คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ ง

สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้ า
ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า

กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้า
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

อนุมัติ
(ลงชื่ อ)................................................................
(นายสมพงษ์ ปรี เปรม)
รองผูว้ า่ การสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
/
/

A-WM-01

คานา
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล
ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า จัดทาพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าใน
ระดับ มหภาคและจุลภาค ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และรายละเอียดการใช้งานซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ าที่ กฟภ. จัดหามาใช้งาน รวมทั้งนามาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด วิเคราะห์ ทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ าที่ มีใช้งานอยู่ในปั จจุ บ นั ทั้งในด้านการไหลของ
กาลังไฟฟ้ า หน่วยสู ญเสี ย ระดับแรงดัน ขีดความสามารถ และความมัน่ คงในการจ่ายไฟ วิเคราะห์
และวางแผนระบบไฟฟ้ า ให้ส ามารถรองรั บ ความต้อ งการที่ เพิ่ ม ขึ้ น และมี คุ ณภาพเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด พร้ อมทั้งเสนอแผนงานการก่อสร้ างระบบไฟฟ้ า วิเคราะห์ทางเทคนิ คในการเชื่ อมโยง
ระบบผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กและผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่มีเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าขนานกับระบบของ กฟภ. ในด้าน
คุณภาพไฟฟ้า ความมัน่ คงในการจ่ายไฟ ระบบป้ องกันและหน่วยสู ญเสี ย เป็ นต้น
หนังสื อคู่มือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการงานวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง
นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผทู ้ ี่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ งของ กฟภ. ใช้เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์และวางแผนสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ ง ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะ
ส่ งผลให้มีวธิ ี การทางานที่มีมาตรฐานต่อไป
อนึ่ง หากมีขอ้ เสนอแนะ หรื อข้อสงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อสอบถามที่แผนกวิเคราะห์
และวางแผนระบบไฟฟ้ า 1 (ผวร.1) หรื อ แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้ า 2 (ผวร.2) กอง
วิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (กวร.) ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ฝวร.) โทร 5384, 5386

แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 , 2
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้า
สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
ส.ค. 2559

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
อื่นๆ
- การจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริ การ (SLA)
- ประวัติการปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
รายชื่อผูจ้ ดั ทา
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีวิธีการวิเคราะห์และวางแผนสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ งที่มีมาตรฐาน รวมทั้งมีขอ้ มูล
ในการจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านกระบวนการ (Process Oriented) เช่นเดียวกับองค์กร
ชั้นนาอื่นๆ
2. ขอบเขต
คู่มือการวิเคราะห์และวางแผนสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ ง ครอบคลุ มขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ตั้งแต่รวบรวมข้อมูลสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ งในปั จจุบนั ที่ ตอ้ งวิเคราะห์ ข้อมูลผูใ้ ช้ไฟ และผูผ้ ลิ ต
ไฟฟ้ าขนาดเล็ก และขนาดเล็กมากที่เชื่ อมต่ออยู่กบั ระบบของ กฟภ. ในปั จจุบนั และที่มีแผนงาน
เชื่ อ มต่ อ ในอนาคต ข้อ มู ล สถานี ไ ฟฟ้ า และสายส่ ง ที่ มี อ นุ ม ัติ ใ ห้ด าเนิ น การแล้ว ทั้ง ในส่ ว นที่ มี
งบประมาณและอยูร่ ะหว่างการจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระดับจุลภาค
จากนั้นจะทาการวิเคราะห์ และวางแผนการก่อสร้างสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ งด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้ า เพื่อให้ระบบสามารถจ่ายไฟได้ตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้ า และจัดทา
บันทึกผลการวิเคราะห์ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คาจากัดความ
3.1 ระบบไฟฟ้ า หมายถึ ง ระบบสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ งระดับแรงดัน 115 เควี รู ปแบบ
สถานี ไฟฟ้ า ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง ชนิ ดและความยาวสายส่ ง อุ ปกรณ์ ป้องกันตัดตอนใน
ระบบสายส่ ง
3.2 ระบบไฟฟ้าปั จจุบนั หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้ว และระบบไฟฟ้าตามแผนงานที่
มีอนุมตั ิให้ดาเนินการแล้ว
3.3 ผูใ้ ช้ไฟ หมายถึง ผูใ้ ช้ไฟที่ซ้ื อไฟที่ระดับแรงดัน 115 เควี
3.4 ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า หมายถึง ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากที่เชื่ อมต่อ
เข้าสถานีไฟฟ้าหรื อระบบสายส่ งของ กฟภ. โดยพิจารณาเฉพาะรายที่ได้รับสัญญารับซื้ อไฟแล้ว
3.5 ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า จุลภาค คือข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าราย
สถานีไฟฟ้าที่จดั ทาโดยแผนกพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจุลภาค กวร.
3.6 การวิเคราะห์ ก ารไหลของก าลัง ไฟฟ้ า (Load flow : LF) คื อการวิเคราะห์ เพื่ อ ทราบ
ขนาดและทิ ศ ทางการไหลของก าลัง ไฟฟ้ า โดยผลลัพ ธ์ คื อ ขนาดและทิ ศ ทางของกระแสไฟฟ้ า
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง
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(Amp), กาลังไฟฟ้ า (MW), กาลังไฟฟ้ ารี แอคที ฟ (MVAr), พิกดั การจ่ายไฟของอุ ปกรณ์ , แรงดัน
ปลายสาย (p.u.)
3.7 การวิเคราะห์ ค่ากระแสลัดวงจร (Short circuit : SC) คือการวิเคราะห์เพื่ อทราบขนาด
กระแสลัดวงจรโดยผลลัพธ์คือขนาดกระแสลัดวงจรที่บสั 22, 33, 115 เควี
3.8 การวิเ คราะห์ ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ข องระบบไฟฟ้ า (Reliability Analysis : RA) คื อ การ
วิ เ คราะห์ เ พื่ 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
ข้อกาหนดที่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการวางแผนระบบไฟฟ้ า ข้อกาหนดดังกล่ าวประกอบด้วยข้อมู ล ที่
เกี่ ยวกับคุ ณลักษณะของอุ ปกรณ์ และระบบไฟฟ้ า เช่ น ชนิ ด ขนาด จานวน รู ปแบบ โครงสร้ า ง
เงื่อนไขการใช้งาน และตาแหน่งการติดตั้ง เป็ นต้น ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้ าใน
เมืองใหญ่ (Big Cities Power System Planning Criteria : BC-PSPC) ด้วย
3.10 วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือการเปรี ยบเทียบเงิ นลงทุ นกับผลประโยชน์ที่ ได้
จากการลงทุน เงินลงทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุ งระบบ ค่าปฏิบตั ิการและบารุ งรักษา
ระบบรายปี ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน เช่น หน่วยสู ญเสี ยที่ลดลง มูลค่าความเสี ยหายเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้ าขัดข้องที่ลดลง ผลลัพธ์ คือ ค่า Benefit to Cost Ratio (B/C ratio), Economic Internal
Rate of Return (EIRR), Net Present Value (NPV)
3.11 มูลค่าความเสี ยหายเนื่ องจากกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง (Expected Interruption Cost : EIC)
หาได้จากอัตราความเสี ยหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ได้จากการศึกษาของที่ปรึ กษาหรื อการ
สารวจข้อมูล ร่ วมกับอัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ได้จากการศึกษาของที่ปรึ กษาหรื อจากสถิติ
ของ กฟภ.
3.12 คาย่อของหน่วยงาน
3.12.1 กวร. คือ กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
3.12.2 ผวร.1 คือ แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1
3.12.3 ผวร.2 คือ แผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 2
3.12.4 กคก. คือ กองโครงการ
3.12.5 กสผ. คือ กองส่ งเสริ มพลังงานทดแทนและผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
3.12.6 ฝวบ. คือ ฝ่ ายวิศวกรรมและบริ การ
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง
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3.12.7 ฝปบ. คือ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบารุ งรักษา
3.13 ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ในการ
เขี ยนแผนผังการทางานเพื่อให้เห็ นถึ งลักษณะและความสัมพันธ์ ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการทางาน
3.13.1
คือ จุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของกระบวนการ
3.13.2

คือ กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน

3.13.3

คือ การตัดสิ นใจ

3.13.4

คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน

3.13.5

3.13.6

คื อ จุ ดเชื่ อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่ น กรณี การ
เขี ยนกระบวนการไม่ ส ามารถจบได้ภายใน 1
หน้า
คือ เอกสาร/รายงาน

3.13.7

คือ ฐานข้อมูล

3.13.8

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

4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
4.1 ผูอ้ านวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้ า (อก.วร.) มีหน้าที่ในการควบคุม
ก ากับดู แลให้พนักงานในหน่ วยงานปฏิ บ ตั ิ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ และพิ จารณา
ลงนามให้ความเห็นชอบผลการวิเคราะห์ เพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
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4.2 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 และ 2 (หผ.วร.1 และ หผ.วร.2) มี
หน้าที่ในการควบคุมการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อ
นาเสนอ อก.วร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.3 พนักงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานแผนกวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้า 1 และ 2 มีหน้าที่ในการ
รวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้ า ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็ก และผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า ขนาดเล็กมาก วิเคราะห์และ
วางแผนก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ ง รวมทั้งจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ /แผนงานก่ อสร้ าง
สถานีไฟฟ้าและสายส่ ง

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง

ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)
ชื่อกระบวนการ :
วิเคราะห์และวางแผนระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสู ง
ผูส้ ่งมอบ/
กระบวนการ
ก่อนหน้า
Suppliers

ผูร้ ับผิดชอบ :
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ : จัดทาบันทึกผลการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จตาม
กาหนด

ปัจจัยนาเข้า

ขั้นตอน และ ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ลูกค้า/ผูน้ าไปใช้
กระบวนการถัดไป

กรอบเวลา/
ตัวชี้วดั

Inputs

Processes

Outputs

Customers

Time /
Indicators

ข้อมูลระบบไฟฟ้า

เริ่ มต้น

และข้อมูล
พยากรณ์ความ

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบนั

10 วัน /ร้อย
ละความ
ถูกต้องของ
แบบจาลอง

วิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าในปัจจุบนั
ตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า

ผลการวิเคราะห์ระบบ

3 วัน

ผวร.1, ผวร.2, กวร.

ไฟฟ้าในปัจจุบนั

1

ต้องการไฟฟ้า

ตรวจสอบข้อมูล สร้างแบบจาลองใน
โปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

ที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และ

แบบจาลองระบบไฟฟ้า

ผวร.1, ผวร.2, กวร.

เพียงพอต่องาน

2

Y

N

3

วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของระบบไฟฟ้าในปัจจุบนั

ทางเลือกในการวางแผน

5 วัน

ระบบไฟฟ้า

ผวร.1, ผวร.2, กวร.

4

วิเคราะห์ทางเลือก
ในการวางแผนระบบไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า
ผวร.1, ผวร.2, กวร.

N
ผลการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ า
ที่เหมาะสมทางด้านเทคนิ ค

Y

A

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง

B

ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

5 วัน
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ชื่อกระบวนการ :
วิเคราะห์และวางแผนระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสู ง
ผูส้ ่งมอบ/
กระบวนการ
ก่อนหน้า
Suppliers

ผูร้ ับผิดชอบ :
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า

Manual)
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ตัวชี้วดั ของกระบวนการ : จัดทาบันทึกผลการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จตาม
กาหนด

ปัจจัยนาเข้า

ขั้นตอน และ ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ลูกค้า/ผูน้ าไปใช้
กระบวนการถัดไป

กรอบเวลา/
ตัวชี้วดั

Inputs

Processes

Outputs

Customers

Time /
Indicators

B

A

5 วัน

5

วิเคราะห์ความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ผวร.1, ผวร.2, กวร.

6

จัดทาบันทึกผลการวิเคราะห์และ
วางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ ง
ผวร.1, ผวร.2, กวร.

ผลการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ที่เหมาะสมทางด้านเทคนิค
และทางด้านเศรษศาสตร์

บันทึก
ผลการวิเคราะห์ /
แผนงานปรับปรุ ง
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

กคก., กสผ.,
ฝวบ., ฝปบ.

สิ้นสุด

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ผวร.1, ผวร.2 ตรวจสอบข้อมูลระบบไฟฟ้าปั จจุบนั ทั้งของ กฟผ. กฟภ. ผูใ้ ช้ไฟฟ้า 115
เควี และผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ข้อมูลระบบไฟฟ้ าตามแผนงานต่างๆ และข้อมูลพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้ ารายสถานี ไฟฟ้ า เพื่อจัดทาข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ า รวมถึ งกาหนด
ขอบเขตการศึกษา และกรณี ศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
6.2 ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ า ตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้ า เพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในระบบไฟฟ้าปัจจุบนั โดยวิเคราะห์ 3 ส่ วนหลัก ได้แก่
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง

ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

2 วัน
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6.2.1 การไหลของก าลัง ไฟฟ้ า (Load flow) หาขนาดและทิ ศ ทางของกระแส,
กาลังไฟฟ้า (MW), กาลังไฟฟ้ารี แอคทีฟ (MVAr), พิกดั การจ่ายไฟของสายส่ ง, แรงดันที่บสั ต่างๆ
6.2.2 กระแสลัดวงจร (Short circuit) หาขนาดกระแสลัดวงจรที่บสั 22, 33, 115 เควี
6.2.3 ความเชื่ อ ถื อ ได้ของระบบไฟฟ้ า (Reliability Analysis) เพื่ อ หาดัช นี ค วาม
เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ได้แก่ SAIFI, SAIDI, EIC
หลังจากวิเคราะห์แล้ว ถ้าปัญหาในระบบไฟฟ้าปั จจุบนั มีแผนงานในอนาคตรองรับอยู่แล้ว
ให้ดาเนินการจัดทาบันทึกเพื่อแจ้งให้ผรู ้ ้องขอการวิเคราะห์และวางแผนทราบตามข้อ 6.6 ต่อไป
6.3 ผวร.1, ผวร.2 วางแผนแนวทางการแก้ไขปั ญหาของระบบไฟฟ้าในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 2 กรณี ได้แก่
6.3.1 กรณี วางแผนงานเพื่ อ รองรั บ ความต้องการไฟฟ้ า ในอนาคตให้พิ จ ารณา
ร่ วมกับการไฟฟ้ าเขต ในการเสนอแผนงานปรับปรุ ง ก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ ง ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่ น เพิ่ม/เปลี่ ยนหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง ก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าแห่ งใหม่ เปลี่ ยนขนาดสายส่ ง
ก่อสร้างเพิม่ วงจรสายส่ ง
6.3.2 กรณี วางแผนงานเพื่อเพิ่มความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า ให้พิจารณาร่ วมกับ
การไฟฟ้าเขต เสนอแผนงานปรับปรุ งเพื่อเพิ่มความเชื่ อถือได้ของระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การเปลี่ ย นขนาดสายส่ ง ก่ อสร้ า งเพิ่ ม วงจรสายส่ ง ปรั บ ปรุ ง สายส่ งให้เป็ น Closed Loop Circuit
ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้ าแล้วทาการประเมิ นความเชื่ อถื อได้ท้ งั ก่อนและ
หลังปรับปรุ งระบบไฟฟ้า
6.4 ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนระบบไฟฟ้าในข้อ 6.3 ตามหลักเกณฑ์
การวางแผนระบบไฟฟ้า จะได้ผลลัพธ์เป็ นแผนงานที่มีผลการวิเคราะห์ที่เหมาะสมทางด้านเทคนิค
เพื่อนาแผนงานดังกล่าวไปวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ต่อไป
6.5 ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยการประเมิ นผล
ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากการลงทุ น เช่ น หน่ ว ยสู ญ เสี ย ที่ ล ดลง มู ล ค่ า ความเสี ย หายเนื่ อ งจาก
กระแสไฟฟ้ า ขัดข้องที่ ล ดลง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ ของโปรแกรมวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ า หรื อ
คานวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับเงิ นลงทุนของแผนงานดังกล่าว
ซึ่ งใช้วิธีประมาณการหรื อคานวณจาก Unit Cost และประเมินค่าปฏิ บตั ิการและบารุ งรักษาระบบ
ไฟฟ้ารายปี (โดยทัว่ ไปใช้ร้อยละ 1.5 ของเงินลงทุน) เพื่อหาค่า B/C Ratio, EIRR และ NPV
6.6 ผวร.1, ผวร.2 จัดทาบันทึกผลการวิเคราะห์ / แผนงานก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าและสายส่ ง
เมื่อ อก.วร. เห็นชอบแล้ว นาส่ งบันทึกให้ผนู ้ าไปใช้ในกระบวนการถัดไป
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง

ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า
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7. มาตรฐานงาน
7.1 มาตรฐานงานของแต่กิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1. ผวร.1, ผวร.2 ตรวจสอบข้อมูล
1.1 ความถูกต้องและพร้อมใช้งานของข้อมูลแบบจาลอง
สร้างแบบจาลองในโปรแกรม
ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
1.2 ดาเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด (10 วัน)
2. ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ระบบ
2.1 ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าในปัจจุบนั ตามหลักเกณฑ์ 2.2 ดาเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด (3 วัน)
การวางแผนระบบไฟฟ้า
3. ผวร.1, ผวร.2 วางแผนแนวทางการ 3.1 ความครบถ้วนและถูกต้องของแนวทางการปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหาของระบบไฟฟ้าใน
ระบบไฟฟ้า
ปัจจุบนั
3.2 ดาเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด (5 วัน)
4. ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ทางเลือกใน 4.1 ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสม
การวางแผนระบบไฟฟ้าตาม
ทางด้านเทคนิค
หลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า 4.2 ดาเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด (5 วัน)
5. ผวร.1, ผวร.2 วิเคราะห์ความ
5.1 ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสม
เหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
5.2 ดาเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด (5 วัน)
6. ผวร.1, ผวร.2 จัดทาบันทึกผลการ 6.1 ความครบถ้วนและถูกต้องของบันทึกผลการวิเคราะห์/
วิเคราะห์และวางแผนสถานี
แผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ ง
ไฟฟ้าและสายส่ ง
6.2 ดาเนินการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด (2 วัน)
7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม
7.2.1 มี ก ารวิเ คราะห์ แ ละวางแผนสถานี ไ ฟฟ้ า และสายส่ ง ด้ว ยข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า และเสนอแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับความ
ต้องการไฟฟ้าในอนาคต โดยมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
7.2.2 มีการวิเคราะห์และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ ง รวมถึงจัดทาบันทึกผล
การวิเคราะห์ แจ้งตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาประมาณ 30 วันทาการ นับจากวันที่
ได้รับแจ้งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อการวิเคราะห์และวางแผน
กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง

ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

8

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

8. ระบบติดตามประเมินผล
รายการตรวจสอบติดตาม
1. ผังการไหลของกระบวนการ
(Work Flow Chart)
2. มาตรฐานงาน
3. แบบฟอร์มที่ใช้
4. ระบบ SAP/ระบบ Software/
โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นๆ/เครื่ องมือ
อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
5. การปรับปรุ งแก้ไขตามผลการ
ตรวจติดตาม
6. อื่นๆ
- ควบคุมภายใน
- SLA

Manual)

ผู้ตรวจติดตาม

ผู้รับการตรวจ
กรอบเวลาใน
ติดตาม
การประเมินผล
คณะทางาน/ ทีมงาน ผูป้ ฏิบตั ิงาน/ อย่างน้อยปี ละครั้ง
ของหน่วยงานที่ หน่วยงานเจ้าของ
กระบวนการที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง

9. เอกสารอ้างอิง
10. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสาเร็จรู ปอื่นๆ/เครื่ องมืออื่นๆ ทีใ่ ช้ ในการปฏิบัติงาน
11.1 DIgSILENT Power Factory
11.2 Microsoft Excel
11.3 Microsoft Word

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง

ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

9

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

Manual)

ภาคผนวก

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผน
สถานีไฟฟ้ าและสายส่ ง

ฝ่ ายวางแผนระบบไฟฟ้ า
กองวิเคราะห์ และวางแผนระบบไฟฟ้ า

10

อื่ นๆ

การจัดทาข้ อตกลงระดับการให้ บริการ (SLA)
ข้ อตกลงระดับการให้ บริการ (Service Level Agreement : SLA)
รหัส SLA:
กวร. C-01
ผู้ให้ บริการ
กวร.
SLA ของกระบวนการ: งานวิเคราะห์ และวางแผนสถานีไฟฟ้า
และสายส่ ง
ผูร้ ับบริ การปลายทาง
กคก., กสผ., ฝวบ., ฝปบ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ

รหัส SLA
กวร. C-01

บทบาทหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การ
นาส่ งบันทึกผลการวิเคราะห์และ
วางแผนสถานี ไฟฟ้าและสายส่ ง ที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน

ชื่ อ SLA:

กระบวนการงานวิเคราะห์ และวางแผนสถานีไฟฟ้าและสายส่ ง
ระยะเวลา

วันที่เริ่มต้ น

วันที่สิ้นสุ ด

วันที่จัดทา/แก้ ไข:
31 พ.ค. 2561

แก้ ไขครั้งที่:

เป้ าหมาย
100%

รายงานผล
รายไตรมาส

ความต้องการของผูร้ ับบริ การปลายทาง
ได้รับบันทึกผลการวิเคราะห์และวางแผนสถานี ไฟฟ้าและสายส่ ง ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
บันทึกผลการวิเคราะห์และวางแผนสถานี
ไฟฟ้าและสายส่ ง มี ความถูกต้อง ครบถ้วน
และนาส่ งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผูร้ ับบริ การ
กคก., กสผ.,
ฝวบ., ฝปบ.
และหน่วยงานอื่นๆ
ที่ร้องขอ

ระดับการบริ การ
ความสาเร็ จของการจัดทาบันทึก ผลการ
วิเคราะห์และวางแผนสถานี ไฟฟ้าและสายส่ ง
มี ความถูกต้อง ครบถ้วน พร้ อมทั้งแจ้งตอบ
กลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อการ
วิเคราะห์และวางแผน

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)

1

2559

กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า

2

2561

กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า

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

