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คานา
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล
ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า จัดทาพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใน
ระดับมหภาคและจุลภาค ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และรายละเอียดการใช้งานซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ าที่ กฟภ. จัดหามาใช้งาน รวมทั้งนามาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด วิเคราะห์ ท างด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ าที่ มี ใช้งานอยู่ในปั จจุ บ นั ทั้งในด้านการไหลของ
กาลังไฟฟ้ า หน่วยสู ญเสี ย ระดับแรงดัน ขีดความสามารถ และความมัน่ คงในการจ่ายไฟ วิเคราะห์
และวางแผนระบบไฟฟ้ าให้ ส ามารถรองรั บ ความต้องการที่ เพิ่ ม ขึ้ น และมี คุ ณ ภาพเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด พร้ อมทั้งเสนอแผนงานการก่อสร้างระบบไฟฟ้ า วิเคราะห์ทางเทคนิ คในการเชื่ อมโยง
ระบบผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก และผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่มีเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าขนานกับระบบของ กฟภ. ในด้าน
คุณภาพไฟฟ้า ความมัน่ คงในการจ่ายไฟ ระบบป้ องกันและหน่วยสู ญเสี ย เป็ นต้น
หนังสื อคู่มือการปฏิ บตั ิงาน กระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้ าเพื่อจัดทา
แผนงาน/โครงการ นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผูท้ ี่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผนระบบระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ ของ กฟภ. ใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้ า
ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่ งผลให้มีวธิ ี การทางานที่มีมาตรฐานต่อไป
อนึ่ ง หากมีขอ้ เสนอแนะ หรื อข้อสงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อสอบถามที่แผนกวิเคราะห์
และวางแผนระบบไฟฟ้ า 1 (ผวร.1) หรื อ แผนกวิเคราะห์ แ ละวางแผนระบบไฟฟ้ า 2 (ผวร.2)
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (กวร.) ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ฝวร.) โทร 5384, 5386

แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1, 2
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้า
สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
มิ.ย. 2561

สารบัญ
หน้ า
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คาจากัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)
6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7. มาตรฐานงาน
8. ระบบติดตามประเมินผล
9. เอกสารอ้างอิง
10. แบบฟอร์มที่ใช้
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นๆ/เครื่ องมืออื่นๆ
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
12. ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า
อื่นๆ
- การจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริ การ (SLA)
- ประวัติการปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
รายชื่อผูจ้ ดั ทา
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ ที่
สามารถรองรับปริ มาณความต้องการไฟฟ้ า ในอนาคต อย่างมัน่ คงเชื่ อถื อได้ รวมทั้งมีขอ้ มูลในการ
จัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านกระบวนการ (Process Oriented) เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนา
อื่นๆ
1. ขอบเขต
คู่ มื อกระบวนการงานวิเคราะห์ แ ละวางแผนระบบไฟฟ้ าเพื่ อ จัด ท าแผนงาน/โครงการ
ครอบคลุ มขั้นตอนการดาเนิ นงานตั้งแต่รวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้ าในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการวิเคราะห์ ,
ข้อมู ลผูใ้ ช้ไฟ, ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็ก และผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า ขนาดเล็กมากที่ เชื่ อมต่ออยู่กบั ระบบของ
กฟภ. ในปั จจุบนั และที่มีแผนงานเชื่ อมต่อในอนาคต ข้อมูลระบบไฟฟ้าตามแผนงาน ที่มีอนุมตั ิให้
ดาเนิ นการแล้วทั้งในส่ วนที่มีงบประมาณและอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าระดับจุลภาค ข้อมูลความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ด จากนั้นจะทาการวิเคราะห์ และ
วางแผนการปรับปรุ งระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เพื่อให้ระบบสามารถจ่ายไฟ
ได้ตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า และจัดทารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
เทคนิ คของแผนงาน/โครงการ ให้กองโครงการ (กคก.) จัดทาผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน เพื่อนาเสนอเป็ นแผนงาน/โครงการ ตามขั้นตอนของ กฟภ. ต่อไป
2. คาจากัดความ
3.1 โครงการ/แผนงาน หมายถึ ง โครงการหรื อแผนงาน พัฒ นาระบบไฟฟ้ า ครอบคลุ ม
ตั้งแต่การก่อสร้ าง หรื อปรับปรุ งสถานี ไฟฟ้ า การก่อสร้างหรื อปรับปรุ งระบบสายส่ งไฟฟ้ าแรงดัน
115 เควี การก่อสร้างหรื อปรับปรุ งระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสู งระดับแรงดัน 22, 33 เควี การก่อสร้าง
หรื อปรับปรุ งหม้อแปลงจาหน่าย 22, 33 เควี/380, 220 โวลต์ และการก่อสร้ างหรื อปรับปรุ งระบบ
จาหน่ ายไฟฟ้ าแรงต่ า 380, 220 โวลต์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดทาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ า
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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3.2 ระบบไฟฟ้ า หมายถึง สถานี ไฟฟ้ า ระบบสายส่ งไฟฟ้ าแรงดัน 115 เควี ระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าแรงสู งระดับแรงดัน 22, 33 เควี ที่พิจารณาชนิดและความยาวสาย การเชื่ อมต่อของหม้อแปลง
จาหน่าย 22, 33 เควี/380, 220 โวลต์ ของ กฟภ. และผูใ้ ช้ไฟเฉพาะราย อุปกรณ์ป้องกันตัดตอนระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าแรงสู ง คาปาซิ เตอร์ ในระบบจาหน่าย เอวีอาร์
3.3 ระบบไฟฟ้าปั จจุบนั หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้ว และระบบไฟฟ้าตามแผนงานที่
มีอนุมตั ิให้ดาเนินการแล้ว
3.4 ผูใ้ ช้ไฟเฉพาะราย หมายถึง ผูใ้ ช้ไฟที่ซ้ื อไฟที่ระดับแรงดัน 115 เควี
3.5 ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจุลภาค คือข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสู งสุ ด
รายสถานี ไฟฟ้ าที่จดั ทาโดยแผนกพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้ าจุลภาค กองวิเคราะห์และวางแผน
ระบบไฟฟ้า
3.6 ความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ด คื อค่ากาลังไฟฟ้ า (MW) ที่สูงสุ ดของแต่ละระบบไฟฟ้ าที่
พิจารณา โดยทัว่ ไปเลือกค่าในเดือนที่สถานีไฟฟ้าจ่ายไฟสู งสุ ดของปี ที่ผา่ นมา
3.7 การวิเคราะห์การไหลของกาลังไฟฟ้า (Loadflow : LF) คือการวิเคราะห์เพื่อทราบขนาด
และทิ ศทางการไหลของกาลังไฟฟ้ า โดยผลลัพ ธ์คือ ขนาดและทิ ศทางของกระแสไฟฟ้ า (Amp),
กาลังไฟฟ้ า (MW), กาลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ (MVAr), พิกดั การจ่ายไฟของอุปกรณ์ , แรงดันปลายสาย
(p.u.)
3.8 การวิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ข องระบบไฟฟ้ า (Reliability Analysis : RA) คื อ การ
วิ เคราะห์ เพื่ อ หาดั ช นี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบไฟฟ้ า ได้ แ ก่ SAIFI, SAIDI, EIC (Expected
Interruption Cost)
3.9 หลัก เกณฑ์ ก ารวางแผนระบบไฟฟ้ า (Power System Planning Criteria : PSPC) คื อ
ข้อก าหนดที่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้ า ข้อก าหนดดังกล่ าวประกอบด้วยข้อมู ล ที่
เกี่ ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะของอุ ป กรณ์ และระบบไฟฟ้ า เช่ น ชนิ ด ขนาด จานวน รู ป แบบ โครงสร้ าง
เงื่อนไขการใช้งาน และตาแหน่งการติดตั้ง เป็ นต้น ซึ่ งรวมถึงหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ (Big Cities Power System Planning Criteria: BC-PSPC) ด้วย
3.10 วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คื อการเปรี ยบเที ยบเงิ นลงทุ นกับผลประโยชน์ที่ได้
จากการลงทุน เงินลงทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุ งระบบ ค่าปฏิบตั ิการและบารุ งรักษา
ระบบรายปี ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน เช่น หน่วยสู ญเสี ยที่ลดลง มูลค่าความเสี ยหายเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้ าขัดข้องที่ ลดลง ผลลัพ ธ์ คื อ ค่า Benefit to Cost Ratio (B/C ratio), Economic Internal
Rate of Return (EIRR), Net Present Value (NPV)
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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3.11 มูลค่าความเสี ยหายเนื่ องจากกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง (Expected Interruption Cost : EIC)
หาได้จากอัตราความเสี ยหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ได้จากการศึกษาของที่ปรึ กษาหรื อการ
สารวจข้อมูล ร่ วมกับอัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์ ที่ได้จากการศึกษาของที่ปรึ กษาหรื อจากสถิ ติ
ของ กฟภ.
3.12 รายงานการศึก ษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิ ค คื อ รายงานที่ ระบุ ถึ งสมมติฐาน
ข้อมูล หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ และลักษณะ รู ปแบบ ปริ มาณ และวงเงิน
ลงทุนของงานที่จะดาเนิ นการในแผนงาน/โครงการ เช่น ก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้ า รู ปแบบ GIS Indoor
Type จานวน 10 แห่ง วงเงินลงทุน 3,500 ล้านบาท เป็ นต้น
3.13 คาย่อของหน่วยงาน
3.13.1 ฝบร. คือ ฝ่ ายบารุ งรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
3.13.2 กวว. ทุกเขต คือ กองวิศวกรรมและวางแผน ทั้ง 12 เขต
3.13.3 กวร. คือ กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
3.13.4 กคก. คือ กองโครงการ
3.13.5 ผวร.1 คือ แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1
3.13.6 ผวร.2 คือ แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2
3.14 ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คื อ การใช้สัญลักษณ์ ต่างๆ ในการ
เขียนแผนผังการท างานเพื่ อให้เห็ นถึ งลักษณะและความสัม พันธ์ ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการทางาน
3.14.1
คือ จุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของกระบวนการ
3.14.2

คือ กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน

3.14.3

คือ การตัดสิ นใจ

3.14.4

คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน

3.14.5

คื อ จุ ดเชื่ อมต่ อระหว่างขั้น ตอน เช่ น กรณี ก าร
เขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

3

การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ( Work

Manual)

3.14.6

คือ เอกสาร/รายงาน

3.14.7

คือ ฐานข้อมูล

3.14.8

คื อ จุ ด ควบคุ ม กิ จ กรรมหลั ก ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด
ปั ญหาบ่อย / ต้องควบคุมเป็ นพิเศษ

4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
4.1 ผูอ้ านวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้ า (อก.วร.) มีหน้าที่ ในการควบคุ ม
กากับดู แลให้พนักงานในหน่ วยงานปฏิ บ ตั ิตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ กาหนดไว้ และพิจารณาลง
นามให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค แจ้ง กคก. ให้ดาเนินการใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 และ 2 (หผ.วร.1 และ หผ.วร.2) มี
หน้า ที่ใ นการควบคุม กระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้าเพื ่อ จัด ท าแผนงาน/
โครงการ และตรวจสอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
เพื่อนาเสนอ อก.วร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.3 พนักงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานแผนกวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 และ 2 มีหน้าที่ในการ
รวบรวมข้อ มู ล ระบบไฟฟ้ า เป็ นปั จจัย น าเข้ากระบวนการ และประสานงานกับ การไฟฟ้ า เขต
เกี่ ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า รวมทั้งจัดทารายงานการศึกษา
ความเหมาะสมทางด้านเทคนิคให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

4

การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
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5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)
ชื่อกระบวนการ :
วิเคราะห์และวางแผนระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสู ง

ผูร้ ับผิดชอบ :
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ : จัดทาบันทึกผลการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็ จตามกาหนด

ผูส้ ่งมอบ/กระบวนการ
ก่อนหน้า

ปัจจัยนาเข้า

ขั้นตอน และ ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ลูกค้า/ผูน้ าไปใช้
กระบวนการถัดไป

Suppliers

Inputs

Processes

Outputs

Customers

กรอบเวลา/
ตัวชี้วดั
Time /
Indicators

เริ่ มต้น
ข้อมูลระบบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ไฟฟ้าปัจจุบนั ,
ข้อมูลพยากรณ์
ความต้องการ

1

รวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้า, ปัญหา และ
ข้อมูลความต้องการไฟฟ้า
ผวร.1, ผวร.2. กวร.

15 วัน

ไฟฟ้า และ
ข้อมูลราคาต่อ
หน่วย

2

วิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าปัจจุบนั

30 วัน

ผวร.1, ผวร.2. กวร., ฝบร., กวว.ทุกเขต

3

กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเลือก
ในการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า
ผวร.1, ผวร.2. กวร., ฝบร., กวว.ทุกเขต

หลักเกณฑ์การพิจารณา
ทางเลือก
1. งานสถานีไฟฟ้า และสายส่ ง
2. งานระบบจาหน่าย
3. งานการเพิ่มความมัน่ คง
4. งานปรับปรุ งสถานีไฟฟ้า/
ระบบไฟฟ้าเสื่ อมสภาพ

ผวร.1, ผวร.2. กวร.,
ฝบร., กวว.ทุกเขต

A

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

30 วัน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ( Work

ชื่อกระบวนการ :
วิเคราะห์และวางแผนระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสู ง

ผูร้ ับผิดชอบ :
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า

Manual)
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ตัวชี้วดั ของกระบวนการ : จัดทาบันทึกผลการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็ จตามกาหนด

ผูส้ ่งมอบ/กระบวนการ
ก่อนหน้า

ปัจจัยนาเข้า

ขั้นตอน และ ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ลูกค้า/ผูน้ าไปใช้
กระบวนการถัดไป

Suppliers

Inputs

Processes

Outputs

Customers

กรอบเวลา/
ตัวชี้วดั
Time /
Indicators

A

4

วิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
จัดทาข้อมูล สาหรับรายงาน
ผวร.1, ผวร.2. กวร., ฝบร., กวว.ทุกเขต

ร่ างรายงานฯ และสรุ ป
ปริ มาณงานและเงิน
ลงทุน

90 วัน/พิจารณา
ผวร.1, ผวร.2. กวร. ทางเลือกแล้ว
เสร็ จในเวลาที่
กาหนด

5

N

ขอความเห็นชอบร่ าง
รายงานฯ จาก อฝ.วร.

15 วัน

ผวร.1, ผวร.2. กวร.
Y

6

รายงานการศึกษาความ
จัดทารายงานการศึกษาความเหมาะสม
ด้านเทคนิ คของแผนงาน/โครงการ
ผวร.1, ผวร.2. กวร.

เหมาะสมด้านเทคนิค

กคก.

ของแผนงาน/โครงการ

สิ้นสุด

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

45 วัน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ( Work

Manual)

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ผวร.1, ผวร.2, กวร. รวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้ าทั้งของ กฟภ., ผูใ้ ช้ไฟเฉพาะราย ผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก และผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากฐานข้อมูล GIS, การไฟฟ้าเขต ข้อมูลระบบไฟฟ้า
ตามแผนงานต่างๆ ข้อมูลพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้ ารายสถานี ไฟฟ้ า ข้อมูลความต้องการไฟฟ้ า
สู งสุ ดรายฟี ดเดอร์ (โหลด01) และข้อมูลราคาต่อหน่วย
6.2 ผวร.1, ผวร.2, กวร., ฝบร. และกวว.ทุ ก เขต ร่ วมกัน วิเคราะห์ ข ้อ มู ล การจ่ายไฟของ
ระบบไฟฟ้ าปั จจุบ นั ด้วยการวิเคราะห์ การไหลของก าลังไฟฟ้ า/ความเชื่ อถื อได้ของระบบไฟฟ้ า
เปรี ยบเทียบกับหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า/นโยบายที่เกี่ยวข้อง
6.3 ผวร.1, ผวร.2, กวร., ฝบร. และกวว.ทุกเขต ร่ วมกันวิเคราะห์วา่ หากระบบไฟฟ้ ามีการ
จ่ายไฟไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้ า ให้พิจารณาวางแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุ ง
ระบบไฟฟ้า โดยการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าแบ่งเป็ น
4 กรณี ได้แก่
6.3.1 กรณี วางแผนงานสถานี ไ ฟฟ้ า และสายส่ ง เพื่ อรองรั บ ความต้องการไฟฟ้ าใน
อนาคตให้พิจารณาร่ วมกับการไฟฟ้าเขต ในการเสนอแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ ง ด้วย
ทางเลือกต่างๆ เช่ น เพิ่ม/เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง ก่อสร้างสถานี ไฟฟ้ าแห่ งใหม่ เปลี่ยนขนาด
สายส่ ง ก่อสร้างเพิ่มวงจรสายส่ ง ติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุ งแรงดัน และการจัดซื้ อที่ดินล่วงหน้า
6.3.2 กรณี วางแผนงานระบบจาหน่าย เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต หรื อ
แก้ปัญหาแรงดันปลายสายตกต่ากว่าพิกดั เมื่อพิจารณาแบ่งการจ่ายไฟใหม่จากฟี ดเดอร์ขา้ งเคียงแล้ว
ให้พิจารณารายฟี ดเดอร์ ดังนี้
- พิกดั การจ่ายไฟของฟี ดเดอร์ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า
- พิจารณาแรงดันปลายสาย โดยมี 2 วิธี คือ
▪ ประเมินเบื้องต้นจากการเปรี ยบเที ยบระยะทางสายจาหน่ าย (วัด
จากต้นฟี ดเดอร์ ถึงปลายสายที่ ไกลที่ สุ ด) เปรี ยบเที ยบกับ กราฟ
ความสามารถในการจ่ า ยไฟของสายจ าหน่ า ยที่ pf = 0.9 กรณี
แรงดันตกไม่เกิน 5%
▪ วิเคราะห์ค่าแรงดันที่บสั ของระบบไฟฟ้ าด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้ า DIgSILENT โดย Export ข้อมู ล การเชื่ อมต่ อระบบ
ไฟฟ้าจากฐานข้อมูล GIS
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ( Work

Manual)

- หากระบบไฟฟ้ ามี ปัญหาให้พิจารณาแผนงานก่อสร้ างปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว มีวธิ ี ดาเนินการหลายวิธี ดังนี้
▪ เปลี่ยนขนาดสายให้ใหญ่ข้ ึน
▪ ก่ อ สร้ า งระบบไฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ แบ่ ง การจ่ า ยไฟของผู ้ใ ช้ ไ ฟ
บางส่ วนไปรั บ ไฟจากฟี ดเดอร์ อื่ น หรื อ สถานี ไ ฟฟ้ า อื่ น ที่ ย ัง
สามารถรองรับการจ่ายไฟเพิ่มได้
▪ ก่อสร้างฟี ดเดอร์ เพิ่มเพื่อแบ่งการจ่ายไฟ (กรณี สถานีไฟฟ้าต้นทาง
มี เบรกเกอร์ ว่า ง สามารถรองรั บ ฟี ดเดอร์ เพิ่ ม ได้) และเพื่ อ ลด
ปริ มาณกาลังไฟฟ้ าของฟี ดเดอร์ ขา้ งเคียงซึ่ งจะทาให้สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้ า ได้ใ นระยะทางที่ ไ กลขึ้ น โดยไม่ มี ปั ญ หาแรงดัน
ปลายสายตกต่ากว่าเกณฑ์
▪ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/ปรับปรุ งแรงดัน
6.3.3 กรณี วางแผนงานเพื่อเพิ่มความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า ให้พิจารณาร่ วมกับการ
ไฟฟ้ าเขต เสนอแผนงานปรับปรุ งเพื่อเพิ่มความเชื่ อถื อได้ของระบบไฟฟ้ า ด้วยทางเลือกต่างๆ เช่ น
เปลี่ยนชนิด/ขนาดสาย ก่อสร้างเพิ่มฟี ดเดอร์ เพื่อให้สามารถแบ่งการจ่ายไฟระหว่างฟี ดเดอร์ ขา้ งเคียง
ได้ แล้วประเมินความเชื่อถือได้ก่อนและหลังปรับปรุ งระบบไฟฟ้า
6.3.4 กรณี วางแผนงานปรับปรุ ง สถานี ไฟฟ้ า/ระบบไฟฟ้ าเสื่ อมสภาพ ให้พิ จารณา
ร่ วมกับ ฝ่ ายบ ารุ งรักษาสถานี ไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ า เสนอแผนงานปรับปรุ งสถานี ไฟฟ้ า/ระบบ
ไฟฟ้ าเสื่ อมสภาพ ด้วยทางเลือกต่างๆ เช่ น ปรับปรุ งสถานี ไฟฟ้ าจาก Outdoor เป็ น Indoor เปลี่ยน
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ าใหม่ท้ งั หมด พร้อมก่อสร้างอาคารควบคุมใหม่ และการก่อสร้างระบบไฟฟ้ า
ใหม่ทดแทนระบบไฟฟ้าเดิมที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 25 ปี เป็ นต้น
6.4 ผวร.1, ผวร.2 กวร., ฝบร. และกวว.ทุ ก เขต ร่ วมกัน วิเคราะห์ ท างด้า นเทคนิ ค และ
พิ จารณาความเหมาะสมของแผนงานปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ้ าตามทางเลื อกต่ างๆ ตามข้อ 6.3 ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้ า ด้วยการวิเคราะห์ การไหลของกาลังไฟฟ้ า/ความ
เชื่ อถื อได้ของระบบไฟฟ้ าของระบบไฟฟ้ าทั้งหมดทั้งสถานี ไฟฟ้ า ระบบสายส่ ง 115 เควี ระบบ
จาหน่าย 22, 33 เควี ระบบจาหน่ายแรงต่า สถานี ไฟฟ้ าเสื่ อมสภาพ และระบบไฟฟ้าเสื่ อมสภาพ โดย
ทางเลื อกที่ ไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ก ารวางแผนระบบไฟฟ้ า ให้ตดั ออกจากการพิ จารณา ส่ วน
ทางเลื อ กที่ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารวางแผนระบบไฟฟ้ า ให้ น ามาวิเคราะห์ ความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยจะพิจารณาเลือกทางเลือกที่มีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ สูงสุ ด
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ( Work

Manual)

เป็ นลาดับ แรก ทั้งนี้ ป ริ มาณงานที่ จะดาเนิ นการในแผนงานทั้งหมดจะต้องมี ความสอดคล้องกับ
ศักยภาพในการสารวจ ออกแบบ ก่อสร้ าง และการเบิกจ่ายของ กฟภ. ในช่ วงระยะเวลาดาเนิ นการ
ของแผนงาน/โครงการ ด้วย จากนั้นจัดทารายละเอียดการวิเคราะห์ของแต่ละงาน ข้อมูลปริ มาณงาน
และข้อมูลเงินลงทุน ของระบบไฟฟ้ าทั้งหมด เพื่อใช้สาหรับจัดทาเป็ นร่ างรายงานสรุ ปผลการศึกษา
ความเหมาะสมทางด้านเทคนิ คของแผนงาน/โครงการ และใช้สาหรับตอบปั ญหาชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็ นของโครงการ/แผนงาน ในระหว่างการเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
6.5 ผวร.1, ผวร.2, กวร. น าเสนอ อฝ.วร. ขอความเห็ น ชอบร่ างรายงานการศึ ก ษาความ
เหมาะสมทางด้านเทคนิ คของแผนงาน/โครงการ ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้ า
และสอดคล้องกับศักยภาพในการดาเนินการของ กฟภ. ตามข้อ 6.4
6.5.1 กรณี อฝ.วร. ไม่เห็ นชอบ ผวร.1, ผวร.2 กวร. จะทบทวนทางเลือกที่เหมาะสม
ของแผนงาน/โครงการร่ วมกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และปรับปรุ งข้อมูล และนาเสนอขอความ
เห็นชอบจาก อฝ.วร. อีกครั้ง
6.5.2 กรณี อฝ.วร. เห็นชอบ ผวร.1, ผวร.2 กวร. จะจัดทาสรุ ปปริ มาณงาน วงเงินลงทุน
และรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคของแผนงาน/โครงการ ต่อไป
6.6 ผวร.1, ผวร.2, กวร. จัด ท ารายงานการศึ ก ษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิ ค ของ
แผนงาน/โครงการ และจัดส่ งให้ กคก. ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงินใน
ภาพรวม เพื่อนาเสนอแผนงาน/โครงการ ตามขั้นตอนของ กฟภ. ต่อไป
7. มาตรฐานงาน
7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รวบรวมข้ อ มู ล ระบบไฟฟ้ า ปั จจุ บ ัน ,
ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ า และ
ข้อมูลราคาต่อหน่วย

มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1.1 ความครบถ้วนและพร้ อมใช้งานของข้อมู ล
ประกอบการวิเคราะห์ แ ละวางแผนระบบ
ไฟฟ้า
1.2 ดาเนิ นการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
(15 วัน)

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ( Work

ขั้นตอน/กิจกรรม
2. วิ เ คราะห์ ระบ บ ไฟ ฟ้ าปั จจุ บ ั น ตาม
หลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า

2.1
2.2

3. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ท างเลื อ กในการ
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้า

3.1

3.2
4. วิเคราะห์ ทางเลื อกที่เหมาะสม พร้ อมทั้ง
จัด ท าข้อ มู ล ส าหรั บ รายงานการศึ ก ษา
ความเหมาะสมทางด้ า นเทคนิ คของ
แผนงาน/โครงการ
5. น าเสนอ อฝ.วร. ขอความเห็ น ชอบร่ า ง
รายงาน ก ารศึ ก ษ าค วาม เห ม าะ ส ม
ทางด้านเทคนิคของแผนงาน/โครงการ

4.1

6. จัดท ารายงานการศึ ก ษาความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิคของแผนงาน/โครงการ

6.1

4.2
5.1
5.2

6.2

Manual)

มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
ความถู ก ต้ อ งของผลการวิ เคราะห์ ร ะบบ
ไฟฟ้า
ดาเนิ นการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
(30 วัน)
ความครบถ้วนและถู ก ต้อ งของหลัก เกณฑ์
การพิ จ ารณาทางเลื อ กการปรั บ ปรุ งระบบ
ไฟฟ้า
ดาเนิ นการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
(30 วัน)
ความถู ก ต้องของผลการวิเคราะห์ ท างเลื อก
ในการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า
ดาเนิ นการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
(90 วัน)
ค ว าม ค ร บ ถ้ ว น ถู ก ต้ อ งข อ ง เอ ก ส าร
ประกอบการพิจารณา
ดาเนิ นการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
(15 วัน)
ความครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งของรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค
ดาเนิ นการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
(45 วัน)

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม
7.2.1 มีการวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า เพื่ อจัดทาแผนงาน/โครงการ ด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้อง วิเคราะห์อย่างถูกหลักเกณฑ์ เสนอแผนงานที่เป็ นไปได้ รองรับแผนงานในอนาคต
มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
7.2.2 มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิ ค ของแผนงาน/โครงการ
ส่ งให้ กคก. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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8. ระบบติดตามประเมินผล
รายการตรวจสอบติดตาม
1. ผังการไหลของกระบวนการ
(Work Flow Chart)
2. มาตรฐานงาน

ผู้ตรวจติดตาม

ผู้รับการตรวจ
ติดตาม
คณะทางาน/ทีมงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน/
ขอ งห น่ วยงาน ที่ หน่วยงานเจ้าของ
เกี่ยวข้อง
กระบวนการที่
เกี่ยวข้อง

Manual)

กรอบเวลาในการ
ประเมินผล
อย่างน้อยปี ละครั้ง

3. แบบฟอร์มที่ใช้
4. ระบบ SAP/ ระบบ Software/
โปรแกรมสาเร็ จรู ป/ เครื่ องมือ
อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
5. การปรับปรุ งแก้ไขตามผล
การตรวจติดตาม
6. อื่นๆ
- ควบคุมภายใน
- SLA
9. เอกสารอ้างอิง
10. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสาเร็จรู ปอื่น ๆ/ เครื่ องมืออื่นๆ ทีใ่ ช้ ในการปฏิบัติงาน
11.1 DIgSILENT Power Factory
11.2 Microsoft Excel
11.3 Microsoft Word
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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ภาคผนวก

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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อื่นๆ

การจัดทาข้ อตกลงระดับการให้ บริการ (SLA)
ข้ อตกลงระดับการให้ บริการ (Service Level Agreement : SLA)
รหัส SLA:
ผวร.2 D-02
ชื่ อ SLA:
ผู้ให้ บริการ
ผวร.1, ผวร.2
SLA ของกระบวนการ: งานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้า
เพือ่ จัดทาแผนงาน/โครงการ
ผูร้ ับบริ การปลายทาง
กคก.

รหัส SLA
ผวร.2 D-02

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้าเพือ่ จัดทาแผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา

วันทีเ่ ริ่มต้ น

วันทีส่ ิ้นสุ ด

วันทีจ่ ัดทา/แก้ ไข:

แก้ ไขครั้งที:่

เป้าหมาย
100%

รายงานผล
-

ความต้องการของผูร้ ับบริ การปลายทาง
ความถูกต้อง ครบถ้วน รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิ ค

ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ
บทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ ห้บริ การ
นาส่ งรายงานการศึกษาความเหมาะสม จัดส่ งรายงานการศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิ คของแผนงาน/โครงการ ทางด้านเทคนิ คของแผนงาน/โครงการ ฉบับ
สมบูรณ์ ให้ กคก. ภายใน 45 วัน หลังจาก
อฝ.วร. ให้ความเห็ นชอบ

ระดับการบริ การ
ผูร้ ับบริ การ
กองโครงการ (กคก.) ร้อยละความถูกต้องของรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมทางด้านเทคนิ คของแผนงาน/โครงการ

ประวั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ครั้งที่

ปี พ.ศ. (ทีป่ รับปรุ ง)

หน่ วยงาน (ทีป่ รับปรุ ง)

รายชื่ อผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายบรรพต ตั้งเจริ ญดี
นายพิเชษฐ วงษ์เคี่ยม
นางรัตติยา หรรษาภิพฒั น์
น.ส.มนทกานติ หรรษวรพงศ์
นางวชิรปาณี ญาณกิตติ
นายเผด็จ ไชยมงคล
นายภูมิพฒั น์ มหาสุ วีระชัย
นายศุภณัฐ สถาวร

ผูอ้ านวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
รองผูอ้ านวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
รองผูอ้ านวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
หัวหน้าแผนกพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามหภาค
หัวหน้าแผนกพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจุลภาค
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2
วิศวกรระดับ 4 แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2

