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Sense of Belonging รักองค์การ
มีความรัก	ความผูกพัน	และรู้สึกเป็นเจ้าของ
องค์การ
•	 ปกป้อง	รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียง 
	 ขององค์การ
•	 เสียสละ	ทุ่มเท	อุทิศตน
•	 มีความสามัคคี

Performance Excellence มุ่งงานเลิศ 
ท�างานอย่างมืออาชีพ	มีความเก่งในงานหลายด้าน
•	 มุ่งมั่นสร้างผลงาน
•	 มีเป้าหมายที่ท้าทาย
•	 รับผิดชอบสูง

Ethic and Integrity เทิดคุณธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับจริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล
•	 ซื่อสัตย์สุจริต
•	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย
•	 ต่อต้านการทุจริต
•	 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น	ไม่เลือกปฏิบัติ

Enthusiasm for Innovation นำาด้วยนวัตกรรม 
แสวงหาวิธีการใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์หรือสังคม	ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนางาน
เพื่อให้เกิดกระบวนการใหม่
•	 กล้าที่จะลองท�า
•	 คิดใหม่	ท�าใหม่
•	 น�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้

Devotion to Society ทำาประโยชน์เพื่อสังคม
มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ	สังคม	
ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
•	 มีจิตสาธารณะ
•	 สร้างความเข้าใจอันดีกับ 
	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

กฟผ. กำาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การคือ SPEED ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ โดยมีคำาอธิบายและพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้น ดังน้ี

เป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้วยนวัตกรรม เพื่อความสุขของคนไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษ นับจากวันที่ กฟผ. ก่อตั้งเมื่อ 

วันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา กฟผ. ได้ด�าเนนิภารกจิ

ส�าคัญที่ได้รับมอบหมายในการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

ของประเทศส�าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี ปัจจบัุนซึง่เป็นยุคทีโ่ลกก�าลัง 

ขบัเคล่ือนเข้าสู่ทศวรรษใหม่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงและความคาดหวัง

ของสังคม กระแสด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่าน

ของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิด

การปรับตัวคร้ังใหญ่ในหลาย ๆ ธุรกจิและอตุสาหกรรม ซึง่รวมถงึ 

อุตสาหกรรมด้านพลังงาน จนน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การด�าเนินงาน (Transformation) ซึ่ง กฟผ. ก็คงหลีกไม่พ้น 

ในการเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว ดังนั้นการก้าวเดินของ 

กฟผ. นบัจากนีจ้�าเป็นต้องมคีวามพร้อมในทกุ ๆ ด้านเพ่ือรองรบั

กับการเปล่ียนแปลง การสร้างทักษะใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

โอกาสและความส�าเรจ็ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็น 

ส่วนหนึ่งที่จะน�าพาองค์การไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทศิทางในการด�าเนนิงานของ กฟผ. ในปี 2562 ยงัคงยดึพันธกจิ  

“เป็นองค์การหลักเพ่ือรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า 

และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม

เพ่ือความสขุของคนไทย” และยึด 4 เสาหลักยทุธศาสตร์ E.G.A.T. 

ในการด�าเนินงานขับเคลื่อนน�าพาองค์การไปสู่เป้าหมายตาม 

วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” โดยมิติ  

E : Electricity Innovation หมายถงึ เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม

พลังงานไฟฟ้า เพ่ือรกัษาความมัน่คงด้านพลังงานไฟฟ้า และการ

สร้างศักยภาพในการแข่งขัน G : Growth for Sustainability  

หมายถงึ เป็นองค์การทีม่กีารเตบิโตอย่างย่ังยืน โดยแสวงหาโอกาส 

จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ โดยการสร้างความเติบโต 

ด้วยมูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ และนวัตกรรม 

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค และน�านวัตกรรมที ่

ได้รบัรางวัลต่าง ๆ มาต่อยอดเพ่ือเป็นช่องทางเพ่ิมรายได้ให้ กฟผ.  

A : Administration Excellence หมายถึง เป็นองค์การที่มีการ 

บรหิารงานทีด่ ีมีประสทิธภิาพสงู และมฐีานะทางการเงนิมัน่คง 

โดยมุง่เน้นการท�างานทีล่ดค่าใช้จ่ายในการบรหิาร และใช้ทรัพยากร

ทีม่อียู่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

T : Trust and Pride of the Nation หมายถึง เป็นองค์การที่มี

ธรรมาภิบาล สงัคมไว้ใจ และเป็นความภาคภูมใิจของชาติ สร้าง 

ความย่ังยืนด้วยสมดุลระหว่างความย่ังยืนทางเศรษฐศาสตร์ 

(Profit) สิ่งแวดล้อม (Planet) และสังคม (People) กล่าวคือ

การให้ความส�าคัญกับการมองคุณค่าและประเมินความส�าเร็จ

ขององค์การอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ (การสร้าง

การเติบโตธุรกิจ) สงัคม (การสร้างคณุค่าร่วมกบัสงัคมรอบข้าง) 

และส่ิงแวดล้อม (การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมและใช้ทรพัยากรอย่าง

คุ้มค่า) รวมถึงการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

ซึง่ปัจจยัดงักล่าวถอืเป็นอกีหนึง่ดชันชีีวั้ดความส�าเรจ็ขององค์การ

กฟผ. มีภารกิจที่ต้องด�าเนินการตามแผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) โดย 

PDP2018 กฟผ. ยังคงบทบาทการเป็นผู้รักษาความมั่นคงของ

ระบบไฟฟ้า และได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ 4 เรื่องส�าคัญ 

ประกอบด้วย 1. การพัฒนาโรงไฟฟ้าหลัก ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 

6,150 เมกะวัตต์ 2. การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้า

ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 2,725 เมกะวัตต์ 

3. รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับพลังงาน

หมุนเวียนในอนาคต โดยการปรับปรุงโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 

ให้มีความยืดหยุ่น (Grid modernization) 4. สร้างความมั่นคง

ระบบไฟฟ้า เพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือรองรับการ 

ซือ้ขายไฟฟ้าในภูมภิาค (Grid Connectivity) ท้ังนี ้กฟผ. ยงัได้

ด�าเนนิการในเรือ่งนวตักรรมด้านพลังงานหมนุเวียน (Innovative 

RE) การน�าระบบกกัเกบ็พลงังานหลากรปูแบบ (Energy Storage 

System) มาใช้งานเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงให้กบัระบบไฟฟ้า การน�า 

สารผู้ว่าการ

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
ประจำ�ปี 2562
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Digital Technology มาปรับเปลี่ยนการด�าเนินกิจการ (Digital 

Transformation) การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  

(Smart Grid) และโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม 

ตลาดกลางซือ้ขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาต ิหรอืโครงการ National 

Energy Trading Platform (NETP) เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูล 

และบริหารจดัการฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ให้ประเทศ 

ภายใต้การบรูณาการเชือ่มโยงข้อมลูด้านพลังงานไฟฟ้า และเพ่ือ

เตรียมพร้อมรับการซื้อขายไฟฟ้าเสรี

นอกจากนี ้กฟผ. ยังขานรบันโยบายรฐับาล ได้แก่ การรบัซือ้ 

น�า้มนัปาล์มดบิปรมิาณกว่า 200,000 ตนั เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ตามมาตรการปรับสมดุลน�้ามันปาล์มดิบ 

การจัดหาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลวปริมาณ 130,000 ตัน 

ตามนโยบายเปิดเสรก๊ีาซธรรมชาตแิละการเปิดให้ใช้หรอืเชือ่มต่อ 

ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม  

เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน การเปิดตัว

โครงการยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ โครงการชุดประกอบรถไฟฟ้า

ดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project)  

โครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เพ่ือพัฒนาและยกระดับ

ยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่มาตรฐานประสิทธิภาพสูง และการน�า 

รถมินิบัสไฟฟ้ามาใช้ในพ้ืนที่ส�านักงานและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 

จ�านวน 10 คนั และการเปิดให้บรกิารสถานอีดัประจไุฟฟ้าจ�านวน  

23 สถานี เพ่ือน�าร่องให้บริการประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

สามารถใช้บรกิารสถานอีดัประจไุฟฟ้าของ กฟผ. ได้ โดยไม่คดิ 

ค่าใช้จ่าย ซึง่ภาพรวมโครงการยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. จะช่วย 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้ 

ของเครือ่งยนต์ และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง  

(PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อกีทัง้ กฟผ. 

ได้เดนิหน้าแนวทางการสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

และย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกจิหมนุเวียน (Circular Economy) 

เพ่ือประโยชน์สูงสดุต่อการบรหิารการใช้ทรพัยากรภายในประเทศ 

โดย กฟผ. ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบักรมโรงงาน

อตุสาหกรรม (กรอ.) ภายใต้ “โครงการศกึษาการบริหารจดัการ

ซากเซลล์แสงอาทติย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทย” ซึง่โครงการ

น�าแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาแปรรูปและ 

น�ากลับไปใช้อกีในอนาคต จะช่วยส่งเสรมิการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และมีส่วนเสริมสร้างศักยภาพการ 

แข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ส�าหรับการท�างาน กฟผ. ยังคงต้องปรบัตัวและเปลีย่นแปลง

ตวัเอง รวมถงึวิธีการท�างานให้สอดรบักบักระแสการเปล่ียนแปลง 

เทคโนโลยี (Disruptive Technology) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการ 

ปรบัเปล่ียนโครงสร้างองค์การ รวมถงึแผนการศกึษาการปรับปรงุ 

รูปแบบการด�าเนินงานของ กฟผ. (Transformation) ให้ม ี

ความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึง

การบริหารกลุ่มผู้มีศักยภาพ (Successor) ที่มีวัตุประสงค์เพ่ือ

เป็นการพัฒนากลุ่มผูม้ศีกัยภาพ สร้างแรงจงูใจในการพัฒนางาน 

ร่วมกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและการด�าเนินงานที่เพ่ิม

ประสทิธิภาพ นอกจากนี ้ยังคงให้ยึดถอืนโยบาย LEAN อยูเ่ช่นเดมิ  

โดยเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นลง

กฟผ. เชือ่มัน่ว่า ทศิทางการด�าเนนิภารกจิและการปรบัตัวของ

องค์การและพนกังาน ด้วยการน�าดจิทิลัมาปรบัใช้ในกระบวนการ

ท�างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และคล่องตัวเพ่ิมขึ้น มุ่งมั่น

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าให้สามารถ

รองรับกับทุกสถานการณ์พลังงานที่เปล่ียนไปและการแข่งขัน

ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น จะสามารถสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพ

ให้กับระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน 

และสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และ กฟผ. 

จะสร้างสรรค์ส่ิงดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ 

คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ดังปณิธานของ 

กฟผ. ที่ตั้งมั่นมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี และจะเป็นเช่นนี้

ตลอดไป ว่า กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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ประกาศความมุ่งมั่นเป็นองค์การ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกดิการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน ในด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการตระหนกัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนจากการตัดสินใจและการด�าเนนิงาน 

ในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมประเทศชาติ

จึงได้บูรณาการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ต้ังแต่ปี 2556 ให้ทุกสายงานเกิดความเข้าใจ

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการด�าเนินงาน จนครบทุกสายงานในปี 2559 ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม  

ปี 2555-2559 

นั่นเปน็เพียงจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ ที่พวกเราจะต้องร่วมกันมุ่งมั่นต่อไปให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นทั้งต่อ กฟผ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชมุชนโดยรอบพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้า เขต เขือ่น แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และประชาชนทัง้ประเทศ ตามค�ามัน่สัญญาว่า  

“กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

ในปี 2560 นี ้ท่ามกลางความท้าท้ายในการเดนิหน้าตามแผนพัฒนาก�าลังผลติไฟฟ้าของประเทศ และการดูแลให้สอดคล้องตรงกบั 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอให้ทุกท่านด�าเนินงานตามแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นเรื่องส�าคัญต่อไปนี้

1.	การก�ากบัดแูลองค์กร หรอืการปฏิบตัติามหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฟผ. และการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั  

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ

2.	การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นไตร่ตรองตรวจสอบและประเมินความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิต่อผู้ได้รับ 

ผลกระทบในพ้ืนทีโ่ครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง การหลกีเลีย่งการร่วมกระท�าความผดิในการละเมดิสิทธิมนษุยชน รวมไปถงึ 

การดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน และของลูกจ้างบริษัทผู้รับเหมา

3.	การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้ความส�าคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจก การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร

อย่างยั่งยืน และการป้องกันมลพิษ

4.	การปฏิบัติที่เป็นธรรม มุ่งมั่นในการสนองนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ความส�าคัญและปฏิบัติตาม เพื่อให้ กฟผ. เป็นองค์การที่มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2560

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, EU3

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2512 ตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 เป็นรฐัวิสาหกจิด้านกจิการพลงังาน

ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยมีกระทรวง 

การคลังเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ด�าเนนิภารกจิหลกัด้านการผลิต จดัให้ 

ได้มา และจดัส่งพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามที่กฎหมายก�าหนด 

และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถงึด�าเนนิการต่าง ๆ ท่ีเกีย่วเนือ่งกบั

พลังงานและบริการไฟฟ้า ผลิตและขายลิกไนต์ หรือวัตถุเคมี 

จากลิกไนต์ ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. พ.ศ. 2511  

และปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2535

ในปี 2562 โรงไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. มีก�าลังผลิต 

ตามสัญญารวม 45,298.25 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น โรงไฟฟ้า

ของ กฟผ. มกี�าลังผลิตตามสัญญา 15,130.83 เมกะวัตต์ คิดเป็น 

ร้อยละ 33.40 ของก�าลังผลิตรวมในระบบของ กฟผ. ส่วนทีเ่หลือ 

รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้า 

เอกชนรายเล็ก บรษิัทในเครอื และประเทศเพ่ือนบ้าน เนือ่งจาก

รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า 

และให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว (Single Buyer) ตาม

ข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า 

และปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (System Operator)

รู้จัก	กฟผ.

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer (ESB)

ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่

(IPP)กฟผ.

กฟน. กฟภ.

ระบบผลิตไฟฟ้า

ระบบส่งไฟฟ้า

ระบบจำาหน่ายไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้า

ระบบส่งของ กฟผ.

System Operator

ผู้ใช้ไฟฟ้า ลูกค้าตรง กฟผ. ผู้ใช้ไฟฟ้าตรงในเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ซื้อไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ

ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก

(SPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กมาก

(VSPP)

หน
่วยงาน

ภ
าค

รัฐ และ ก
ก

พ
.

นโยบาย

กำากับดูแล

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์สร้างรายได้เพ่ิมจากความสามารถและทรัพยากร 

ทีม่อียู ่โดยให้บรกิารด้านธุรกจิอตุสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมคีณุภาพ

แก่หน่วยงานภายนอก ดังนี้

ธุรกิจงานบริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา กฟผ. ได้รับ

ความไว้วางใจในการให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าแก่หน่วยงานภายนอก อาท ิบรษิัท ชบู ุราชบุร ีอเีลคทริค  

เซอร์วิส กลุ่มบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัท  

บแีอลซพีี เพาเวอร์ จ�ากดั บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั บรษิัท 

ไฟฟ้าน�้าลิก 1 จ�ากัด บริษัท Nam Ngiep 1 Power Company 

Limited และบริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด

ธุรกิจบ�ารุงรักษาระบบส่ง กฟผ. เป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะ 

ผูม้ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญเกีย่วกบัระบบส่งก�าลังไฟฟ้า 

แรงสูงซึง่ครอบคลุมพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ โดยมนีโยบายส่งมอบบรกิาร 

ทีม่คีวามพร้อมให้ลกูค้า เช่น ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

และลูกค้าทั่วไป ด้วยคุณภาพที่ดี เพ่ือส่งเสริมระบบไฟฟ้าของ

ประเทศไทยให้มั่นคงเชื่อถือได้ 

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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102-2, 102-6, 102-7

ธุรกิจโทรคมนาคม กฟผ. ได้น�าทรัพยากรโครงข่ายใยแก้ว 

น�าแสงที่มีอยู่มาบริหารให้เกิดคุณค่า โดยให้บริการทางด้าน 

โทรคมนาคม ภายใต้กฎระเบียบและการก�ากับดูแลของ 

คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีอ่อกใบอนญุาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้กับ กฟผ. โดยมี 

บรกิารต่าง ๆ ได้แก่ การให้บรกิารวงจรช่องสัญญาณโทรคมนาคม 

(Domestic and International Bandwidth) และบริการ

เส้นใยแก้วน�าแสง (Dark Fiber) แก่หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั

และเอกชน  นอกจากนี ้กฟผ. ยงัพร้อมเป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุ

การพัฒนาประเทศในการขยายโครงข่าย 4G 5GIoT และโครงข่าย 

พ้ืนฐานโทรคมนาคมอื่น ๆ ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุน 

การด�าเนนินโยบาย Digital Economy ของภาครฐั เพ่ือก้าวไปสู่  

Thailand 4.0 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ กฟผ. มีนโยบายในการ 

น�าวัตถุพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน

ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ได้แก่ 

เถ้าลอยลิกไนต์ เถ้าหนักลิกไนต์ และยิปซัมสังเคราะห์ กลับมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product  

Innovation) พัฒนาวัตถพุลอยได้ให้มปีระสิทธิภาพและคณุสมบัติ

ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน โดยมีการ 

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าในประเทศรวมถึงนักวิจัย 

และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาวัตถ ุ

พลอยได้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ธุรกิจวิศวกรรม กฟผ. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน

ภายนอกให้บรกิารงานด้านวิศวกรรม อาท ิบรษัิท กลัฟ์ เอสอาร์ซี  

จ�ากดั บรษิัท ไฟฟ้าน�า้เทนิ 1 จ�ากดั ธนาคารออมสนิ และรฐับาล 

สปป. ลาว

ลูกค้า (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ
กฟน. 55,002.17 28.43

กฟภ. 134,605.47 69.59

ลูกค้าตรง 1,213.23 0.63

ประเทศเพื่อนบ้าน (สปป. ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา) 2,394.64 1.24

ไฟฟ้าส�ารองและไฟฟ้าชั่วคราว 133.36 0.07

อื่น ๆ 90.26 0.05

รวม 193,439.13 100

การจำาหน่ายไฟฟ้าปี 2562 

รายได้ กำาไรสุทธิ และยอดเงินนำาส่งรัฐ

รายได้จาก 
การด�าเนินงาน

2562 (บาท)
2561 (บาท)
2560 (บาท)
2559 (บาท)

             576,412,302,651.00
     523,244,137,189.64
493,149,912,436.70
 495,208,128,578.46

  22,443,365,299.26
  20,850,100,000.00
   25,275,000,000.00
  21,660,110,000.00

ยอดเงินน�าส่งรัฐ

 45,738,130,782.00
39,263,478,564.16
  51,491,701,110.66
 41,072,947,879.06

ก�าไรสุทธิ

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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102-3, 102-13

กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิกบัองค์กรภายนอกทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศที่ส�าคัญ อาทิ องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน (Thailand Business Council for Sustainable 

Development) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�า

เพื่อส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจ 

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย 

ด้านสิง่แวดล้อมอนัจะน�าไปสู่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื รวมทัง้มบีทบาท 

ในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ 

เสรมิสร้างจติส�านกึในการรกัษาส่ิงแวดล้อมให้แก่องค์กรภาคธุรกจิ  

และสมาคม International Transmission Operation and 

Maintenance Study (ITOMS) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ

บริษัทธุรกจิระบบส่งในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยให้ความสนใจ 

ในการสร้างรากฐานในการประเมินระดับการให้บริการและ 

ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้จ่ายในงานหลัก

ของระบบส่ง เพื่อสรรหา พัฒนา และรวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  

โดย กฟผ. จะน�าข้อมูลท่ีได้จากการเทียบเคียงในกลุ่มสมาชิก 

ITOMS ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสทิธิภาพงานต่อไป

บริษัทในเครือ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า
สดัส่วนการถอืหุ้น%

International

45%

99.99%

45%

25.41%
35%

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

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด

สถานที่ปฏิบัติงาน กฟผ.

 1. ส�านักงานใหญ่ อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 2. ส�านักงานฝ่ายปฏิบัติการระบบส่ง 5 แห่ง

  1. จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง

  2. จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

  3. จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

  4. จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

 3. โรงไฟฟ้า 11 แห่ง  ได้แก่

  1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

  2. โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี

  4. โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่

  5. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

  6. โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  7. โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

  8. โรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร

  9. โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  10.โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

  11.โรงไฟฟ้าน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น

 4. เขื่อน 14 แห่ง  ได้แก่

  1. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

  2. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

  3. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  4. เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

  5. เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

  6. เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

  7. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

  8. เขื่อนน�้าพุง จังหวัดสกลนคร

  9. เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี

  10.เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  11.เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

  12.เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

  13.เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี

  14.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

11

9

6

7

1
1
31

1

12

5

14

7 4
8

6
11

10

3

10

13

1
2 3

2 8

2
5

9

4
4

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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EU1, EU2

โรงไฟฟ้า
เขต

นครหลวง
(เมกะวัตต์)

ภาคกลาง
(เมกะวัตต์)

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(เมกะวัตต์)

ภาคใต้
(เมกะวัตต์)

ภาคเหนือ
(เมกะวัตต์)

รวม
กำาลังผลิต
(เมกะวัตต์)

สัดส่วน 
(%)

1. โรงไฟฟ้า กฟผ.
 1.1 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Firm
  • น�้ามันเตา 0.00 0.00 0.00 315.00 0.00 315.00 0.70

  • ก๊าซธรรมชาติ 3,086.00 3,298.00 650.00 1,476.00 0.00 8,510.00 18.79

  • ถ่านหินลิกไนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,220.00 2,220.00 4.90

  • พลังน�้า เขื่อนขนาดใหญ่ 0.00 1,090.00 237.20 324.00 1,321.20 2,972.40 6.56

  • อื่น ๆ (พลังน�้าแบบสูบกลับ) 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2.21
รวม 3,086.00 4,388.00 1,887.20 2,115.00 3,541.20 15,017.40 33.15
 1.2 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Non-Firm
  • พลังงานลม 0.00 0.00 26.50 0.19 0.00 26.69 0.06

  • น�้ามันดีเซล 0.00 0.00 0.00 26.00 4.40 30.40 0.07

  • พลังงานแสงอาทิตย์ 0.00 5.02 1.26 0.01 0.51 6.80 0.02

  • พลังน�้าเขื่อนขนาดใหญ่ 0.00 16.82 8.31 1.28 22.82 49.23 0.11

  • พลังงานความร้อนใต้พิภพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00
รวม 0.00 21.84 36.07 27.48 28.04 113.43 0.25
รวมก�าลังไฟฟ้าที่	กฟผ.	ผลิตได้ 3,086.00 4,409.84 1,923.27 2,142.48 3,569.24 15,130.83 33.40
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
 2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และบริษัทในเครือ กฟผ.
  • ก๊าซธรรมชาติ 0.00 12,012.00 0.00 930.00 0.00 12,942.00 28.57

  • ถ่านหินบีทูมินัส 0.00 2,006.50 0.00 0.00 0.00 2,006.50 4.43
รวม 0.00 14,018.50 0.00 930.00 0.00 14,948.50 33.00
 2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ 
  2.2.1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     • พลังน�้า 0.00 0.00 3,947.60 0.00 0.00 3,947.60 8.71

     • ถ่านหินลิกไนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473.00 1,473.00 3.25
  2.2.2 สหพันธรัฐมาเลเซีย
     • อื่น ๆ (โครงการสายส่งเชื่อมโยง 
       ไทย-มาเลเซีย (HVDC))

0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.66

รวม 0.00 0.00 3,947.60 300.00 1,473.00 5,720.60 12.63
 2.3 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 
  2.3.1 ประเภทสัญญา Firm
     • ก๊าซธรรมชาติ 900.00 4,997.00 180.00 0.00 0.00 6,077.00 13.42

     • ถ่านหิน 0.00 369.50 0.00 0.00 0.00 369.50 0.82

     • พลังงานหมนุเวยีน (กากอ้อย, แกลบ,  
       ชวีมวล, ทะลายปาล์ม, น�า้มนัยางด�า,  
       เศษไม้ยางพารา)

0.00 161.80 113.30 29.00 25.00 329.10 0.73

รวม 900.00 5,528.30 293.30 29.00 25.00 6,775.60 14.96
  2.3.2 ประเภทสัญญา Non-Firm
     • ก๊าซธรรมชาติ 65.00 205.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.60

     • ถ่านหิน 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.02

     • พลังงานหมนุเวยีน (กากอ้อย  
       ก๊าซธรรมชาติจากการผลิตน�า้มนัดบิ  
       ก๊าซเหลือทิง้ ขยะ พลังงานลม พลังงาน 
       แสงอาทติย์ พลังน�า้เขือ่นขนาดใหญ่)

30.00 641.00 1,169.00 126.00 478.72 2,444.72 5.40

รวม 103.00 846.00 1,169.00 126.00 478.72 2,722.72 6.01
รวมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP) 1,003.00 6,374.30 1,462.30 155.00 503.72 9,498.32 20.97
รวมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 1,003.00 20,392.80 5,409.90 1,385.00 1,976.72 30,167.43 66.60
ก�าลังผลิตตามสัญญาของระบบ 4,089.00 24,802.64 7,333.17 3,527.48 5,545.96 45,298.25 100.00

กำาลังไฟฟ้าที่ กฟผ. ผลิตได้ และกำาลังผลิตตามสัญญาของระบบ (กำาลังผลิตติดตั้งรวม)  
จำาแนกตามประเภทเขื้อเพลิงและพื้นที่

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

เกี่ยวกับรายงานเล่มนี้	

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจ�าปี 2562 เป็นรายงานด้านความยั่งยืนฉบับที่ 11 ซึ่ง กฟผ. จัดท�าอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม  

และสังคมขององค์การในรอบปี ระหว่างวันที ่1 มกราคม ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2561 แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย โดยมขีอบเขตการรายงาน 

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

ทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

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

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

มกีารเปิดเผยข้อมลูรายสาขาในกลุม่ผูใ้ห้บรกิารสาธารณปูโภคไฟฟ้า Electric Utility Sector Supplement (EU) และขอการรบัรอง

จาก GRI ประเภท Content Index  นอกจากนี ้กฟผ. ยังได้จดัให้มกีารตรวจรบัรองรายงานฯ และตวัชีวั้ดผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั 

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

ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า 99-100  

ด้วยความใส่ใจในสังคมและสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการ กฟผ. จงึจดัพิมพ์รายงานฉบับนีโ้ดยใช้กระดาษรักษ์โลกและหมกึพิมพ์ 

สกัดจากถั่วเหลือง และเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ กฟผ. หากมีข้อสงสัย 

หรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ส�านักงานใหญ่ บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2436 4610, 0 2436 4613 

โทรสาร 0 2436 4695

เว็บไซต์ www.egat.co.th

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
ประจำ�ปี 2562
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102-32, 102-46, 102-47

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน	
กระบวนการก�าหนดและคัดเลือกประเด็นส�าคัญด้านความ

ยั่งยืนของ กฟผ. เป็นไปตามมาตรฐาน GRI Sustainability 

Reporting Standards ดังนี้

1. ระบุประเด็นสำาคัญ 
พิจารณาทบทวนประเด็นส�าคัญของรายงานเพ่ือการพัฒนา

อย่างย่ังยืน กฟผ. ประจ�าปี 2561 โดยเทียบเคียงกับแนวโน้ม

หรอืประเด็นด้านความย่ังยืนทีส่�าคญัต่าง ๆ ทัง้ในระดบัประเทศ

และระดับสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) รวมไปถึง

ประเดน็ส�าคัญขององค์กรชัน้น�าในอตุสาหกรรมใกล้เคยีง เพ่ือน�า

มาปรับปรุงประเด็นความยั่งยืนขององค์กรให้มีความครอบคลุม

และเป็นปัจจุบัน 

2. คัดเลือกและจัดลำาดับความสำาคัญ 
จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น ทั้งในมุมมองขององค์กร

และมมุมองของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี กล่าวคอื ประเดน็ทีส่�าคญัต่อ

องค์กร พิจารณาจากผลกระทบ โอกาสและความเสีย่งทีอ่าจเกิด

ต่อองค์กร และประเด็นที่ส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจาก

ระดบัและความส�าคญัของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากองค์กร ซึง่

ส่งผลต่อการตัดสินใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียเกีย่วกบัองค์กร โดย

น�าประเด็นที่ได้ข้างต้นไปจัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น เพื่อให้

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการข้ึนไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

กฟผ. คัดเลือกและจัดล�าดับความส�าคัญ

3. ตรวจสอบและทบทวน 
ตรวจสอบและทบทวนความครอบคลุมและครบถ้วนของ

ประเด็นส�าคัญ และน�าเสนอผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ 

ขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์องค์การ กฟผ. ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนระดบั 

รองผูว่้าการและผูช่้วยผูว่้าการจากทกุสายงานเป็นกรรมการ และ 

รองผูว่้าการยทุธศาสตร์เป็นประธาน เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

ส�าหรับปี 2562 ประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนของ กฟผ. 

ประกอบด้วย 23 ประเดน็ แบ่งเป็นประเดน็ด้านการบริหารจดัการ

องค์การ 4 ประเด็น ด้านเศรษฐกิจ 6 ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม 

7 ประเด็น และด้านสังคม 6 ประเด็น โดยได้เพิ่มเติมประเด็น

ส�าคญั 1 ประเดน็ ซึง่เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานหลักขององค์กร 

คือ ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า (System Efficiency) ดังนี้
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การต่อต้านการทุจริต

การรักษา
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศ

การดำาเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อชุมชน

การจัดการขยะและของเสีย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

การจัดการ 
ด้านการใช้ไฟฟ้า

สิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการ 
การใช้พลังงาน

การบริหารจัดการการใช้น้ำา

การบริหารจัดการ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากร 
หรือวัตถุดิบในการผลิต

การวางแผนเตรียม 
ความพร้อมรับมือ 
และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด 
ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

การวิจัยและพัฒนา

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

การกำากับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และมาตรฐานด้านสังคม

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความมั่นคงและเชื่อถือได้ 
ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า

12
พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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102-47

ลำาดับ ประเด็นสำาคัญ

การเปิดเผยข้อมูล ขอบเขตผลกระทบ

GRI Topic GRI Standard  
Disclosures

Sector 
Disclosures
(Electric 
Utilities)

ภายใน
องค์กร ภายนอกองค์กร

ด้านการบริหารจัดการองค์การ	

1 การก�ากับดูแล
กิจการ

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

2 จริยธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ

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

3 การจัดการ 
ความเสี่ยง

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

4 การบริหารความ
สัมพันธ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

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

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

ด้านเศรษฐกิจ

1 ความพร้อมจ่าย 
และความมั่นคง 
เชื่อถือได้ของ 
ระบบไฟฟ้า

EU : Availability 
and Reliability

- DMA (former EU6), 
EU10

กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ 

2 การต่อต้าน 
การทุจริต

GRI 205 :  
Anti-corruption

205-1, 205-2, 
205-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

3 การจัดการ 
ด้านการใช้ไฟฟ้า

EU : Demand-side  
Management

- DMA (former EU7) กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

4 การวิจัยและพัฒนา EU : Research and 
Development

- DMA (former EU8) กฟผ. ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม

5 การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

GRI 204 :  
Procurement  
Practices

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

6 ประสิทธิภาพของ
ระบบไฟฟ้า

EU : System  
efficiency

- EU11, EU12 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล 
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวม 
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

13
พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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102-47

ลำาดับ ประเด็นสำาคัญ

การเปิดเผยข้อมูล ขอบเขตผลกระทบ

GRI Topic GRI Standard  
Disclosures

Sector 
Disclosures
(Electric 
Utilities)

ภายใน
องค์กร ภายนอกองค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อม

1 การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม

GRI 307 :  
Environmental 
Compliance

307-1 - กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

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

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 
และสังคมในภาพรวม

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

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

4 การจัดการของเสีย GRI 306 : Effluents 
and Waste

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

- กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

5 ความมั่นคงของ
ทรัพยากรน�้า

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

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

6 การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก

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

EU5 กฟผ. หน่วยงานภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม

7 ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

GRI 304 :  
Biodiversity

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

EU13 กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

ด้านสังคม

1 ชุมชนท้องถิ่น GRI 413 : Local 
Communities

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

2 การจัดท�าแผน 
รองรับภัยพิบัติ 
และภาวะฉุกเฉิน

EU : Disaster/ 
Emergency  
Planning and  
Response

- DMA (former EU21) กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
ลูกค้าหลัก/ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคม 
ในภาพรวมทัง้ประเทศ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

3 อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

GRI 403 :  
Occupational 
Health and Safety

403-1, 403-2, 
403-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
พนักงานและสหภาพแรงงาน

4 การปฏิบัติตาม
กฎหมายด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

GRI 419 :  
Socioeconomic 
Compliance

419-1 - กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล

5 การประเมิน 
ด้านสิทธิมนุษยชน

GRI 412 : Human 
Rights Assessment

412-1, 412-2, 
412-3

- กฟผ. ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล
พนักงานและสหภาพแรงงาน
คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

6 การปฏิบัติ 
ด้านแรงงาน

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

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

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

14
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การก�ากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการของ กฟผ. ประกอบด้วย

คณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี  

ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลกิจการของ กฟผ. ให้

เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพ่ือให้การก�ากบัดแูลระบบงาน 

ที่ส�าคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ กฟผ. 

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยและคณะท�างาน จ�านวนรวม  

12 คณะ แบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือกล่ันกรองงาน 

ทีส่�าคญั จ�านวน 8 คณะ คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือภารกจิเฉพาะ 

จ�านวน 3 คณะ  และคณะท�างานเพ่ือภารกจิเฉพาะ จ�านวน 1 คณะ

คณะกรรมการบริหาร กฟผ. ประกอบด้วยผู้ว่าการซึ่งเป็น

ผู้บริหารสูงสุดเป็นประธาน และรองผู้ว่าการเป็นกรรมการ 

ท�าหน้าที่บริหารงานและตัดสินใจด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ตาม

นโยบายของหน่วยงานก�ากับดูแล นโยบายและข้อส่ังการของ

คณะกรรมการ กฟผ. และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟผ. 

รวมทัง้การแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ที่เกิดจากการด�าเนินงาน

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร
ของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล กฟผ.

คณะกรรมการกำากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบ

คณะกรรมการสรรหา 
รองผู้ว่าการและ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ กฟผ.

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อกลั่นกรองงาน 

ที่สำาคญั

คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
ผู้ว่าการ กฟผ.

คณะอนุกรรมการพิจารณา 
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการ 
สรรหาผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อภารกิจเฉพาะ

คณะทำางานปรับปรุง 
รูปแบบการดำาเนินงาน  

กฟผ. เพื่อรองรับ 
ความเปลี่ยนแปลง

คณะทำางาน
เพื่อภารกิจเฉพาะ

คณะกรรมการ กฟผ.

ผู้ช่วยผู้ว่าการสำานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ
การเงินและ

บัญชี (CFO)

รองผู้ว่าการ
บริหาร

รองผูว่้าการ
ยุทธศาสตร์

รองผู้ว่าการ
พัฒนาโรงไฟฟ้า

และพลังงาน
หมุนเวียน

รองผู้ว่าการ
ผลิตไฟฟ้า

รองผู้ว่าการ
ธุรกิจต่อเนื่อง

รองผู้ว่าการ
เชื้อเพลิง

รองผู้ว่าการ
ระบบส่ง

15
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องค์ประกอบคณะกรรมการ กฟผ.
คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วยประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน รวมทั้งผู้ว่าการ ซึ่งเป็นกรรมการ

โดยต�าแหน่ง มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ครั้งละ 3 ปี โดยใน  

ปี 2562 กฟผ. มกีรรมการอสิระจากภายนอกทีม่คีวามเป็นอิสระ

ในการตัดสินใจและสามารถแสดงความเห็นของตนเองได้อย่าง

เป็นอิสระ จ�านวน 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

กรรมการรฐัวิสาหกิจ (Directors’ Pool-DP) ทีก่ระทรวงการคลัง 

จดัท�าข้ึน จ�านวน 2 คน จากจ�านวนคณะกรรมการ กฟผ. ทีม่อียู่ 

ในบญัชรีายชือ่กรรมการรฐัวิสาหกจิ 6 คน ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักการ 

และแนวทางการก�ากบัดแูลทีดี่ในรฐัวิสาหกจิ ปี 2562 ของส�านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง  

ทีก่�าหนดว่า รฐัวิสาหกจิควรมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก

อย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ เพ่ือให้มีความ 

เป็นอิสระในการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง และมีจ�านวนเพียงพอ 

ที่จะส่งผลต่อการรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม โดยควรเป็น

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่

รัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการ กฟผ. มไิด้ด�ารงต�าแหน่งผู้บรหิารของ กฟผ. 

เพ่ือให้เกิดความสมดุล โปร่งใส โดยประธานกรรมการ กฟผ.  

ท�าหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายก�ากับดูแล ขณะที่ ผู้ว่าการ  

กฟผ. ท�าหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม  

เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงระหว่างการก�ากับดูแลกับการบริหาร  

คณะกรรมการ กฟผ. ได้แต่งตั้งให้ผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้ว่าการ 

กฟผ. ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 373 ว่าด้วย การประชุมและการด�าเนิน

กิจการของคณะกรรมการ กฟผ. ข้อ 6 ที่ให้ประธานกรรมการ

แต่งตั้งเลขานุการด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่งในคณะกรรมการ กฟผ./ตำาแหน่งงาน กรรมการ
อิสระ DP ประสบการณ์

ภาคธุรกิจ

1 นายกุลิศ      สมบัติศิริ ประธานกรรมการ/ปลัดกระทรวงพลังงาน 

2 พลเอก สมศักดิ์   รุ่งสิตา กรรมการ/เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

3 นางสาวนันธิกา   ทังสุพานิช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)/อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

4 นายสุธน      บุญประสงค์ กรรมการ/อดีตรองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.   

5 นายพรพจน์    เพ็ญพาส กรรมการ/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6 ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ/รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

7 นายปกรณ์     อาภาพันธุ์ กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ�ากัด (มหาชน)   

8 นางสาวนิรมาณ    ไหลสาธิต กรรมการ/รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  

9 นายพรชัย     ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน กระทรวงการคลัง



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

หมายเหตุ	 1. ล�าดับที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
     2. ล�าดับที่ 2-10 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ. 

16
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• ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจ�า 

ในกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ 

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของ

รัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2557 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

• ให้มผีูแ้ทนกระทรวงเจ้าสังกดัของรฐัวิสาหกจิทีเ่ป็นข้าราชการ

ประจ�าในกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

ก�ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) 

จ�านวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ส�าหรับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ 

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

ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอ 

เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การคลงั หรอืกฎหมาย นอกจากนี ้ต้องมคีณุสมบตัิ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2557  

ยังก�าหนดให้มีผู ้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการใน 

ทกุรฐัวสิาหกิจ รวมทั้งคณะกรรมการ กฟผ. ทั้งนี ้ผู้ที่ได้รับการ

เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ กฟผ. กรอกข้อความในแบบตามที่ 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�าหนด และลงนามรับรองว่า 

เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

กรณีเป็นข้าราชการหรือสังกัดรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานอื่น จะต้องขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจาก 

หน่วยงานต้นสังกัดด้วย

กระบวนการเสนอช่ือและคัดเลือกคณะกรรมการ
กระบวนการเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการ กฟผ. 

และคณะกรรมการชุดย่อย ด�าเนินการตามแนวทางการแต่งต้ัง 

กรรมการรฐัวิสาหกจิของ สคร. ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะ

รัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยม ี

รายละเอียด ดังนี้

• ให้น�าสมรรถนะหลัก ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

(Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมี Skill Matrix หลัก 4 ด้าน ได้แก่ การ

เงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ได ้

คณะกรรมการ กฟผ. ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

ที่จ�าเป็นต่อการก�ากับดูแลงานของ กฟผ. คณะกรรมการ กฟผ. 

ในการประชุม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ กฟผ. มี Skill Matrix เพิ่มเติมอีก  

7 ด้าน ประกอบด้วย กจิการพลงังาน บรหิารธุรกจิ วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การคลัง และนวัตกรรม ซึ่งได้รับ 

ความเหน็ชอบจาก สคร. แล้ว ท�าให้คณะกรรมการ กฟผ. ต้องมี  

Skill Matrix รวม 11 ด้าน

• ในการแต่งต้ังกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยต�าแหน่ง

ในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู ้มีอ�านาจพิจารณาเสนอชื่อจาก 

ผูท้รงคณุวุฒทิีม่ปีระสบการณ์การท�างานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น

• ไม่แต่งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ

การเมือง และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการรฐัวิสาหกจิเพ่ิมเติม ท้ังนี ้เป็นไปตามเจตนารมณ์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการใน 

คณะกรรมการ กฟผ. จะต้องไม่เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในสัญญา

กับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระท�าให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรง 

หรืออ้อม ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518 

และ กฟผ. ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจ�าปีของ 

กฟผ. และเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน 

รับทราบ นอกจากนี้ ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 346 ว่าด้วย  

การก�ากับดูแลกิจการ ยังได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ กฟผ.  

มีหน้าที่สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ  

และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของ กฟผ. 

ในทางมิชอบอีกด้วย 
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บทบาท 
บทบาทในการก�าหนดเป้าประสงค์ ค่านยิม และยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการ กฟผ. และคณะผูบ้รหิาร กฟผ. รวมทัง้ผูบ้รหิาร

สูงสุดของบรษิัทในกลุม่ กฟผ. มกีารประชมุ Top Team Meeting  

หรือ TTM เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือร่วมกันพิจารณาทบทวน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ กฟผ. โดยน�านโยบาย

รฐับาล นโยบายผูถ้อืหุน้ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียกลุม่ต่าง ๆ และสถานการณ์ทัง้ภายใน

และภายนอกองค์การ มาวิเคราะห์ร่วมกับความท้าทายและ 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมถึงอัตราก�าลังและขีดความ 

สามารถในทุกด้านขององค์การ ให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ 

ด�าเนินงานขององค์การ และจะมีการทบทวนยุทธศาสตร์และ

แนวทางการด�าเนนิงานทกุครัง้ เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงของปัจจยั

ภายนอกที่มีนัยส�าคัญต่อ กฟผ. โดยในปี 2562 คณะกรรมการ

และคณะผู้บริหาร กฟผ. เห็นว่า ประเด็นที่เป็นปัจจัยส�าคัญ 

ต่อการด�าเนินงานของ กฟผ. ยังคงเป็นเรื่องนโยบายภาครัฐ  

Disruptive Technology และแนวโน้มโครงสร้างอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าในอนาคต จึงยืนยันวิสัยทัศน์ที่ได้เปลี่ยนแปลงในปี 2560 

คือ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” Innovate 

power solutions for a better life และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการด�าเนินงานด้วย

ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1) ด้านนวัตกรรมไฟฟ้า (Electricity 

Innovation : E) 2) ด้านการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Growth 

for Sustainability : G) 3) ด้านการบริหาร (Administrative 

Excellence : A) และ 4) การเป็นองค์การแห่งความไว้วางใจ

และภาคภูมิใจของชาติ (Trust and Pride of the Nation : T) 

หรือเรียกโดยย่อว่า E.G.A.T. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร 

กฟผ. ได้ให้ความส�าคัญในการปลูกฝังค่านิยม ซึ่งเป็นรากฐาน 

ที่จะน�าไปสู่วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง โดยได้พิจารณา 

ทบทวนและเห็นว่าค่านิยมที่ได้ก�าหนดไว้ในปี 2560 คือ ค่านิยม 

SPEED ยังคงมีความเหมาะสม จึงยืนยันค่านิยมเดิม

บทบาทด้านการบริหารจัดการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น 

คณะกรรมการชดุย่อยของคณะกรรมการ กฟผ. มกีารพิจารณา

ทบทวนผลกระทบ ความเส่ียง และโอกาสด้านเศรษฐกิจ  

ส่ิงแวดล้อม และสงัคม ทีผ่่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการ

ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์องค์การ กฟผ. (คยอ.กฟผ.) และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทุกไตรมาส

คยอ.กฟผ. ซึง่มรีองผูว่้าการยุทธศาสตร์เป็นประธานกรรมการ 

รองผูว่้าการบรหิาร รองผูว่้าการผลิตไฟฟ้า รองผู้ว่าการระบบส่ง  

เป็นรองประธานกรรมการ และมผีูแ้ทนสายงานรองผูว่้าการบญัชี  

ผูแ้ทนสายงานรองผูว่้าการเชือ้เพลิง ผูแ้ทนสายงานรองผูว่้าการ

ธุรกจิเกีย่วเนือ่ง และผูแ้ทนสายงานรองผูว่้าการพัฒนาโรงไฟฟ้า 

และพลังงานหมุนเวียน เป็นกรรมการ มีหน้าที่ขับเคล่ือน 

ยุทธศาสตร์ กฟผ. แบบบรูณาการ โดยหากพบว่าการด�าเนนิการ 

ในเรื่องใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีนัยส�าคัญ ต้อง 

น�าเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟผ. พิจารณาส่ังการเป็นการ

เร่งด่วน เพ่ือให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ กฟผ. เป็นตาม 

เป้าหมาย นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมรีองผูว่้าการยุทธศาสตร์รับผดิชอบ 

งานด้านยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม

มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ 

เป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์การอีกด้วย

 

บทบาทด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ กฟผ. 

ต้ังข้ึน เพ่ือให้มั่นใจว่า กฟผ. มีกรอบการบริหารความเส่ียง 

ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงนโยบายและการ 

ด�าเนินการเพ่ือให้ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับ 

กฟผ. มีอ�านาจหน้าที่ในการสอบทานนโยบายและระบบควบคุม

เพ่ือประเมนิการบรหิารและการควบคมุความเสีย่ง กระบวนการ

ตรวจสอบและรายงานผล รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

กรอบการบรหิารความเส่ียง สอบทานการเปิดเผยข้อมลูความเส่ียง 

ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและสาธารณะ ให้ความเห็นชอบระดับ 

ความเส่ียงทีย่อมรบัได้และช่วงเบีย่งเบนระดบัความเส่ียงทีย่อมรบัได้  

รวมทั้งก�ากับดูแลให้การบริหารความเส่ียงองค์การอยู่ภายใต้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บทบาทด้านการส่ือสาร กฟผ. มีช่องทางที่หลากหลาย 

ในการปรกึษาหารอืด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมระหว่าง 

คณะกรรมการ กฟผ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในส่วนที่ 

คณะกรรมการ กฟผ. ด�าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

หรอืผ่านฝ่ายบรหิารหรอืผูเ้กีย่วข้อง เพ่ือทราบความต้องการและ

ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย และสามารถตอบสนองได้

อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
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กรณีที่มีประเด็นที่เป็นข้อกังวลที่วิกฤตและส�าคัญ สายงาน 

ทีร่บัผดิชอบจะเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรหิาร กฟผ. พิจารณา

ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ กฟผ.  

ที่รับผิดชอบด้านที่เกี่ยวข้องพิจารณา และคณะกรรมการ กฟผ. 

เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ ส�าหรับกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย

และอาจส่งผลกระทบรนุแรงต่อสังคมและประเทศชาติ ผูว่้าการ 

จะส่ือสารเหตุการณ์และรายงานการด�าเนนิงานของ กฟผ. ในการ

แก้ไขเหตกุารณ์นัน้ ๆ ให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบทนัท ีผ่านทาง 

ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 

ข้อกังวลส�าคัญที่ฝ่ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการ กฟผ. 

พิจารณา คือ การยอมรับของสังคมต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ 

โดยกลไกที่ใช้ในการแก้ปัญหา คอื การจดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็ 

ของประชาชนและการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนทีก่่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ให้สามารถส่ือสารสร้าง

ความเข้าใจกบัชมุชนในพ้ืนที่ไปในทศิทางเดยีวกนั และลดปัญหา

เรื่องการท�างานที่ซ�้าซ้อน นอกจากนี้ ยังมีอีกข้อกังวลที่ส�าคัญ 

ซึง่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชมุคณะกรรมการ 

กฟผ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 คือ 

ข้อกังวลเกี่ยวกับ Disruptive Technology และ Renewable 

Energy ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ กฟผ. และการ

บริหารจัดการโรงไฟฟ้า โดยกลไกที่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

คือ การปรับปรุงการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเพ่ือรองรับความ 

ผนัผวน และปรบัปรงุสมรรถนะของโรงไฟฟ้าให้สามารถแข่งขนัได้  

โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเดินเครื่องและบ�ารุง

รักษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์และวินิจฉัย

ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการสามารถพยากรณ์การบ�ารุงรักษา

โรงไฟฟ้าไว้ล่วงหน้า ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายของ 

โรงไฟฟ้า นอกจากนี ้ยังเร่งส�ารวจพ้ืนทีส่�าหรบัการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าใหม่ เพ่ือรองรับการเข้ามาของ Renewable Energy 

และสร้างโอกาสในการแข่งขัน

การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้
กฟผ. พัฒนาและส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจของคณะกรรมการ 

กฟผ. ในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยน�าเสนอ

หลักสูตรการอบรม/สัมมนาจากสถาบนัต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ 

กฟผ. พิจารณาเข้ารับการอบรม รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ

เพ่ิมความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ กฟผ. เช่น การศึกษา

ดงูานในประเทศและต่างประเทศ การเย่ียมชมการปฏิบตังิานจรงิ  

ของ กฟผ. และการจัดประชุมเฉพาะคณะกรรมการอิสระ 

ในคณะกรรมการ กฟผ. นอกจากนี ้กรณมีกีรรมการที่ได้รบัการ

แต่งตัง้ใหม่ กฟผ. ได้น�าเสนอ Introduction Program ซึง่มสีาระ

ส�าคญัเกีย่วกบัภารกจิและระบบงานต่าง ๆ ภายใน กฟผ. รวมทัง้

จดัท�าคูม่อืการด�าเนนิงานคณะกรรมการ กฟผ. ซึง่ประกอบด้วย

ข้อมูล กฎหมาย และกฎระเบียบส�าคัญต่าง ๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

การท�าหน้าที่กรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การประเมินผลการดำาเนินงาน 
คณะกรรมการ กฟผ. มกีารประเมนิตนเอง (Self-assessment)  

ทุกปี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความเป็นอิสระของ

คณะกรรมการ ตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ด ี

ในรัฐวิสาหกิจของ สคร. ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

มกีารประเมนิผลการปฏิบติังานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยในปี 2562 คณะกรรมการ กฟผ. มีมติให้มีการประเมิน  

2 แบบ ได้แก่ แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล ซึ่งแบบประเมิน 

มีค�าถามที่ครอบคลุมบทบาทของคณะกรรมการ กฟผ.  

ทัง้ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกจิ ส�าหรบัผลการประเมนิ 

ตนเองของคณะกรรมการ กฟผ. ในปี 2562 ทั้ง 2 แบบ  

อยู่ในเกณฑ์ “มปีระสิทธิภาพดมีาก” ทัง้นี ้คณะกรรมการ กฟผ. 

ได้น�าผลการประเมินมาพิจารณา และอภิปรายร่วมกัน โดย 

ได้พิจารณาก�าหนดแนวทางการปรับปรุงด้านต่าง ๆ เพ่ือ 

ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟผ. มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39

3.96 : 1

3.96 : 1

อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดต่อค่ากลางของ 
ค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมด 

2562 2561

1.07 : 1

1.06 : 1

อัตราส่วนของร้อยละค่าตอบแทนรายปีที่เพิ่มขึ้นของพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน 
สูงสุดเทียบกับร้อยละของค่ากลางของค่าตอบแทนรายปีที่เพิ่มขึ้นของพนักงานทั้งหมด

ค่าตอบแทน 
กฟผ. มกีารปรบัปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

รายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการส�าหรับรัฐวิสาหกิจ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดย กฟผ. จัดอยู่

ในกลุ่มรฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่และถอืปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ ดงันี้

1. คณะกรรมการ กฟผ. ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 

10,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการได้รับเป็น 2 เท่าของ

กรรมการ และให้ได้รบัเบีย้ประชมุในอตัราครัง้ละ 20,000 บาท 

เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ กรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้ 

เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี โดยให้

ประธานกรรมการได้รับในอัตราร้อยละ 25 ของกรรมการ

2. คณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ระเบียบราชการที่เป็นหลักเกณฑ์กลาง มติคณะรัฐมนตรี หรือ

คณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือปฏิบัติงานให้กับ กฟผ. หรือเพ่ือ

ประโยชน์ของ กฟผ. ให้ได้รับเบี้ยประชุม ดังนี้

(1) คณะกรรมการที่มีขอบเขตหน้าที่ในการสนับสนุน 

การท�างานของคณะกรรมการ กฟผ. เช่น คณะกรรมการชดุย่อย 

ของคณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ตามมติ

คณะกรรมการ กฟผ. ได้รบัเบีย้ประชมุในอตัราครัง้ละ 10,000 บาท 

(2) คณะกรรมการอืน่นอกจาก (1) ให้ได้รบัในอตัราครัง้ละ 

3,000 บาท โดยให้ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่า

กรรมการในอัตราร้อยละ 25 

กรณกีรรมการท่านใดได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตาม (1) 

มากกว่า 2 คณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ 

คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 

3. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้กับ กฟผ. 

หรือเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. นอกจากข้อ 1 และ 2 ได้รับเบี้ย

ประชุมเป็นรายครั้งในอัตราครั้งละ 1,000 บาท 

ส�าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูซึง่ได้แก่ผูบ้ริหารระดบัผูอ้�านวยการ

ฝ่ายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ได้รบัค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้าง

เงินเดอืนของ กฟผ. โดยได้รบัโบนสัในอตัราคงทีเ่ท่ากันท้ังองค์การ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัผลประกอบการและผลการด�าเนนิการของรฐัวิสาหกิจ

ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และการพิจารณาค่าตอบแทน

จะอ้างองิกบัภารกจิที่ได้รบัมอบหมายจากภาครฐั ซึง่เกีย่วข้องกบั 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ที่น�ามาใช้

ก�าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการด�าเนินงานขององค์การ

กฟผ. มีการน�าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

กฎหมายและนโยบายทีก่�าหนดโดยภาครฐั นโยบายฝ่ายบรหิารที่

ค�านงึถงึปัจจยัภายนอกองค์การและสังคมโดยรอบ รวมทัง้ความ

คดิเหน็ของพนกังานในองค์การผ่านสหภาพแรงงานซึง่เป็นตวัแทน

ฝ่ายลูกจ้าง ข้อมูลจากผลส�ารวจความผูกพันของพนักงาน และ 

ผลการส�ารวจข้อมลูค่าตอบแทนจากหน่วยงานภายนอกมาศึกษา

และวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทน 

ต่อคณะกรรมการบรหิาร กฟผ. และคณะกรรมการ กฟผ. กรณเีป็น 

สภาพการจ้างทีเ่กีย่วกบัการเงนิทีม่อียูเ่ดมิ แต่หากนอกเหนอืจาก

ที่กล่าว จะต้องเสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กฟผ. ไม่มีที่

ปรกึษาในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้มไิด้ใช้วธีิการ

ลงคะแนนเสียงเพื่อน�ามาก�าหนดนโยบายดังกล่าว
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จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กฟผ. มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง

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

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินงานของ กฟผ. ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนและปรับปรุงสาระส�าคัญ

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการถ่ายทอดนโยบายจากคณะกรรมการและผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัต ิ

ทั่วทั้งองค์การ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
กฟผ. มจีรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิทีเ่ป็นรปูธรรม โดย

มีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศ กฟผ. ที่ 16/2545 

เรื่อง จรรยาบรรณ กฟผ. ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน กฟผ. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. โดยให้

บริการด้านพลังงานอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยึดมั่นคุณธรรม 

ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค รวมทั้งต้องให้ 

ความส�าคัญต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม และยึดถือ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคญั โดยผูบั้งคบับัญชาต้องประพฤตติน 

เป็นแบบอย่างทีด่แีละสอดส่องดแูลให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชาปฏิบติัตาม 

จรรยาบรรณทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้ยงัมข้ีอบงัคับ 

กฟผ. ฉบับที่ 346 ว่าด้วย การก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งก�าหนด 

ให้คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และข้อบังคับ 

กฟผ. ฉบบัที ่347 ว่าด้วย ประมวลจรยิธรรมของคณะกรรมการ 

กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งก�าหนดแนวทางในการ

ปฏิบตัติามกฎหมายและนโยบายของรฐั รวมทัง้ให้ความส�าคญัต่อ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม โดยมมีาตรฐานทาง

จรยิธรรม ข้อพึงปฏิบตัติน ระบบการบงัคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 

และขั้นตอนการลงโทษ

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
กฟผ. ได้ก�าหนด SPEED เป็นค่านยิมและวัฒนธรรมองค์การ 

กฟผ. เพ่ือเป็นรากฐานให้คนในองค์การยึดถือเป็นแนวทาง

ประพฤติปฏิบัติในการท�างาน และสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกับ 

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ กฟผ. โดย กฟผ. จะมีการก�าหนด

ทบทวนค่านิยมองค์การเป็นประจ�าทุกปีพร้อมกับการทบทวน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ กฟผ. ซึ่งในปี 2562 จาก 

การทบทวนเห็นว่า ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. 

SPEED ซึง่ประกอบด้วย “รกัองค์การ (S-Sense of Belonging)  

มุ่งงานเลิศ (P-Performance Excellence) เทิดคุณธรรม  

(E-Ethic and Integrity) น�าด้วยนวัตกรรม (E-Enthusiasm 

for Innovation) และท�าประโยชน์เพื่อสังคม (D-Devotion to 

Society) ยังคงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางของ กฟผ.

กลไกในการให้คำาแนะนำาและรายงาน
กฟผ. มกีลไกภายในและภายนอกที่ใช้ในการเสาะหาค�าแนะน�า

ในเรื่องพฤติกรรมท่ีถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมที่ดี  

โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเสนอ 

ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และข้อร้องเรยีน ผ่านระบบจดัการ

ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ.  

จะส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานผูร้บัผดิชอบเพ่ือด�าเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุ 

แจ้งกลับผู้เสนอข้อคิดเห็น และรายงานผลมาที่ศูนย์จัดการ 

ข้อคิดเห็น กฟผ. เพ่ือสรุปและวิเคราะห์ ตลอดจนรายงานให้ 

ผูบ้รหิารทราบ นอกจากนี ้ยงัมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์เพ่ือพิจารณาและสืบสวนหา 

ข้อเทจ็จรงิ หากพบว่ามพีฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม 

จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยตาม

ระเบียบของ กฟผ. ต่อไป และรายงานจ�านวนข้อร้องเรียน 

และข้อมูลทุจริตต่าง ๆ รวมถึงผลการด�าเนินงานต่อผู้ว่าการ  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. และคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกไตรมาส
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กฟผ. ให้ความส�าคัญกบัการบริหารจดัการและการสานสัมพันธ์กบักลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้องในทกุกระบวนการด�าเนนิงาน 

ขององค์กร โดยการบริหารความสัมพันธ์กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มของ กฟผ. มุง่เน้นทีก่ารตอบสนองต่อประเดน็ความต้องการ 

และความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และสนบัสนนุให้องค์กรสามารถด�าเนนิงานตามภารกจิอย่างย่ังยนื กฟผ. จงึก�าหนดผูร้บัผดิชอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มตามพันธกิจของสายงานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นสายงานที่รับผิดชอบหลักและสายงานที่เกี่ยวข้อง 

และด�าเนินงานตามแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟผ.

กระบวนการบรหิารความสมัพันธ์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย กฟผ. ครอบคลุมขัน้ตอนการวางแผน การเตรยีมการ การน�าไปปฏิบตั ิและ

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

Standard 2015 ที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

ในปี 2562 กฟผ. มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

• ทบทวนและปรบัปรงุค�านยิามและค�าจ�ากดัความของกลุ่มมส่ีวนได้ส่วนเสยี ซึง่กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีส่�าคญัของ กฟผ. ยังคง 

เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐและผู้ก�ากับดูแล ส่ือมวลชน ชุมชน นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม ลูกค้าหลัก/ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ พนักงานและสหภาพแรงงาน และสถาบันการเงิน 

• จดัท�าแนวทางปฏิบติัในการสร้างความสมัพันธ์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย กฟผ. (Stakeholder Guideline) จ�านวน 4 กลุม่ ได้แก่ 

ภาครฐัและผู้ก�ากับดแูล ชมุชน ลูกค้าหลัก/ผูใ้ช้ไฟฟ้าทัว่ไปและสงัคมในภาพรวม และคู่ค้า/พันธมติรธุรกจิ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถ

น�าไปใช้ในการวิเคราะห์รปูแบบและวิธีการสานสัมพันธ์กบักลุ่มต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมท้ังสามารถคดัเลือกบคุคลทีเ่หมาะสม 

เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานตามภารกิจร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 

• ด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมในการบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย อาท ิการสัมภาษณ์ผูบ้รหิารเพ่ือรบัฟังแนวทางการปรบัปรงุ 

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน�าไป 

วิเคราะห์ปรับปรุงการด�าเนินงานและกระบวนการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ 

การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

การคลัง ซึ่งจะเริ่มน�ามาใช้ประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจในปี 2563 โดย กฟผ. มุ่งหวังให้ระบบประเมินผลดังกล่าว  

เป็นเครื่องมือในการผลักดันผลสัมฤทธิ์การด�าเนินการของ กฟผ. ให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1 2

3

45

6

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

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

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

ติดตามผล
การดําเนินงาน

การปรับปรุงการดําเนินการ
รายไตรมาสเสนอต�อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต�อสังคม

การนําแผนการบริหารความสัมพันธ�
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไปปฏิบัติ

การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กลุ่มผู้ม ี
สว่นได้สว่นเสยี

ช่องทางการสานสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ความสำาคัญ การตอบสนองของ กฟผ.

ภาครัฐและ 
ผู้ก�ากับ
นโยบาย	

• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วม 
• การส�ารวจความพึงพอใจและ 

ความผูกพันประจ�าปี  
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media 
• Call Center 1416

• ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
• ปฏิบัติตามกฎหมายและ พรบ. 
• สนับสนุน/ร่วมมือในกิจกรรมของ 

ภาครัฐ การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม 
ตามทีก่�าหนด

• นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน (IPP และ SPP) ในเรื่องของ
การผลิตไฟฟ้า

• มีหน่วยงานที่น�ายุทธศาสตร์/พรบ./
กฎหมายมาปรับเป็นยุทธศาสตร์องค์กร 

• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ 
กฟผ. อย่างต่อเนื่อง

• จัดท�าโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ก�ากับนโยบาย 

• ส่งเสริมการด�าเนินงานตามมาตรฐาน
เพื่อน�าองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 

• รายงาน EIA/EHIA 
• จัดท�าแนวทางปฏิบัติในการสร้างความ

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟผ. 
(Stakeholder Guideline)

สื่อมวลชนและ
นักข่าว

• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วมกัน
• การส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน

ประจ�าปี  
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media 
• Call Center 1416

• ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
ข้อมูลมีความโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้

• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ 
กฟผ. อย่างต่อเนื่อง

• กิจกรรมสานสัมพันธ์

ชุมชน • การประชุม เสวนา และกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์รอบพื้นที่

• โครงการ CSR ต่าง ๆ เพื่อสร้าง 
การมีส่วนร่วม 

• การส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันประจ�าปี  

• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
• การสื่อสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ 

สื่อมวลชนท้องถิ่น 
• Call Center 1416

• จดัการส่ิงแวดล้อม อาชวีอนามยั/ 
ความปลอดภัย และบรหิารการใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ

• พัฒนาคณุภาพชวิีต เคารพต่อสิทธิ 
ชมุชน การส่งเสรมิสาธารณสมบตัิ
เทคโนโลยีอย่างง่ายในชมุชน 

• รบัฟังความคิดเหน็ การส่ือสารสองทาง 
การสานเสวนา การเปิดเผยข้อมลู

• โครงการ CSR และชุมชนสัมพันธ์ 
ในพื้นที่ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

• มีคณะท�างานที่ส่งเสริมโรงไฟฟ้าเป็น 
ที่ท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• จัดท�าแนวทางปฏิบัติในการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กฟผ. (Stakeholder Guideline)

นกัวิชาการ/	
องค์กรพฒันา
เอกชน/ 
ภาคประชาสงัคม	

• รับฟังและสื่อสารแลกเปลี่ยนผ่านเวที
เสวนา งานวิจัย หรือการท�างานร่วมกัน

• การส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ประจ�าปี  

• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media 
• Call Center 1416

• เปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริง/ 
เหมาะสมตามช่วงเวลา 

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• ประชาชนให้ความส�าคัญในเรื่อง 
ของความมั่นคง เพียงพอ ของการจ่าย
กระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ามั่นคง  
ไฟไม่ตกไม่ดับ 

• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ 
กฟผ. อย่างต่อเนื่อง

• เวทีเสวนา เวทีสาธารณะ
• มีช่องทางที่เหมาะสมให้สามารถ 

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

ลูกค้าหลัก/ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
และสังคม 
ในภาพรวม	

• การประชุม เสวนา และกิจกรรมร่วม
• การเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า หรือ

สัมภาษณ์เพื่อสอบถามความต้องการ 
ความคาดหวัง 

• การส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันประจ�าปี  

• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media 
• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416

• ท�าสัญญาที่เป็นธรรม โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  

• ให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม การมีข้อมูลการบริการ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อเวลา บริการ
หลังการขายที่ดี 

• มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า 
มาตรการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

• การสร้างความตระหนักเรื่องการบริโภค
อย่างยั่งยืน

• บุคลากรที่มีทักษะในการประสานงาน
และการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้

• คุณภาพในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้
มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย 
และตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาด

• การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
และบริการ 

• มาตรการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
• สื่อสารและสร้างความเข้าใจภารกิจ 

กฟผ. รวมถึงสร้างตระหนักเรื่อง 
การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

• จัดท�าแนวทางปฏิบัติในการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กฟผ. (Stakeholder Guideline)

1 2

3

45

6

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

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

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

ติดตามผล
การดําเนินงาน

การปรับปรุงการดําเนินการ
รายไตรมาสเสนอต�อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต�อสังคม

การนําแผนการบริหารความสัมพันธ�
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไปปฏิบัติ
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กลุ่มผู้ม ี
สว่นได้สว่นเสยี

ช่องทางการสานสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ความสำาคัญ การตอบสนองของ กฟผ.

คู่ค้า/พันธมิตร
ธุรกิจ

• การเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า หรือ
สัมภาษณ์เพื่อสอบถามความต้องการ 
ความคาดหวัง

• การส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันประจ�าปี  

• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media 
• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416

• การคัดเลือกและการบริหารสัญญา 
ที่เป็นธรรม

• ประเด็นความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน 
เช่น สิทธิมนุษยชน

• ความสามารถในการส่งมอบ รวมถึง 
การมีสัญญา/เงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้าง 
ทีเ่ป็นธรรม ความโปร่งใส/ความเท่าเทยีม
ในการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลงาน 

• มีเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
และประเมินที่ค�านึงถึงสังคม ชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม

• เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับองค์กร 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และ
การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนา
ทักษะ การเคารพสิทธิและทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

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

• ปรับปรุงแนวทางและกระบวนการ 
กฟผ. ให้ง่ายต่อการท�างานร่วมกับคู่ค้า 

• จรรณยาบรรณ กฟผ. และแบบประเมิน
จริยธรรมคู่ค้า

• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจตระหนักในเรื่อง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

• การส่งเสริมผู้ส่งมอบ (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) 
ในท้องถิ่นเป็นคู่ค้า 

• จัดท�าแนวทางปฏิบัติในการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กฟผ. (Stakeholder Guideline)

พนักงานและ
สหภาพแรงงาน	

• ผู้บริหารพบปะผู้ปฏิบัติงาน 
• กิจกรรม Synergy 
• การส�ารวจความพึงพอใจและ 

ความผูกพันประจ�าปี  
• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media
• รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• Call Center 1416

• มีความมั่นคงในการจ้างงาน สัญญาจ้าง  
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงาน

• ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด 

• มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถและ
การท�างานอย่างมืออาชีพอย่างเท่าเทียม 

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

• โครงการ Happy Workplace 
• น�าหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรฐาน

สากล เช่น ISO26000 ประกอบเป็น 
แนวปฏิบัติกับพนักงาน 

• สื่อสารแบบสองทางกับผู้ปฏิบัติงาน 
ผ่านผู้บังคับบัญชา 

• มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม 
กับงานที่ได้รับมอบหมาย ที่เปิดโอกาส
ให้ทุกคนเข้าถึงได้ 

• มีการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

• ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในเรื่อง
การมีจิตอาสา และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

สถาบันการเงิน	 • รายงานประจ�าปี/รายงานเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

• การส�ารวจความพึงพอใจและ 
ความผูกพันประจ�าปี  

• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
• การสื่อสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์  

รวมถึง Social Media
• Call Center 1416

• ช�าระหนี้สินตรงตามก�าหนด 
• ด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 
• บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
• การปฏิบัติตามสัญญางานธุรกรรม

ทางการเงินระหว่าง กฟผ. กับสถาบัน
ทางการเงิน
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กฟผ. ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงภายใต้การเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานทั้งจาก

ปัจจัยภายในและภายนอก จึงได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามหลักการและแนวทางของ COSO Enterprise Risk 

Management (COSO-ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของทุกกระบวนการ และต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จึงได้ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้

พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของ กฟผ. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)  

ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กฟผ. มีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การ และ 

มคีณะกรรมการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์องค์การ กฟผ. ซึง่แต่งต้ังโดยผูว่้าการ กฟผ. ท�าหน้าทีก่�ากับและดูแลให้การบริหารความเส่ียง 

ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์การ กฟผ. (คยอ. กฟผ.)

คณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการบริหาร กฟผ.
(คบ. กฟผ.)

คณะกรรมการบริหาร
ระดับสายงาน

คณะกรรมการ/คณะทำางาน ที่ทำาหน้าที่
ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในสายงาน

สำานักตรวจสอบภายใน 
(สนตน.)

ผู้รับผิดชอบในการสอบทาน ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน
ด้านเทคนิคและกระบวนการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

การจัดการความเสี่ยง	

ความเสีย่งในระดบัองคก์ารจะมีการบรหิารจัดการอย่างเป็น 

ระบบผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนต่าง ๆ และบูรณาการ 

การบริหารความเส่ียงควบคูไ่ปกบัการจดัท�าแผนวิสาหกิจ เพ่ือให้

แผนบรหิารความเสีย่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้อง 

กบัเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ ส�าหรบัความเส่ียงในระดบั

ปฏิบติังานจะอยู่ภายใต้การก�ากบัดแูลของผูบ้รหิารระดบัสายงาน 

และฝ่ายที่รับผิดชอบ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

ทกุหน่วยงานในการจดัการและควบคมุความเส่ียงให้อยู่ในระดบั

ที่ยอมรับได้

ในปี 2562 กฟผ. ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง

ที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก�าหนด และ 

ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk 

Management-Integrating with Strategy and Performance  

2017 (COSO-ERM 2017) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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1.	การก�ากบัดแูลกจิการและวฒันธรรมองค์การ	(Governance	

&	Culture)

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียง โดย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก�าหนดนโยบายที่บูรณาการ

กันในเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียง 

ในทกุระดบั เพ่ือให้ทกุคนในองค์การมส่ีวนร่วมในการปฏิบติัตาม

กรอบการบริหารความเส่ียง และให้ความส�าคัญต่อการบริหาร

ความเสีย่ง  รวมถงึการก�าหนดให้ผูบ้รหิารต้องใช้ข้อมลูเกีย่วกับ

ความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน

2.	กลยทุธ์และวัตถปุระสงค์องค์การ	(Strategy	and	Objective	 

Setting)

กฟผ. ด�าเนินการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  

ตอบสนองพันธกจิ และเชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์

และทิศทางการด�าเนินงานขององค์การ จัดท�าและทบทวนแผน 

การบริหารความเสี่ยงทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

ทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยวิเคราะห์และประเมนิสถานการณ์ทัง้ภายใน

และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานขององค์การ ซึ่งอาจ 

ส่งผลกระทบให้ กฟผ. ไม่สามารถด�าเนินการได้บรรลุผลส�าเร็จ 

รวมทั้งการก�าหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator :  

KRI) ทีค่รอบคลุมทกุความเสีย่งทีส่�าคญั และบรหิารความเสีย่งให้

อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) หรอืเบีย่งเบนไม่เกนิกว่า 

ช่วงเบีย่งเบนของระดบัความเส่ียงทีย่อมรบัได้ (Risk Tolerance) ทัง้

ในระดบัองค์การและระดบัรายปัจจยัเส่ียง น�าเสนอคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นชอบและน�าไปปฏิบัติ

3.	เป้าหมายผลการด�าเนินงาน	(Performance)	

กฟผ. ระบแุละประเมนิความเส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสเกดิ  

ซึ่งได้จากสถิติที่ผ่านมาหรือการคาดการณ์ รวมทั้งพิจารณา 

ผลกระทบหรือความรุนแรงที่จะเกิดข้ึน โดยจัดท�าแผนบริหาร

ความเส่ียงที่ส�าคัญและครอบคลุม เพ่ือลดโอกาสเกิดหรือลด 

ผลกระทบ ซึ่งจะท�าให้ กฟผ. สามารถด�าเนินการตามภารกิจ 

หรอืเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ รวมทัง้การใช้แนวทางในการวิเคราะห์

และเชือ่มโยงปัจจยัเส่ียงท่ีมคีวามสมัพันธ์กนั (Risk Correlation) 

ด้วยแผนผงัปัจจยัเส่ียง (Risk Map) เพ่ือแสดงการวิเคราะห์สาเหตุ

และผลกระทบระหว่างกันของความเส่ียงระดับองค์การ เพ่ือให้

สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4.	การทบทวนและปรับปรุง	(Review	&	Revision)

กฟผ. จดัท�าแผนการบรหิารความเส่ียง กฟผ. ทกุปี น�าเสนอ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิและใช้เป็น 

แนวทางการบริหารความเส่ียงขององค์การ รวมถึงติดตาม 

ผลการบรหิารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส โดยปรบัเปล่ียนแผนงาน 

หรือมาตรการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยภายใน

และปัจจยัภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการ

บริหารความเส่ียงมีความเหมาะสม สามารถด�าเนินการเพ่ือให้

องค์การบรรลุวสัิยทศัน์ พันธกจิ และวัตถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์

ทีก่�าหนดไว้ รวมทัง้ด�าเนนิการถ่ายทอดแผนการบรหิารความเส่ียง

ประจ�าปีไปยังสายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งติดตามและทบทวน

การบริหารความเส่ียง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงทุกไตรมาส

5.	สารสนเทศ	การสื่อสาร	และการรายงาน	(Information	

Communication	&	Reporting)

เพ่ือให้พนกังานในองค์การได้น�าข้อมลูด้านการบรหิารความเสีย่ง 

ไปปฏิบัติ กฟผ. จึงได้เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง กฟผ. 

แก่พนักงาน ผ่านทางเว็บไซต์การบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในบนระบบอินทราเน็ตของ กฟผ. รวมทั้งติดตามความ

ก้าวหน้าการด�าเนินการตามแผนงาน มาตรการ หรือกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะกรรมการ กฟผ. ทุกไตรมาส รวมถึงน�าความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาปรับปรุง

การด�าเนินงานและแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม 

ทนัต่อสถานการณ์ นอกจากนี ้เพ่ือส่งเสรมิให้กระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กฟผ. ได้พัฒนาโปรแกรม

ส�าเรจ็รปูเพ่ือสนบัสนนุการบรหิารความเส่ียง (Risk Management 

System : RMS) เพ่ือใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ ติดตาม

และบริหารความเสี่ยงในระดับองค์การและสายงาน

กฟผ. จ�าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1.	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน	(Strategic	&	 

Corporate	Risk)

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ 

(Disruptive Technology) ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า

และการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น กฟผ. จึงให้ความส�าคัญ

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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และก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง

เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลงตาม Mega Trend ของโลก ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

กฟผ. ทบทวนวิสยัทัศน์ ยทุธศาสตร์ และทิศทางการด�าเนนิงาน 

ในอนาคต ผ่านการประชุมสัมมนาของผู้บริหารระดับสูงและ 

คณะกรรมการ กฟผ. ทกุปี ทีเ่รยีกว่า Top Team Meeting (TTM) 

พร้อมทัง้ก�าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการรองรบั นอกจากนี้  

กฟผ. ยังมกีารประชมุผู้บรหิารระดบัสูงเพ่ือร่วมหารอืแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในการปรับแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า 

จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามที่ก�าหนดไว้

2.	ด้านการด�าเนินงาน	(Operational	Risk)

กฟผ. วิเคราะห์และก�าหนดความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 

ทีส่�าคญั รวมทัง้เตรยีมความพร้อมรองรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึน 

ให้ครอบคลุม เพ่ือให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็น 

ภารกจิหลกัของ กฟผ. ได้แก่ การสร้างและพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ให้

แล้วเสรจ็ตามแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า (Power Development 

Plan : PDP) การพัฒนาระบบส่งและสายส่ง เพ่ือรองรับการ

เจริญเติบโต และการควบคุมและปฏิบัติการจ่ายไฟฟ้าให้ระบบ

ไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ในส่วน

ของการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก กฟผ. ยังให้ความ

ส�าคัญกับการดูแลและรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือให้เกดิความปลอดภัย การน�าเครือ่งมอื นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพ่ือปรับปรุงการด�าเนินงานให้มี 

ความพร้อมและสามารถแข่งขนัได้ การพฒันาบคุลากรและการ

บรหิารบคุลากรเพ่ือเตรยีมความพร้อมให้กบัพนกังาน และสอดรบั 

กับทิศทางขององค์การทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

ทีร่วดเร็ว และการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ นอกจากนี ้ยงัให้

ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงานด้านสังคม ชมุชนและส่ิงแวดล้อม

กฟผ. ให้ความส�าคญัต่อการหยุดชะงกัของการผลติ ส่ง และ

จ�าหน่ายไฟฟ้า อนัอาจเกดิจากการผดิพลาดในการปฏิบติังานของ

พนักงาน อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขัดข้อง ภัยธรรมชาติ ภัยจาก

ความไม่สงบทางการเมอืง ภัยจากการก่อการร้ายและภัยอนัตราย

อื่น ๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ที่รุนแรง อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าดับในบริเวณกว้าง (Blackout/

Partial Blackout) หรอือาจท�าให้อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีส่�าคญั

ของ กฟผ. ได้รบัความเสยีหาย ดงันัน้ เพ่ือเป็นการลดโอกาสและ

ผลกระทบของภัยคกุคามดงักล่าว กฟผ. จงึมรีะบบบรหิารจดัการ

ความต่อเนือ่งของธุรกจิ (Business Continuity Management :  

BCM) และระบบความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.	ด้านการเงิน	(Financial	Risk)

กฟผ. ด�าเนินการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน เพ่ือรักษา

ความมัน่คงทางการเงนิ เพ่ือให้มัน่ใจว่า กฟผ. สามารถจดัหาเงนิ

ลงทนุหรอืผลตอบแทนจากการลงทนุได้เพียงพอส�าหรบัโครงการ

ระบบผลิตและส่งไฟฟ้า รวมทัง้ธุรกจิเกีย่วเนือ่งในอนาคต โดยให้

ความส�าคัญต่อการบริหารเงินทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้จัดโครงสร้าง

เงนิทุนทีส่ามารถด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิทีส่�าคญัต่าง ๆ ให้อยู่

ระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงได้กบัองค์การชัน้น�าในอตุสาหกรรม

เดยีวกนั รวมทัง้ยังมกีารบรหิารจดัการงบท�าการในทกุหน่วยงาน 

เพ่ือให้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนการเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.	ด้านการปฏบัิตติามกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง	(Compliance	Risk)

เนือ่งจาก กฟผ. อยู่ภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน 

ดังนั้น การเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎ

ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแลจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ และ

อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของ กฟผ. รวมทัง้ผลกระทบ 

ต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์การอีกด้วย ในการนี้ เพ่ือ

ให้การด�าเนนิงานขององค์การเป็นไปด้วยความถกูต้องและปฏิบตัิ

ตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบ กฟผ. ได้มี

การประกาศใช้ “นโยบายการก�ากับดูแลที่ดี” โดยให้ผู้บริหาร 

ทุกระดับและพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่  

รวมทัง้มกีารด�าเนนิการติดตามการเปล่ียนแปลงในเรือ่งดงักล่าว

ของหน่วยงานก�ากับดแูล เพ่ือชีแ้จงปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ ของ 

กฟผ. เพ่ือให้การด�าเนนิงานของ กฟผ. เป็นไปตามกฎหมายใหม่ 

ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลักดัน 

การบริหารจัดการของทุกหน่วยงานให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและ

การควบคุมภายในที่ดี โดยยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ กฟผ. ได้มีการบูรณาการการประเมินความเส่ียง รวมทั้ง  

ติดตามการประพฤติปฏิบัติของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบยีบ โดย

จัดท�าแผนงานและติดตามการบริหารความเสี่ยงและรายงาน 

ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
ประจำ�ปี 2562

27



การดำเนินงาน
ด�านเศรษฐกิจ



102-9

การดำเนินงาน
ด�านเศรษฐกิจ

กฟผ. มคีวามสมัพันธ์กบัผูส่้งมอบ คูค้่า และคูค่วามร่วมมอืท่ีส�าคญั ตามห่วงโซ่อปุทาน ดังนี้

องค์กร 
ที่สำาคัญ

บทบาทที่สำาคัญและการยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขัน

บทบาทในการสร้าง 
นวัตกรรม

ข้อกำาหนดที่สำาคัญ
ในห่วงโซ่อุปทาน

ช่องทาง 
การสื่อสาร

ผู้ส่งมอบ	(Suppliers)

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ ส่งมอบอุปกรณ์หลักและบริการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาโรงไฟฟ้าระบบส่ง  
และสถานีไฟฟ้า

การฝึกอบรม แลกเปลี่ยน
ความรู้ และร่วมมือ
พัฒนานวัตกรรม

คุณภาพของอุปกรณ์ตรงตาม 
ข้อตกลง จัดส่งตามก�าหนด

• สัญญาการจัดซื้อ
• จดหมาย/โทรศัพท์/ 

Fax/E-mail
• การประชุม

ปตท. และผูค้้า น�า้มนั
รายอืน่

จัดส่งเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อแผน 
การผลิตไฟฟ้าประจ�าปี

การประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้และร่วมมือพัฒนา
นวัตกรรม

• จัดส่งเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติ
และปริมาณตามที่ก�าหนด

• แจ้งล่วงหน้าในระยะเวลา 
ที่เหมาะสมกรณีที่ไม่สามารถ 
ส่งเชื้อเพลิงได้ตามแผนการ
ผลิตไฟฟ้าประจ�าปี

• ร่วมมือในการจัดหาเชื้อเพลิง 
ในกรณีฉุกเฉิน

• การประชุม
• จดหมาย/โทรศัพท์/ 

Fax/E-mail

โรงไฟฟ้าเอกชน  
(IPP, SPP)

ผลิตไฟฟ้าส่งเข้าระบบส่งของ กฟผ.  
ตามข้อตกลง Power Purchase  
Agreement (PPA) และสอดคล้องกับ
แผนการผลิตไฟฟ้าประจ�าปี

การประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้และร่วมมือพัฒนา
นวัตกรรม

• โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการ 
ผลิตไฟฟ้าตามแผนการผลิต 
ไฟฟ้าประจ�าปี

• เพิ่มหรือลดปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าตามค�าสั่งของศูนย์
ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า 
ของ กฟผ.

• สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
• การประสานงาน

ผ่านศูนย์ควบคุม
ระบบก�าลังไฟฟ้า

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

คู่ความร่วมมือ	(Collaborators)

บริษัท Tenaga 
National Berhad 
Corporation (TNB)

• ความร่วมมือด้านวิชาการ ในกิจการ
ไฟฟ้า (วางแผน/ปฏิบัติการ/ 
บ�ารุงรักษา)

• การซื้อ/ขายไฟฟ้าระหว่างไทย 
และมาเลเซีย

แลกเปลี่ยนความรู้ 
ด้านวิชาการในกิจการ
ไฟฟ้าต่อยอดสู่การพัฒนา
นวัตกรรม

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการซื้อ/
ขายไฟฟ้า

• การประชุม
• จดหมาย/โทรศัพท์/ 

Fax/E-mail
• การประสานงาน

ระหว่างศูนย์ควบคุม
ระบบก�าลังไฟฟ้า

องค์การทางด้าน
กิจการไฟฟ้าของ
อาเซียน (HAPUA)

ศึกษาและพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระบบ
ไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
รองรับการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าในอนาคตของ
อาเซียน พัฒนาต่อยอด 
สู่นวัตกรรม

• ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลง
• ระบบไฟฟ้ามั่นคงมากขึ้น
• การส�ารองการผลิตลดลง

• การจัดประชุมใหญ่
ร่วมกันทุกปี

• Electricite Du  
Cambodge (EDC)

• China Southern  
Power Grid (CSG)

• Vietnam  
Electricity (EVN)

• Electricite  
Du Laos (EDL)

• ความร่วมมือการซื้อ-ขายไฟฟ้า 
การวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ
ประเทศสมาชิก การก่อสร้างและ 
การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิก

• แลกเปลี่ยนเทคนิคข้อมูลและ
ประสบการณ์การด�าเนินงานด้านกิจการ
ไฟฟ้าระหว่างประเทศ

แลกเปลี่ยนเทคนิค ข้อมูล
และประสบการณ์การ
ด�าเนนิงานด้านกจิการไฟฟ้า
ระหว่างประเทศพัฒนา 
ต่อยอดสู่นวัตกรรม

ขยายความร่วมมือระหว่าง 
กลุ่มประเทศสมาชิก

• การจัดประชุม 
Power Utility 
Summit ทุกปี

• การลงนามข้อตกลง 
MOU ร่วมกัน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
ประจำ�ปี 2562
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องค์กร 
ที่สำาคัญ

บทบาทที่สำาคัญและการยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขัน

บทบาทในการสร้าง 
นวัตกรรม

ข้อกำาหนดที่สำาคัญ
ในห่วงโซ่อุปทาน

ช่องทาง 
การสื่อสาร

• บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

• เสรมิสร้างความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมอืในการแสวงหาโอกาส 
ทางธุรกจิด้านพลังงาน นวัตกรรม  
และธุรกจิอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งร่วมกนั

• โอกาสทางธุรกิจ 
ด้านพลงังาน นวัตกรรม

ขยายความร่วมมือทางธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องร่วมกัน ได้แก่  
การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
การใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิต
ไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรม เป็นต้น

• การประชุม
• จดหมาย/โทรศัพท์/ 

Fax/E-mail
• การประสานงาน
• การลงนามข้อตกลง 

MOU ร่วมกัน

การปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
นอกจากจะให้ความส�าคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มา 

ซึ่งสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงความต้องการ  

ในราคาทีเ่หมาะสมแล้ว กฟผ. ยงัค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึน 

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม จงึยดึหลักความโปร่งใส 

เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ และตรวจสอบได้ โดยมีการบริหาร

จัดการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งภายในและภายนอกอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังมีการรับฟัง

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาปรับปรุง

การด�าเนินงานต่อไป โดยการด�าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่ส�าคัญในปี 2562 มีดังนี้  

• จัดงานประชุมพบผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. 

ประจ�าปี 2562 เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแนวทางการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง 

ให้ความรู้ความเข้าใจในข้อควรระวังในการด�าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างและบริหารพัสดุกับ กฟผ. ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและการ

ด�าเนินการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนของงานที่ต้อง

ด�าเนนิการภายใต้ พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุ 

ภาครฐั พ.ศ. 2560 และงานจดัซือ้จดัจ้างของ กฟผ. ทีเ่กีย่วข้องกบั 

การพาณชิย์โดยตรง พร้อมรบัทราบวิธีปฏิบตัขิองผูป้ระกอบการ 

ในการรับเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ การคืนหลักประกันซอง 

เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ 

ผู้ประกอบการ โดย กฟผ. พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากผู้ประกอบการ เพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานและยกระดับความ 

พึงพอใจให้กบัผูป้ระกอบการเป็นการเสรมิสร้างความสมัพันธ์ทีด่ี

ระหว่างกนั ส่งผลให้การจดัซือ้จดัจ้างมคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม  

มผีูป้ระกอบการท่ีเป็นคูสั่ญญากบั กฟผ. เข้าร่วมจ�านวน 90 ร้านค้า  

132 คน

• จดัพิธีมอบเกยีรตบิตัรให้กบัผูป้ระกอบการที่ได้รบัคดัเลือก 

ให้เป็นผู้ประกอบการดีเด่นประจ�าปี 2562 ซึ่งมีคุณสมบัติ 

ตรงตามที ่กฟผ. ก�าหนด จ�านวน 20 ราย แบ่งเป็นงานซือ้ จ�านวน 

15 ราย และงานจ้าง จ�านวน 5 ราย

• จดัประชมุ First Meeting คู่สญัญาวัตถพุลอยได้ ประจ�าปี  

2562 เพ่ือให้การด�าเนินการส่งมอบวัตถุพลอยได้เป็นไปตาม

ข้อก�าหนดในสัญญา โดยมีคู่สัญญาและผู้ประกอบการขนส่ง

ของคู่สัญญาขายวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมการ

ประชุมทั้งส้ิน 43 ราย มีการชี้แจงประเด็นส�าคัญต่าง ๆ แก ่

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ ได้แก่ สถานการณ์เถ้าลอยต้ังแต่ปี 2562-2569 

ประเด็นส�าคัญในสัญญา การเข้ารับวัตถุพลอยได้ตามสัญญา 

ปี 2562 และการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ 

ที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม  

เพ่ือท�าความเข้าใจและการด�าเนนิการตามระเบยีบได้อย่างถกูต้อง 

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน นอกจากนี้ กฟผ. ก�าลังด�าเนิน

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบติดตามโลจิสติกส์ส�าหรับ

รถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ที่สามารถติดตามการเคล่ือนที่ของ 

รถบรรทุกจากแผนที่จริง ตลอดจนก�าหนดความเร็วในการขับขี่ 

อีกทั้งระบบจะแจ้งเตือนและรายงานผลเมื่อพบการท�าผิดกฎ

เงือ่นไข เพ่ือสร้างความปลอดภัยของผูใ้ช้รถใช้ถนนให้มากยิง่ข้ึน 

รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

• จดัตลาดสินค้าชมุชน ระหว่างวนัท่ี 22-26 เมษายน 2562 

โดยเปิดพ้ืนที่บริเวณส�านักงานใหญ่ให้มีการออกร้านจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบเขื่อน ณ ไฟฟ้า และสายส่งที่ กฟผ. 

ส่งเสริมอาชพีทัว่ประเทศ จ�านวนกว่า 70 แห่ง รวมถงึผลิตภัณฑ์

ของเครอืข่ายสมาชกิชมรมรฐัวิสาหกจิเพ่ือชมุชน มยีอดจ�าหน่าย

ทั้งสิ้น 3,951,924 บาท

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส่วนกลาง
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

3,629
17,741,321,393

ส่วนภูมิภาค 3,209
8,929,515,902

ต่างประเทศ
81

5,819,143,575

จำานวนร้านค้า 
(ร้าน)

มูลค่าการจัดซื้อ/
จ้าง (บาท)
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การต่อต้านการทุจริต
กฟผ. ตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องปรามการทุจริต

และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครดั จงึได้ก�าหนดนโยบาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ให้สอดคล้อง

กบักฎหมาย รวมทัง้น�าระบบบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายใน 

และระบบ ISO Series หรือระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็น

แนวทางปฏบัิต ิโดยมอบหมายให้ผูบ้รหิารควบคมุดแูลการปฏบิตัิ 

ในหน่วยงาน และมฝ่ีายก�ากบัการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ เพ่ือก�ากบั

การปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

รวมทัง้วางแนวทางการปฏิบติังานและเผยแพร่ความรู ้ให้ค�าแนะน�า

ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแก่ทุกหน่วยงานอย่าง 

ต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการก�ากับ

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทราบเป็นระยะ ตลอดจน 

การจดัท�าและปรบัปรงุระเบยีบปฏิบตัต่ิาง ๆ ของ กฟผ. ให้ถกูต้อง 

และสอดคล้องกับกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานจาก

ส�านักตรวจสอบภายในทุกปี

กฟผ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 

กระตุ้นจิตส�านึกและการสร้างความเข้าใจในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ตามนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.  

เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังาน กฟผ. ตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเป็น 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเผยแพร่ข้อมูล 

เกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติให้ผูป้ฏิบติังานทราบ  

และมีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ 

และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต 

ในกระบวนการท�างาน เมื่อมีการทุจริตเกิดข้ึน กระบวนการ 

สอบสวนความผิดและลงโทษ ได้ด�าเนินการอย่างรวดเร็วและ

เที่ยงตรง ในปี 2562 กฟผ. ได้ด�าเนินการตามแนวทางตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรช์าติ 

ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564) ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ ส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวิสาหกจิ และหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ 54 แห่ง โดยร่วมส่งเสรมิ 

และสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยน�าเกณฑ์และผลการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment-ITA)  

มาเปน็ข้อมูลในการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการท�างานให้มี

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากข้ึน โดยมศูีนย์ปฏิบติัการต่อต้าน 

การทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.) เป็นผู้ติดตาม และก�ากับดูแล 

การส่งเสรมิจรยิธรรม การป้องกนัและต่อต้านการทจุรติ รวมทัง้

การบรหิารจัดการเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
กฟผ. มกีารประเมนิความเสีย่งด้านการทจุริต โดยวิเคราะห์ 

จากกจิกรรมการด�าเนนิงานทกุกิจกรรมทีม่โีอกาสเกิดการทจุรติ

และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์การ พร้อมทั้งจัดท�าแผน 

หรอืมาตรการป้องกนัและแก้ไข และในการวางแผนการตรวจสอบ 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการก�าหนดเกณฑ์โอกาสเกิด

การทจุริตใช้ในการประเมนิกจิกรรมเพ่ือจดัท�าแผนการตรวจสอบ

ประจ�าปี โดยในปี 2562 มีการรวบรวมกิจกรรมการด�าเนินงาน

ของ กฟผ. ทั้งหมด 97 กิจกรรม และมีการประเมินโอกาสเกิด

การทุจริตทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ที่มี

โอกาสเกิดขึ้นครอบคลุม 7 ประเภท ได้แก่

 F1 การก�าหนดนโยบายที่ไม่เป็นธรรม (Fraud Policy) 

 F2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

 F3 การให้หรือเรียกรับสินบน (Corruption)

 F4 การเจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Non- 

Compliance) 

 F5 การตกแต่งรายงานทางการเงนิหรือผลการด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ (Reporting Manipulate) 

 F6 การน�าทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

(Misappropriation of Assets) และ 

 F7 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือกระท�าการทุจริต (Information 

Technology Fraud)
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การสื่อสารด้านการต่อต้านการทุจริต 
กฟผ. ได้ประกาศสนองนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และการต่อต้านการทุจริต จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ประมวลจริยธรรม และแนวทางการลงโทษในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน 

จรยิธรรม แผนแม่บทการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและแผนปฏิบติัการ 

ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

กฟผ. ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งก�าหนดให้

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นช่องทาง

ให้มีการรายงานการประพฤติผิดกฎหมายและจริยธรรม โดย 

มศีนูย์จดัการข้อคดิเหน็ กฟผ. เป็นผูด้แูล และเพ่ือเป็นการสร้าง

ขวัญและก�าลงัใจส่งเสรมิผูป้ฏิบติังานทีป่ระพฤติดีด้านจรยิธรรม 

ได้ก�าหนดให้มีการมอบรางวัลมูลนิธิก�าธน สินธวานนท์ รางวัล

บุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  

และโครงการต้นแบบฯ ในงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด และ

การออกประกาศชมเชยผู้ปฏิบัติงานที่กระท�าความดี เป็นต้น  

โดยในปี 2562 มีกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้

• จัดงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจ�าปี 2562 เมื่อ

วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ส�านักงานใหญ่ กฟผ. เพ่ือแสดง

ความมุ่งมั่นในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ด�าเนินงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต รวมทั้ง 

ปลูกจิตส�านึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ น�าหลักธรรมาภิบาล 

ไปใช้ในการบรหิารและการปฏิบติังาน เพ่ือให้การด�าเนนิงานของ 

กฟผ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อน 

กฟผ. ไปสูอ่งค์การคณุธรรม เป็นทีย่อมรบัของสังคมและผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

• น�าผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

สากล (ประเทศไทย) ประจ�าปี 2562 ซึ่งจัดข้ึนภายใต้แนวคิด 

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพ่ือแสดงพลัง

และประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของ กฟผ. พร้อม

กับทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ปลูกจติส�านกึในการต่อต้านการทจุรติอย่างต่อเนือ่ง ผ่านส่ือสาร

ต่าง ๆ เช่น คูม่อื แผ่นพับ เว็บไซต์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ 

Infographic ที่เผยแพร่ผ่านอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบ  

ทั้งในเชิงส่งเสริมและป้องกัน อาทิ “อุทาหรณ์ก่อนท�าผิด” ซึ่ง 

จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่เข้าข่ายการกระท�าความผิด 

วินัย กฟผ. และ “Audit Alert” ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น

ที่พึงระมัดระวังในข้ันตอนการท�างาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี

การฉายวีดิทัศน์ก่อนการอบรมทุกหลักสูตรภายใน กฟผ. เพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

ในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยในปี 2562 มีจ�านวน 

ผูป้ฏิบตังิานที่ได้รบัการส่ือสารก่อนการอบรมจ�านวน 13,419 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.23 ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด

• จัดหลักสูตรตอบสนองด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม 

จรยิธรรม ค่านยิม และวัฒนธรรมองค์การ ผ่านการบรรยายพิเศษ 

ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรม

องค์การ : ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 

แก่ผู้ปฏิบัติงานจ�านวน 623 คน และหลักสูตรตอบสนองด้าน

องค์การคุณธรรม ผ่านโครงการขับเคล่ือน กฟผ. สู่องค์การ

คุณธรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ภาคทฤษฎี) โดยมี 

ผูเ้ข้าร่วม 365 คน และวันที ่30-31 ตลุาคม 2562 (Workshop) 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ�านวน 97 และ 103 คน ตามล�าดับ

• รับมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019” 

ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันประจ�าปี 2562 ในฐานะองค์กร 

ที่ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและแสดงออกถึง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

  

ในปี 2562 กฟผ. ไม่มคีดคีวามทีอ่งค์กรถกูฟ้องร้องอนัเนือ่ง

มาจากการทจุรติคอร์รปัชนั และไม่มเีหตุการณ์ทจุรติคอร์รปัชนั 

ซึง่เป็นเหตใุห้คูค้่าบอกเลกิสญัญาหรอืไม่ต่อสัญญา แต่มเีหตกุารณ์

ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 1 กรณี ได้แก่ เอื้อ

ประโยชน์แก่บคุคลภายนอก 1 ราย ซึง่ กฟผ. ลงโทษโดยปลดออก  

1 ราย ส�าหรับผลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น พบว่า กฟผ. ไม่มีการด�าเนินงาน 

ทีถ่กูฟ้องคดเีสียค่าปรบัหรอืได้รบัโทษอืน่ รวมถงึไม่มกีรณพิีพาท

อืน่ใดทีต้่องด�าเนนิการผ่านกลไกการระงบัข้อพิพาท อนัเกดิจาก

การไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว
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กฟผ. มุ่งพัฒนาการด�าเนินงานเพ่ือสร้างความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าตามพันธกิจในการ “เป็นองค์การหลักเพ่ือ

รักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือความสุขของคนไทย” 

โดยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า รวมถึงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศ และด�าเนินงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้าของประเทศรองรับการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และเชื่อถือได้ ด้วยการลงทุนที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

กฟผ. มีบทบาทหน้าที่และการด�าเนินการหลักตามกฎหมาย

ในการร่วมจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ดังนี้

1. เป็นหนึง่ในคณะอนกุรรมการพยากรณ์และจดัท�าแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ท�าหน้าที่ร่วมจัดท�าการพยากรณ ์

ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพ้ืนฐาน

ในการวางแผนและก�าหนดนโยบายด้านไฟฟ้า รายงานสถานการณ์

ความต้องการไฟฟ้า รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นข้อมูล

ทางเทคนคิทีเ่กีย่วข้องกบัการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารวมถงึ 

ตัวแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือให้การจัดหา

ไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยค�านึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ และการ

ลงทุนขยายกิจการไฟฟ้า

2. ด�าเนนิการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของ 

กฟผ. ที่บรรจุในแผน PDP ให้แล้วเสร็จตามก�าหนด

3. รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศตามที่คณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศรับซื้อ และรับซื้อไฟฟ้า

จากเอกชนต่างประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบ ตามมติคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

นอกจากนี้ กพช. มีมติในวันที่ 24 มกราคม 2562  

มอบหมายให้ กฟผ. ด�าเนินการศึกษาและจัดท�าแผนการพัฒนา

ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศเพ่ือเสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟ้า 

เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ เป็นศนูย์กลาง 

ซือ้ขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมภิาค รวมถงึการเชือ่มโยง 

กบัระบบจ�าหน่าย เพ่ือให้สามารถรองรบัการเพ่ิมขึน้ของพลงังาน

หมุนเวียนในอนาคต (Grid Modernization) แล้วเสนอให้ 

กระทรวงพลังงานพิจารณาอีกด้วย 

ในส่วนของการบริหารการเดนิเคร่ืองและควบคมุระบบไฟฟ้า 

เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและเพียงพอ มีหลักการ

เรียงตามล�าดับความส�าคัญ ดังนี้

1. ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจะต้องผ่านมาตรฐาน  

Contingency N-1 Criteria กล่าวคือ หากในระบบไฟฟ้าม ี

อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งหรือโรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งหลุดออก 

จากระบบ 1 ชุด/โรง ระบบไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าได้

อย่างต่อเนื่อง

2. คุณภาพไฟฟ้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งแรงดันและความถี่

ของระบบไฟฟ้าต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล

3. ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และนโยบาย 

เช่น ภาครัฐมีนโยบายให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก

ประเภท Non-firm ตามความพร้อมทีโ่รงไฟฟ้าแจ้งขาย โครงการ

สนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ อาทิ โครงการ 

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น

เมือ่ กฟผ. ด�าเนนิการตามข้อ 1-3 แล้ว จะส่ังการเดนิเครือ่ง

โรงไฟฟ้าตามต้นทุนค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมตามทรัพยากรและ 

ข้อจ�ากัดในระบบไฟฟ้า และเพ่ือให้ด�าเนินงานเป็นไปตาม 

เป้าหมายข้างต้น จึงมีการวางแผนหยุดเครื่องเพ่ือบ�ารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าและแผนปรบัปรงุและบ�ารงุรกัษาระบบส่ง โดยโรงไฟฟ้า 

ต้องแจ้งแผนก�าหนดการซ่อมบ�ารุงให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า 

และ กฟผ. จะด�าเนินการพิจารณาแผนหยุดเดินเครื่องตาม 

ความเหมาะสม

ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
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EU10

กำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและความต้องการไฟฟ้า
การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในปี 2562 ในภาพรวมยังเป็นไปตามแผน PDP2018 ที่ได้รับมติเห็นชอบจาก กพช.  

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 และผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด 

การด�าเนินงานเพื่อความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ดังนี้

เปรียบเทียบกำาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาปี 2561 และ 2562 จำาแนกตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า

4,088 MW 8.3%
15,131 MW 30.5%

14,949 MW
  
30.2%

9,498 MW 19.2%

5,721 MW 11.6%

2562

44 MW 0.1%
32 MW 0.1%

2561

4,008 MW 8.4%
43 MW 0.1%

15,814 MW 33.3%

14,949 MW
  
31.5%

8,757 MW 18.4%

3,878 MW 8.2%

32 MW 0.1%

ความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำาลังการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

MW

56,863
67,194

77,211

2570 2575 2580

50,000

100,000

0
2565

54,431

35,213 41,079
47,303

53,997

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดกำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา

EGAT IPP ForeignSPP PEA DEDEVSPP

เปรียบเทียบกำาลังผลิตไฟฟ้าปี 2562 ตามแผน PDP2018 และค่าจริง

20,000

PDP2018 ค่าจริง

MW

50,932 49,462*

31,377 32,273**40,000

60,000

0

กำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      **ข้อมูล ณ วันที่เกิดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
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103-2, 103-3, EU10

การประเมินความต้องการไฟฟ้าเป็นส่ิงยากและมีความ 

ไม่แน่นอนสูง ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจจะมีความผันผวน 

ตามรอบของการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ดังเช่นผลกระทบ

ของวิกฤตต้มย�ากุ้งจนถึงการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับ  

Disruptive Technology ทีจ่ะเปลีย่นแปลงบทบาทของผูใ้ช้ไฟฟ้า

ไปเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) 

 การจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ 

PDP2018 ซึง่เป็นแผนการจดัสรรอปุทานทางด้านไฟฟ้า มหีลักการ 

ในการจดัสรรก�าลังผลิตไฟฟ้าอย่างรอบคอบ โดยให้ความส�าคญั 

ใน 3 ประเดน็หลกั คือ ด้านความมัน่คงทางพลังงาน ด้านเศรษฐกจิ  

และด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือรกัษาความมัน่คงในระบบไฟฟ้า ไม่สร้าง

ภาระค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในการลงทุนบนความไม่แน่นอน 

ด้านอุปสงค์ของอนาคต และลดการปล่อยมลพิษจากการผลิต 

ไฟฟ้าสู่ส่ิงแวดล้อม ด้วยการรักษาก�าลังผลิตไฟฟ้าหลักที่ผูกพัน 

ภาครัฐไม่ให้เพ่ิมไปกว่าสัญญาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต

เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากข้ึน ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนจะมีบทบาทมากขึ้นและสามารถแข่งขันทางด้าน 

ราคากับโรงไฟฟ้าฟอสซิล เพื่อรักษาระดับค่าไฟฟ้าไม่ให้เพิ่มขึ้น 

ไปจากปัจจบุนัมากนกั ทัง้นี ้จะข้ึนอยู่กบักลไกทางตลาดซือ้ขายไฟฟ้า 

ในอนาคตที่จะก�าหนดราคารับซื้อไฟฟ้า

ในส่วนการวางแผนระบบส่งไฟฟ้า จะศึกษาระบบส่งไฟฟ้า 

ให้สอดคล้องกับข้อมูลค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และ 

แผน PDP โดยก�าหนดแนวทางการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าอย่างน้อย  

3 แนวทางเลือก เพ่ือรองรับการส่งจ่ายไฟฟ้าตามแผนการเพ่ิม

ก�าลงัผลิตจากโรงไฟฟ้า การรบัซือ้ไฟฟ้าจาก IPP ทัง้ในประเทศ

และนอกประเทศ รองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต โดย

การจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายและผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 

รองรบัการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้ากบัประเทศเพ่ือนบ้าน ต่อจากนัน้ 

จะประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ พร้อมจดัท�าค่าใช้จ่ายรายปี 

ของโครงการ (Annual Expenditure) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบทางเลือกของระบบส่งไฟฟ้าทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (Least 

Cost Analysis) รวมถงึผลตอบแทนการลงทนุด้านเศรษฐศาสตร์และ 

การเงนิของโครงการ (EIRR และ FIRR) นอกจากนี ้การก�าหนด

แนวสายส่งไฟฟ้านั้น ยังพิจารณาให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

โรงไฟฟ้าที่นำาเข้าและปลดออกจากระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า กฟผ. ปี 2561-2562

โรงไฟฟ้า กำาลังผลิต 
(MW)

กำาหนดการนำาโรงไฟฟ้าเข้าหรือออกจากระบบ กฟผ.

ดำาเนินการจริง กำาหนดการตามแผน PDP2018

โรงไฟฟ้าที่น�าเข้าระบบ	กฟผ.

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 6.7 ปี 2561 ปี 2561

เขื่อนแม่กลอง 12 ปี 2561 ปี 2561

เขื่อนบางลาง (ปรับปรุง) 8 ปี 2561 ปี 2561

เขื่อนกิ่วคอหมา 5.5 ปี 2561 ปี 2561

โรงไฟฟ้าล�าตะคอง (สูบกลับ) เครื่องที่ 3-4 2x250 ปี 2562 ปี 2561

พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้า เขื่อนสิรินธร 0.25 ปี 2561 ปี 2561

โรงไฟฟ้าพลังลมล�าตะคอง ระยะที่ 2 24 ปี 2561 ปี 2561

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 4-7 600 ปี 2562 ปี 2561

พลังน�้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 1.25 ปี 2562 ปี 2562

โรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 2x610 อยู่ระหว่างด�าเนินการ ปี 2562

สปป. ลาว (เซเปียน) 354 ปี 2562 ปี 2562

สปป. ลาว (น�้าเงี้ยบ 1) 269 ปี 2562 ปี 2562

สปป. ลาว (ไซยะบุรี) 1,220 ปี 2562 ปี 2562

โรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ	กฟผ.

โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 4 -314 อยู่ระหว่างด�าเนินการ ปี 2561

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 -560 ปี 2562 ปี 2561

โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 -1,124 ปี 2562 ปี 2562
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Former EU6

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

• โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน	เคร่ืองที่	4-7	เป็น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาดก�าลังผลิตตามสัญญา 600 เมกะวัตต์  

ใช้ถ่านหินลิกไนต์ในประเทศเป็นเชื้อเพลิงหลัก เร่ิมจ่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

• โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน	ระยะท่ี	1	เป็น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดก�าลังผลิตตามสัญญา 1,220 

เมกะวัตต์ เพ่ือรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง  

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

ส�ารอง คาดว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ได้ประมาณต้นปี 2563 

• โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง	(ทดแทนเครือ่งที	่1-2)	เป็น

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดก�าลังผลิตตามสัญญา 1,386 

เมกะวัตต์ เพ่ือเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพระบบไฟฟ้า 

เขตนครหลวงบรเิวณตะวนัออก ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิงหลัก 

และน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง คาดว่าสามารถจ่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2563

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

• โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง	ระยะที่	2	เป็น

ระบบ Wind Hydrogen Hybrid เพิ่มการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า 

โดยอาศัยการท�างานของก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิง 

มาใช้กับกังหันลม รวมก�าลังผลิตตามสัญญา 24 เมกะวัตต์ 

ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและแจ้งวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กับ

ส�านักงาน กกพ. แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนคลองตรอน	 เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กท้ายเข่ือนชลประทาน 

กัน้แม่น�า้น่าน จงัหวดัอตุรดติถ์ ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 

2.50 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์

ได้ในเดือนธันวาคม 2563 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่นจุฬาภรณ์	เป็นโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังน�า้ขนาดเลก็ท้ายเขือ่น ตัง้อยูท่ีจ่งัหวัดชยัภูม ิขนาด

ก�าลังผลิตตามสัญญา 1.25 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถจ่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2562 

• โครงการโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนาแบบสูบกลับ	

เคร่ืองท่ี	3-4	เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�า้แบบสูบกลับ ขนาดก�าลงัผลติ

ตามสัญญา 2x250 เมกะวตัต์ ปัจจบุนัก่อสร้างแล้วเสรจ็และเริม่

จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทุน่ลอยน�า้ร่วมกบั

โรงไฟฟ้าพลังน�้า	(Hydro Floating Solar Hybrid Projects)  

ในเขื่อนของ กฟผ. ขนาดก�าลังผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์  

มวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสถียรภาพให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียน

ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทางอ้อม ด้วย

ระบบ Integrated Renewable Firm Power System บริหาร

จัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่กระทบ 

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะด�าเนินการโครงการน�าร่อง  

2 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ก�าลังผลิต

ตามสัญญา 45 เมกะวตัต์ (ได้รบัการอนมุตัโิครงการฯ จาก ครม. 

เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562) มีก�าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

เดือนธันวาคม 2563 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างเตรียมพ้ืนทีง่านก่อสร้าง

และพิจารณาแบบ และเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ก�าลังผลิต 

ตามสัญญา 24 เมกะวัตต์ มีก�าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 

ในปี 2566 ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการน�าเสนอต่อกระทรวงพลังงาน

โครงการรับซื้อไฟฟ้า

• ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่	(IPP)	ระหว่างปี 2562-2568  

มีโครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. 

ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่

ระยะที ่3 รวมก�าลังผลิตตามสัญญา 5,000 เมกะวัตต์ นอกจากนี้

ยังมโีครงการโรงไฟฟ้าหนิกอง (โรงไฟฟ้าทดแทน (ภาคตะวันตก))  

ก�าลังผลิตตามสัญญารวม 2x700 เมกะวัตต์ ที่มีก�าหนด 

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 2567 และปี 2568 ตามล�าดับ

• ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)	ปี 2562 มีก�าลังผลิต 

ตามสัญญารวมทั้งส้ิน 9,498 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นปริมาณ 

รับซื้อไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน  

(Cogeneration) จ�านวน 6,725 เมกะวัตต์ และปริมาณรับซื้อ 

ไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียน จ�านวน 2,774 เมกะวัตต์ ขณะเดยีวกนั

ตามแผน PDP2018 จะมีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ในช่วง 

ปี 2561-2568 รวมก�าลังผลิตตามสัญญา 3,665.46 เมกะวัตต์ 

แบ่งเป็น กลุ่ม Cogeneration รวมก�าลงัผลิตตามสัญญา 1,391.5  

เมกะวัตต์ กลุ่ม Cogeneration ที่ต่ออายุสัญญา รวมก�าลัง

ผลิตตามสญัญา 704 เมกะวัตต์ กลุ่มพลังงานหมนุเวียนรปูแบบ 

ผสมผสาน (SPP Hybrid Firm) รวมก�าลังผลิตตามสัญญา  

300 เมกะวัตต์ และกลุ่มพลังงานหมุนเวียนและโครงการตาม

นโยบายการส่งเสรมิของรฐั ขนาดก�าลังผลิตตามสัญญา 1,269.96 

เมกะวัตต์ 

• รับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน	ปัจจบัุน กฟผ. รบัซือ้

ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมีก�าลังผลิตตามสัญญารวม 5,721 

เมกะวัตต์ และในปี 2565 จะรับซื้อเพ่ิมจากโครงการน�้าเทิน 1 

ก�าลังผลิตตามสัญญา 514 เมกะวัตต์

การพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของ กฟผ. 

36
พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.

ประจำ�ปี 2562



Former EU6

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า	

• โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธาน	ี

ยโสธร	และอ�านาจเจริญ	เพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการใน	

สปป.ลาว	(UYAP)	เพ่ือรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้ 

เซเปียน เซน�้าน้อย ใน สปป.ลาว ขนาดก�าลังผลิตตามสัญญา 

354 เมกะวัตต์ ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 

2556 มีผลการด�าเนินงานแล้วเสร็จ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

• โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย	

หนองบัวล�าภู	และขอนแก่น	เพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการใน	

สปป.ลาว	(LNKP)	เพ่ือรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้

เขื่อนไซยะบุรี ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

• โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รบัซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่	ระยะที่	3	(IPP3)	ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  

(PDP 2010 : revision 3) โดยมโีครงการทีผ่่านการคดัเลือก จ�านวน  

2 โครงการ โครงการที่ 1 จากบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ�ากัด 

(Gulf SRC Company Limited) และโครงการที่ 2 จากบริษัท 

กลัฟ์ พีด ีจ�ากดั (Gulf PD Company Limited) ขนาดก�าลังผลิต

โครงการละ 2,500 เมกะวัตต์ รวมปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย

เข้าระบบไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์ โครงการฯ ได้รับอนุมัติจาก 

ครม. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

• โครงการระบบส่งเพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPPP)	จ�านวน 4 โครงการย่อย รวม

ก�าลังผลิตประมาณ 4,400 เมกะวัตต์ ความก้าวหน้าของงาน

ก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 76.84

• โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้า 

ผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ	Cogeneration	ตามระเบียบการ

รับซ้ือไฟฟ้าปี	พ.ศ. 2553	(SPPC)	ปริมาณ 3,500 เมกะวัตต์ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

• ระบบส่งไฟฟ้าส�าหรบัโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้	 

ระยะที่	1	(SBR1)	เพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนพระนครใต้ เครื่องที่ 1-5 ซึ่งมีแผนปลดออกจาก

ระบบไฟฟ้าในปี 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 

• ระบบส่งไฟฟ้าส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน

เครือ่งที	่1-2	(BPR1)	เพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้า 

พลังความร้อนบางปะกงเครือ่งที ่1-2 ซึง่มแีผนปลดออกจากระบบ

ไฟฟ้าในปี 2563 โครงการฯ แล้วเสรจ็เมือ่วันที ่24 ธันวาคม 2562

• งานระบบส่งไฟฟ้าส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า 

เขื่อนผาจุก	(PCHP)	เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

• โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ	และ

ปริมณฑลระยะที่	2	(GBAS2) เป็นโครงการต่อเนื่องจาก 

โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

ระยะที่ 1 ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549  

ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในปี 2564

• โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ	และ

ปรมิณฑลระยะที	่3	(GBA3) เป็นโครงการต่อเนือ่งจากโครงการ

ขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะที่ 2  

เพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

• โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า	ระยะที่	12	(TS.12) เป็น

โครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 11 

ได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 

19 สิงหาคม 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

• โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	(TIPE) เพื่อเสริมความมั่นคง

ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ท�าให้ระบบไฟฟ้ามีขีดความสามารถรองรับ

โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

• โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก 

และภาคใต้เพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า	(TIWS) เพ่ือเสรมิ

ความมัน่คงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที ่ท�าให้ระบบไฟฟ้าเชือ่มโยงระหว่าง

ภาคกลางไปยังภาคใต้มีความสามารถในการส่งไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน  

ลดความสูญเสียจากการเกิดไฟฟ้าดับ รวมทั้งลดปริมาณก�าลัง

ไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าด้วย โครงการฯ ได้รับอนุมัติจาก 

คสช. เมือ่วันที ่19 สงิหาคม 2557 คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2566

• โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื	ภาคเหนอืตอนล่าง	ภาคกลาง	และกรงุเทพมหานคร	

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	(TIEC) และเพ่ิมศักยภาพ 

ของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรบัการเชือ่มต่อของโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกตามนโยบายภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN 

Power Grid, APG) และรองรับการซื้อไฟฟ้าจากประเทศ 

เพ่ือนบ้าน โครงการฯ ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573

• โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	(TILS)	เพื่อเสริมความมั่นคง

ระบบไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ของประเทศในระยะยาว สนองความ

ต้องการไฟฟ้าทีเ่พ่ิมขึน้ในภาคใต้ตอนล่าง และรองรบัการรบัซือ้

37
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ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โครงการฯ ได้รับอนุมัติจาก ครม. 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

• โครงการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคเหนือตอนบน	

เพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า	(TIPN)	เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ของระบบส่งไฟฟ้าในการส่งผ่านก�าลงัไฟฟ้าและเสรมิความมัน่คง

ระบบไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนในระยะยาว ได้แก่ จังหวัด

ล�าพูนและเชยีงใหม่ โครงการฯ ได้รบัอนมุตัจิาก ครม. เมือ่วันที่  

14 กรกฎาคม 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

การแลกเปลี่ยนซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาค (Grid Connectivity)

สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  

ครัง้ที ่1/2562 (ครัง้ที ่16) กฟผ. ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิการ 

ศึกษาและจัดท�าแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ 

เพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพ่ิมประสิทธิภาพของ

ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศในการเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้า 

(Grid Connection) รวมถงึการที ่กฟผ. ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ 

ในการเป็นผูบ้ริหารจดัการด�าเนนิการตลาดไฟฟ้าในระดบัภูมภิาค 

จึงต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจ Energy 

Trading ในอนาคต ประกอบกับนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านในแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ซึง่ก�าหนดให้มกีารจดัหาพลงังาน

ไฟฟ้าโดยการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงไฟฟ้า รองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียน 

ในระบบไฟฟ้า ลดเงนิลงทนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ และ

การจดัสรรทรพัยากรระหว่างกนัอย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้  

กฟผ. ยังมกีารเตรียมแผนงานโครงการเชือ่มโยงระบบโครงข่าย

ไฟฟ้ารองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก  

(East-West Economic Corridor : EWEC) ตั้งแต่ชายแดน

ประเทศไทย-สปป.ลาว จังหวัดมุกดาหาร จนถึงชายแดน

ประเทศไทย-ประเทศเมยีนมา จงัหวัดตาก โดยใช้ระบบโครงข่าย 

ไฟฟ้าทีม่อียู่เดมิร่วมกบัการวางแผนก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

แนวใหม่เพ่ิมเติม ท�าให้สามารถถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าจาก 

ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อประเทศไทยในทางทิศ 

ตะวันออกและตะวันตกเพ่ือขยายขอบเขตการส่งผ่านพลังงาน

ไฟฟ้าและพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไปยังเมียนมา 

โดยผ่านประเทศไทย เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบโครงข่าย 

ไฟฟ้าของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

การรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านจะพิจารณาความร่วมมอื 

ในระดบัทวิภาค ี(Bilateral) ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างรฐับาล

ของทั้งสองประเทศเป็นหลัก โดยมีบันทึกความเข้าใจความ 

ร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(Memorandum of Understanding on Energy Cooperation :  

MOU) ก�าหนดกรอบความร่วมมอืระหว่างกนั ปัจจบุนัประเทศไทย 

ม ีMOU ด้านพลังงาน ร่วมกบัประเทศเพ่ือนบ้านจ�านวน 3 ประเทศ 

ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา

แผนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและระบบส่งให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) 

Grid Modernization คือ การปรบัปรงุพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า 

ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยอาศัยเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย รวมถึงปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบให้เหมาะสม 

เพือ่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าให้สามารถจัดการควบคุม

และด�าเนินงานได้อย่างมั่นคง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและ 

ความยืดหยุ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กฟผ. มีวิสัยทัศน์ส�าหรับการพัฒนา Grid Modernization 

คือ สามารถจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ทั้ง 

ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยการน�าเทคโนโลยีที ่

ทนัสมยัมาปรบัใช้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือให้ประเทศไทยมรีะบบ 

ผลติและระบบส่งไฟฟ้าทีม่คีวามยดืหยุ่น สามารถรองรบัการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน รวมถึงสามารถสร้างความสัมพันธ์

ทีด่กีบัผูใ้ช้ไฟฟ้าอย่างย่ังยนื เพ่ือน�าประเทศไทยไปสูก่ารเป็นผูน้�า

ด้านกจิการไฟฟ้าในระดบัสากล ส่งเสรมิธุรกจิไฟฟ้ารปูแบบใหม่ 

และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างด�าเนินการโครงการพัฒนาระบบ

ผลิตและระบบส่งไฟฟ้าเพื่อให้มีความทันสมัย ดังนี้

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	(Smart	Grid)

ปัจจุบันการก�าหนดนิยามระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ

สมาร์ทกริด (Smart Grid) ในหลายประเทศ ยังไม่มีนิยามที ่

ชดัเจนหรอืมนียิามใช้เป็นมาตรฐานสากลเดียวทัว่โลก อย่างไรกต็าม  

กฟผ. ได้ให้ความหมายกว้าง ๆ ไว้ว่า Smart Grid คือ ระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะทีป่ระยุกต์และบรูณาการเทคโนโลยด้ีาน 

ระบบสื่อสารและสารสนเทศมาใช้ให้มีการสื่อสารแบบสองทาง  

(Two-way Communication) ท�าให้มีข้อมูลระบบไฟฟ้าจาก 

ผูใ้ช้ไฟฟ้าสง่ผ่านระบบจ�าหน่าย ระบบส่ง และกลับเข้ามาที่ศูนย ์

ควบคมุระบบไฟฟ้า จงึช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ถอืได้ 

ของระบบไฟฟ้า

38
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ประจำ�ปี 2562



Former EU6

• โครงการน�าร่องการพฒันาสมาร์ทกรดิทีจั่งหวดัแม่ฮ่องสอน	

เป็นโครงการที่ด�าเนินการตามแผนขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ด้านสมาร์ทกรดิของประเทศไทย ในระยะสัน้ พ.ศ. 2560-2564 

เพ่ือเป็นสถานทีส่าธิต วิจยั และพัฒนา มุง่เน้นให้เกดิการพัฒนา

องค์ความรูก่้อนทีจ่ะน�าเทคโนโลยีสมาร์ทกรดิไปประยกุต์ใช้งาน

ในพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ของประเทศต่อไป วงเงินลงทุนโครงการ  

720 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 (ขยายระยะเวลา

การด�าเนนิงาน) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดงันี้

1) ยุทธศาสตร์การผลิตและกักเก็บพลังงานอย่างชาญ

ฉลาด (Smart Energy) พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าในเขต อ.เมือง  

จ.แม่ฮ่องสอน โดยพ่ึงพาพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่เป็นหลัก 

ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพ่ิมเติม 3 เมกะวัตต์ พร้อมทั้ง 

เสรมิสร้างความมัน่คงของระบบไฟฟ้าด้วยการติดต้ังระบบกกัเกบ็ 

พลังงานชนิดแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System :  

BESS) ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ่ายไฟได้ต่อเนื่อง 15 นาที ซึ่งจะท�า

หน้าท่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ารองให้แก่อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ในยามฉุกเฉิน

2) ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด (Smart 

System) พัฒนาระบบ Micro-EMS การบูรณาการระบบส่ือสาร

และสารสนเทศ และการพัฒนาระบบทดสอบ Micro-EMS จาก

ระยะไกล เพ่ือ (1) รองรับพลังงานหมุนเวียนท่ีมีคุณลักษณะ 

การผลิตที่ไม่แน่นอน (2) รองรับการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้ไฟฟ้า 

ผ่านมาตรการ Demand Response และ (3) ควบคุมสมดุล

ระหว่างก�าลังการผลิตกับความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

3) ยุทธศาสตร์การตระหนักรู ้และใช้พลังงานอย่าง 

ชาญฉลาด (Smart City) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้า 

ในพ้ืนที ่ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คอื (1) การจดัการพลังงาน 

ในอาคารแบบผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม 

และอุปกรณ์สารสนเทศ (2) การติดต้ังป้ายอัจฉริยะ และ  

(3) รถบัสไฟฟ้า (EV-Bus) พร้อมด้วยสถานีอัดประจุไฟฟ้า

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เรียนรู ้เพ่ือการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน (Smart Learning) เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของ

ประชาชนในเรื่อง Smart Grid ด้วยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

คู่กับชุมชนท�าให้ประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวและ 

ผูส้นใจท่ัวไป สามารถเรยีนรูเ้ทคโนโลยี Smart Grid ได้โดยง่าย

ผ่านทางสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

• โครงการสาธิตระบบ	Micro-EMS	(โครงการ	Eureka)	

เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Microgrid และ Energy 

Trading Platform (หรือโครงการ Eureka) ริเริ่มขึ้นเพื่อใช้เป็น 

ต้นแบบส�าหรับศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน

โดยระบบต้นแบบในโครงการ Eureka ประกอบด้วย ระบบ

บริหารจัดการพลังงาน ระบบบริหารจัดการโหลดในไมโครกริด 

และการพัฒนา Peer-to-Peer Energy Trading Platform  

เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ของ กฟผ.  

ในรปูแบบ Microgrid Service Solutions Provider ได้แก่ EGAT 

Micro-EMS, RE Forecasting System, ENGY Load Aggregator,  

ENGY Peer-to-Peer Energy Trading Platform เป็นต้น  

• โครงการศึกษาและประเมินเพื่อติดตั้งระบบจ�าหน่าย

แบบอัตโนมัติ	(Distribution	Automation	System)	ในพื้นที่

การจ่ายไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ	

อ.สตัหบี	จ.ชลบุร	ีเป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างกจิการไฟฟ้า 

สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าฯ) และ กฟผ.  

ในการศึกษาและประเมินเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าจ�าหน่ายแบบ

อัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงระบบจ�าหน่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

กจิการไฟฟ้าฯ เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในพ้ืนทีก่จิการ 

ไฟฟ้าฯ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ให้สามารถควบคุมผ่านระยะทางไกลได้โดยอัตโนมัติ โดยการ 

ส่ือสารผ่านใยแก้วน�าแสง ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาการเกดิไฟฟ้าดบั 

และผลกระทบการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างได้ ส่งผลให้ระบบ

จ�าหน่ายมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมถึงรองรับความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากการขยายตัวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก

• โครงการอ่ืน	ๆ	ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและออกแบบ

โครงการ	ได้แก่ โครงการแม่เมาะเมอืงอจัฉรยิะโครงการสมาร์ทกรดิ 

อ�าเภอจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต  

และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา Smart City 

ด้านพลังงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

โครงการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาระบบส่งไฟฟ้าโดยการติดตั้ง

ระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี

เป็นโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน

สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะส้ัน พ.ศ. 2560-2564  

โดยตดิตัง้ระบบกกัเกบ็พลงังานด้วยแบตเตอรีท่ีส่ถานีไฟฟ้าแรงสงู

บ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 16 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และ 

ทีส่ถานีไฟฟ้าแรงสูงชยับาดาล จงัหวัดลพบุร ีขนาด 21 เมกะวัตต์- 

ชัว่โมง เพ่ือรองรบัก�าลงัผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมและ

พลังงานแสงอาทติย์ทีเ่ชือ่มต่อเข้าระบบไฟฟ้าในปรมิาณมาก และ

เพ่ือทดสอบการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในการจัดการกับ

ปัญหาความผนัผวนของพลงังานหมนุเวยีน วงเงนิลงทนุโครงการ 

1,982.7 ล้านบาท ก�าหนดแล้วเสร็จปี 2563
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โครงการวิจัยการออกแบบเชิงแนวคิดระบบกักเก็บพลังงาน

ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าผสมผสานตามแผนพัฒนาก�าลังผลิต 

ไฟฟ้าจากพลังงานรูปแบบใหม่ของ	กฟผ.	(Integrated	 

Renewable	Storage)	

ด้วยแนวโน้มการผลติไฟฟ้าในอนาคตจะมุง่ไปสู่พลังงานสะอาด

มากข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จากแผน PDP2018 ที่ก�าหนดสัดส่วนการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไว้ที่ร้อยละ 20 หรือ 20,766 

เมกะวัตต์ และในแผน PDP2018 กฟผ. ได้พัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนทุน่ลอยน�า้ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลงัน�า้  

(Hydro-Floating Solar Hybrid) รวมก�าลังการผลิต 2,725 

เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการไฮบริดที่ต้องมีการบริหารจัดการ

พลังงานหมุนเวียนไปพร้อม ๆ กับการดูแลบริหารจัดการน�้า  

เน้นการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมอียู่เดิมให้เกดิประโยชน์สูงสุด

และต้นทนุไฟฟ้าทีเ่หมาะสม โดย กฟผ. ได้ให้ทนุวิจยัแก่คณะวจิยั

จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือร่วมกันศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง 

“การออกแบบเชิงแนวคิดระบบกักเก็บพลังงานส�าหรับการผลิต

ไฟฟ้าผสมผสานตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

รูปแบบใหม่ของ กฟผ.” ผลลัพธ์ คือ การออกแบบขนาดระบบ

กักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) ที่เหมาะสม

ซึ่งเชื่อมต่อกับ Hydro-Floating Solar Hybrid เป็นระบบไฟฟ้า

แบบผสมผสานในลักษณะ Hybrid Power Systems สามารถ

ช่วยให้การผลติไฟฟ้ามเีสถียรภาพและประสิทธิภาพทีส่งูขึน้ โดย 

เบื้องต้นได้ด�าเนินการวิจัยแล้วเสร็จที่เขื่อนสิรินธรและเข่ือน

อุบลรัตน์ และอยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มในเขื่อนอื่น ๆ

โครงการพฒันาศูนย์เช่ียวชาญพลงังาน	กฟผ.	(EGAT	-	Energy	

Excellence	Center)	

เป็นโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ระยะยาวของ กฟผ. ภายใต้ 

โครงการ EGAT Microgrid Sandbox เพ่ือยกระดบัศนูย์การเรยีนรู้  

กฟผ. ที่เปิดให้ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามาเรียนรู้ความเป็นมา 

และวิวัฒนาการของการผลิตไฟฟ้า และการน�าไฟฟ้ามาใช้งาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ ให้เป็น “EGAT-Energy Excellence Center  

(หรอื EGAT-EEC)” ทีส่ามารถบรหิารจดัการพลงังานไฟฟ้าได้ใน

พ้ืนทีข่องตวัเอง ซึง่เฟสแรกจดัตัง้ขึน้ทีศ่นูย์การเรยีนรู ้ทีส่�านกังาน

กลาง กฟผ. ก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2564 โดยมีหลักการท�างาน 

คอื การผสมผสานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนร่วมกบั

ระบบกกัเกบ็พลังงาน (Energy Storage System) มกีารควบคมุ

ผ่านระบบบริหารจดัการการใช้พลงังานขนาดเลก็ (Micro EMS)  

เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่ไม่พ่ึงพาไฟฟ้าจากระบบ

ไฟฟ้าหลัก โดยระบบผลิตไฟฟ้าจะประกอบด้วย ระบบผลิต

ไฟฟ้าหลักจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งติดต้ังแผง Solar PV บน

ดาดฟ้าอาคารและหลังคาของพ้ืนที่จอดรถ และระบบผลิต 

ไฟฟ้าเสรมิจากเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า (Gas Engine) ซึง่ใช้เชือ้เพลิง 

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากกระบวนการหมักและย่อยสลาย 

ของขยะชีวภาพภายในพ้ืนที่ส�านักงานกลาง กฟผ. และก๊าซ

ไฮโดรเจน  ส�าหรับระบบกักเก็บพลังงานนั้น ประกอบด้วย 

Hydrogen Energy Storage และ Battery Energy Storage 

System (BESS) ซึ่งออกแบบไว้ส�าหรับกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 

ที่ผลิตได้เกินความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน โดย 

ระบบกักเก็บพลังงานทั้งสองนี้มีหน้าที่ (1) ผลิตไฟฟ้าในเวลา

กลางคืนหรือเมื่อระบบมีความต้องการไฟฟ้า และ (2) ช่วยลด

ความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

โครงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าแรงสูงในรูปแบบดิจิทัล	(Digital	

Substation)

ในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ Digital Utility กฟผ. ได้มี

การน�าเทคโนโลยี ICT และ Smart Grid มาปรับใช้ร่วมกัน 

โดยได้จัดท�าโครงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าแรงสูงในรูปแบบดิจิทัล 

(Digital Substation) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแผนการปรบัปรงุระบบ

ส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ให้มคีวามทนัสมยัมากย่ิงขึน้ ด้วยการพัฒนา

อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าให้สามารถส่ือสารกันได้ตามมาตรฐาน 

IEC61850 รองรับโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสมรรถนะ  

เฝ้าสงัเกต และประเมนิอายกุารใช้งานของอปุกรณ์ในระบบผลิต

และระบบส่งโดยอตัโนมติั ส�าหรบัใช้บรหิารจดัการสนิทรพัย์ของ 

กฟผ. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันได้ด�าเนินการพัฒนา 

Digital Substation ไปแล้ว จ�านวน 4 สถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) 

ประกอบด้วย สฟ.อยุธยา 2  สฟ.สระบุรี 5  สฟ.จตุจักร และ 

สฟ.แจ้งวัฒนะ นอกจากนี ้กฟผ. ยังมแีผนงานเพ่ิมเตมิทีจ่ะพัฒนา 

สฟ. ให้เป็น Fully Digital Substation ประกอบด้วย สฟ.ตราด  

สฟ.กันทรลักษ์ และ สฟ.จตุจักร* คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2564 

โครงการวิจยัและพฒันาแพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขายพลงังาน

ไฟฟ้าแห่งชาติ	(National	Energy	Trading	Platform)

กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

(กฟภ.) ได้ร่วมกันด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม

ตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (Nation Energy  

Trading Platform : NETP) รวมถงึจดัท�าแผนทีน่�าทางแพลตฟอร์ม

* ปี 2563 ได้ปรับแผนงานพัฒนา สฟ. ให้เป็น Fully Digital Substation ประกอบด้วย สฟ.ตราด สฟ.กันทรลักษ์ สฟ.สตูล และ สฟ.แม่เมาะ2  
 คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2565
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ดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ (Nation Digital Utility Platform : 

NDUP) เพื่อศึกษาผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะในด้านเทคนิค 

ด้านการก�ากับดูแล และด้านนโยบาย ส�าหรับรองรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยแห่งอนาคต โดยการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง  

น�าเสนอรายงานผลการศกึษา NETP ต่อส�านกังานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และได้รับความเห็นชอบในปี 2561 

จากนั้นได้ด�าเนินการทดสอบการศึกษา NETP ในพ้ืนที่ทดสอบ

แต่ละการไฟฟ้า (Pilot Projects) ในปี 2562 ปัจจบุนัอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการขยายผลการใช้งานในพื้นที่บางส่วนของ 3 การไฟฟ้า 

กรอบระยะเวลาด�าเนินการปี 2563-2565 ต่อไป

โครงการศนูย์ควบคมุพลงังานหมนุเวียน	(RE	Control	Center)

เป็นโครงการศกึษาการจดัตัง้ศนูย์ควบคมุพลังงานหมนุเวียน 

(RE Control Center) เพ่ือพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน ส�าหรบัช่วยให้ผูค้วบคมุระบบไฟฟ้า 

(System Operator) สามารถวางแผนการเดินเครื่องได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนระยะส้ันแบบ Day Ahead จะสามารถ

ช่วยให้การวางแผนเดินเครื่องรายวันและการจัดสรรก�าลังผลิต

ส�ารองมีความแม่นย�ามากขึ้น ในขณะที่การพยากรณ์การผลิต

ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียนระยะสัน้มากแบบ Intraday  

จะสามารถช่วยให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสามารถคาดการณ ์

ความผนัผวนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 

ได้ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม รักษาก�าลังผลิตส�ารอง 

ควบคมุความถี ่ตลอดจนบรหิารจดัการแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดบั

ทีเ่หมาะสม ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างศกึษาและพัฒนาแบบจ�าลองการ

พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียนประเภท

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมทั้งออกแบบระบบ 

เพ่ือน�าผลการพยากรณ์ไปใช้งานในการบริหารระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

ศูนย์ส่ังการการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลด	(Demand	

Response	Control	Center)

ตามแผนการขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ

ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้เสาหลักที่ 1 

เรือ่งการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response : DR) และ

ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : 

EMS) ก�าหนดให้ กฟผ. ด�าเนนิการจดัตัง้ศูนย์สัง่การการด�าเนนิการ 

ตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center :  

DRCC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการความต้องการ 

ใช้ไฟฟ้า และดแูลการด�าเนนิงานทางด้านผูใ้ช้ไฟฟ้า (Demand-Side 

Management : DSM) ของทั้งประเทศ เพื่อสั่งการตอบสนอง

ด้านโหลดและลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาวิกฤต 

ท�าให้สามารถลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าโดยลดความต้องการ 

ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาวิกฤต ปัจจบัุนการด�าเนนิการจดัต้ังศนูย์  

DRCC อยู่ในขัน้ตอนของการก�าหนดคณุลักษณะของศนูย์ DRCC 

ที่จะเชื่อมโยงไปยังผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator : LA)  

และคาดว่าจะด�าเนินการเปิดใช้ศูนย์ DRCC ได้ในปี 2564
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103-1, 103-2, 103-3, EU4, EU11

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ รวมถึงตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม กฟผ. จงึได้มกีารด�าเนนิการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง อาท ิการปรับปรุง

การผลติและบ�ารุงรกัษา การเปลีย่นอปุกรณ์หลักและอปุกรณ์ประกอบให้มปีระสทิธิภาพ การพัฒนาระบบควบคุมโดยใช้เทคโนโลยี 

ทีท่นัสมยัเพ่ือเพ่ิมระดบัความน่าเชือ่ถอืของคณุภาพระบบไฟฟ้าในประเทศ รวมถงึการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดบัและการพัฒนา

ระบบในการป้องกันให้เกิดไฟดับน้อยที่สุด

ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า	

ในปี 2562 โรงไฟฟ้า กฟผ. มีค่าประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟ้าดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการน�าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

หน่วยที ่1 เข้าระบบทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที ่4-7 ส�าหรบั

ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (Generating Weighted Equivalent 

Availability Factor-GWEAF) ของ กฟผ. มีค่าดีกว่าประมาณ 

1.27 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยพบว่า  

การหยุดเครื่องเพ่ือบ�ารุงรักษาตามแผน (Planned Outage 

Factor-POF) มีค่าลดลง 0.20 เปอร์เซ็นต์ การหยุดเครื่อง 

นอกแผน (Unplanned Outage Factor-UOF) มีค่าลดลง  

0.69 เปอร์เซน็ต์ และการลดภาระก�าลังการผลิต (Unit Derating 

Factor-UDF) มค่ีาลดลง 0.38 เปอร์เซน็ต์ ทัง้นี ้กฟผ. สามารถ

ควบคุมการหยุดเครื่องนอกแผนและการลดภาระก�าลังการผลิต 

รวมไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551

คุณภาพการผลิตไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าแรงสูง พิกัดหม้อแปลง และความยาวสายส่ง
ระบบส่งไฟฟ้า 

แรงดัน จำานวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(แห่ง)

พิกัดหม้อแปลง 
(เมกะโวลต์แอมแปร์)

ความยาวสายส่ง 
(วงจร-กิโลเมตร)

500kV 22 40,949.70 6,575.182

230kV 82 64,700.01 15,357.714

115kV 125 15,048.16 13,997.982

132kV - 133.40 8.705

69kV - - 18.800

300kV HVDC - 388.02 23.066

รวม 229 121,219.29 35,981.449

ลำาดับ รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1 Heat Rate (kJ/kWh) 8,236 8,252 8,247 8,028

2 GWEAF (%) 93.78 93.67 92.46 93.73

3 POF (%) 3.62 3.37 3.20 3.00

4 UOF (%) 2.10 2.37 3.40 2.71

5 UDF (%) 0.50 0.59 0.94 0.56
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2559 (%)
2560 (%)
2561 (%)
2562 (%)

เขตนครหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต� ภาคกลาง

1.18

0.70 0.67
0.86

2.45

3.02 3.10

4.21

2.34
2.60 2.78

3.09

2.40
2.61 2.62 2.45

1.29 1.37 1.36 1.27

พื้นที่

ส�าหรับผลการด�าเนนิงานด้านความเชือ่ถอืได้ของระบบไฟฟ้า 

กฟผ. พบว่า มเีหตุขดัข้องทีส่่งผลให้เกดิไฟฟ้าดบัจ�านวน 57 ครัง้  

ประกอบด้วยข้อขัดข้องในสายส่งไฟฟ้า 19 ครั้ง และข้อขัดข้อง

ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 38 ครั้ง ซึ่งสาเหตุเกิดจากการช�ารุดของ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ระบบส่ง รวมทั้ง

การท�างานผดิปกติของอปุกรณ์ระบบควบคมุ รวมจ�านวน 23 ครัง้  

เกิดจากการกระท�าของคน 9 ครั้ง (ทั้งจากบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอก กฟผ.) เกิดจากสภาพอากาศ 8 ครั้ง เกิดจาก 

การกระท�าของสัตว์ 6 ครั้ง เกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง 

เกิดจากเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 1 ครั้ง และจ�าแนกสาเหตุ 

ไม่ได้ 6 ครั้ง 

เหตุการณ์ส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า กฟผ. เกดิขึน้

เมือ่วนัศุกร์ที ่4 ตลุาคม 2562 เวลา 11.33 น. ทีส่ถานีไฟฟ้าแรงสูง 

แม่เมาะ 3 ซึ่งมีสาเหตุมาจากเครื่องมือที่ใช้ในการท�างานเพ่ือ

ติดตั้งและทดสอบ 22kV Circuit Breaker ตัวใหม่เพื่อทดแทน

ของเดิม โดยในขณะปฏิบัติงานมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 

Circuit Breaker เกิดช�ารุด ท�าให้มีสัญญาณรบกวนในระบบ

ป้องกัน จึงส่งผลให้ระบบป้องกันท�างานส่ังปลด 230kV Main 

Bus No.1 และ Bus No.2 ออกจากระบบ ท�าให้มีไฟฟ้าดับ 

เป็นบรเิวณกว้าง ในพ้ืนทีภ่าคเหนอืตอนบน สถานีไฟฟ้าแรงสูงทีม่ี 

ไฟฟ้าดับ คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูง 

เชียงใหม่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูง

พะเยา สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่จัน 

และสถานีไฟฟ้าแรงสูงเทิง โดยศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า

ภาคเหนือได้ด�าเนินการน�าระบบกลับคืน และสามารถจ่ายไฟฟ้า 

กลบัเข้าสู่ภาวะปกตไิด้ เมือ่เวลา 12.35 น. สรปุมปีรมิาณไฟฟ้าดบั  

848.7 เมกะวัตต์ นานที่สุด 62 นาที 

ความเสียหายของเหตุการณ์

• จุดจ่ายไฟขัดข้องรวม 28 จุดจ่ายไฟ 

• ระยะเวลาไฟฟ้าดับรวม 1,136 นาที 

• พลังงานไฟฟ้าหยุดจ่ายรวม 37,457.60 MW-Min

สมรรถนะต่อเหตุการณ์ใหญ่	(Bulk	System	Disturbance	

Indices-BDI)

• คดิเป็น BDI ระดบัความรนุแรงของทัง้ระบบ กฟผ. เท่ากบั 

1.214 System-Minutes

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพบริการ ผลการดำาเนินงานปี 2562

ดัชนีวัดจ�านวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อจุดจ่ายไฟ (SAIFI) 0.21174 ครั้ง/จุดจ่ายไฟ

ดัชนีวัดระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อจุดจ่ายไฟ (SAIDI) 3.59781 นาที/จุดจ่ายไฟ 

ความพร้อมในการให้บริการจ่ายไฟของระบบโดยรวม (SA) ร้อยละ 99.59912

ความพร้อมใช้งานของสายส่งไฟฟ้า ร้อยละ 99.98799

ความพร้อมใช้งานของหม้อแปลง ร้อยละ 99.46491

แรงดันไฟฟ้าเบี่ยงเบน (VD) ล้านละ 0.050

ความถี่ไฟฟ้าเบี่ยงเบน (FD) ร้อยละ 0.00000

ผลการดำาเนินงานของ กฟผ. ปี 2562 มีค่าดัชนีมาตรฐานคุณภาพบริการ* ดังนี้ 

ค่าความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า 

* ข้อมูลดัชนีมาตรฐานคุณภาพบริการส�าหรับ กฟผ. พิจารณาเฉพาะค่า Unplanned Outages ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ประเมินผลการด�าเนินงานของ กฟผ.
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กฟผ. ด�าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าภายใต้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อาคารประหยัดไฟฟ้า และ

อปุนสัิยประหยัดไฟฟ้า โดยร่วมมอืกบักลุ่มพันธมติร ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป เพ่ือรณรงค์

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นตามแนวทางและมาตรการอันก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า สร้างจิตส�านึกและทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ส่งผลให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศจากการด�าเนินงานในภาพรวมของ กฟผ. ดังนี้

อ.1-อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 
กฟผ. ด�าเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดย 

ส่งเสรมิการตดิฉลากแสดงระดบัประสทิธิภาพ ส�าหรับผลติภัณฑ์

ต่าง ๆ ไปแล้วรวม 31 ผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2562 มียอดการ 

ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จ�านวน 28,700,417 ฉลาก สามารถ

ลดความต้องการไฟฟ้าได้ 273.41 เมกะวัตต์ ลดพลงังานไฟฟ้าได้  

1,789.06 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และลดปริมาณการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้

จ�านวน 902,758 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ผลการลด

การใช้ไฟฟ้าสะสมต้ังแต่เริม่ด�าเนนิโครงการฯ เมือ่ปี 2536 จนถงึ

ปี 2562 สามารถลดพลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 5,027.79 เมกะวัตต์  

ลดพลังงานไฟฟ้าได้ 30,015.06 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จ�านวน 16,962,426 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า)

นอกจากนี้ กฟผ. ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ

จักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเปิดตัวและติดฉลากเบอร์ 5 

ให้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

ณ ส�านกังานใหญ่ กฟผ. ทัง้นีจ้ะเริม่ติดฉลากฯ และวางจ�าหน่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งได้เพิ่มขอบข่าย

และปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์หม้อหงุข้าวไฟฟ้า

ระบบคอมพิวเตอร์และเตารดีไฟฟ้าแบบแยกหม้อต้ม โดยจะเริม่ 

ตดิฉลากฯ และวางจ�าหน่ายต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ผลการดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (กลยุทธ์อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า)

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

ปี ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
(เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้าลดลง
(ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง  

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

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

หมายเหตุ 1.  ตั้งแต่ปี 2559 มีการปรับเปล่ียนวิธีการประเมินและค่าตัวแปรตามข้อแนะน�าที่ปรึกษางานวิจัยปี 2557 (Enconlab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบรุ)ี จากเดมิทีก่�าหนดใช้ค่าอ้างองิ (Baseline) จากค่าประสทิธิภาพขัน้ต�า่ทีก่ฏหมายก�าหนด (MEPSs) เพียงค่าเดยีว เป็นก�าหนด 
ฐานอ้างองิตามลกัษณะผูซ้ือ้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้1) กลุ่มผูซ้ือ้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีย่งัไม่หมดอาย ุก�าหนดค่า Baseline คอืค่าประสทิธิภาพขัน้ต�า่ หรอื  
Minimum Efficiency Performance Standard ที่กฎหมายก�าหนด 2) กลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมดอายุหรือช�ารุด ก�าหนดค่า Baseline คือ 
ค่าประสิทธิภาพขั้นต�่าของโครงการฉลากเบอร์ 5 และ 3) กลุ่มผู้ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งใหม่ ก�าหนดค่า Baseline คือค่าประสิทธิภาพขั้นต�่า 
ของโครงการฉลากเบอร์ 5 ซึง่ผลจากการเปลีย่นวิธีและตวัแปรการค�านวณท�าให้ผลประหยดัลดลง 40-60% แต่มคีวามน่าเชือ่ถอืเพ่ิมขึน้ เนือ่งจาก 
เป็นวิธีการที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคและค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์การไฟฟ้าในตลาดมากยิ่งขึ้น

     2.  อาจมกีารปรบัเปลีย่นข้อมลูผลการด�าเนนิงานรายปีย้อนหลัง เนือ่งจากมบีางผลิตภัณฑ์เพ่ิงเริม่ด�าเนนิการตดิฉลากและยงัไม่ได้ด�าเนนิการประเมนิผล 
การลดการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากรอผลการศึกษาค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
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อ.2-อาคารประหยัดไฟฟ้า
กฟผ. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพในอาคาร ทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจและภาค

อุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก โดยมุ่งให้เกิดการ

ตระหนกัและการลงทนุในการปรบัปรงุอาคารเก่าให้มปีระสิทธิภาพ

ในการใช้พลังงานดียิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้มีการออกแบบและ

ใช้วัสดอุปุกรณ์ในการก่อสร้างประสิทธิภาพสงูส�าหรับอาคารใหม่  

เพ่ือให้ผูใ้ช้งานอาคารได้รบัประโยชน์จากการใช้พลังงานทีล่ดลง

ในอาคาร ดังนี้    

• ด�าเนนิโครงการน�าร่องมาตรการส่งเสรมิการเพ่ิมประสทิธิภาพ 

การใช้พลังงาน ส�าหรับผู้ผลิตและจ�าหน่ายพลังงาน (Energy  

Efficiency Resources Standard : EERS) ร่วมกับ กฟน. และ 

กฟภ. ในการด�าเนินการให้เกิดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน 

ผูใ้ช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วยมาตรการให้ค�าปรกึษา และมาตรการ

จงูใจทางการเงนิ สามารถเกิดผลประหยดัจากการด�าเนนิงานได้ 

23.983 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

• ด�าเนินโครงการบ้านและอาคาร เบอร์ 5 โดยรณรงค์ 

ให้ผูป้ระกอบธุรกจิและอตุสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ไฟฟ้าปรมิาณมาก 

ตระหนกัและให้ความสนใจด้านการประหยัดไฟฟ้าในอาคารต่าง ๆ  

ทัง้อาคารเก่าและอาคารใหม่ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 

การใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยในปี 2562 มกีารด�าเนนิ

กิจกรรม ดังนี้

- จัดพิธีมอบป้ายฉลากเบอร์ 5 และเปิดตัวบ้านเบอร์ 5 

โครงการเคหะชุมชน จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562

- ลงนามความร่วมมอืและมอบโล่โครงการทีป่รกึษาพลงังาน 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ส�านักงานใหญ่ กฟผ.  

มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการที่ปรึกษา

พลังงานจ�านวนทั้งสิ้น 24 ราย

- ลงนามความร่วมมอืโครงการฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพ

พลังงานส�าหรับบ้านที่อยู่อาศัย ระยะที่ 2 หรือโครงการ

บ้านเบอร์ 5 ฉบับใหม่ ระหว่าง กฟผ. และการเคหะ

แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ส�านักงานใหญ่ 

กฟผ. เพ่ือสานต่อการด�าเนินงานโครงการบ้านเบอร์ 5  

อย่างต่อเนื่อง และพัฒนานวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย  

รวมถึงเพ่ิมเติมในส่วนการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ชุมชนเดิมที่มีผู้อยู่อาศัยแล้ว 

ในปัจจุบัน โดย กฟผ. เป็นที่ปรึกษาพลังงานให้กับเคหะ

ชุมชน รวมทั้งได้มอบโล่แก่ผู้แทนโครงการเคหะชุมชน 

ของการเคหะแห่งชาต ิทีแ่บบก่อสร้างผ่านเกณฑ์ประเมนิ

บ้านเบอร์ 5 ในปี 2562 จ�านวน 6 แห่ง ซึง่จะเริม่ก่อสร้าง

ในปี 2563

อ.3-อุปนิสัยประหยัดพลังงาน 
กฟผ. พัฒนากจิกรรมการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งย่ังยืนสูก่ระบวนการ

เรียนรู้ในโรงเรียน ด้วยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังทัศนคติ

อุปนิสัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าควบคู่กับ

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายใต้ “โครงการห้องเรียนสีเขียว” ที่ 

จดัท�าข้ึนในโรงเรยีนต้ังแตป่ ี2541-2562 จ�านวน 464 แหง่ ทกุจงัหวัด 

ทั่วประเทศ ตลอดจนได้ต่อยอดสู่กิจกรรมลดการใช้พลังงาน 

อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลสู่บ้านนักเรียนและชุมชน ดังนี้

• กจิกรรมโรงเรยีนสีเขยีว ด�าเนนิการยกระดบัห้องเรยีนสีเขียว 

สู่มาตรฐานโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม) อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา  

มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียวแล้วจ�านวน 

196 โรงเรียน 

• กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต�่า (ลดการใช้พลังงานใน 

โรงเรียน) และกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต�่าสู่ชุมชน (ลดการ

ใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน) เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและรู้คุณค่า โดยการบริหารจัดการพลังงานและ

ลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรยีน และขยายผลสูค่รอบครวันกัเรยีน 

ซึ่งในปี 2562 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน สามารถลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 4 ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง ลดค่าใช้จ่าย

ได้กว่า 15 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้กว่า 2,267 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า นอกจากนี ้ได้มี 

การพัฒนาระบบบรหิารโรงเรยีนคาร์บอนต�า่ โดยจดัอบรมเพ่ือเพ่ิม 

ความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่อค�านวณการใช้ 

พลังงานไฟฟ้า และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผล 

มาจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

• กจิกรรมชมุชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เป็นการขยายผล 

การด�าเนนิงานจากโรงเรยีนสู่ชมุชน โดยมนีกัเรยีนเป็นผูขั้บเคล่ือน 

กจิกรรม เพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัประชาชนในพ้ืนที่  

ในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และ 

รักษาส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปี 2562 กฟผ. ได้ด�าเนินการร่วมกับ

ชุมชนเทศบาลต�าบลเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพัฒนา

เป็นชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมแห่งแรกในภาคกลาง

• กิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราท�าความดีด้วยหัวใจ”  

ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในปีมหามงคลพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ใน 

พระราชปูถมัภ์” ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ�านวนทั้งส้ิน  

6 แห่ง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพให้กับเยาวชน ผ่านการเรียนรู้ในบูธนิทรรศการ 

ฐานกจิกรรมห้องเรยีนสีเขยีว ร่วมกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวง

พลังงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562-มกราคม 2563 
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• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการ 

ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน

พลงังานและสิง่แวดล้อม” ระหว่าง กฟผ. ส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพม.34) และโรงเรยีนสนัป่าตองวิทยาคม 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

• การสนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการพัฒนา

กจิกรรมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรยีน อาท ิการเปล่ียน

เครือ่งใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (ตดิฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพ

เบอร์ 5) การด�าเนนิกจิกรรมโรงเรยีนคาร์บอนต�า่ลดการใช้พลังงาน 

ไฟฟ้าที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน เข้าสู่โครงการ Low 

Emission Support Scheme (LESS) ภายใต้การรับรองจาก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ และ

ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม 

ลดก๊าซเรอืนกระจกต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 เมือ่วันที ่19 กนัยายน 2562 

จากผลการด�าเนนิงานของปี 2561 ซึง่กจิกรรมโรงเรยีนคาร์บอนต�า่ 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนจ�านวน 106 โรงเรียน  

และกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต�่าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงาน

ที่บ้านนักเรียน) จ�านวน 62 โรงเรียน รวม 14,067 ครัวเรือน 

สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 10 ล้านบาท ลดการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าประมาณ 2.9 ล้านหน่วย (kWh) และสามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกได้เกอืบ 1,699 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 

นวัตกรรมการพัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
รวมทั้งสนับสนุนเงินให้เปล่าเพ่ือการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์

ส�าหรบัการฝึกอบรมการจดัการสารท�าความเย็นทีติ่ดไฟได้อย่าง

ปลอดภัยและการทดสอบ

• การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน	กฟผ.	มกีารพัฒนา

แผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือรองรับแผน 

ขบัเคล่ือนภารกิจด้านพลงังาน เพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

(EV) ในประเทศไทย ปี 2559-2579 ตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(กพช.) เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2559 โดย 

ในปี 2562 ได้ด�าเนินงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น  

23 สถานี ประกอบด้วย สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดา (AC 

Normal Charger) จ�านวน 11 สถานี และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

แบบเรว็ (DC/AC Quick Charger) จ�านวน 12 สถาน ีและด�าเนนิงาน 

จดัหารถมนิบิสัไฟฟ้า เพ่ือน�าร่องสาธิตการใช้งานรวมจ�านวน 10 คนั  

และได้ขยายผลการใช้งานรถมินิบัสไฟฟ้าในพ้ืนที่ พร้อมเปิดให้

บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าฟรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

•	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรม 

เครือ่งปรบัอากาศและเคร่ืองท�าความเยน็	(Refrigeration	and	 

Air	Conditioning	Nationally	Appropriate	Mitigation	Actions	:	 

RAC	NAMA)	กฟผ. ร่วมมอืกบัองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ของเยอรมนี (German International Cooperation : GIZ)  

ด�าเนนิโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการลดก๊าซ

เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับ

อากาศและเครื่องท�าความเย็น โดยการสนับสนุนด้านการเงิน 

เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการใช้งานจริงของอุปกรณ์ 

ในระบบท�าความเย็นทีเ่ปล่ียนมาใช้น�า้ยาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

และประหยดัพลงังานไฟฟ้าในกลุม่ผลติภัณฑ์เคร่ืองท�าความเย็น  

โดยในปี 2562 ได้สนับสนุนเงินทุนระยะส้ันส�าหรับผู้ผลิต  

เพ่ือการด�าเนินงานมาตรการทางการตลาดในอุตสาหกรรม 

เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเย็น โดยใช้สารท�าความเย็น 

ธรรมชาติ (Natural Refrigerant) ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

การดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าตามกลยุทธ์ 3 อ. จำาแนกรายกลุ่มเป้าหมาย 

ภาคครัวเรือน
(Residential)

ผู้ใช้ไฟฟ้า

ภาคธุรกิจ
(Commercial)

ภาคอุตสาหกรรม
(Industrial)

สถาบัน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(Institution)

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ประกอบด้วยการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า	(ฉลากเบอร์	5)	

1

3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า ประกอบด้วย	โครงการ
ห้องเรียนสีเขียว	ขยายสู่บ้านนักเรียนและชุมชน	
และมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอื่น	ๆ	

โครงการ

2 อาคารประหยัดไฟฟ้า ประกอบด้วย	การพัฒนาเกณฑ์
อาคารประสิทธิภาพสูงเบอร์	5	(ส�าหรับอาคารใหม่)	
การพัฒนาโครงการบ้านที่อยู่อาศัยประสิทธิภาพสูง	 
(บ้านเบอร์	5)	และการพัฒนามาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า	(EERS)
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การวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีช่วยให้ กฟผ. สามารถบรรลุภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีภายนอกได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากสามารถน�าแนวคิดและกระบวนการมาสร้าง 

องค์ความรู้ (Know-how) และนวัตกรรม (Innovation) สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ pain point ที่เกิดขึ้น หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ productivity ในระบบไฟฟ้าให้เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ระบบ

ต้นน�้าถึงปลายน�้า ได้แก่ ระบบเชื้อเพลิง ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ระบบบ�ารุงรักษา และระบบสนับสนุนต่าง ๆ หรือ 

แม้กระทัง่การต่อยอดและขยายผลงานทัง้ในเชงิพาณชิย์และเชงิสงัคม เพ่ือสร้างมลูค่าและการเตบิโตขององค์การ รวมถงึการสร้าง

คุณค่าร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการบริหารจัดการ
กฟผ. มีแนวทางการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยแยกเป็นเฟสดังนี้ 

1.	เฟสการพัฒนาแนวความคิดและโจทย์งานวิจัยและนวัตกรรม	

มีการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโจทย์ที่ กฟผ. มุ่งไปเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการนโยบาย 

งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (คนวพ.) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธาน  

เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

ทิศทางงานวิจัย เป็นกรอบของลักษณะของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ กฟผ. จะมุ่งไป ประกอบด้วย

ด�าน
สัดส�วนของ

งบประมาณวิจัย*

นวัตกรรมในระบบไฟฟ�าของประเทศ
• มุ�งเน�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม�ในระบบไฟฟ�า ทั้งภาคการผลิต ส�งและจําหน�าย 
• ตัวอย�างเทคโนโลยี : Microgrid, Energy Trading Platform

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

การแก�ไขป�ญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และลดค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานของ กฟผ.  
• มุ�งเน�นการแก�ไขป�ญหาหรือ pain point ที่เกิดขึ้นในงานด�าน O&M รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและ Productivity
 และลดค�าใช�จ�ายและการนําเข�า
• ตัวอย�างเทคโนโลยี :  IoT, Digital, Robot

การแก�ไขป�ญหาสิ่งแวดล�อม
• มุ�งเน�นป�องกนัและแก�ไขป�ญหาส่ิงแวดล�อมทีอ่าจเกดิข้ึนกระบวนการทาํงานของ กฟผ. 
 เช�น ก�าซเรือนกระจก นํา้ ฝุ�น เป�นต�น รวมถงึปรับทศันคติของชมุชนทีม่ตี�อ กฟผ. 
 ในด�านสิง่แวดล�อม
• ตวัอย�างเทคโนโลย ี: Noise Reduction, PM Detection

การอยู�ร�วมกันอย�างย่ังยืนกับชุมชน  
• มุ�งเน�นพัฒนาชมุชน ทัง้ด�านเศรษฐกจิและสังคม โดยการนาํศาสตร�
 พระราชามาประยุกต�ใช� เพ่ือให�เกดิการพ่ึงพาและอยู�ร�วมกันกับ
 ชมุชนอย�างยัง่ยนื
• ตัวอย�าง : โรงไฟฟ�าชมุชน, อปุกรณ�ช�วยคนพิการ

การมุ�งไปสู�ธุรกิจใหม�  
• มุ�งเน�นการพัฒนาธุรกิจใหม�จากผลงานวิจัย
 และนวัตกรรม โดยไม�จํากัดแค�ธุรกิจ
 ด�านพลังงาน 

* ในแต�ละป� กฟผ. มีการแบ�ง 3% ของกําไรมาเป�นงบประมาณวิจัย คิดเป�นเงินประมาณ 1000 ล�านบาท

40

25

15

10

10

ร�อยละ

ร�อยละ

47
พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.

ประจำ�ปี 2562



103-2, Former EU8

นโยบายเพื่อน�าองค์การสู่	Digital	Transformation	 

1) การเพ่ิมศกัยภาพในการดแูลรกัษาความม่ันคงด้านพลังงาน

ไฟฟ้า (Modernized and Digitalized Power System) การ

พัฒนาโรงไฟฟ้าและสถานีส่งจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้วยการน�า

เทคโนโลยี IoT เข้ามาประยุกต์ใช้

2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านอตุสาหกรรม

พลงังานไฟฟ้า (Competitiveness Enhancement) พัฒนาระบบ

การซื้อขายไฟฟ้าและให้ค�าปรึกษาด้านการใช้ไฟฟ้า

3) การพัฒนาสังคมอย่างมั่นคง และยั่งยืน (Sustainable 

Development) มุ่งพัฒนาระบบ Smart Farming ส่งเสริมการ 

เกษตรกรรม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ รวมทั้งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านสื่อ Digital 

4) การขับเคล่ือนภายในองค์การสู่การเป็นองค์การอัจฉรยิะ 

(Digital Organization) การปฏิรปูระบบการท�างานภายในองค์การ

โดยน�าเทคโนโลย ีDigital เข้ามาประยกุต์ใช้ รวมทัง้การสนบัสนนุ

ให้เกดินวัตกรรมภายในองค์การด้วยการจดัประกวด Super Cool 

Idea Contest/Hackathon และการประกวดประดิษฐ์

แผนแม่บทงานวิจัยและพฒันานวัตกรรม	5	ปี	(พ.ศ.	2561-

2565)	

• มวีตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการด�าเนนิงานด้าน

วิจยัและพัฒนา นวตักรรม และส่ิงประดษิฐ์ ให้เป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนัอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ ประกอบด้วย 2 ด้าน

ใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้านงานวิจยัและนวัตกรรม และด้านการสนบัสนนุ

และส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม  

• มุ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงาน กฟผ. พัฒนาความคิด

เชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset) รวมไปถึงความเป็น 

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) เพ่ือให้เกดินวัตกรในองค์กร 

ไปจนถึงเป็นวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) 

ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดผลงาน

นวัตกรรมทางความคดิ “Super Cool Idea Contest” เพ่ือค้นหา

สุดยอดไอเดียที่จะน�ามาพัฒนาธุรกิจใหม่ของ กฟผ. โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายคือพนักงาน กฟผ. ซึ่งในปี 2562 มีผลงานส่งประกวด

จ�านวน 114 ผลงาน และการประกวด Hackathon ภายใต้โจทย์ 

“Smart Society with EGAT” เพื่อสนันสนุนให้เกิดแนวคิดและ

รปูแบบธุรกจินวัตกรรมเชงิพาณชิย์ด้านพลังงาน และการพัฒนา

ชมุชนส�าหรบัประเทศไทย โดยมกีลุ่มเป้าหมายบคุคลทัว่ไป และ

พนักงาน กฟผ. มีจ�านวนผลงานส่งประกวดรวม 25 ผลงาน

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์และ

เครือ่งมอื รวมถงึบคุลากร เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังาน กฟผ. เกดิ

การสร้างสรรค์และแชร์แนวคิดและประสบการณ์ รวมถึงการ

ทดสอบและพัฒนาได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

2.	เฟสการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมต้นแบบ

• สนบัสนนุให้เกดิงานด้านวจิยัและนวัตกรรม ผ่านการให้ทนุ

สนบัสนนุในลักษณะของโครงการ (Project) โดยมขีอบเขตตัง้แต่

ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการวิจัยทางการตลาดเมื่อ

พัฒนาผลงานต้นแบบได้แล้ว ทัง้นี ้หน่วยงานผูข้อรบัทนุสามารถ

เป็นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. และสามารถ

เสนอได้ตลอดทัง้ปี ไม่จ�ากดัวงเงนิงบประมาณต่อโครงการ โดย 

ในปี 2562 ได้มีการขยายขอบเขตของหน่วยงานผู้ขอรับทุนฯ  

ให้ครอบคลุมถึงเอกชนและ Startup จากเดิมที่สนับสนุนเฉพาะ

หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยของรัฐและมูลนิธิ 

ไม่แสวงหาผลก�าไร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลงานวิจยัและ

นวตักรรมให้ตอบโจทย์ตลาดและผลักดนัไปสู่เชงิพาณชิย์ได้มากขึน้ 

• กระจายอ�านาจการอนมุติัและด�าเนนิการโครงการวจิยัและ

นวัตกรรมให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในสายงาน ทดแทนการรวมศูนย์

อ�านาจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินการด้านงานวิจัย

และนวัตกรรม โดยมี คนวพ. ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง

การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

• แสวงหาความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอื

มศัีกยภาพในด้านงานวิจยั ด้านการผลิตหรอืการตลาด ทัง้ภาครฐั

และเอกชน เพ่ือให้เกดิการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

เช่นในปี 2562 กฟผ. ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้มีการ

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน เพ่ือน�า

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

โดยรวม และยังร่วมมอืกบัหน่วยงานเอกชน เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ 

ในการพัฒนานวัตกรรมภายใต้โครงการ ERC Sandbox ซึ่งเป็น 

โครงการทดลองเชิงปฏิบัติการของกิจกรรมและนวัตกรรมด้าน

พลังงานของคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

3.	เฟสการต่อยอดและขยายผลงานนวัตกรรม	

• ด�าเนนิการด้านทรพัย์สนิทางปัญญา (Intellectual Property :  

IP) เพ่ือเป็นการคุ้มครองและพิทกัษ์สิทธิในผลงานหากผู้ใดละเมดิ 

โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดท�าร่างระเบียบการบริหารจัดการ

และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเป็นแนวทางในการน�า

ทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าหรือรายได้ รวมถึงจัดสรร 

ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจนและ

เป็นธรรม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเชิงรุก  

• รวบรวมผลงานวิจยัและนวัตกรรมทีส่ามารถสร้างประโยชน์

และมูลค่าให้กับ กฟผ. รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือสร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ อีกทั้งยังเป็นการ

แชร์ความรูแ้ละประสบการณ์แก่ผูป้ฏิบตังิานอืน่ ผ่านกระบวนการ

และกจิกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดผลงานท่ีคดิค้นหรอืประดษิฐ์
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ส่ิงที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ซึ่งในปี 2562 มีผลงานส่งเข้า

ประกวดรวม 67 ผลงาน และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ ์

ในเวทนีานาชาติ เพ่ือเป็นช่องทางให้นกัวิจยัหรอืนกัประดษิฐ์ กฟผ. 

ได้มีโอกาสไปพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยหรือ 

นักประดิษฐ์ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง 

ได้ทราบผลงานของต่างประเทศทีม่กีารคดิค้นพัฒนาแล้ว และน�า

ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนาผลงานสร้างประโยชน์ต่อไป

• พัฒนาช่องทางและ Business model ใหม่ ๆ ร่วมกับ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกจิเกีย่วเนือ่ง เพ่ือต่อยอดและขยายผลงานให้ไปสู่ 

เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้ง

บริษัทด้านธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Holding Company) 

เพ่ือเป็นช่องทางหนึง่ในการขยายผลสร้างธุรกิจใหม่ รวมถงึช่วย 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบายรัฐ เป็นการ 

สร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน 

• แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเร่งให ้

เกิดการต่อยอดและขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ตลาด 

เช่น การจัดท�าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง กฟผ. และ

ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) เพ่ือส่งเสริมการน�า

โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปพัฒนา 

ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานและอ่ืน ๆ 

รวมถงึสนบัสนนุภาครฐัและเอกชนในการพัฒนาและแลกเปลีย่น

องค์ความรู้และนวัตกรรม และการจัดท�าบันทึกข้อตกลงเพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่าง กฟผ. และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ 

จ�ากัด (SCG) เป็นต้น

การประเมินผลการบริหารจัดการ
ปัจจุบันมีการก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการด�าเนินงานด้านโครงการวิจัยและพัฒนา ผลการด�าเนินงาน

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผลการด�าเนินงานด้านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

1. ผลการดำาเนินงานด้านโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2558-2562 

  2558
2559
2560
2561
2562

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบวิจัย
(ล้านบาท)

จ�านวนโครงการวิจัยฯ	ที่อนุมัติ	
(โครงการ)

วงเงินที่อนุมัติ	
(ล้านบาท)

1,090.5

136.5 133.37
211

421.2
377.5

440.8

00

400
440

400

220.8

520.7

20 25 54
111

68

378.3

เป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจาก
โครงการวิจัยและพัฒนา	นวัตกรรม
ที่ด�าเนินการในปี	2562	

จ�านวนทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่ยื่นจดทะเบียนฯ	ต่อกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

ล้านบาท400 ผลงาน13

เป้าหมาย ปี 2562

ค่าเป้าหมาย
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* รางวัลที่เกิดขึ้นจากการส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์เข้าร่วมในเวทีนานาชาติ เป็นการน�าผลงานที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมภายใน กฟผ. ในปีก่อนหน้า เช่น  
 ประกวดภายใน กฟผ. ปี 2561 จะส่งในเวทีนานาชาติ ปี 2562

2. ผลการดำาเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี 2558-2562

1. ผลการดำาเนินงานด้านโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2558-2562 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การประเมินประสิทธิผลครอบคลุมและเป็นไป 

ในเชงิคณุภาพมากขึน้ จงึอยูร่ะหว่างการก�าหนดตัวชี้วดัเพิม่เติม  

เช่น การสร้างมูลค่าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

ความสอดคล้องกับนโยบาย หรืออาจก�าหนดให้ครอบคลุม

ประสิทธิผลในมิติอื่น ๆ ให้ครบทั้ง 4 ด้าน ตาม BSC ได้แก่ 

ผลลัพธ์ด้านการเงิน ผลลัพธ์ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์ด้านกระบวนการภายใน และผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้

และการพัฒนา เป็นต้น อีกทั้งยังมีการสรุปผลการด�าเนินการ

และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการ คนวพ. 

เพ่ือก�าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและทิศทางการบริหาร

จัดการอย่างต่อเนื่อง

จ�านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ได้รับรางวัล 

จากกิจกรรมภายใน	กฟผ.	
(ผลงาน)

จ�านวนรางวัลจากการ
ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์
เข้าร่วมในเวทีนานาชาติ	

(จ�านวนรางวัล)*

จ�านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ส่งประกวดภายใน

(ผลงาน)

13
25 28 26

12
6

20

34 39
33

40

58

103

82
76

ตัวชี้วัด
(จ�านวนผลงาน)

จ�านวนสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	

ในปีก่อนหน้า 
(ผลงาน)

สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่ยื่นจดต่อจ�านวนสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

(%)

ทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่ยื่นจด	 
(ผลงาน)

27.5
32.1 31.1 32.7

69.2

0

30 30 30

15

40
28

45
52

39

11 9
14 17

27

  2558
2559
2560
2561
2562

  2558
2559
2560
2561
2562
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โครงการการศึกษาศักยภาพผลการผลิตไฟฟ้าและการพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรวมแสง 
ในประเทศไทย

พลังงานแสงอาทติย์เป็นพลังงานจากธรรมชาตทิีม่คีวามสะอาด

ปราศจากมลพิษ ซึง่เวลานีถ้กูน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย เนือ่งจาก

เป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงและสามารถน�ามาใช้อย่าง 

ไม่หมดส้ิน โดยเฉพาะการน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า 

ในการนี ้กฟผ. จงึให้ความส�าคญักบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบนัเซลล์แสงอาทติย์ทีม่ปีระสทิธิภาพสงูสุด คอื เซลล์

แสงอาทติย์ชนดิเซลล์ซ้อน 3 ชัน้ (Three-junction) ซึง่เป็นเซลล์

แสงอาทิตย์ที่น�ามาใช้ในเซลล์ชนิดรวมแสง (Concentrator)  

มีประสิทธิภาพสูงกว่า 44.0% โดยประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์ 

แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนและฟิล์มบางซิลิคอน (Thin Film 

Silicon) ย่ิงไปกว่านั้นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรวมแสงจะมีการ 

ตดิต้ังระบบระบายความร้อนจากตวัเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ดงักล่าว

สามารถติดตัง้ใช้งานในพ้ืนทีภู่มอิากาศร้อนอย่างประเทศไทยได้ดี 

ด้วยแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพของเซลล์ 

แสงอาทติย์ดงักล่าว กฟผ. จงึได้สนบัสนนุทนุวิจยัให้กบัส�านกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือศกึษา

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรวมแสง 

ภายใต้สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในเส้นศูนย์สูตรและร้อนชื้น

อย่างประเทศไทย และพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรวมแสง 

ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย โดยจากการทดสอบเซลล์แสงอาทติย์

ซึ่งติดตั้ง ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ�านวน 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบแบบอยู ่กับที่โดยใช ้เซลล์แสงอาทิตย ์ชนิด  

Polycrystalline silicon ขนาด 3.20 kWp

  

2. ระบบแบบติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย ์

ชนิด Polycrystalline silicon ขนาด 3.20 kWp

 

3. ระบบแบบติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย ์

ชนิดรวมแสง (CPV) ขนาด 3.36 kWp

 

พบว่า ระบบแบบติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้เซล์แสงอาทิตย์

ชนดิ Polycrystalline silicon (ระบบที ่2) สามารถผลิตไฟฟ้าได้

สูงสดุ อีกทัง้ระบบติดตามดวงอาทติย์ยังสามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที ่

ใต้แผงและมีประสิทธิภาพสูง ส�าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด 

รวมแสง ในปัจจบุนัยงัไม่มกีารออกแบบทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย 

ท�าให้ประสิทธิภาพยังไม่สูงมากนกั แต่ทัง้นี ้กฟผ. ยังคงสนบัสนนุ

การพัฒนาเซลล์แสงอาทติย์อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้ได้ระบบทีม่คีวาม

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพสูงสดุกบัการใช้งานในประเทศไทย

กฟผ. ด�าเนนิการด้านงานวจิยัและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนือ่ง 

นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2562 กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยและ

พัฒนาให้กบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั และหน่วยงานต่าง ๆ  

รวมทั้งส้ิน 489 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 3,733 ล้านบาท 

โดยในปี 2562 ได้สนับสนุนทุนวิจัย จ�านวน 68 โครงการ เป็น

จ�านวนเงินประมาณ 378 ล้านบาท มีโครงการท่ีด�าเนินงาน 

แล้วเสรจ็ในปีรวม 29 โครงการ โดยมตีวัอย่างโครงการทีโ่ดดเด่น 

ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ดังนี้
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103-1, 103-2, 103-3, 307-1

กฟผ. ให้ความส�าคญักับการด�าเนนิงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม จึงมีการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

โดยใช้หลักวิชาการในการคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก

การพัฒนาโครงการที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ

สังคม และสุขภาพ ซึ่งมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและมี

ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือหาแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากโครงการ พร้อมกับเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม และแผนปฏิบตักิารสิง่แวดล้อมของโครงการ ทัง้ใน 

ระยะก่อสร้างและระยะด�าเนินการ โดย กฟผ. จะปฏิบัติตาม

มาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการตรวจตดิตาม

คณุภาพส่ิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาท ิคณุภาพอากาศ คุณภาพน�า้  

นิเวศวิทยาทางน�้า และการจัดการขยะและเศษวัสดุที่ใช้แล้ว  

ต่อส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

และหนว่ยงานราชการ เพือ่รับทราบทกุ 6 เดือน โดยในป ี2562 

มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม รวม 24 โครงการ ได้แก่ โครงการประเภทโรงไฟฟ้า 

11 โครงการ โครงการประเภทเหมือง 4 โครงการ โครงการ

ประเภทสายส่งไฟฟ้าแรงสงู 5 โครงการ และโครงการส่วนควบ 

อื่น ๆ อีก 4 โครงการ รวมถึงมีการรับฟังข้อคิดเห็นหรือ 

ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม 

คณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งมีหน่วยงานราชการและตัวแทน

ประชาชนรอบโครงการเป็นคณะกรรมการ ตู้รบัฟังความคิดเห็น

ในพ้ืนที่ชุมชนรอบโครงการ และระบบรับข้อร้องเรียน เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

สากลและกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

กับการด�าเนินงานขององค์กรอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีเหตุให้ต้อง

เสียค่าปรับหรือได้รับโทษอื่น

ในปี 2562 กฟผ. ได้ด�าเนนิการศกึษาและจดัท�ารายงานการ

ประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 6 รปูแบบ ตามประเภทและขนาด

ของโครงการ ได้แก่ รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ส�าหรบัโครงการกจิการหรอืการด�าเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบต่อ  

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย  

คณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชนอย่างรนุแรง (Environmental 

and Health Impact Assessment : EHIA) รายงานการประเมนิ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental 

Examination : IEE) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code  

of Practice : CoP) รายงานเกีย่วกบัการศกึษามาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

(Environmental and Safety Assessment : ESA) และรายงาน

ประมวลหลักการปฏิบัติมาตรการด้านการออกแบบติดตั้ง และ

การจัดการขยะและกากของเสียส�าหรับผู้ประกอบกิจการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก 

ที่ได้รบัยกเว้นไม่ต้องขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า 

(Mini CoP) ดังนี้ 

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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โครงการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุมัติ/ 

หน่วยงานอนุญาตโครงการ

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

บางสะพาน 2-สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

เพ่ิมเติม) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 

4 กรกฎาคม 2562

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ จอมบงึ-  

บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) คชก.  

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

• EHIA โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2  

เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก  

และใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง ขนาดก�าลังผลิตติดต้ัง 

1,470 เมกะวัตต์ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

• EIA และ IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์  

สุราษฎร์ธานี 2-ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ ์

เพ่ิมเติม พ้ืนทีป่่าชายเลน และพ้ืนลุ่มน�า้ชัน้ที ่1 บี) กก.วล. มมีติ 

เห็นชอบเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ บางละมงุ 2-  

ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) และ IEE 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กโิลโวลต์ จดุเชือ่มบางละมงุ 2-  

บางละมุง 2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิม เติม) คชก.  

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา

• EIA โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) เป็น

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชือ้เพลิงหลัก และใช้น�า้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิส�ารอง มขีนาด

ก�าลงัผลิตตดิตัง้ประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ คชก. มมีติเมือ่วันที่  

23 สิงหาคม 2562 เห็นว่ารายงานฯ มีข้อมูลเพียงพอส�าหรับ 

การพิจารณาของ กก.วล. ปัจจบุนัอยู่ระหว่างรอขอความเห็นชอบ 

จาก กก.วล.

• โครงการสถานี FSRU ท่าเทียบเรือ FSRU และท่อส่ง 

ก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นสถานี

เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ

แบบลอยน�้า (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน

โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดท�ารายงานฯ

• EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 

เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ขนาดก�าลังผลิต 

ติดตั้งประมาณ 660 เมกะวัตต์

• EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพ่ิม) เป็น

โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้

น�า้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิส�ารอง ขนาดก�าลงัผลิตตดิต้ังประมาณ 

3×830 เมกะวัตต์

• EIA โครงการโรงไฟฟ้าสรุาษฎรธานี ชุดที่ 1-2 เป็น

โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก น�า้มัน

ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง ขนาดก�าลังผลิตติดต้ังประมาณ  

2×830 เมกะวัตต์

• EIA โครงการโรงไฟฟ้าน�า้พองทดแทน เป็นโครงการผลติ

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิงหลักและใช้น�า้มนัดเีซลเป็น

เชือ้เพลงิส�ารอง ขนาดก�าลงัผลิตติดต้ังประมาณ 830 เมกะวัตต์

• EIA โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื (ส่วนเพ่ิม) ระยะที ่1  

เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ มขีนาด

ก�าลังผลิตติดตั้งประมาณ 830 เมกะวัตต์

• EIA โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กโิลโวลต์ ตาก 2-  

แม่สอด (ส่วนทีพ่าดผ่านพ้ืนทีช่ัน้คุณภาพลุ่มน�า้ชัน้ที ่1 และพ้ืนที่

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

• EIA โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ แม่เมาะ 3-  

ล�าพนู 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

• IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กโิลโวลต์ ทุง่สง-  

หาดใหญ่ 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้น ที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

• CoP และ ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า เข่ือนสิรินธร เป็นโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบ

ทุ่นลอยน�้า ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 45 MWac (ก�าลังการผลิต 

ติดตั้ง 58.5 MWdc)

• การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน�้าและ

นิเวศวิทยาทางน�้าและ Mini CoP โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์ 

แสงอาทติย์บนทุน่ลอยน�า้เขือ่นท่าทุง่นา ก�าลงัการผลิต 500 kWac  

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์เทคโนโลยโีฟโตโวลเทอกิ 

แบบทุ่นลอยน�้า

54
พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.

ประจำ�ปี 2562



103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2

0.30
0.01%

6.80
0.22% 26.69

0.87%

การใช้เชื้อเพลิง
กฟผ. ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหนิลกิไนต์เป็นเชือ้เพลิงหลกั

ในการผลิตไฟฟ้า โดยไม่มกีารน�าวสัดรุีไซเคลิมาใช้ในกระบวนการ

ผลิต อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจาก 

เชื้อเพลิงหลักมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน กฟผ. มีก�าลังผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน 3,055.42 เมกะวัตต์ สามารถผลติ

ไฟฟ้าได้ 6,042.73 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 

ในปี 2562 กฟผ. ใช้น�า้มนัปาล์มรวมทัง้ส้ิน 257.12 ล้านลติร 

เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง 

เครื่องที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการปรับปรุงอุปกรณ์ของ 

โรงไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถใช้น�า้มนัปาล์มดบิร่วมกบัก๊าซธรรมชาติ

ในการผลติไฟฟ้าในอตัราส่วน 50 : 50 เพ่ือดดูซบัน�า้มนัปาล์มดบิ 

ในตลาด ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มจากปัญหาราคา

ผลปาล์มน�้ามันตกต�่า ตามมาตรการปรับสมดุลน�้ามันปาล์ม 

ในประเทศ โดยการใช้น�้ามันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้า

การใช้เชื้อเพลิงของ กฟผ.

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.

หน่วย : เมกะวัตต์

ก๊าซธรรมชาติ
(ล้านลูกบาศก์ฟุต)

น�้ามันเตา
(ล้านลิตร)

น�้ามันดีเซล
(ล้านลิตร)

น�้ามันปาล์ม	
(ล้านลิตร)

0

0

0

297,001.05

305,735.35

370,981.58

303,583.20 

7.85

25.05

16.41

25.35

ถ่านหิน
(ล้านตัน)

14.22

15.9

73.73

13.76

27.36

42.73

11.95

28.28 257.12

2562
2561
2560
2559

ความร้อนใต้พิภพ
แสงอาทิตย์
ลม

รวม
น้�า

3,021.63
98.89%

ปี	2562
3,055.42

2,996.20
99.67%

0.30
0.01%

6.80
0.23% 2.70

0.09%

ปี	2561
3,006.00

0.30
0.01%

6.55
0.22% 2.69

0.09%

2,988.18
99.68%

ปี	2560
2,997.72

0.30
0.01%

6.55
0.22% 2.69

0.09%

2,988.18
99.68%

ปี	2559
2,997.72
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103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจการของ กฟผ.

นอกจาก กฟผ. จะด�าเนนิการส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานและ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายนอก ผ่าน

โครงการต่าง ๆ อาท ิโครงการฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 โครงการ

ห้องเรยีนสเีขยีว และโครงการน�าร่องมาตรการส่งเสรมิการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานส�าหรับผู้ผลิตและจ�าหน่ายพลังงาน 

(Energy Efficiency Resources Standard-EERS) แล้ว กฟผ. 

ยังให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร 

โดยมีการก�าหนดนโยบายการประหยัดพลังงาน แผนอนุรักษ์

พลังงานด้านไฟฟ้า มีการแต่งต้ังคณะท�างานด้านการจัดการ

พลังงานอาคารควบคมุ กฟผ. และคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ

ด้านการจดัการพลังงาน รวมถึงมมีาตรการอนรัุกษ์พลังงานด้าน

ไฟฟ้า โดยในปี 2562 ได้ด�าเนนิการติดตัง้อปุกรณ์ปรบัความเรว็

รอบเครื่องส่งลมเย็น จ�านวน 52 เครื่อง เพื่อลดการใช้พลังงาน

ในระบบปรับอากาศ ณ อาคาร ท.101 ส�านักงานใหญ่ กฟผ. 

ส่งผลให้มีปริมาณการใช้พลังงานลดลง จ�านวน 241,750.67 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี จาก 495,390.72 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี เป็น 

253,640.05 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี นอกจากนี้ ยังมีการส่ือสาร 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่าน

การฝึกอบรมและกจิกรรมเพ่ือส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานต่าง ๆ  

อาทิ การอบรมให้ความรู้เรื่อง Chill Beam และการจัดบูธ 

ให้ความรู้ด้านพลังงาน

ในปี 2562 กฟผ. ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด 62,316.40 

ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง ซือ้จากผูผ้ลิตเอกชนในประเทศ 110,031.12 

ล้านกโิลวตัต์-ชั่วโมง และซือ้จากผูผ้ลติต่างประเทศ 25,525.48 

ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง รวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและรับซื้อ 

ทั้งหมด (พลังงานไฟฟ้าสุทธิในของระบบ กฟผ.) 197,873.00 

ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีการจ�าหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าประเภท

ต่าง ๆ รวม 193,439.13 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ร้อยละ 97.76 

ของปริมาณที่ผลิตและซื้อสุทธิ) มีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ

ของ กฟผ. 1,248.31 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ร้อยละ 0.63 ของ

ปริมาณที่ผลิตและซื้อสุทธิ) และมีพลังงานไฟฟ้าทีส่ญูเสียระบบ 

กฟผ. 3,185.56 ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง (ร้อยละ 1.61 ของปรมิาณ

ที่ผลิตและซื้อสุทธิ)

หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ปี 2559

 สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
และส�านักงาน
 ปั๊มน�้าเขื่อนศรีนครินทร์
 ปั๊มน�้าเขื่อนภูมิพล
 กระบวนการผลิตภายใน 
โรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่อง  
Station Service  
(Off-Load)
 ปั๊มน�้าโรงไฟฟ้า 
ล�าตะคองชลภาวัฒนา
 กิจการเหมืองแม่เมาะ 
(สัมปทาน)
 ส�านักงานใหญ่ทั้งหมด  
(ไม่รวม Solar Cell)
	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง 
จากปีที่ผ่านมา	
	*ความเข้มข้นของการใช้ 
พลังงานไฟฟ้า	 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน/ปี)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

+317,341,422
4,405.16

476,420,000
521,233,049

82,345,455
40,825,390

29,000
90,136,416

37,324,906
รวม	1,248,314,216

76,209,000
74,390,090

1,852,000
85,957,861

34,636,761

254,590,000
403,337,082

+118,034,176
3,908.90

รวม	930,972,794

71,376,889
175,438,270

10,905,000
80,107,397

141,640,000

31,965,585

157,612,486
2,845.43

301,505,477

รวม	812,938,618

กิจการของ	กฟผ.

67,872,392
73,652,100

12,000
74,173,948

33,624,737

290,600,000
430,615,927

รวม	970,551,104

3,046.12
3,195,973 

หมายเหตุ *ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ส�านักงานใหญ่
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103-1, 103-2, 303-1

การใช้น้�า
ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้า กฟผ. จึงมี 

การบริหารจัดการน�้าตั้งแต่การควบคุมปริมาณการสูบน�้าดิบ

จากแหล่งน�า้ใกล้เคยีงต่าง ๆ อาท ิแม่น�า้ คลอง หรืออ่างเกบ็น�า้  

ให้ไม่เกินจากค่าที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตการสูบน�้า รายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment : EIA) หรือรายงาน EHIA โดยการใช้น�้าส่วนใหญ่

ของโรงไฟฟ้าสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

• น�้าใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภค คือ 

น�า้ดบิทีผ่่านการปรบัปรงุคณุภาพก่อนน�ามาใช้ในกจิกรรมต่าง ๆ 

ของโรงไฟฟ้า อาทิ การผลิตไฟฟ้า การอุปโภคบริโภค และการ

บ�ารงุรกัษาอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ โดยโรงไฟฟ้าได้บ�าบดั

และควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตและการอุปโภค 

บริโภคให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด  

รวมทั้งมีการน�ามารดน�้าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้า

• น�้าใช้ส�าหรับกระบวนการหล่อเย็น คือ น�้าดิบที่ถูกสูบ 

เข้าเครือ่งควบแน่นเพ่ือเป็นตัวกลางในการแลกเปล่ียนความร้อน 

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า จากนั้นจึงถูกส่งไปยังหอหล่อเย็น 

(Cooling Tower) เพ่ือลดอุณหภูมิ และหมุนเวียนกลับมา 

ที่เครื่องควบแน่นเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนอีกครั้ง ซึ่งโรงไฟฟ้า

มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมตามที่ก�าหนด 

ในรายงาน EIA EHIA และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด ก่อนระบายลงสู่แหล่งน�้าตามเดิม 

ในปี 2562 กฟผ. น�าน�า้จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการด�าเนนิ

กจิการ รวมถงึจ่ายให้ชมุชนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้า รวม 616,291,772 

ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน�้าผิวดิน 595,742,818 ลูกบาศก์เมตร  

น�า้บาดาล 133,631 ลกูบาศก์เมตร น�า้ฝน 19,471,212 ลกูบาศก์เมตร  

และน�้าประปา 944,111 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้

การนำาน้ำามาใช้ จำาแนกตามแหล่งน้ำา 

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

น้ำาผิวดิน
(ลบ.ม.)

นำา้บาดาล
(ลบ.ม.)

นำา้ฝน
(ลบ.ม.)

นำา้ประปา
(ลบ.ม.)

รวม
(ลบ.ม.)

น้ำาผิวดิน
(ลบ.ม.)

นำา้บาดาล
(ลบ.ม.)

นำา้ฝน
(ลบ.ม.)

นำา้ประปา
(ลบ.ม.)

รวม
(ลบ.ม.)

น้ำาผิวดิน
(ลบ.ม.)

นำา้บาดาล
(ลบ.ม.)

น้ำาฝน
(ลบ.ม.)

นำา้ประปา
(ลบ.ม.)

รวม
(ลบ.ม.)

1. โรงไฟฟ้าพลัง 
ความร้อน 
และพลัง 
ความร้อนร่วม

591,528,442 32,737 0 411,943 591,973,122 184,931,685 5,402 0 506,724 185,443,811 361,147,208 2,726 98,141 510,380 361,758,455

2. โรงไฟฟ้าพลังน�า้ 4,212,190 0 0 0 4,212,190 4,177,525 0 0 0 4,177,525 4,640,117 0 0 0 4,640,117

3. ส�านักงานใหญ่ 0 0 0 253,840 253,840 0 0 0 244,238 244,238 0 0 0 259,391 259,391

4. สถานีไฟฟ้า 
แรงสูงและ
ส�านักงาน
สังกัดสายงาน
ระบบส่ง

2,186 100,894 320 278,328 381,728 3,573 99,444 100 248,439 351,556 0 69,402 103,022 268,745 441,169

เหมืองแม่เมาะ 0 0 19,470,892 0 19,470,892 0 0 16,532,256 0 16,532,256 0 0 27,507,860 0 27,507,860

รวม 595,742,818 133,631 19,471,212 944,111 616,291,772 189,112,783 104,845 16,532,356 999,401 206,749,386 365,787,325 72,128 27,709,023 1,038,516 394,606,992

หมายเหตุ	 1.  ขอบเขตการรายงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม จ�านวน 8 โรง (โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน�้าพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้ากระบี่) โรงไฟฟ้าพลังน�้า จ�านวน 14 โรง 
(เขือ่นภูมพิล เขือ่นสริกิติิ ์เขือ่นศรนีครนิทร์ เขือ่นวชริาลงกรณ เขือ่นรชัชประภา เขือ่นอบุลรตัน์ เขือ่นสิรนิธร เขือ่นจฬุาภรณ์ โรงไฟฟ้าล�าตะคอง 
ชลภาวัฒนา เขือ่นน�า้พุง เข่ือนปากมลู เขือ่นท่าทุง่นา เขือ่นแก่งกระจาน และเขือ่นบางลาง) สถานีไฟฟ้าแรงสงูและส�านกังานสงักดัสายงานระบบส่ง  
เหมืองแม่เมาะ และส�านักงานใหญ่ 

     2.  ปริมาณการน�าน�้ามาใช้จากแหล่งน�้าผิวดิน ค�านวณจากปริมาณน�้าที่สูบเข้าซึ่งอ่านค่าจากมิเตอร์ คูณด้วยระยะเวลาการเดินเครื่อง (ในจ�านวนนี้  
ไม่รวมถงึน�า้ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ซึง่เป็นน�า้ทีสู่บเข้าและปล่อยกลับสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาติ) ส�าหรบัแหล่งน�า้ประเภท
น�้าประปา อ้างอิงข้อมูลจากการเรียกเก็บค่าบริการจากประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค

     3.  ข้อมูลการดึงน�้ามาใช้ของเหมืองแม่เมาะในบางพื้นที่มาจากการประมาณการโดยใช้ค่าที่ดีที่สุดที่สามารถเข้าถึงได้ (Best available data)
     4.  ปริมาณการดึงน�้ามาใช้ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 โดยสัดส่วนการเพ่ิมข้ึนที่ส�าคัญเกิดจากการดึงน�้าผิวดินจากแม่น�้าบางปะกงมาใช้ในการ 

เดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครือ่งที ่3 (BPK-T3) ด้วยน�า้มนัปาล์มดบิตามนโยบายของรฐับาล ระหว่างช่วงปลายเดอืนมกราคม-
สิงหาคม 2562 (โดยปกติจะเดินเครื่องปีละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 วัน เพื่อตรวจสอบเครื่องและตรวจวัด stack emission) ซึ่งโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนจะใช้น�้าในการหล่อเย็นมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
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103-2, 103-3, 303-2, 303-3, 306-1, 306-5

การนำาน้ำามารีไซเคิลและใช้ซ้ำา

สถานท่ีปฏิบัติงาน

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

น้ำารีไซเคิลและใช้ซ้ำา 
(ลบ.ม.) ร้อยละ น้ำารีไซเคิลและใช้ซ้ำา 

(ลบ.ม.) ร้อยละ น้ำารีไซเคิลและใช้ซ้ำา 
(ลบ.ม.) ร้อยละ

1. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
 และพลังความร้อนร่วม

1,925,495,279 325 1,983,216,099 1,069 2,280,317,934 630

2. ส�านักงานใหญ่ 29,160 11 31,812 13 48,096 19

รวม 1,925,524,439 312 1,983,247,911 959 2,280,366,030 578

หมายเหต ุ1.  ขอบเขตการรายงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลงัความร้อนร่วม จ�านวน 8 โรง (โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน�้าพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้ากระบี่) และส�านักงานใหญ่

     2.  ปริมาณน�้าท่ีน�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า ค�านวณจากปริมาณน�้าที่ใช้ในระบบหล่อเย็นคูณด้วยจ�านวนรอบการหมุนเวียนของน�้าในระบบดังกล่าว  
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงน�้าที่น�ามาใช้ซ�้าโดยการรดน�้าต้นไม้

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนของ กฟผ. มกีารตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้

ให้มค่ีาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนด ก่อนจะน�าไป 

ไว้ในบ่อพักน�า้ภายในพ้ืนทีข่องโรงไฟฟ้าก่อนระบายลงสู่แหล่งน�า้ 

ใกล้เคียง ซึ่งเป็นแหล่งน�้าที่ได้รับอนุญาต เช่น คลองปกาสัย 

(ปล่อยน�้าจากโรงไฟฟ้ากระบี่) และคลอง 26 (ปล่อยน�้าจาก 

โรงไฟฟ้าวังน้อย) เป็นต้น ส�าหรับโรงไฟฟ้าหลายแห่ง มีการน�า

น�า้ในบ่อพักน�า้ทีผ่่านการบ�าบัดแล้ว ไปใช้ในการรดน�า้สนามหญ้า

และต้นไม้ภายในโรงไฟฟ้าทัง้หมด โดยไม่มกีารระบายลงสู่แหล่งน�า้  

มีเพียงการระบายน�้าหล่อเย็น ซึ่งด�าเนินการลดอุณหภูมิก่อน

ระบายลงสูแ่หล่งน�า้เท่านัน้ โดยอณุหภูมขิองน�า้หล่อเยน็ทีร่ะบาย

ลงสู่แหล่งน�า้ จะถกูควบคมุให้มค่ีาอยู่ในช่วงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สัตว์น�า้และมค่ีาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนดอย่าง

ต่อเนื่อง ท้ังนี้ แหล่งน�้าท้ังหมดไม่ได้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่

คุ้มครองในระดับประเทศและสากล และไม่มีจ�านวนสายพันธุ ์

ที่อนุรักษ์และคุ้มครอง

ในปี 2562 กฟผ. มกีารระบายน�า้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

และโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 89,872,237 ลูกบาศก์เมตร 

ลงสู่แหล่งน�้าต่าง ๆ ดังนี้

หมายเหตุ โรงไฟฟ้าบางปะกงไม่มีการระบายน�้าลงสู่แหล่งน�้าในปี 2562

หน่วย : ลบ.ม.

โรงไฟฟ้า 
พระนครใต้

โรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ

โรงไฟฟ้า
วังน้อย

โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ

โรงไฟฟ้า 
น�้าพอง

โรงไฟฟ้า 
จะนะ

โรงไฟฟ้า 
กระบี่

34,684,475 1,048,770 26,280,000 18,343,734 46,919 8,859,766 608,573

แม่น�้าเจ้าพระยา

คลอง	26

แม่น�้าเจ้าพระยา

ล�าน�้าแม่จาง

แหล่งน�้าผิวดินห้วยโจด

คลองบางเป็ด

คลองปกาสัย

89,872,237
รวม
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ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากข้ึน 

ในทุกภูมิภาคของโลกส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและ 

บ่อยครัง้ ท�าให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการด�าเนนิ

ธุรกจิของ กฟผ. เช่น ปรมิาณน�า้ฝนและแสงอาทติย์ทีแ่ปรปรวน

ส่งผลกระทบต่อการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน โรงไฟฟ้า

หรือระบบส่งไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ส่งผล 

กระทบต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงข้ึน 

จะส่งผลให้พฤติกรรมความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า 

เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ท�าให้ กฟผ. ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมอิากาศ โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 กฟผ. ได้เร่ิมพัฒนาโครงการ

ลดก๊าซเรือนกระจกรวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม 

และส่ิงแวดล้อม เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศในการลด 

ก๊าซเรอืนกระจก ตามทีป่ระเทศไทยได้ให้สัตยาบนัในความตกลง

ปารสี (Paris Agreement) ภายใต้กรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations  

Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) พร้อม

กบัแสดงเจตจ�านงการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ 

(Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) ให้ได ้

ร้อยละ 7-20 ภายในปี พ.ศ. 2563 และย่ืนข้อเสนอการมส่ีวนร่วม 

ในการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี พ.ศ. 2563 (Nationally  

Determined Contribution : NDC) ให้ได้ร้อยละ 20-25  

ในปี พ.ศ. 2573 โดยในปัจจบุนั กฟผ. มกีารด�าเนนิงานต่าง ๆ ดงันี้

นโยบายและแผน
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก กฟผ. เริม่ประกาศ

นโยบายการด�าเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพ่ือ 

ลดก๊าซเรอืนกระจกในกจิกรรมของ กฟผ. มาต้ังแต่ปี 2550 และ

มกีารปรับปรงุนโยบายฯ ครัง้ที ่1 ในปี 2557 โดยปรบัเปลีย่นชือ่ 

เป็นนโยบายการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพื่อ

รองรับการขับเคล่ือนกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในฐานะ 

ผูผ้ลติไฟฟ้าหลกัของประเทศ และเพ่ือน�าเรือ่งการบรหิารจดัการ 

ก๊าซเรอืนกระจกเพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุหน่วยงานใน กฟผ. น�ามา 

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ก๊าซเรอืนกระจก ในปี 2561 กฟผ. จงึด�าเนนิการปรบัปรงุนโยบาย 

ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาค 

ผลิตไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกับแผนระยะยาวการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

กฟผ. พ.ศ. 2561-2573 และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศ

2. พัฒนาเครอืข่ายการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกในภาค

ผลิตไฟฟ้า

3. ส่งเสริมพัฒนาการด�าเนินการตามมาตรการ โครงการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ กฟผ. ทั่วทั้งองค์กร

4. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้

เกดิการลดก๊าซเรอืนกระจกอย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัการปรบัตวั 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดคาร์บอน

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

ระยะยาว (พ.ศ. 2573)

รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ ในส่วนที่ กฟผ. รับผิดชอบ ต่อคณะท�างานประสานงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน

ตัวชี้วัด

10 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

4
ค่าเป้าหมาย

การจัดการก๊าซเรือนกระจกและมลสารทางอากาศ

ก�าหนดเป็น 2 ระยะ 
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• พัฒนามาตรการ โครงการ และบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข�องกับการลดก�าซเรือนกระจก 
 รวมทั้งกําหนด Base Line และพัฒนาวิธีคํานวณให�เป�นไปในทิศทางเดียวกัน 
• ดําเนินการลดก�าซเรือนกระจกตามมาตรการของ กฟผ. ให�ได�ตามเป�าหมาย
• สนับสนุนให�เกิดกิจกรรมลดก�าซเรือนกระจกภายในองค�กร

• ส�งเสริมการพัฒนาบคุลากรให�มศัีกยภาพในการดําเนนิงานด�านก�าซเรอืนกระจก 
 (แยกตามระดบัและการมสี�วนร�วม) 
• สร�างจิตสํานกึและความตระหนกัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการก�าซเรอืนกระจก
 ให�แก�ผู�มสี�วนได�เสยี
• สร�างเครือข�ายความร�วมมอืด�านการจดัการก�าซเรอืนกระจกร�วมกบักลุ�มผู�ผลิต 
 (IPP SPP) กลุ�มผู�ใช� (กฟน. กฟภ. ผู�ใช�ไฟฟ�าทีร่บัซือ้โดยตรง) และหน�วยงาน
 ของรัฐทีเ่กีย่วข�องกับการจัดการก�าซเรือนกระจก (กกพ. อบก. สผ. เป�นต�น)

    ยุทธศาสตร�ที่ 1
  การลดก�าซเรือนกระจกให�บรรล

ุ

เป�าหมายขององค�กร 

• ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ� ที่เกี่ยวข�องกับการแก�ป�ญหา
 ด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• พัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ�าให�เตรียมการปรับตัว (Adaptation) มีความสามารถ
 ในการรับมือและภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ยุทธศาสตร�ที่ 4
การวิจัยและพัฒนา 

    ยุทธศาสตร�ที่ 2
  การสร�างความเข�าใจ การรบัรู�แล

ะ 

ความร�วมมือกับผู�มีส�วนได�เสีย

• สร�างความเชื่อมั่นในการเป�นผู�นําด�านการบริหารจัดการ
 ก�าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ�า

    ยุทธศาสตร�ที่ 3
  การเป�นหน�วยงานกลางด�านการ

ลดก�าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ�า 

แผนระยะยาวการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	กฟผ.	พ.ศ.	2561-2573 เพื่อก�าหนดแนวทางในการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร	การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใน กฟผ. อยู่ภายใต้ 

การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ. ท�าหน้าท่ีในการด�าเนินงานและการประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานในการบริหารจดัการก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้  

กองบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ท�าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใน 

องค์กร พร้อมทั้งศึกษาศักยภาพและประเมินความเป็นไปได้ร่วมกับทุกสายงาน เพ่ือให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุม 

ทั่วทั้งองค์กร

การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ได้พัฒนารูปแบบและขยายขอบเขตการรายงาน ISO14064-1 

ประจ�าปี 2561 ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การด�าเนินงานของ กฟผ.  

ทัง้ โรงไฟฟ้า เข่ือน และส�านกังาน ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูกจิกรรม 

ที่ก่อให้เกิดการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

แบ่งออกเป็น 3 ขอบเขต โดยมปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ตามแหล่งก�าเนิดประเภทต่าง ๆ ดังนี้

การประเมนิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม	

กฟผ. ได้ด�าเนินการประเมินและจัดท�ารายงานการปล่อยและ 

ดดูกลับก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14064-1 

(Greenhouse Gases-Part 1: Specification with Guidance at 

the Organization Level for Quantification and Reporting  

of Greenhouse Gas Emissions and Removals) ซึง่ในปี 2562 กฟผ.  
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103-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน ISO14064-1 ของปี 2562

หมายเหตุ	:	• ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี 2561 ผ่านการทวนสอบและได้รบัการรบัรองจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิิ  
       สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.)
      • ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2562 อยู่ระหว่างการทวนสอบในปี 2563
      • ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2561 และ 2562 ใช้ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) จาก Global  
       Warming Potential Values 100 Years-the IPCC’s Fifth Assessment Report (AR5)

กฟผ. ก�าหนดขอบเขตขององค์กรเป็นแบบควบคุมการ 

ด�าเนินงาน (Operational Control) ซึ่งองค์กรท�าการประเมิน

และรวบรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

ท่ีเกิดขึ้นของส�านักงาน เหมือง และหน่วยผลิต ภายใต้อ�านาจ 

การควบคุมการด�าเนินงานขององค์กร ไม่นับรวมปริมาณการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากโรงงาน/บริษัท

ทีอ่งค์กรมส่ีวนเป็นเจ้าของ แต่ไม่มอี�านาจควบคมุการด�าเนนิงาน 

ทัง้นี ้ก๊าซเรือนกระจกทีพิ่จารณา ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน  

(PFCs) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) และซัลเฟอร์เฮกซะ 

ฟลูออไรด์ (SF6) โดยอ้างอิงข้อมูลค่าศักยภาพในการท�าให้เกิด

ภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) จาก Global 

Warming Potential Values 100 Years-the IPCC’s Fifth 

Assessment Report (AR5) ส�าหรับค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) สมมติฐานที่ใช้ วิธีการ

ประเมนิการก�าหนดปีฐาน และการจดัท�ารายงานการปล่อยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ได้ด�าเนินการให้สอดคล้อง

กับข้อก�าหนดตามมาตรฐาน ISO14064-1

การประเมนิความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	กฟผ. ประเมนิความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อพลังงานไฟฟ้า 

ที่ผลิตได้ (kgCO2/kWh) โดยใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2) (ขอบเขตท่ี 1 รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กรตามมาตรฐาน ISO14064-1 เฉพาะการเผาไหม้เชือ้เพลงิเพ่ือผลิตไฟฟ้า ไม่นบัรวมกจิกรรมอืน่ ๆ) และข้อมลูพลังงานไฟฟ้า 

ทีผ่ลิตได้สุทธิ (MWh) ค�านวณตามมาตรฐานของ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2  

Energy ซึง่ก๊าซเรอืนกระจกทีท่�าการพิจารณา ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2562 กฟผ. มกีารประเมนิความเข้มข้นของการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกต่อพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้ ดังนี้

ขอบเขตที่	1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงจากกจิกรรมขององค์กร 
ประกอบด้วย	:	การเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า การใช้
รถยนต์ขององค์กร การปล่อย CO2 ในกระบวนการก�าจัด SO2 (FGD) 
และการใช้ SF6 ในการดับ Arc ระบบไฟฟ้าแรงสูง

ขอบเขตที่	2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจาก 
การใช้พลังงาน  
ประกอบด้วย	:	การใช้ไฟฟ้าจากภายนอก

31,064,432.00
31,245,606.44

รวม 2561 (tCO2e)
2562 (tCO2e)

31,058,869.00
31,239,074.05

1

5,269.00
5,499.08

2

ขอบเขตที่	3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ 
ประกอบด้วย	:	การใช้กระดาษ

294.00
1,033.31

3
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การดำาเนินการลดก๊าซเรือนกระจก
การลดก๊าซเรือนกระจกระดับมาตรการ	ในปี 2562 กฟผ.  

ได้มุง่มัน่พัฒนาการประเมนิผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิต

ไฟฟ้า โดยได้ร่วมกบัส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

ส�านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (สผ.) และองค์การบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ปรับปรุง

มาตรการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ให้ครอบคลุม 

ทัง้ของ กฟผ. และผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ เพ่ือตอบสนองต่อแผนการ

ลดก๊าซเรอืนกระจกในระดบัประเทศ โดยมมีาตรการประเมนิผล 

การลด 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้า และมาตรการ

เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอปุกรณ์เบอร์ 5 ทัง้นี ้กระบวนการ

คัดเลือกมาตรการ การก�าหนดปีฐาน สมมติฐานที่ใช้ วิธีการ

ค�านวณ รวมถงึกระบวนการตรวจวดั รายงาน และการทวนสอบ  

(Measurement, Reporting and Verification : MRV) เป็นไป 

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก 

ในระดบัมาตรการส�าหรบัภาคพลังงาน ซึง่ผ่านความเหน็ชอบจาก

คณะท�างานประสานงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของกระทรวงพลังงาน

ในปี 2562 กฟผ. ได้ทวนสอบและรายงานผลการด�าเนนิงาน

ลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ในระดับมาตรการ 3 มาตรการ 

มีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส้ิน 8,442,740 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) ดังนี้ 

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ปี 2561-2562

8,276,417
8,442,740

757,269
814,010

มาตรการเกณฑ์มาตรฐาน 
และติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5

4,004,926
3,363,249

มาตรการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานทดแทน

3,514,222
4,265,481

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตไฟฟ้า

รวม 2561 (tCO2e)
2562 (tCO2e)

หมายเหตุ	:	ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก โดยอ้างอิงตามค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่ง (Grid Emission Factor)  
      ประจ�าปี 2561

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. เทียบการดำาเนินงานกับปีฐาน 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปี ร้อยละ 

การเปลี่ยนแปลง2561 2562

การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตไฟฟ้า* 15,548,041.18 15,834,124.07 1.84%

การเผาไหม้ถ่านหินในกระบวนการผลิตไฟฟ้า* 14,828,634.47 14,608,453.89 -1.48%

การเผาไหม้น�้ามันดีเซลในกระบวนการผลิตไฟฟ้า* 64,062.36 85,653.10 33.70%

การเผาไหม้น�้ามันเตาในกระบวนการผลิตไฟฟ้า* 24,246.96 79,300.11 227.05%

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (tCO2e)* 30,464,984.97 30,607,531.17 0.47

ปริมาณไฟฟ้าสุทธิ (kWh)** 61,515,095,799 63,316,402,601 2.93

CO2 Intensity (kgCO2e/kWh) 0.4952 0.4834 -2.39

หมายเหตุ: * ทีม่า : ข้อมลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงแต่ละชนดิ ปี 2562 และ 2561 จากแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่1  
      รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14064-1 ปี 2562 และ 2561
    ** ที่มา : รายงานข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตสุทธิ จ�าแนกตามประเภทโรงไฟฟ้า ปี 2561 และ 2562 ฝ่ายควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า กฟผ.  
      (16 เมษายน 2563)
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การลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ	กฟผ. พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ  

โดยในระดับสากล กฟผ. ด�าเนินการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  

ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ดังนี้

หมายเหตุ :  • ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าลดได้ตามที่ระบุในเอกสารการขึ้นทะเบียนโครงการ (PDD)
      • ก๊าซเรือนกระจกที่ท�าการพิจารณา ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ในระดบัประเทศ กฟผ. ด�าเนนิการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจภายใต้มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 

Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ดังนี้

โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ของ กฟผ.

โครงการ

หน่วย : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่คาดว่าลดได้ต่อปี (CERs)* (tCO2/yr)

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
เขื่อนแม่กลอง

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ทับสะแก

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
เขื่อนเจ้าพระยา

โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รวม

18,392

41,741

3,618

34,967

98,718

หมายเหตุ	:	• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าลดได้ตามที่ระบุในเอกสารการขึ้นทะเบียนโครงการ (PDD)
      • ก๊าซเรือนกระจกที่ท�าการพิจารณา ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจภายใต้มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของ กฟผ.

โครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้ากังหันลม 
ล�าตะคอง 2×12 

เมกะวัตต์

โครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า
เขื่อนกิ่วคอหมา

โครงการ โครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
เขื่อนนเรศวร

โครงการระบบ 
ผลิตไฟฟ้ากังหันลม 

ล�าตะคอง  
2×1.25 เมกะวัตต์

โครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า

ล�าราง 
ชลประทาน

โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
เขื่อนแควน้อย 
บ�ารุงแดน

โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
เขื่อนขุนด่าน 
ปราการชล

รวม

21,540

81,643

18,47921,198 15,363
2,351 6,796

167,370

หน่วย : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่คาดว่าลดได้ต่อปี (TVERs)* (tCO2/yr)
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ในปี 2561 กฟผ. ได้ริเริ่มการสร้างเครือข่ายภาคผลิตไฟฟ้า

ที่ผนึกก�าลังท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก 

ให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส�านกันโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมพัฒนา 

แนวทางการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า  

ส่งผลให้สามารถประเมนิการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า

ครอบคลมุทัง้ของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ท�าให้

ปัจจบุนัภาคผลติไฟฟ้ามส่ีวนส�าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายการลด 

ก๊าซเรือนกระจกตามแผนการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 

ที่เหมาะสมของประเทศ (National Appropriate Mitigation 

Action : NAMA) และมัน่ใจได้ว่าภาคผลติไฟฟ้าจะเป็นส่วนส�าคญั 

ท่ีสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อเสนอ

การมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก และ 

การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลัง 

ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) (Nationally Determined Contribution :  

NDC) ภายในปี 2030 ได้อย่างแน่นอน

การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดท�า พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีรายละเอียดที่จะส่งเสริมให้เกิดการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมภายในประเทศ โดยการ

ก�าหนดกลไก เช่น ระบบซื้อขายใบอนุญาต และแนวทางให้กับ

ภาคส่วนต่าง ๆ โดย กฟผ. ได้ตดิตามเรือ่งดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ  

และเตรียมพร้อมสนับสนุนการด�าเนินการตาม พ.ร.บ. การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2562 กฟผ. ได้ร่วมมือ 

กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand  

Voluntary Emission Trading Scheme : Thailand V-ETS) 

ศึกษาแนวทางการจัดท�าระบบ ETS ส�าหรับภาคผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 เพ่ือให้สอดคล้อง

ตามแผนปฏิรูปประเทศที่ก�าหนดให้

เครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า 

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ T-VER ได้รับการรับรอง ปี 2562

ในปี 2562 กฟผ. ได้รบัการรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 

จ�านวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 30,365 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ดังนี้

โครงการ ระยะเวลาการคิดเครดิต ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (tCO2e)

ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมล�าตะคอง 12x2 MW 1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 26,050

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนกิ่วคอหมา 1 มิถุนายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 4,315
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ปรมิาณความเข้มข้นของมลสารทีต่รวจวัดจากปล่องโรงไฟฟ้า 

กฟผ. ปี 2562 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปริมาณสารเจือปน 

ในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ�าหน่ายพลังงาน

ไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 และ

มาตรฐานควบคุมการปล่อยอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ตาม

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2552 

และจากการเปรียบเทียบข้อมูล stack emission ปี 2561 และ 

2562 พบว่า ปริมาณการปล่อยมลสารทางอากาศจากโรงไฟฟ้า 

กฟผ. (ตัน/ปี) ลดลงจากเดิม โดย SO2 ลดลงร้อยละ 15 NOx  

ลดลงร้อยละ 10 และฝุ่นละอองลดลงร้อยละ 26 เนื่องจากใน 

ภาพรวมโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มชีัว่โมงการเดนิเครือ่งลดลงร้อยละ 6  

ประกอบกับ กฟผ. มีการปลดโรงไฟฟ้าหมดอายุออกจาก 

ระบบ เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่4-7 (29 สิงหาคม 2562) 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครือ่งที ่1 และ 2 (emergency  

standby mode ต้ังแต่ปี 2557 และปลดเมื่อ 15 ธันวาคม 

2562) และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชดุที ่1 และ 2 (31 ธนัวาคม 2561)  

ซึ่งโรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลย ี

การผลิตแบบเก่า มอีปุกรณ์ในการก�าจดัมลสารทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ในการก�าจดัต�า่กว่าโรงไฟฟ้าใหม่ในปัจจบุนั ทัง้นี ้กฟผ. ได้ด�าเนนิการ 

ตรวจสอบการท�างานของระบบ CEMS ทั้ง 8 โรงไฟฟ้า ปีละ  

2 ครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS 

มีความถูกต้องแม่นย�า

ส�าหรบัการปล่อยมลสารอืน่ ๆ จากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ. นัน้ 

พบว่า ไม่มกีารปล่อยสาร POP, VOC และ HAP ออกจากปล่อง

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เนือ่งจากไม่มสีารดงักล่าวเป็นองค์ประกอบ

อยู่ในเชือ้เพลงิที่ใช้ในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. (รวมไปถงึไม่มกีารผลิต 

น�าเข้า หรอืส่งออกสารท�าลายโอโซนทกุชนดิในกระบวนการผลิต

ไฟฟ้า เนื่องจากในปี 2541 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก�าหนด

มาตรฐานการควบคมุเกีย่วกบัสารท่ีท�าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 

โดยห้ามใช้สารในกลุม่ CFC-11, CFC-12 และควบคมุการน�าเข้า

สารทีท่�าลายชัน้บรรยากาศโอโซน และยกเลิกการใช้สาร CFC-13,  

CFC-14, CFC-15, เมทิลคลอโรฟอร์ม และสารฮาลอน)

การปล่อยก๊าซและสารในอากาศประเภทต่าง ๆ 
กฟผ. มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการปล่อย 

มลสารทางอากาศจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นการเกบ็ข้อมลูปรมิาณ 

ความเข้มข้นก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง (Particulate Matter : PM) 

ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ. จ�านวน 8 โรงไฟฟ้า  

โดยข้อมูลที่ได้จะน�ามาใช้ในการค�านวณอัตราการระบาย 

มลสารในหน่วยของตันต่อปี กฟผ. ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจริง 

จากปล่องโรงไฟฟ้า (Site specific data) จ�านวน 2 ส่วน  

ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณการระบายมลสาร (Pollutants 

emission quantity data) และข้อมูลการเดินเครื่องจริงของ 

โรงไฟฟ้า (Power plant service hours data) ซึง่ข้อมลูปรมิาณ

การระบายมลสารดังกล่าวประกอบด้วย

1. การเก็บข้อมูลจากระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก

ปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนือ่ง (Continuous Emission Monitoring  

System : CEMS) ที่ติดต้ังบริเวณปล่องโรงไฟฟ้า เป็นระบบ

การตรวจวัดปริมาณการปล่อยมลสารจริงจากปล่องโรงไฟฟ้า

อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา เพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบปรมิาณ 

การปลดปล่อยมลสารจากปล่อง โดยค่าท่ีได้เป็นค่าที่มีความ

น่าเชื่อถือมากกว่าค่าที่ได้จากวิธีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีอื่น ๆ 

เนื่องจากเป็นการเก็บตัวอย่างตามสถานะการเดินเคร่ืองจริง  

โดยด�าเนินการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานของ US. EPA

2. การเกบ็ข้อมลูด้วยวธีิ Stack sampling เป็นการเกบ็ข้อมลู

ปริมาณการปล่อยมลสารจริงจากปล่องโรงไฟฟ้า ความถี่ปีละ  

2 ครั้ง และน�ามาใช้เป็นตัวแทนข้อมูลปริมาณการปลดปล่อย 

มลสารตลอดทั้งปี ซึ่งข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของ NOx,  

SO2, PM, ปริมาณ O2 และ Flow rate ที่ได้จะเก็บข้อมูล 

ที่สถานะการเดินเครื่องอย่างน้อย 80% ของ Full load ตาม 

วิธีมาตรฐานของ US EPA code 40 App F 

ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ NOx, SO2 และ 

PM จากวิธี Stack sampling และจากระบบ CEMS จะถูก

น�ามาค�านวณปริมาณการระบายมลสารรายปีในหน่วยตันต่อปี  

โดยน�าไปคูณกับ %Oxygen, Flue gas flow rate (m3/s)  

ณ เวลาที่ตรวจวัด และข้อมูลการเดินเคร่ืองจริงของโรงไฟฟ้า 

(Power plant service hours) แสดงดังสมการ

E  = Total Emissions (kg/year)
C  = Pollutants concentration (mg/m3) @ 7% excess O2, 25 °C,  
   760 mmHg, dry basis

%O2  = Percentage of flue gas excess oxygen (%)
QS  = Flue gas flow rate (m3/sec) at actual O2, 25 °C, 760 mmHg, dry basis
SH  = Power plant service hours (hour/year)

E	=	C	x	(20.9%	-	O2)	x	Qs	x	SH	x	3.6	x	10
-3

(20.9	-	7)
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โรงไฟฟ้า หน่วยการผลิต เชื้อเพลิง

ปริมาณความเข้มข้นมลสาร4/ อัตราการระบายมลสาร (ตัน/ปี)

SO2 มาตรฐาน3/ NOx มาตรฐาน3/ ฝุ่น
ละออง มาตรฐาน3/ SO2 NOx

ฝุ่น
ละออง

แม่เมาะ พลังความร้อน เครื่องที่ 41/ ลิกไนต์ 16-201 320 194-405 500 4 180 1,329.82 2,263.46 17.16

พลังความร้อน เครื่องที่ 51/ ลิกไนต์ 16-201 320 194-405 500 4 180 702.79 1,130.91 8.81

พลังความร้อน เครื่องที่ 61/ ลิกไนต์ 30-165 320 253 -389 500 12 180 759.4 1,754.7 33.4

พลังความร้อน เครื่องที่ 8 ลิกไนต์ 0-159 320 128-307 500 4-7 180 2,153.3 4,734.2 57.1

พลังความร้อน เครื่องที่ 9 ลิกไนต์ 12-153 320 189-312 500 4-7 180 1,535.3 3,495.0 47.0

พลังความร้อน เครื่องที่ 10 ลิกไนต์ 7-160 320 130-268 500 5-6 180 2,051.3 3,322.2 55.6

พลังความร้อน เครื่องที่ 11 ลิกไนต์ 12-206 320 45-326 500 3-6 180 2,688.2 4,066.7 47.2

พลังความร้อน เครื่องที่ 12 ลิกไนต์ 13-163 320 151-286 500 3-6 180 1,830.1 4,053.3 46.2

พลังความร้อน เครื่องที่ 13 ลิกไนต์ 14-178 320 111-288 500 2-8 180 2,275.9 3,506.8 49.2

ทดแทน เครื่องที่ 4-7 2/ ลิกไนต์ 13-81 180 8-98 200 2-7 80 832.9 1,165.0 24.8

บางปะกง พลังความร้อน เครื่องที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ
และน�้ามัน
ปาล์มดิบ

0.41-1 320 67-150 200 2-4 120 18.0 1,271.9 22.7

พลังความร้อน เครื่องที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 1-2 320 113-129 200 2-3 120 1.1 71.2 0.6

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 0.04-1 60 172-192 230 6-14 60 0.1 27.7 0.9

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5 ก๊าซธรรมชาติ 0.04-1 20 29-52 120 3-4 60 3.2 1,154.5 47.6

กระบี่ พลังความร้อน เครื่องที่ 1 น�้ามันเตา 10-79 450 94-104 180 22-24 120 112.4 153.9 19.0

พระนคร
ใต้

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0 60 11-33 175 1-6 60 0.0 70.5 5.6

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 0-1 20 54-64 120 1-6 60 18.1 2,165.2 72.9

วังน้อย พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 0.04-1 60 97-101 175 4-7 60 0.4 123.3 3.9

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 ก๊าซธรรมชาติ 0.04-0.44 20 17-21 120 2-3 60 11.3 605.1 37.0

น�้าพอง พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 3-5 60 215-234 250 5-6 60 95.8 3,633.1 46.7

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 3-5 60 197-230 250 4-7 60 92.6 3,606.9 51.6

จะนะ พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 0.04-1 20 28-35 120 3-6 60 6.1 716.7 47.4

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0.19-0.43 20 10-12 120 1-5 60 17.4 385.6 52.2

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ดีเซล 0.80 260 120.05 180 7.20 120 0.5 52.5 1.7

พระนคร 
เหนือ

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ก๊าซธรรมชาติ 0.04-0.60 20 36-44 120 1-4 60 15.3 1,195.4 35.9

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ 0.07-0.13 20 5-9 120 1-4 60 4.5 225.3 41.3

หมายเหตุ 1/ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่4-7 ปลดออกจากระบบเมือ่วันที ่29 สงิหาคม 2562 และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่7 มสีถานะเป็น Reserve Shutdown

 2/ โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

 3/ ค่ามาตรฐานปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

  พ.ศ. 2547 และค่ามาตรฐานควบคมุการปล่อยอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2552

 4/ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (Part per million : ppm) ฝุน่ละออง หน่วย : มลิลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร  

  (mg/m3)

ปริมาณการปล่อยมลสารจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2562
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• ด�าเนนิการปลกูป่าทดแทน เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูป่าและระบบ

นิเวศดั้งเดิมในบริเวณพ้ืนที่โครงการ โดยพิจารณาการปลูกป่า 

ที่ประกอบด้วยพืชท่ีเป็นอาหารของสัตว์และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย 

ของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ 

• ด�าเนินการปลูกป่าบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงในลุ่มน�้าชั้น 1บี 

และบริเวณพ้ืนที่ป่าเส่ือมโทรมในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ โดย

ภายหลังจากการปลูกได้มีการตรวจสอบอัตราการรอดตายของ

ต้นไม้และด�าเนินการปลูกซ่อมแซมทันที

• ด�าเนินงานศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบการมีส่วนร่วม

ของประชาชนด้านผลกระทบต่อสัตว์ป่า เป็นระยะเวลา 5 ปี

พันธุ์พืชและสัตว์	จากการส�ารวจพ้ืนที่โครงการกังหันลม 

ผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง ระยะที ่2 พบพืชทีเ่ป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.  

ไม้หวงห้ามธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดไม้หวงห้าม  

พ.ศ. 2530 ได้แก่ โมกมัน สีเสียด ต้ิว หมีเหม็น และเขลง 

นอกจากนี้ บริเวณพ้ืนที่โครงการไม่พบพืชหายาก และพืช 

ใกล้สญูพันธ์ุตามสถานภาพของพืชทีถ่กูคุกคามของประเทศไทย 

โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม (ONEP, 2006) และสถานภาพของพืชตามการ

จ�าแนกพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2548)

ส�าหรบัสัตว์ป่า บรเิวณพ้ืนทีโ่ครงการ พบสัตว์ป่าทีม่สีถานภาพ

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและ

คุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และประกาศเพ่ิมเติมสตัว์ป่าคุม้ครอง

ชนดิทีเ่พาะพันธ์ุได้ พ.ศ. 2546 ในกลุ่มสตัว์เล้ียงลกูด้วยนม จ�านวน 

2 ชนิด ได้แก่ ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ และพังพอนเล็ก กลุ่มนก 

จ�านวน 59 ชนิด เช่น นกยางกรอกพันธุ์จีน เหยี่ยวรุ้ง นกเค้ากู่  

เป็นต้น กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน จ�านวน 4 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าสวน  

กิ้งก่าหัวแดง ตะกวด และงูสิงบ้าน และกลุ่มสัตว์สะเทินน�้า 

สะเทนิบก จ�านวน 1 ชนดิ ได้แก่ คางคกหวัราบ และเมือ่พิจารณา

สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย ซึ่งจัดสถานภาพโดย

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

และพิจารณาสถานภาพการถูกคุกคามในระดับโลก (IUCN  

Red List of Threatened Species) โดย IUCN มรีายละเอยีด ดงันี้

สถานภาพการถกูคุกคามในประเทศไทย ไม่พบสัตว์ป่าที่ได้รบั 

การขึ้นทะเบียนการถูกคุกคามในประเทศไทย

สถานภาพการถูกคุกคามในระดับโลก (IUCN Red List of 

Threatened Species) พบสัตว์ป่าท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนตาม

การจดัสถานภาพอนรุกัษ์สัตว์ป่าของ IUCN โดยจดัอยู่ในกลุ่มชนดิ

ที่เป็นที่กังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) ทุกชนิดในกลุ่ม 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และกลุ่มนก ส�าหรับกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 

และกลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกที่พบยังไม่ได้รับการก�าหนด

สถานภาพจาก IUCN

กฟผ. มีการศึกษาสภาพพ้ืนที่ต้ังโครงการ และบริเวณ

โดยรอบโครงการ เพ่ือประเมินผลกระทบด้านระบบนิเวศก่อน 

ด�าเนินโครงการ อาทิ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง 

ระยะที่ 2 ดังนี้

พื้นที่ด�าเนินการ	โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง  

ระยะที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณสันเขา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต�าบล

คลองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และพ้ืนที่ป่าบริเวณ

ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

โครงการฯ มขีนาดพ้ืนทีป่ระมาณ 160,256 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

กังหันลมจ�านวน 12 ต้น โดยโครงการต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนที่

ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้น 1บี และบริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ

จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ ป่าเขาเตียน-เขาเขือ่นล่ัน และป่าปากช่อง-

ป่าหมูสี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่จัดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 

ส�าหรับคุณค่าทางระบบนิเวศภายในพ้ืนที่ตั้งโครงการ ด้าน 

องค์ประกอบและหน้าที่ของป่าในสภาพธรรมชาติโดยปราศจาก 

การรบกวน หรอืได้รบัการรบกวนจากปัจจยัต่าง ๆ น้อยทีสุ่ด พบว่า  

มีคุณค่าทางระบบนิเวศในระดับปานกลาง มีความหลากหลาย 

ของชนิดพันธุ์ มีความสามารถในการสืบพันธุ์ และการทดแทน

ของต้นไม้ตามธรรมชาติได้

ผลกระทบต่อระบบนเิวศ	การผลิตไฟฟ้าจากโครงการกงัหนัลม 

ผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง ระยะท่ี 2 เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม 

ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม 

ส�าหรับพ้ืนที่ของโครงการมีลักษณะเป็นป่าที่ก�าลังฟื้นคืนสภาพ 

จากการใช้ประโยชน์ของชมุชนในอดตี ซึง่ปัจจบุนัโครงการอยู่ใน 

ระยะด�าเนินการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม ้

แต่อย่างใด ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า พบสัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์

ป่าประจ�าถิ่นซึ่งสามารถปรับตัวและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในการด�ารงชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

อย่างไรก็ตาม พบกลุ่มนกและค้างคาวอาจได้รับผลกระทบ 

ในระดบัความรนุแรงไม่มากจากการบนิชนใบพัดของระบบกงัหนัลม  

ทั้งนี้ กลุ่มนกที่มีโอกาสบินชนใบพัดของระบบกังหันลม ได้แก่

กลุ่มนกที่มีขนาดใหญ่และกลุ่มนกอพยพ ซึ่งบริเวณโครงการยัง 

ไม่พบกลุ่มนกดงักล่าว ส�าหรบัค้างคาวเป็นสัตว์ทีม่กีารท�ากิจกรรม

ในเวลากลางคืนโดยใช้ความถี่คล่ืนเสียง ซึ่งความถี่คล่ืนเสียง 

ของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อการท�ากิจกรรมของค้างคาว 

ทัง้นี ้โครงการมกีารก�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า และ 

มกีารปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั โดยมรีายละเอยีดการด�าเนนิงาน 

ดังนี้

ความหลากหลายทางชีวภาพ
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พื้นที่อนุรักษ์หรือฟื้นฟู
กฟผ. ตระหนักถึงความส�าคัญของการฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ 

เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาโครงการ โดย

ในปี 2562 ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้าน

ทรัพยากรป่าไม้บริเวณเหมืองลิกไนต์และเหมืองหินปูนแม่เมาะ

การด�าเนินการท�าเหมืองถ่านหินลิกไนต์และเหมืองหินปูน

ของ กฟผ. ในพื้นที่อ�าเภอแม่เมาะ มีกิจกรรมการเปิดพื้นที่โดย

ตัดต้นไม้ออกจากบริเวณที่ต้องการท�าเหมืองก่อนจะด�าเนินการ

ขุดถ่านหินลิกไนต์และหินปูนขึ้นมาใช้ประโยชน์ ในกระบวนการ

ของการท�าเหมอืง ซึง่ถอืเป็นการรบกวนทรพัยากรทางธรรมชาติ

ที่มีอยู่เดิม ดังนั้น กฟผ. จึงตระหนักถึงการฟื้นฟูทรัพยากร

ป่าไม้ในพ้ืนที่หลังจากการท�าเหมืองเสร็จสิ้นแล้วตามเงื่อนไข

สัมปทาน โดยเริ่มฟื้นฟูด้วยการปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปี 2525 และ

ด�าเนนิการตดิตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงสังคมพืช ผลผลิตทาง 

ด้านชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ 

ปี 2550 จ�านวน 6 พ้ืนที่ โดยในปี 2562 ด�าเนินการเพ่ิมเติม  

2 พื้นที่ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 8 พื้นที่ ได้แก่

1) พ้ืนที่ประทานบัตร 3-6/2530, 30-46/2535 จ�านวน 

4 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีฟื้นฟูสภาพ (NW Dump) บริเวณพ้ืนที่ทิ้ง 

ขี้เถ้า บริเวณพื้นที่ฟื้นฟูสภาพ (SW Dump) และพื้นที่ข้างเคียง

ที่คงสภาพเดิม  

2) พ้ืนทีป่ระทานบตัร 24394-24404/14602-14612 จ�านวน 

2 พื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่ฟื้นฟูสภาพ (สนามกอล์ฟ) และบริเวณ

พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ (NE Dump)

3) พ้ืนทีฟ้ื่นฟูสภาพเหมอืงหนิปนู จ�านวน 1 พ้ืนที ่(ด�าเนนิการ 

เพิ่มเติมในปี 2562)

4) พื้นที่ป่าธรรมชาติ จ�านวน 1 พื้นที่ (ด�าเนินการเพิ่มเติม

ในปี 2562)

วิธีการศึกษา	 ศึกษาสังคมพืชบริเวณเหมืองลิกไนต์และ 

เหมืองหินปูนแม่เมาะ โดยใช้วิธีวางแปลงตัวอย่างขนาด 20x40  

ตารางเมตร วัดการเติบโตของต้นไม้ ในพ้ืนที่ที่ฟื้นฟูสภาพ 

หลงัจากการท�าเหมอืง และศกึษาการกกัเกบ็คาร์บอนของสังคมพืช  

โดยประเมินปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง  

โดยใช้สมการแอลโลเมตรีที่เหมาะสมกับชนิดป่าดั้งเดิมของ

พ้ืนที่ นั่นคือป่าผสมผลัดใบใช้สมการแอลโลเมตรีของ Ogawa 

et.al. (1967)

การด�าเนินงาน	การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่หลังจาก 

การท�าเหมืองเสร็จส้ินแล้วตามเงื่อนไขสัมปทาน ในปี 2562 

ด้วยการปลูกต้นไม้ จ�านวน 32,865 ต้น ติดตามตรวจสอบ

ทรัพยากรป่าไม้ และวิเคราะห์ปริมาณมวลชีวภาพ โดยมีการ 

วัดผลส�าเร็จจากการด�าเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 

ส�านกังานอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่เขต 3 เชยีงใหม่ 

(สรข.3) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

และคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์

และเหมืองแร่หินปูน ดังนี้ 

การดำาเนินการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ในช่วงปี 2525-2562

ปี พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่ Intermediate จำานวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้น)

2525 66 - 17,350

2526 145 - 50,050

2527 258 - 48,950

2528 128 - 19,000

2529 40 - 15,000

2530 115 - 11,500

2531 100 - 15,000

2532 50 - 5,000

2533 0 - 4,600

2534 100 - 16,000

2535 20 - 10,850

2536 413 - 44,374

2537 538 - 34,235

2538 629 - 93,731

2539 760 - 107,735

2540 874 - 141,361
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ปี พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่ Intermediate จำานวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้น)

2541 338 - 39,439

2542 548 - 105,300

2543 832 - 171,298

2544 428 - 85,600

2545 231 - 45,736

2546 756 - 150,144

2547 587 - 112,666

2548 219 - 39,660

2549 136 - 27,200

2550 232 - 46,400

2551 579 - 102,602

2552 526 - 103,400

2553 314.5 2,447 46,000

2554 257 500 55,180

2555 157 1,556 26,690

2556 430 2,280 11,400

2557 186 3,100 29,600

2558 255 1,856 37,900

2559 193 1,322 30,750

2560 35.5 3,295 4,800

2561 226.125 712.125 41,903

2562 134.5 1,010 32,865

รวม 11,836.63 18,078 1,981,269

การดำาเนินงานติดตามตรวจสอบทรัพยากรป่าไม้ ปี 2562

พื้นที่ดำาเนินการ พันธุ์พืชที่ตรวจพบ

1. พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ  
(NW Dump)

จามจุรี, ขี้เหล็ก, เสลาเปลือกบาง, สัก, สะแกนา, ทรงบาดาล,  ตะแบก, อินทนิล, พุทรา (ชนิดไม้ที่จัดเป็นไม้เด่นในแปลง คือ 
จามจุรี )

2. บริเวณพื้นที่ทิ้งขี้เถ้า สัก, ขี้เหล็ก, มะขาม, สะเดา, กระถินยักษ์, กระถินณรงค์, สีเสียดแก่น, มะขามเทศ, สะแกนา, กระเชา (ชนิดไม้ที่จัดเป็น 
ไม้เด่นในแปลง คือ สัก)

3. บริเวณพื้นที่ฟื้นฟูสภาพ
(SW Dump)

สนประดิพัทธ์, ขี้เหล็ก, มะขามเทศ, กระถินยักษ์, ทรงบาดาล, ตะแบก (ชนิดไม้ที่จัดเป็นไม้เด่นในแปลง คือ สนประดิพัทธ์ )

4. พื้นที่ข้างเคียง 
ที่คงสภาพเดิม  

คนทา, สาธร, เล็บเหยี่ยว, ปอเลียง, ตะแบก, ส้มกบ, ตะแบกเกรียบ, ติ้วเกลี้ยง, หัสคุณ, แคขาว, กระโดงแดง, เปล้าใหญ่, 
สะแกวัลย์,  Annonaceae, งิ้วป่า, มะเกิ้ม, มะป่วน (ชนิดไม้ที่จัดเป็นไม้เด่นในแปลง คือ คนทา)

5. บริเวณพื้นที่ฟื้นฟูสภาพ 
(สนามกอล์ฟ)

หางนกยูงฝรั่ง, สะเดา, มะเกลือ, เสี้ยว, เสลาเปลือกบาง 
(ชนิดไม้ที่จัดเป็นไม้เด่นในแปลง คือ หางนกยูงฝรั่ง)

6. บริเวณพื้นที่ฟื้นฟูสภาพ
(NE Dump)

สัก, ขี้เหล็ก, มะขามเทศ, กระถินยักษ์, คูน, กระเชา, สะแกนา, สีเสียดแก่น, Annonaceae (ชนิดไม้ที่จัดเป็นไม้เด่นในแปลง 
คือ สัก)

7. พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ 
เหมืองหินปูน

หว้า, ขีเ้หล็ก, สเีสยีดแก่น, ซ้อ, ตะขบ, กระถนิยกัษ์, พฤกษ์, สกั,เปล้าใหญ่, กระเชา (ชนดิไม้ทีจ่ดัเป็นไม้เด่นในแปลง คอื หว้า)

8. พื้นที่ป่าธรรมชาติ แกแสง, เสลาด�า, ปรู,๋ โมกหลวง, ประดู่ป่า, เล็บเหยี่ยว, เพกา, ผ่าเสี้ยน, สมอพิเภก, สัก, กรวยป่า, มะดูก, พลับพลา,  
Annonaceae, กางขี้มอด, คูน, ยอป่า, ปอเลียง,  เพชรฟ้า, แคขาว, สะแกวัลย์, ทองกวาว, นางจุ่ม, โกงกางเขา  
(ชนิดไม้ที่จัดเป็นไม้เด่นในแปลง คือ สะแกแสง)
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ปริมาณมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอน ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในมวลชีวภาพของต้นไม้ และในซากอินทรีย์ที่เก็บ
จากแปลงตัวอย่างศึกษาสังคมพืชในตำาแหน่งต่าง ๆ ในปี 2562

การเปรียบเทียบปริมาณมวลชีวภาพ ระหว่างปี 2550-2562 ในบริเวณแปลงตัวอย่างตำาแหน่งต่าง ๆ 
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 2550    2551    2552    2553    2554    2555    2556    2557    2558    2559    2560    2561    2562

พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ  
(NW Dump)

พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ 
(สนามกอล์ฟ)

พื้นที่ทิ้งขี้เถ้า

พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ 
(NE Dump)

พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ 
(SW Dump)

พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ
เหมืองหินปูน

พื้นที่ข้างเคียง 
ที่คงสภาพเดิม

พื้นที่ป่า 
ธรรมชาติ

พื้นที่ติดตาม 
ตรวจสอบ

ปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ (ton/rai)
ปริมาณซากอินทรีย์ (ton/rai)
ปริมาณคาร์บอน (ton/rai)
  ในมวลชีวภาพต้นไม้
  ในซากอินทรีย์
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับ 
เพื่อสร้าง (ton/rai)
  มวลชีวภาพของต้นไม้
  ซากอินทรีย์

9.42

16.01

26.67

8.63

19.34

15.69

2.30

7.98

0.64

1.00

0.98

0.52

0.73

0.82

0.93

0.66

4.24

7.21

12.00

3.88

8.70

7.06

1.03

0.30

0.29

0.45

0.44

0.23

0.33

0.37

0.42

3.59

15.54

26.42

44.01

14.24

31.92

25.89

3.79

13.16

1.06

1.65

1.61

0.85

1.21

1.36

1.53

1.09

1 2 3 4 5 6 7 8
ต�าแหน่งแปลงตัวอย่างที่
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การจัดการของเสีย
กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการจัดการของเสียทั้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการด�าเนินงานอ่ืน ๆ โดยมีการจ�าแนก 

และคัดแยกประเภทของเสียที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน เพื่อให้ของเสียแต่ละประเภทถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

หรอืบางชนดิสามารถน�ากลับไปผ่านกระบวนการเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมกีารปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครัด ดงันี้

กรณทีีม่กีารขนย้ายของเสียอนัตรายออกจากโรงไฟฟ้า จะด�าเนนิการโดยหน่วยงานที่ได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

มีใบก�ากบัการส่งของเสียอนัตราย และปฏิบัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดัทกุครัง้ ส�าหรบัในปี 2562 ไม่มขีองเสยีอนัตราย

ที่น�าเข้าหรือส่งออกข้ามประเทศ และไม่มีรายงานการรั่วไหลที่ส�าคัญของน�้ามัน เชื้อเพลิง ของเสีย สารเคมี หรือสารอื่น ๆ

ปริมาณขยะ ปี 2562

ประเภทของเสีย ความหมาย วิธีการกำาจัด

1.	ขยะทั่วไป ขยะที่ยากจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และไม่คุ้มกับต้นทุน
ในการน�ากลับมาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม แบ่งเป็น
 • เกิดจากการอุปโภคบริโภค ขนส่งโดยรถบรรทุกขยะและน�าไปก�าจัดโดยหน่วยงานราชการ

ส่วนท้องถิน่ เช่น ฝังกลบอย่างถกูหลกัสขุาภิบาลในบ่อฝังกลบขยะ  
เป็นต้น

 • เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่งก�าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

2.	ขยะย่อยสลายได้ ขยะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและ/หรือสามารถน�ามา
หมักท�าปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษพืช ผัก ผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น

จัดเก็บ รวบรวมใส่ภาชนะ เพื่อน�าไปเลี้ยงสัตว์หรือหมักท�าปุ๋ย

3.	ขยะรีไซเคิล ขยะที่สามารถน�ากลับมาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ได้ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก แก้ว 
พลาสติก กระดาษ ไม้ เป็นต้น แบ่งเป็น
 • เกิดจากการอุปโภคบริโภค คดัแยกประเภทและส่งไปรีไซเคลิโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ 

หรอืผูท้ี่ได้รบัอนญุาตจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่

 • เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่งก�าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

4.	ขยะอันตราย ขยะที่มีส่วนประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติ
ที่เป็นอันตราย

ส่งก�าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีใบก�ากับการขนส่งของเสียอันตรายทุกครั้ง

ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล ส่งให้โรงพยาบาลที่มีความสามารถในการก�าจัดได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเป็นผู้ก�าจัด

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน

ขยะอันตราย	(ตัน) ขยะทั่วไป	(ตัน)

รีไซเคิล หมักปุ๋ย เผา ฝังกลบ จัดเก็บ อื่น ๆ รีไซเคิล หมักปุ๋ย เผา ฝังกลบ จัดเก็บ อื่น ๆ

โรงไฟฟ้า 
พลังความร้อน 
และพลัง 
ความร้อนร่วม

101.13 - 227.68 3,651,378.16 60.00 1,211,642.01 11.88 - - 105,632.64 - 28,675.45

โรงไฟฟ้าพลังน�้า 2.00 5.00 - - 76.13 22,226.95 32,401.00 6.70 - 179,001.60 100.00 437.83

ส�านักงานใหญ่ - - - - - - - - - - - 934.919

เหมืองแม่เมาะ - - - - - - - - - - - 417.352

รวม 103.13 5.00 227.68 3,651,378.16 136.13 1,233,868.96 32,412.88 6.70 - 284,634.24 100.00 30,465.55
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การปฏิบัติด้านแรงงาน
การจ้างงาน

กฟผ. ให้ความส�าคัญกับบุคลากร โดยถือเป็นทรัพยากร 

ที่มีคุณค่าต่อการขับเคล่ือนองค์การสู่ความย่ังยืน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจึงมุ ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นคนดี  

คนเก่ง มีความสุข และผูกพันกับองค์การ อีกทั้งยังเป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

เร่ิมต้ังแต่การสรรหาที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

และไม่เลือกปฏิบัติ

กฟผ. มีการปรับปรุงโครงสรา้งและอตัราก�าลังขององค์การ  

เพื่อให้การบริหารก�าลังคนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการสรรหา

และโอนย้ายภายใน มีการสรรหาเชิงรุก โดยการมอบทุน 

การศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ใน

สาขาวิชาทีต่อบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กฟผ. นอกจากนี ้ยังมี

ศูนย์จดัการข้อคิดเหน็ทีเ่ปิดโอกาสให้พนกังานและลูกจ้าง รวมถงึ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุกกลุ่มร้องเรียนและเสนอแนะ 

ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ กฟผ. เพ่ือติดตามแก้ไขและสร้าง 

ความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ทุกกลุ่ม

ช่วงอายุ 
(ปี)

พนักงานและลูกจ้างทดลองงาน (คน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (คน) รวม 
ทั้งหมด
(คน)

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

20-30 1,136 761 1,897 1,457 344 1,801 17 1 18 88 1 89 3,805

31-40 1,152 722 1,874 1,582 305 1,887 113 6 119 315 3 318 4,198

41-50 798 566 1,364 1,189 229 1,418 77 5 82 109 2 111 2,975

51-60 2,015 1,060 3,075 3,992 726 4,718 32 12 44 28 7 35 7,872

รวม 5,101 3,109 8,210 8,220 1,604 9,824 239 24 263 540 13 553 18,850

จำานวนพนักงานจ้างใหม่ แบ่งตามประเภทพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ 

จำานวนผู้ปฏิบัติงาน จำาแนกตามพื้นที่ ประเภทการจ้างงาน อายุตัว และเพศ 

ช่วงอายุ 
(ปี)

พนักงาน (คน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ	(คน) รวม 
ทั้งหมด
(คน)ส่วนกลาง ภูมิภาค ส่วนกลาง ภูมิภาค

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

20-30 8 0.04 1 0.01 9 0.05 0 0.00 1 0.01 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 0.10 0 0.00 18 0.10 28 0.15

31-40 0 0.00 1 0.01 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 0.10 0 0.00 19 0.10 20 0.11

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

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

รวม 8 0.04 2 0.01 10 0.05 0 0.00 1 0.01 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 0.20 0 0.00 37 0.20 48 0.25

จำานวนพนักงานลาออกแบ่งตามประเภทพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ 

ช่วงอายุ 
(ปี)

พนักงาน (คน) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ	(คน) รวม 
ทั้งหมด
(คน)ส่วนกลาง ภูมิภาค ส่วนกลาง ภูมิภาค

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

20-30 21 0.11 17 0.09 38 0.20 16 0.08 2 0.01 18 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.01 0 0.00 2 0.01 58 0.31

31-40 1 0.01 8 0.04 9 0.05 6 0.03 1 0.01 7 0.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.01 0 0.00 1 0.01 17 0.9

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

51-60 1 0.01 1 0.01 2 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.01

รวม 25 0.13 26 0.14 51 0.27 22 0.12 3 0.02 25 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.02 0 0.00 3 0.02 79 0.42

พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
ประจำ�ปี 2562
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ตำาแหน่ง

เกษียณอายุใน 5 ปีข้างหน้า เกษียณอายุใน 10 ปีข้างหน้า

รวมท้ังหมด
(คน) %ส่วนกลาง 

(คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ท้ังหมด

ภูมิภาค 
(คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ท้ังหมด

ส่วนกลาง 
(คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ท้ังหมด

ภูมิภาค 
(คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ท้ังหมด

พนักงาน

 • วิศวกร 277 1.36 226 1.11 396 1.94 382 1.87 1,281 6.28

 • ช่าง 443 2.17 1,370 6.72 485 2.38 1,447 7.10 3,745 18.37

 • อื่น ๆ 1,019 5.00 1,130 5.54 744 3.65 506 2.48 3,399 16.67

รวม 1,739 8.53 2,726 13.37 1,625 7.97 2,335 11.46 8,425 41.33

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ		   

 • คนงาน 3 0.01 6 0.03 3 0.01 8 0.04 20 0.10

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

 • นักการ 5 0.02 - - 5 0.02 - - 10 0.05

 • พนักงานขับเครื่องจักรกล 1 0.00 3 0.01 4 0.02 7 0.03 15 0.07

 • พนักงานขับรถ  11 0.05 5 0.02 15 0.07 7 0.03 38 0.19

 • พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 0.01 - - 2 0.01 - - 5 0.02

รวม 23 0.11 15 0.07 29 0.14 25 0.12 92 0.45

รวมทั้งหมด 1,762 8.64 2,741 13.45 1,654 8.11 2,360 11.58 8,517 41.78

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

จำานวนพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างพิเศษที่เกษียณอายุใน 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า

นอกจากงานตามภารกจิหลกัขององค์กร เช่น งานเดนิเครือ่ง

โรงไฟฟ้าและงานระบบส่ง ซึ่งด�าเนินการโดยพนักงาน กฟผ.  

แล้ว กฟผ. ยังมีการจ้างผู้รับเหมาและ/หรือผู้รับเหมาช่วง เพื่อ

ด�าเนนิงานประเภทอ่ืน ๆ อาท ิงานเหมอืงและงานบ�ารงุรกัษา ซึง่ 

ในปี 2562 พนกังานของผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วงท่ีด�าเนนิงาน 

เปิดหน้าดนิเหมอืงถ่านหนิลิกไนต์ทีอ่�าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล�าปาง 

มีจ�านวนวันท�างานเท่ากับ 365 วัน และพนักงานของผู้รับเหมา

และผู้รับเหมาของงานบ�ารุงรักษา มีจ�านวนวันท�างานเท่ากับ 

4,630 วัน โดยทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 100 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กฟผ. ดแูลและใส่ใจด้านสวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

ที่ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิประโยชน ์

บางชนิดครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วย อาทิ เงิน

ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล และในขณะเดียวกัน กฟผ. ได้

จดัสรรสวัสดกิารและสทิธิประโยชน์ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลายหรือตามลักษณะงานหรือ 

พ้ืนที่เสี่ยงภัย เช่น เงินเพ่ิมพิเศษค่าขับเครื่องจักรกล เงินเพ่ิม

พิเศษส�าหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง และเบี้ยเสี่ยงภัยส�าหรับผู้ที่

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ตัวอย่าง

รายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญได้แก่
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พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
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กฟผ. มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อยู่เสมอ 

เพ่ือให้พนักงานได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม

และเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย อีกทั้งยังดูแล

สวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ให้แก่บคุลากรในกลุ่มจ้างเหมาบรกิาร  

(Outsourcing) โดยการก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในเงือ่นไขขอบเขตงาน 

และสัญญาการจ้างเหมาบรกิาร ให้ผูร้บัจ้างปฏิบติัตามกฎหมาย

คุม้ครองแรงงานและพระราชบญัญติัประกนัสังคมอย่างเคร่งครดั

นอกจากนี ้กฟผ. ยงัตอบสนองความต้องการด้านสังคมของ

ผูป้ฏิบติังานผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น วันครอบครวั กฟผ. 

วันกฬีาส ีรวมถงึมกีารจดัตัง้ชมรมต่าง ๆ ตามความต้องการของ 

ผูป้ฏิบติังาน ซึง่บรหิารงานโดยคณะกรรมการบรหิารงานสวสัดกิาร

ด้านกีฬา บนัเทงิ และงานอดเิรก โดยให้บรกิารด้านสถานทีแ่ละ

ที่ รายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กลุ่มพนักงาน

ผู้บริหารระดับสูง ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ

1. อัตราเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

2. อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

3. เงินกู้ยืม เช่น เงินกู้ยืมกรณีจ�าเป็น เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุตร

4. ค่าเช่าบ้าน

5. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

6. เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลและบริการรักษาในสถานพยาบาล กฟผ. (*)

7. ค่าล่วงเวลาและค่าท�างานในวันหยุด

8. เครื่องแต่งกาย

9. เงินสงเคราะห์หรือบ�าเหน็จความชอบกรณีปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต (**)

10. เงินเพิ่มพิเศษตามลักษณะงาน เช่น เงินเพิ่มพิเศษค่าปฏิบัติงานใต้น�้า  
ค่าฝีมือช่างเชื่อม เป็นต้น

11. เบี้ยเสี่ยงภัยและประกันภัยอุบัติเหตุผู้ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (***)

12. เงินตอบแทนพิเศษ/การลาพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (***)

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

งบประมาณสนบัสนนุ ซึง่แบ่งประเภทของชมรมเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ ชมรมด้านศาสนา ชมรมผู้อาวุโส ชมรมด้านบันเทิงและ

งานอดิเรก รวมทั้งชมรมกีฬาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กฟผ. ให้สิทธ์ิพนักงานหญิงทุกคนในการลาคลอดบุตรและ 

ลาเล้ียงดูบุตรด้วยการออกระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 99 ว่าด้วย  

การลา การหยุดงาน และการขาดงาน โดยก�าหนดให้พนกังานหญงิ 

ทุกคนมีสิทธ์ิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วันท�าการ และให้รับ 

เงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง 75 วันท�าการ ต่อการลาคลอดบตุรหนึง่ครัง้ 

และเพ่ิมสทิธ์ิการลาเพ่ือเล้ียงดบูตุรต่อเนือ่งจากการลาคลอดบตุร

ได้อีก 150 วันท�าการ โดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ส�าหรับ 

พนักงานชาย กฟผ. ก�าหนดสิทธ์ิให้ลาไปช่วยเหลือภรรยา 

โดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรได้ 15 วันท�าการ

รวมชาย หญิง
การลาคลอดบุตรและลาเลี้ยงดูบุตร

จ�านวนพนักงานที่ได้รับสิทธิ์ในการลาเพื่อดูแลบุตร

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตรในปี 2561

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตร

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานครบ 12 เดือน หลังจากใช้สิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตร

อัตราการกลับท�างาน

อัตราการรักษาพนักงาน

4,753

47

47

47

100%

100%100%

100%

14,102

0

0

0

0

0

47

47

47

18,855

75
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การประเมินผลงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งแบ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 

รายบคุคล ร้อยละ 30 และการประเมนิตามข้อตกลงการปฏิบัตงิาน 

ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 และน�าผลการประเมินนั้นไปประกอบการพิจารณา

ให้ค่าตอบแทน การแต่งตั้ง และการพัฒนาบุคลากรต่อไป ทั้งนี้ 

ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

และมกีารก�าหนดอตัราเงนิเดือนและค่าจ้างของพนกังานชายและ

หญิงอย่างเท่าเทียมกัน 

ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน 
กฟผ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของ 

ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตังิาน เนือ่งจาก กฟผ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ 

มีผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ�านวนมาก จึงให้

ความส�าคัญกับแนวทางปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการ 

ส่งเสรมิให้มกีารจดัต้ังกลุ่มของผู้ปฏิบตังิานทีม่จีดุมุง่หมายเดยีวกนั 

ในเร่ืองการรกัษาสทิธิประโยชน์ของผูป้ฏิบตังิาน ตามทีก่�าหนดไว้

ในพระราชบญัญติัแรงงานรฐัวิสาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้แก่ 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิความสัมพันธ์อนัดรีะหว่างผูป้ฏิบตังิาน

และผู้บริหาร คุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของ 

ผูป้ฏิบติังาน และด�าเนนิการให้ความร่วมมอืเพ่ือให้เกดิประสทิธิภาพ

และรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน  

13,785 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน

ท้ังหมด 18,850 คน และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.  

ซึง่เป็นคณะกรรมการทวิภาคี ประกอบด้วย ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารและ

ผูแ้ทนจาก สร.กฟผ. ฝ่ายละ 9 คน ท�าหน้าทีป่ระสานความเข้าใจ 

ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายผู้ปฏิบัติงานติดตามสภาพการจ้าง  

สทิธิประโยชน์ เรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงาน และพิจารณา

ความเหมาะสมเกีย่วกบัสวัสดกิารขององค์การ ตลอดจนส่งเสรมิ

และพัฒนางานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือความปรองดองและ

ระงบัข้อขดัแย้งภายในองค์การรวมถงึพิจารณาปรบัปรงุระเบยีบ 

ข้อบังคับในการท�างานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

ทั้งนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่าง กฟผ. และ 

สร.กฟผ. ซึง่โดยปกติจะเกดิข้ึนเมือ่ สร.กฟผ. ได้ย่ืนข้อเรยีกร้อง 

เฉพาะเรื่อง และเมื่อมีการเจรจาจนบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้ว 

จะมีผลครอบคลุมพนักงานทุกคนในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 100 

และในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงการด�าเนนิงาน กฟผ. จะจดัให้ม ี

การแจ้งและให้ข้อมลูล่วงหน้า ภายในระยะเวลาอนัสมควร ตามแต่ 

กรณี

การพัฒนาบุคลากร 
กฟผ. ก�าลงัเผชญิความท้าทายจากภายนอกโดยเฉพาะกระแส

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี อันน�ามาสู่การปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ รวมถึงโครงสร้าง

องค์การและรูปแบบการด�าเนินงานภายใต้ภารกิจใหม่รองรับ

อนาคต โดยมุ่งเน้นการน�านวัตกรรมมาเป็นส่วนส�าคัญในการ

ขบัเคล่ือนองค์การให้สอดรบักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ในการนี้ กฟผ. จึงได้จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร กฟผ. และ

จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ท้ังทางด้าน

เทคนคิ บรหิารจดัการ และการพัฒนาผูน้�า เพ่ือพัฒนาและเตรยีม

ความพร้อมบคุลากรให้มคีวามรู ้ทกัษะ สมรรถนะความสามารถ 

และทศันคติทีจ่�าเป็นในการปฏิบัตงิานในปัจจบัุนและรองรบัภารกิจ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 

ในด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค จ�านวน 44 ทุน โดยเป็น

ทุนการศึกษาใหม่ในปี 2562 จ�านวน 17 ทุน และทุนการศึกษา

ต่อเนื่องจากปีอื่น ๆ จ�านวน 27 ทุน ตลอดจนการให้พนักงาน 

ลาศึกษาโดยทุนส่วนตัวหรือทุนที่จัดหามาเอง จ�านวน 27 ทุน  

อกีทัง้ยังมกีารประเมนิผลการพัฒนาในทกุหลักสตูร และมตีดิตาม

ผลการพัฒนาเพ่ือประเมนิผลสมัฤทธ์ิในหลกัสตูรทีม่คีวามส�าคญั

ตอบสนองยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากรและ

ความจ�าเป็นขององค์การ รวมถึงการติดตามผลการน�าความรู้ 

ไปใช้ของผู้รับทุนการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 

การให้ทุนการศึกษาต่อไป
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ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อคนต่อปี

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งหมดของพนักงาน (ชม.) จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ย (ชม./คน)

2560 2560

2559 2559

2558 2558

2562 2562

2561 2561

150.76

36.19

33.98

137.64

44.29

38.19

80.92

67.89

35.43

45.41

36.24

47.49

97.14

97.68

46.04

54.73

40.90

54.44

176.16

86.88

49.28

58.75

46.04

54.02

90.71

87.60

30.74

32.69

34.93

40.06

143,898

16,734

341,214

71,175

119,025

3,441

129,672

10,794

382,566

54,750

134,436

2,190

210,015

13,443

457,239

99,486

178,194

2,913

183,060

10,782

410,718

87,948

169,698

2,442

195,930

19,554

462,306

94,410

168,378

2,172

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ	12	ขึ้นไป)

ผู้บริหาร (ระดับ	8-11)

ปฏิบัติการ (ต�่ากว่าระดับ	8)

ชาย

หญิง
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โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะบุคลากร 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการปรับเปลี่ยนและภารกิจ 

ในอนาคต	อาท ิโครงการ Normalization หลกัสูตร Electricity 

Market and Trading (EMT) และหลักสูตร (PURC) Advanced 

International Practices Program–Energy Pricing

โครงการฝึกอบรมเพือ่ช่วยในการพัฒนาทกัษะและศกัยภาพ	

กลุ่มดิจิทัล อาทิ

• ทกัษะกลยุทธ์ดจิทิลัส�าหรบัผูบ้รหิาร เช่น หลักสูตร Digital 

Strategy for Executives เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบและเข้าใจ 

แนวคิดการท�า Digital Transformation, Big Data และ  

Artificial Intelligence ในองค์กร เพ่ือเพ่ิมโอกาสและ 

ความท้าท้ายของผู้บริหารในการวางแนวทางการบริหารองค์กร 

ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือ 

แก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์กร

• ทกัษะการสร้างความเข้าใจในแนวคดิและเทคโนโลยต่ีาง ๆ  

เช่น หลักสูตร Artificial Intelligence and Deep Learning 

เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของปัญญาประดิษฐ์ (AI), 

Machine Learning, Deep Learning, Data Science และการ

ประยุกต์ใช้งานต่อยอดกบัธุรกจิได้อย่างเหมาะสม และหลกัสูตร 

Internet of Things for Business เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี IoT ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต 

การพัฒนาคุณภาพการท�างาน การปรับปรุงการให้สินค้าหรือ

บรกิารทีดี่ข้ึนแก่ลกูค้า และการขยายโอกาสการแข่งขนัในตลาด

• ทกัษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจทิลั (Digital 

Literacy) เช่น หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล (Digital 

Literacy) เพ่ือให้รับรู้ถึงมาตรฐานและทักษะความเข้าใจและ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดท�าโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน)

• ทกัษะความมัน่คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุ

โรงไฟฟ้า เช่น หลักสูตร การใช้งานอุปกรณ์ Buffer Zone 

ในโรงไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้ผู้ดูแลอุปกรณ์ Buffer Zone โรงไฟฟ้า 

สามารถดูแลและบ�ารุงรักษาให้อุปกรณ์สามารถท�างานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบ

ควบคมุโรงไฟฟ้า กบัระบบงานภายนอกให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ

• ทักษะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น หลักสูตรระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ส�าหรบัผูเ้ริม่ต้นใช้งาน (GIS for Beginner) 

และหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส�าหรับผู้บริหาร (GIS 

for Executives)

พัฒนาทักษะผู้บริหาร

• ประเภทพัฒนาผู้บริหารตามต�าแหน่งงาน เช่น หลักสูตร

ผู้น�าในกระแสแห่งความเปล่ียนแปลง (Transformational  

Leadership) ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบั 12-14 เพ่ือให้ผูบ้รหิารได้รบั

มมุมองและมโีอกาสในการแลกเปล่ียนความของคณะกรรมการ 

กฟผ. ถึงบทบาทของการเป็นผู้น�าองค์การท่ามกลางกระแส 

ความเปล่ียนแปลง ซึง่จะเป็นช่องทางหนึง่ในการสร้างเสรมิเครอืข่าย 

สัมพันธภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน อันจะผลักดันให้  

กฟผ. สามารถมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง

• ประเภทพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดและกลุ่มผู้มีศักยภาพ เช่น 

หลักสูตร Thailand's future energy leader program ส�าหรับ

ผู้บริหารระดับ 10 เพ่ือพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของ 

ผูบ้รหิารให้สามารถเป็นผูน้�าทีม่คีวามรูร้อบด้าน ทนัต่อสถานการณ์

รวมทั้งได้ทราบถึงรูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานที่ม ี

การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทั้งระดับภูมิภาค 

และระดับโลก พร้อมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์ และเข้าใจถึงทักษะการเป็นผู้น�า เพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานให้รูปแบบที่แตกต่างออกไป ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

การสร้างความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และ 

หลักสูตรทักษะเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส�าหรับ 

ผูบ้รหิารระดบั 10 เพ่ือเสรมิสร้างทกัษะเชงินวตักรรมสร้างสรรค์

เพ่ือการพัฒนาย่ังยืน และสร้างผลงานแนวคิดสู่ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาเพื่อการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรด้านการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้น

ต�าแหน่ง	เช่น หลักสูตร Group Project Coaching ส�าหรับ

กลุ่มผู้มีศักยภาพระดับ 4-7 หลักสูตร Integrated Business 

leadership ส�าหรับระดับ 6-7 ที่ท�าหน้าที่หรือรักษาการหัวหน้า

แผนกหรือหมวด

 

หลกัสตูรด้านการพฒันาเพือ่รองรบั	EGAT	Transformation	

เช่น หลกัสตูร Growth Mindset และหลกัสูตร Open Innovation  

and open business Models ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ปี 2561 

เนื่องจากในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การพัฒนาทกัษะความคดิสร้างสรรค์ และเปิดโอกาส

ให้ทุกคนในองค์กร กล้าที่จะเสนอแนวความคิด เพื่อพัฒนาต่อย

อดให้เป็นนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ จึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง
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โครงการฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้เพือ่เสรมิสร้างและรองรบัการเปลีย่น

ผ่านสถานะจากพนกังานไปสูก่ารเกษียณหรือการออกจากงาน	

อาท ิหลักสตูรบรรยายพิเศษปัจฉมินเิทศ เรือ่งต้องรูข้องผูเ้กษยีณ 

ส�าหรบัผูท้ีก่�าหนดเกษยีณอายุในปี 2562 เพ่ือเตรยีมความพร้อม

ของผูท่ี้จะเกษยีณอายใุนด้านการเงนิ สวัสดกิาร และการใช้ชวิีต

ก่อนเกษียณ และหลักสูตรกาย Fit ใจ Fine เงิน Firm ส�าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีอายุ 40 45 50 และ 55 ปี เพ่ือพัฒนา

คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

โครงการหรือกระบวนส่งเสริมทักษะของพนักงาน อาทิ 

กระบวนการพัฒนาบุคลากรงานเดินเครื่อง และบ�ารุงรักษา

โรงไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน ทันสมัย และ 

เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ ผ่านหลักสูตรพ้ืนฐาน เช่น  

Basic Mechanical Maintenance และ Basic Electrical  

Maintenance รวมไปถงึการฝึกอบรมผูป้ฏิบตังิานสายรองระบบส่ง 

ด้าน Transmission line, substation, power control system,  

Power control & protection system และ Communication 

system

ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบัน 

ต่าง	ๆ	เช่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. 

และมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และความร่วมมอืกบัสถาบนัปิโตรเล่ียม 

แห่งประเทศไทย (PTIT) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดัอบรม 

ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อขายเชื้อเพลิง เป็นต้น
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฟผ. ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือให้สามารถ

คมุความเส่ียงและลดความสญูเสยีทัง้ด้านบคุคล ทรพัย์สิน และ

กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย มาตรฐาน ระเบยีบ ข้อบงัคบั และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง 

รวมถึงการด�าเนินงานที่ส�าคัญอื่น ๆ ดังนี้

 

• มีนโยบาย มาตรฐาน และระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และส่ิงแวดล้อม กฟผ. (EGAT 

QSHE) หรือระบบบริหารจัดการในภาพรวม

 

• มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนฝ่ายบรหิาร

และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อท�าหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนงาน  

และแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน วางระบบการแจ้งสภาพการณ์ 

ที่ไม่ปลอดภัย ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิงาน และสนบัสนนุ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดย

เป็นคณะกรรมการระดบัหน่วยงานหรือสถานท่ีปฏิบตังิาน ได้แก่ 

ส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

รวมจ�านวน 29 คณะ

 

• สนบัสนนุทรพัยากรเพ่ือให้เกิดการด�าเนนิงานด้านคณุภาพ 

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ 

ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัได้รบัความรู ้เพิม่พูนทกัษะ พัฒนาทศันคติ 

และสร้างจติส�านกึด้านคณุภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพอนามยั

• ประเมนิผลการบรหิารจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมกีารจ�าแนกกลุม่หน่วยงาน 

กฟผ. ตามมาตรฐานการจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยัและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน กฟผ. 2557 ตามลักษณะความเสีย่ง

ของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มรบัรอง (Certified 

Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่มโรงไฟฟ้า เหมือง บ�ารุงรักษา 

และปฏิบัติการภาค ซึ่งต้องได้รับการตรวจประเมินรับรองตาม

มาตรฐาน ISO45001 จากหน่วยรบัรองภายใน กลุ่มตรวจพิสูจน์ 

(Verified Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่ม วิศวกรรม ก่อสร้าง  

ขนส่ง บริการ ส�ารวจ ควบคุมระบบ สื่อสาร พัสดุ แพทย์และ

อนามัย และความปลอดภัย ที่ต้องได้รับการตรวจประเมิน

ประสิทธิผลการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขที่ฝ่ายความปลอดภัยก�าหนด และกลุ่ม 

เฝ้าระวัง (Monitored Group) ได้แก่ หน่วยงานในกลุ่มบริหาร 

จัดการส�านักงานและหน่วยงานสนับสนุน ที่ต้องได้รับการ 

ติดตามและสุ่มตรวจการตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการ 

ความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่ฝ่ายความปลอดภัยก�าหนด ส�าหรับการชี้บ่งอันตราย ประเมิน

ความเส่ียง และควบคุมอันตราย เพ่ือจัดกลุ่มพนักงานที่มี 

ตามความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุหรือโรคจากการปฏิบัติงานนั้น  

หากเป็นกลุ่มที่มีความเส่ียงสูง อาทิ การปฏิบัติงานประดาน�้า  

ท�างานในที่อับอากาศ และงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีอันตราย  

จ�าเป็นต้องผ่านการควบคุมดูแลที่เข้มข้น ทั้งในเชิงรุก เช่น  

การอบรมให้ความรู้ การใช้กฎควบคุมความปลอดภัย และ 

การตรวจสอบความปลอดภัย และในเชิงรับ เช่น การตรวจ

สุขภาพตามปัจจัยเส่ียงเพ่ือการเฝ้าระวัง และการใช้อุปกรณ์

คุ้มครองความปลอดภัย เป็นต้น ส�าหรับพนักงานที่อยู่ใน 

กลุ่มงานที่ไม่มีความเสี่ยงต่ออันตรายมากนัก เช่น งานด้าน 

บัญชีการเงินและงานด้านพัสดุจัดหา ให้ใช้การควบคุมที่ 

เหมาะสม เช่น การอบรมให้ความรูแ้ละการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

เพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพทั่วไป เป็นต้น 

• จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับ

พนกังานตามลักษณะงานทีม่คีวามเสีย่งและเป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจ�าปี อย่างน้อยปีละ  

1 คร้ัง และการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงานเพ่ือเป็นการ

เฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการท�างาน ส�าหรับกรณี 

ทีป่ระสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยเพราะเหตปุฏบิตังิานใหแ้ก่ กฟผ.  

พนกังานจะได้รบัค่าทดแทนและสิทธใินการเบกิค่ารกัษาพยาบาล 

ในสถานพยาบาลของส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนความ

คุ้มครองตามระเบียบปฏิบัติของ กฟผ. และตามหลักเกณฑ ์

ที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ก�าหนด
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สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

นอกจากนี ้กฟผ. ได้ออกระเบยีบ กฟผ. ฉบบัที ่396 ว่าด้วย 

การจดัการความปลอดภัยผูร้บัจ้าง เพ่ือให้มหีลักเกณฑ์เกีย่วกบัการ

จดัการความปลอดภัยผูร้บัจ้าง (Contractor Safety Management) 

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน กฟผ. และกฎหมายด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพื่อให้หน่วยงานใน กฟผ. มีการด�าเนินการในแนวทางเดียวกัน

ทัว่ทัง้องค์กร ซึง่ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ การเลือกผูรั้บจ้าง 

การจดัการผูร้บัจ้างก่อนเริม่งาน การจดัการผูร้บัจ้างขณะท�างาน  

การส่งมอบงาน การตรวจรบังาน และการประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

และรายงาน โดยมเีนือ้ความครอบคลมุถงึการด�าเนนิงานต่าง ๆ  

อาทิ การก�าหนดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้นของ 

ผูร้บัจ้างในเงือ่นไขด้านความปลอดภัย (Safety Criteria) ซึง่เป็น 

ส่วนหนึง่ของข้อก�าหนดการจดัจ้าง (Term of Reference : TOR) 

และก�าหนดให้ผู้รับจ้างจัดส่งข้อมูลการด�าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยของผู้รับจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เช่น 

เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม ใบอนุญาตตามที่กฎหมาย

ก�าหนด และแผนงานความปลอดภัยซึ่งระบุเรื่องการฝึกอบรม

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างานไว้ด้วย อีกทั้งยังมี

การก�าหนดให้ผู้รับจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างสวมใส ่

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน โดย

ลูกจ้างของผูร้บัจ้างมหีน้าทีส่วมใส่และดแูลรกัษาอปุกรณ์คุม้ครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและ

ลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท�างาน กรณีที่ลูกจ้างของ 

ผู้รับจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  

ให้ผูค้วบคมุงานของผูว่้าจ้างหรอืผูร้บัจ้างสัง่ให้หยดุการท�างานนัน้ 

จนกว่าจะสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

  ปี 2562 (ราย)
  ปี 2561 (ราย)
  ปี 2560 (ราย)
  ปี 2559 (ราย)

อัตราความถี่ (ค่าดัชนี)

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต	 
(Disabling Injury Frequency Rate-IFR)

0.470.63
0.44

0.884

อัตราความรุนแรง (ค่าดัชนี)

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต	 

(Disabling Injury Severity Rate-ISR)

12.568

3.73
7.59

331.55

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

อุบัติเหตุ หยุดงาน ไม่หยุดงาน เสียชีวิต อยู่ระหว่างสรุปผล

84
92

71
80

14

27

14 14

67

0 0

65

0 0

54

2 1

64

0 3

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานแต่ไม่เสียชีวิต 
ต่อ	200,000	ชั่วโมง/คน	 

(Incident Rate of Non-Fatal Occupational Injuries and Illness-IR)

0.1260.125

0.066
0.177

0.011

ดัชนีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต	 

(Disabling Injury Index-DII)

0.0010.14 0.005
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การด�าเนินงานด้านชุมชน
ชมุชนเป็นหนึง่ในกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัขององค์กร 

กฟผ. จึงมีแนวทางการด�าเนินงานกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการ 

ของ กฟผ. ทุกแห่ง ซึ่งครอบคลุมถึงการสานสัมพันธ์  

การศึกษาประเมินผลกระทบ และการด�าเนินโครงการพัฒนา 

ชุมชนต่าง ๆ

กฟผ. มกีารจดัรบัฟังความคดิเหน็ เพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ซึง่รวมถงึชมุชนที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการของ กฟผ. สามารถ

ร่วมแสดงความคดิเหน็ น�าเสนอข้อมลู ข้อโต้แย้ง หรอืข้อเสนอแนะ 

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ซึ่งเป็นการส่ือสารสองทางเพ่ือสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และ

ปรับเปล่ียนโครงการร่วมกัน โดยในปี 2562 มีการจัดประชุม

รับฟังความคิดเห็นของโครงการต่าง ๆ ดังนี้

• โครงการโรงไฟฟ้าน�้าพองทดแทน จัดเวทีรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562  

ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน�้าพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น  

มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 935 คน

• โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	230	กโิลโวลต์	อุบลราชธาน	ี3-	 

อุบลราชธาน	ี1	(ส่วนทีพ่าดผ่านพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์เพิม่เตมิ)	จดัเวท ี

รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน คร้ังที ่2 เมือ่วันที ่20 กมุภาพันธ์ 

2562 ณ ทีว่่าการอ�าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีโดยมผู้ีเข้าร่วมรบัฟัง

ความคิดเห็นทั้งสิ้น 131 คน

• โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า	500	กโิลโวลต์	แม่เมาะ	3-	 

ล�าพนู	3	(ส่วนทีพ่าดผ่านพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์เพิม่เตมิ)	จดัเวทรีบัฟัง 

ความคดิเหน็ของประชาชน ครัง้ที ่2 เมือ่วันที ่18-21 ตุลาคม 2562 

ณ เทศบาลต�าบลองค์การบรหิารส่วนต�าบล ศาลาอเนกประสงค์

ในท้องที่จ�าหวัดล�าปาง และจังหวัดล�าพูน มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 

ความคิดเห็นทั้งสิ้น 378 คน

• โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน	 เครื่องท่ี	 8-9	 

จดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสีย ครัง้ที ่1  

เมือ่วันที ่13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชมุวิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง 

โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งส้ิน 2,647 คน และเวที 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 รวมทั้งหมด 6 เวที ประกอบด้วย  

ห้องประชุม อบต. บ้านดง, ศาลาอเนกประสงค์วัดสบป้าด  

ต�าบลสบป้าด, ห้องประชมุ อบต. จางเหนอื, ห้องประชมุ อบต. 

นาสัก, ศาลาประชาคมที่ว่าการอ�าเภอแม่เมาะ และอาคาร

อเนกประสงค์บ้านเวียงสวรรค์ ต�าบลแม่เมาะ โดยมผีูเ้ข้าร่วมรบัฟัง 

ความคิดเห็นทั้งสิ้น 1,781 คน

• โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี	ชุดที่	1-2	จัดเวทีรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย คร้ังที่ 1 เมื่อ 

วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติอบุลรตันราชกญัญา สหกรณ์สุราษฎร์ธาน ี(โค-ออป) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจ�านวน

ทั้งสิ้น 1,296 คน

• โครงการกงัหนัลมผลติไฟฟ้าล�าตะคอง	จดัเวทรีบัฟังความ

คิดเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสีย ครัง้ที ่1 เมือ่วันที ่29-30 

เมษายน 2562 จ�านวน 2 เวที ประกอบด้วย ห้องประชุมอาคาร

ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา และห้องประชุม

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัด 

นครราชสีมา มผีูเ้ข้าร่วมรบัฟังความคดิเหน็จ�านวนทัง้ส้ิน 212 คน 

จากนั้นเมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างและด�าเนินการ กฟผ.  

จะส�ารวจสภาพสังคมเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมและความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการด�าเนินงานของโครงการ ตามมาตรการ
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ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ 

เพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งความ

พึงพอใจของประชาชนโดยรอบโครงการท่ีมีต่อการด�าเนินงาน

โครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือน�าผลการส�ารวจ 

มาใช้เป็นแนวทางในการลดความวิตกกังวลของประชาชน 

ให้เหลือน้อยทีสุ่ดและวางแผนปรบัปรงุการด�าเนนิงานของ กฟผ. 

ต่อไป ซึ่งในปี 2562 กฟผ. ได้ส�ารวจสภาพสังคมเศรษฐกิจ  

การมส่ีวนร่วมและความคิดเหน็ของประชาชนต่อการด�าเนนิงาน

โครงการต่าง ๆ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ จ�านวน 7 โครงการ ได้แก่  

โรงไฟฟ้าวงัน้อย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้า

จะนะ โครงการกังหันลมล�าตะคอง ระยะที่ 2 โรงไฟฟ้าพลังน�้า

เขื่อนคลองตรอน และโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน 

(บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน 2-แม่เมาะ 3 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ 

ป่าอนรุกัษ์เพ่ิมเติม) โดยการสัมภาษณ์ผูม้ส่ีวนได้เสยีรอบโครงการ 

อาท ิประชาชน ผูน้�าชมุชน หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา 

และสถาบันทางศาสนา เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล

ส่วนบุคคล ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค ข้อมูล 

ด้านสุขภาพอนามัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม  

ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของ

โครงการ

การสนับสนุนชุมชน
กฟผ. ให้ความส�าคัญและด�าเนินการส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการชีววิถีเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง กฟผ. ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงมาส่งเสรมิให้ครวัเรอืนทีเ่ข้าร่วมโครงการสร้าง

แบบของวิถีการใช้ชีวิต “ลดรายจ่าย และสร้างรายได้เพ่ือการ 

พ่ึงตนเอง” ด้วย 4 กจิกรรมหลักในครวัเรอืน ได้แก่ การปลูกพืช  

การปศสุตัว์ การประมง และการจดัการส่ิงแวดล้อม ซึง่ทีผ่่านมา 

โครงการชีววิถีฯ จะมุ่งเน้นเพียงการลดรายจ่ายและการสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน ดังนั้นในปี 2562 กฟผ. จึงได้ปรับ 

วิธีการด�าเนินงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (One theme) และ 

มีเป้าหมายเดียวกัน (One goal) เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิม 

รายได้ของครัวเรือน ท�าให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับ

ครวัเรอืนไปจนถงึเศรษฐกจิระดบัชมุชน ซึง่ส่งผลให้เกดิการพัฒนา

คณุภาพชวิีตชมุชนโดยรอบพ้ืนที ่กฟผ. สามารถเป็นตวัอย่างให้กบั 

ชุมชนและผู้สนใจ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ 

ไว้วางใจของชุมชนต่อ กฟผ. ให้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

• ส่งเสริมให้สมาชกิชมุชนจดัท�าบญัชรีายรบั-รายจ่าย และ

ประสานงานในการปรบัพ้ืนที ่เพ่ือรองรบัการท�าโรงเรอืนปลูกพืช

อินทรีย์โดยระบบน�้าหยดและใช้พลังงานแสงอาทิตย์

• วางแผนการปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกับสมาชิกกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีฯ

• วางระบบน�้าและแปลงปลูกพืชอินทรีย์ปลอดสารพิษกับ

คณะท�างานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

• ประสานงานตลาดผู้บริโภคที่ต้องการผักอินทรีย์ปลอด 

สารพิษ เพื่อหาช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลผลิตของชุมชน

• คัดเลือกชุมชนชีววิถีต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

ที่มีความพร้อมเพ่ือพัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ 

พอเพียงตามแนวทางชีววิถี กฟผ. ให้ก้าวสู่ชุมชนต้นแบบ 

ชีววิถีวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) โดยได้ชุมชนที ่

ผ่านเกณฑ์การประเมนิ “ชมุชนชวีวิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

จ�านวน 2 ชมุชน คอื ชมุชนบ้านดงเรอืง ต�าบลหนองเมก็ อ�าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอุดรธาน ีและชมุชนบ้านไทรย้อย หมู ่12 ต�าบล

ไทรย้อย อ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
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รวมทัง้ได้มอบงบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิงานโครงการ

ชีววิถีฯ ให้กับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการชวีวิถฯี ระหว่าง กฟผ. 

และ สอศ. จ�านวน 4,166,400 บาท 

กฟผ. ใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

(Social Return on Investment-SROI) ในการประเมิน 

ผลตอบแทนทางสังคม เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาชุมชน 

ที่ กฟผ. ด�าเนินการหรือให้การสนับสนุน ซึ่งจะให้ผลลัพธ ์

เชิงประจักษ์ เช่น รายได้ต่อหัวที่เพ่ิมขึ้น การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น  

และเงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึน โดยในปี 2562 มีการประเมิน 

SROI โครงการชุมชนต้นแบบชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

กฟผ. บ้านดงเรือง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  

ต่อเนื่องจากปี 2561 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้เริ่มจัดท�าระบบ

ข้อมูลชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. และโครงการด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน เพ่ือบูรณาการด�าเนินงาน

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กฟผ. และระหว่าง กฟผ. กับ 

ชมุชน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการสนบัสนนุ

ชุมชนของ กฟผ. 

ส�าหรับการร่วมพัฒนาชุมชนในภาพรวมของประเทศ กฟผ. 

มกีารด�าเนนิงานตามแผนความร่วมมอืโครงการพฒันาก�าลงัคน 

ระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีตามหลักสูตรของ สอศ. 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปประเทศและ

การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานระดบัช่างเทคนคิของประเทศ 

โดยได้น�าจุดแข็งด้านเทคนิคการเดินเครื่อง การบ�ารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มาบูรณาการร่วมกับ  

สอศ. ในการจัดท�าแผนการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ี

เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดย

เน้นการฝึกประสบการณ์ตรงให้นกัศกึษาของสถานศกึษาได้เรยีนรู ้

จากครูฝึกของ กฟผ. ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถ

ของพนักงาน กฟผ. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านที่ 

กฟผ. มีความเชี่ยวชาญ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

ก�าลงัคนระดบัช่างเทคนคิให้สามารถขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ 

ต่อไป โครงการเน้นการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์

ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเรียนรู้งานด้านการบ�ารุงรักษาระบบส่ง 

และสถานีไฟฟ้าแรงสูง อาทิ การตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน

สถานคีวบคมุการจ่ายกระแสไฟฟ้าการตรวจเชก็หม้อแปลงไฟฟ้า  

การบ�ารุงรักษาลูกถ้วย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส�าหรับ

การท�างานบนที่สูง เป็นต้น ทั้งนี้ จะช่วยให้นักศึกษาที่ผ่าน 

การฝึกอาชีพได้รับประสบการณ์ความรู้และมีทักษะเฉพาะทาง

เกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีด้านระบบส่งและสถานีไฟฟ้า 

แรงสูงเพ่ิมเติมจากพ้ืนฐานช่างไฟฟ้าเดิม อันจะช่วยยกระดับให้

เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพสามารถน�าไปประกอบอาชีพด้าน

การดแูลและซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า ทัง้ในภาคธุรกจิ อตุสาหกรรม

ผลติไฟฟ้า บรษิัทเอกชน ตลอดจนโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่  

โดยในปี 2562 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า ได้รบัหนงัสือรับรอง

การฝึกอาชพีจ�านวน 71 คน และมกีารจดัพิธีมอบวุฒบิตัรประกาศ

เกียรติคุณแก่ครูฝึกจิตอาสาของ กฟผ. จ�านวน 67 คน 

นอกจากนี้ กฟผ. ยงัให้ความส�าคัญกบังาน “จิตอาสา” โดย

การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้าง

เครือข่ายจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ

ภายนอก ผ่านแนวคิด “จากผู้ร่วม...สู่ผู้เริ่ม เพิ่มเครือข่าย”

ร่วม เริ่ม เพิ่มเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล

• โครงการจิตอาสาต่าง ๆ 
• การให้ความรู้ ความเข้าใจ 

และสร้างแรงบันดาลใจด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

• โครงการ “คน กฟผ. ท�าดี”
• ก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ กฟผ.

• สร้างเครือข่ายจิตอาสากับ  
Stakeholder กลุ่มต่าง ๆ  
ผ่านการด�าเนินงานด้าน CSR

• ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน  
และประชาสังคม

• ข้อมูลรายบุคคล
• ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ
• ข้อมูลเครือข่าย
• รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน

การด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2562 อาทิ

• ด�าเนนิโครงการ “ของขวญั ปันน้อง ปีที ่3” โดยเชญิเครอืข่าย 

ภายนอกท่ีเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไรและเครือข่ายภายใน 

ทีเ่ป็นกลุ่มจติอาสาผูป้ฏิบติังาน กฟผ. ภายใต้โครงการ คน กฟผ.  

ท�าดี ร่วมเปิดบูธขายสินค้าและรับบริจาคสิ่งของมือสอง และ

จัดกิจกรรมรับบริจาคของขวัญจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และ 

ผูท้ีส่นใจ โดยของขวัญที่ได้จะน�าไปส่งมอบให้กบัเดก็ทีอ่ยู่ในพ้ืนที่

เหนือเขื่อนศรีนครินทร์และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพาย ุ

ปาบึก จ.นครศรีธรรมราช
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การดำาเนินงานเกี่ยวกับการรอนสิทธิ
การปรับปรุง ขยายเขต และการก่อสร้างระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าอาจส่งผลให้ที่ดินที่ถูกระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน 

จะถูกรอนสิทธิการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือ 

ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังนี้

1. การปลูกต้นไม้/พืชผล

 1.1 ระยะ 3 เมตร จากจุดศูนย์กลางระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า รวมระยะ 6 เมตร ขอให้งดการปลูกไม้ยืนต้นทกุชนดิ แต่

สามารถปลกูไม้ล้มลกุและธัญชาตไิด้ ตามบญัช ี1 ของประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด 

ตดิต้ังส่ิงอืน่ใด เจาะหรอืขดุพ้ืนดนิ ถมดนิ ทิง้ส่ิงของ หรอืกระท�า

ด้วยประการใด ๆ ที่อาจท�าให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรค 

ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

• น�ากลุ่มจิตอาสาผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมกิจกรรม “กฟผ. 

ร่วมใจ ฟื้นฟู อุบลฯ” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมฟื้นฟูความ

เสียหายที่เกิดข้ึนจากอุทกภัยในพ้ืนที่วัดโพธ์ิตาก เทศบาลเมือง 

พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

• น�ากลุ่มจติอาสาผูป้ฏิบติังาน กฟผ. ร่วมกจิกรรม “พลังงาน

สรรค์สร้างพลังแผ่นดนิ เพ่ือการฟ้ืนฟูโลก” ซึง่เป็นกจิกรรมแสดง

เจตนารมณ์ในการน้อมน�าศาสตร์พระราชาฯ มาพัฒนาชุมชน  

มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

• ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาชิดลม ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สังกัด

เขื่อนรัชชประภา จัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนบ้านเนิน 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก  

โดยการทาสี ปรับปรุงและฟื้นฟูอาคารเรียน สนามเด็กเล่น  

โต๊ะเรยีน และห้องน�า้ รวมทัง้ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ของโรงเรียน 

• ด�าเนินโครงการ คน กฟผ. ท�าดี ปี 7 ซึ่งเป็นโครงการที่

ส่งเสรมิให้ผูป้ฏิบตังิานได้มโีอกาสในการเป็นจติอาสาท�าประโยชน์

เพ่ือสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม โดยเปิดให้มกีารรวมกลุ่มคดิ

กิจกรรมตามความสนใจและขอรับการสนับสนุน จนถึงปัจุบัน 

มีกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก กว่า 100 

กิจกรรม โดยในปี 2562 มีผู้สนใจสมัครร่วมโครงการ 29 กลุ่ม 

และผ่านการคัดเลือก 20 กลุ่ม 

 1.2 นอกเหนือจากระยะ 3 เมตร จากแนวศูนย์กลาง 

ตามข้อ 1.1 เจ้าของทีด่นิและทรัพย์สินสามารถปลกูไม้ล้มลกุและ 

ธญัชาต ิและไมเ้ศรษฐกจิทีเ่มือ่เจรญิเตบิโตเตม็ทีแ่ล้ว มส่ีวนสงู

ไม่เกนิ 3 เมตร ตามบญัช ี1 และ 2 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก�ากับกิจการพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือส่ิงอื่นใด ติดตั้ง 

ส่ิงอื่นใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน ถมดิน ท้ิงส่ิงของ หรือกระท�า 

ด้วยประการใด ๆ ที่อาจท�าให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรค 

ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

2. งดเว้นการก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างทกุชนดิ ไม่ว่าจะเป็น 

การถาวรหรอืชัว่คราวกแ็ล้วแต่ ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

3. งดเว้นการเผาในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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4. งดเว้นการน�าเครื่องจักร หรือวัสดุอื่นใดเข้าใกล้ระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าในเขตรัศมีที่น้อยกว่า 4 เมตร (ระหว่างวัตถ ุ

ถึงสายไฟฟ้า) การขุดดิน หรือถมดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่

กฟผ. จึงมีนโยบายให้ด�าเนินการประชุมชี้แจงเผยแพร ่

การจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ให้แก่เจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน หรือ

ผู้ทรงสิทธิอ่ืน เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ�าเป็น

ของการด�าเนนิการของ กฟผ. รวมถงึสิทธิในการอทุธรณ์ต่าง ๆ 

ก่อนด�าเนินการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยการรอนสิทธิ

ดังกล่าวเป็นการกระท�าตามมาตรา 105, 106, 107, และ 108 

ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

และมีปัจจัยประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. หลีกเล่ียงพ้ืนทีท่ีก่ระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น ป่าลุม่น�า้ 1a 

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น

2. หลีกเลี่ยงที่ชุมชน

3. หลีกเล่ียงศูนย์รวมจิตใจและสถานที่ราชการ เช่น วัด 

โรงเรียน สุสานของศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น

4. ค�านงึถงึหลักเศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ทางวศิวกรรม

นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสให้ผูน้�าท้องถ่ินมส่ีวนร่วมในขัน้ตอน

การส�ารวจแนวทางเลือกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือทราบ 

ข้อมูลภายในท้องที่ประกอบการพิจารณาแนวทางเลือกระบบ 

โครงข่ายไฟฟ้า ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการก�ากับกิจการ 

พลังงานพิจารณา และประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

อีกครั้งหนึ่ง และภายหลังประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

หากเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น ไม่พึงพอใจ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถยืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการก�ากบั

กจิการพลังงานได้ภายใน 30 วัน นบัจากวันที่ได้รบัแจ้งประกาศ

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ก�าหนดแผนด�าเนินการ

แต่ละขัน้ตอนอย่างชดัเจน และส่งหนงัสือแจ้งก่อนเข้าด�าเนนิการ

จดักรรมสิทธิท์ีด่นิ ให้แก่เจ้าของทีด่นิและทรพัย์สนิหรอืผูท้รงสิทธิ

อื่นทราบ ก่อนการด�าเนินการนั้น ๆ 

ทัง้นี ้การรอนสิทธิของ กฟผ. ได้จ�ากดัสทิธิการใช้ประโยชน์/

ประกอบอาชีพของเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน 

เพ่ือความปลอดภัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้า แต่มิได้มีการโอน

กรรมสิทธ์ิที่ดินเป็นของ กฟผ. แต่อย่างใด เจ้าของที่ดินและ 

ทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น ยังสามารถด�าเนินการใช้ประโยชน์

ได้ตามข้อก�าหนดของ กฟผ. รวมถึงสามารถซื้อ-ขาย แก่บุคคล

อื่นได้ เป็นเหตุให้ กฟผ. ด�าเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนในส่วน 

ที่ถูกรอนสิทธิ ดังนี้

1. ค่าทดแทนทีด่นิ/เงนิช่วยเหลอืเพ่ือมนษุยธรรม (ค่าทดแทน

ที่ดินจ่ายให้แก่หลักฐานที่ดิน โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข/ 

เงินช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมจ่ายให้แก่ที่ครอบครองโดยไม่มี 

หลกัฐาน รวมถงึทีด่นิทีร่ฐัได้จดัสรรให้แก่ราษฎรท�ากนิ เช่น ส.ป.ก.)

2. ค่าทดแทนต้นไม้

3. ค่าทดแทนอาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

หากระหว่างด�าเนินการก่อสร้างก่อให้เกิดความเสียหายเพ่ิม

จากที่ได้จ่ายค่าทดแทนข้างต้นหรือพืชผลที่ไม่ได้รับการจ่าย 

ค่าทดแทนต้นไม้ เช่น พืชล้มลุกต่าง ๆ ให้ด�าเนินการเก็บข้อมูล

ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และน�ามาจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่

เจ้าของทีด่นิและทรพัย์สนิหรอืผูท้รงสิทธิอืน่ เรยีกว่า "ค่าเสียหาย 

ระหว่างก่อสร้าง" อีกทั้งหากที่ดินถูกระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

พาดผ่านกลางแปลงที่ดิน เจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน หรือ 

ผู้ทรงสิทธิอ่ืน สามารถขอรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากการ 

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ภายหลังรับเงินค่าทดแทน

เรียบร้อยแล้ว เรียกว่าเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน 

เหลือไม่ถึง 1 ไร่

2. แปลงท่ีดินท่ีถูกระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านไม่ติดกับ

ที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของที่ดิน

3. ที่ดินส่วนที่เหลือจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ตามวิสัยปกติต่อไปได้

4. หากที่ดินของเจ้าของที่ดินเนื้อที่เหลือมากกว่า 1 ไร่ แต่

ความกว้างของทีด่นิส่วนทีเ่หลอืน้อยกว่า 10 เมตร และไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้ตามวิสัยปกติต่อไปได้
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102-12, 103-1, 103-2, 103-3, 412-1, 412-2, 412-3

สิทธิมนุษยชน
ในปี 2562 กฟผ. ได้รบัรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนษุยชน  

ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับชมเชย จากกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จากการน�าหลักการสิทธิมนุษยชน

มาเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบติังานและบรหิารงาน โดยการไตร่ตรอง

ตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงทีอ่าจก่อให้เกดิการละเมดิสิทธิ

ต่อผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ

ระบบส่ง การหลีกเล่ียงการร่วมกระท�าความผิดในการละเมิด

สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท�างาน

ของผู้ปฏิบัติงานและของลูกจ้างบริษัทผู้รับเหมา การก�าหนด

ให้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่าง ๆ 

อาทิ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่ม กฟผ. นโยบาย

การด�าเนนิงานด้านชมุชนสัมพันธ์ กฟผ. และนโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. รวมถึง 

มีการทบทวนและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

อาทิ ISO26000 และ ISO14001 เพ่ือวิเคราะห์ถงึผลกระทบต่อ

ชมุชนและสงัคมรวมถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา และ 

มอก.18001:2554 BS OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 

เพ่ือบรหิารความปลอดภัยในการท�างานและจดัหาอปุกรณ์ป้องกนั

อนัตรายให้เหมาะสมกบัภารกจิงานของลกูจ้าง ผูร้บัจ้าง โดยระบไุว้ 

ในแนบท้ายสัญญา นอกจากนี ้ยังมกีารด�าเนนิงานด้านสทิธิมนษุยชน 

ที่ส�าคัญในปี 2562 ดังนี้ 

การทบทวนและประเมินการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ขององค์กรตามแนวทาง ISO26000 ผ่านการทวนสอบเอกสาร

หลักฐานการด�าเนนิงาน การตรวจสอบพ้ืนทีป่ฏิบตังิานจรงิ และ

การสัมภาษณ์ โดยคณะด�าเนนิงานและทวนสอบความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO26000 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทวนสอบ

จากสายงานต่าง ๆ และมีหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบัน

รองรบัมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นผูค้วบคมุและตดิตามการ

ทวนสอบ การทวนสอบดังกล่าวครอบคลุมการด�าเนินงานของ 

ทุกสายงานใน 8 ประเด็น ประกอบด้วย การตรวจสอบและ

ประเมินสถานะขององค์กร สถานการณ์ที่มีความเส่ียงในเร่ือง

สิทธิมนุษยชน การหลีกเล่ียงการร่วมกระท�าความผิดในการ

ละเมิดสิทธิ การแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม 

การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ สิทธิ

การเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน

การสื่อสารให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการประชุม 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

มาตรฐาน ISO26000 จ�านวน 1 ครั้ง เป็นเวลาประมาณ  

1 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมรับฟังจ�านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 

ของพนักงานทั้งหมด

การส่งเสริมการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการ 

ด�าเนินงานต่าง ๆ อาทิ

• ก�าหนดเง่ือนไขและสัญญาการจ้างให้คู่ค้า ผู้จัดหา หรือ

ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ 

คุม้ครองแรงงาน และพระราชบญัญัติความปลอดภัย อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มคีณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 

ตรวจสอบคณุสมบติัของผูร้บัเหมาให้เป็นไปตามเอกสารงานจ้าง  

รวมทัง้มกีารก�ากบัดแูลไม่ให้บรษิัทคูสั่ญญาละเมดิสิทธิมนษุยชน 

ต่อลูกจ้างของบริษัทในการท�างานให้กับ กฟผ. ด้วยการสื่อสาร 

ให้ผู้แทนของบริษัทคู่สัญญาและหัวหน้าทีมงานจ้างเหมาของ 

ทุกบริษัทได้รับทราบโดยตรงในการประชุมเริ่มงานครั้งแรก 

นอกจากนี ้ยงัมกีารใช้แบบประเมนิการละเมดิหลกัธรรมาภิบาล

ของคู่สัญญากับ กฟผ. อีกด้วย

• พัฒนาคณุภาพชวิีตของผูพิ้การ โดยการจ้างงานคนพิการ 

จ�านวน 40 คน และสนับสนุนงบประมาณในการฝึกงานให้แก่

คนพิการในหลักสูตรทีห่น่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ดัฝึก ซึง่รวมถึง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�านวน 101 คน  

เป็นเงนิ 11,354,420 บาท  นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัสถานทีส่�าหรบั

ให้ผู้พิการจ�าหน่ายสินค้าภายในบริเวณพื้นที่ของ กฟผ. อีกด้วย

• ปรบัปรงุกลุม่อาคาร ท.082 และ ท.083 ณ ส�านกังานใหญ่  

กฟผ. ตามแนวทางอารยสถาปัตย์ โดยจัดท�าทางลาด ห้องน�้า 

และลิฟต์ เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย และรองรับการใช้งาน

ของกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย 

• ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ

กฎหมายด้านสิทธิมนษุยชน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ และน�ามาจดัท�าเป็นแนวทาง

ปฏิบตัสิ�าหรบัพนกังานรกัษาความปลอดภัย นอกจากนี ้ยังมกีาร

อบรมและพัฒนาทกัษะด้านการรกัษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัย ท้ังในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งรวมไปถึง

การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้บริการโดยเคารพหลักสิทธิ

มนุษยชน ส�าหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมา มีการ

ระบุข้อก�าหนดความประพฤติของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

มีในเงือ่นไขการจ้าง โดยให้พนกังานรกัษาความปลอดภัยจ้างเหมา 

ทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งก�าหนดให ้

ผูรั้บจ้างจดัให้มกีารฝึกอบรมทบทวนพนกังานรักษาความปลอดภัย

จ้างเหมาปีละ 3 ครั้ง
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103-1, 103-2, 103-3, Former EU21

แผนรองรบัภัยพบิตัแิละภาวะฉกุเฉนิ
กฟผ. ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการเตรียมความพร้อม

รองรบัภัยพิบัตแิละภาวะฉกุเฉนิอย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนั

และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินงานของ กฟผ.  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้น�าระบบบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO22301 (Societal security- 

Business continuity management systems) มาเป็นแนวทาง

ในการบรหิารจดัการ และมอบหมายให้คณะท�างานบรหิารจดัการ

ความต่อเนือ่งทางธุรกจิของ กฟผ. เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยค�านงึถงึ 

ภารกิจหลักด้านการผลิตส่งมอบพลังงานไฟฟ้า ภายในช่วงเวลา 

การหยุดชะงกัทีย่อมรบัได้สงูสุด (Maximum Tolerable Period  

of Disruption-MTPD) พร้อมยอมรับได้ในการสูญเสียข้อมูล 

ในระบบการเกบ็ข้อมลูสารสนเทศทีเ่หมาะสม (Recovery Point  

Objective-RPO) และการกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ภายใน

ระยะเวลาตามเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ (Recovery Time 

Objective-RTO) ที่เหมาะสม จึงมุ่งเน้นการบริหารความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้แก่ โรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า รวมถึง

ความต่อเนื่องทางธุรกิจของระบบข้อมูลด้านสารสนเทศที่ใช ้

ในการสนับสนุน โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ใช้นโยบายบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายใน นโยบาย

ด้านสารสนเทศ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความต้องการและความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ประเมนิระบปัุจจยัเส่ียงก�าหนดแนวทาง/มาตรการรองรบั 

พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกจิ โดยการประเมนิความเส่ียง 

ด้านภัยพิบตัต่ิาง ๆ  ทีจ่ะส่งผลต่อการปฏิบติัการ (Operation Risk) นัน้  

จะมาจากการวิเคราะห์ COSO-ERM และผลการฝึกซ้อมแผน 

หรือมาตรการรองรับเหตุภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ในป ี

ที่ผ่าน รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ท�าให้ธุรกิจของ กฟผ. หยุดชะงัก 

(Disruption Incident) มาเป็นปัจจัยน�าเข้า

3. จัดท�าหรือทบทวนแผนหรือมาตรการรองรับเหตุภัยพิบัติ

หรือภาวะฉุกเฉินและก�าหนดแผนการฝึกซ้อม ได้แก่

 3.1 แผนหรือมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ ได้แก่ 

แผนการตรวจสอบและบ�ารุงรักษา และแผนเตรียมความพร้อม

ของอุปกรณ์เตือนภัยต่าง ๆ 

 3.2 แผนจดัการขณะเกดิเหตุ ได้แก่ Incident Management  

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

Continuity Plan (BCP) 

 3.3 แผนหลังเกดิเหตุการณ์ (ส�ารวจและฟ้ืนฟูกลบัสู่สภาพ

ปกติ) ซึง่รายละเอยีดขัน้ตอนการด�าเนนิการเป็นไปตามคู่มอืการ

จดัการภาวะวิกฤต กฟผ. และการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ

ของ กฟผ.

4. อบรมและฝึกซ้อม

5. ติดตามผลการด�าเนินการ

6. ทบทวนผลการด�าเนินการ
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103-2, 103-3, Former EU21

นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การประเมินความเสี่ยงการดำาเนินงาน 
(Operation Risk Assessment)

นโยบายสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องมีแผน/ 
มาตรการรองรับ

การอบรมและฝึกซ้อม (Training & Exercising)

การทบทวนการดำาเนินงาน (Management Review)

แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
(Incident Management Plan)

แผนจัดการภาวะวิกฤต
(Crisis Management Plan)

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan)

วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis)

นโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กฟผ. มีการทบทวนกระบวนการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ

และจดัการความต่อเนือ่งทางธุรกจิตามดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี  

ซึ่งในปี 2562 พบว่า ผลลัพธ์จากการซ้อมภาวะวิกฤตและการ

กู้คืนระบบเป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นควรใช้กระบวนการเดิม 

เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้  

ในปี 2562 ยังมกีารก�าหนดแผนตรวจประเมนิภายในระบบบรหิาร

ความต่อเนือ่งทางธรุกจิตามมาตรฐานสากล ISO22301 รวมทัง้

มีการทบทวนและน�านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเพ่ือรองรับ 

เหตุฉุกเฉินในอนาคต ดังนี้

1. กรณีเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย การระเบิด และสารเคมีรั่วไหล 

ได้มีการน�าโปรแกรม Phast มาใช้ในการจ�าลองสถานการณ์ 

ร่วมกับการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน

2. กรณีไฟฟ้าดับ มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับเหตุ

ฉุกเฉิน

 2.1 การพัฒนาระบบรายงาน ข้อมลูอปุกรณ์หลุดออกจาก 

ระบบ (trip) อัตโนมตั ิผ่านทางระบบไลน์ เพ่ือให้รวดเรว็ในการ 

รับข้อมูล

 2.2 การพัฒนาระบบรายงาน และติดตามข้อมูล การ 

setting UF/UV Relay ของโรงไฟฟ้า SPP

 2.3 แผนติดตั้ง Smart UF Relay เพ่ิมข้ึน เพ่ือให ้

การตัดโหลดอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.4 การพัฒนาระบบส่งสัญญาณปลดโรงไฟฟ้า VSPP 

อัตโนมัติ ด้วยข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เพ่ือแก้ปัญหา 

การหลุดของโรงไฟฟ้า VSPP ไม่ได้ตาม Grid Code

 2.5 มีการเพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรม DIgSILENT เพ่ือ

ช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบ Real Time โปรแกรม RTDSA  

ท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ควบคุมฯ สามารถแสดงผล 

การศกึษาและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าท่ีศนูย์ควบคมุระบบก�าลังไฟฟ้า 

ผ่าน Web Application ส่งข้อมลูให้ผูค้วบคมุระบบไฟฟ้าสามารถ 

บริหารจัดการระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลานั้น ๆ 

รวมทั้ง รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า ป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดับ 

เป็นบริเวณกว้าง และป้องกันโอกาสที่อุปกรณ์จะเสียหาย
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Former EU21

การฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉินที่ส�าคัญในปี 2562 อาทิ

• การซกัซ้อมการน�าระบบให้เข้าสู่ภาวะปกตใินระบบส่งและ

ระบบจ�าหน่ายอย่างเสมือนจริงร่วม 3 การไฟฟ้า เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการน�าระบบให้

เข้าสู่ภาวะปกติ (System Restoration) หลังจากเกิดไฟฟ้าดับ 

ทัง้ประเทศ (Blackout) ให้ผูค้วบคุมระบบไฟฟ้าได้มปีระสบการณ์

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด จนน�าไปสู่ความพร้อม 

หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง 

 - การซักซ้อมการน�าระบบให้เข้าสู่ภาวะปกติในระบบส่ง

และระบบจ�าหน่ายอย่างเสมอืนจรงิในพ้ืนทีภ่าคใต้ ร่วมกบั กฟภ. 

เมือ่วันที ่30 พฤษภาคม 2562 ณ ศนูย์ควบคมุระบบก�าลงัไฟฟ้า 

ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. จังหวัดตรัง

 - การซักซ้อมการน�าระบบให้เข้าสู่ภาวะปกติในระบบส่ง

และระบบจ�าหน่ายอย่างเสมอืนจรงิในพ้ืนทีเ่ขตนครหลวง ร่วมกบั  

กฟน. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ควบคุมระบบ 

ก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) กฟผ. และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า

แจ้งวัฒนะ กฟน.

• การซ้อมแผน Black-Start โรงไฟฟ้าพลังน�า้เข่ือนน�า้งมึ 2  

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนส�าคัญของ

แผนฉกุเฉนิการกูร้ะบบเพ่ือรองรบัเหตกุารณ์ไฟฟ้าดบัทัง้ประเทศ 

(Blackout and Restoration) ทีต้่องมกีารซ้อมแผนให้โรงไฟฟ้า

มีความพร้อมอยู่เสมอ

• การฝึกซ้อมการจดัการและการส่ือสารในภาวะวิกฤตของ

สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เมือ่วันที ่15 สงิหาคม 2562 เพ่ือ

ฝึกซ้อมการบริหารจัดการ การประสานงาน การส่ือสาร และ

เตรยีมความพร้อมในภาวะวิกฤต ให้โรงไฟฟ้าและเขือ่นในสังกดั

มีระบบการจัดการภาวะวิกฤตที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด และมีประสิทธิภาพสูงสุด

• การฝึกซ้อมการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง เมื่อวันที่ 18 

มถินุายน 2562 ฝ่ายปฏิบัตกิารภาคกลาง เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 

2562 และฝ่ายปฏิบัติภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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รางวัลระดับนานาชาติ
1.	รางวัล	ASEAN	Coal	Awards	2019	จาก	ASEAN	center	

for	Energy	committee

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทการด�าเนินการด้านถ่านหิน 

ทีเ่ป็นเลิศ การใช้ถ่านหนิเทคโนโลยีสะอาดในโรงไฟฟ้าขนาดกลาง  

(Best Practice CCT Utilization in Power Generation  

Medium Scale) จากผลงาน The Boiler Modification of  

Clean Coal Power Plant for Utilizing Low Rank Coal

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน (Special 

Submission) จากผลงาน Dust Killer Box (Dust Reduction 

Equipment from Boom Type Bucket Wheel Reclaimer)

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

จากผลงาน Community Participation in Mae Moh Mine’s 

CSR Process

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท CSR จากผลงาน  

Evolution of Mae Moh EGAT’s CSR : The Integrated  

Cooperation for Community Sustainable Development

• รางวัล Bronze Medal 3 รางวลั จากผลงาน “อปุกรณ์ชดเชย 

ค่าก�าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟขณะสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่”  

“โปรแกรมคดิค่าความพร้อมตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือชุด 2” และ “ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารอะไหล่

ส�าหรับโรงไฟฟ้า”

• รางวัลพิเศษ 6 รางวัล จากประเทศโปแลนด์ ไต้หวัน 

ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอหิร่าน ประเทศแองโกลา และประเทศ

ซาอดุอิาระเบยี จากผลงาน “การประเมนิอายุใช้งานทีเ่หลือของ

หม้อแปลงส�าหรบัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า” “เรอืตรวจคณุภาพน�า้แบบ

ออนไลน์ผ่านสมาร์ตโฟน” “ประดิษฐ์เรื่องปรับปรุงชุดเครื่องมือ

เปล่ียนลูกถ้วย 115,000 โวลต์ แบบ Two Bundle โดยไม่ดับ

กระแสไฟฟ้า” “การน�าโซลาร์เซลล์ก่ึงใสมาใช้กับเกษตรกรรม

การปลูกพืช” และ “อุปกรณ์ชดเชยค่าก�าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

ขณะสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่” ตามล�าดับ

3.	รางวัลการประกวดผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	 

จากงาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019)”  

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

• รางวัล Grand Prize 1 รางวัล จากผลงาน “ระบบควบคมุ

อุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติ”

• รางวัล Gold Medal 2 รางวัล จากผลงาน “ระบบรวบรวม

ข้อมลูและน�าส่งข้อมลูค่าซือ้ไฟฟ้าระหว่างฝ่ายสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

และฝ่ายบัญชีและงบประมาณ สายงานระบบส่ง” และ “ดิจิทัล

แพลตฟอร์มส�าหรบัการเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาแบบรวมศนูย์” 

• รางวัล Silver Medal 3 รางวัล จากผลงาน “แผนที่

แสดงข้อมูลที่ดินรอบอ่างเก็บน�้าเข่ือนศรีนครินทร์ผ่านโทรศัพท์  

Smartphone” “โปรแกรมวิเคราะห์และแจ้งเตือนเหตุการณ์

ขัดข้องในระบบส่งก�าลังไฟฟ้า” และ “สมุดสนามอิเล็กทรอนิกส์ 

เอ็นดีเอส ไอฟิวบุค” 

• รางวัล Bronze Medal 1 รางวลั จากผลงาน “รถสายพาน

ล�าเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม”

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

2.	รางวัลการประกวดผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม		

จากงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions 

and New Products (iENA 2019)” ณ เมอืงนเูรม เบร์ิก สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

• รางวลั Gold Medal 1 รางวัล จากผลงาน “การประเมนิ

อายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า”

• รางวัล Silver Medal 4 รางวัล จากผลงาน “เรือตรวจ

คุณภาพน�้าแบบออนไลน์ผ่านสมาร์ตโฟน” “การปรับปรุงชุด 

เครื่องมือเปลี่ยนลูกถ้วย 115,000 โวลต์ แบบ Two Bundle  

โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า” “การน�าโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้ 

กับเกษตรกรรมการปลูกพืช” และ “ประแจเปิด-ปิดวาล์ว

อเนกประสงค์ เวอร์ชั่น 3” 
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4.	รางวัลการประกวดผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	

จากงาน “The 30th International Invention, Innovation and 

Technology Exhibition” (ITEX 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย

• รางวัล Gold Medal 5 รางวัล จากผลงาน “การประยุกต์ใช้  

QR Code กับชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์” 

“เคร่ืองมอืถอดประกอบและคนืสภาพอปุกรณ์วัดอณุหภูม ิไอร้อน 

จากห้องเผาไหม้กงัหนัก๊าซ” “ระบบตรวจจบัสัญญาณความผดิพร่อง 

ของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านระบบจ�าหน่าย (Transformer Fault 

Monitoring System (TFM)” “เครื่องเติมอากาศจาก Super 

charge ด้วยพลังน�้า” และ “เครื่องมือถอย Long Retractable 

Soot Blower ค้าง”

• รางวัล Silver Medal 2 รางวัล จากผลงาน “ระบบ 

ตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะส�าหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง” และ 

“เครื่องก�าจัดน�้ามันผิวน�้าขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยสมาร์ตโฟน”

• รางวัลพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่นประเภทเทคโนโลยีสีเขียว  

1 รางวัล จากผลงาน “เครื่องก�าจัดน�้ามันผิวน�้าขนาดเล็ก 

ขับเคล่ือนด้วยสมาร์ตโฟน”

5.	รางวัลการประกวดผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	

จากงาน “The 47th International Exhibition of Inventions 

Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

• รางวัล Gold Medal 1 รางวัล จากผลงาน “อุปกรณ์

ควบคุมอเนกประสงค์แบบโปรแกรมได้ (EGAT-Universal  

Controller (EGAT-UNICON))”

• รางวลั Silver Medal 3 รางวัล จากผลงาน “เอม็ ซ ีอาร์  

ยานส�ารวจใต้น�า้ (MCR Underwater Surveyor)” “ระบบรวบรวม

จัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์และมอนิเตอร์ริ่ง  

(Real-time Transformer Monitoring & Diagnostic System)” 

และ “ชดุตรวจสอบการลัดวงจรในโรเตอร์ของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า 

(Generator Rotor Short-Turn Detector)”

• รางวัลพิเศษจากประเทศจนี 1 รางวลั จากผลงาน “อปุกรณ์ 

ควบคุมอเนกประสงค์แบบโปรแกรมได้ (EGAT-Universal  

Controller (EGAT-UNICON))”

• รางวัลพิเศษจากไต้หวัน 1 รางวัล จากผลงาน “เอม็ ซ ีอาร์  

ยานส�ารวจใต้น�้า (MCR Underwater Surveyor)”

รางวัลระดับประเทศ
1.	รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	(SOE	Award)	ประจ�าปี	2562  

ของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ กระทรวงการคลัง

• รางวัลการบรหิารจดัการองค์กรดเีด่น ประเภทเกยีรติยศ 

• รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้าน

นวัตกรรม จากผลงานระบบรวบรวมจดัเกบ็ข้อมลูหม้อแปลงไฟฟ้า 

แบบออนไลน์และมอนิเตอร์ริ่ง

• รางวัลการพัฒนาสู่รฐัวิสาหกจิดจิทิลั ประเภทเชดิชเูกยีรติ

2.	รางวัลเหมืองแร่สีเขียว	ประจ�าปี	2562	(Green	Mining	

Award	2019)	ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 2562 

ประเภทเหมืองแร่ จากโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์

• รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 2562 

ประเภทเหมืองแร่ จากโครงการเหมืองแร่หินปูน

3.	รางวลัสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ทีม่กีารด�าเนนิงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	(CSR-DPIM	

Continuous	Award	2019)	ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2019 ประเภท

เหมืองแร่

• รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

CSR-DPIM (CSR-DPIM One Mine One Person Award 

2019) ด้านสิ่งแวดล้อม
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4.	รางวัล	Thailand	Green	and	Smart	Mining	Awards	

ประจ�าปี	2562	ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

• รางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards 

จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย  

กฟผ. มคีวามมุง่มัน่พัฒนาการประกอบกจิการเหมอืงแร่ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล และได้ปฏิบัติภารกิจการผลิตและส่งถ่านหิน 

เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) 

อย่างเคร่งครดั และได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพ

การท�างาน

5.	รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว	ประจ�าปี	2562	ของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• โล่รางวัลอตุสาหกรรมสีเขยีว ระดบั 5 (เครอืข่ายสีเขยีว หรอื  

Green Network) 2 รางวัล จากเข่ือนภูมพิล และเข่ือนรชัชประภา

• โล่รางวัลอตุสาหกรรมสีเขยีว ระดบั 4 (วัฒนธรรมสีเขยีว  

หรือ Green Culture) 5 รางวัล จากเขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อน

ศรนีครนิทร์ เข่ือนสริกิต์ิิ เข่ือนท่าทุ่งนา และโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื

6.	รางวลัโครงการส่งเสรมิโรงงานอุตสาหกรรมให้มคีวามรบัผิดชอบ 

ต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน	ประจ�าปี	2562	(CSR-DIW	

Continuous	2019)	ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม

• รางวัล CSR-DIW Continuous 2019 3 รางวัล จากผลงาน 

การด�าเนนิงานด้าน CSR ร่วมกบัชมุชนโดยรอบพ้ืนทีต่ัง้โรงไฟฟ้า  

ของโรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ

7.	รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	ปี	2561	ของส�านักงาน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class :  

TQC) ปี 2561 4 รางวัล จากเขือ่นรชัชประภา เขือ่นวชริาลงกรณ  

เขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.	รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสทิธิมนษุยชน	ประจ�าปี	2562	ของ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

• รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2562 

ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับชมเชย

9.	รางวัลนวตักรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ประจ�าปี	 

2562	(Thailand	HR	Innovation	Award	2019) ของสถาบัน

เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ สถาบันบณัฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

• รางวลัระดบั Consolation จากผลงานการประยกุต์ระบบ 

Performance Portfolio สูก่ารบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล

อย่างยั่งยืน

10.	รางวัลส่งเสริมการต่อต้านคอร์รปัชันประจ�าปี	2562	(Anti- 

Corruption	Awards	2019)	ของสมาคมผูส่ื้อข่าวต้านคอร์รัปชนั 

(ประเทศไทย) และ บมจ. ซีพี ออลล์ 

• รางวลั “Anti-corruption Awards 2019” ในฐานะองค์กร

รฐัวสิาหกจิทีม่กีารด�าเนนิงานอย่างโปรง่ใส มีธรรมาภิบาล และ

แสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11.	รางวัล	Sustainability	Disclosure	Award	ประจ�าปี	2562	

ของสถาบนัไทยพัฒน์ และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) 

จากการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียผ่านรายงานด้านความยั่งยืน
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12.	รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ	ประจ�าปี	2562	

ของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  

• โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ 

จากการด�าเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

13.	ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ

จากการท�างานให้เป็นศนูย์	ประจ�าปี	2562	ของสถาบนัส่งเสรมิ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

(องค์การมหาชน)

• ระดบัทอง 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้า

ลานกระบือ และเขื่อนภูมิพล

• ระดับเงิน 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และส�านักงานนครราชสีมา

• ระดบัทองแดง 7 หน่วยงาน ได้แก่ เขือ่นสิรกิต์ิิ โรงไฟฟ้า

น�า้พอง เขือ่นศรนีครนิทร์ เขือ่นรชัชประภา โรงไฟฟ้าล�าตะคอง

ชลภาวัฒนา เขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าจะนะ

14.	รางวัลสถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ประจ�าปี	2562	

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จ�านวน 19 หน่วยงาน 

• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน จ�านวน 1 หน่วยงาน 

• หน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น จ�านวน 1 หน่วยงาน 

• เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างานดเีด่น จ�านวน 1 คน
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102-55

GRI Standards : Comprehensive option
GRI Content Index

GRI 
Standard Disclosure

Page  
number (s)  

and/or direct 
answers

Omission

Part Omitted Reason Explanation

GRI	101	:	Foundation	2016

General	Disclosures

GRI	102	:	
General
Disclosures	
2016

Organizational	profile

102-1 Name of the organization 7 - - -
102-2 Activities, brands, products, and services 7-8 - - -
102-3 Location of headquarters 9 - - -
102-4 Location of operations 7 - - -
102-5 Ownership and legal form 7 - - -
102-6 Markets served 7-8 - - -
102-7 Scale of the organization 8, 73 - - -
102-8 Information on employees and other workers 73 - - -
102-9 Supply chain 29-30 - - -
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain No Change - - -
102-11 Precautionary Principle or approach 25-27 - - -
102-12 External initiatives 31 - - -
102-13 Membership of associations 9 - - -
EU1 Installed capacity, broken down by primary energy source and by 
regulatory regime

10 - - -

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

10 - - -

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

7 - - -

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

42 - - -

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

64 - - -

Strategy

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

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 26-27 - - -

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

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

18 - - -

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 18 - - -
102-22 Composition of the highest governance body and its committees 16 - - -
102-23 Chair of the highest governance body 16 - - -
102-24 Nominating and selecting the highest governance body 17 - - -
102-25 Conflicts of interest 17 - - -
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and 
strategy

18 - - -

102-27 Collective knowledge of highest governance body 19 - - -
102-28 Evaluating the highest governance body's performance 19 - - -
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 
impacts

18 - - -

102-30 Effectiveness of risk management processes 18 - - -
102-31 Review of economic, environmental, and social topics 18 - - -
102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting 12 - - -
102-33 Communicating critical concerns 19 - - -
102-34 Nature and total number of critical concerns 19 - - -
102-35 Remuneration policies 20 - - -
102-36 Process for determining remuneration 20 - - -
102-37 Stakeholders involvement in remuneration 20 - - -
102-38 Annual total compensation ratio 20 - - -

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio 20 - - -

For the GRI Content Index Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references for all disclosures  
included align with the appropriate sections in the body of the report. The service was performed on the English version of the report.
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102-55

GRI  
Standard Disclosure

Page  
number (s)  

and/or direct 
answers

Omission

Part Omitted Reason Explanation

GRI	102	:	
General
Disclosures	
2016

Stakeholder	engagement

102-40 List of stakeholder groups 22-24 - - -
102-41 Collective bargaining agreements 76 - - -
102-42 Identifying and selecting stakeholders 22 - - -
102-43 Approach to stakeholder engagement 23-24 - - -
102-44 Key topics and concerns raised 23-24 - - -

Reporting	practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 11 - - -
102-46 Defining report content and topic Boundaries 12 - - -
102-47 List of material topics 12-14 - - -
102-48 Restatements of information No restatement - - -
102-49 Changes in reporting No change - - -
102-50 Reporting period 11 - - -
102-51 Date of most recent report 11 - - -
102-52 Reporting cycle 11 - - -
102-53 Contact point for questions regarding the report 11 - - -
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 11 - - -
102-55 GRI content index 95-98 - - -
102-56 External assurance 11, 99-100 - - -

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series
Procurement Practices

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 30 - - -
103-2 The management approach and its components 30 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 30 - - -

GRI 204 :
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 30 - - -

Anti-corruption

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 31 - - -
103-2 The management approach and its components 31-32 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 31-32 - - -

GRI 205 :  
Anti-corruption 
2016

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 31 - - -
205-2 Communication and training about anti-corruption policies  
and procedures

32 - - -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 32 - - -
Availability and Reliability

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 33 - - -
103-2 The management approach and its components 33, 35 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 35 - - -

Sector Specific :  
Electric Utilities

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

33, 36-39 - - -

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

34-35 - - -

Demand-side Management

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 44 - - -
103-2 The management approach and its components 44-46 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 44-45 - - -

Sector Specific :  
Electric Utilities

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

44-46 - - -

Research and Development

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 47 - - -
103-2 The management approach and its components 47-49, 51 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 49-50 - - -

Sector Specific :  
Electric Utilities

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

47-51 - - -

System Efficiency

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 42 - - -
103-2 The management approach and its components 42-43 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 42-43 - - -

Sector Specific : 
Electric Utilities

EU11 Average generation efficiency of thermal plants by energy source 
and by regulatory regime

42 - - -

EU12 Transmission and distribution losses as a percentage of total energy 43 - - -
GRI 300 Environmental Standards Series
Materials

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 55 - - -
103-2 The management approach and its components 55 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 55 - - -

GRI 301 : 
Materials
2016

301-1 Materials used by weight or volume 55 - - -
301-2 Recycled input materials used 55 - - -
301-3 Reclaimed products and their packaging materials No reclaimed 

products
- - -
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Energy

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 56 - - -

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

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

GRI 302 : 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 56 - - -

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

Information 
unavailable

The information cannot 
currently be obtained  
because the boundary  
of the topic is beyond 
the organization. EGAT is 
developing data collection 
procedure with the related 
parties and expect to  
disclose the information in  
the 2020 sustainability report.

302-3 Energy intensity 56 - - -

302-4 Reduction of energy consumption 56 - - -

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

Not  
applicable

EGAT's product and  
service are electricity  
and transmission.

Water

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 57 - - -

103-2 The management approach and its components 57-58 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 58 - - -

GRI 303 : 
Water
2016

303-1 Water withdrawal by source 57 - - -

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water 58 - - -

303-3 Water recycled and reused 58 - - -
Biodiversity

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 67-68 - - -

103-2 The management approach and its components 67-68 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 67-70 - - -

GRI 304 :
Biodiversity 
2016

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

67 - - -

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 67 - - -

304-3 Habitats protected or restored 68-70 - - -

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

67 - - -

Sector Specific : 
Electric Utilities

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

68-70 - - -

Emissions

GRI 103 :
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59 - - -

103-2 The management approach and its components 59-60 - - -

103-3 Evaluation of the management approach 60-61 - - -

GRI 305 : 
Emissions
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 61 - - -

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 61 - - -

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 61 - - -

305-4 GHG emissions intensity 61 - - -

305-5 Reduction of GHG emissions 62-64 - - -

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 65 - - -

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

65-66 - - -

Effluents and Waste

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

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

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

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

GRI 306 : 
Effluents
and Waste 
2016

306-1 Water discharge by quality and destination 58 - - -

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

306-3 Significant spills 71 - - -

306-4 Transport of hazardous waste 71 - - -

306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff 58 - - -
Environmental Compliance

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

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

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

103-3 Evaluation of the management approach 53 - - -
GRI 307 :
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 53 - - -

GRI 400 Social Standards Series
Employment

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

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

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

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

97
พลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.

ประจำ�ปี 2562



102-55

GRI Standard Disclosure
Page  

number (s)  
and/or direct 

answers

Omission

Part Omitted Reason Explanation

GRI 401 :
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee turnover 73 - - -
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided  
to temporary or part-time employees

74-75 - - -

401-3 Parental leave 75 - - -

Sector Specific :  
Electric Utilities

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

74 - - -

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

74 Data of contractor 
and subcontractor  
employees involved 
in other operations 
except maintenance 
and mining 

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 2020 
sustainability report.

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

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

Information 
unavailable

The information cannot 
currently be obtained because 
the boundary of the topic is 
beyond the organization. EGAT 
is developing data collection 
procedure with the related 
parties and expect to disclose 
the information in the 2020 
sustainability report.

Labor/Management Relations

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 76 - - -
103-2 The management approach and its components 76 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 76 - - -

GRI 402 : Labor/
Management 
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes 76 - - -

Occupational Health and Safety

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 80 - - -
103-2 The management approach and its components 80-81 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 80-81 - - -

GRI 403 :
Occupational 
Health and 
Safety 2016

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

80 - - -

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

81 - - -

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

80 - - -

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 76 - - -
Training and Education

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 76 - - -
103-2 The management approach and its components 76 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 76 - - -

GRI 404 : 
Training
and Education 
2016

404-1 Average hours of training per year per employee 77 - - -
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 
programs

78-79 - - -

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

76 - - -

Human Rights Assessment

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

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

GRI 412 : 
Human Rights 
Assessment 
2016

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

87 - - -

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 87 - - -
412-3 Significant investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that underwent human rights screening

87 - - -

Local Communities

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 82 - - -
103-2 The management approach and its components 82-83, 85-86 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 82-83 - - -

GRI 413 : Local
Communities 
2016

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

82-85 - - -

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

82-83, 85-86 - - -

Socioeconomic Compliance

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 31 - - -
103-2 The management approach and its components 31-32 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 31-32 - - -

GRI 419 :
Socioeconomic 
Compliance 2016

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

32 - - -

Disaster/Emergency Planning and Response

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 88 - - -
103-2 The management approach and its components 88-89 - - -
103-3 Evaluation of the management approach 88-89 - - -

Sector Specific : 
Electric Utilities

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

88-90 - - -
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