมาณ์การปล่ี่อยมลี่สำารที่างอากาศจากโรงไฟฟ้าของ 
กฟผ. ระห้ว่างป่ 2561-2563 (ตัินต่ิอป่) แลี่ะปริมาณ์การ
ปล่ี่อยมลี่สำารที่างอากาศต่ิอ 1 พันห้นว่ยของพลัี่งงานไฟฟ้า
สำุที่ธุ ิ (Pollutant Intensity) ในห้น่วยกิโลี่กรัมต่ิอเมกะวัติต์ิ
ชื้ั่วโมง แสำดงดังติาราง ท้ัี่งน่ ้กฟผ. ยงัได้ดำาเนนิการติรวจสำอบ
คัวามถ่กต้ิองการที่ำางานของระบบ CEMS ท้ัี่ง 8 โรงไฟฟ้า ป่ลี่ะ 

ผลี่การติรวจวัดปริมาณ์คัวามเข้มข้นของ NOx, SO2 แลี่ะ PM 
จากวิธุ่ Stack Sampling แลี่ะจากระบบ CEMS กฟผ. ได้
รายงานผลี่ปริมาณ์คัวามเข้มข้นของมลี่สำารเปร่ยบเท่ี่ยบกับ
ค่ัามาติรฐานปริมาณ์สำารเจ้อปนในอากาศท่่ี่ระบายออกจาก
โรงงานผลิี่ติ สำ่ง ห้ร้อจำาห้น่ายพลัี่งงานไฟฟ้า ติามประกาศ
กระที่รวงอุติสำาห้กรรม พ.ศ. 2547 แลี่ะมาติรฐานคัวบคัมุการ
ปล่ี่อยอากาศเสำ่ยจากโรงไฟฟ้าให้ม่ ติามประกาศกระที่รวง
ที่รัพยากรธุรรมชื้าติิแลี่ะส่ิำงแวดล้ี่อม พ.ศ. 2552 โดยผลี่ 
ติรวจวัดท่่ี่ได้นำามาคัำานวณ์ปรมิาณ์การระบายมลี่สำารรายป่ใน
ห้นว่ยตัินต่ิอป่ โดยนำาไปคั่ณ์กับ % Oxygen, Flue Gas Flow 
Rate (m3/s) ณ์ เวลี่าท่่ี่ติรวจวัด แลี่ะข้อมล่ี่การเดินเคัร้่องจริง
ของโรงไฟฟ้า (Power plant service hours) แสำดงดังสำมการ 

E = C x                              x Qs x SH (hour/year) x 3,600 (sec/hr) x 10-6 (tonne/g)
(20.9% - %O2)

(20.9% - 7%)

E C

SH

%O2 Qs

Total Emissions (tonne/year)

2 คัรั้ง เพ้่อเป็นการย้นยันว่าข้อม่ลี่การติรวจวัดท่่ี่ได้จาก  
CEMS มค่ัวามถ่กต้ิองแมน่ยำา สำำาห้รบัการปล่ี่อยมลี่สำารอ่้น ๆ 
จากปล่ี่องโรงไฟฟ้า กฟผ. เช่ื้น POP, VOC แลี่ะ HAP นั้น  
พบว่า ไมม่่การปล่ี่อยสำาร POP, VOC แลี่ะ HAP ออกจากปล่ี่อง
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เน่้องจาก ไม่ม่สำารดังกล่ี่าวเป็น 
องค์ัประกอบอย่่ในเชื้้้อเพลิี่งท่่ี่ใชื้้ในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 

โครงการ ปี้ 2561 ปี้ 2562 ปี้ 2563

 ปรมิาณ์การปล่ี่อย SO2 (tonne) 19,527.09 16,555.63 11,650.19  

 SO2 intensity (kg/MWh) 0.32 0.27 0.18

 ปรมิาณ์การปล่ี่อย NOx (tonne) 49,958.37 44,950.90 42,913.68

 NOx intensity (kg/MWh) 0.81 0.72 0.67

 ปรมิาณ์การปล่ี่อย PM (tonne) 1,185.69 873.48 694.98 

 PM intensity (kg/MWh) 0.02 0.01 0.01

Pollutants concentration (mg/m3) @ 7% 
excess O2 , 25 °C, 760 mmHg, dry basis

Percentage of flue gas excess oxygen (%) Flue gas flow rate (m3/sec) at actual O2 , 
25 °C, 760 mmHg, dry basis

Power plant service hours (hour/year)
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1 โดยสำำานกังานนโยบายแลี่ะแผนที่รพัยากรธุรรมชื้าติิแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม (ONEP, 2006) แลี่ะสำถานภัาพของพช้ื้ติามการจำาแนกพช้ื้ถิ�นเด่ยวแลี่ะพ้ชื้ห้ายากของประเที่ศไที่ย    
  (กรมอุที่ยานแห้ง่ชื้าติิ สำตัิว์ปา่ แลี่ะพนัธุุพ์ช้ื้, 2548) 
2 จากผลี่การศก่ษาในอด่ติ
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โคัรงการของ กฟผ. สำว่นให้ญตั่ิ�งอย่ภ่ัายนอกพ้�นท่ี่�อนรุกัษ์ที่าง
ธุรรมชื้าติิ โดยมเ่พย่งโคัรงการกังห้นัลี่มผลิี่ติไฟฟา้ลี่ำาติะคัอง 
ระยะท่ี่� 2 (กังห้ันลี่ม จำานวน 12 ต้ิน ขนาดพ้�นท่ี่�ประมาณ์ 
160,256 ติารางเมติร) ตัิ�งอย่บ่รเิวณ์สำนัเขา บา้นเขายายเท่ี่�ยง
เห้น้อ ติำาบลี่คัลี่องไผ่ อำาเภัอสำ่คิั�ว จังห้วัดนคัรราชื้สำ่มา แลี่ะ
พ้�นท่ี่�ปา่บรเิวณ์ติำาบลี่ห้นองสำาห้รา่ย อำาเภัอปากชื้อ่ง จังห้วัด
นคัรราชื้สำม่า เปน็พ้�นท่ี่�คัาบเก่�ยวพ้�นท่ี่�คัณุ์ภัาพลีุ่่มนำาชื้ั�น 1บ ่
ซึ่่�งเปน็พ้�นท่ี่�อนรุกัษ์ แลี่ะพ้�นท่ี่�ปา่สำงวนแห้ง่ชื้าติิ จำานวน 2 แห้ง่ 
ได้แก่ ป่าเขาเต่ิยน-เขาเข้�อนลัี่�น แลี่ะป่าปากช่ื้อง-ป่าห้ม่สำ ่
อย่างไรก็ติาม พ้�นท่ี่�ปา่สำงวนไมจั่ดเปน็พ้�นท่ี่�อนรุกัษ์  

กฟผ. มก่ารศก่ษาสำภัาพพ้�นท่ี่�ตัิ�งโคัรงการฯ แลี่ะบริเวณ์โดยรอบ
ก่อนดำาเนินการ โดยคัุณ์ค่ัาที่างระบบนิเวศภัายในพ้�นท่ี่�ตัิ�ง 
โคัรงการฯ ด้านองค์ัประกอบแลี่ะห้น้าท่ี่�ของป่าในสำภัาพ
ธุรรมชื้าติิโดยปราศจากการรบกวน ห้รอ้ได้รบัการรบกวนจาก
ปจัจัยต่ิาง ๆ  นอ้ยท่ี่�สำดุ พบว่า มค่ัณุ์ค่ัาที่างระบบนิเวศในระดับ
ปานกลี่าง มค่ัวามห้ลี่ากห้ลี่ายของชื้นดิพันธุุ ์มค่ัวามสำามารถ
ในการสำ้บพันธุุ ์ แลี่ะการที่ดแที่นของต้ินไม้ติามธุรรมชื้าติิได้ 

ด้วยโคัรงการฯ เปน็การผลิี่ติไฟฟ้าด้วยพลัี่งงานลี่ม ในระยะ
ดำาเนินการจ่งไม่ม่การปล่ี่อยมลี่พิษสำ่่สำิ�งแวดล้ี่อม พ้�นท่ี่�ป่าใน
พ้�นท่ี่�โคัรงการฯ มลั่ี่กษณ์ะเปน็ปา่ท่ี่�กำาลัี่งฟ้� นค้ันสำภัาพจากการ
ใชื้ป้ระโยชื้นข์องชุื้มชื้นในอด่ติ สำว่นที่รพัยากรสำตัิว์ปา่ พบว่า

ความหล้ากหล้ายที่างช้่วภาพ 

สำ่วนให้ญ่เป็นสัำติว์ป่าประจำาถิ�นท่ี่�สำามารถปรับตัิวให้้เข้ากับ
สำภัาพแวดลี่้อมท่ี่�เปล่ี่�ยนแปลี่งไปได้ อย่างไรก็ติาม พบว่า  
สำัติว์ในกลุ่ี่มนกแลี่ะค้ัางคัาวอาจได้รับผลี่กระที่บในระดับ
คัวามรุนแรงไม่มากจากการบินชื้นใบพัดของกังห้ันลี่ม  
โดยกลีุ่ม่นกท่ี่�มค่ัวามเสำ่�ยง ได้แก่ นกขนาดให้ญแ่ลี่ะนกอพยพ 
ซ่ึ่�งไม่พบนกกลุ่ี่มดังกล่ี่าวในพ้�นท่ี่�โคัรงการฯ สำ่วนค้ัางคัาว 
เปน็สำตัิว์ท่ี่�มกิ่จกรรมในเวลี่ากลี่างค้ันโดยใชื้ค้ัวามถ่�คัล้ี่�นเสำย่ง 
ซ่ึ่�งคัวามถ่�คัล้ี่�นเสำ่ยงของโคัรงการฯ ไม่สำ่งผลี่กระที่บต่ิอ 
การที่ำากิจกรรมของค้ัางคัาว ทัี่�งน่� เพ้�อเป็นการป้องกันแลี่ะ
บรรเที่าผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิดข่�น โคัรงการฯ  ได้ดำาเนนิการ ดังน่� 

 • ดำาเนนิการปลี่ก่ปา่ที่ดแที่น เพ้�อเปน็การฟ้� นฟป่า่แลี่ะ 
  ระบบนิเวศดั�งเดิมในบริเวณ์พ้�นท่ี่�โคัรงการ โดย 
  พิจารณ์าการปลี่่กป่าท่ี่�ประกอบด้วยพ้ชื้ท่ี่�เป็นอาห้าร 
  ของสำตัิว์ แลี่ะเปน็ถิ�นท่ี่�อย่อ่าศยัของสำตัิว์ปา่ ซ่ึ่�งสำตัิว์ปา่ 
  สำามารถเขา้มาใชื้ป้ระโยชื้นไ์ด้ 
 • ดำาเนินการปลี่่กป่าบริเวณ์พ้�นท่ี่�ใกล้ี่เค่ัยงในลีุ่่มนำาชื้ั�น  
  1บ ่แลี่ะบรเิวณ์พ้�นท่ี่�ปา่เสำ้�อมโที่รมในบรเิวณ์ปา่สำงวน 
  แห้ง่ชื้าติิ โดยภัายห้ลัี่งจากการปลี่ก่ได้มก่ารติรวจสำอบ 
  อัติราการรอดติายของต้ินไม้แลี่ะดำาเนินการปลี่่ก 
  ซึ่อ่มแซึ่มทัี่นท่ี่
 • ดำาเนินงานศ่กษาวิจัยเชิื้งปฏิิบัติิการแบบการม ่
  สำ่วนร่วมของประชื้าชื้นด้านผลี่กระที่บต่ิอสำัติว์ป่า  
  เปน็ระยะเวลี่า 5 ปี

ด้วยพ้�นท่ี่�ท่ี่�ตัิ�งของโคัรงการฯ คัาบเก่�ยวกับพ้�นท่ี่�อนรัุกษ์ กฟผ. 
จ่งได้ดำาเนินการสำำารวจเพ้�อที่ราบสำถานภัาพพนัธุุพ์ช้ื้แลี่ะสำตัิว์ 
ในพ้�นท่ี่�โคัรงการฯ โดยมผ่ลี่การสำำารวจดังน่� 

ผลี่การสำำารวจพ้ชื้ในพ้�นท่ี่�โคัรงการ พบพ้ชื้ท่ี่�เป็นไม้ห้วงห้้าม
ประเภัที่ ก. ไมห้้วงห้า้มธุรรมดา ติามพระราชื้กฤษฎ่กากำาห้นด
ไมห้้วงห้า้ม พ.ศ. 2530 ได้แก่ โมกมนั สำเ่สำย่ด ติิ�ว ห้ม่เห้ม็น  
แลี่ะเขลี่ง อยา่งไรก็ติาม ไมพ่บพช้ื้ห้ายาก แลี่ะพช้ื้ใกลี่ส้ำญ่พนัธุุ ์
ติามสำถานภัาพของพช้ื้ท่ี่�ถก่คักุคัามของประเที่ศไที่ย1  

สำ่วนผลี่การสำำารวจสำัติว์ในพ้�นท่ี่�โคัรงการฯ พบสำัติว์ป่าท่ี่�ม่
สำถานภัาพเปน็สำตัิว์ปา่คัุม้คัรอง ติามกฎห้มายพระราชื้บญัญติัิ
สำงวนแลี่ะคัุ้มคัรองสำตัิว์ปา่ พ.ศ. 25352 แลี่ะประกาศเพิ�มเติิม
สำตัิว์ปา่คัุม้คัรองชื้นิดท่ี่�เพาะพันธุุไ์ด้ พ.ศ. 2546 ในกลีุ่ม่สำตัิว์เล่ี่�ยง

พื�นิท่ี่�อน่ิรักษ์หรือฟ้�นิฟ้ระบับันิิเวศ 

กฟผ. ติระห้นกัด่ว่าการดำาเนนิกิจกรรมของเห้มอ้งอาจสำง่ผลี่กระที่บต่ิอระบบนเิวศ จ่งได้ดำาเนนิการฟ้� นฟเ่พ้�อรกัษาสำมดลุี่ของ
ระบบนเิวศอยา่งต่ิอเน้�อง เพ้�อค้ันสำภัาพเห้มอ้งถ่านห้นิลิี่กไนต์ิแลี่ะเห้มอ้งห้นิป่นในพ้�นท่ี่�อำาเภัอแมเ่มาะ ท่ี่�ถก่รบกวนจากการ
เปดิพ้�นท่ี่�ด้วยการนำาไมอ้อกแลี่ะขุดเปดิห้นา้ดินบริเวณ์ท่ี่�ต้ิองการที่ำาเห้มอ้ง โดยการปลี่ก่ต้ินไมใ้นพ้�นท่ี่�ห้ลัี่งจากการที่ำาเห้มอ้ง
เสำร็จสำิ�นติามเง้�อนไขแนบท้ี่ายประที่านบตัิร มาตัิ�งแต่ิป ี2525 รวมทัี่�งมก่ารศก่ษาติิดติามการเปล่ี่�ยนแปลี่งสำงัคัมพช้ื้แลี่ะผลี่ผลิี่ติ
ที่างชื้ว่ภัาพมาอย่างต่ิอเน้�อง 

ตัิ�งแต่ิป ี2525-2563 กฟผ. ปลี่ก่ต้ินไม้เพ้�อฟ้� นฟร่ะบบนิเวศภัายห้ลัี่งการที่ำาเห้มอ้งเสำร็จสำิ�นติามเง้�อนไขแนบท้ี่ายประที่านบัติร 
จำานวน 2,016,489 ต้ิน คิัดเปน็พ้�นท่ี่�รวม 12,024 ไร ่โดยในป ี2563 ได้ปลี่ก่ต้ินไมเ้พิ�มเติิมจำานวน 35,180 ต้ิน คิัดเปน็พ้�นท่ี่� 
187 ไร ่โดยสำรุปการดำาเนนิงานฟ้� นฟท่ี่รพัยากรปา่ไมใ้นชื้ว่งระห้ว่างป ี2525-2563 ได้ ดังน่� 

ลี่ก่ด้วยนม จำานวน 2 ชื้นดิ ได้แก่ ค้ัางคัาวห้นา้ยาวให้ญ ่แลี่ะ
พงัพอนเล็ี่ก กลีุ่ม่นก จำานวน 59 ชื้นดิ เช่ื้น นกยางกรอกพันธุุจ่์น 
เห้ย่�ยวรุง้ นกเค้ัาก่ ่เปน็ต้ิน กลีุ่ม่สำตัิว์เล้ี่�อยคัลี่าน จำานวน 4 ชื้นดิ 
ได้แก่ กิ�งก่าสำวน กิ�งก่าห้ัวแดง ติะกวด แลี่ะง่สำิงบ้าน แลี่ะ 
กลีุ่่มสำตัิว์สำะเทิี่นนำาสำะเทิี่นบก จำานวน 1 ชื้นดิ ได้แก่ คัางคัก
ห้วัราบ ทัี่�งน่� ชื้นดิสำตัิว์ปา่ท่ี่�พบไมจั่ดเปน็ชื้นดิสัำติว์ปา่ท่ี่�อย่ใ่น
สำถานภัาพถ่กคุักคัามของประเที่ศไที่ย แลี่ะเม้�อพิจารณ์า
สำถานภัาพการถก่คักุคัามในระดับสำากลี่ติาม IUCN Red List 
of Threatened Species พบว่า สำตัิว์เล่ี่�ยงลี่ก่ด้วยนมแลี่ะนก
ท่ี่�พบข้างต้ินมส่ำถานะมค่ัวามเส่ำ�ยงนอ้ย (Least Concern: LC) 
สำ่วนสำัติว์เล้ี่� อยคัลี่านแลี่ะสำัติว์สำะเทิี่นนำาสำะเทิี่นบกท่ี่�พบ 
ขา้งต้ินยงัไมไ่ด้รับการกำาห้นดสำถานภัาพจาก IUCN 

ปีี พ่ั�นท่�ปีล้ำก(ไร่ั) จำานวนต�นไมิ�ท่�ปีล้ำก (ต�น)

2525-2529

2530-2534

2535-2539

2540-2544

2545-2549

2550-2554

2555-2559

2560-2563

รวัม

 637

 365

 2,360

 3,020

 1,929

 1,909

 1,221

 583

 12,024

 150,350

 52,100

 290,925

 542,998

 375,406

 353,582

 136,340

 114,788

 2,016,489
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0
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6 0.3

0.4
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1
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0.6

4 0.2
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25
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50 2.5

0.7

1

1

1

1

1

1

12

2

2

2

2

23

3

3

3

3

34

4

4

4

4

45

5

5

5

5

56

6

6

6

6

67

7

7

7

7
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8

8

8

8
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9

9

9

9
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2 3 5 74 6 8 9

5

10

15

20

25

30
ป ี2550

ป ี2551

ป ี2552

ป ี2553

ป ี2554

ป ี2555

ป ี2556

ป ี2557

ป ี2558

ป ี2559

ป ี2560

ป ี2561

ป ี2562

ป ี2563

ป ี2562 ป ี2563

ป ี2562

ป ี2562

ปี 2562

ปี 2562

ป ี2563

ป ี2563

ป ี2563

ป ี2563

ป ี2562 ป ี2563

หมายเหต ุ แปลี่งสำำารวจในพ้้นท่่ี่ 7 แลี่ะ 8 เริม่ดำาเนนิการในป่ 2562 แลี่ะในพ้้นท่่ี่ 9 เริม่ดำาเนนิการในป่ 2563 (0.06 ตัิน/ไร)่ 

หมายเหต:ุ		 	แปลี่งสำำารวจใน 9 พ้้นท่่ี่ ได้แก่ (1) พ้้นท่่ี่ฟ้้นฟส่ำภัาพ (NW Dump)  (2) บริเวณ์พ้้นท่่ี่ท้ิี่งข่เ้ถ้า  (3) บรเิวณ์พ้้นท่่ี่ฟ้้นฟส่ำภัาพ (SW Dump)  (4) พ้้นท่่ี่ขา้งเค่ัยงท่่ี่คังสำภัาพเดิม  (5) บรเิวณ์พ้้นท่่ี่ฟ้้นฟส่ำภัาพ  
  (สำนามกอล์ี่ฟ)      (6) บรเิวณ์พ้้นท่่ี่ฟ้้นฟ่สำภัาพ (NE Dump)  (7) พ้้นท่่ี่ฟ้้นฟ่สำภัาพเห้มอ้งห้นิป่น  (8) พ้้นท่่ี่ป่าธุรรมชื้าติิ  แลี่ะ (9) พ้้นท่่ี่ฟ้้นฟส่ำภัาพให้ม ่(NE Dump)

ปริ
มีา

ณ
มีว่

ลิชั่
ว่ภ

าพ
 (
ต�น

/ไ
ร่)

ตำาแห่น่งแปลิงตัว่อย่างที�

86 87STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

พ่ั�นท่�ดัำาเนินการั พัันธ์ุุพ่ัชื่ท่�ตรัวจพับุ พัรัรัณไมิ�เด่ัน

1. พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพ (NW Dump) จามจุร ่ข่�เห้ล็ี่ก เสำลี่าเปล้ี่อกบาง สำกั สำะแกนา ที่รงบาดาลี่ ติะแบก อินที่นลิี่ พทุี่รา จามจุร่

2. บรเิวณ์พ้�นท่ี่�ทิี่�งข่�เถ้า สำกั ข่�เห้ล็ี่ก มะขาม สำะเดา กระถินยกัษ์ กระถินณ์รงค์ั สำเ่สำย่ดแก่น มะขามเที่ศ สำะแกนา กระเชื้า  สัำก

3. บรเิวณ์พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพ (SW Dump) สำนประดิพทัี่ธุ ์ข่�เห้ล็ี่ก มะขามเที่ศ ที่รงบาดาลี่ ติะแบก สำนประดิพัที่ธุ์

4. พ้�นท่ี่�ขา้งเค่ัยงท่ี่�คังสำภัาพเดิม   สำาธุร คันที่า เล็ี่บเห้ย่�ยว ปอเล่ี่ยง ติะแบก สำม้กบ ติะแบกเกรย่บ ติิ�วเกล่ี่�ยง ปบี แคัขาว 

  กระโดงแดง สำะแกวัลี่ย ์Annonaceae งิ�วปา่ มะเกิ�ม มะปว่น  

5. บรเิวณ์พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพ (สำนามกอล์ี่ฟ) ห้างนกย่งฝ่รั�ง สำะเดา มะเกล้ี่อ เสำ่�ยว เสำลี่าเปล้ี่อกบาง ห้างนกย่งฝ่รั�ง

6. บรเิวณ์พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพ (NE Dump) สัำก ข่�เห้ล็ี่ก มะขามเที่ศ กระถินยกัษ์ คัน่ กระเชื้า สำะแกนา สำเ่สำย่ดแก่น สัำก

7. พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพเห้มอ้งห้นิป่น ห้ว้า ข่�เห้ล็ี่ก สำเ่สำย่ดแก่น ซ้ึ่อ ติะขบ กระถินยกัษ์ พฤกษ์ สำกั เปล้ี่าให้ญ ่กระเชื้า ห้ว้า

8. พ้�นท่ี่�ปา่ธุรรมชื้าติิ สำะแกแสำง เสำลี่าดำา ปร่� โมกห้ลี่วง ประด่่ปา่ เล็ี่บเห้ย่�ยว เพกา ผา่เสำ่�ยน สำมอพเิภัก สำกั 

  กรวยปา่ มะดก่ พลัี่บพลี่า Annonaceae กางข่�มอด คัน่ ยอปา่ ปอเล่ี่ยง เพชื้รฟา้ แคัขาว 

  สำะแกวัลี่ย ์ที่องกวาว นางจุ่ม โกงกางเขา 

9. พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพให้ม ่(NE Dump) ส่ำเสำย่ดแก่น มะขามเที่ศ สำกั มะกอกปา่ มะขาม เพกา สำะแกนา ประด่ป่า่ พทุี่รา สำะเดา เสำ่�ยว พฤกษ์ สำเ่สำย่ดแก่น

ในปี 2563 กฟผ. ได้ดำาเนินการติิดติามติรวจสำอบการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัำงคัมพ้ชื้ ผลี่ผลิี่ติที่างด้านชื้่วภัาพท่ี่�เกิดข่�นจาก 
การปลี่ก่ต้ินไม ้ใน 4 สำว่นห้ลัี่ก จำานวนรวม 9 พ้�นท่ี่� ดังน่�
 • พ้�นท่ี่�ประที่านบัติร ซึ่่�งเก็บตัิวอย่างดินแลี่ะลัี่กษณ์ะสำังคัมพ้ชื้ จำานวนรวม 6 พ้�นท่ี่� ประกอบด้วยบริเวณ์พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟ ่
  สำภัาพ (NW Dump) พ้�นท่ี่�ทิี่�งข่�เถ้า พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟ่สำภัาพ (SW Dump) พ้�นท่ี่�ข้างเค่ัยงท่ี่�คังสำภัาพเดิม พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟ่สำภัาพ  
  (สำนามกอล์ี่ฟ) แลี่ะพ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพ (NE Dump)
 • พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพเห้มอ้งห้นิป่น 
 • พ้�นท่ี่�ปา่ธุรรมชื้าติิ
 • พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟส่ำภัาพให้ม ่(NE Dump) ดำาเนนิการเพิ�มเติิมในป ี2563 

วิธุก่ารศก่ษา ประกอบด้วยการศก่ษาสำงัคัมพช้ื้ด้วยวิธุว่างแปลี่งตัิวอยา่ง ขนาด 20 x 40 ติารางเมติร เพ้�อวัดการเติิบโติของ
ต้ินไม้ในพ้�นท่ี่�ฟ้� นฟ่สำภัาพห้ลัี่งการที่ำาเห้ม้อง แลี่ะการศ่กษาการกักเก็บคัาร์บอนของสำังคัมพ้ชื้ด้วยการประเมินปริมาณ์มวลี่
ช่ื้วภัาพของต้ินไม้ในแปลี่งตัิวอย่าง โดยใชื้้สำมการแอลี่โลี่เมติร่ท่ี่�เห้มาะสำมกับชื้นิดป่าดั�งเดิมของพ้�นท่ี่� นั�นค้ัอป่าผสำมผลัี่ดใบ
ใชื้ส้ำมการแอลี่โลี่เมติรข่อง Ogawa et.al. (1967)

ผลี่การศก่ษาสำงัคัมพช้ื้จากแปลี่งตัิวอยา่งใน 9 พ้�นท่ี่� พบพรรณ์ไมเ้ด่น เชื้น่ สำกั จามจุร ่แลี่ะสำนประดิพทัี่ธุ ์เปน็ต้ิน โดยพบการ
เปล่ี่�ยนแปลี่งชื้นดิเล็ี่กนอ้ยใน 4 พ้�นท่ี่�ขา้งเค่ัยงสำภัาพเดิม ชื้นดิพันธุุพ์ช้ื้ท่ี่�พบจากแปลี่งตัิวอยา่ง แสำดงในติาราง  

ผลี่การศ่กษาการกักเก็บคัาร์บอนของสำังคัมพ้ชื้ด้วยการประเมินปริมาณ์มวลี่ชื้่วภัาพของต้ินไม้ในแปลี่งตัิวอย่าง พบว่า  
ปริมาณ์มวลี่ช่ื้วภัาพแสำดงแนวโน้มสำ่งข่�นต่ิอเน้�อง โดยพบว่า แปลี่งในพ้�นท่ี่� 3 ห้ร้อบริเวณ์พ้�นท่ี่�ฟ้� นฟ่สำภัาพ (SW Dump)  
ม่ปริมาณ์มวลี่ชื้่วภัาพสำ่งสำุด สำ่วนผลี่การศ่กษาการกักเก็บคัาร์บอนของสำังคัมพ้ชื้ด้วยการประเมินปริมาณ์มวลี่ชื้่วภัาพ 
ของต้ินไม้ในแปลี่งตัิวอย่าง พบว่า ปริมาณ์มวลี่ชื้่วภัาพแลี่ะการสำะสำมคัาร์บอนในต้ินไม้ใกล้ี่เค่ัยงกับปี 2562 แต่ิการสำะสำม
คัารบ์อนในซึ่ากอินที่รย่แ์สำดงแนวโนม้การสำง่ข่�นจากป ี2562 

สำาธุร

สำะแกแสำง

เป้ร่ยบัเท่ี่ยบัป้ริมาณมวล้ช่้วภาพ ระหว�างปี้ 2550-2563 ในิแป้ล้งตัวอย�างในิ 9 พื�นิท่ี่� 

ป้ริมาณมวล้ช่้วภาพ ป้ริมาณคาร์บัอนิ ป้ริมาณคาร์บัอนิไดำออกไซื้ด์ำในิมวล้ช่้วภาพ
ของต้นิไม้ แล้ะในิซื้ากอินิที่ร่ย์ท่ี่�เก็บัจากแป้ล้งสิ่ำารวจทัี่�ง 9 พื�นิท่ี่� ในิปี้ 2562 แล้ะ 2563 

ปริิมาณมวลชีื่วภาพข้องต้นไม้ (ต่น/ไร่ิ)

ปริิมาณคาร์ิบอนในมวลชีื่วภาพต้นไม้ (ต่น/ไร่ิ)

ปริิมาณคาร์ิบอนได้ออกิไซด์้ที�ดู้ด้ซ่บในมวลชีื่วภาพต้นไม้ (ต่น/ไร่ิ)

ปริิมาณซากิอินทรีิย์่ (ต่น/ไร่ิ)

ปริิมาณคาร์ิบอนในซากิอินทรีิย์่ (ต่น/ไร่ิ)

ปริิมาณคาร์ิบอนได้ออกิไซด์้ที�ดู้ด้ซ่บในซากิอินทรีิย์่ (ต่น/ไร่ิ)
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จากการประกอบกิจการโรงงาน

ขยะติิดเชื้้�อจากสำถานพยาบาลี่

จากการประกอบกิจการโรงงาน

จากการอุปโภัคับรโิภัคั

จากการประกอบกิจการโรงงาน

จากการอุปโภัคับรโิภัคั

จากการประกอบกิจการโรงงาน

สำง่กำาจัดโดยห้นว่ยงานท่ี่�ได้รบัอนญุาติจาก
กรมโรงงานอุติสำาห้กรรม แลี่ะมใ่บกำากับ
การขนสำง่ของเสำย่อันติรายที่กุคัรั�ง

สำง่ให้โ้รงพยาบาลี่ท่ี่�มค่ัวามสำามารถในการ
กำาจัดได้อยา่งถก่ต้ิองติามห้ลัี่กวิชื้าการ
เปน็ผ่ก้ำาจัด

สำง่กำาจัดโดยห้นว่ยงานท่ี่�ได้รบัอนญุาติ
จากกรมโรงงานอุติสำาห้กรรม

ขนสำง่โดยรถบรรที่กุขยะแลี่ะนำาไปกำาจัด
โดยห้นว่ยงานราชื้การสำว่นท้ี่องถิ�น เชื้น่ 
ฝ่งักลี่บอยา่งถก่ห้ลัี่กสำขุาภิับาลี่ในบอ่ 
ฝ่งักลี่บขยะ เปน็ต้ิน

สำง่กำาจัดโดยห้นว่ยงานท่ี่�ได้รบัอนญุาติจาก
กรมโรงงานอุติสำาห้กรรม

คััดแยกประเภัที่แลี่ะสำง่ไปรไ่ซึ่เคิัลี่โดย 
ห้นว่ยงานราชื้การสำว่นท้ี่องถิ�นห้รอ้ผ่ท่้ี่�ได้รบั
อนญุาติจากห้นว่ยงานราชื้การสำว่นท้ี่องถิ�น

จัดเก็บ รวบรวบใสำภ่ัาชื้นะ เพ้�อนำาไป 
เล่ี่�ยงสำตัิว์ห้รอ้ห้มกัที่ำาปุ�ย

 ปีรัะเภทของเส่่ย ท่�มิา วิธุ่จัดัการั

หมายเหตุ ุ ข้อม่ลี่ของเสำ่ยจากโรงไฟฟ้าพลัี่งคัวามร้อนแลี่ะพลัี่งคัวามร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลัี่งนำา เห้ม้องแม่เมาะ แลี่ะสำำานักงานให้ญ่ โดยไม่รวมของเสำ่ยจาก 
 สำถานไ่ฟฟ้าแรงสำง่แลี่ะสำำานกังานสำงักัดสำายงานระบบสำง่
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การจัดำการของเสิ่ย่
กฟผ. ให้ค้ัวามสำำาคััญกับการจัดการของเสำย่ โดยมก่ารจำาแนกแลี่ะคััดแยกประเภัที่ของเสำย่ท่ี่�เกิดจากการดำาเนนิงาน เพ้�อนำาไป
กำาจัดอย่างถก่ต้ิองติามห้ลัี่กวิชื้าการ ห้รอ้บางชื้นดิสำามารถนำากลัี่บไปผา่นกระบวนการเพ้�อนำากลัี่บมาใช้ื้ให้มไ่ด้ โดยมก่ารปฏิิบติัิ
ติามกฎห้มายท่ี่�เก่�ยวขอ้งอยา่งเคัรง่คัรดั ดังน่� 

ขยะอันตรัาย
ขยะท่ี่�มส่ำว่นประกอบห้รอ้ 
ปนเป้� อนสำารอันติราย ห้รอ้ม่
คุัณ์สำมบติัิท่ี่�เปน็อันติราย

ขยะทั�วไปี
ขยะท่ี่�ยากจะยอ่ยสำลี่ายได้เอง
ติามธุรรมชื้าติิ  แลี่ะไมคุ้่ัมกับ
ต้ินที่นุในการนำากลัี่บมาที่ำา
เปน็ผลิี่ติภััณ์ฑ์์ให้มโ่ดยผา่น
กรรมวิธุก่ารผลิี่ติ

ขยะร่ัไซีเคิัลำ
ขยะท่ี่�สำามารถนำากลัี่บมา
ที่ำาเปน็ผลิี่ติภััณ์ฑ์์ได้ให้ม่
โดยผา่นกรรมวิธุก่ารผลิี่ติ
ที่างอุติสำาห้กรรม เช่ื้น 
เศษเห้ล็ี่ก แก้ว พลี่าสำติิก 
กระดาษ ไม ้เปน็ต้ิน

ขยะย่อยส่ลำายไดั�
ขยะท่ี่�ย่อยสำลี่ายได้เองติาม
ธุรรมชื้าติิแลี่ะ/ห้รอ้สำามารถ
นำามาห้มกัที่ำาปุ�ยได้ เชื้น่ เศษ
อาห้าร เศษพช้ื้ ผกั ผลี่ไม ้
ใบไม ้เปน็ต้ิน

ทัี่�งน่� ในป ี2563 ไมม่ข่องเสำย่อันติรายท่ี่�นำาเขา้ห้รอ้ขนสำง่ออกไปกำาจัดในต่ิางประเที่ศ แลี่ะไมม่อุ่บติัิการณ์ร์ั�วไห้ลี่ของนำามนั 
เชื้้�อเพลิี่ง ของเสำย่ สำารเคัม ่แลี่ะสำารอ้�น ๆ

วิธุ่จัดัการั ปีริัมิาณของเส่่ย หน่วย

ขึ้องเสี่ย่ทั�งหมด้ 

ขึ้องเสี่ย่ท่�เปัน็อันตุริาย 

 - ใชื้ซ้ึ่ำา

 - ร่ไซึ่เคิัลี่

 - ห้มกัปุ�ย

 - เผา

 - ฝ่งักลี่บ

 - จัดเก็บ

 - อ้�น ๆ 

ขึ้องเสี่ย่ท่�ไมเ่ปัน็อันตุริาย

 - ใชื้ซ้ึ่ำา

 - ร่ไซึ่เคิัลี่

 - ห้มกัปุ�ย

 - เผา

 - ฝ่งักลี่บ

 - จัดเก็บ

 - อ้�น ๆ 

4,597,969.44 

2,712.26

0

97.65

0

122.42

167.72

224.06

2,100.41

4,595,257.18

81.30

558.31

40.65

0

3,383,020.68 

405.31 

1,211,150.94 

ตัุน

ตัุน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัุน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ตัิน

ป้ริมาณของเส่ิ่ยปี้ 2563 จำาแนิกตามป้ระเภที่แล้ะวิธ่จัดำการ



การด็ำาเนินงานด็�านสังคัม

PEOPLE



เกี่
�ยว

กี่บ
 กี่

ฟ
ผ

.
กี่า

รดำ
ำาเ

นินิ
งา

นิดำ
านิ

เศ
รษ

ฐกี่
จ

กี่า
รดำ

ำาเ
นินิ

งา
นิดำ

านิ
สิ่�ง

แว
ดำล้

อม
กี่า

รดำ
ำาเ

นินิ
งา

นิดำ
านิ

สิ่ง
คม

หมายเหตุ:ุ ป ี2563 ไมม่ก่ารรบัพนกังานสัำญญาจ้างพเิศษ

หมายเหตุ:ุ (*) คัรอบคัลี่มุถ่งคัรอบคัรัวพนกังาน  (**) เฉพาะลัี่กษณ์ะงาน  (***) เฉพาะพ้�นท่ี่�เสำ่�ยงภััย
ห้มายถ่ง ได้รบัสำวัสำดิการแลี่ะสำทิี่ธุปิระโยชื้น ์          ห้มายถ่ง ไมไ่ด้รับสำวัสำดิการแลี่ะสำทิี่ธุปิระโยชื้น์
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การบัริหารแล้ะพัฒนิา
ที่รัพยากรบั่คคล้
ที่รัพยากรบุคัคัลี่ถ้อเป็นปัจจัยสำำาคััญในการขับเคัล้ี่�อนองค์ัการสำ่่คัวามยั�งย้น กฟผ. จ่งมุ่งเน้นการบริห้ารจัดการบุคัลี่ากร 
ให้้เป็นคันด่ คันเก่ง ม่คัวามสำุขแลี่ะผ่กพันกับองค์ัการ รวมถ่งม่แนวปฏิิบัติิติามค่ัานิยมแลี่ะวัฒนธุรรมองค์ัการ กฟผ.  
พรอ้มทัี่�งได้ที่บที่วนโคัรงสำรา้งองค์ัการ กรอบอัติรากำาลัี่ง สำมรรถนะคัวามสำามารถติามลัี่กษณ์ะงาน รวมถ่งระบบบรหิ้ารงาน
บุคัคัลี่อ้�น ๆ ท่ี่�จะชื้่วยสำนับสำนุนให้้ กฟผ. สำามารถดำาเนินภัารกิจได้อย่างคัล่ี่องตัิว โดยม่โคัรงสำร้างองค์ัการท่ี่�เห้มาะสำมกับ
ภัารกิจงาน ม่อัติรากำาลัี่งท่ี่�เพ่ยงพอทัี่�งด้านปริมาณ์ คัุณ์ภัาพ แลี่ะบุคัลี่ากรม่คัวามร่้ ทัี่กษะ คัวามสำามารถ เพ้�อรองรับ 
การเปล่ี่�ยนแปลี่ง ติอบสำนองต่ิอวิสำยัทัี่ศน ์ยุที่ธุศาสำติร ์แลี่ะภัารกิจ กฟผ. ทัี่�งปจัจุบนัแลี่ะอนาคัติได้อยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพแลี่ะ
ประสำทิี่ธุผิลี่ 

จำานิวนิผ้้ป้ฏิบััติงานิ จำาแนิกตามพื�นิท่ี่� ป้ระเภที่การจ้างงานิ อาย่ แล้ะเพศ

จำานิวนิพนัิกงานิท่ี่�ล้าออก จำาแนิกตามป้ระเภที่ พื�นิท่ี่� ช้�วงอาย่ แล้ะเพศ 

สิ่วัสิ่ดิำการแล้ะสิิ่ที่ธิป้ระโยช้น์ิ

กฟผ. ดแ่ลี่สำวัสำดิการแลี่ะสำทิี่ธุปิระโยชื้นต่์ิาง ๆ  ให้กั้บพนกังานที่กุคันอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกัน ซึ่่�งสำทิี่ธุปิระโยชื้นบ์างชื้นดิคัรอบคัลี่มุ
ไปถ่งคัรอบคัรวัของพนกังานด้วย อาทิี่ เงินชื้ว่ยเห้ล้ี่อในการรกัษาพยาบาลี่ แลี่ะในขณ์ะเด่ยวกัน กฟผ. ได้จัดสำรรสำวัสำดิการ
แลี่ะสำทิี่ธุปิระโยชื้นใ์ห้ส้ำอดคัล้ี่องกับคัวามต้ิองการของกลีุ่่มผ่ป้ฏิิบติัิงานท่ี่�ห้ลี่ากห้ลี่ายห้รอ้ติามลี่ักษณ์ะงานห้รอ้พ้�นท่ี่�เสำ่�ยงภััย 
เชื้่น เงินเพิ�มพิเศษค่ัาขับเคัร้�องจักรกลี่ เงินเพิ�มพิเศษสำำาห้รับการปฏิิบัติิงานบนท่ี่�สำ่ง แลี่ะเบ่�ยเสำ่�ยงภััยสำำาห้รับผ่้ท่ี่�ปฏิิบัติิงาน 
ในพ้�นท่ี่� 3 จังห้วัดชื้ายแดนภัาคัใต้ิ เปน็ต้ิน ตัิวอยา่งรายการสำวัสำดิการแลี่ะสำทิี่ธุปิระโยชื้นท่์ี่�สำำาคััญ ได้แก่

จำานิวนิพนัิกงานิจ้างใหม� จำาแนิกตามป้ระเภที่ พื�นิท่ี่� ช้�วงอาย่ แล้ะเพศ

ช้�วงอาย่

ช้�วงอาย่

ช้�วงอาย่

รวม
ทัี่�งหมดำ

รวม
ทัี่�งหมดำ

รวม
ทัี่�งหมดำ

พนัิกงานิแล้ะล้้กจ้างที่ดำล้องงานิ (คนิ)

พนัิกงานิ

พนัิกงานิ

สิ่�วนิกล้าง

สิ่ำานัิกงานิกล้าง

ช้าย

ช้าย ช้าย ช้าย หญิง% % % %% %% %

ช้าย ช้าย

ช้าย ช้าย ช้ายหญิง

หญิง หญิง

หญิง

หญิง หญิง% %% %% %

หญิง หญิงรวม

รวม รวม

รวม รวม

รวม รวม

รวม

สิ่�วนิกล้าง

ภ้มิภาค

ภ้มิภาค ภ้มิภาค

สิ่ำานัิกงานิกล้างสิ่ำานัิกงานิกล้าง ภ้มิภาคภ้มิภาค

พนัิกงานิสัิ่ญญาจ้างพิเศษ (คนิ)

พนัิกงานิสัิ่ญญาจ้างพิเศษ

20-30

31-40

41-50

51-60

รวัม

20-30

31-40

41-50

51-60

รวัม

9

2

0 

1

12

0.05 

0.01 

0.00   

0.01 

0.07

4

1

0 

3

8

0.02 

0.01 

0.00   

0.02 

0.05

13

3

0 

4

20

0.07 

0.02 

0.00  

0.02 

0.11

4

0 

0 

1

5

0.02 

0.00   

0.00   

0.01 

0.03

3

0 

1

0 

4

0.02 

0.00   

0.01 

0.00   

0.02

7

0 

1

1

9

0.04 

0.00   

0.01 

0.01 

0.05

1

0

0 

0 

1

0.01 

0.00

0.00

0.00   

0.01

1

0 

0 

0 

1

0.01 

0.00

0.00

0.00   

0.01

20-30

31-40

41-50

รวัม

725 

875 

533 

1,362 

3,495 

31

1

 0

32

3 

87 

70 

32 

192 

113

4

1

118

0

6 

6 

11 

23 

  0.64 

  0.02 

  0.01 

0.67 

3 

93 

76 

43 

215 

51

3

1

55

78 

334 

130 

34 

576 

  0.29 

  0.02 

  0.01 

0.31 

1 

3 

2 

7 

13 

164

7

2

173

79 

337 

132 

41 

589 

  0.93 

  0.04 

  0.01 

0.98 

3,448 

4,567 

2,538 

7,088 

17,641

22

3

1

5

31

216

9

2

227

623 

747 

489 

911 

2,770 

  0.18 

  0.01 

0.00

0.18 

1,348 

1,622 

1,022 

2,273 

6,265 

21

1

0 

22

1,635 

2,110 

1,102 

4,024 

8,871 

  0.12 

  0.01 

0.00   

0.12 

383 

405 

206 

707 

1,701 

  52 

  2

0

54

2,018 

2,515 

1,308 

4,731 

10,572 

  0.29 

  0.01 

0.00  

0.31 

รายการสิ่วัสิ่ดิำการแล้ะสิิ่ที่ธิป้ระโยช้น์ิ ผ้้บัริหารระดัำบัส้ิ่ง ผ้้บัริหาร ป้ฏิบััติการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

อัติราเบ่�ยเล่ี่�ยงในการเดินที่างไปปฏิิบัติิงานภัายในประเที่ศ

อัติราค่ัาเชื้า่ท่ี่�พกัในการเดินที่างไปปฏิิบัติิงานภัายในประเที่ศ

เงินก่้ยม้ เชื้น่ เงินก่้ยม้กรณ์จ่ำาเปน็ เงินก่้ยม้เพ้�อการศก่ษาของบุติร

ค่ัาเชื้า่บา้น

กองที่นุสำำารองเล่ี่�ยงชื้พ่ 

เงินชื้ว่ยเห้ล้ี่อในการรกัษาพยาบาลี่แลี่ะบรกิารรกัษาในสำถานพยาบาลี่ กฟผ. (*)

ค่ัาล่ี่วงเวลี่าแลี่ะค่ัาที่ำางานในวันห้ยุด

เคัร้�องแต่ิงกาย

เงินสำงเคัราะห้ห์้รอ้บำาเห้นจ็คัวามชื้อบกรณ์ป่ฏิิบัติิงานท่ี่�มค่ัวามเสำ่�ยงต่ิอชื้วิ่ติ (**)

เงินเพิ�มพิเศษติามลัี่กษณ์ะงาน เชื้น่ เงินเพิ�มพเิศษค่ัาปฏิิบัติิงานใต้ินำา ค่ัาฝ่มีอ้ชื้า่งเชื้้�อม เปน็ต้ิน (**)

เบ่�ยเสำ่�ยงภััยแลี่ะประกันภััยอุบัติิเห้ติผุ่ป้ฏิิบัติิงาน ในเขติจังห้วัดชื้ายแดนภัาคัใต้ิ (***)

เงินติอบแที่นพเิศษห้รอ้การลี่าพกัผอ่นของผ่ป้ฏิิบัติิงานในจังห้วัดชื้ายแดนภัาคัใต้ิ (***)
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หมายเหตุ ุ *ไมส่ำามารถระบุได้ เน้�องจากพนกังานกลัี่บจากใชื้ส้ำทิี่ธุิ�ถ่งวันปจัจุบันยงัไมค่ัรบ 12 เด้อน

จำานวนพนกังานท่ี่�ได้รับสำทิี่ธุิ�ในการลี่าเพ้�อดแ่ลี่บุติร

จำานวนพนกังานท่ี่�ใชื้ส้ำทิี่ธุิ�ลี่าเพ้�อดแ่ลี่บุติรในป ี2563

จำานวนพนกังานท่ี่�กลัี่บมาที่ำางานห้ลัี่งจากใชื้ส้ำทิี่ธุิ�ลี่าเพ้�อดแ่ลี่บุติร

จำานวนพนกังานท่ี่�กลัี่บมาที่ำางานคัรบ 12 เด้อน ห้ลัี่งจากใชื้ส้ำทิี่ธุิ�ลี่าเพ้�อดแ่ลี่บุติร*

อัติราการกลัี่บที่ำางาน

อัติราการรกัษาพนกังาน

13,134 

0

0

0

0

0

4,507 

2

2

0*

100%

0.00%

17,641 

2

2 

0*

100%

0.00%

การัลำาคัลำอดับุุตรัแลำะลำาเล่ำ�ยงด้ับุุตรั พันักงาน
รัวมิหญิงชื่าย

การเจรจาต�อรองด้ำานิแรงงานิ

กฟผ. เปน็องค์ักรขนาดให้ญซ่ึ่่�งมผ่่ป้ฏิิบติัิงานทัี่�งในสำว่นกลี่าง
แลี่ะสำ่วนภั่มิภัาคัจำานวนมาก จ่งให้้คัวามสำำาคััญกับแนวที่าง
ปฏิิบติัิติามห้ลัี่กสำทิี่ธุมินษุยชื้นด้วยการส่ำงเสำริมให้ม้ก่ารจัดตัิ�ง
กลีุ่ม่ของผ่ป้ฏิิบติัิงานท่ี่�มจุ่ดมุง่ห้มายเด่ยวกันในเร้�องการรักษา
สำทิี่ธุปิระโยชื้นข์องผ่ป้ฏิิบติัิงาน ติามท่ี่�กำาห้นดไว้ในพระราชื้-
บัญญัติิแรงงานรัฐวิสำาห้กิจสำัมพันธุ์ พ.ศ. 2543 ได้แก่ 
สำห้ภัาพแรงงานรฐัวิสำาห้กิจการไฟฟ้าฝ่า่ยผลิี่ติแห้ง่ประเที่ศไที่ย 
(สำร.กฟผ.) ม่วัติถุประสำงค์ัเพ้�อสำ่งเสำริมคัวามสำัมพันธุ์อันด่
ระห้ว่างผ่้ปฏิิบัติิงานแลี่ะผ่้บริห้าร คัุ้มคัรองผลี่ประโยชื้น ์
เก่�ยวกับสำภัาพการจ้างของผ่้ปฏิิบัติิงาน แลี่ะดำาเนินการ 
ให้้คัวามร่วมม้อเพ้� อ ให้้ เ กิดประสิำที่ธุิภัาพแลี่ะรักษา 
ผลี่ประโยชื้น์ของ กฟผ. ปจัจุบนัมส่ำมาชิื้กจำานวน 11,143 คัน 
คิัดเปน็รอ้ยลี่ะ 63.17 ของจำานวนผ่ป้ฏิิบติัิงานทัี่�งห้มด แลี่ะม่
คัณ์ะกรรมการกิจการสำัมพันธุ์ กฟผ. (กกสำ.) ซึ่่�งเป็น 
คัณ์ะกรรมการที่วิภัาค่ั ประกอบด้วยผ่้แที่นฝ่่ายบริห้ารแลี่ะ 
ผ่แ้ที่นจาก สำร.กฟผ. ฝ่า่ยลี่ะ 9 คัน ที่ำาห้นา้ท่ี่�ประสำานคัวามเข้าใจ
ระห้ว่างฝ่า่ยบริห้ารกับฝ่า่ยผ่ป้ฏิิบติัิงาน  ติิดติามสำภัาพการจ้าง 
สำทิี่ธุปิระโยชื้น ์เร้�องราวร้องที่กุขข์องผ่ป้ฏิิบติัิงาน แลี่ะพจิารณ์า
คัวามเห้มาะสำมเก่�ยวกับสำวัสำดิการขององค์ัการ ติลี่อดจน 
สำง่เสำรมิแลี่ะพฒันางานด้านแรงงานสำมัพนัธุ ์เพ้�อคัวามปรองดอง
แลี่ะระงับขอ้ขดัแยง้ภัายในองค์ัการรวมถ่งพจิารณ์าปรบัปรุง
ระเบย่บขอ้บงัคัับในการที่ำางานด้านต่ิาง ๆ ให้เ้ห้มาะสำม

ทัี่�งน่� ข้อติกลี่งเก่�ยวกับสำภัาพการจ้างระห้ว่าง กฟผ. แลี่ะ 
สำร.กฟผ. ซึ่่�งโดยปกติิจะเกิดข่�นเม้�อ สำร.กฟผ. ได้ย้�นขอ้เร่ยกรอ้ง
เฉพาะเร้�อง แลี่ะเม้�อมก่ารเจรจาจนบรรลี่ขุอ้ติกลี่งรว่มกันแล้ี่ว 
โดยทัี่�วไปจะมผ่ลี่คัรอบคัลี่มุพนกังานที่กุคันในองค์ักร คิัดเปน็
ร้อยลี่ะ 100 แลี่ะในกรณ์ท่่ี่�มก่ารเปล่ี่�ยนแปลี่งการดำาเนนิงาน 
กฟผ. จะจัดให้ม้ก่ารแจ้งแลี่ะให้ข้อ้มล่ี่ล่ี่วงห้นา้ ภัายในระยะ
เวลี่าอันสำมคัวร ติามแต่ิกรณ์่

การป้ระเมินิผล้งานิ

การประเมินผลี่การปฏิิบัติิงานของพนักงานเป็นไปติาม 
ห้ลัี่กเกณ์ฑ์์การประเมิน ซึ่่�งแบ่งเป็นตัิวชื้่�วัดเชิื้งพฤติิกรรม 
รายบุคัคัลี่ ร้อยลี่ะ 30 แลี่ะการประเมนิติามขอ้ติกลี่งการปฏิิบติัิงาน 
ร่วมกันระห้ว่างผ่บั้งคัับบญัชื้าของห้นว่ยงานแลี่ะผ่ป้ฏิิบติัิงาน 
ร้อยลี่ะ 70 แลี่ะนำาผลี่การประเมินนั�นไปประกอบการพิจารณ์า
ให้้ค่ัาติอบแที่น การแต่ิงตัิ�ง แลี่ะการพัฒนาบุคัลี่ากรต่ิอไป 
ทัี่�งน่� กำาห้นดให้ม้ก่ารประเมนิผลี่การปฏิิบติัิงานของพนกังาน
ทีุ่กคัน แลี่ะม่การกำาห้นดอัติราเงินเด้อนแลี่ะค่ัาจ้างของ
พนกังานชื้ายแลี่ะห้ญิงอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน
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ทัี่�งน่� กฟผ. ม่การปรับปรุงสำวัสำดิการแลี่ะสำิที่ธุิประโยชื้น ์
อย่เ่สำมอ เพ้�อให้พ้นกังานได้รบัสำวัสำดิการแลี่ะสำทิี่ธุปิระโยชื้น์
ท่ี่�เป็นธุรรมแลี่ะเห้มาะสำม ม่คัุณ์ภัาพชื้่วิติท่ี่�ด่แลี่ะปลี่อดภััย 
โดยในป ี2563 กฟผ. ได้ปรบัปรุงสำวัสำดิการแลี่ะสิำที่ธุปิระโยชื้น์
ท่ี่�สำำาคััญ ดังน่�

 1. ปรับปรุงระเบ่ยบแลี่ะข้อบังคัับให้้สำอดคัล้ี่องกับ 
  คัวามต้ิองการของพนักงาน โดยปรับเพิ�มอัติรา 
  การจ่ายเงินชื้ว่ยเห้ล้ี่อ 4 รายการ ได้แก่ 
  (1) ขอ้บงัคัับ กฟผ. ฉบับท่ี่� 401 ว่าด้วย เงินชื้ว่ยเห้ล้ี่อ 
   ค่ัาที่ำาศพ 
  (2) ระเบย่บ กฟผ. ฉบบัท่ี่� 422 ว่าด้วย เงินชื้ว่ยเห้ล้ี่อ 
   บุติร (แก้ไขเพิ�มเติิมคัรั�งท่ี่� 1) 
  (3) ระเบย่บ กฟผ. ฉบบัท่ี่� 434 ว่าด้วย เคัร้�องแต่ิงกาย 
   สำำาห้รบัผ่ป้ฏิิบติัิงานบางประเภัที่
  (4) ระเบย่บ กฟผ. ฉบบัท่ี่� 432 ว่าด้วย เงินเพิ�มพเิศษ 
   ค่ัาอย่่เติรย่มคัวามพร้อมของผ่ป้ฏิิบติัิงานประจำา 
   สำถานไ่ฟฟา้แรงสำง่
 2. การกำาห้นดมาติรการเพ้�อด่แลี่คัวามปลี่อดภััยของ 
  พนักงานในช่ื้วงการระบาดของโรคั COVID-19 โดย  
  กฟผ. ได้กำาห้นดแนวปฏิิบัติิเร้�อง การปฏิิบัติิงานจาก 
  ท่ี่�พกัอาศยั (Work from Home) เพ้�อเปน็การปอ้งกัน 
  การระบาดแลี่ะลี่ดคัวามเสำ่�ยงการติิดเชื้้�อ COVID-19  
  ตัิ�งแต่ิวันท่ี่� 20 มน่าคัม 2563 เปน็ต้ินมาจนถ่งปจัจุบนั  
  โดยพนกังานท่ี่�จำาเปน็ต้ิองใชื้โ้ที่รศพัท์ี่เคัล้ี่�อนท่ี่�สำว่นตัิว 
  ติิดต่ิองาน สำามารถเบิกเงินค่ัาชื้ดเชื้ยค่ัาโที่รศัพท์ี่ 
  เคัล้ี่�อนท่ี่�แบบเห้มาจ่ายได้ไม่เกิน 400 บาที่ต่ิอเด้อน 
  ผา่นระบบ IT ซึ่่�งปรับปรุงให้มต่ิามระเบย่บ กฟผ. ฉบบั 
  ท่ี่� 395 ว่าด้วย อุปกรณ์ส์ำ้�อสำาร อุปกรณ์โ์ที่รศพัท์ี่ แลี่ะ 
  ค่ัาโที่รศัพท์ี่เคัล้ี่�อนท่ี่� นอกจากน่� กรณ่์พนักงานท่ี่�ม ่
  ลัี่กษณ์ะงานท่ี่�ไม่สำามารถ Work from Home ได้  
  ซึ่่�งห้ากไมป่ฏิิบติัิงานท่ี่�สำำานกังานแล้ี่วจะเกิดผลี่กระที่บ 
  ต่ิอระบบการผลิี่ติไฟฟา้ เช่ื้น พนกังานเดินเคัร้�องเพ้�อ 
  ผลิี่ติไฟฟา้ พนกังานคัวบคัมุการสำง่พลัี่งงานไฟฟา้ แลี่ะ 
  พนกังานท่ี่�ปฏิิบติัิงานติามสำถานไ่ฟฟา้แรงสำง่ เปน็ต้ิน  
  จะได้รับการด่แลี่เร้�องท่ี่�พักอาศัยแลี่ะอาห้ารในช่ื้วง 
  การระบาดของโรคั COVID-19 

นอกจากน่� กฟผ. ด่แลี่สำวัสำดิการแลี่ะสำิที่ธุิประโยชื้น์ให้้แก่
บุคัลี่ากรในกลีุ่่มจ้างเห้มาบริการ (Outsourcing) โดยการ
กำาห้นดห้ลัี่กเกณ์ฑ์์ไว้ในเง้�อนไขขอบเขติงานแลี่ะสัำญญาการ
จ้างเห้มาบริการ ให้้ผ่้รับจ้างปฏิิบัติิติามกฎห้มายคัุ้มคัรอง
แรงงานแลี่ะพระราชื้บญัญติัิประกันสำงัคัมอยา่งเคัรง่คัรดั 

กฟผ. ติอบสำนองคัวามต้ิองการด้านสัำงคัมของผ่้ปฏิิบัติิงาน
ผา่นกิจกรรมท่ี่�ห้ลี่ากห้ลี่าย เชื้น่ วันคัรอบคัรวั กฟผ. วันก่ฬาสำ ่
รวมถ่งม่การจัดตัิ�งชื้มรมต่ิาง ๆ ติามคัวามต้ิองการของ 
ผ่้ปฏิิบัติิงาน ซ่ึ่�งบริห้ารงานโดยคัณ์ะกรรมการบริห้ารงาน
สำวัสำดิการด้านก่ฬา บนัเทิี่ง แลี่ะงานอดิเรก โดยให้บ้ริการด้าน
สำถานท่ี่�แลี่ะงบประมาณ์สำนบัสำนนุ ซ่ึ่�งแบง่ประเภัที่ของชื้มรม
เปน็ 4 ประเภัที่ ได้แก่ ชื้มรมด้านศาสำนา ชื้มรมผ่อ้าวุโสำ ชื้มรม
ด้านบนัเทิี่งแลี่ะงานอดิเรก รวมทัี่�งชื้มรมก่ฬาทัี่�งในสำว่นกลี่าง
แลี่ะสำว่นภัม่ภิัาคั

กฟผ. เชื้้� อในคัวามสำำาคััญของการพัฒนาสัำงคัมแลี่ะการ 
สำ่งเสำริมสำถาบันคัรอบคัรัวในประเที่ศไที่ย กฟผ. จ่งให้้สำิที่ธุิ�
พนักงานห้ญิงทุี่กคันในการลี่าคัลี่อดบุติรแลี่ะลี่าเล่ี่�ยงด่บุติร 
ด้วยการออกระเบย่บ กฟผ. ฉบบัท่ี่� 99 ว่าด้วย การลี่า การ
ห้ยุดงาน แลี่ะการขาดงาน โดยกำาห้นดให้้พนักงานห้ญิง 
ทุี่กคันมส่ำทิี่ธุิ�ลี่าคัลี่อดบุติรได้ไมเ่กิน 90 วันที่ำาการ แลี่ะให้ร้บั
เงินเด้อนห้รอ้ค่ัาจ้าง 75 วันที่ำาการ ต่ิอการลี่าคัลี่อดบุติรห้น่�ง
คัรั�ง แลี่ะเพิ�มสำิที่ธุิ�การลี่าเพ้�อเล่ี่�ยงด่บุติรต่ิอเน้�องจากการลี่า
คัลี่อดบุติรได้อ่ก 150 วันที่ำาการ โดยไม่ได้รับเงินเด้อนห้ร้อ 
ค่ัาจ้าง สำำาห้รบัพนกังานชื้าย กฟผ. กำาห้นดสำทิี่ธุิ�ให้ล้ี่าไปชื้ว่ย
เห้ล้ี่อภัรรยาโดยชื้อบด้วยกฎห้มายท่ี่�คัลี่อดบุติรได้ 15 วัน
ที่ำาการ
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ปีรัะเภทพันักงาน ปีี 2563

เกษ่ัยณในอ่ก 5 ปีี

ปีี 2562

เกษ่ัยณในอ่ก 6-10 ปีี

ปีี 2561
หญิง

รั�อยลำะ รั�อยลำะรั�อยลำะ รั�อยลำะภ้มิิภาคั ภ้มิิภาคัส่ำานักงาน
กลำาง

ส่ำานักงาน
กลำาง

หญิง หญิงชื่าย ชื่าย ชื่าย

%
รัวมิ

ทั�งหมิดั
(คัน)

การพัฒนิาที่รัพยากรบ่ัคคล้

คัวามท้ี่าที่ายจากภัายนอกทัี่�งการเปล่ี่�ยนแปลี่งที่างด้าน
เที่คัโนโลี่ย่ แลี่ะผลี่กระที่บจากสำถานการณ์์การแพร่ระบาด
ของโรคัติิดเชื้้�อไวรัสำโคัโรนา 2019 สำ่งผลี่ให้้ กฟผ. ต้ิองเร่ง
ดำาเนนิการปรับปรุงแลี่ะเปล่ี่�ยนแปลี่งองค์ัการในทีุ่กมติิิ ให้้ม่
คัวามสำามารถในการแขง่ขนั แลี่ะติอบสำนองแผนแลี่ะนโยบาย
ของรัฐบาลี่ได้ กฟผ. จ่งได้จัดที่ำาแผนพัฒนาบุคัลี่ากร กฟผ. 
แลี่ะจัดสำรรงบประมาณ์พัฒนาบุคัลี่ากรกลีุ่ม่เปา้ห้มาย ทัี่�งที่าง
ด้านเที่คันคิั บรหิ้ารจัดการ แลี่ะการพฒันาผ่น้ำา เพ้�อพฒันา
แลี่ะเติรย่มคัวามพร้อมบุคัลี่ากรให้ม้ค่ัวามร่ ้ทัี่กษะ สำมรรถนะ
คัวามสำามารถ แลี่ะทัี่ศนคัติิ ท่ี่�จำาเป็นในการปฏิิบัติิงานใน
ปัจจุบันแลี่ะรองรับภัารกิจท่ี่�จะเกิดข่�นในอนาคัติ เช่ื้น  
การขยายธุรุกิจเก่�ยวเน้�องแลี่ะธุรุกิจเก่�ยวเน้�องให้มจ่ากนวัติกรรม
ของ กฟผ. เปน็ต้ิน รวมถ่งการให้ท้ี่นุการศก่ษาแก่พนกังานใน
ด้านบริห้ารจัดการแลี่ะด้านเที่คันิคั จำานวน 36 คัน แลี่ะ 
การให้้พนักงานลี่าศ่กษาโดยทุี่นท่ี่�พนักงานจัดห้ามาเองห้ร้อ
ที่นุสำว่นตัิว จำานวน 26 คัน รวมทัี่�งสำิ�น 62 คัน อ่กทัี่�งยงัมก่าร
ประเมินผลี่การพัฒนาในทีุ่กห้ลัี่กสำ่ติร แลี่ะติิดติามผลี่ 
การพัฒนาเพ้�อประเมนิผลี่สัำมฤที่ธุิ�ในห้ลัี่กสำต่ิรท่ี่�มค่ัวามสำำาคััญ
ติอบสำนองยุที่ธุศาสำติร์ คัวามเสำ่�ยงด้านการพัฒนาบุคัลี่ากร 
แลี่ะคัวามจำาเป็นขององค์ัการ รวมถ่งการติิดติามผลี่การนำา
คัวามร่้ไปใชื้้ของผ่้รับทีุ่นการศ่กษา เพ้� อเป็นข้อม่ลี่ใน 
การปรบัปรุงการให้ท้ี่นุการศก่ษาต่ิอไป

กฟผ. ได้มก่ารออกแบบการพฒันาบุคัลี่ากรในระยะสำั�นท่ี่�เปน็
คัวามจำาเป็นเร่งด่วน แลี่ะในระยะยาว (Development 
Roadmap) ติามระดับ ติำาแห้นง่งาน แลี่ะสำายอาชื้พ่ รวมทัี่�ง
การพฒันากลีุ่่มผ่ส้ำบ้ที่อดติำาแห้นง่แลี่ะผ่ม้ศ่กัยภัาพ แลี่ะการ
พัฒนาทัี่กษะให้ม่เพ้�อรองรับภัารกิจในอนาคัติ โดยม่การ
กำาห้นดเปา้ห้มาย ร่ปแบบ แลี่ะวิธุก่ารพัฒนาท่ี่�เห้มาะสำม ดังน่�

1.	การพฒันาผ้บ้รหิารแลัะผ้ป้ฏิิบติังานกลัุ่มทัี่�วัไป	(EGAT	
Development	Roadmap	–	Management)	ประกอบด้วย
 • การพฒันาบุคัลี่ากรติาม Competency Gap กำาห้นด 
  เป็นพ้�นฐานห้ลัี่กในการพัฒนาสำำาห้รับผ่้บริห้ารแลี่ะ 
  ผ่้ปฏิิบัติิงาน ติามค่ัาคัวามคัาดห้วังในแต่ิลี่ะระดับ  
  บุคัลี่ากร กฟผ. จะได้รบัการประเมนิผา่นเคัร้�องมอ้การ 
  ประเมิน 360 องศา แลี่ะได้รับการพัฒนาเพ้�อปิด  
  Competency Gap ในส่ำวนของ 10% (Formal Learning)  
  ผา่นห้ลัี่กสำต่ิรติาม Competency ในร่ปแบบ e-Learning  
  บนระบบ EGAT Learning Space (ELS) ท่ี่�รวมถ่งห้ลัี่ก 
  คัณุ์ธุรรมแลี่ะธุรรมาภิับาลี่
 • การพฒันาบุคัลี่ากรติามระดับ 1-14 รวมทัี่�งพนกังาน 
  สำญัญาจ้างพเิศษ เปน็ห้ลัี่กสำต่ิรท่ี่�ออกแบบให้เ้ห้มาะสำม 
  กับผ่้ปฏิิบัติิงาน กฟผ. แต่ิลี่ะระดับเพิ�มเติิมจาก 
  ห้ลัี่กสำต่ิร Competency ของ กฟผ.  โดยออกแบบการ 
  พัฒนาให้้สำอดคัล้ี่องกับยุที่ธุศาสำติร์  พร้อมทัี่� ง 
  คัาดการณ์ส์ำมรรถนะท่ี่�จำาเปน็ในอนาคัติ เพ้�อให้บุ้คัลี่ากร 
  พร้อมรับการเปล่ี่�ยนแปลี่งท่ี่�จะเกิดข่�น แลี่ะคัำาน่งถ่ง 
  พฤติิกรรมการเร่ยนร่้ของบุคัลี่ากรแต่ิลี่ะระดับ ผ่าน 
  การพัฒนาในร่ปแบบท่ี่�ห้ลี่ากห้ลี่าย เชื้่น Workshop,  
  e-Learning, Virtual Classroom, Self-Learning  
  ติลี่อดจนการสำง่อบรมภัายนอก  แลี่ะสำำาห้รบัผ่ป้ฏิิบติัิงาน 
  ระดับ 8 ข่�นไป จะนำา Competency Gap น่�มาใช้ื้ 
  เป็นข้อม่ลี่ประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคัคัลี่  
  (IDP: Individual Development Program) เพ้�อปดิ  
  Gap ในสำ่วนของ 20% (Coaching) แลี่ะ 70%  
  (Learning by Doing)

2.	การพฒันาผ้บ้รหิารแลัะผ้ป้ฏิิบติังานกลัุม่	Successor	&	
Talent	(Successor	&	Talent	Development	Roadmap) 
เป็นโคัรงการท่ี่�ออกแบบเพ้�อพัฒนาแลี่ะเติร่ยมคัวามพร้อม
ให้้กับผ่้บริห้ารแลี่ะผ่้ปฏิิบัติิงาน กฟผ. ท่ี่�ได้รับการคััดเล้ี่อก
ติามคุัณ์สำมบัติิแลี่ะเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำาห้นด โดยม่วัติถุประสำงค์ัให้ ้
ผ่้ผ่านการพัฒนาม่คัวามพร้อมสำำาห้รับการสำ้บที่อดชื้่วงการ
บรหิ้าร แลี่ะแต่ิงตัิ�งเข้าดำารงติำาแห้นง่สำำาคััญใน กฟผ. เพ้�อให้้
เกิดคัวามต่ิอเน้�องในการบริห้าร โดยเน้นการพัฒนาในร่ปแบบ 
Non-Classroom เชื้น่ One on One Coaching, One Person 
One Project (OPOP), Project Based Learning, Workshop, 
Apprenticeship Program, Sharing Session แลี่ะการจัดที่ำา
แผนพัฒนาตินเอง IDP (Individual Development  
Program), การให้ ้Feedback  แลี่ะส่ำงเสำริมในการสำร้างเคัรอ้ข่าย
กับผ่้บริห้ารระดับสำ่ง ทัี่�งในภัาคัราชื้การแลี่ะภัาคัเอกชื้น  
โดยสำง่อบรมกับสำถาบนัชื้ั�นนำาภัายนอกทัี่�งในแลี่ะต่ิางประเที่ศ
 

3.	พฒันาทัี่กษะใหมร่องรบัภารกิจในอนาคต	(New	Skill	
and	Re-skill	Development)	เพ้�อให้ผ้่ป้ฏิิบติัิงานได้รบัการ
พัฒนาทัี่กษะให้ม่ รวมทัี่�งพัฒนาข่ดคัวามสำามารถของ
บุคัลี่ากรให้้เห้มาะสำมกับภัารกิจขององค์ัการ โดยม่ทัี่�งการ
พฒันาแบบ In-house Training ซึ่่�งเชื้ญิวิที่ยากรผ่เ้ชื้่�ยวชื้าญ
มาสำอนภัายในองค์ัการ แลี่ะการส่ำงอบรมภัายนอก เพ้�อให้ ้
ผ่้ เข้าอบรมได้รับคัวามร้่แลี่ะทัี่กษะจากผ่้ เชื้่�ยวชื้าญใน 
ต่ิางประเที่ศ แลี่ะนำามาปรับใชื้้กับภัารกิจของ กฟผ. เชื้่น 
โคัรงการพัฒนาข่ดคัวามสำามารถบุคัลี่ากรด้านโรงไฟฟ้า 
แลี่ะระบบสำง่ เพ้�อพฒันาบุคัลี่ากร เพ้�อให้ม้ข่ด่คัวามสำามารถ 
ด้านเดินเคัร้�อง บำารุงรักษาโรงไฟฟ้า แลี่ะระบบสำ่งไฟฟ้า  
ในระดับประเที่ศ เสำริมสำร้างโอกาสำในการที่ำาธุุรกิจใน 
ระดับสำากลี่

นอกจากน่� กฟผ. ยงัจัดให้ม้ก่ารฝ่กึอบรมบุคัลี่ากรเพ้�อเสำริมสำร้างทัี่กษะแลี่ะศักยภัาพ รองรับการเปล่ี่�ยนผ่านสำถานะจากพนักงาน
ไปสำ่ก่ารเกษ่ยณ์ เช่ื้น ห้ลัี่กสำต่ิรบรรยายพิเศษปจัฉมินเิที่ศ:  เร้�องต้ิองร่ข้องผ่เ้กษ่ยณ์ สำำาห้รบัผ่ท่้ี่�กำาห้นดเกษ่ยณ์อายุในป ี2563 
เพ้�อเติรย่มคัวามพร้อมของผ่ท่้ี่�จะเกษ่ยณ์อายุในด้านการเงิน สำวัสำดิการ แลี่ะการใชื้ช้ื้วิ่ติก่อนเกษ่ยณ์

 พนักงาน	 	                  
 ช่ื้าง 233 1.32 1,368 7.75 296 1.68 1,639 9.29 3,536  20.04
 ช่ื้างชื้ำานาญการ 84 0.48 253 1.43 12 0.07 29 0.16 378  2.14
 พนกังานขบัเคัร้�องจักรกลี่ 16 0.09 77 0.44 4 0.02 4 0.02 101  0.57
 วิศวกร 228 1.29 259 1.47 334 1.89 469 2.66 1,290  7.31
 อ้�น ๆ 646 3.66 520 2.95 618 3.50 463 2.62 2,247  12.74
 รวม 1,207 6.84 2,477 14.04 1,264 7.17 2,604 14.76 7,552  42.81
 พนง.ส่ญัญาจ้างพิเศษ                    
 พนกังานขบัเคัร้�องจักรกลี่ 1 0.01 3 0.02 2 0.01 14 0.08 20  0.11
 อ้�น ๆ 21 0.12 15 0.09 25 0.14 24 0.14 85  0.48
  รวม 22 0.12 18 0.102 27 0.15 38 0.22 105  0.60
	 รวัมทัี่�งหมดี	 1,229	 6.97	 2,495	 14.14	 1,291	 7.32	 2,642	 14.98	 7,657		 43.40
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สัิ่ดำสิ่�วนิค�าตอบัแที่นิระหว�างพนัิกงานิช้ายแล้ะพนัิกงานิหญิง

จำานิวนิพนัิกงานิแล้ะพนัิกงานิสัิ่ญญาจ้างพิเศษท่ี่�เกษ่ยณอาย่ในิ 5 ปี้ แล้ะ 10 ปี้ข้างหน้ิา
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2563

ชื่าย ชื่าย ชื่ายหญิง หญิง หญิง

2562 2561
กลุ่ำมิ

 จำานวินชัั�วิโมงฝึกึอบริมทั�งหมด้ขึ้องพนักงาน (ชัั�วิโมง)

 จำานวินชัั�วิโมงฝึกึอบริมโด้ยเฉลุ่�ย (ชัั�วิโมง/คน)

 ผ่บ้รหิ้ารระดับสำง่ (ระดับ 12 ข่�นไป)
 ผ่บ้รหิ้าร (ระดับ 8-11)
 ปฏิิบัติิการ (ติำากว่าระดับ 8)

 10,512  3,423  16,734 3,441 10,794 2,190
 133,005  71,490  143,898 71,175 129,672 54,750
 224,628  99,795  341,214 119,025 382,566 134,436

 98.24 136.92 150.76 137.64 90.71 87.60
 35.35 46.60 36.19 44.29 30.74 32.69
 23.97 33.42 33.98 38.19 34.93 40.06

 ผ่บ้รหิ้ารระดับสำง่ (ระดับ 12 ข่�นไป)
 ผ่บ้รหิ้าร (ระดับ 8-11)
 ปฏิิบัติิการ (ติำากว่าระดับ 8)

ชั้�วโมงฝึ่กอบัรมโดำยเฉล่้�ยของพนัิกงานิ

อาช้่วอนิามัยแล้ะความป้ล้อดำภัย
ด้วยธุรุกิจของ กฟผ. เป็นการผลิี่ติแลี่ะจำาห้นา่ยพลัี่งงานไฟฟ้า รวมถ่งธุรุกิจอ้�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้อง การบริห้ารจัดการคัวามปลี่อดภััย
จ่งเปน็สำิ�งสำำาคััญในการดำาเนนิงานเปน็อยา่งมาก เพ้�อท่ี่�จะจัดการคัวามเสำ่�ยงแลี่ะอันติรายท่ี่�อาจเกิดข่�นแลี่ะสำง่ผลี่ให้เ้กิดคัวาม
สำญ่เสำย่ต่ิอชื้วิ่ติ ที่รพัยส์ำนิ แลี่ะกระบวนการผลิี่ติ 

กฟผ. ให้้คัวามสำำาคััญกับการจัดการด้านอาชื้่วอนามัยแลี่ะคัวามปลี่อดภััยในระดับนโยบาย เพ้�อสำ้�อสำารคัวามมุ่งมั�นต่ิอผ่้ม ่
สำว่นได้สำว่นเสำย่ภัายในแลี่ะภัายนอก รวมทัี่�งเปน็กรอบในการถ้อปฏิิบติัิการจัดการคัวามปลี่อดภััยอยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ ซึ่่�งประกอบ
ด้วยการมร่ะบบบรหิ้ารจัดการคัณุ์ภัาพ คัวามปลี่อดภััย สำขุภัาพอนามยั แลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม (EGAT QSHE) การปฏิิบติัิติามกฎห้มาย
ท่ี่�เก่�ยวข้อง การจัดสำรรที่รัพยากรเพ้�อการดำาเนินงาน การเสำริมสำร้างศักยภัาพผ่้ปฏิิบัติิงานแลี่ะสำร้างวัฒนธุรรมด้าน 
คัวามปลี่อดภััยภัายในองค์ัการ โดยได้นำาระบบการจัดการอาชื้่วอนามัยติามมาติรฐานสำากลี่ ISO 45001:2018 แลี่ะ 
มอก.18001-2554 เขา้มาปรบัใช้ื้ โดยคัรอบคัลี่มุทัี่�งองค์ัการ แลี่ะขอการรบัรองติามมาติรฐานดังกล่ี่าว 

เพ้�อเป็นการขับเคัล้ี่�อนการดำาเนินงานด้านอาชื้่วอนามัย กฟผ. โดยคัณ์ะกรรมการพัฒนาระบบบริห้ารจัดการคุัณ์ภัาพแลี่ะ
การเพิ�มผลี่ผลิี่ติได้กำาห้นดตัิวชื้่�วัด 5 ตัิวชื้่�วัด ได้แก่ อัติราคัวามถ่�การบาดเจ็บห้รอ้เจ็บปว่ยถ่งขั�นห้ยุดงานห้รอ้เสำย่ชื้วิ่ติ (IFR)  
อัติราคัวามรุนแรงในการบาดเจ็บถ่งขั�นห้ยุดงานห้รอ้เสำย่ชื้วิ่ติ (ISR)  จำานวนอุบติัิเห้ติยุานพาห้นะของ กฟผ. จำานวนอุบติัิเห้ติุ
ยานพาห้นะเชื้่าของ กฟผ. แลี่ะจำานวนอุบัติิเห้ตุิอัคัค่ัภััย โดยกำาห้นดเปา้ห้มายการดำาเนนิงานทีุ่กตัิวชื้่�วัด ให้ไ้มเ่กินค่ัาเฉล่ี่�ย 
ผลี่การดำาเนนิงานดังกล่ี่าว 3 ปย้ีอนห้ลัี่ง (ป ี2560-2562) ในป ี2563 พบจำานวนอุบติัิเห้ติอัุคัค่ัภััยเปน็ศน่ย์ แลี่ะผลี่การดำาเนนิงาน
ตัิวชื้่�วัดอ่ก 4 ตัิวท่ี่�เห้ล้ี่อ ดังน่� 
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อ่ตริาความถีึ�กิาริบาด้เจ็บหิรืิอเจ็บป่วย่ถึึงข่้�นหิยุ่ด้งานหิรืิอเสีย่ชีื่วิต (IFR)

จำานวนอุบ่ติเหิตุย่านพาหินะ กิฟื้ผ.

อ่ตริาความรุินแริง กิาริบาด้เจ็บ เจ็บป่วย่ถึึงข่้�นหิยุ่ด้งานหิรืิอเสีย่ชีื่วิต (ISR)

จำานวนอุบ่ติเหิตุย่านพาหินะเช่ื่า กิฟื้ผ.

คัณ์ะกรรมการคัวามปลี่อดภััย อาชื้่วอนามัย แลี่ะสำภัาพแวดลี่้อมในการที่ำางาน ซึ่่�งประกอบด้วยผ่แ้ที่นจากฝ่่ายบริห้ารแลี่ะ
ฝ่า่ยลี่ก่จ้าง (พนกังาน) มบ่ที่บาที่ห้นา้ท่ี่� ในการพจิารณ์าแผนงานด้านคัวามปลี่อดภััยแลี่ะแผนการฝ่กึอบรม กำากับให้ป้ฏิิบติัิ
ติามขอ้กำาห้นดของกฎห้มายท่ี่�เก่�ยวขอ้ง วางระบบการแจ้งสำภัาพการณ์ท่์ี่�ไม่ปลี่อดภััย ติิดติามคัวามก้าวห้นา้ในการดำาเนนิงาน 
แลี่ะสำนับสำนุนกิจกรรมส่ำงเสำริมเพ้�อคัวามปลี่อดภััยของพนักงาน โดยเป็นคัณ์ะกรรมการในระดับห้น่วยงานห้ร้อสำถานท่ี่� 
ปฏิิบติัิงานเพ้�อขบัเคัล้ี่�อนการจัดการด้านคัวามปลี่อดภััยได้อยา่งมป่ระสำทิี่ธุภิัาพ ทัี่�งในสำำานกังานให้ญ่ เข้�อน เห้มอ้ง แลี่ะสำถาน่
ไฟฟา้แรงสำง่ จำานวนรวม 34 คัณ์ะ

เพ้�อให้แ้นใ่จถ่งประสิำที่ธุภิัาพในการบริห้ารจัดการด้านคัวามปลี่อดภััย อาชื้ว่อนามัย แลี่ะสำภัาพแวดล้ี่อมในการที่ำางาน กฟผ. 
จัดให้ม้ก่ารประเมนิผลี่ติามลัี่กษณ์ะคัวามเสำ่�ยงของห้นว่ยงาน ซึ่่�งแบง่เปน็ 3 กลีุ่่ม ได้แก่

กลัุ่มรบัรอง	
(Certified Group)

กลัุ่มตรวัจพสิ่จ้น์	
(Verified Group)

กลัุ่มเฝ้า้ระวััง	
(Monitored Group)

ห้นว่ยงานในกลีุ่่มโรงไฟฟา้ เห้มอ้ง บำารุงรกัษา แลี่ะปฏิิบติัิการภัาคั ซึ่่�งต้ิองได้
รับการติรวจประเมินรับรองติามมาติรฐาน ISO 45001 จากห้น่วยรับรอง
ภัายนอก

ห้นว่ยงานในกลีุ่ม่ วิศวกรรม ก่อสำร้าง ขนส่ำง บริการ สำำารวจ คัวบคุัมระบบ สำ้�อสำาร 
พัสำดุ แพที่ย์แลี่ะอนามัย แลี่ะคัวามปลี่อดภััย ท่ี่�ต้ิองได้รับการติรวจประเมิน
ประสิำที่ธุผิลี่การจัดการคัวามปลี่อดภััยให้้เป็นไปติามห้ลัี่กเกณ์ฑ์์ วิธุ่การ แลี่ะ
เง้�อนไขท่ี่�ฝ่า่ยคัวามปลี่อดภััยกำาห้นด

ห้นว่ยงานในกลีุ่ม่บริห้ารจัดการสำำานกังานแลี่ะห้นว่ยงานสำนบัสำนนุ ท่ี่�ต้ิองได้รับ
การติิดติามแลี่ะสำุ่มติรวจการติรวจประเมินประสิำที่ธุิผลี่การจัดการคัวาม
ปลี่อดภััย ให้เ้ปน็ไปติามห้ลัี่กเกณ์ฑ์์ วิธุก่าร แลี่ะเง้�อนไขท่ี่�ฝ่า่ยคัวามปลี่อดภััย
กำาห้นด
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ผู้้ป้ัฏิิบติัุงานท่�อย้ภ่ายใตุ้ริะบบบริหิาริจัด้การิด้้านอาชัว่ิอนามยั แลุะควิามปัลุอด้ภัย 

ผู้้ท้่�อย้ภ่ายใตุ้ริะบบบริหิาริจัด้การิอาชัว่ิอนามยัแลุะควิามปัลุอด้ภัย

การิบาด้เจ็บเนื�องจากการิทำางาน 

ชัั�วิโมงการิทำางาน

เสี่ย่ชัวิ่ิตุจากการิบาด้เจ็บ

การิบาด้เจ็บท่�มค่วิามรุินแริงสี่ง้ (ไมร่ิวิมเสี่ย่ชัวิ่ิตุ)

ผู้้ท้่�อย้ภ่ายใตุ้ริะบบบริหิาริจัด้การิอาชัว่ิอนามัยแลุะควิามปัลุอด้ภัย ท่�ได้้ริบัการิทวินสี่อบโด้ยหน่วิยงานภายใน

ผู้้้ท่�อย้ภ่ายใตุ้ริะบบบริหิาริจัด้การิอาชัว่ิอนามัยแลุะควิามปัลุอด้ภัย ท่�ได้้ริบัการิทวินสี่อบโด้ยหน่วิยงานภายนอก

พนกังาน 

พนกังาน 

พนกังาน 

พนกังาน 

พนกังาน 

พนกังาน 

คัน

รอ้ยลี่ะ

คัน

รอ้ยลี่ะ

คัน

รอ้ยลี่ะ

คัน

คัน/1,000,000 ชื้ั�วโมงการที่ำางาน

คัน

คัน/1,000,000 ชื้ั�วโมงการที่ำางาน

ชัื้�วโมง

18,806

100

8,098

100

10,708

100

0

0

15*

0.50

29,792,168

17,782

100

7,734

100

10,048

100

0

0

20*

0.67

29,635,200

หน่วย 2562 2563ข�อม้ิลำ

100 101STAND BY YOUรายงานเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น กฟผ. ประจำำาปี 2563

การป้ระเมินิความเส่ิ่�ยง
แล้ะควบัค่มอันิตรายในิการที่ำางานิ 

กฟผ. ใชื้้การบ่งชื้่�อันติรายแลี่ะการประเมินคัวามเสำ่�ยง เพ้�อ
คัวบคัมุอันติรายในการที่ำางานแลี่ะคัวามเสำ่�ยงต่ิอการเกิดโรคั
จากการที่ำางาน โดยจัดเปน็ 2 กลีุ่่มห้ลัี่กติามประเภัที่งาน โดย
งานท่ี่�ม่คัวามเสำ่�ยงส่ำง ซึ่่�งได้แก่ งานประดานำา งานในท่ี่�อับ
อากาศ แลี่ะงานท่ี่�ต้ิองสำัมผัสำสำารเคัม่อันติราย จะต้ิองม่การ
คัวบคุัมอย่างเข้มงวด ทัี่�งเชิื้งรุก (เช่ื้น การอบรมให้้คัวามร่้
เฉพาะเร้�อง การใช้ื้กฎคัวบคุัมคัวามปลี่อดภััย การติรวจสำอบ
คัวามปลี่อดภััย เป็นต้ิน) แลี่ะเชื้ิงรับ (เชื้่น การใชื้้อุปกรณ์์
คัุ้มคัรองคัวามปลี่อดภััยสำว่นบุคัคัลี่ติามคัวามเสำ่�ยง การติรวจ
สำุขภัาพติามปัจจัยเส่ำ�ยง เป็นต้ิน) สำ่วนงานท่ี่�ม่คัวามเส่ำ�ยงติำา 
เช่ื้น งานด้านบัญช่ื้ การเงิน แลี่ะงานด้านพัสำดุจัดห้า  
ซึ่่�งปฏิิบัติิงานในสำำานักงานเป็นห้ลัี่ก จะเป็นการให้้คัวามร่้  
แลี่ะการติรวจสำขุภัาพประจำาป ีเปน็ต้ิน 

บัริการด้ำานิส่ิ่ขภาพ

การเฝ่า้ระวังด้านสำขุภัาพของพนกังาน จะมก่ารติรวจสำขุภัาพ
ทัี่�วไปประจำาป ีอยา่งนอ้ยปลีี่ะ 1 คัรั�ง การติรวจสำขุภัาพติาม
ปัจจัยเสำ่�ยง แลี่ะการติรวจสุำขภัาพติามลัี่กษณ์ะงานพิเศษ  
ติามท่ี่�กระที่รวงแรงงานกำาห้นด การติรวจประเมนิสำขุภัาพก่อน
กลัี่บเข้าที่ำางานภัายห้ลัี่งการเจ็บป่วยห้ร้อบาดเจ็บ (Return 
to work) เพ้�อเป็นการด่แลี่สุำขภัาพอนามัยคัวามปลี่อดภััย  
รวมถ่งการเฝ่า้ระวังโรคัจากการที่ำางาน ทัี่�งน่� ในกรณ่์ท่ี่�ประสำบ
อันติรายห้ร้อเจ็บป่วยจากการที่ำางาน พนักงานจะได้รับ 
ค่ัาที่ดแที่นแลี่ะสำิที่ธุิในการเบิกค่ัารักษาพยาบาลี่ในสำถาน
พยาบาลี่ของส่ำวนราชื้การแลี่ะเอกชื้น ติลี่อดจนคัวามคัุม้คัรอง
ติามระเบ่ยบปฏิิบัติิของ กฟผ. รวมทัี่�งติามห้ลัี่กเกณ์ฑ์์ท่ี่� 
คัณ์ะกรรมการแรงงานรัฐวิสำาห้กิจสัำมพันธุก์ำาห้นด นอกจากน่� 
ยงัมโ่ปรแกรมสำง่เสำรมิสำขุภัาพอ้�น ๆ เชื้น่ การอบรมห้ลัี่กสำต่ิร
สำร้างสำุขภัาพด้วยตินเอง โคัรงการ EGAT Healthy Idol 
ห้ลัี่กสำต่ิรร่ทั้ี่นปอ้งกันโรคั NCDs โคัรงการรา้นอาห้ารติิดดาว 
กฟผ. โคัรงการรณ์รงค์ัไมส่ำบ่บุห้ร่� โคัรงการ EGAT Non Smoking 
Suggestion การอบรมผ่ป้ระกอบกิจการแลี่ะผ่ส้ำมัผสัำอาห้าร
แก่ร้านอาห้ารใน กฟผ. ห้ลัี่กสำ่ติรการช่ื้วยชื้่วิติขั�นพ้�นฐาน 
ห้ลัี่กสำ่ติรองค์ักรแห้่งคัวามสำุข แลี่ะห้ลัี่กสำ่ติรโรคัจาก 
การที่ำางาน เปน็ต้ิน

การเสิ่ริมสิ่ร้างความร้้ด้ำานิความป้ล้อดำภัย
แล้ะสิ่ร้างวัฒนิธรรมความป้ล้อดำภัย 

กฟผ. จัดให้ผ้่ป้ฏิิบติัิงานทุี่กระดับได้รบัคัวามร่ ้เพิ�มพ่นทัี่กษะ
ด้านคัวามปลี่อดภััยแลี่ะสุำขภัาพอนามยั ผา่นการฝ่กึอบรมโดย
พิจารณ์าจากคัวามต้ิองการการฝ่ึกอบรมติามห้น้าท่ี่� เชื้่น 
ห้ลัี่กสำ่ติรเจ้าห้น้าท่ี่�คัวามปลี่อดภััยระดับบริห้าร ห้ลัี่กสำ่ติร 
เจ้าห้น้าท่ี่�คัวามปลี่อดภััยระดับห้ัวห้น้างาน ห้ลัี่กสำ่ติร 
คัวามปลี่อดภััย อาชื้ว่อนามยั แลี่ะสำภัาพแวดลี่อ้มในการที่ำางาน 
สำำาห้รบัลี่ก่จ้างทัี่�วไปแลี่ะลี่ก่จ้างเขา้ที่ำางานให้ม ่แลี่ะพจิารณ์า
ติามลัี่กษณ์ะคัวามเสำ่�ยง เชื้่น ห้ลัี่กสำ่ติรคัวามร่้เบ้� องต้ิน 
เก่�ยวกับอันติรายจากสำารเคัม่แลี่ะการป้องกัน ห้ลัี่กสำ่ติรการ
ประเมินคัวามเส่ำ�ยงติามระบบการจัดการคัวามปลี่อดภััยฯ 
ห้ลัี่กสำ่ติรคัวามปลี่อดภััยในการที่ำางานในสำถานท่ี่�อับอากาศ 
ห้ลัี่กสำ่ติรการติรวจสำอบทัี่�วไปแลี่ะบำารุงรักษาติามแผน  
ห้ลัี่กสำ่ติรดับเพลิี่งขั�นต้ินแลี่ะขั�นก้าวห้น้า การก่้ภััยติามแผน
ป้องกันแลี่ะระงับอัคัค่ัภััยเพ้�อเติร่ยมคัวามพร้อมในการ 
ติอบสำนองต่ิอเห้ติฉุุกเฉนิ ด้านการเสำรมิสำรา้งวัฒนธุรรมคัวาม
ปลี่อดภััย ห้น่วยงานใน กฟผ. ม่การดำาเนินกิจกรรมเพ้�อ 
เสำริมสำรา้งวัฒนธุรรมคัวามปลี่อดภััยอย่างต่ิอเน้�อง เชื้น่ กิจกรรม
การประกวดวิด่โอคัลิี่ปด้านคัวามปลี่อดภััย กิจกรรมการจัด
สำปัดาห์้คัวามปลี่อดภััย การดำาเนนิกิจกรรม Behavior Based 
Safety ของโรงไฟฟ้า รวมไปถ่งกิจกรรมผ่้บริห้ารแสำดง
เจตินารมณ์์ด้านคัวามปลี่อดภััยท่ี่�นำาไปสำ่่การเป็น Visible 
leadership ด้านคัวามปลี่อดภััย

การจัดำการความป้ล้อดำภัยของผ้้รับัเหมา

กฟผ. ให้้คัวามสำำาคััญกับคัวามปลี่อดภััยของผ่้รับเห้มาท่ี่� 
เขา้มาปฏิิบติัิงานในพ้�นท่ี่� (Contractor Safety Management) 
โดยได้ออกระเบย่บ กฟผ. ฉบับท่ี่� 396 ว่าด้วยการจัดการคัวาม
ปลี่อดภััยผ่้รับจ้าง แลี่ะบังคัับใชื้้ทัี่�งองค์ัการ ซ่ึ่�งคัรอบคัลีุ่ม 
ในทุี่กขั�นติอนการที่ำางาน ประกอบด้วย 5 ห้มวด ได้แก่  
การคััดเล้ี่อกผ่รั้บจ้าง การจัดการผ่ร้บัจ้างก่อนเริ�มงาน การจัดการ
ผ่ร้บัจ้างขณ์ะที่ำางาน การสำง่มอบงาน การติรวจรบังาน แลี่ะ
การประเมินผลี่การดำาเนินงานแลี่ะรายงาน โดยม่เน้�อห้า
คัรอบคัลุี่มข้อกำาห้นดด้านคัวามปลี่อดภััยท่ี่�สำำาคััญ เชื้น่ 
 • การกำาห้นดคุัณ์สำมบัติิเบ้�องต้ินด้านคัวามปลี่อดภััย 
  ไว้ในเง้�อนไขด้านคัวามปลี่อดภััย (Safety Criteria)  
  ซึ่่�งเป็นสำ่วนห้น่�งของข้อกำาห้นดการจัดจ้าง (Term of  
  Reference: TOR)  

 • กำาห้นดให้้ผ่้รับจ้างจัดส่ำงข้อม่ลี่สำำาคััญก่อนเริ�มปฏิิบัติิ 
  งาน ทัี่�งในด้านการบริห้ารจัดการคัวามปลี่อดภััยแลี่ะ 
  การที่ำางานท่ี่�ม่ลัี่กษณ์ะเฉพาะ เชื้่น เอกสำารแสำดง 
  การผา่นการฝ่กึอบรม แลี่ะใบอนญุาติติามท่ี่�กฎห้มาย 
  กำาห้นด เปน็ต้ิน
 • แผนงานคัวามปลี่อดภััยท่ี่�ต้ิองคัรอบคัลุี่มถ่งการฝ่ึก 
  อบรมให้ค้ัวามร่ด้้านคัวามปลี่อดภััยแก่ผ่ป้ฏิิบติัิงาน
 • การใชื้้อุปกรณ์์คัุ้มคัรองคัวามปลี่อดภััยสำ่วนบุคัคัลี่ท่ี่� 
  ได้มาติรฐานแลี่ะเห้มาะสำมกับคัวามเสำ่�ยง แลี่ะการ 
  คัวบคุัมด่แลี่ให้้สำวมใส่ำอุปกรณ์์ติลี่อดระยะเวลี่าท่ี่� 
  ปฏิิบติัิงาน  ทัี่�งน่� ในกรณ์ท่่ี่�ลี่ก่จ้างของผ่รั้บจ้างไมส่ำวม 
  ใสำ่ อุปกรณ์์คัุ้มคัรองคัวามปลี่อดภััยส่ำวนบุคัคัลี่  
  ผ่ค้ัวบคุัมงานของ กฟผ. จะสำั�งห้ยุดการที่ำางานจนกว่า 
  จะสำวมใส่ำอุปกรณ์ค์ัุ้มคัรองคัวามปลี่อดภััยสำว่นบุคัคัลี่ 

 ในป ี2563 กฟผ. มก่ารจ้างผ่ร้บัเห้มาแลี่ะ/ห้ร้อผ่ร้บัเห้มาชื้ว่ง
เพ้�อดำาเนินงานประเภัที่อ้�น ๆ อาทิี่ งานเห้ม้องแลี่ะงาน
ก่อสำร้างสำายสำ่ง โดยพนักงานของผ่้รับเห้มาแลี่ะผ่้รับเห้มา 
ของงานเห้มอ้งแมเ่มาะ มจ่ำานวนวันที่ำางานเท่ี่ากับ 365 วัน 
แลี่ะพนักงานของผ่้รับเห้มาแลี่ะผ่้รับเห้มาชื้่วงของงาน
ก่อสำร้างสำายสำ่ง ม่จำานวนวันที่ำางานเท่ี่ากับ 360 วัน แลี่ะ
ทัี่�งห้มดได้รับการฝ่ึกอบรมด้านสำุขภัาพแลี่ะคัวามปลี่อดภััย 
คิัดเปน็ร้อยลี่ะ 100 

อัตราการบาดเจ็บจากการที่ำางาน
ทัี่�งห่มดของพันักงาน กฟผ. 
ในป ี2563 คิดเปน็ 0.000355 
น้อยกว่ิาปท่ีี่�ผ่านมา
ร้อยลิะ 10.1

ผล้การดำำาเนิินิงานิด้ำานิความป้ล้อดำภัย
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หมายเหตุ ุ ไมม่ข้่อมล่ี่ผ่รั้บเห้มา, * นบักรณ์ท่่ี่�ห้ยุดงาน

การิบาด้เจ็บเนื�องจากการิทำางานทั�งหมด้
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การิเจ็บปัว่ิยเนื�องจากการิทำางานทั�งหมด้

อัตุริาการิบาด้เจ็บถ้งขึ้ั�นหยุด้งาน (LTIFR)

การิเจ็บปัว่ิยเนื�องจากการิทำางาน

การิเสี่ย่ชัวิ่ิตุเนื�องจากเจ็บปัว่ิยจากการิทำางาน

พนกังาน 

พนกังาน 

พนกังาน 

พนกังาน 

คัน

คัน/1,000,000 ชื้ั�วโมงการที่ำางาน

คัน

คัน/1,000,000 ชื้ั�วโมงการที่ำางาน

คัน

คัน/1,000,000 ชื้ั�วโมงการที่ำางาน

คัน

คัน/1,000,000 ชื้ั�วโมงการที่ำางาน

79

0.000395 

15

0.50

0

0

0

0

71

0.000355 

20

0.67

0

0

0

0

หน่วย 2562 2563ข�อม้ิลำ
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การดำำาเนิินิงานิดำ้านิช้่มช้นิ 
ด้วย กฟผ. ม่พันธุกิจในการรักษาคัวามมั�นคังด้านพลัี่งงาน
ไฟฟ้า จ่งจำาเป็นต้ิองม่การดำาเนินงานท่ี่�คัรอบคัลุี่มถ่ง 
การปรับปรุงโรงไฟฟ้าสำว่นเพิ�ม การปรับปรุง บำารุงรกัษา แลี่ะ 
ขยายระบบสำง่ไฟฟา้ ทัี่�งสำายสำง่ไฟฟา้แลี่ะสำถาน่ไฟฟา้แรงสำง่ 
ซึ่่�งล้ี่วนเปน็โคัรงสำร้างพ้�นฐานท่ี่�สำำาคััญต่ิอการเข้าถ่งไฟฟา้ของ
ประชื้าชื้น อย่างไรก็ติาม การดำาเนนิงานดังกล่ี่าวอาจก่อให้เ้กิด
ผลี่กระที่บห้ร้อก่อคัวามไม่สำะดวกแก่ชุื้มชื้นในพ้�นท่ี่�โดยรอบ
อยา่งห้ล่ี่กเล่ี่�ยงไมไ่ด้ เชื้น่ ขอ้จำากัดการใชื้พ้้�นท่ี่�ในการประกอบ
อาชื้่พห้ร้อการใชื้้ประโยชื้น์ท่ี่�ดินจากการเว้นระยะปลี่อดภััย
จากระบบโคัรงข่ายไฟฟ้า แลี่ะผลี่กระที่บด้านฝุ่น่ลี่ะอองห้รอ้
นำาเสำย่ในระยะก่อสำรา้ง เปน็ต้ิน ผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิดข่�นจาก
โคัรงการของ กฟผ. จะถก่ประเมนิล่ี่วงห้นา้ ผา่นกระบวนการ
จัดที่ำารายงานการประเมนิผลี่กระที่บสำิ�งแวดล้ี่อม (EIA) รวมทัี่�ง
กำาห้นดมาติรการลี่ดผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิดข่�นกับชุื้มชื้นใกล้ี่เค่ัยง 
ทัี่�งในระยะก่อสำร้างแลี่ะดำาเนินการไว้อย่างชื้ัดเจน ในกรณ์่ท่ี่�
เป็นโคัรงการขนาดเลี่็กซึ่่�งไม่เข้าข่ายต้ิองจัดที่ำารายงาน EIA 
มาติรการลี่ดผลี่กระที่บต่ิอชุื้มชื้นทัี่�งห้มดจะดำาเนนิการอยา่ง
เคัรง่คัรดัโดยห้นว่ยงานเจ้าของโคัรงการ ทัี่�งน่� กฟผ. มม่าติรการ
ในการจ่ายค่ัาที่ดแที่น ค่ัาเสำ่ยห้ายระห้ว่างก่อสำร้าง แลี่ะเงิน 
ชื้ว่ยเห้ล้ี่อผ่ท่้ี่�ได้รบัผลี่กระที่บจากการก่อสำร้างระบบโคัรงข่าย
ไฟฟา้ เพ้�อเยย่วยาผลี่กระที่บท่ี่�อาจเกิดจากการรอนสำทิี่ธุแิลี่ะ
การก่อสำรา้งดังกล่ี่าว นอกจากน่� เจ้าของท่ี่�ดินยงัสำามารถใชื้ส้ำทิี่ธุิ�
อุที่ธุรณ์ต่์ิอคัณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลัี่งงานได้ ภัายใน 30 
วัน ห้ลัี่งจากได้รับห้นังสำ้อแจ้งจ่ายเงินค่ัาที่ดแที่นจาก กฟผ. 
ติามระเบ่ยบคัณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลัี่งงาน ว่าด้วย 
ห้ลัี่กเกณ์ฑ์์ วิธุก่าร แลี่ะเง้�อนไข การอุที่ธุรณ์แ์ลี่ะการพจิารณ์า
อุที่ธุรณ์์ การคััดค้ัานแลี่ะการพิจารณ์าคัำาร้องคััดค้ัาน  
พ.ศ. 2552

ผลี่กระที่บเก่�ยวกับท่ี่�ดินแลี่ะการย้ายถิ�นฐานเป็นสำิ�งท่ี่� กฟผ.  
ให้ค้ัวามสำำาคััญอยา่งยิ�ง แลี่ะได้กำาห้นดเปน็เกณ์ฑ์์ท่ี่�ต้ิองพจิารณ์า
ห้ล่ี่กเล่ี่�ยง คัรอบคัลีุ่มถ่งพ้�นท่ี่�ท่ี่�กระที่บต่ิอสำิ�งแวดล้ี่อม (เชื้่น 
พ้�นท่ี่�ลีุ่ม่นำาชื้ั�น 1A แลี่ะเขติห้า้มล่ี่าสำตัิว์ปา่) พ้�นท่ี่�ชุื้มชื้น แลี่ะ
พ้�นท่ี่�ศน่ยร์วมจิติใจแลี่ะสำถานท่ี่�ราชื้การ (เชื้น่ วัด โรงเรย่น แลี่ะ
ศาสำนสำถาน) โดยในป ี2563 ไมพ่บว่ามผ่ลี่กระที่บท่ี่�ชุื้มชื้นต้ิอง
ยา้ยถิ�นฐาน อยา่งไรก็ติาม พบขอ้พจิารณ์าเก่�ยวกับการจัดการ
ท่ี่�ดินเน้�องจากแผนระบบโคัรงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านต้ินไม้อายุ 

ช่้มช้นิสัิ่มพันิธ์ในิพื�นิท่ี่�โครงการ 

กฟผ. ดำาเนนิการสำานสำมัพนัธุ ์สำรา้งคัวามเขา้ใจ แลี่ะสำนบัสำนนุ
คัณุ์ภัาพชื้วิ่ติแลี่ะคัวามเปน็อย่ท่่ี่�ด่ให้กั้บชุื้มชื้นในพ้�นท่ี่�เปา้ห้มาย
อยา่งต่ิอเน้�องผา่นโคัรงการต่ิาง ๆ ดังน่� 

การส่านสั่มพันธ์ุกับชุีมชีนในพ่�นที่ี� ผ่านการลี่งพ้�นท่ี่�แลี่ะ
สำนบัสำนนุกิจกรรมต่ิาง ๆ อาทิี่  
 • เข้าประชุื้มห้ัวห้น้าส่ำวนราชื้การ แลี่ะประชุื้มกำานัน  
  ผ่้ ให้ญ่บ้าน เป็นประจำาทุี่กเด้อน เพ้� อรับที่ราบ  
  พรอ้มรบัฟังประเด็นท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับการดำาเนนิงานของ  
  กฟผ. แลี่ะนำามาบ่รณ์าการการที่ำางานร่วมกับห้นว่ยงาน 
  ในพ้�นท่ี่� รวมถ่งช่ื้�แจงเก่�ยวกับโคัรงการต่ิาง ๆ  ของ กฟผ. 

100 ป ีในท่ี่�ดินของประชื้าชื้น ในติำาบลี่ห้าดยาย อำาเภัอห้ลัี่งสำวน 
จังห้วัดชุื้มพร แลี่ะท่ี่� ดินของสำำานักงานปฏิิร่ปท่ี่� ดินเพ้� อ
เกษติรกรรมท่ี่�อย่่ระห้ว่างการจัดสำรร ในติำาบลี่ห้งษ์เจรญิ อำาเภัอ
ท่ี่าแซึ่ะ จังห้วัดชุื้มพร ติามลี่ำาดับ ซึ่่�ง กฟผ. ได้รบัที่ราบข้อกังวลี่
ดังกล่ี่าวแลี่ะนำาเข้าห้าร้อกับสำำานักงานกำากับกิจการพลัี่งงาน 
แลี่ะห้นว่ยงานท่ี่�เก่�ยวขอ้งเพ้�อลี่ดผลี่กระที่บให้เ้ห้ล้ี่อนอ้ยท่ี่�สำดุ

นอกจากการจัดการผลี่กระที่บโดยติรงท่ี่�อาจเกดิข่�นต่ิอชุื้มชื้น
จากกิจกรรม ณ์ สำถานท่ี่�ปฏิิบติัิงานแล้ี่ว กฟผ. ยังได้สำ้�อสำารเพ้�อ
ที่ำาคัวามเข้าใจติามแผนการสำ้�อสำารองค์ัการแลี่ะดำาเนินงาน
คัวามรบัผดิชื้อบต่ิอชุื้มชื้นแลี่ะสำงัคัมอยา่งสำมำาเสำมอ โดยมุง่มั�น
พฒันาแลี่ะดำาเนนิโคัรงการต่ิาง ๆ  ท่ี่�สำร้างประโยชื้น์ให้แ้ก่ชุื้มชื้น 
ซ่ึ่�งเปน็ห้น่�งในผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่ท่ี่�สำำาคััญของ กฟผ. สำอดคัล้ี่อง
กับนโยบายการพัฒนาอยา่งยั�งยน้ขององค์ัการแลี่ะยุที่ธุศาสำติร์
ชื้าติิ ด้านท่ี่� 5 การสำรา้งการเติิบโติบนคุัณ์ภัาพชื้วิ่ติท่ี่�เปน็มติิร
ต่ิอสำิ�งแวดล้ี่อม แลี่ะเป้าห้มายการพัฒนาท่ี่�ยั� งย้นของ
สำห้ประชื้าชื้าติิ (UNSDGs) โดย กฟผ. ได้มก่ารดำาเนนิงานด้าน
ชุื้มชื้นรอบพ้�นท่ี่�ปฏิิบติัิการของ กฟผ. ที่กุแห้ง่ คิัดเปน็รอ้ยลี่ะ 
100 ซ่ึ่�งการดำาเนนิงานดังกล่ี่าวคัรอบคัลุี่มถ่งการสำานสัำมพันธุ ์
การประเมนิผลี่กระที่บ แลี่ะการดำาเนนิโคัรงการต่ิาง ๆ เพ้�อ 
สำ่งเสำริมการพัฒนาชุื้มชื้นแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อมในพ้�นท่ี่� โดยม่การ
ดำาเนนิงานท่ี่�สำำาคััญในป ี2563 ดังน่� 

การส่ร้างควัามเข้าใจแลัะการรับร้้ ผ่านการจัดประชุื้ม 
กลีุ่่มย่อยเพ้�อชื้่�แจงข้อเท็ี่จจริงแลี่ะรับที่ราบข้อกังวลี่สำำาห้รับ
โคัรงการท่ี่�กำาลัี่งจะดำาเนินการ แลี่ะศ่กษาด่งานเชิื้งประจักษ์
สำำาห้รบัโคัรงการท่ี่�ดำาเนนิการอย่ ่ได้แก่ 

 • โคริงการิโริงไฟฟ้าพริะนคริเหนือ (สี่ว่ินเพิ�ม) ริะยะท่� 1  
  จัดการประชุื้มกลีุ่่มย่อยในพ้�นท่ี่�อำาเภัอบางกรวย  
  จำานวน 6 คัรั�ง เพ้�อรับฟังคัวามคิัดเห้็นแลี่ะชื้่�แจง 
  ข้อเท็ี่จจริง จัดประชุื้มกลีุ่่มย่อยกับชุื้มชื้นสำุนที่รศิร ิ 
  ซึ่่�งเปน็ชุื้มชื้นท่ี่�อย่ติ่ิดริมรั�วของ กฟผ. แลี่ะประสำานงาน 
  ภัายในกับห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องให้้ดำาเนินงานติาม 
  มาติรการอย่างเคัร่งคัรัด เพ้�อไม่ให้้เกิดผลี่กระที่บต่ิอ 
  ชุื้มชื้น แลี่ะนำากลีุ่่มประธุานชื้มรม กำานนั ผ่ใ้ห้ญบ่า้น  
  อำาเภัอบางกรวย กลีุ่่ม อสำม. บางกรวย แลี่ะ 
  กลีุ่่มประธุานแลี่ะคัณ์ะอนุกรรมการชุื้มชื้น อำาเภัอ 
  บางกรวย ศ่กษาด่งานเชื้ิงประจักษ์ ณ์ โรงไฟฟ้า 
  พระนคัรเห้น้อ แลี่ะเข้� อนศร่นคัรินที่ร์ จังห้วัด 
  กาญจนบุร่ พร้อมร่วมกิจกรรม ‘โคัก ห้นอง นา’  
  โมเดลี่ จำานวน 3 คัรั�ง รวม 376 คัน
 • โคริงการิโริงไฟฟา้พริะนคริเหนือ นำาคัณ์าจารย์แลี่ะ 
  นักศ่กษาจากคัณ์ะวิที่ยาศาสำติร์แลี่ะเที่คัโนโลี่ย่  
  มห้าวิที่ยาลัี่ยเที่คัโนโลี่ย่ราชื้มงคัลี่พระนคัรเห้น้อ  
  จำานวน 48 คัน เข้าศ่กษาด่งานเพ้� อเสำริมสำร้าง 
  คัวามเข้าใจด้านการผลิี่ติไฟฟา้แลี่ะการจัดการสำิ�งแวดล้ี่อม 
 • โคริงการิโริงไฟฟา้สุี่ริาษัฎริธ์ิาน ่ ชุัด้ท่� 1-2 นำาคัณ์ะ 
  สำว่นราชื้การ อำาเภัอพนุพนิ แลี่ะอำาเภัอเมอ้งสำรุาษฎร์ธุาน ่ 
  ศ่กษาด่งานเชื้ิงประจักษ์ ณ์ โรงไฟฟ้าพระนคัรเห้น้อ  
  แลี่ะศ่นย์การเร่ยนร้่ กฟผ. สำำานักงานกลี่าง จำานวน  
  2 คัรั�ง รวม 96 คัน
 • โคริงการิโริงไฟฟ้านำาพองทด้แทน นำาคัณ์ะห้วัห้นา้ 
  สำ่วนราชื้การแลี่ะผ่้นำาชุื้มชื้นอำาเภัอนำาพอง แลี่ะ 
  คัณ์ะผ่บ้รหิ้าร เจ้าห้นา้ท่ี่�โรงพยาบาลี่นำาพอง สำาธุารณ์สุำข 
  อำาเภัอ โรงพยาบาลี่ส่ำงเสำริมสำขุภัาพติำาบลี่ แลี่ะบุคัลี่ากร 
  ที่างการแพที่ย ์ศก่ษาดง่านเชื้งิประจักษ์ ณ์ โคัรงการ 
  ก่อสำร้างโรงไฟฟ้าพลัี่งงานแสำงอาทิี่ติย์ทีุ่่นลี่อยนำา 
  รว่มกับโรงไฟฟา้พลัี่งนำาเข้�อนสำริินธุร แลี่ะโรงพยาบาลี่  
  50 พรรษา มห้าวชิื้ราลี่งกรณ์ จังห้วัดอุบลี่ราชื้ธุาน ่ 
  จำานวน 2 คัรั�ง รวม 135 คัน

โครงการสิ่�งเสิ่ริมการพัฒนิาช่้มช้นิ สัิ่งคม 
แล้ะสิิ่�งแวดำล้้อม

 • โคริงการิโริงไฟฟา้นำาพอง นำาคัณ์าจารยแ์ลี่ะนกัศก่ษา 
  ระดับ ปวชื้. จากวิที่ยาลัี่ยเที่คันิคันำาพอง จำานวน  
  79 คัน เข้าศ่กษาด่งานเพ้�อเสำริมสำร้างคัวามเข้าใจ 
  ด้านการผลิี่ติไฟฟา้แลี่ะการจัดการสำิ�งแวดล้ี่อม
 • โคริงการิก่อสี่ริา้งโริงไฟฟ้าพลัุงงานแสี่งอาทิตุยท์ุ่น 
  ลุอยนำาริว่ิมกับโริงไฟฟ้าพลัุงนำาเขึ้ื�อนสิี่รินิธิริ นำาคัณ์ะ 
  นกัเร่ยนแลี่ะคัร่โรงเร่ยนสำรินิธุรวิที่ยานสุำรณ์ ์ โรงเร่ยน 
  บา้นคัำาเข้�อนแก้ว   โรงเรย่นห้ม่่บา้นตัิวอย่าง (ปา่ดงห้นิกอง)  
  โรงเรย่นไที่ยรฐัวิที่ยา 87 (นคิัมสำร้างตินเอง 1) ศก่ษา 
  ด่งานเชื้ิงประจักษ์ ณ์ โคัรงการก่อสำร้างโรงไฟฟ้า 
  พลัี่งงานแสำงอาทิี่ติยท์ีุ่่นลี่อยนำาฯ จำานวน 4 คัรั�ง รวม  
  410 คัน แลี่ะนำาสำมาชื้ิกกลีุ่่มปลี่่กไผ่พุงจักสำานห้วด  
  บ้านแสำงอุดม ติำาบลี่คัอแลี่น อำาเภัอบุณ์ฑ์ริก จังห้วัด 
  อุบลี่ราชื้ธุาน่ ศ่กษาด่งานแลี่กเปล่ี่�ยนเร่ยนร่้ เพ้�อ 
  การพฒันาสำง่เสำริมอาชื้พ่จักสำานห้วดจากไมไ้ผพ่งุ แลี่ะ 
  ศ่กษาด่งานห้ัติถกรรมจักสำานไม้ไผ่พ้�นถิ�น ณ์ ศ่นย ์
  ศลิี่ปาชื้พ่บา้นเวินบก่
 • โคริงการิสี่ถานเ่ก็บริกัษัาแลุะแปัริสี่ภาพก๊าซื้ธิริริมชัาติุ 
  จากขึ้องเหลุวิเปัน็ก๊าซื้แบบลุอยนำา นำาคัณ์ะผ่น้ำา ติำาบลี่ 
  สำองคัลี่อง ศก่ษาดง่านเชื้งิประจักษ์ ณ์ ศน่ย์ปฏิิบติัิการ 
  ระบบท่ี่อสำ่งก๊าซึ่ เขติ 8 อำาเภัอท่ี่าม่วง จังห้วัด 
  กาญจนบุร่ แลี่ะเข้�อนศร่นคัรินที่ร์ จำานวน 1 คัรั�ง  
  รวม 50 คัน

กฟผ. ดำาเนนิงานโคัรงการพฒันาเพ้�อสำง่เสำรมิคัณุ์ภัาพชื้วิ่ติของ
คันในชุื้มชื้น แลี่ะพัฒนาสำิ�งแวดล้ี่อมร่วมกับชุื้มชื้นพ้�นท่ี่� อันจะ
ก่อให้้เกิดประโยชื้น์ต่ิอชุื้มชื้นในพ้�นท่ี่� รวมทัี่�งสำนับสำนุนให้้
เยาวชื้นมส่ำว่นรว่มในการพฒันาสำงัคัม ดังน่� 

โครงการชีวีัวิัถุีเพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น เป็นโคัรงการ
พัฒนาต่ิอยอดท่ี่�มุ่งยกระดับการพัฒนาคัุณ์ภัาพชื้่วิติชุื้มชื้น 
สำ่่คัวามยั�งย้นติามเป้าประสำงค์ัเชื้ิงยุที่ธุศาสำติร์ของ กฟผ.  
โดยพัฒนาเป็นชุื้มชื้นต้ินแบบชื้่ววิถ่วิสำาห้กิจชุื้มชื้น (Social 
Enterprise) ให้ชุ้ื้มชื้นมร่ายได้ท่ี่�มั�นคังมากข่�น ทัี่�งน่� ได้ดำาเนนิการ
ใน 2 ร่ปแบบ ได้แก่ 
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 • คััดเล้ี่อกชุื้มชื้นต้ินแบบแลี่ะสำนับสำนุนให้้ม่การจัดตัิ�ง 
  แลี่ะจดที่ะเบย่นวิสำาห้กิจชุื้มชื้น 2 แห้ง่ ค้ัอ พ้�นท่ี่�ชุื้มชื้น 
  บา้นเห้ล่ี่านอ้ย จังห้วัดมห้าสำารคัาม แลี่ะพ้�นท่ี่�ชุื้มชื้น 
  บ้านดงป่าสำัก อำาเภัอภั่เพ่ยง จังห้วัดน่าน แลี่ะได้ม ่
  การลี่งพ้�นท่ี่�เพ้�อประเมินผลี่ลัี่พธุ์ที่างสำังคัม (Social  
  Return on Investment: SROI) ท่ี่�ชุื้มชื้นบา้นดงปา่สำกั  
  โดยบริษัที่ อ่อาร์เอ็มสำยาม จำากัด ซ่ึ่�งผลี่การศ่กษา 
  พบว่า โคัรงการดังกล่ี่าวสำามารถสำรา้งผลี่ประโยชื้นต่์ิอ 
  ผ่ม้ส่ำว่นได้สำว่นเสำย่ของโคัรงการ เช่ื้น เกษติรกรมร่ายได้ 
  เพิ�มข่�นจากการประยุกต์ิใชื้ค้ัวามร่ใ้นการเล่ี่�ยงปลี่าดุก 
  แลี่ะเพาะเล่ี่�ยงกบเพ้�อจำาห้นา่ยแลี่ะบริโภัคัในคัรวัเรอ้น  
  คัรัวเร้อนสำามารถลี่ดรายจ่ายในการซ้ึ่�อปุ�ยเคัม่แลี่ะ 
  สำารเคัม่โดยการประยุกต์ิใช้ื้จุลิี่นที่ร่ย์ (EM) รวมถ่ง 
  สำามารถเขา้ถ่งนำาสำะอาดได้มากข่�นเน้�องจากการติิดตัิ�ง 
  ท่ี่อประปาภัเ่ขา เปน็ต้ิน แลี่ะห้ากวิเคัราะห้ผ์ลี่ติอบแที่น 
  ที่างสำงัคัมจากการลี่งที่นุ พบว่าการลี่งทุี่นในโคัรงการ 
  ที่กุ 1 บาที่ ก่อให้เ้กิดผลี่ติอบแที่นที่างสำงัคัม 1.97 บาที่  
 • สำนับสำนุนงบประมาณ์ภัายใต้ิบันท่ี่กข้อติกลี่งคัวาม 
  รว่มมอ้โคัรงการชื้ว่วิถ่เพ้�อการพฒันาอยา่งยั�งยน้ ระห้ว่าง  
  กฟผ. แลี่ะสำำานักงานคัณ์ะกรรมการการอาชื้่วศ่กษา  
  (สำอศ.) โดยมอบโอกาสำให้้นักเร่ยน นักศ่กษาแลี่ะคัร่ 
  การเกษติรอาชื้่วศ่กษาจากวิที่ยาลัี่ยเกษติรแลี่ะ 
  เที่คัโนโลี่ย่ลี่ำาพ่น ต่ิอยอดนวัติกรรมสำิ�งประดิษฐ ์
  พลัี่งงานเพ้�อการเกษติร ค้ัอ กระเป�าพลัี่งงานแสำงอาทิี่ติย ์
  เพ้�อการเกษติรแบบเคัล้ี่�อนท่ี่� ท่ี่�สำามารถใชื้ป้ระโยชื้นไ์ด้ 
  ห้ลี่ากห้ลี่าย เพ้�อใชื้้ชื้่วยเห้ล้ี่อเกษติรกรแลี่ะบรรเที่า 
  ปญัห้าภััยแล้ี่ง แลี่ะนำาไปใชื้ป้ระโยชื้นใ์นโคัรงการชื้ว่วิถ่ฯ  
  ได้อยา่งเกิดประโยชื้นส์ำง่สำดุ

โครงการปลัก้ป่า เปน็การปลี่ก่ป่าแบบมส่่ำวนร่วมของชุื้มชื้น
แลี่ะภัาค่ัเคัรอ้ข่ายในการอนุรกัษ์ฟ้� นฟท่ี่รัพยากรป่าไม ้โดยในปี 
2563 ได้ดำาเนนิปลี่ก่ปา่รวม 1,300 ไร ่ประกอบด้วยปา่ในพ้�นท่ี่�
จังห้วัดชุื้มพร 760 ไร ่แลี่ะพ้�นท่ี่�จังห้วัดจันที่บุร ่540 ไร ่แลี่ะ
ดำาเนินการบำารุงรักษาป่าในพ้�นท่ี่�จังห้วัดน่าน แพร่ ชุื้มพร  
แลี่ะนคัรศรธุ่รรมราชื้ รวมจำานวน 1,615 ไร ่โดยได้สำง่ค้ันพ้�นท่ี่�
แปลี่งปลี่ก่ป่าในพ้�นท่ี่�จังห้วัดนา่นแลี่ะแพร่ ให้แ้ก่กรมอุที่ยาน
แห้ง่ชื้าติิ สำตัิว์ปา่แลี่ะพนัธุุพ์ช้ื้แล้ี่ว จำานวน 500 ไร่

โครงการ	กฟผ.	เพาะเมล็ัดีพนัธ์ุุจิตอาส่าพฒันาส่งัคม เปน็
โคัรงการท่ี่�สำนับสำนุนคันรุ่นให้ม่โดยน้อมนำาศาสำติร์พระราชื้า 
ห้ลัี่กการเขา้ใจ เขา้ถ่ง พฒันา แลี่ะห้ลัี่กปรชัื้ญาเศรษฐกิจพอเพ่ยง 
ในร่ปแบบค่ัายเศรษฐกิจพอเพย่ง ท่ี่�สำง่เสำริมคัวามคิัดสำร้างสำรรค์ั
แลี่ะจิติอาสำาของนกัศก่ษา ด้วยการคิัดค้ันนวัติกรรมมาพฒันา

ต่ิอยอดให้้กับชุื้มชื้น โดยในปี 2563 ม่โคัรงการค่ัายอาสำา 
พัฒนาท่ี่�ผ่านการคััดเล้ี่อก จำานวน 5 โคัรงการ จากสำถาบัน 
การศ่กษา 5 แห้่ง อันได้แก่ 1) โคัรงการวิศวะอาสำา นำาพา
นวัติกรรม น้อมนำาปรัชื้ญาพัฒนาชุื้มชื้นวิที่ยาลัี่ยธุาติุพนม  
ของมห้าวิที่ยาลัี่ยนคัรพนม 2) โคัรงการมดอาสำาพฒันาชุื้มชื้น 
ติามรอยศาสำติร์พระราชื้า คัรั�งท่ี่� 2 ของมห้าวิที่ยาลัี่ยเที่คัโนโลี่ย่
พระจอมเกล้ี่าธุนบุร ่3) โคัรงการพลิี่กฟ้� น ค้ันนำาค้ันดิน ที่ำามา
ห้ากินติามวิถ่พอเพ่ยง ปท่ีี่� 2 โปรเจกต์ิชุื้มชื้นเขย่ว-นำาเงิน ของ
มห้าวิที่ยาลัี่ยราชื้ภััฏิรำาไพพรรณ์ ่4) โคัรงการค่ัายราชื้ภััฏิรว่มใจ
อาสำาพัฒนาท้ี่องถิ�น ป ี9 ติอน สำห้กรณ์์กับเศรษฐกิจพอเพ่ยง 
ของมห้าวิที่ยาลัี่ยราชื้ภััฏิศรส่ำะเกษ แลี่ะ 5) โคัรงการคัร่บ้านนอก
สำรา้งสำรรค์ัค่ัายอาสำาพฒันาชื้นบที่ คัรั�งท่ี่� 9 ติอน บณั์ฑิ์ติคิัด
สำร้างสำรรค์ั นำานวัติกรรมส่่ำชุื้มชื้น ของมห้าวิที่ยาลัี่ยราชื้ภััฏิ
ลี่ำาปาง

โครงการแว่ันแก้วั เปน็โคัรงการท่ี่� กฟผ. รว่มกับห้นว่ยงาน
พันธุมติิร โรงพยาบาลี่เมติติาประชื้ารักษ์ (วัดไร่ขงิ) แลี่ะบริษัที่ 
ห้อแว่น กรุ๊ป จำากัด ออกห้น่วยให้้บริการแก่ประชื้าชื้นผ่้ม่
ปัญห้าด้านสำายติาท่ี่�ขาดแคัลี่นทีุ่นที่รัพย์ โดยในปี 2563 
สำามารถออกห้น่วยติรวจวัดสำายติาได้จำานวน 9 ห้น่วย ให้้
บรกิารแก่ผ่ม้ป่ญัห้าสำายติาได้จำานวน 4,559 คัน แลี่ะประชื้าชื้น
มค่ัวามพ่งพอใจในการให้บ้รกิารรอ้ยลี่ะ 97.80

โครงการฟ้� นฟแ้ลัะจัดีการที่รพัยากรธุรรมชีาติ เปน็โคัรงการ
ท่ี่� กฟผ. ร่วมกับคัณ์ะเที่คัโนโลี่ย่สำิ�งแวดล้ี่อม มห้าวิที่ยาลัี่ย
สำงขลี่านคัรินที่ร์ วิที่ยาเขติภัเ่ก็ติ ศก่ษาวิจัยแลี่ะพัฒนาแบบ
บ่รณ์าการเพ้�อการพัฒนาอ่าวพารา-อ่าวพังงา อย่างยั�งย้น  
เพ้�อศ่กษาฟ้� นฟ่ที่รัพยากรธุรรมชื้าติิแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อมท่ี่�ได้รับ
ผลี่กระที่บจาก การก่อสำรา้งสำายสำง่ไฟฟา้แรงสำง่ 500 kV แลี่ะ
ขยายสำายไฟฟ้าแรงสำง่ขนาด 230 kV ในพ้�นท่ี่�จังห้วัดภัเ่ก็ติแลี่ะ
พังงา อันเป็นมาติรการส่ำวนห้น่�งเพ้�อลี่ดผลี่กระที่บ จาก 
การศก่ษารายงานผลี่กระที่บต่ิอสำิ�งแวดล้ี่อมเบ้�องต้ิน (Initial 
Environment Examination: IEE)  ของโคัรงการ โดยคัรอบคัลี่มุ
การวิจัยแลี่ะการสำง่เสำรมิอาชื้พ่แลี่ะสำรา้งรายได้แก่ชื้าวประมง 
พ้�นบา้น ในระยะเวลี่า 5 ป ี(ป ี2564-2568) ใน 9 กิจกรรมห้ลัี่ก 
ได้แก่ การวิจัยการเพาะเล่ี่�ยงเน้�อเย้�อห้ญา้ที่ะเลี่ การสำง่เสำรมิอาชื้พ่
ชุื้มชื้นประมงชื้ายฝ่ั� งสำ่ก่ารสำร้างมล่ี่ค่ัาเพิ�ม การศก่ษาปริมาณ์
แลี่ะปัจจัยท่ี่�สำ่งผลี่ต่ิอการลี่ดขยะที่ะเลี่ในชุื้มชื้นชื้ายฝ่ั� ง  
การวิจัยแลี่ะฟ้� นฟ่ป่าชื้ายเลี่นโดยใชื้้เที่คัโนโลี่ย่ท่ี่�ทัี่นสำมัย  
การบริห้ารจัดการแลี่ะฟ้� นฟ่แนวปะการัง คัวามห้ลี่ากห้ลี่าย
ที่างชื้่วภัาพแลี่ะการใชื้้ประโยชื้น์บ้านปลี่าเพ้�อเพิ�มปริมาณ์ 
สำัติว์นำา ธุนาคัารป่ การศ่กษาคัุณ์ภัาพนำา แพลี่งก์ติอน  
แลี่ะสำัติว์นำาวัยอ่อน แลี่ะการวิจัยแลี่ะพัฒนาเพ้�อเพิ�มปริมาณ์ 

สำัติว์นำา โดยการจัดที่ำาโรงเพาะเล่ี่�ยงสัำติว์นำาวัยอ่อนแลี่ะ 
สำับเปล่ี่�ยนเคัร้�องม้อประมง การปล่ี่อยพันธุุ์สำัติว์นำาวัยอ่อน 
ติามคัวามเห้มาะสำมของพ้�นท่ี่� 

การชี่วัยเหล่ัอเพ่�อบรรเที่าส่าธุารณ์ภัยแลัะภาวัะวิักฤต 
กฟผ. ได้ให้้คัวามชื้่วยเห้ล้ี่อผ่้ประสำบภััยในเห้ติุการณ์์ต่ิาง ๆ  
โดยเฉพาะภััยจากธุรรมชื้าติิ แลี่ะภัาวะวิกฤติท่ี่�ก่อให้้เกิด
อันติรายแลี่ะคัวามเสำย่ห้ายต่ิอสำขุภัาพ ชื้วิ่ติ ห้รอ้ที่รพัยส์ำนิแก่
ประชื้าชื้นโดยรวม ดังน่�

	 สถานการณ์์	COVID-19	
 สำนบัสำนนุงบประมาณ์ 155 ล้ี่านบาที่ สำำาห้รบัดำาเนนิการ 
 ชื้ว่ยเห้ล้ี่อ ดังน่� 
 • 25 ล้ี่านบาที่ สำำาห้รับเป็นงบประมาณ์สำนับสำนุน 
  โรงพยาบาลี่ 75 แห้ง่ทัี่�วประเที่ศ 
 • 20 ล้ี่านบาที่ สำำาห้รับการจัดที่ำานวัติกรรม กฟผ.  
  ซ่ึ่�งประกอบด้วย ติ่้เก็บสำิ�งสำง่ติรวจระบบคัวามดันบวก 
  แลี่ะคัวามดันลี่บ จำานวน 250 ติ่้  สำำาห้รับมอบให้ ้
  โรงพยาบาลี่ 200 แห้่ง ใน 50 จังห้วัดทัี่�วประเที่ศ  
  ต้่ิเคัล้ี่�อนย้ายผ่้ป่วยระบบคัวามดันลี่บ จำานวน 30 ติ่้  
  แลี่ะเสำากดแอลี่กอฮอลี่์เจลี่แบบเท้ี่าเห้ย่ยบจำานวน  
  1,500 ชื้ิ�น 
 • 110 ล้ี่านบาที่ สำำาห้รบัการสำนบัสำนนุชุื้มชื้นแลี่ะสำงัคัม  
  ซ่ึ่�งประกอบด้วย
  - การจัดห้าแอลี่กอฮอล์ี่เพ้�อประชื้าชื้น จำานวน  
   992,000 ลิี่ติร ภัายใต้ิโคัรงการพลัี่งงานร่วมใจสำ่ภั้ัย  
   COVID-19 ซึ่่�งเปน็คัวามรว่มมอ้ระห้ว่างกระที่รวง 
   พลัี่งงาน กฟผ. แลี่ะ ปติที่. 
  - การจัดห้าห้นา้กากอนามยั จำานวน 200,000 ชื้ิ�น 
  - การจัดตัิ�งโรงที่านขา้วกล้ี่องไขเ่จ่ยวในพ้�นท่ี่�จังห้วัด 
   นนที่บุร ่คัรอบคัลี่มุทัี่�งสำิ�น 11 วัด ได้แก่ วัดบางอ้อยชื้า้ง  
   วัดสำักให้ญ่ วัดชื้ลี่อ วัดโตินด วัดเชื้ิงกระบ้อ  
   วัดซึ่องพลี่่  วัดห้่ชื้้าง วัดโคันอนมห้าสำวัสำดิ�  
   วัดโพธุิ�เผ้อก วัดศร่ประวัติิ แลี่ะวัดให้ม่ผดุงเขติ  
   รวมถ่ง 7 โรงพยาบาลี่ 
  - การจัดห้าเจลี่แอลี่กอฮอล์ี่ (เจลี่อนามัย ‘นำาใจ’  
   กฟผ.) จำานวน 40,000 ลิี่ติร 
  - การสำนบัสำนนุโคัรงการ EGAT Care Back to school  
   ซึ่่�งเปน็การสำง่มอบอุปกรณ์ป์อ้งกันการแพร่ระบาด 
   ของโรคั ได้แก่ เจลี่อนามยั ‘นำาใจ’ กฟผ. เสำากด 
   แอลี่กอฮอล์ี่เจลี่แบบเท้ี่าเห้ย่ยบ สำบ่่เห้ลี่วล้ี่างม้อ  
   แลี่ะห้นา้กากผา้ ให้กั้บโรงเร่ยนทัี่�วประเที่ศ จำานวน  
   602 แห้ง่ รวมนกัเร่ยน 185,937 คัน 

นอกจากน่� กฟผ. ยังเปิดให้้ใชื้้ศ่นย์ฝ่ึกอบรมบางปะกงแลี่ะ 
ศ่นย์ฝ่ึกอบรมแม่เมาะเป็นสำถานท่ี่�กักกันโรคั แลี่ะได้ร่วม
สำนับสำนุนนโยบายของภัาคัรัฐในการช่ื้วยเห้ล้ี่อประชื้าชื้น 
ในชื้่วงสำถานการณ์์โคัวิด-19 อาทิี่ มาติรการลี่ดค่ัาไฟฟ้า  
รวมถ่งการสำง่เสำริมการจ้างงานในระยะสำั�น เพ้�อชื้ว่ยลี่ดปญัห้า
การว่างงานภัายในประเที่ศอ่กด้วย

สถานการณ์์ฝุ่่�นละอองขนาดเล็กกว่่า	2.5	ไมครอน	(PM2.5)	
 • สำ่งเสำริมสำุขภัาพแลี่ะลี่ดผลี่กระที่บจากสำถานการณ์์ 
  ดังกล่ี่าว ซึ่่�งจัดเปน็ภัาวะวิกฤติท่ี่�มผ่ลี่ต่ิอชื้วิ่ติประจำาวัน  
  โดยได้ลี่งพ้�นท่ี่�เพ้�อมอบห้น้ากากอนามัยให้้กับศ่นย ์
  ฟ้� นฟส่ำมรรถภัาพที่างสำงัคัม เศรษฐกิจของผ่พ้กิารแลี่ะ 
  ผ่ส้ำง่อายุ จำานวน 5 แห้ง่ แลี่ะชุื้มชื้นในอำาเภัอบางกรวย  
  34 ชุื้มชื้น
 • พัฒนานวัติกรรมด่แลี่คัุณ์ภัาพอากาศ ภัายใต้ิแผน  
  EGAT Air TIME โดยบ่รณ์าการคัวามร่วมม้อกับ 
  พันธุมิติรภัาคัรัฐแลี่ะเอกชื้นในการขยายเคัร้อข่าย 
  เซึ่นเซึ่อร์ติรวจวัดฝุ่่น PM2.5 ให้้คัรอบคัลีุ่มพ้�นท่ี่� 
  ทัี่�วประเที่ศ รวมทัี่�งพฒันาระบบวิเคัราะห้แ์ลี่ะพยากรณ์์ 
  สำถานการณ์ฝ์ุ่น่ล่ี่วงห้นา้ เพ้�อห้าสำาเห้ติสุำ่ก่ารแก้ปญัห้า 
  อย่างยั�งย้นเพ้�อคัุณ์ภัาพชื้่วิติท่ี่�ด่ของคันไที่ย ภัายใต้ิ 
  โคัรงการ Sensor for all ซึ่่�งในป ี2563 อย่ใ่นขั�นติอน 
  การเติร่ยมการติิดตัิ�งเซึ่นเซึ่อร์วัด PM 2.5 ในพ้�นท่ี่� 
  สำำานักงานแลี่ะชุื้มชื้นโดยรอบ กฟผ. แลี่ะการพัฒนา 
  แอปพลิี่เคัชัื้นร่วมกับท่ี่มวิจัยของจุฬาลี่งกรณ์ม์ห้าวิที่ยาลัี่ย

สาธารณ์ภััยอ่�น	ๆ	
 • ชื้ว่ยเห้ล้ี่อบรรเที่าสำาธุารณ์ภััยห้นาวแลี่ะอุที่กภััยต่ิาง ๆ   
  ผา่นการบริจาคัผา้ห้ม่ เคัร้�องอุปโภัคับริโภัคัแลี่ะนำาด้�ม  
  เปน็ต้ิน 
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รางวลั้แห�ง
ความภาคภ้มิใจ

รางวัล้รัฐวิสิ่าหกิจด่ำเดำ�นิ (SOE Award) ป้ระจำาปี้ 2563  
จากสิ่ำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัายรัฐวิสิ่าหกิจ  
กระที่รวงการคล้ัง
 รางวัลี่คัวามคิัดสำร้างสำรรค์ัแลี่ะนวัติกรรมด่เด่น  
 ด้านนวัติกรรม ประเภัที่ด่เด่น จากผลี่งานสำิ�งประดิษฐ ์ 
 การประเมนิอายุใชื้ง้านท่ี่�เห้ล้ี่อของห้มอ้แปลี่งสำำาห้รบั 
 เคัร้�องกำาเนดิไฟฟา้

 รางวัลี่การดำาเนินงานเพ้�อสำังคัมแลี่ะสำิ�งแวดล้ี่อม 
 ด่เด่น จากโคัรงการอนรุกัษ์ปา่ต้ินนำาเข้�อนภัม่พิลี่

รางวัล้เชิ้ดำช้้เก่ยรติองค์กรด่ำเดำ�นิด้ำานิสิิ่�งแวดำล้้อม จาก
กระที่รวงที่รัพยากรธรรมช้าติแล้ะสิิ่�งแวดำล้้อม
 รางวัลี่เชื้ิดช่ื้เก่ยรติิองค์ักรด่เด่นด้านสำิ�งแวดล้ี่อม  
 จากการดำาเนนิโคัรงการด้านสำิ�งแวดล้ี่อมต่ิาง ๆ เพ้�อ 
 ประโยชื้นต่์ิอสำงัคัมแลี่ะประเที่ศชื้าติิมาอยา่งต่ิอเน้�อง  
 แลี่ะการดำาเนินภัารกิจโดยคัำาน่งถ่งผลี่กระที่บต่ิอ 
 สำิ�งแวดล้ี่อม

รางวัล้หนิ�วยงานิต้นิแบับัการจัดำการนิำ�า ป้ระจำาปี้ 2563 
จากกรมควบัค่มมล้พิษ กระที่รวงที่รัพยากรธรรมช้าติ
แล้ะสิิ่�งแวดำล้้อม
 โล่ี่ประกาศเก่ยรติิคัุณ์ยกย่องห้น่วยงานท่ี่�ผ่านการ 
 ประเมินโคัรงการ ‘อาคัารราชื้การต้ินแบบด้านการ 
 จัดการนำาเสำย่’ ระดับที่อง

รางวัล้อ่ตสิ่าหกรรม ป้ระจำาปี้ 2563 (The Prime Minister’s 
Industry Award 2020) จากกระที่รวงอ่ตสิ่าหกรรม
 รางวัลี่อุติสำาห้กรรมด่เด่น ประเภัที่คัวามรบัผดิชื้อบ 
 ต่ิอสำั งคัมจากผลี่งาน ‘บางปะกง โมเดลี่’  
 ของโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่่�งเปน็นวัติกรรมเชิื้งสำงัคัม 
 ท่ี่�เน้นการม่ส่ำวนร่วมเพ้�อพัฒนาคุัณ์ภัาพชื้่วิติแลี่ะ 
 สำิ�งแวดล้ี่อมของชุื้มชื้นรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 
 ให้อ้ย่่ด่มส่ำขุแลี่ะยั�งยน้

รางวัล้สิ่ถุานิป้ระกอบัการเครือข�ายท่ี่�ม่การดำำาเนิินิงานิด้ำานิ
ความรับัผิดำช้อบัต�อสัิ่งคมอย�างต�อเนืิ�อง (CSR-DPIM  
Continuous Award 2020) จากกรมอ่ตสิ่าหกรรมพื�นิฐานิ
แล้ะการเหมืองแร� กระที่รวงอ่ตสิ่าหกรรม
 รางวัลี่ CSR-DPIM Continuous Award 2020  
 ประเภัที่เห้มอ้งแร่

รางวัล้สิ่ภาวิจัยแห�งช้าติ
 รางวัลี่ผลี่งานประดิษฐ์คิัดค้ัน ระดับด่มาก สำาขา 
 วิศวกรรมศาสำติรแ์ลี่ะอุติสำาห้กรรมวิจัย จากผลี่งาน 
 สำิ�งประดิษฐ ์‘ระบบสำั�งการโรงไฟฟา้อัจฉรยิะ’

รางวัล้องค์กรโป้ร�งใสิ่ ครั�งท่ี่� 9 (NACC Integrity 
Awards) จากสิ่ำานัิกงานิคณะกรรมการป้้องกันิแล้ะ 
ป้ราบัป้รามการท่ี่จริตแห�งช้าติ
 รางวัลี่ชื้มเชื้ยองค์ักรโปรง่ใสำ

รางวัล้ด้ำานิการดำำาเนิินิงานิล้ดำก๊าซื้เรือนิกระจก จาก
องค์การบัริหารจัดำการก๊าซื้เรือนิกระจก (องค์การมหาช้นิ)
 โล่ี่เก่ยรติิยศจากการข่�นที่ะเบ่ยนโคัรงการลี่ด 
 ก๊าซึ่เร้อนกระจกภัาคัสำมัคัรใจติามมาติรฐานของ 
 ประเที่ศไที่ย (Thailand Voluntary Emission  
 Reduction Program ห้รอ้ T-VER) จากโคัรงการ 
 โรงไฟฟ้าพลัี่งนำาเข้�อนคัลี่องติรอน

 ประกาศน่ยบัติรการชื้ดเชื้ยคัาร์บอน (Carbon  
 Neutral Event) จากการจัดงาน Green Cooling  
 Revolution: RAC NAMA Fund and the Future of  
 Thai Industry 

 ประกาศน่ยบัติรการเข้าร่วมโคัรงการสำนับสำนุน 
 กิจกรรมลี่ดก๊าซึ่เร้อนกระจก (Low Emission  
 Support Scheme ห้ร้อ LESS) จากโคัรงการ 
 ห้อ้งเรย่นสำเ่ขย่ว

รางวัล้การบัริหารส้ิ่�ความเป็้นิเลิ้ศ ปี้ 2562 จากสิ่ำานัิกงานิ
รางวัล้ค่ณภาพแห�งช้าติ
 รางวัลี่การบริห้ารสำ่ค่ัวามเปน็เลิี่ศ (Thailand Quality  
 Class : TQC) ป ี2562 จากโรงไฟฟา้พระนคัรเห้นอ้

ป้ระกาศเก่ยรติค่ณกิจกรรมการรณรงค์ล้ดำสิ่ถิุติอ่บััติเหต่
จากการที่ำางานิให้เป็้นิศ้นิย์ ป้ระจำาปี้ 2563 (Zero  Accident  
Campaign 2020) จากสิ่ถุาบัันิสิ่�งเสิ่ริมความป้ล้อดำภัย 
อาช่้วอนิามัย แล้ะสิ่ภาพแวดำล้้อมในิการที่ำางานิ (องค์การ
มหาช้นิ)
 ระดับแพลี่ทิี่นมั 1 ห้นว่ยงาน ได้แก่ เข้�อนภัม่พิลี่

 ระดับที่อง 2 ห้นว่ยงาน ได้แก่ โรงไฟฟา้วังนอ้ย แลี่ะ 
 โรงไฟฟา้ลี่านกระบอ้ 

 ระดับเงิน 4 ห้นว่ยงาน ได้แก่ เข้�อนวชิื้ราลี่งกรณ์  
 โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าพระนคัรเห้น้อ แลี่ะ 
 สำำานกังานนคัรราชื้สำม่า

 ระดับที่องแดง 5 ห้นว่ยงาน ได้แก่ โรงไฟฟา้นำาพอง  
 เข้�อนจุฬาภัรณ์์ เข้�อนท่ี่าทีุ่ง่นา เข้�อนรชัื้ชื้ประภัา แลี่ะ 
 เข้�อนศรน่คัรนิที่ร ์ 

 ระดับต้ิน 1 ห้นว่ยงาน โรงไฟฟา้พลัี่งนำาเข้�อนนำาพงุ

รางวัล้สิ่ถุานิป้ระกอบักิจการต้นิแบับัด่ำเดำ�นิด้ำานิความ
ป้ล้อดำภัย อาช่้วอนิามัย แล้ะสิ่ภาพแวดำล้้อมในิการที่ำางานิ 
ป้ระจำาปี้ 2563 จากกรมสิ่วัสิ่ดิำการแล้ะค้่มครองแรงงานิ 
กระที่รวงแรงงานิ 
 สำถานประกอบกจิการต้ินแบบด่เด่นด้านคัวามปลี่อดภััย  
 อาชื้่วอนามัย แลี่ะสำภัาพแวดลี่้อมในการที่ำางาน  
 จำานวน 17 ห้นว่ยงาน 

 คัณ์ะกรรมการคัวามปลี่อดภััย อาชื้่วอนามัย แลี่ะ 
 สำภัาพแวดล้ี่อมในการที่ำางาน จำานวน 1 ห้นว่ยงาน 

 ห้นว่ยงานคัวามปลี่อดภััยด่เด่น จำานวน 1 ห้นว่ยงาน 

 เจ้าห้นา้ท่ี่�คัวามปลี่อดภััยในการที่ำางานด่เด่น จำานวน  
 1 คัน

รางวัล้ Sustainability Disclosure Award ป้ระจำาปี้ 
2563 จากสิ่ถุาบัันิไที่ยพัฒน์ิ
 รางวัลี่เก่ยรติิคัณุ์ (Sustainability Disclosure Award)  
 จากการเปิดเผยข้อม่ลี่คัวามยั�งย้นต่ิอสำาธุารณ์ะ 
 แลี่ะผ่ม้ส่่ำวนได้สำว่นเสำย่ผ่านรายงานด้านคัวามยั�งยน้

รางวัล้พิพิธภัณฑ์์แล้ะแหล้�งเร่ยนิร้้ด่ำเดำ�นิ ป้ระจำาปี้ 2563 
(Museum Thailand Awards 2020) จากสิ่ถุาบัันิ
พิพิธภัณฑ์์การเร่ยนิร้้แห�งช้าติ
 รางวัลี่ชื้มเชื้ย ห้ัวข้อพิพิธุภััณ์ฑ์์ชุื้มชื้นแลี่ะท้ี่องถิ�น  
 จากศน่ยก์ารเร่ยนร่ ้กฟผ. ลี่ำาติะคัอง

โล้�เก่ยรติค่ณสิ่นิับัสิ่น่ินิการจ้างงานิคนิพิการ จาก 
ม้ล้นิิธิช้�วยคนิปั้ญญาอ�อนิแห�งป้ระเที่ศไที่ย ในิพระบัรม
ราชิ้น้ิป้ถัุมภ์
 โล่ี่เก่ยรติิคัณุ์ จากการสำนบัสำนนุจ้างงานคันพกิาร
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Reason

Explanation

Explanation

GRI 102: General 
Disclosures 2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

Sector	Specific:	
Electric	Utilities

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	303	:	Water	and	
Effluents	2018

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

Sector	Specific:	
Electric	Utilities

Sector	Specific:	
Electric	Utilities

Sector	Specific:	
Electric	Utilities

GRI	301	:	Materials	2016

GRI	302:	Energy	2016

GRI	205:	
Anti-corruption	2016Organizational	profile

 102-1 Name of the organization   
 102-2 Activities, brands, products, and services   
 102-3 Location of headquarters   
 102-4 Location of operations  
 102-5 Ownership and legal form  
 102-6 Markets served  
 102-7 Scale of the organization  
 102-8 Information on employees and other workers 
 102-9 Supply chain  
 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain   
 102-11 Precautionary Principle or approach   
 102-12 External initiatives   
 102-13 Membership of associations    
 EU1 Installed capacity, broken down by primary energy source and by   
 regulatory regime
 EU2 Net energy output broken down by primary energy source and by   
 regulatory regime
 EU3 Number of residential, industrial, institutional and   
 commercial customer accounts
 EU4 Length of above and underground transmission and distribution lines by   
 regulatory regime
 EU5 Allocation of CO2e emissions allowances or equivalent, broken down by   
 carbon trading framework
Strategy
 102-14 Statement from senior decision-maker   
 102-15 Key impacts, risks, and opportunities   
Ethics and integrity
 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior   
 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
 102-18 Governance structure 
 102-19 Delegating authority 
 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics  
 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics  
 102-22 Composition of the highest governance body and its committees 
 102-23 Chair of the highest governance body 
 102-24 Nominating and selecting the highest governance body 
 102-25 Conflicts of interest 
 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 
 102-27 Collective knowledge of highest governance body 
 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 
 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts  
 102-30 Effectiveness of risk management processes  
 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 
 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 
 102-33 Communicating critical concerns 
 102-34 Nature and total number of critical concerns 
 102-35 Remuneration policies 
 102-36 Process for determining remuneration  
 102-37 Stakeholders involvement in remuneration 
 102-38 Annual total compensation ratio 
 102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio
Stakeholder	engagement
 102-40 List of stakeholder groups
 102-41 Collective bargaining agreements 
 102-42 Identifying and selecting stakeholders
 102-43 Approach to stakeholder engagement 
 102-44 Key topics and concerns raised
Reporting practice
 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 
 102-46 Defining report content and topic Boundaries 
 102-47 List of material topics
 102-48 Restatements of information

 
 7 - - -
 7-9 - - -
 10 - - - 
 10 - - -
 7 - - -
 7-9, 47 - - -
 9, 92 - - -
 92 - - -
 9-10 - - -
 No Change - - - 
 28-32 - - -
 28, 34, 68, 98 - - - 
 10, 75 - - -

 11 - - -

 47 - - -

 47 - - -

 56 - - -

 80-81 - - -

 
 4-5 - - -
 30-31 - - -  

 26, 32 - - -
 26 - - -

 18-19 - - -
 19 - - -
 19 - - -
 22 - - -
 19, 21 - - -
 19 - - -
 20 - - -
 21 - - -
 22 - - -
 22 - - -
 22 - - -
 23 - - -
 23 - - -
 23 - - -
 13 - - -
 23 - - -
 23-24 - - -
 24-25 - - -
 24-25 - - -
 25 - - -
 25 - - -
 25 - - -

 42-43 - - -
 95 - - -
 40-41 - - -
 41-43 - - -
 42-43 - - -

 12 - - -
 13 - - -
 13-15 - - -
 No restatement - - -

 102-49 Changes in reporting No change - - -
 102-50 Reporting period 12 - - -
 102-51 Date of most recent report 12 - - -
 102-52 Reporting cycle 12 - - -
 102-53 Contact point for questions regarding the report 12 - - -
 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 12 - - -
 102-55 GRI content index 110-113 - - -
 102-56 External assurance 114-115 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26 - - -
 103-2 The management approach and its components 26-27 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 26-27 - - -
 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 26-27 - - -
 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 27 - - -
 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 27 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components
 103-3 Evaluation of the management approach
 DMA (Former EU6) Management approach to ensure short and long-term
 electricity availability and reliability
 EU10 Planned capacity against projected electricity demand over the long term,
 broken down by energy source and regulatory regime

 46 - - -
 46 - - -
 46 - - -

 46, 49-52 - - -

 46 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components
 103-3 Evaluation of the management approach
 DMA (Former EU7) Demand-side management programs including residential, 
 commercial, institutional and industrial programs

 57 - - -
 57-61 - - -
 57-60 - - -

 57-61 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components
 103-3 Evaluation of the management approach
 DMA (Former EU8) Research and development activity and expenditure aimed
 at providing reliable electricity and promoting sustainable development

 62 - - -
 62-63 - - -
 63 - - -

 63-65 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components
 103-3 Evaluation of the management approach
 EU11 Average generation efficiency of thermal plants by energy source 
 and by regulatory regime
 EU12 Transmission and distribution losses as a percentage of total energy 

 55 - - -
 55 - - -
 55-56 - - -

 55 - - -

 56 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 74 - -
 103-2 The management approach and its components  74-75 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 74-75 - - -
 303-1 Interactions with water as a shared resource 74-75 - - -
 303-2 Management of water discharge-related impacts 75 - - -
 303-3 Water withdrawal 75 - - -
 303-4 Water discharge 75 - - -
 303-5 Water consumption 75 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 85 - - -
 103-2 The management approach and its components  84-86 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 84-87 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70 - - -
 103-2 The management approach and its components  70-71 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 70-71 - - -
 301-1 Materials used by weight or volume 70-71 - - -
 301-2 Recycled input materials used No recycled input material - - -
 301-3 Reclaimed products and their packaging materials  No reclaimed products - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70 - - -
 103-2 The management approach and its components  70-72 - - - 
 103-3 Evaluation of the management approach 72 - - - 
 302-1 Energy consumption within the organization 71 - - -
 302-2 Energy consumption outside of the organization 72 - - - 
 302-3 Energy intensity 72 - - -
 302-4 Reduction of energy consumption 72 - - -
 

 302-5 Reductions in energy requirements of products and services

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series
Anti-corruption

GRI 300 Environmental Standards Series

Availability and Reliability

Demand-side Management

Research and development

System	Efficiency

Materials

Energy

Water	and	Effluents

Biodiversity

Reductions 
in energy 
requirements of 
products and 
services

-

Not 
applicable

EGAT’s product 
and service are 
electricity and 
transmission.
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GRI Content Index 

GRI Standards: Comprehensive option
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 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, 
 protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 
 304-3 Habitats protected or restored 
 304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with habitats 
 in areas affected by operations
 EU13 Biodiversity of offset habitats compared to the biodiversity 
 of the affected areas

 84 - - -

 84 - - -
 85-87 - - -

 85 - - - 

 86-87 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 76 - - -
 103-2 The management approach and its components  76-77 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 76-77 - - -
 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 77 - - -
 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 78 - - -
 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 78 - - -
 305-4 GHG emissions intensity 77-78 - - -
 305-5 Reduction of GHG emissions 79-80 - - -
 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 81 - - -
 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions 82 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 88 - - -
 103-2 The management approach and its components  57, 88 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 89 - - -
 306-1 Water discharge by quality and destination 75 - - -
 306-2 Waste by type and disposal method 89 - - -
 306-3 Significant spills 89 - - -
 306-4 Transport of hazardous waste 89 - - -
 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff 75 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26  -
 103-2 The management approach and its components  26, 31, 68 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 31 - - -

 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 27 - - -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 95 - - -
103-2 The management approach and its components  95 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 95 - - -

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes  95 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 98 - - -
 103-2 The management approach and its components 98-101 - - - 
 103-3 Evaluation of the management approach 98-99 - - -  

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components  
  103-3 Evaluation of the management approach
 401-1 New employee hires and employee turnover
 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided
 to temporary or part-time employees95
 401-3 Parental leave 
 EU15 Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 years
 broken down by job category and by region

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

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

 92 - - -
 92 - - - 
  92 - - - 
  92 - - -

 93-94 - - -

 95 - - -

 97 - - -
 

 101

 101

Emissions

Training and Education

Local Communities

Socioeconomic Compliance 

Disaster/Emergency Planning and Response 

Customer Privacy

Effluents	and	Waste

Environmental Compliance

GRI 400 Social Standards Series
Employment

Labor/Management Relations

Occupational Health and Safety

GRI	304:	
Biodiversity	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	305:	Emissions	
2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	306:	Effluents	and	
Waste	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	307:	
Environmental	
Compliance	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	401:	Employment	
2016

Sector	Specific:	
Electric	Utilities

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	402:	Labor/
Management	Relations	
2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

Sector	Specific:	
Electric	Utilities

GRI	403:	Occupational	
Health	and	Safety	
2018

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	404:	Training	and	
Education	2016

GRI	413:	Local	
Communities	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	419:	
Socioeconomic	
Compliance	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	103:	Management	
Approach	2016

GRI	418:	Customer	
Privacy	2016

Sector	Specific:	
Electric	Utilities

Sector	Specific:	
Electric	Utilities

Data of contractor 
and subcontractor 
employees 
involved in other 
operations except 
mining and 
transmission 
construction.

Data of contractor 
and subcontractor 
employees 
involved in other 
operations except 
mining and 
transmission 
construction.

Information 
unavailable

Information 
unavailable

The information 
cannot currently 
be obtained 
because the 
boundary of the 
topic is beyond 
the organization.
EGAT is 
developing data 
collection 
procedure with 
the related 
parties and 
expect to 
disclose the 
information in 
the 2021 
sustainability 
report

The information 
cannot currently 
be obtained 
because the 
boundary of the 
topic is beyond 
the organization.
EGAT is 
developing data 
collection 
procedure with 
the related 
parties and 
expect to 
disclose the 
information in 
the 2021 
sustainability 
report.

Workers who are 
not employees 
but whose work 
and/or workplace 
is controlled by 
the organization:

Workers who are 
not employees 
but whose work 
and/or workplace 
is controlled by 
the organization:

Information 
unavailable

Information 
unavailable

The information 
cannot currently 
be obtained 
because the 
boundary of the 
topic is beyond 
the organization.
EGAT is 
developing data 
collection 
procedure with 
the related 
parties and 
expect to 
disclose the 
information in 
the 2021 
sustainability 
report.

The information 
cannot currently 
be obtained 
because the 
boundary of the 
topic is beyond 
the organization.
EGAT is 
developing data 
collection 
procedure with 
the related 
parties and 
expect to 
disclose the 
information in 
the 2021 
sustainability 
report.

 403-1 Occupational health and safety management system
 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation
 403-3 Occupational health services
 403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational
 health and safety
 403-5 Worker training on occupational health and safety
 403-6 Promotion of worker health
 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts
 directly linked by business relationships
 403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system

 403-9 Work-related injuries
 

 403-10 Work-related ill health

 98-99 - - -
 100 - - -
 100 - - -

 99 - - -

 100 - - -
 100 - - -

 99-100 - - -

 101 - - -

 

 101-102

 

 102

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 96 - - -
 103-2 The management approach and its components  96-97 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 96 - - -
 404-1 Average hours of training per year per employee 98 - - -
 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 96-97 - - -
 404-3 Percentage of employees receiving regular performance 
 and career development reviews

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 104 - - -
 103-2 The management approach and its components  104-107 - - -  
 103-3 Evaluation of the management approach 104-106 - - - 
 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, 
 and development programs
 413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts 
 on local communities
 EU22 Number of people physically or economically displaced and compensation, 
 broken down by type of project

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26 - - -
 103-2 The management approach and its components  26, 31 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 31 - - -

 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area 27 - - -

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 34 - - -
 103-2 The management approach and its components  34-36 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 35-36 - - -
 DMA (Former EU21) Contingency planning measures, disaster/emergency 
 management plan and training programs, and recovery/restoration plans

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 38 - - -
 103-2 The management approach and its components  38-39 - - -
 103-3 Evaluation of the management approach 38-39 - - -
 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer  
 privacy and losses of customer data

 95 - - -

 104 - - -

 104 - - -

 104-107 - - -

 34-36 - - -

 39 - - -
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