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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ โดย กฟผ. ได้
จัดทําแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงการต่างๆ เพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก กฟผ. ได้จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพ่ือใช้เป็นนโยบาย
หลักที่ใช้เป็นต้นแบบให้แผนงานย่อยต่างๆ ที่มีอยู่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้วางระยะแรก
เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะมุ่งนําองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่าและการจัด
โครงสร้างการดําเนินงานขององค์กรภายใต้แผนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมสําหรับประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และระยะยาวเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573) 
เพ่ือตอบสนองนโยบายการตั้งเป้าหมายของประเทศตามความต้ังใจในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของ
ประเทศ (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) โดยมียุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างระบบการดําเนินงานที่เช่ือมโยงกับการทํางานในองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพ่ือ

รายงานและรับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่ายที่มี

ศักยภาพ เพ่ือนําไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานตามแผนแม่บทจะช่วยวางกระบวนการใหม่ที่ทุกสายงานต้องร่วมหารือ วางแผน และ
ร่วมรับผิดชอบ เกิดกระบวนการทํางานร่วมงานร่วมกันและนําไปสู่แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สามารถรายงานปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายของ
ประเทศ และเกิดการพัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

นักวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวถึงจุดอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกเมื่ออุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2 องศาเซลเซียส (3.6 องศาฟาเรนไฮต์) จากระดับอุณหภูมิ
ในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม (1990) ถ้าเกินจากจุดน้ี ความเสี่ยงที่จะเกิดหายนะอย่างรุนแรงและฉับพลันจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การแยกตัวของภูเขานํ้าแข็งที่กรีนแลนด์ โดยประเมินไว้ว่าถ้าโลกจะมี
โอกาสเพียงคร่ึงหน่ึงที่จะไม่ไปถึงจุดที่การเพ่ิมอุณหภูมิน้ัน ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่
เ พ่ิมขึ้นในชั้นบรรยากาศต้องไม่ เ กิน  450 ส่วนต่อล้านส่วน  (parts per million - ppm) ของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) หรืออีกนัยหน่ึงก็คือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในช้ัน
บรรยากาศจะต้องมีปริมาณไม่เกิน 1,456 พันล้านตัน (Gt) หรือประมาณ 14.5 พันล้านตันโดยเฉลี่ยต่อปี 
ในช่วงศตวรรษที่ 21 ทั้งน้ีเพ่ือรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศในระดับน้ีไว้  

การดําเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ของประเทศไทย เป็นอนุสัญญาที่
เป็นกรอบการทํางานโดยมีวิธีการสนับสนุน เช่นพิธีสาร ข้อตกลง การแสดงเจตจํานง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
อนุสัญญาน้ีมีเป้าหมายแบบไม่ผูกมัด หัวใจสําคัญของอนุสัญญาคือ การป้องกันการคุกคามที่อันตรายของ
มนุษย์ต่อระบบภูมิอากาศ (Preventing “dangerous” human interference with the climate system) 
โดยการควบคุมความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสภาพภูมิอากาศ และให้เวลาแก่ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติได้ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
นอกจากน้ียังต้องสร้างความมั่นคงด้านการผลิตอาหาร และการพัฒนาอย่างย่ังยืนของมนุษยชาติ 

ความสําคัญของอนุสัญญาที่มีต่อประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนาที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องเร่งดําเนินมาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกที่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา น่ันคือการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการดําเนินการร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีผ่านมา โดยใช้นโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีผลเสีย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้หลักการ “มีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน 
(Common but differentiated responsibilities) การป้องกันไว้ก่อน (Precautionary) และความเสมอ
ภาค (Equity)” ประเทศไทยเป็นประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกมาโดย
ตลอด เช่น การลงทุนด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน การปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากนํ้ามันและถ่านหิน
เป็นก๊าซธรรมชาติ การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน มาตรการและแผนการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้และ
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อนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าปลูกและป่าอนุรักษ์ เป็นต้นแต่ไม่มีการ
ตรวจวัดและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากมาตรการและนโยบายดังกล่าว 

ประเทศไทยได้แสดงเจตจํานงการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs 
Pledge) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พลเอก 
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 20 (COP 20) ณ เมืองลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยระบุการดําเนินงานด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ หรือ Nationally Appropriate Mitigation Actions 
(NAMAs) ร้อยละ 7-20 จากภาคพลังงานและภาคขนส่ง ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) โดยเทียบกับ BAU 
(Business as Usual) ประเทศไทยได้ย่ืนหนังสือแสดงเจตจํานงต่อสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าวถ้อยแถลงในการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 หัวข้อ “70 ปี สหประชาชาติ – เส้นทางสู่สันติภาพ ความ
มั่นคง และสิทธิมนุษยชน” (The United Nations at 70 – the road ahead to peace, security and 
human rights) ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริการะบุถึงการทําให้เกิดความย่ังยืน 
ที่จะต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมสีเขียว 
วันนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอุปสรรค์ต่อการบรรลุความย่ังยืนของโลก และทุกคน ทุก
ประเทศ ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประเทศไทยต้ังใจจะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายหลังปี ค.ศ. 2030 ลงร้อยละ 20-25 ภายใต้ INDCs (Intended Nationally Determined 
Contributions) ของไทย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินการในระดับโลกดังรูปที่ 1.1 

 
รูปที่ 1.1 การแสดงเจตจํานงของประเทศไทยในเวทีโลก 
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สําหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้เห็นชอบต่อแผนแม่บทแห่งชาติ ช่วงปี พ.ศ. 2558–2593 ตามท่ี
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ผลักดันการจัดทําแผน
ดําเนินงานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนและทุกระดับ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
ประเทศไทย และส่งเสริมให้ไทยเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) ภายใต้บริบทการพัฒนา
ประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยกําหนดเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. การปรับตัว (Adaptation) เพ่ือรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. ลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจก (Mitigation) และเพ่ิมแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศเพ่ือจัดการความเส่ียงจากผลกระทบการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
สถานะภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี 2554 (ค.ศ.2011) ประเทศไทยปล่อยออก

ก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 308.93 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) โดยภาคพลังงานเป็น
ภาคท่ีมีการปล่อยมากที่สุดเท่ากับ 222.96 ตามด้วยภาคการเกษตร 52.93 ภาคอุตสาหกรรม 21.62 และภาค
ของเสีย 11.42 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังรูปที่ 1.2 
 

 
รูปที่ 1.2 สถานะภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี 2554 (ค.ศ.2011) 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ตระหนักถึงการดําเนินงานท่ีเป็นผู้ผลิตหรือจัดให้ได้มา 

จัดส่งหรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามท่ี
กําหนด รวมทั้งดําเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า เป็นภารกิจสําคัญที่จะสร้างความเข็มแข็ง และ
ความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการเป็นองค์การที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ห่วงใยสังคม ชุมชนและ
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สิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมเสถียรภาพของประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม
มั่นคง มุ่งสู่การเป็นองค์การช้ันนําในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์ ดังรูปที่ 1.3 

 

 
รูปที่ 1.3 ทิศทางยุทธศาสตร์ของ กฟผ. 

 
จากแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ของสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้กล่าวถึง “ประเทศไทยมีส่วนร่วมกับนานาชาติ “อย่าง
เหมาะสม” ในการลดการปล่อยออกก๊าซเรือนกระจกโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการพ่ึงพาพลังงาน
ฟอสซิล การส่งเสริมพลังงานทางเลือก และเปิดโอกาสให้มีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
เศรษฐกิจไทย ในบริบทของเศรษฐกิจและวิถีชีวิตพอเพียง” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้
เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ
ปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ โดย กฟผ. ได้ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก จึง
จัดทําแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ที่ได้แสดงจตจํานงไว้ในเวทีโลกโดยดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ของ กฟผ. โดยวางระยะแรกเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร เตรียมความพร้อมสู่การดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว (พ.ศ. 2564-2573) 
และตอบสนองเป้าหมายสู่องค์การช้ันนําในกิจการไฟฟ้าระดับสากล (Global Top Quartile Utility) อันจะ
ส่งผลให้ กฟผ. และโรงไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับของชุมชนและภาคสังคมเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นองค์การช้ันนําที่
มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.  
1.2.1 ตอบสนองนโยบายประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือ

ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ (รักษาสัดส่วนปริมาณการใช้ถ่านหินให้อยู่ระหว่าง 20-
25% ของพลังงานข้ันต้น) 

1.2.2 ตอบสนองนโยบายเพ่ือมุ่งสู่การนําประเทศสู่สังคมคาร์บอนตํ่า ตามเป้าหมาย แนวทาง และ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมสําหรับ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และความต้ังใจในการ
ลดก๊าซ เรื อนกระจกอย่างมุ่ งมั่ นของประเทศ  ( Intended Nationally Determined 
Contributions: INDCs) 

1.2.3 สร้างการยอมรับและความเช่ือมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในการ
แก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
1.3 ความเช่ือมโยงของแผนแม่บทกับยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

ความเช่ือมโยงของแผนแม่บทฉบับน้ี มีความจําเป็นต้องพิจารณาร่วมกับนโยบายหรือแผนงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย ได้แก่ 
1.3.1 แผนแม่บทแห่งชาติด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วงปี พ.ศ. 2558–2593 
1.3.2 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (PDP2015) 
1.3.3 แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: 

AEDP) พ.ศ. 2555–2564 
1.3.4 แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) พ.ศ. 2558–2579 
1.3.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับปี 2558-2568 
1.3.6 ประกาศ กฟผ. ที่ 10/2557 เรื่องนโยบายการดําเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 
1.3.7 แผนกลยุทธ์สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า ปี 2558-2568 
1.3.8 แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. 20 ปี ระหว่างปี 2555-2575 
1.3.9 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโรงไฟฟ้า ภายใต้แผนบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะกลาง 
1.3.10 แผนอนุรักษ์พลังงานภายใต้การดําเนินงานของ กฟผ.  
 
แผนแม่บทฉบับน้ีเช่ือมโยงนโยบายและกลไกดังกล่าวข้างต้นกับแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละสายงานของ 

กฟผ.ด้วยการอ้างอิงถึงเพ่ือปรับให้มีการเช่ือมโยงกับวิธีการคัดเลือกมาตรการ โครงการ สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้มีความสอดคล้องระหว่างนโยบายและกลไกของประเทศและกระทรวง
พลังงานท่ีมีอยู่รวมทั้งส่งเสริมให้การดําเนินงานของนโยบายดังกล่าวข้างต้นสมบูรณ์ขึ้นอีกทางหน่ึง 
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1.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนแม่บท 
กระบวนการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ. ได้ใช้การสัมนาเชิงปฏิบัติการ

โดยการระดมสมองที่มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็น ความกังวลใจ ความต้องการ และความคาดหวังต่อการ
ดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลนําเข้า เช่น นโยบาย
หรือแผนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้มองเห็นภาพ
ของการดําเนินงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทําแผนที่นําทางโดยอาศัยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Strength Weakness Opportunity Threat: SWOT 
Analysis) และ TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล อันจะนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ ดังรูปที่1.4 

จากน้ันนําเสนอร่างแผนแม่บท ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยช้ีแจง รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน่ึงในกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานแต่ละโรงไฟฟ้า 
อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก กฟผ. (คลกจ.กฟผ.) เพ่ือเห็นชอบและอนุมัติให้มีการดําเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปที่ 1.4 กระบวนการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กฟผ. 

จากการวิเคราห์ SWOT ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
และ TOWS Matrix ดังรูปที่ 1.5 แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เป็น
งานที่เพ่ิมมูลค่าและศักยภาพให้กับภารกิจขององค์กร และ กฟผ. และเพ่ิมให้มีโอกาสในการเจรจาต่อรองใน
เวทีระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานนโยบายที่หลากหลายอีกด้วยสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับองค์กร 
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รูปที่ 1.5 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และ TOWS Matrix 

 
อย่างไรก็ตามการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและเร่งด่วน 

ประกอบกับความพร้อมในด้านต่างๆ ยังไม่เพียงพอ เช่น ผู้เช่ียวชาญ ที่ปรึกษา และผู้ทวนสอบ เป็นต้น อีกทั้ง
การดําเนินงานต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายจากทาง
ภาครัฐได้ การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน ทั้งด้านการสร้างความเข้าใจและความ
เช่ือมั่นต่อสังคม กระบวนการดําเนินงาน การสร้างกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ การพัฒนาบุคลากร
และสร้างเครือข่าย ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ  
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บทท่ี 2 

แผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 
 
2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนแม่บท  

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรที่ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ กับการบริหารจัดการต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างย่ังยืน  

พันธกิจ  ตอบสนองนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและองค์กร ตลอดจน
สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางรายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า 

 

2.2 เป้าหมายของแผนแม่บท 
การกําหนดเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

ระยะสั้น: ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะมุ่งนําองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่าและ
การจัดโครงสร้างการดําเนินงานขององค์กรเพ่ือให้มีการรายงานข้อมูลกิจกรรมที่ตอบสนองเป้าหมายของ
ประเทศแบบรวมศูนย์ สร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูลและอ้างอิงได้ ภายใต้แผนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่าง
เหมาะสมสําหรับประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยคํานึงถึงการ
ยอมรับและความเช่ือมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดําเนินงานขององค์กร โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และระยะยาว: ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573) 
เพ่ือตอบสนองนโยบายการต้ังเป้าหมายของประเทศตามความตั้งใจในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของ
ประเทศ (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) 

ระยะสั้น: ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)เป้าหมายของแผนแม่บท 
2.2.1 บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการติดตามการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลด

ก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมสําหรับประเทศ Nationally Appropriate Mitigation 
Actions: NAMAs ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 7-20 ในปี พ.ศ. 2563 

2.2.2 สร้างระบบการดําเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนให้ทุกฝ่ายในองค์กรทํางานสอดคล้อง และ
สัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริงและเป็นส่วนหน่ึงที่เช่ือมโยงกับการทํางานในองค์กร 

2.2.3 เป็นส่วนหน่ึงของการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสายรองผู้ว่าการทั้ง 10 
สายงาน เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเป็นที่ยอมรับต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

2.2.4 สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
ของระบบในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน และเช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่ายที่มีศักยภาพ เพ่ือนําไปสู่
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระยะยาว: ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573) เป้าหมายของแผนแม่บท 
2.2.5 บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการติดตามการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของ

ประเทศตามความต้ังใจในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของประเทศ (Intended 
Nationally Determined Contributions: INDCs)  

 
2.3 ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยคํานึงถึงความสําคัญทางด้านศักยภาพและต้นทุนน้ันพิจารณาจากก๊าซเรือนกระจกตาม
รายสาขาที่สําคัญ ดังรูปที่ 2.1  

 

 
รูปที่ 2.1 ศักยภาพและต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 

 
ยุทธศาสตร์ ของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตามแผนแม่บทระยะสั้น: ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 

2559-2563) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างระบบการดําเนินงานที่เช่ือมโยงกับการทาํงานในองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพ่ือ

รายงานและรับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่ายที่มี

ศักยภาพ เพ่ือนําไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ การรายงานปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายของประเทศ 
 การพัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียให้ก้าวไปสู่ระดับ 5 สามารถส่งเสริม

ภาพลักษณ์และปกป้อง กฟผ. ได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผ่านการใช้กลไก และเคร่ืองมือต่างๆในการขับเคลื่อนได้แก่ การกําหนด
เกณฑ์คัดเลือกมาตรการ การกําหนด Base line การกําหนดวิธีการตรวจวัดรวมทั้งร่วมมือกับองค์กรที่กํากับ 
ที่ตรวจสอบ ที่สนับสนุน กับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความ
เช่ียวชาญในงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์
สามารถได้รับการขับเคลื่อนจึงได้มีแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนดังน้ี 

แนวทางในการขับเคลื่อน 
1. พัฒนาเกณฑ์คัดเลือกมาตรการ การกําหนด Baseline การกําหนดวิธีการตรวจวัด ให้

เทียบเท่าระดับสากลเพ่ือนําไปสู่การรายงานปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
2. ดําเนินการทวนสอบเพ่ือปรับปรุงการตรวจวัด การรายงานและการตรวจสอบเพ่ือให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการรายงานและกํากับดูแลด้านข้อมูล
การปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก 

4. พัฒนาทีมบุคลากรในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้สามารถพัฒนาโครงการการ
ลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักสากลและมีความเช่ียวชาญในงานที่เก่ียวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างระบบการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกับการทํางานในองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการสร้างระบบการดําเนินงานที่เช่ือมโยงกับการทํางานในองค์กรสู่
สังคมคาร์บอนตํ่า โดยทุกหน่วยงานในองค์กรมีศักยภาพที่จะเสริมสร้างแนวทางและสนับสนุนการดําเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.ได้ ดังน้ันการบูรณาการแผนของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการลดก๊าซเรือน
กระจกเพ่ือเสริมพลังให้องค์กรมีความสามารถในการรายงานปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ผนวก
เข้ากับปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและเพ่ือให้ยุทธศาสตร์สามารถได้รับการขับเคลื่อนจึงได้มี
แนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนดังน้ี 

แนวทางในการขับเคลื่อน 
1. บูรณาการแผนของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก 
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2. พัฒนากระบวนการและเคร่ืองมือเพ่ือใช้ตรวจวัด รายงานและทวนสอบให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

3. ยกระดับให้เป็นตัวช้ีวัดในคุณภาพการบริหารในหน่วยงานขององค์กร 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารงานและติดตาม

ตรวจสอบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพื่อรายงาน
และรับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกของ 

กฟผ. เพ่ือรายงานและรับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอกจากการท่ีการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นภาระกิจ
ความรับผิดชอบในระดับสากล ซึ่งระบบการทํางานเร่ิมต้ังแต่มาตรการและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต้องมี
การตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) เป็น
กระบวนการที่จําเป็นต้องการดําเนินงานควบคู่ไปพร้อมกับแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
เหมาะสม (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ซึ่ง MRV เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
พิสูจน์ผลของการดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างน่าเช่ือถือ โดยมีคํานิยามดังต่อไปน้ี 

- การตรวจวัด (Measurement) เป็นการเก็บข้อมูลฐานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

- การรายงาน (Reporting) หมายถึง เป็นรูปแบบการรายงานข้อมูลจากการตรวจวัดที่
เ ช่ือถือได้เพ่ือแสดงข้อมูลให้แก่ผู้ ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือ
ระดับประเทศ ภายใต้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล 

- การทวนสอบ (Verification) เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่รายงานน้ัน 
สะท้อนปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง 

แนวทางในการขับเคลื่อน 
1. กําหนดแนวทางในการดําเนินการ MRV ตามแนวทาง และวิธีการที่กําหนดอยู่ใน 

Methodology ในการคํานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 
2. ร่วมมือกับหน่วยงานกํากับ หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการ

ลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศและภายนอกประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และให้
เกิดการยอมรับไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือให้มีทิศทางและนโยบายไป
ในทางเดียวกัน 

4. รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการด้านพลังงาน เพ่ือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่ายท่ีมีศักยภาพ 
เพื่อนําไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเช่ือมโยงเป็นระบบ

เครือข่ายที่มีศักยภาพ เพ่ือนําไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกับแผนแม่บท
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. (Corporate Social Responsibility Master Plan) สร้างความ
เข้าใจและความเช่ือมั่นต่อสังคม และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์สามารถได้รับการขับเคลื่อนจึงได้มีแนวทางเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนดังน้ี 

แนวทางในการขับเคลื่อน 
1. สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ตามหลักธรรมาภิบาลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้โครงการและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน 

2. สร้างจิตสํานึกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แต่ละหน่วยงานเกิดการรับรู้ ตระหนัก
ถึงความสําคัญและประโยชน์ของการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ทําให้เกิดการ
เพ่ิมพูนความรู้และมีศักยภาพในการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก จนเกิดการพัฒนา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

3. ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียจัดทําโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาสังคมสู่ความ
ย่ังยืน 

4. ดําเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการกัก
เก็บคาร์บอน เช่น การปลูกป่าการลดก๊าซเรือนกระจก เช่นการประหยัดการใช้
พลังงานในรูปแบบต่างๆ 

5. เสริมสร้างความย่ังยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
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รูปที่ 2.2 ภาพรวมแผนแม่บท การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 

  



14 
 

บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การดําเนินการ 

 
แผนนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ประจําปี 2559-2563 

จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ปี เพ่ือให้เห็นถึงทิศทางในการดําเนินงาน
ขององค์กร รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดไปสู่จัดทําแผนในด้านอ่ืนๆ เช่นแผนแม่บทด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. แผนปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆประจําปี แผนบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแผนทรัพยากร
บุคคล และแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นต้นประกอบด้วยทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
1) ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.ภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) 
2) มาตรการและโครงการที่ได้รายงานผลการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามแผน 

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) ที่สามารถตรวจวัด รายงาน 
และทวนสอบตามแผนงานได้  

กลยุทธ์การดําเนินการ 
1. แผนพัฒนามาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

พัฒนามาตรการเพ่ือเป็นตัวตัดสินใจสําหรับการคัดเลือกโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 
ตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากความจําเป็น ความพร้อมและความสามารถในการดําเนินโครงการ การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
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ตัวชี้วัด 
(1) จํานวนโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์ 
(2) ประเมินและคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 
 

2. แผนดําเนินการทวนสอบเพ่ือปรับปรุงการตรวจวัด การรายงานและการตรวจสอบโครงการ 
ดําเนินการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนงาน เพ่ือนํามากําหนด Base line และ

ยกระดับเป็นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. และติดตามและประเมินผลโครงการ (Tracking) ได้ 
ตัวชี้วัด 
(1) มาตรการท่ีได้รับการอนุมัติให้เป็นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NAMAs 
(2) รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ในแต่ละปี 
 

3. แผนงานปรับปรุงมาตรฐานระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทําให้การดําเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม โดยต้องมีการจัดทํา
คู่มือวิธีปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION) เพ่ือให้มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน มีการกําหนดบทบาท
หน้าที่ในการขับเคลื่อน เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสามารถทํางานได้อย่างเป็น
ระบบ และต้องมีการจัดทําคู่มือการเขียนรายงานผลการติดตามการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีรูปแบบการทํางานที่เป็นมาตรฐาน สามารถรองรับการตรวจวัด การ
รายงาน และทวนสอบตามแผน Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) ได้ 

ตัวชี้วัด 
(1) คู่มือวิธีปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION) ที่เกิดขึ้น 
(2) คู่มือการเขียนรายงานผลการติดตามการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามแผน 

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) รวมท้ังแบบฟอร์มต่างๆ  ที่
เก่ียวข้อง  

 
4. แผนพัฒนาความพร้อมขององค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เน่ืองจาก
งานก๊าซเรือนกระจกถือเป็นเรื่องใหม่ในองค์กร และมีโครงการที่ต้องดําเนินการเป็นคร้ังแรก ประกอบกับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านก๊าซเรือนกระจกมีน้อย ดังน้ัน กฟผ. จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการดําเนินโครงการ มีความรู้เชิงเทคนิคและวิชาการ สร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และสามารถถ่ายทอดความรู้ในการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกให้กับบุคคลอ่ืนได้ โดยอาศัยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
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ระดับบริหาร  
- ป้อนข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหารเกิดการรับรู้และสามารถสื่อสารได้ 
- สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหาร สามารถนําไปใช้เจรจาต่อรองได้ 
- สร้างพันธมิตรความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน 

ระดับปฏิบัติการ 
- พัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้องเพ่ือถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและวิชาการ 
- พัฒนาบุคลากรโดยอาศัยกลไกการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น KM/LO การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สนับสนุนการส่งผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเครือข่ายตามโรงไฟฟ้าและเขื่อนที่เก่ียวข้องเข้ารับ

การอบรมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
- สร้างและพัฒนากลุ่มผู้เช่ียวชาญตามความถนัด และความสนใจ 
ตัวชี้วัด 
(1) จํานวนคร้ังในการจัดสัมมนาหรืออบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและวิชาการ 
(2) จํานวนผู้เช่ียวชาญท่ีเกิดขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกับการทํางานในองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
1) มีระบบหรือเคร่ืองมอืเพ่ือบูรณาการแผนของหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
2) แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเป็นองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 

กลยุทธ์การดําเนินการ 
1. แผนการจัดทําปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐานสากล  

เพ่ือแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยและดูดกลับจากกิจกรรมขององค์กร หรือค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่สําคัญ 5 ประการ ได้แก่ความตรงประเด็น 
(Relevance) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความไม่ขัดแย้งกัน (Consistency)ความถูกต้อง (Accuracy) 
และความโปร่งใส (Transparency)เพ่ือนําผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรไปใช้เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป 

ตัวชี้วัด 
(1) จํานวนองค์กร (โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง หรือสํานักงาน) ที่ผ่านการรับรอง 
(2) ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเมื่อเทียบกับปีฐาน 

 
2. แผนการพัฒนากระบวนการและเคร่ืองมือเพ่ือใช้ตรวจวัด รายงานและทวนสอบให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน 
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รวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการทวนสอบขององค์กร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ 
ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือนํามาวิเคราะห์และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถแสดงผลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนงาน ตลอดจนการรายงานค่าการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยผลิต (Emission Factor: EF) และรายงานผล
ตามแผนการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามแผน Nationally Appropriate Mitigation Actions 
(NAMAs) ผ่านระบบฐานข้อมูลเป็นรายปีได้ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และสามารถ
เช่ือมโยงให้นําไปใช้งานได้จริง หน่วยงานระดับนโยบายของ กฟผ. และหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงานภายนอกที่ต้องการนําข้อมูลไปใช้เข้าถึงฐานข้อมูล สามารถหาข้อมูลได้โดยตรงและได้รับข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง 

สําหรับการรวมรวมข้อมูลที่นํามาจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการให้ข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบ เพ่ือให้มีข้อมูล
ด้านก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมและต่อเน่ือง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลที่นํามาจัดทํา
ระบบมากที่สุด 

ตัวชี้วัด 
(1) ฐานข้อมูลที่ผ่านการทวนสอบและสามารถแสดงผลได้ 
(2) จํานวนข้อมูลที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
(3) ปริมาณข้อมูลที่เกิดจากการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 
 

3. แผนประเมินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นเป็นตัวช้ีวัดในคุณภาพการบริหารใน
หน่วยงานขององค์กร 
แผนงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดําเนินงานก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ให้มีนโยบาย

ที่เอ้ือต่อการพัฒนาโครงการ มีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่สามารถรองรับการดําเนินงาน ทําให้การดําเนิน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถใช้ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตได้เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดขึ้นในองค์กร ผู้บริหารมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการทําให้เกิดความเข้าใจ ความสามารถ นําไป
ประยุกต์ใช้ ผู้บริหารจึงควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นในการ
ดําเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัด 
(1) จํานวนระเบียบหรือข้อบังคับ กฟผ. ที่รองรับการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กร 
(2) นโยบายในการนําตัวช้ีวัดให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
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4. แผนพัฒนาบทบาทการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าช้ันนําของประเทศไทย ทําให้ต้องมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการ

สนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดทํานโยบาย ร่วมกําหนดเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนเจรจาต่อรองในเวที
ระดับประเทศและระดับโลก และเพ่ือให้มีบทบาทสําหรับการเจรจาต่อรองในเวทีต่างๆ ควรมีการเตรียมความ
พร้อมภายในองค์กรเพื่อให้มีข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้วางแผนงาน และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 

ดังน้ัน หน่วยงานภายใน กฟผ. จึงจําเป็นต้องมีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากน้ีแต่ละสายงานควรสนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือมีการกําหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement: PA) เพ่ือให้หน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการจัดสรรบุคลากรมาดูแลด้านน้ี 
รวมท้ังสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ในการนํา
ข้อมูลจากทุกส่วนมาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 

ตัวชี้วัด 
(1) ปริมาณข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศได้ 
(2) ปริมาณข้อมูลในระดับนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของ กฟผ. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพื่อรายงาน

และรับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
1) จัดทํารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจําปีเสนอต่อกระทรวงพลังงาน 
2) จัดทํารายงานการลดก๊าซเรือนกระจกประจําปีเสนอต่อกระทรวงพลังงาน 

กลยุทธ์การดําเนินการ 
1. แผนจัดทําMethodology เพ่ือคํานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อประสานและบูรณาการในการร่วมพัฒนาวิธีการคํานวนและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในงานที่เก่ียวเน่ืองแผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย และประสานงานระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในการให้
ข้อมูลอันประกอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นจากความร่วมมือ รวมถึงการใช้ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ สถานที่ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดําเนินงานร่วมกัน เพ่ือพัฒนา
วิธีการคํานวณ (Methodology) 

ตัวชี้วัด 
(1) คู่มือวิธีการคํานวณ (Methodology) 
(2) คู่มือการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
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2. แผนการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ในการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศเพ่ือกระตุ้นให้

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แต่ละหน่วยงานเกิดการรับรู้ ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการดําเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจก ทําให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้และมีศักยภาพในการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก จนเกิดการ
พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมจัดงาน
นิทรรศการเพ่ือให้ความรู้และแนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขององค์กรสําหรับการ
ดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

ตัวชี้วัด 
(1) จํานวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
(2) จํานวนผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินโครงการ

ลดก๊าซเรือนกระจก 
(3) จํานวนคร้ังของการร่วมประชุมและสัมมนากับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ 
 

3. แผนส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย 

เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงการดําเนินงานทั่วทั้งองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่าย ทําให้เกิด
สมรรถนะในการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่าง
พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือนําความรู้หลายๆ แขนงมาวางแผนการดําเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
โดยผ่านกระบวนการสร้างและใช้ความรู้ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายตามโรงไฟฟ้าและเขื่อนต่างๆ ของ 
กฟผ. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการทํางาน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในองค์กร 

ตัวชี้วัด 
(1) จํานวนเครือข่ายด้านก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น (COPs) 
(2) จํานวนคร้ังในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่าย  
(3) จํานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการดําเนินโครงการลดก๊าซเรือน

กระจก และสามารถเช่ือมโยงการดําเนินงานได้ 
 

4. แผนการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
การใช้มาตรการสําหรับการคัดเลือกโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ ที่

พิจารณาจากความจําเป็น ความพร้อมและความสามารถในการดําเนินโครงการ การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น โดยทําการพัฒนาให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
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ตามแผนงาน ติดตามและประเมินผลโครงการ (Tracking) ตามกระบวนตรวจวัด (Measurement) การ
รายงาน (Reporting) และการทวนสอบ (Verification) พร้อมทั้งรายงานผลปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 

ตัวชี้วัด 
(1) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น 
(2) รายงานผลการติดตาม ทวนสอบ และรายงานผลการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 
 

5. แผนการสร้างงานวิจัยและพัฒนา 
การวิจัยและพัฒนาเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร กฟผ. จําเป็นต้องมีการ

กระตุ้นให้แต่ละหน่วยงานประสานร่วมกันมือกันระหว่างหน่วยงาน นําความรู้หลายๆ แขนงมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เกิดความพยายามในการศึกษาเพ่ือให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ และพัฒนางานวิจัยที่มีอยู่ ทําให้องค์กร
เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจนมีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศผ่านกลไกต่างๆ ได้ 

ตัวชี้วัด 
(1) นโยบายในการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนา 
(2) ปริมาณข้อมูลที่ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 
(3) ข้อเสนองานวิจัยที่เกิดขึ้น  

 
6. แผนการติดตาม Roadmap ของการผลิตไฟฟ้า 

การติดตามเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและการผลิตไฟฟ้า 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นแนวคิดในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากถ่านหินในรูปของเช้ือเพลิง
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งการติดตาม
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ประกอบด้วย 

o เทคโนโลยีการทําเหมืองถ่านหิน 
o การปรับสภาพและแปรรูปถ่านหิน 
o การเผาไหม้เช้ือเพลิงถ่านหิน 
o การกําจัดมลพิษจากการเผาไหม้ 
o การกําจัดเถ้าถ่านหิน 

ตัวชี้วัด 
(1) ข้อมูลเทคโนโลยีที่เพ่ิมประสทิธิภาพพลังงาน 
(2) ข้อมูลเทคโนโลยีที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  



21 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่ายท่ีมีศักยภาพ 
เพื่อนําไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  
1) มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ตลอดจนความเช่ือมั่น เพ่ือทําให้ประชาชน

เกิดการยอมรับ 
2) จํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในระดับ 5เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และปกป้อง 

กฟผ. ได้ 
 

กลยุทธ์การดําเนินการ 
1. แผนสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

เป็นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง
ภายใน (ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.) และภายนอกองค์กร (หน่วยงานกํากับ หน่วยงานนโยบาย รวมถึง
ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ) เพ่ือประสานความร่วมมือในการดําเนินงานแต่ละด้าน จึงจําเป็นต้อง
เสริมสร้างความร่วมมือตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆ ระหว่าง กฟผ. และหน่วยงานภายนอก เป็นการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมและชุมชน โดยผ่านการดําเนินงานด้าน CSR เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดี อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตลอดจนการดําเนิน
กิจกรรมผ่านเครือข่ายให้สามารถบูรณาการเป็นงานหลักของเครือข่าย มีความจริงใจและต่อเน่ือง และพัฒนา
ความร่วมมือให้ก้าวไปสู่ระดับสูงสุดได้ 

ระดับ 1 สามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้ 
ระดับ 2 สามารถปรึกษาหารือได้ 
ระดับ 3 สามารถเข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานได้ 
ระดับ 4 สามารถให้ความร่วมมือและสนับสนุน กฟผ. ได้ 
ระดับ 5 สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์และปกป้อง กฟผ. ได้ 
ตัวชี้วัด 

(1) จํานวนกิจกรรมที่น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างย่ังยืน 
(2) จํานวนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน 

และการลดก๊าซเรือนกระจก 
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2. แผนการสร้างจิตสํานึกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ลดก๊าซเรือนกระจก  
เป็นการสร้างจิตสํานึกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ลดก๊าซเรือนกระจก โดยนําปัจจัยที่ส่งผล

ต่อองค์กรมาสร้างจิตสํานึกคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และร่วมมือกันเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการสร้างจิตสํานึกคุณภาพและนํามาเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป 

ตัวชี้วัด 
(1) กระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
(2) ผลการประเมินความพอใจและการรับรู้ของปฏิบัติงาน กฟผ.ในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 
3. แผนการนําองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับกิจกรรม CSR ที่เช่ือมโยงกับธุรกิจหลักขององค์กร ในการช่วยลดปัญหา
โลกร้อนและเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและธุรกิจของประเทศไทยสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก และเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับจัดทํารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย และเป็นดัชนีช้ีวัดที่ กฟผ. ได้แสดงตัวเลขคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรไว้ใน Company 
Profile หรือรายงานประจําปี ซึ่งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศและของโลก เพ่ือจะได้มีชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีคุณภาพเป็นสังคมท่ีช่วยกันลดการใช้พลังงาน
สังคมท่ีหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานฟอสซิลหรือนํ้ามัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสังคมท่ีมีมาตรการ
ความมั่นคงทางพลังงาน 

ตัวชี้วัด 
(1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อผู้ปฏิบัติงาน 
(2) กิจกรรมที่นําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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รูปที่ 3.1 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 
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บทท่ี 4 
การแปลงแผนแม่บทสู่การปฎิบตั ิ

 
แผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เป็นแผนภาพรวมที่จัดทําขึ้นเพ่ือให้ทั้งองค์กร

มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการวางแผน และเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการแผนที่
เก่ียวข้องเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนําปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศต่อองค์กรสหประชาชาติ การแปลงแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ไปสู่การ
ปฏิบัติจะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงของแผน จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและ
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อน โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบ Share Vision คือ การมีเป้าหมาย
หรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการโดยมีกลไกการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านสายรองผู้ว่าการซึ่งเป็นคณะกรรมการดําเนินงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจก กฟผ. ดังน้ี 
 
4.1 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือเป็นการบูรณาการงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มีกระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักโดยทั่วไป รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพของการดําเนิน
โครงการและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานที่สูงขึ้น และมีความพร้อมสําหรับนําไปสู่การดําเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจกในระยะยาว จึงได้กําหนดขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผน 
2. ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจในกระบวนการ 
3. สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เก่ียวข้อง 
4. ให้คําแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงกัน 
5. จัดทําแผนงานที่สอดคล้องเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 
6. สร้างระบบการติดตามประเมินผล กําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
7. กําหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
8. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เช่ือมโยงกัน 
9. สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. มีรายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่สําคัญต่างๆ 
ซึ่งได้กําหนดแผนงานและโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ 
1.การบริหารจัดการลดก๊าซเ รือน
กระจกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 

1. พัฒนามาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
2. ดําเนินการทวนสอบเพื่อปรับปรุงการตรวจวัด การรายงานและการตรวจสอบ

โครงการ
3. ปรับปรุงมาตรฐานระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
4. พัฒนาความพร้อมขององค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2 .ส ร้ า ง ร ะบบกา ร ดํ า เ นิ น ง าน ท่ี
เชื่อมโยงกับการทํางานในองค์กรสู่
สังคมคาร์บอนตํ่า 

1. โครงการจัดทําปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนากระบวนการและเคร่ืองมือเพ่ือใช้ตรวจวัด รายงานและทวนสอบให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3. ประเมินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นเป็นตัวชี้วัดในคุณภาพการ

บริหารในหน่วยงานขององค์กร 
4. พัฒนาบทบาทการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 

3.การเสริมสร้างขีดความสามารถการ
จัดการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 
เพ่ือรายงานและรับการทวนสอบจาก
หน่วยงานภายนอก 

1. จัดทํา Methodology เพ่ือคํานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 
2. แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
4. จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
5. สร้างงานวจิัยและพัฒนา 
6. ติดตาม Roadmap ของการผลิตไฟฟ้า 

4.สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายท่ี
มีศักยภาพ เพ่ือนําไปสู่การลดก๊าซ
เรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

2. สร้างจิตสํานึกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ลดก๊าซเรือนกระจก 
3. นําองค์กรสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 

 
4.2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้กระบวนการดําเนินงานเป็นไปในรูปแบบที่มีมาตรฐานและเกิดการบูรณาการในระดับแผนงาน
ทั่วทั้งองค์กรหน่วยงานท่ีมีกระบวนการวางแผนงานและมีการดําเนินงานร่วมกันในระดับโครงการทําให้
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น โดยแผนงานทั้งหมดมีความเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมี
กรอบเวลาครอบคลุมปีงบประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 
 
4.3 บทบาทหน่วยงานและเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
 การแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติต้องดําเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ผ่านคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก กฟผ. (คลกจ.กฟผ.) เพ่ือให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. โดยกองบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (กบกจ-พฟ.) ทําหน้าที่
ส่งเสริมและติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี และรายงานความคืบหน้าต่อ คลกจ.กฟผ. ทุกปี 
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รูปที่ 4.1 การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติ  
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ภาคผนวก 
 

1. การแสดงเจตจํานงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 
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2. การประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาวของประเทศไทยปี พ.ศ. 2573 
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3. รายชื่อคณะทาํงานจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. 
 

1. นางวราภรณ์  คุณาวนากิจ  กบกจ-พฟ. ประธานคณะทํางาน 
2. น.ส.นิลภา  แพมณี   หบกจ-พฟ.  คณะทํางาน 
3. นายภัควี  ศิลปานนท ์  หวกจ-พฟ. คณะทํางาน 
4. น.ส.ปาริชาติ  สุทธิประสิทธ์ิ  หพกจ-พฟ. คณะทํางาน 
5. นายพนิต  เทอดสุทธิรณภูมิ  วศ.5  คณะทํางาน 
6. น.ส.อรุณลักษณ์ จิรธนภิญโญ  วท.5  คณะทํางาน 
7. นายวรพล  สุขสําราญ  วท.5  คณะทํางาน 
8. นายณัฐดนัย  อุทธจักร   วศ.5  คณะทํางาน 
9. นายอภิสิทธ์ิ  รัตนคํา   วท.4  คณะทํางาน 
10. นายสิปปนันท์ บรรณาวิการ  วศ.4  คณะทํางาน 
11. น.ส.อภิญญา  วิสุทธิวัฒน์  วศ.5  คณะทํางานและเลขานุการ 
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