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กฟผ. ภายใตหลักนิติธรรม 
 

๑. บทนํา 
 

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหตลอดเวลาที่ผานมา รัฐบาลไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ  
ไมวาจะเปนการพัฒนาระบบเสนทางคมนาคมขนสง ระบบนํ้าประปา การจัดหาพลังงานตางๆ แตที่สําคัญคือ 
การพัฒนาระบบไฟฟา โดยรฐับาลไดดําเนินการสนับสนุนโครงการกอสรางโรงไฟฟาตางๆ ทั้งขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ เพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาของประเทศที่เพิ่มข้ึน ซึ่งการพัฒนาโครงการเหลาน้ี ได
สงผลกระทบตอชีวิตของคนในประเทศ ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอม ดานความเปนอยู เปนตน ซึ่งทําใหเกิด
การประทวงของประชาชนตอโครงการสาธารณะตางๆ ของภาครัฐ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ในฐานะผูดําเนินโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญ จึงตองปฏิบัติภารกิจภายใตกระแสการตอตานจาก
ประชาชนกลุมตางๆ การฝาฟนวิกฤตการณดังกลาว กฟผ. จึงตองกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
เหลาน้ี  และไดอาศัย “หลักนิติธรรม” เขามาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย  

 

๒. อํานาจ หนาที่ และโครงสรางของ กฟผ. 
  

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ รัฐบาลไดรวมรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดหาไฟฟา    

ไดแก การลิกไนท (กลน.) การไฟฟายันฮี (กฟย.) และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ.อน.) รวมเปน

หนวยงานเดียวกันคือ “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” มีช่ือยอวา “กฟผ.” โดย กฟผ. เปน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีบทบาทในธุรกิจ

การผลิต จัดใหไดมา และจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) ผูใชไฟฟาตามกฎหมายกําหนดและประเทศใกลเคียง พรอมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการ

ไฟฟาภายใตกรอบมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

กฟผ. รับผิดชอบระบบไฟฟาของประเทศไทยที่ประกอบดวย ๓ ระบบหลัก ไดแก ระบบผลิต

ระบบสง และระบบจําหนาย โดยปจจุบัน กฟผ. มีโรงไฟฟาต้ังกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

รวมทั้งเปนผูรับซื้อไฟฟารายเดียว (Enhanced Single Buyer - ESB) จากผูผลิตไฟฟาเอกชน

ภายในประเทศและผูผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน โดย กฟผ. ดําเนินการจัดสงไฟฟาที่ผลิตจาก    

โรงไฟฟาของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผูผลิตไฟฟารายอื่นผานระบบสงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งมีโครงขาย

ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน ๕๐๐ กิโลโวลต ๒๓๐ กิโลโวลต ๑๑๕ กิโลโวลต และ ๖๙ กิโลโวลต 

เพื่อจําหนายไฟฟาใหแก กฟน. กฟภ. และผูใชไฟฟาที่รับซื้อโดยตรง นอกจากน้ี กฟผ. ยังจําหนายไฟฟาให

การไฟฟาของประเทศเพื่อนบานดวย ไดแก สปป.ลาว ดวยระบบสงไฟฟาแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต และ ๒๒ 

กิโลโวลต และมาเลเซียดวยระบบไฟฟาแรงสูงกระแสตรง (HVDC) ๓๐๐ กิโลโวลต  



 ๒ 

นอกจากภารกิจหลักดังกลาวแลว กฟผ.ยังประกอบธุรกิจการใหบริการและการลงทุนประเภทตางๆ 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักดวย โดย กฟผ.ไดใหบริการเชิงธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจการไฟฟาแกเอกชนและ

หนวยงานภายนอก ประกอบดวยธุรกิจบริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา งานบริการดานเคมี งาน

บริการใหการปรึกษาดานวิศวกรรมและกอสราง งานบํารุงรักษาระบบสงไฟฟาและงานบริการดานสิ่งแวดลอม 

เปนตน นอกจากน้ี กฟผ. ไดจัดต้ังบริษัทลูกที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายไฟฟารวม ๕ บริษัท คือ 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้า

เย็น จํากัด บริษัท อีแกทไดมอนดเซอรวิส จํากัด และ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

โครงสรางองคการของ กฟผ. ประกอบดวยคณะกรรมการ กฟผ. และฝายบริหาร กฟผ. ซึ่ง

คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบคน รวมทั้งผูวาการ 

ซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง มีหนาที่และความรับผิดชอบออกระเบียบและขอบังคับตางๆ กําหนด

วิสัยทัศนและนโยบายของ กฟผ. และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของฝายบริหาร ทบทวนและใหความ

เห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตรที่สําคัญ วัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน ความรับผิดชอบตอสังคม

และการดูแลสิ่งแวดลอม และแผนงานตางๆ ของ กฟผ. พรอมทั้งดูแลติดตามใหฝายบริหารปฏิบัติตาม

แผนงานที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการ

ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง         

การรายงานทางการเงิน และการติดตามใหมีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล สอดสองดูแลและจัดการ

แกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดข้ึนระหวางฝายบริหาร กรรมการ และผูปฏิบัติงาน 

รวมทั้งตรวจสอบการใชสินทรัพยของ กฟผ. ในทางมิชอบ และการกระทําที่ไมถูกตองของฝายบริหาร 

กรรมการ และผูปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลโครงสรางและวิธีปฏิบัติตางๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. ทีเ่ปนอยูให

สอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม ดูแลดานการบริหารงาน

บุคคล ในเรื่องตําแหนงหนาที่ และจํานวนของผูปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณ ตลอดจน

ประเมินผลงานของผูวาการ และทบทวนการวางแผนงานของ กฟผ. อยางสม่ําเสมอ 
 สําหรับฝายบริหารของ กฟผ. ประกอบไปดวย ผูวาการ ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดขององคการ และ
รองผูวาการอีก ๑๐ สายงาน คือ สายงานรองผูวาการนโยบายและแผน สายงานรองผูวาการบัญชีและ
การเงิน สายงานรองผูวาการบริหาร สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา สายงานรองผูวาการพฒันาระบบ
สง สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง สายงานรองผูวาการระบบสง สายงานรองผูวาการพัฒนาธุรกิจ สายงาน
รองผูวาการผลิตไฟฟา สายงานรองผูวาการกิจการสังคม ซึ่งจะชวยกันทําหนาที่บริหารงานภายในกรอบ
นโยบายที่คณะกรรมการ กฟผ. กําหนด  
 
 
 
 



 ๓ 

๓. การดําเนินงานของ กฟผ. ภายใตหลักนิติธรรม  
  

 จากที่กลาวมาขางตน ภารกิจของ กฟผ. ที่สําคัญ คือ การจัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ ซึ่งการดําเนินงานจัดหาไฟฟา ของ กฟผ. สามารถดําเนินการไดเปน ๒ แนวทาง คือ การรับ
ซื้อไฟฟาจากเอกชน และ การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาของ กฟผ. เอง  

 การรับซื้อไฟฟาจากเอกชนน้ัน กฟผ. ไดรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ รวมกําลัง
ผลิต ๑๒,๗๔๑.๖๙ เมกะวัตต และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก รวมกําลังผลิต ๒,๔๔๔.๖๐ เมกะวัตต 
รวมทั้งรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน ไดแก สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) และมาเลเซีย รวมกําลังผลิต ๒,๔๐๔.๖๐ เมกะวัตต 

 สําหรับการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาของ กฟผ. เอง กฟผ. ไดมีการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาของ กฟผ.        
ซึ่งต้ังอยูทุกภูมิภาคของประเทศรวมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ แหง มีกําลังผลิตรวม ๑๕,๐๑๐.๑๓ เมกะวัตต   
ประกอบดวย โรงไฟฟาพลังนํ้า โรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟาดีเซล และโรงไฟฟา
พลังงานทดแทน และ กฟผ. ยังดําเนินการขยายแหลงผลิตไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา เพื่อใหเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชนในอนาคต ปจจุบัน มีโครงการที่ กฟผ. ไดรับอนุมัติใหกอสรางในชวงป       
๒๕๕๓-๒๕๕๘  ดังน้ี 

 

โรงไฟฟา 
สถาน
ท่ีต้ัง 

ประเภทเชื้อเพลิง 
กําลัง
ผลิต 
(MW) 

กําหนดแลว
เสร็จ 

โรงไฟฟาวังนอย ชุดที่ ๔ 
โรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ ๒ 
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ ๒ 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 

อยุธยา 
สงขลา 
นนทบุร ี

- 

กาซธรรมชาติ 
กาซธรรมชาติ 
กาซธรรมชาติ 

ลม แสงอาทิตย ขยะ 

๘๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

๑๖๔.๗๐ 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

๒๕๕๔-๒๕๕๘ 

 
ในสวนของการจัดซื้อไฟฟาจากเอกชนน้ัน กฟผ. ไดดําเนินงานภายใตการดูแลของกระทรวง

พลังงาน อยางไรก็ดี ในสวนของการจัดหาไฟฟาในสวนของโรงไฟฟา กฟผ. เองน้ัน โดยเฉพาะในการ
กอสรางโรงไฟฟาเพิ่ม กฟผ. ไดประสบปญหาการหาพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งทางดานเทคนิคและความคุมทุน
สําหรับการกอสรางโรงไฟฟา เน่ืองจากการสํารวจและการกอสรางโรงไฟฟามักจะเกิดปญหาการตอตาน
จากประชาชน  ซึ่งจะเห็นตัวอยางไดจาก การประทวงของประชาชนในการกอสรางโรงไฟฟายังคงมีอยู
อยางตอเน่ือง โดยสถานการณลาสุด ก็คือ กรณีการประทวงโครงการกอสรางโรงไฟฟา ๔ โครงการของ
ภาคเอกชนภายใตแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ป ๒๕๕๐-๒๕๖๔ (PDP ๒๐๐๗) ซึ่งสงผลกระทบให
โรงไฟฟาหลายโรงไมสามารถดําเนินการไดตามแผนและตองเลื่อนการกอสรางออกไป หรือแมกระทั่งยาย
ที่ต้ังใหม เชน กรณีของโรงไฟฟาของบริษัท สยามเอ็นเนอย่ีพาวเวอร ซัพพลาย จํากัด ที่ยายที่ต้ังจาก



 ๔ 

อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และกรณีการประทวงของประชาชนใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยประชาชนไดประทวงภาครัฐที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจมากกวาความเปนอยูของประชาชนในชุมชนที่จะมีการกอสรางโครงการ และแยงชิงพื้นที่ทาง
เกษตรกรรม ทําลายสภาพแวดลอม และรัฐไดใชอํานาจไมเปนธรรม ไมฟงเสียงประชาชน ซึ่งการประทวง
ของประชาชนที่ผานมา ทั้งตอโครงการสรางโรงไฟฟา และโครงการอื่นๆ เปนปจจัยที่ กฟผ. ไดนํามาศึกษา
และเรียนรู ตลอดจนพยายามปรับตัวเพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และนํา “หลักนิติธรรม” ที่เปนหลัก
ในการดําเนินงานของ กฟผ. มาโดยตลอดเขามาใชแกไขปญหาวิกฤตการณความขัดแยง  

หลักนิติธรรม คือ หลักการปกครองโดยกฎหมาย เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมโดยชอบ ทั้งตอ

บุคคลและตอประโยชนสวนรวม ผูใชอํานาจรัฐจึงมีหนาที่ตองปกปองทั้งผลประโยชนของประชาชนและ

ของรัฐ ในกรณีที่ผลประโยชนขัดกัน รัฐตองทําใหเกิดดุลยภาพที่เปนธรรม โดยมีกลไกของกฎหมายที่ดีและ

ดําเนินการอยางชอบธรรม ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง   

ไดบัญญัติให “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และ

หนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” ซึ่งหมายความวา ทุกองคกรตองปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 

รวมถึง กฟผ. ที่ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักนิติธรรม และตองใหความสําคัญในการขับเคลื่อนให

หลักนิติธรรมใหสามารถใชไดในความเปนจริง  กฟผ. ไดดําเนินการภายใตหลักนิติธรรม โดยการปฏิบติัตาม

กฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัดในการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกองคการ  
 

๓.๑   การดําเนินงานภายในองคการภายใตหลักนิติธรรม  
        ๓.๑.๑ การกําหนดนโยบายการของคณะกรรมการ กฟผ. จะคํานึงถึงความถูกตองตาม

กฎหมาย เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการดานตางๆ ของ กฟผ. ดําเนินไปตามกฎหมาย และมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการชุดยอยเพื่อกลั่นกรองและติดตามทบทวนการดําเนินงานในแตละระบบงานที่สําคัญทั้ง       
๕ ระบบ ไดแก ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการ
สารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งใหความเห็นชอบแผนงานทุกระบบ โดยออกคําสั่ง
แตงต้ัง พรอมทั้งระบุอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ซึ่งการติดตามผล
การดําเนินงานตามระบบงานตางๆ ของ กฟผ. สวนใหญคณะกรรมการ กฟผ. จะดําเนินการผานการ
ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ที่ไดกําหนดเปนแผนงานลวงหนา และคณะกรรมการ กฟผ. จะใหขอสังเกต 
ขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอและหลากหลาย ซึ่งนอกจากการประชุมแลว คณะกรรมการ กฟผ. ยังมีวิธี
ติดตามการดําเนินงานโดยใชชองทางอื่นๆ เชน ตรวจเย่ียมการดําเนินงานของ กฟผ. เขารวมกิจกรรม
สําคัญที่ กฟผ. จัดและเรียกดูขอมูลหรือเชิญผูเกี่ยวของประชุมเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเปนตน  

คณะกรรมการ กฟผ. มีการประเมินผลตนเองทุกป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการ กฟผ. การประเมินผลตนเองชวยใหคณะกรรมการ กฟผ. สามารถ
ระบุจุดออนที่ควรปรับปรุงและเปนโอกาสที่คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาอยางเปดเผยถึงปญหาและ
ผลงานที่ผานมา และใหดุลยพินิจวาการทํางานของตนเองเปนประโยชนตอ กฟผ. เพียงใดเพื่อใหสามารถ



 ๕ 

ทําหนาที่กําหนดทิศทางเชิงกลยุทธของ กฟผ. ควบคูไปกับการทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานของฝาย
บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๑.๒ การควบคุมภายใน กฟผ. จะมีสํานักตรวจสอบภายในเปนผูรับผิดชอบให กฟผ. 
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติ การดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่วางไว โดยระบบ
การตรวจสอบภายใน มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการกาํกบัดูแลระบบ
การตรวจสอบภายใน กฟผ. รวมทั้งบริษัทในเครือ ติดตามการดําเนินการแกไข ปรับปรุง ตามขอเสนอแนะ
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกไตรมาส การปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และมีอิสระในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจาก  
ผูวาการและคณะกรรมการตรวจสอบ  

ระบบการควบคุมภายใน กฟผ. สอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึง่เปนหลกั
มาตรฐานสากล โดย กฟผ. ไดจัดใหมีโครงสรางองคการและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับภารกิจที่
รับผิดชอบ และกําหนดระเบียบครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกดาน ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล กําหนด
จรรยาบรรณ กฟผ. ใหเปนแนวทางปฏิบัติงาน ทั้งน้ี คณะกรรมการ กฟผ. และฝายบริหาร เปนแบบอยาง
ของการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม และมีความรับผิดชอบ ทําให กฟผ. มีสภาพแวดลอมของ
การควบคุมที่ดีกําหนดนโยบายใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคการ และมีกิจกรรมการควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอเหมาะสม มีการสื่อสารขอมูลการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมใหผูที่เกี่ยวของ
รับทราบอยางทั่วถึง รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่วางไว โดยมี
สํานักงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอยางอิสระ และ
รายงานผลพรอมขอเสนอแนะตอฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 

 ๓.๑.๓ การตรวจสอบและผูสอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผ. แตงต้ังจาก 
กรรมการ กฟผ.ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน ๓ คน มีหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ คือ การ
กํากับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ความ
เช่ือถือไดของรายงานการเงินและการเปดเผยขอมูล  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งความขัดแยงทางผลประโยชน จริยธรรมและจรรยาบรรณ สอบทานผลการดําเนินงานประจําเดือน
และหารือกับผูบริหารระดับสูงถึงประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมถึงประเด็นที่เป นขาวซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงาน ของ กฟผ.  

กฟผ. ไดใหความสําคัญกับการจัดทํารายงานทางการเงินและการบริหาร ซึ่งเปนเครื่องมือในการ
กํากับดูแลการดําเนินงาน เพื่อใหรายงานมีความถูกตองนาเช่ือถือและเปนปจจุบัน โดยผูเกี่ยวของสามารถ
ตรวจสอบไดและชวยลดความเสี่ยง ที่จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานและมุงเนนให กฟผ . มีการ
ดําเนินงานดวยความโปรงใส โดยอยูบนหลักการใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสูงสุดของ 
กฟผ. ปราศจากผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของ  

 ๓.๑.๔ การบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับบุคลากรภายใน กฟผ. ทั้งผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน ตองอยูภายใตระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการปรับปรุงใหเหมาะสมและ   



 ๖ 

เปนธรรมอยูเสมอ และไดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฟผ.ซึ่งประกาศใชทั่วทั้งองคการ โดยครอบคลุมใน
เรื่องของวัฒนธรรมขององคการจริยธรรมในการดําเนินงานของ กฟผ. และขอพึงปฏิบัติของผูปฏิบัติงาน 
โดยผูบริหารทุกระดับตองเปนผูนําตนแบบที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดซื้อ    
จัดจาง การตรวจสอบและการประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางระบบการกํากับดูแล
ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน มุงเนนใหทุกหนวยงานในองคการพัฒนาตนเองพรอมรบัการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกําหนดใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓  อยางเครงครัดอีกดวย   

 
๓.๒   การดําเนินงานภายนอกองคการภายใตหลักนิติธรรม  
 การดําเนินงานภายนอกองคการของ กฟผ. สวนใหญเปนภารกิจที่มีผลกระทบตอความ

เปนอยูของประชาชน คือ การกอสรางโรงไฟฟา และการจัดการดูแลโรงไฟฟาของ กฟผ . ดังน้ัน การ
ดําเนินงานของ กฟผ. จึงวางหลักมุ งเนนไวในการสรางประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน 
รวมถึงตระหนักเสมอวา กฟผ. เปนสวนหน่ึงของสังคม และมีหนาที่ที่จะตองรวมสรางสรรคสังคมใหอยูรวม
กันอยางมีความสุข มีสภาพแวดลอมที่ดี ชวยใหสังคมไทยเติบโตและพัฒนาสูวิถีทางแหงความสําเร็จอยาง
ย่ังยืน และเพื่อเปนการเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม กฟผ. ตองวางตัวเปนกลางและเปนธรรม
โดยไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมไดรับการคุมครองดูแลอยางดี และมีการเปดเผยสารสนเทศตอทุกฝายทีเ่กี่ยวของอยางเทาเทยีมกนั
และเปนธรรม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสีย ทั้งรัฐบาล คูคา 
คูสัญญา เจาหน้ีผูประกอบการในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนสาธารณชน สังคม และสิ่งแวดลอม จะไดรับการ
ดูแลอยางดีเพื่อใหกิจการของ กฟผ. ดําเนินไปดวยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรม
แกทุกฝาย  

        ๓.๒.๑ ภารกิจการกอสรางโรงไฟฟาของ กฟผ. กฟผ. ไดดําเนินการอยางเครงครัดอยู
ภายใตกฎหมายหลายฉบับเชนเดียวกับผูประกอบการโรงไฟฟาภาคเอกชน   โดยในสวนของการกอสราง
โรงไฟฟา กฟผ. ไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกอสรางที่ตองมีการขออนุญาตเพื่อดําเนินการตางๆ 
และกฎหมายสวนที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในดานสิ่งแวดลอม กฟผ. ไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกบัการ
กอสรางโรงไฟฟา โดยภายใตพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว กําหนดหนาที่ใหแกเจาของโครงการกอสราง
โรงไฟฟาจะตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  กอนที่จะมีการดําเนินโครงการ       
ซึ่งตองมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย สําหรับการรับฟงความคิดเห็น กฟผ. ไดปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ไดกําหนด
วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวาอาจใชวิธีการอยางหน่ึงหรือหลายอยางได ไมวาจะเปน การ
สํารวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณรายบุคคล การเปดใหแสดงความคิดเห็นผานโทรศัพท โทรสาร 
ไปรษณีย การประชุมระดมความเห็น ฯลฯ เปนตน   
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ในแตละโครงการ กฟผ. ไดทําการศึกษาและจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม      
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต
อยางเครงครัด และไดเนนการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment-SIA) และการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment-HIA) รวมถึงการนําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล (ISO ๑๔๐๐๑) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๑๘๐๐๑) เขามาใชต้ังแตเริ่มการกอสรางจนถึงระยะดําเนินการผลิตพลังงาน
ไฟฟาควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางตอเน่ือง
ตามที่ระบุในกฎหมาย ทั้งน้ีเพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและสรางการยอมรับของผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาโครงการ  

ตัวอยางการดําเนินงานของ กฟผ. ในการกอสรางโรงไฟฟา เชน การดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา
พระนครเหนือ ชุดที่ ๑ ที่ เปนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย          
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๘ (PDP ๒๐๐๔) มีวัตถุประสงคเพื่อทดแทนกําลังผลิตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ      
โรงเดิมที่หมดอายุลง และตอบสนองความตองการใชไฟฟาของประเทศที่เพิ่มข้ึนตามการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาใหมีกําลังผลิตเพียงพอ ปองกัน
สถานการณไฟตก ไฟดับ โดยใชเช้ือเพลิง คือ กาซธรรมชาติ ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาดไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ ๑ มีขนาดกําลังผลิตประมาณ ๗๒๕ เมกะวัตต มีสถานทีต้ั่งอยู
ในบริเวณสถานที่ต้ังโรงไฟฟาพระนครเหนือเดิม  บนฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยา เชิงสะพานพระรามเจ็ด 
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งอยูใกลศูนยกลางการใชไฟฟา จึงชวยลดตนทุนดาน
ระบบไฟฟา และลดความสูญเสียในระบบสง ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
อนุมัติให กฟผ. ดําเนินการโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ ชุดที่ ๑ 

ในข้ันตอนการดําเนินโครงการกอสรางโรงไฟฟาของ กฟผ. กฟผ. ไดเสนอโครงการกอสรางโรงไฟฟา
เพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เจาของโครงการซึ่งเปนหนวยงานรัฐจะตองเสนอเรื่องพรอมกับรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ (EIA) เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรีดวย  
สําหรับโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือชุดที่ ๑ น้ัน ในข้ันตอนการจัดทํา EIA 
กฟผ. ไดใหความรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยวิธีการแจกเอกสารสรุปโครงการ  สื่อแผนพับ  การ
สัมภาษณ การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ สอบถามความคิดเห็นของประชาชน  
ซึ่งการดําเนินการเชนน้ีจะทําใหประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการต้ังแตเริ่มตน  ในขณะที่ 
กฟผ. เองก็ไดรับทราบปญหาและขอวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับโครงการต้ังแตตนเชนกัน เชน ความ
วิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับ ผลกระทบตอคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งเปนปญหาหน่ึงที่
ประชาชนมีความวิตกกังวล  กฟผ. ก็ไดดําเนินการช้ีแจงใหประชาชนเขาใจและคลายความกังวล อีกทั้งได
กําหนดมาตรการในการดําเนินการไวใน EIA วานํ้าที่ใชในการระบายความรอนจะถูกลดอุณหภูมิลงกอนที่
จะปลอยลงแมนํ้า นํ้าทิ้งจากโรงไฟฟาก็จะไดรับการบําบัดกอนปลอยลงสูแมนํ้า นอกจากน้ีการปลอยนํ้า
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หลังจากที่ไดมีการบําบัดลงแมนํ้าจะใหมีนอยที่สุด โดยการนําไปใชประโยชนอยางอื่นกอน เชนรดนํ้าตนไม 
ทําความสะอาดพื้น ถนน  ตลอดจนกําหนดมาตรการการดูแล บํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการบําบัดนํ้าเสีย    

การดําเนินการตามที่ถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมาย ทําใหประชาชนยอมมีทัศนคติที่ถูกตอง 
และไมเขาใจโครงการในทางที่ผิด ทําใหลดความขัดแยง ความระแวง โครงการไมถูกตอตาน หรือคัดคาน
จากประชาชน ซึ่งประชาชนที่อยูรอบพื้นที่โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือชุดที่ ๑ ใหความ
รวมมือในการเขารวมประชุม ในการตอบคําถาม และใหความคิดเห็นตางๆ แก กฟผ. เปนอยางดี  ทั้งน้ี 
หากประชาชนไมใหความรวมมือก็อาจกอใหเกิดอุปสรรคในกอสรางเปนอยางมาก  

นอกจากน้ี  ยังมีกระบวนการติดตามตรวจสอบในชวงระหวางกอสรางที่ ดี โดยการต้ัง
คณะกรรมการไตรภาคีที่เรียกวาคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบฯ ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการ
รวมติดตามตรวจสอบฯ ทุกครั้ง กฟผ. ก็ไดรายงานผลการดําเนินการโครงการใหทราบเปนระยะ ซึ่งหัวขอ
สําคัญที่รายงานก็จะเกี่ยวของกับเรื่องสิ่งแวดลอม  นอกจากน้ีคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบฯ ยังได
ต้ังคณะทํางานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ ซึ่งคณะทํางานดังกลาวก็มีตัวแทนภาค
ประชาชนรวมดวย  การที่มีคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบฯ ทําให กฟผ. ไดรับทราบปญหาและ     
ขอกังวลจากประชาชนโดยตรง และ กฟผ. สามารถช้ีแจง แกไขปญหาไดถูกตอง ตรงประเด็นตามความ
ตองการของประชาชน เชน ความกังวลของประชาชนในเรื่องของละอองไอนํ้าซึ่งมองจากภายนอกจะคลาย
ควันซึ่งออกมาจากปลองโรงไฟฟามาก กฟผ. ก็ไดช้ีแจงวาเปนละอองนํ้าซึ่งเกิดจากหอหลอเย็นไมใช
ควันพิษใดๆ  นอกจากช้ีแจงแลว กฟผ. ยังไดดําเนินการติดต้ังเครื่องกําจัดละอองนํ้าดังกลาวเพิ่มเพื่อคลาย
ความกังวล  หรือกรณีของการรองเรียนเรื่องเสียงรบกวน กฟผ. ก็ไดดําเนินการแกไขโดยการติดอุปกรณ
เพิ่มเพื่อปองกันเสียงดัง  เปนตน การแกปญหาของ กฟผ. ทําไดตรงประเด็น  สงผลใหไมมีปญหาเรื่องการ
คัดคาน หรือการตอตานการสรางโรงไฟฟา  ทําใหโรงไฟฟาอยูรวมกับชุมชนไดอยางสงบสุข นอกจากน้ี 
ประชาชนยังไดใหความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการดําเนินการตามกฎหมายตางๆ  เชน การวาง
แนวทอกาซของ ปตท. มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม การดําเนินการขอใบอนุญาตตางๆ 
เกี่ยวกับการกอสรางโรงไฟฟาฯ และที่เกี่ยวของ เชน การขอใบอนุญาตใชนํ้า การขออนุญาตสรางโรงงาน
ตามกฎหมาย การออกแบบโรงไฟฟาวาไดมาตรฐานรองรับการเกิดแผนดินไหวหรือไม  ซึ่งประเด็นดังกลาว  
กฟผ. ในฐานะเจาของโครงการสามารถช้ีแจงไดอยางโปรงใส เน่ืองจากดําเนินการตามกฎหมายอยาง
เครงครัดอยูแลว และยังไดเชิญผูแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบดวยเพื่อสรางความมั่นใจใหกับชุมชน  

       ๓.๒.๒ ในสวนของการดําเนินกิจการของโรงไฟฟาของ กฟผ. กฟผ. ก็ไดคํานึงถึงหลัก
กฎหมายสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด ซึ่งจากการดําเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการ    
ตางๆ ของ กฟผ.ที่ผานมา ไมปรากฏผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตไฟฟาและกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวเน่ืองตอสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา การควบคุมมลพิษทางอากาศ ระดับเสียง 
คุณภาพนํ้า นิเวศวิทยาทางนํ้า และการจัดการของเสีย มีค าอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามขอกําหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดลอม ประกอบกับการมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานของโรงไฟฟา 
ที่ไดรับการรับรองระบบและไดรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอกอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป                  
จึงเปนหลักประกันในประสิทธิภาพการจัดการดานสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี เชน โรงไฟฟาแมเมาะที่เปน
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โรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากแหลงเช้ือเพลิงลิกไนต ซึ่งเปนแหลงพลังงานที่สําคัญย่ิงของประเทศ หากไมนํามา
พัฒนาและใชประโยชนในยามที่ประเทศตองการพลังงานไฟฟา ก็จะเปนการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยง
ไมไดที่ตองนําเขานํ้ามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไมแนนอน ทั้งยังทําใหตนทุนในการ
ผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มสูงข้ึน สงผลกระทบแกผูใชไฟฟาโดยรวม แตปญหาของเช้ือเพลิงลิกไนต คือ ฝุน ควัน 
ซึ่งสงผลตออากาศและนํ้า กฟผ. ก็ไดเฝาระมัดระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศ นํ้า และดิน ที่มีผลกระทบ
โดยตรงตอการดํารงชีวิตของชุมชน สัตวเลี้ยงและพืชตางๆ อันเกิดจากการดําเนินงานขยายเหมือง การ
ลําเลียงถานลิกไนตเขาสูโรงไฟฟา และการเดินเครื่องโรงไฟฟาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแมเมาะเปนเมอืงทีน่า
อยูปราศจากมลภาวะ สามารถอํานวยประโยชนดานพลังงานไฟฟาสรางความเจริญใหแกทองถ่ิน ทั้ง
จังหวัดลําปางและหลายจังหวัดในประเทศอีกดวย โดยเหมืองแมเมาะไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ประเภท Best Practices in Surface Coal Mining Category และยังไดรับรางวัลการบริหารสูความเปน
เลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจําป ๒๕๕๖ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  

 ๓.๒.๓ กฟผ. ไดสงเสริมสนับสนุนบทบาทการกํากับดูแลองคการใหดําเนินงานเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยจัดใหมีชองทางการสื่อสารรองเรียนหรอืรองทกุขสาํหรบั

ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิตามกฏหมายที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแล

อยางดีและตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย โดย กฟผ. จะดําเนินการรับเรื่องรองทุกขผาน

ศูนยขอมูล (Call Center) ๑๔๑๖ และ ๑๑๑๑ หรือ ผานเวปไซต กฟผ. www.egat.co.th (ระบบจัดการ

ขอคิดเห็นและขอรองเรียน)  

 ๓.๒.๔ นอกจากน้ี กฟผ. ยังใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองแมนยําและ

สรางชองทางการเปดเผยขอมูลที่หลากหลายเพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย รวมทั้ง

รณรงคใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนสรางกลไกในการรับเรื่องรองเรียนที่เหมาะสม และเปนธรรม            

ทั้งผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน รวมถึงการใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดย กฟผ. ได

เปดศูนยขอมูลขาวสารของ กฟผ. ข้ึนเมื่อป ๒๕๔๓ เพื่อเปนศูนยกลางใหบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ

การดําเนินงานของกฟผ. ในดานการผลิตพลังงานไฟฟา และระบบสงไฟฟาใหกับการไฟฟานครหลวง

(กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค(กฟภ.) และใหประชาชนสามารถคนควาตรวจสอบการดําเนินงานได

อยางโปรงใส และใหบริการและการจัดระบบขอมูลขาวสารใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว             

มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ตลอดจนไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารขอมูลของ กฟผ. ข้ึนเพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการ

บริหาร การจัดระบบการขอ การอนุญาตและการบริการขอมูลขาวสาร ฯลฯ ภายใตนโยบายการบริการ

ขอมูลขาวสารของ กฟผ. ไดประกาศไววา “กฟผ.มุงมั่นใหการบริการขอมูลขาวสารของ กฟผ. แกผูขอรับ



 ๑๐ 

บริการดวยความเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ       

พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ”      

 

๔. บทสรุป    

  

 นับจาก กฟผ. ไดกอต้ังข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๑๒ จวบจนปจจุบันที่ กฟผ. ตองพัฒนาการผลิตไฟฟาให

มั่นคงย่ิงข้ึน ซึ่งการดําเนินกิจการไฟฟาในยุคสมัยน้ีอาจกลาวไดวา เปนยุคสมัยที่สังคมตระหนักและหวงใย

ในปญหาสิ่งแวดลอม ไมเพียงเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน หากนับเปนประเด็นสําคัญในระดับนานาชาติ 

อีกทั้งวิกฤตการณพลังงานที่กลายเปนความหวงใยของสังคมอยางตอเน่ือง กฟผ. ในฐานะผูอยูตนทางของ

การผลิตไฟฟา จากเดิมที่มีหนาที่เพียงมุงหาแหลงผลิตพลังงานเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคตอง

ปรับเปลี่ยนบทบาทมาสูการเปนผูจัดการดานการใชไฟฟา ที่ตองสงเสริมใหมีการใชไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อลดการใชพลังงาน ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยูจํากัด รวมทั้งลดการ

พึ่งพาเช้ือเพลิงที่นําเขาจากตางประเทศ ดังน้ัน กฟผ. จึงตองดําเนินการทามกลางปญหาสิ่งแวดลอมและ

วิกฤตการณพลังงานที่มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียหลายกลุม ซึ่งนับเปนโจทยที่ทาทายความแข็งแกรงของ

องคการ หลักนิติธรรมจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการมีหลักยึดถือในการปฏิบัติงานเพื่อฝาฟน

วิกฤตการณและปญหาตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่วางไวทําใหการ

บริหารงานมีมาตรฐาน เปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได สรางความนาเช่ือถือขององคการจาก

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และสรางมูลคาใหแกองคการในระยะยาวอยางย่ังยืน ดังเชนชุมชนในพื้นที่รอบ

โรงไฟฟาและชุมชนตามแนวสายสงไฟฟายอมมีความตองการและความคาดหวังใหสภาวะแวดลอมรอบ

โรงไฟฟาและตามแนวสายสงไฟฟามีคุณภาพที่ดี อากาศดี นํ้าสะอาด ดังน้ัน การที่ กฟผ. ไดปฏิบัติตาม

กฎหมายสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยควบคุมปริมาณมลพิษที่เกิดจากการดําเนินงาน เชน เสียง ฝุน กาซ 

อยูในระดับตํ่าตามที่กฎหมายกําหนดและเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยยอมทําใหประชาชนในชุมชน

พื้นที่รอบโรงไฟฟาและชุมชนตามแนวสายสงไฟฟาพึงพอใจและสนับสนุนการดําเนินงานของ กฟผ. ซึ่งการ

ดําเนินการตามหลักนิติธรรมยอมมีสวนทําใหประชาชนสนับสนุนงานของ กฟผ. อันจะทําให กฟผ. 

สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่วางไว  อันจะนําไปสูความเจริญของประเทศชาติตอไป  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

บรรณานุกรม 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. อนุสรณ ๔๔ ป โรงไฟฟาพระนครเหนือ. การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย. 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ (รายงานฉบับหลัก) การวิเคราะห 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ ชุดท่ี ๑. 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ๒๕๔๘.  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. รายงานประจําป กฟผ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕,  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ๒๕๕๓-๒๕๕๕.  

คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพฒันาสิ่งแวดลอมชุมชน. รายงานการ 
ประชุมคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน 
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือ ชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑-๓/๒๕๕๑   
ครั้งท่ี ๑-๓/๒๕๕๒ และ ครั้งท่ี ๑-๒/๒๕๕๓ 

บริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน) ฝายพฒันาและวางแผน. รายงานความเหมาะสม โครงการโรงไฟฟา 
พลังความรอนรวม พระนครเหนือ ชุดท่ี ๑ (เดินเครื่องเชิงพาณิชยในป พ.ศ. ๒๕๕๓).  

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสถาบันสงเสรมิการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี.              
การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
๒๕๔๘, ๒๕๔๘. 

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม. แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทาง
สังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๙. 

สุขภาวะกับสทิธิและการมสีวนรวมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐. สืบคนเมื่อ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗,  
จาก http://ppvoice.thainhf.org/?module=article&page=detail&id=785  

 
 

 


