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ค าน า 
 

กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า มีภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูล 
ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการใชไ้ฟฟ้า จดัท าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าใน
ระดบัมหภาคและจุลภาค ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และรายละเอียดการใชง้านซอฟทแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าท่ี กฟภ. จดัหามาใชง้าน รวมทั้งน ามาประยกุตใ์ชง้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุด วิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าท่ีมีใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ทั้ งในด้านการไหลของ
ก าลงัไฟฟ้า หน่วยสูญเสีย ระดบัแรงดนั ขีดความสามารถ และความมัน่คงในการจ่ายไฟ วิเคราะห์
และวางแผนระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการท่ีเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด พร้อมทั้งเสนอแผนงานการก่อสร้างระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ทางเทคนิคในการเช่ือมโยง
ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนานกบัระบบของ กฟภ. ในดา้น
คุณภาพไฟฟ้า ความมัน่คงในการจ่ายไฟ ระบบป้องกนัและหน่วยสูญเสีย เป็นตน้ 

หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน กระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อจดัท า
แผนงาน/โครงการ น้ี จดัท าข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการวิเคราะห์และวางแผนระบบระบบไฟฟ้า
เพื่อจดัท าแผนงาน/โครงการ ของ กฟภ. ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 
ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั อนัจะส่งผลใหมี้วธีิการท างานท่ีมีมาตรฐานต่อไป 

อน่ึง หากมีขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามท่ีแผนกวิเคราะห์
และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 (ผวร.1) หรือ แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2 (ผวร.2)       
กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (กวร.) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ฝวร.) โทร 5384, 5386 

 

แผนกวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1, 2 
                                                                       กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 

                                                                    ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 
                                                                    สายงานวางแผนและพฒันาระบบไฟฟ้า 

                                                                   มิ.ย. 2561 
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วตัถุประสงค์ 
เพื่อให้มีกระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อจดัท าแผนงาน/โครงการ ท่ี

สามารถรองรับปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าในอนาคต อย่างมัน่คงเช่ือถือได ้รวมทั้งมีขอ้มูลในการ
จดัการองคก์ร โดยมุ่งเนน้การพฒันาดา้นกระบวนการ (Process Oriented) เช่นเดียวกบัองคก์รชั้นน า
อ่ืนๆ 
 
1. ขอบเขต 

คู่มือกระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อจดัท าแผนงาน/โครงการ 
ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่รวบรวมขอ้มูลระบบไฟฟ้าในปัจจุบนัท่ีตอ้งการวิเคราะห์, 
ขอ้มูลผูใ้ช้ไฟ, ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท่ีเช่ือมต่ออยู่กบัระบบของ 
กฟภ. ในปัจจุบนั และท่ีมีแผนงานเช่ือมต่อในอนาคต ขอ้มูลระบบไฟฟ้าตามแผนงาน ท่ีมีอนุมติัให้
ด าเนินการแล้วทั้งในส่วนท่ีมีงบประมาณและอยู่ระหว่างการจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลพยากรณ์
ความตอ้งการไฟฟ้าระดบัจุลภาค ขอ้มูลความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ และ
วางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เพื่อให้ระบบสามารถจ่ายไฟ
ไดต้ามหลกัเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า และจดัท ารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมทางดา้น
เทคนิคของแผนงาน/โครงการ ให้กองโครงการ (กคก.) จดัท าผลการศึกษาความเหมาะสมทางดา้น
เศรษฐศาสตร์และการเงิน เพื่อน าเสนอเป็นแผนงาน/โครงการ ตามขั้นตอนของ กฟภ. ต่อไป 
 
2. ค าจ ากดัความ 

3.1 โครงการ/แผนงาน หมายถึง โครงการหรือแผนงาน พฒันาระบบไฟฟ้า ครอบคลุม
ตั้งแต่การก่อสร้าง หรือปรับปรุงสถานีไฟฟ้า การก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดนั 
115 เควี การก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงระดบัแรงดนั 22, 33 เคว ีการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงหมอ้แปลงจ าหน่าย 22, 33 เควี/380, 220 โวลต ์และการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า 380, 220 โวลต์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าโครงการพฒันาระบบไฟฟ้า
ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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3.2 ระบบไฟฟ้า หมายถึง สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดนั 115 เควี ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงระดบัแรงดนั 22, 33 เคว ีท่ีพิจารณาชนิดและความยาวสาย การเช่ือมต่อของหมอ้แปลง
จ าหน่าย 22, 33 เคว/ี380, 220 โวลต ์ของ กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟเฉพาะราย อุปกรณ์ป้องกนัตดัตอนระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง คาปาซิเตอร์ในระบบจ าหน่าย เอวอีาร์ 

3.3 ระบบไฟฟ้าปัจจุบนั หมายถึง ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟแลว้ และระบบไฟฟ้าตามแผนงานท่ี
มีอนุมติัใหด้ าเนินการแลว้ 

3.4 ผูใ้ชไ้ฟเฉพาะราย หมายถึง ผูใ้ชไ้ฟท่ีซ้ือไฟท่ีระดบัแรงดนั 115  เคว ี
3.5 ขอ้มูลพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าจุลภาค คือขอ้มูลพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด

รายสถานีไฟฟ้าท่ีจดัท าโดยแผนกพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าจุลภาค  กองวิเคราะห์และวางแผน
ระบบไฟฟ้า  

3.6 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด คือค่าก าลงัไฟฟ้า (MW) ท่ีสูงสุดของแต่ละระบบไฟฟ้าท่ี
พิจารณา โดยทัว่ไปเลือกค่าในเดือนท่ีสถานีไฟฟ้าจ่ายไฟสูงสุดของปีท่ีผา่นมา 

3.7 การวเิคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้า (Loadflow : LF) คือการวิเคราะห์เพื่อทราบขนาด
และทิศทางการไหลของก าลงัไฟฟ้า โดยผลลพัธ์คือ ขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้า (Amp), 
ก าลงัไฟฟ้า (MW), ก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ (MVAr), พิกดัการจ่ายไฟของอุปกรณ์, แรงดนัปลายสาย 
(p.u.) 

3.8 การวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability Analysis : RA) คือ การ
วิเคราะห์ เพื่ อหาดัชนีความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ได้แก่  SAIFI, SAIDI, EIC (Expected 
Interruption Cost) 

3.9 หลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า (Power System Planning Criteria : PSPC) คือ 
ขอ้ก าหนดท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้า ข้อก าหนดดงักล่าวประกอบด้วยขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า เช่น ชนิด ขนาด จ านวน รูปแบบ โครงสร้าง 
เง่ือนไขการใชง้าน และต าแหน่งการติดตั้ง เป็นตน้ ซ่ึงรวมถึงหลกัเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ (Big Cities Power System Planning Criteria: BC-PSPC) ดว้ย 

3.10 วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือการเปรียบเทียบเงินลงทุนกบัผลประโยชน์ท่ีได้
จากการลงทุน เงินลงทุน เช่น ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างปรับปรุงระบบ ค่าปฏิบติัการและบ ารุงรักษา
ระบบรายปี ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน เช่น หน่วยสูญเสียท่ีลดลง มูลค่าความเสียหายเน่ืองจาก
กระแสไฟฟ้าขดัข้องท่ีลดลง ผลลัพธ์คือ ค่า Benefit to Cost Ratio (B/C ratio), Economic Internal 
Rate of Return (EIRR), Net Present Value (NPV) 
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3.11 มูลค่าความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง (Expected Interruption Cost : EIC)   
หาไดจ้ากอตัราความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งท่ีไดจ้ากการศึกษาของท่ีปรึกษาหรือการ
ส ารวจขอ้มูล ร่วมกบัอตัราความลม้เหลวของอุปกรณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาของท่ีปรึกษาหรือจากสถิติ
ของ กฟภ. 

3.12 รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค คือ รายงานท่ีระบุถึงสมมติฐาน 
ขอ้มูล หลกัเกณฑ์ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ และลกัษณะ รูปแบบ ปริมาณ และวงเงิน
ลงทุนของงานท่ีจะด าเนินการในแผนงาน/โครงการ เช่น ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า รูปแบบ GIS Indoor 
Type จ านวน 10 แห่ง วงเงินลงทุน 3,500 ลา้นบาท เป็นตน้ 

3.13 ค ายอ่ของหน่วยงาน 
3.13.1 ฝบร. คือ ฝ่ายบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 
3.13.2 กวว. ทุกเขต คือ กองวศิวกรรมและวางแผน ทั้ง 12 เขต 
3.13.3 กวร. คือ กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 
3.13.4 กคก. คือ กองโครงการ 
3.13.5 ผวร.1 คือ แผนกวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 
3.13.6 ผวร.2 คือ แผนกวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2 

 3.14 ผงัการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ ในการ
เขียนแผนผงัการท างานเพื่อให้เห็นถึงลกัษณะและความสัมพนัธ์ก่อนหลงัของแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการท างาน 

3.14.1 คือ จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ 

3.14.2 คือ กิจกรรมและการปฏิบติังาน 

3.14.3 คือ การตดัสินใจ 

3.14.4 คือ ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน 

3.14.5 คือ จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการ

เขียนกระบวนการไม่สามารถจบไดภ้ายใน 1 หนา้ 
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3.14.6 คือ เอกสาร/รายงาน 

3.14.7  

3.14.8 

 

คือ ฐานขอ้มูล 

คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักท่ีคาดว่าจะเกิด

ปัญหาบ่อย / ตอ้งควบคุมเป็นพิเศษ 

4. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
4.1 ผูอ้  านวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (อก.วร.) มีหน้าท่ีในการควบคุม 

ก ากบัดูแลให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบติัตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และพิจารณาลง
นามให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเทคนิค แจง้ กคก. ให้ด าเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

4.2 หวัหนา้แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 และ 2 (หผ.วร.1 และ หผ.วร.2) มี
หนา้ที่ในการควบคุมกระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้าเพื ่อจดัท าแผนงาน/
โครงการ และตรวจสอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเทคนิคให้มีความครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพื่อน าเสนอ อก.วร. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

4.3 พนกังาน ผูป้ฏิบติังานแผนกวเิคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 และ 2 มีหนา้ท่ีในการ
รวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้า เป็นปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และประสานงานกับการไฟฟ้าเขต 
เก่ียวกบักระบวนการวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า รวมทั้งจดัท ารายงานการศึกษา
ความเหมาะสมทางดา้นเทคนิคใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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5. ผงัการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) 

ช่ือกระบวนการ : 
วิเคราะห์และวางแผนระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 

ผูรั้บผิดชอบ : 
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ : จดัท าบนัทึกผลการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าตอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้เสร็จตามก าหนด 

ผูส่้งมอบ/กระบวนการ
ก่อนหนา้ 

ปัจจยัน าเขา้ ขั้นตอน และ ผูรั้บผิดชอบ ผลผลิต/ผลลพัธ ์
ลูกคา้/ผูน้ าไปใช้
กระบวนการถดัไป 

กรอบเวลา/
ตวัช้ีวดั 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลระบบ

ไฟฟ้าปัจจุบนั, 

ขอ้มูลพยากรณ์

ความตอ้งการ

ไฟฟ้า และ

ขอ้มูลราคาต่อ

หน่วย 

15 วนั 

 30 วนั 

 ผวร.1, ผวร.2. กวร. 

รวบรวมขอ้มูลระบบไฟฟ้า, ปัญหา และ
ขอ้มูลความตอ้งการไฟฟ้า 

1 

30 วนั 

 เร่ิมตน้ 

 

วเิคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าปัจจุบนั 

ผวร.1, ผวร.2. กวร., ฝบร., กวว.ทุกเขต 

 

2 

 

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาทางเลือก
ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

 ผวร.1, ผวร.2. กวร., ฝบร., กวว.ทุกเขต 

 

3 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา
ทางเลือก 

1. งานสถานีไฟฟ้า และสายส่ง 

2. งานระบบจ าหน่าย 

3. งานการเพิ่มความมัน่คง 

4. งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า/
ระบบไฟฟ้าเส่ือมสภาพ 

 

ผวร.1, ผวร.2. กวร., 

ฝบร., กวว.ทุกเขต 

 

 A 
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ช่ือกระบวนการ : 
วิเคราะห์และวางแผนระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 

ผูรั้บผิดชอบ : 
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ : จดัท าบนัทึกผลการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าตอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้เสร็จตามก าหนด 

ผูส่้งมอบ/กระบวนการ
ก่อนหนา้ 

ปัจจยัน าเขา้ ขั้นตอน และ ผูรั้บผิดชอบ ผลผลิต/ผลลพัธ ์
ลูกคา้/ผูน้ าไปใช้
กระบวนการถดัไป 

กรอบเวลา/
ตวัช้ีวดั 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

      

 
 

N 

 

วเิคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสม พร้อมทั้ง
จดัท าขอ้มูล ส าหรับรายงาน 

 
 

ผวร.1, ผวร.2. กวร., ฝบร., กวว.ทุกเขต 

 

ร่างรายงานฯ และสรุป

ปริมาณงานและเงิน

ลงทุน 

ผวร.1, ผวร.2. กวร. 

 

4 

5 

 ขอความเห็นชอบร่าง 
รายงานฯ จาก อฝ.วร. 

 ผวร.1, ผวร.2. กวร. 

 

รายงานการศึกษาความ

เหมาะสมดา้นเทคนิค

ของแผนงาน/โครงการ 
 

กคก.  จดัท ารายงานการศึกษาความเหมาะสม
ดา้นเทคนิคของแผนงาน/โครงการ 

  ผวร.1, ผวร.2. กวร. 

 

6 

 

 

 ส้ินสุด 

Y 

90 วนั/พิจารณา
ทางเลือกแลว้
เสร็จในเวลาท่ี

ก าหนด 

 15 วนั 

45 วนั 

 A 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 ผวร.1, ผวร.2, กวร. รวบรวมขอ้มูลระบบไฟฟ้าทั้งของ กฟภ., ผูใ้ชไ้ฟเฉพาะราย ผูผ้ลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็ก และผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากฐานขอ้มูล GIS, การไฟฟ้าเขต ขอ้มูลระบบไฟฟ้า
ตามแผนงานต่างๆ ขอ้มูลพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้ารายสถานีไฟฟ้า ขอ้มูลความตอ้งการไฟฟ้า
สูงสุดรายฟีดเดอร์ (โหลด01) และขอ้มูลราคาต่อหน่วย 

6.2 ผวร.1, ผวร.2, กวร., ฝบร. และกวว.ทุกเขต ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายไฟของ
ระบบไฟฟ้าปัจจุบนัด้วยการวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า/ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า 
เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑก์ารวางแผนระบบไฟฟ้า/นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.3 ผวร.1, ผวร.2, กวร., ฝบร. และกวว.ทุกเขต ร่วมกนัวิเคราะห์วา่หากระบบไฟฟ้ามีการ
จ่ายไฟไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า ใหพ้ิจารณาวางแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า โดยการก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบ่งเป็น 
4 กรณี ไดแ้ก่ 

6.3.1  กรณีวางแผนงานสถานีไฟฟ้า และสายส่งเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าใน
อนาคตให้พิจารณาร่วมกบัการไฟฟ้าเขต ในการเสนอแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ดว้ย
ทางเลือกต่างๆ เช่น เพิ่ม/เปล่ียนหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ เปล่ียนขนาด
สายส่ง ก่อสร้างเพิ่มวงจรสายส่ง ติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงแรงดนั และการจดัซ้ือท่ีดินล่วงหนา้ 

6.3.2 กรณีวางแผนงานระบบจ าหน่าย เพื่อรองรับความตอ้งการไฟฟ้าในอนาคต หรือ
แกปั้ญหาแรงดนัปลายสายตกต ่ากวา่พิกดั เม่ือพิจารณาแบ่งการจ่ายไฟใหม่จากฟีดเดอร์ขา้งเคียงแลว้ 
ใหพ้ิจารณารายฟีดเดอร์ ดงัน้ี 

- พิกดัการจ่ายไฟของฟีดเดอร์เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารวางแผนระบบไฟฟ้า 
- พิจารณาแรงดนัปลายสาย โดยมี 2 วธีิ คือ 

▪ ประเมินเบ้ืองตน้จากการเปรียบเทียบระยะทางสายจ าหน่าย (วดั
จากตน้ฟีดเดอร์ถึงปลายสายท่ีไกลท่ีสุด) เปรียบเทียบกบักราฟ
ความสามารถในการจ่ายไฟของสายจ าหน่ายท่ี pf = 0.9 กรณี
แรงดนัตกไม่เกิน 5%  

▪ วิเคราะห์ค่าแรงดนัท่ีบสัของระบบไฟฟ้าดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้า DIgSILENT โดย Export ข้อมูลการเช่ือมต่อระบบ
ไฟฟ้าจากฐานขอ้มูล GIS 
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- หากระบบไฟฟ้ามีปัญหาให้พิจารณาแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว มีวธีิด าเนินการหลายวธีิ ดงัน้ี 

▪ เปล่ียนขนาดสายใหใ้หญ่ข้ึน 
▪ ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อแบ่งการจ่ายไฟของผู ้ใช้ไฟ

บางส่วนไปรับไฟจากฟีดเดอร์อ่ืนหรือสถานีไฟฟ้าอ่ืนท่ีย ัง
สามารถรองรับการจ่ายไฟเพิ่มได ้

▪ ก่อสร้างฟีดเดอร์เพิ่มเพื่อแบ่งการจ่ายไฟ (กรณีสถานีไฟฟ้าตน้ทาง
มีเบรกเกอร์ว่าง สามารถรองรับฟีดเดอร์เพิ่มได้) และเพื่อลด
ปริมาณก าลงัไฟฟ้าของฟีดเดอร์ขา้งเคียงซ่ึงจะท าให้สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ในระยะทางท่ีไกลข้ึนโดยไม่มีปัญหาแรงดัน
ปลายสายตกต ่ากวา่เกณฑ ์

▪ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนั/ตดัตอน/ปรับปรุงแรงดนั 
6.3.3 กรณีวางแผนงานเพื่อเพิ่มความมัน่คงของระบบไฟฟ้า ให้พิจารณาร่วมกบัการ

ไฟฟ้าเขต เสนอแผนงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า ดว้ยทางเลือกต่างๆ เช่น 
เปล่ียนชนิด/ขนาดสาย ก่อสร้างเพิ่มฟีดเดอร์เพื่อใหส้ามารถแบ่งการจ่ายไฟระหวา่งฟีดเดอร์ขา้งเคียง
ได ้แลว้ประเมินความเช่ือถือไดก่้อนและหลงัปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

6.3.4 กรณีวางแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า/ระบบไฟฟ้าเส่ือมสภาพ ให้พิจารณา
ร่วมกบั ฝ่ายบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า เสนอแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า/ระบบ
ไฟฟ้าเส่ือมสภาพ ดว้ยทางเลือกต่างๆ เช่น ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าจาก Outdoor เป็น Indoor เปล่ียน
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด พร้อมก่อสร้างอาคารควบคุมใหม่ และการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ใหม่ทดแทนระบบไฟฟ้าเดิมท่ีมีอายกุารใชง้านนานเกิน 25 ปี เป็นตน้ 
 6.4 ผวร.1, ผวร.2 กวร., ฝบร. และกวว.ทุกเขต ร่วมกันวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค และ
พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามทางเลือกต่างๆ ตามข้อ 6.3 ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า ด้วยการวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้า/ความ
เช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง 115 เควี ระบบ
จ าหน่าย 22, 33 เควี ระบบจ าหน่ายแรงต ่า สถานีไฟฟ้าเส่ือมสภาพ และระบบไฟฟ้าเส่ือมสภาพ โดย
ทางเลือกท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า ให้ตดัออกจากการพิจารณา ส่วน
ทางเลือกท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า ให้น ามาวิเคราะห์ความเหมาะสม
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ โดยจะพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีมีผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร์สูงสุด 

http://spt.pea.co.th/
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เป็นล าดบัแรก ทั้งน้ีปริมาณงานท่ีจะด าเนินการในแผนงานทั้งหมดจะตอ้งมีความสอดคล้องกับ
ศกัยภาพในการส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และการเบิกจ่ายของ กฟภ. ในช่วงระยะเวลาด าเนินการ
ของแผนงาน/โครงการ ดว้ย จากนั้นจดัท ารายละเอียดการวเิคราะห์ของแต่ละงาน ขอ้มูลปริมาณงาน 
และขอ้มูลเงินลงทุน ของระบบไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อใชส้ าหรับจดัท าเป็นร่างรายงานสรุปผลการศึกษา
ความเหมาะสมทางดา้นเทคนิคของแผนงาน/โครงการ และใชส้ าหรับตอบปัญหาช้ีแจงเหตุผลความ
จ าเป็นของโครงการ/แผนงาน ในระหวา่งการเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ต่อไป 

6.5 ผวร.1, ผวร.2, กวร. น าเสนอ อฝ.วร. ขอความเห็นชอบร่างรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมทางดา้นเทคนิคของแผนงาน/โครงการ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า 
และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพในการด าเนินการของ กฟภ. ตามขอ้ 6.4  

6.5.1 กรณี อฝ.วร. ไม่เห็นชอบ ผวร.1, ผวร.2 กวร. จะทบทวนทางเลือกท่ีเหมาะสม
ของแผนงาน/โครงการร่วมกบั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงขอ้มูล และน าเสนอขอความ
เห็นชอบจาก อฝ.วร. อีกคร้ัง 

6.5.2 กรณี อฝ.วร. เห็นชอบ ผวร.1, ผวร.2 กวร. จะจดัท าสรุปปริมาณงาน วงเงินลงทุน 
และรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเทคนิคของแผนงาน/โครงการ ต่อไป 
 6.6 ผวร.1, ผวร.2, กวร. จัดท ารายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคของ
แผนงาน/โครงการ และจดัส่งให้ กคก. ศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ และการเงินใน
ภาพรวม เพื่อน าเสนอแผนงาน/โครงการ ตามขั้นตอนของ กฟภ. ต่อไป 

7. มาตรฐานงาน 
7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม 

ขั้นตอน/กจิกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 
1. รวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้าปัจจุบัน ,

ขอ้มูลพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า และ
ขอ้มูลราคาต่อหน่วย 

1.1 ความครบถ้วนและพร้อมใช้งานของขอ้มูล
ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 

1.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
(15 วนั) 
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ขั้นตอน/กจิกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 
2. วิ เค ราะ ห์ ระบบไฟ ฟ้ า ปั จ จุบัน ตาม

หลกัเกณฑก์ารวางแผนระบบไฟฟ้า 
2.1 ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ระบบ

ไฟฟ้า 
2.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

(30 วนั) 
3. ก าหนดหลัก เกณฑ์ทางเลือกในการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
3.1 ความครบถ้วนและถูกต้องของหลักเกณฑ์

การพิจารณาทางเลือกการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า 

3.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
(30 วนั) 

4. วิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสม พร้อมทั้ง
จัดท าข้อมูลส าหรับรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมทางด้าน เทคนิคของ
แผนงาน/โครงการ 

4.1 ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ทางเลือก
ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

4.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
(90 วนั) 

5. น าเสนอ อฝ.วร. ขอความเห็นชอบร่าง
รายงาน ก าร ศึ กษ าความ เหม าะส ม
ทางดา้นเทคนิคของแผนงาน/โครงการ 

5.1 ค ว าม ค รบ ถ้ ว น  ถู ก ต้ อ งข อ ง เอ ก ส าร
ประกอบการพิจารณา 

5.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
(15 วนั) 

6. จดัท ารายงานการศึกษาความเหมาะสม
ทางดา้นเทคนิคของแผนงาน/โครงการ 

6.1 ความครบถ้วนและถูกต้องของรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเทคนิค 

6.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
(45 วนั) 

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม 
7.2.1 มีการวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อจดัท าแผนงาน/โครงการ ด้วย

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง วิเคราะห์อยา่งถูกหลกัเกณฑ์ เสนอแผนงานท่ีเป็นไปได ้รองรับแผนงานในอนาคต 
มีความคุม้ค่าในการลงทุน 

7.2.2 มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคของแผนงาน/โครงการ 
ส่งให ้กคก. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 

รายการตรวจสอบติดตาม  
 

ผู้ตรวจติดตาม ผู้รับการตรวจ
ติดตาม 

กรอบเวลาในการ
ประเมินผล 

1. ผงัการไหลของกระบวนการ
(Work  Flow  Chart) 

 
2. มาตรฐานงาน 

 

3. แบบฟอร์มท่ีใช ้
 
4. ระบบ SAP/ ระบบ Software/ 
โปรแกรมส าเร็จรูป/ เคร่ืองมือ
อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

 

5. การปรับปรุงแกไ้ขตามผล
การตรวจติดตาม 
 
6. อ่ืนๆ  

- ควบคุมภายใน 
- SLA 

คณะท างาน/ทีมงาน
ของห น่ วยงาน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผูป้ฏิบติังาน/
หน่วยงานเจา้ของ
กระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง   

9. เอกสารอ้างองิ 
 - 
10. แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
 - 
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ/ เคร่ืองมืออ่ืนๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 

11.1 DIgSILENT Power Factory 
11.2 Microsoft Excel 
11.3 Microsoft Word 
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ภาคผนวก 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

อ่ืนๆ 



 

 

การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 

รหัส SLA: ผวร.2 D-02 ช่ือ SLA:

ผู้ให้บริการ ผวร.1, ผวร.2

ระยะเวลา วนัทีเ่ร่ิมต้น วนัทีส้ิ่นสุด วนัทีจ่ัดท า/แก้ไข: แก้ไขคร้ังที:่

รหัส SLA บทบาทหน้าท่ีของผูใ้ห้บริการ ผูรั้บบริการ เป้าหมาย รายงานผล
ผวร.2 D-02 น าส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสม

ทางดา้นเทคนิคของแผนงาน/โครงการ
กองโครงการ (กคก.) 100% -

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ระดบัการบริการ
จดัส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสม
ทางดา้นเทคนิคของแผนงาน/โครงการ ฉบบั
สมบูรณ์ ให้ กคก. ภายใน 45 วนั หลงัจาก 
อฝ.วร. ให้ความเห็นชอบ

ร้อยละความถูกตอ้งของรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมทางดา้นเทคนิคของแผนงาน /โครงการ

ข้อตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

กระบวนการงานวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้าเพ่ือจัดท าแผนงาน /โครงการ

SLA ของกระบวนการ: งานวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า

เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ

ผูรั้บบริการปลายทาง ความตอ้งการของผูรั้บบริการปลายทาง
กคก. ความถูกตอ้ง ครบถว้น รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเทคนิค



 

 

ประวัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน  

คร้ังที่ ปี พ.ศ. (ทีป่รับปรุง) หน่วยงาน (ทีป่รับปรุง) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

รายช่ือผู้จัดท า 
 

1. นายบรรพต ตั้งเจริญดี                  ผูอ้  านวยการกองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 
2. นายพิเชษฐ  วงษเ์ค่ียม  รองผูอ้  านวยการกองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 
3. นางรัตติยา หรรษาภิพฒัน์  รองผูอ้  านวยการกองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 
4. น.ส.มนทกานติ  หรรษวรพงศ ์  หวัหนา้แผนกพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้ามหภาค 
5. นางวชิรปาณี  ญาณกิตติ  หวัหนา้แผนกพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าจุลภาค 
6. นายเผด็จ ไชยมงคล           หวัหนา้แผนกวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 
7. นายภูมิพฒัน์ มหาสุวีระชยั         หวัหนา้แผนกวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2 
8. นายศุภณฐั สถาวร  วศิวกรระดบั 4 แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2 

 
 

 

 

 

 


