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ค าน า 
กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า มีภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูล 

ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการใชไ้ฟฟ้า จดัท าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าใน
ระดบั  มหภาคและจุลภาค ศึกษาเทคโนโลยใีหม่ๆ และรายละเอียดการใชง้านซอฟทแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าท่ี กฟภ. จดัหามาใชง้าน รวมทั้งน ามาประยุกตใ์ชง้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุด วิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าท่ีมีใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ทั้งในด้านการไหลของ
ก าลงัไฟฟ้า หน่วยสูญเสีย ระดบัแรงดนั ขีดความสามารถ และความมัน่คงในการจ่ายไฟ วิเคราะห์
และวางแผนระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการท่ีเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด พร้อมทั้งเสนอแผนงานการก่อสร้างระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ทางเทคนิคในการเช่ือมโยง
ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนานกบัระบบของ กฟภ. ในดา้น
คุณภาพไฟฟ้า ความมัน่คงในการจ่ายไฟ ระบบป้องกนัและหน่วยสูญเสีย เป็นตน้ 

หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน กระบวนการงานวเิคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง
น้ี จดัท าข้ึนเพื่อใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีในการวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่งของ กฟภ. ใชเ้ป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั อนัจะ
ส่งผลใหมี้วธีิการท างานท่ีมีมาตรฐานต่อไป 

อน่ึง หากมีขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามท่ีแผนกวิเคราะห์
และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 (ผวร.1) หรือ แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2 (ผวร.2) กอง
วเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (กวร.) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ฝวร.) โทร 5384, 5386 
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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อให้มีวิธีการวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่งท่ีมีมาตรฐาน รวมทั้งมีขอ้มูล

ในการจดัการองคก์ร โดยมุ่งเนน้การพฒันาดา้นกระบวนการ (Process Oriented) เช่นเดียวกบัองคก์ร
ชั้นน าอ่ืนๆ 
 

2. ขอบเขต 
คู่มือการวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงาน

ตั้งแต่รวบรวมขอ้มูลสถานีไฟฟ้าและสายส่งในปัจจุบนัท่ีตอ้งวิเคราะห์ ขอ้มูลผูใ้ช้ไฟ และผูผ้ลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก และขนาดเล็กมากท่ีเช่ือมต่ออยู่กบัระบบของ กฟภ. ในปัจจุบนั และท่ีมีแผนงาน
เช่ือมต่อในอนาคต ข้อมูลสถานีไฟฟ้าและสายส่งท่ีมีอนุมัติให้ด าเนินการแล้วทั้ งในส่วนท่ีมี
งบประมาณและอยูร่ะหวา่งการจดัสรรงบประมาณ ขอ้มูลพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าระดบัจุลภาค 
จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ และวางแผนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้า เพื่อให้ระบบสามารถจ่ายไฟได้ตามหลกัเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า และจดัท า
บนัทึกผลการวเิคราะห์ส่งต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3. ค าจ ากดัความ 
3.1 ระบบไฟฟ้า หมายถึง ระบบสถานีไฟฟ้าและสายส่งระดบัแรงดัน 115 เควี รูปแบบ

สถานีไฟฟ้า ขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั ชนิดและความยาวสายส่ง อุปกรณ์ป้องกนัตดัตอนใน
ระบบสายส่ง 

3.2 ระบบไฟฟ้าปัจจุบนั หมายถึง ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟแลว้ และระบบไฟฟ้าตามแผนงานท่ี
มีอนุมติัใหด้ าเนินการแลว้ 

3.3 ผูใ้ชไ้ฟ หมายถึง ผูใ้ชไ้ฟท่ีซ้ือไฟท่ีระดบัแรงดนั 115 เคว ี 
3.4 ผูผ้ลิตไฟฟ้า หมายถึง ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท่ีเช่ือมต่อ

เขา้สถานีไฟฟ้าหรือระบบสายส่งของ กฟภ. โดยพิจารณาเฉพาะรายท่ีไดรั้บสัญญารับซ้ือไฟแลว้ 
3.5 ขอ้มูลพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าจุลภาค คือขอ้มูลพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าราย

สถานีไฟฟ้าท่ีจดัท าโดยแผนกพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าจุลภาค กวร. 
3.6 การวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า (Load flow : LF) คือการวิเคราะห์เพื่อทราบ 

ขนาดและทิศทางการไหลของก าลงัไฟฟ้า โดยผลลัพธ์คือ ขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้า 
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(Amp), ก าลงัไฟฟ้า (MW), ก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ (MVAr), พิกดัการจ่ายไฟของอุปกรณ์, แรงดัน
ปลายสาย (p.u.) 

3.7 การวิเคราะห์ค่ากระแสลดัวงจร (Short circuit : SC) คือการวิเคราะห์เพื่อทราบขนาด
กระแสลดัวงจรโดยผลลพัธ์คือขนาดกระแสลดัวงจรท่ีบสั 22, 33, 115   เควี 

3.8 การวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability Analysis : RA) คือ การ
วิ เคราะห์เพื่อหาดัชนีความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ได้แก่  SAIFI, SAIDI, EIC (Expected 
Interruption Cost)   

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

3.10 วิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ คือการเปรียบเทียบเงินลงทุนกบัผลประโยชน์ท่ีได้
จากการลงทุน เงินลงทุน เช่น ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างปรับปรุงระบบ ค่าปฏิบติัการและบ ารุงรักษา
ระบบรายปี ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน เช่น หน่วยสูญเสียท่ีลดลง มูลค่าความเสียหายเน่ืองจาก
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งท่ีลดลง ผลลพัธ์คือ ค่า Benefit to Cost Ratio (B/C ratio), Economic Internal 
Rate of Return (EIRR), Net Present Value (NPV) 

3.11 มูลค่าความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง (Expected Interruption Cost : EIC)
หาไดจ้ากอตัราความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งท่ีไดจ้ากการศึกษาของท่ีปรึกษาหรือการ
ส ารวจขอ้มูล ร่วมกบัอตัราความลม้เหลวของอุปกรณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาของท่ีปรึกษาหรือจากสถิติ
ของ กฟภ. 

3.12 ค ายอ่ของหน่วยงาน 
 3.12.1 กวร. คือ กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 
 3.12.2 ผวร.1 คือ แผนกวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 
 3.12.3 ผวร.2 คือ แผนกวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2 
 3.12.4 กคก. คือ กองโครงการ 
 3.12.5 กสผ. คือ กองส่งเสริมพลงังานทดแทนและผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 3.12.6 ฝวบ. คือ ฝ่ายวศิวกรรมและบริการ 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คู่ มื อ ก า ร ป ฏิบั ติ ง า น  (Work Manual)  
3 

 

 กระบวนการงานวเิคราะห์และวางแผน 

สถานีไฟฟ้าและสายส่ง 
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 
กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า  

 

 3.12.7 ฝปบ. คือ ฝ่ายปฏิบติัการและบ ารุงรักษา 
3.13 ผงัการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในการ

เขียนแผนผงัการท างานเพื่อให้เห็นถึงลกัษณะและความสัมพนัธ์ก่อนหลงัของแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการท างาน 

3.13.1 คือ จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ 
 

3.13.2 คือ กิจกรรมและการปฏิบติังาน 
 

3.13.3 คือ การตดัสินใจ 

3.13.4 คือ ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน 

3.13.5 คือ จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการ
เขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 
หนา้ 

3.13.6 คือ เอกสาร/รายงาน 
 

3.13.7  คือ ฐานขอ้มูล 

3.13.8 คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักท่ีคาดว่าจะเกิด
ปัญหาบ่อย / ตอ้งควบคุมเป็นพิเศษ 

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

ก ากับดูแลให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบติัตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และพิจารณา 
ลงนามใหค้วามเห็นชอบผลการวเิคราะห์ เพื่อใหส่้วนเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 
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4.2 หวัหนา้แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 และ 2 (หผ.วร.1 และ หผ.วร.2) มี
หนา้ที่ในการควบคุมการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ให้มีความครบถว้น ถูกตอ้ง เพื่อ
น าเสนอ อก.วร. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

4.3 พนกังาน ผูป้ฏิบติังานแผนกวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 และ 2 มีหนา้ท่ีในการ
รวบรวมขอ้มูลระบบไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก วิเคราะห์และ
วางแผนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง รวมทั้งจดัท ารายงานผลการวิเคราะห์/แผนงานก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าและสายส่ง  
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5. ผงัการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) 
ช่ือกระบวนการ : 
วิเคราะห์และวางแผนระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 

ผูรั้บผิดชอบ : 
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ : จดัท าบนัทึกผลการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าตอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จตาม
ก าหนด 

ผูส่้งมอบ/
กระบวนการ
ก่อนหนา้ 

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

กรอบเวลา/
ตวัช้ีวดั 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 วนั /ร้อย
ละความ

ถูกตอ้งของ
แบบจ าลอง 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 วนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5 วนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 5 วนั 

หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลระบบไฟฟ้า

และขอ้มูล

พยากรณ์ความ

ตอ้งการไฟฟ้า  

ท่ีมีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และ

เพียงพอต่องาน  

ตรวจสอบขอ้มูล สร้างแบบจ าลองใน
โปรแกรมวเิคราะห์ระบบไฟฟ้า  

ผวร.1, ผวร.2, กวร. 

1 

 เร่ิมตน้ 

 แบบจ าลองระบบไฟฟ้า 

ในปัจจุบนั  

 

 

ผวร.1, ผวร.2, กวร. 

2 

วิเคราะห์ 
ระบบไฟฟ้าในปัจจุบนั 

ตามหลกัเกณฑก์ารวางแผนระบบไฟฟ้า 
 

 ผลการวิเคราะห์ระบบ

ไฟฟ้าในปัจจุบนั  

 

 

วางแผนแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ของระบบไฟฟ้าในปัจจุบนั 

ผวร.1, ผวร.2, กวร. 

3 

 ทางเลือกในการวางแผน 

ระบบไฟฟ้า  

 

 

ผวร.1, ผวร.2, กวร. 

4 

วิเคราะห์ทางเลือก 
ในการวางแผนระบบไฟฟ้า 

ตามหลกัเกณฑก์ารวางแผนระบบไฟฟ้า 
 ผลการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

ท่ีเหมาะสมทางดา้นเทคนิค 

Y 

Y 

N 

N 

 A  B 
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ช่ือกระบวนการ : 
วิเคราะห์และวางแผนระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 

ผูรั้บผิดชอบ : 
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ : จดัท าบนัทึกผลการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าตอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จตาม
ก าหนด 

ผูส่้งมอบ/
กระบวนการ
ก่อนหนา้ 

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

กรอบเวลา/
ตวัช้ีวดั 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5 วนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

2 วนั 

  
 

   

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1 ผวร.1, ผวร.2 ตรวจสอบขอ้มูลระบบไฟฟ้าปัจจุบนัทั้งของ กฟผ. กฟภ. ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 115 
เควี และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ขอ้มูลระบบไฟฟ้าตามแผนงานต่างๆ และขอ้มูลพยากรณ์ความ
ตอ้งการไฟฟ้ารายสถานีไฟฟ้า เพื่อจดัท าขอ้มูลในโปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า รวมถึงก าหนด
ขอบเขตการศึกษา และกรณีศึกษาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

6.2 ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าตามหลกัเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า เพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในระบบไฟฟ้าปัจจุบนั โดยวเิคราะห์ 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

5 

 

วเิคราะห์ความเหมาะสม 
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

ผวร.1, ผวร.2, กวร. 

 ผลการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 
ท่ีเหมาะสมทางดา้นเทคนิค
และทางดา้นเศรษศาสตร์ 

 

จดัท าบนัทึกผลการวเิคราะห์และ
วางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 

ผวร.1, ผวร.2, กวร. 

6 บนัทึก 
ผลการวิเคราะห์ / 
แผนงานปรับปรุง
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า 

 

กคก., กสผ., 
ฝวบ., ฝปบ.  

 B 

 ส้ินสุด 

 A 
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6.2.1 การไหลของก าลังไฟฟ้า (Load flow) หาขนาดและทิศทางของกระแส, 
ก าลงัไฟฟ้า (MW), ก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ (MVAr), พิกดัการจ่ายไฟของสายส่ง, แรงดนัท่ีบสัต่างๆ  

6.2.2 กระแสลดัวงจร (Short circuit) หาขนาดกระแสลดัวงจรท่ีบสั 22, 33, 115 เคว ี
6.2.3 ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability Analysis) เพื่อหาดัชนีความ

เช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า ไดแ้ก่ SAIFI, SAIDI, EIC 
หลงัจากวเิคราะห์แลว้ ถา้ปัญหาในระบบไฟฟ้าปัจจุบนั มีแผนงานในอนาคตรองรับอยู่แลว้ 

ใหด้ าเนินการจดัท าบนัทึกเพื่อแจง้ใหผู้ร้้องขอการวิเคราะห์และวางแผนทราบตามขอ้ 6.6 ต่อไป 
 6.3 ผวร.1, ผวร.2 วางแผนแนวทางการแกไ้ขปัญหาของระบบไฟฟ้าในปัจจุบนั แบ่งเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 

6.3.1 กรณีวางแผนงานเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตให้พิจารณา
ร่วมกบัการไฟฟ้าเขต ในการเสนอแผนงานปรับปรุง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เช่น เพิ่ม/เปล่ียนหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ เปล่ียนขนาดสายส่ง 
ก่อสร้างเพิ่มวงจรสายส่ง 

6.3.2 กรณีวางแผนงานเพื่อเพิ่มความมัน่คงของระบบไฟฟ้า ให้พิจารณาร่วมกบั
การไฟฟ้าเขต เสนอแผนงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้า ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น 
การเปล่ียนขนาดสายส่ง ก่อสร้างเพิ่มวงจรสายส่ง ปรับปรุงสายส่งให้เป็น Closed Loop Circuit 
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัและตดัตอนในระบบไฟฟ้าแลว้ท าการประเมินความเช่ือถือไดท้ั้งก่อนและ
หลงัปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

6.4 ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนระบบไฟฟ้าในขอ้ 6.3 ตามหลกัเกณฑ์
การวางแผนระบบไฟฟ้า จะไดผ้ลลพัธ์เป็นแผนงานท่ีมีผลการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมทางดา้นเทคนิค 
เพื่อน าแผนงานดงักล่าวไปวเิคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ต่อไป  
 6.5 ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยการประเมินผล
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการลงทุน  เช่น หน่วยสูญเสียท่ีลดลง มูลค่าความเสียหายเน่ืองจาก
กระแสไฟฟ้าขดัข้องท่ีลดลง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ของโปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าหรือ
ค านวณดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนของแผนงานดงักล่าว 
ซ่ึงใช้วิธีประมาณการหรือค านวณจาก Unit Cost และประเมินค่าปฏิบติัการและบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้ารายปี (โดยทัว่ไปใชร้้อยละ 1.5 ของเงินลงทุน) เพื่อหาค่า B/C Ratio, EIRR และ NPV  
 6.6 ผวร.1, ผวร.2 จดัท าบนัทึกผลการวิเคราะห์/ แผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 
เม่ือ อก.วร. เห็นชอบแลว้ น าส่งบนัทึกใหผู้น้ าไปใชใ้นกระบวนการถดัไป 
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7. มาตรฐานงาน 
7.1 มาตรฐานงานของแต่กิจกรรม 
ขั้นตอน/กจิกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 

1. ผวร.1, ผวร.2 ตรวจสอบขอ้มูล 
สร้างแบบจ าลองในโปรแกรม
วเิคราะห์ระบบไฟฟ้า 

1.1 ความถูกตอ้งและพร้อมใชง้านของขอ้มูลแบบจ าลอง
ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 

1.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (10 วนั) 
2. ผวร.1, ผวร.2 วเิคราะห์ระบบ
ไฟฟ้าในปัจจุบนัตามหลกัเกณฑ์
การวางแผนระบบไฟฟ้า 

2.1 ความถูกตอ้งของผลการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้า 
2.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (3 วนั) 

3. ผวร.1, ผวร.2 วางแผนแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาของระบบไฟฟ้าใน
ปัจจุบนั 

3.1 ความครบถว้นและถูกตอ้งของแนวทางการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 

3.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (5 วนั) 
4. ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ทางเลือกใน
การวางแผนระบบไฟฟ้าตาม
หลกัเกณฑก์ารวางแผนระบบไฟฟ้า 

4.1 ความถูกตอ้งของผลการวเิคราะห์ท่ีมีความเหมาะสม
ทางดา้นเทคนิค 

4.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (5 วนั) 
5. ผวร.1, ผวร.2 วเิคราะห์ความ
เหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

5.1 ความถูกตอ้งของผลการวเิคราะห์ท่ีมีความเหมาะสม
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

5.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (5 วนั) 
6. ผวร.1, ผวร.2 จดัท าบนัทึกผลการ
วเิคราะห์และวางแผนสถานี
ไฟฟ้าและสายส่ง 

6.1 ความครบถว้นและถูกตอ้งของบนัทึกผลการวิเคราะห์/
แผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 

6.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (2 วนั) 

 
7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม 

7.2.1 มีการวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่งด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า และเสนอแผนงานท่ีเหมาะสมในการรองรับความ
ตอ้งการไฟฟ้าในอนาคต โดยมีความคุม้ค่าในการลงทุน 

7.2.2 มีการวเิคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง รวมถึงจดัท าบนัทึกผล
การวเิคราะห์ แจง้ตอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการ นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บแจง้ขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ท่ีครบถว้น และเพียงพอต่อการวเิคราะห์และวางแผน  
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 กระบวนการงานวเิคราะห์และวางแผน 

สถานีไฟฟ้าและสายส่ง 
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 
กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า  

 

8. ระบบติดตามประเมินผล 

รายการตรวจสอบติดตาม  
 

ผู้ตรวจติดตาม ผู้รับการตรวจ
ติดตาม 

กรอบเวลาใน 
การประเมินผล 

1.   ผงัการไหลของกระบวนการ
(Work  Flow  Chart) 
2. มาตรฐานงาน 
3. แบบฟอร์มท่ีใช ้
4. ระบบ SAP/ระบบ Software/ 
โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ/เคร่ืองมือ
อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
5.  การปรับปรุงแกไ้ขตามผลการ
ตรวจติดตาม 
6.  อ่ืนๆ 
     - ควบคุมภายใน 
     - SLA 

คณะท างาน/ ทีมงาน
ของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 

ผูป้ฏิบติังาน/ 
หน่วยงานเจา้ของ
กระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

9. เอกสารอ้างองิ 
  - 
10. แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

- 
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ/เคร่ืองมืออ่ืนๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 

11.1 DIgSILENT Power Factory 
11.2 Microsoft Excel 
11.3 Microsoft Word
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 กระบวนการงานวเิคราะห์และวางแผน 

สถานีไฟฟ้าและสายส่ง 
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 
กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

อ่ืนๆ



 

 

การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 

 
 

รหัส SLA: กวร. C-01 ช่ือ SLA:

ผู้ให้บริการ กวร.

ระยะเวลา วนัที่เร่ิมต้น วนัที่ส้ินสุด วนัที่จัดท า/แก้ไข: แก้ไขคร้ังที่:

31 พ.ค. 2561

รหสั SLA บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ ผูรั้บบริการ เป้าหมาย รายงานผล
กวร. C-01 น าส่งบนัทึกผลการวิเคราะห์และ

วางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ท่ีมี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น

กคก., กสผ.,
ฝวบ., ฝปบ.

และหน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีร้องขอ

100% รายไตรมาส
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ระดบัการบริการ

บนัทึกผลการวิเคราะห์และวางแผนสถานี
ไฟฟ้าและสายส่ง มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และน าส่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ความส าเร็จของการจดัท าบนัทึก ผลการ
วิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง
มีความถูกตอ้ง ครบถว้น พร้อมทั้งแจง้ตอบ
กลบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 30 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ขอ้มูลประกอบการ
วิเคราะห์ท่ีครบถว้น และเพียงพอต่อการ
วิเคราะห์และวางแผน

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

กระบวนการงานวเิคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง

กคก., กสผ., ฝวบ., ฝปบ. และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีร้องขอ ไดรั้บบนัทึกผลการวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

SLA ของกระบวนการ: งานวเิคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้า

และสายส่ง

ผูรั้บบริการปลายทาง ความตอ้งการของผูรั้บบริการปลายทาง



 

 

ประวัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน  

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

1 2559 กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 

2 2561 กองวเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 



 

 

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 

 


