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วาระที่ 5.1.1 ขออนุมัติ ปรั บแผนงานจั ดหาอุปกรณ์ ไ ฟฟ้า ทดแทนสาหรั บการจัดการทรั พย์สิน ระบบ
จาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ปี 2560 - 2564 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม (ปรับแผน
ครั้งที่ 1)
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อ นาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2555
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
กองบารุงรักษาระบบไฟฟ้า (กบร.) เสนอแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสาหรับการ
จัดการทรัพย์สินระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า มีระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะรัฐมนตรีแล้ว
2. การดาเนินการ
2.1 นโยบายการบริหารและพัฒนาของ กฟภ. ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “กฟภ. เป็น
องค์กรชั้นนาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ” โดยได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. เพื่อ
รองรับแผนการดาเนินงาน พ.ศ. 2557 - 2566
2.2 แผนยุ ท ธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2557 - 2566 วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
(Strategic Objective : SO2) มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจาหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของ
ทุกระบบงาน และกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategy : S4) เรื่องการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน โดยกาหนดกลยุทธ์ (Tactic) ในกระบวนการภายใน (Internal Process) ด้านกระบวนการ
จัดการการปฏิบัติงานที่ 3 (Operational Management Process : OM3) ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ที่มุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ทั้งองค์กรที่ครอบคลุมทั้งวัฏจักร
ของสินทรัพย์ เริ่มตั้งแต่การจัดหาได้มา การบารุงรักษา จวบจนเมื่อสิ้นอายุการใช้งานจึงนาออกจากระบบ
2.3 ปัจจุบัน กฟภ. ได้นากระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) มา
ใช้ในการดูแล และรักษาให้สินทรัพย์ที่เป็นปัจจัยหลักในการดาเนินธุรกิจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
โดยมีการประเมินสภาพ และเปลี่ยนทดแทนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม (Condition-based Maintenance) เพื่อ
ลดปัญหาการชารุดในระหว่างการใช้งาน เนื่องจากหากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้าเกิดการชารุดจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง (Stability) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น
การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ที่ใช้สภาพหรือเงื่อนไขเป็นเกณฑ์ จึงเป็นเรื่องที่ กฟภ.
ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์ (Time-based Maintenance) เพียง
อย่างเดียว
2.4 ระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเหนือดินของ กฟภ. มีความยาวทั้งสิ้น 310,870 วงจร - กม.
ความยาวระบบสายส่งเหนือดิน 12,638 วงจร - กม. Load Break Switch 115 เควี จานวน 51 ชุด Air Break
Switch 115 เควี จานวน 709 ชุด Recloser จานวน 3,753 ชุด สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF6 ในระบบ
จาหน่าย 22/33 เควี จานวน 16,300 ชุด และชุดปลด - สับ คาปาซิเตอร์ จานวน 1,162 ชุด (ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล GIS เดือน ก.ค. 2561)
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-22.5 อุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 20 ปี
โดยพบว่าอุปกรณ์หลักที่ติดตั้งในระบบจาหน่าย 22/33 เควี เช่น สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF6 ชุดปลด สับคาปาซิเตอร์ (VAR) Capacitor แรงสูง Recloser และระบบสายส่ง 115 เควี เช่น Air Break Switch,
Composite suspension insulator เป็นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญต่อระบบไฟฟ้า หากเกิดการชารุดจะส่งผล
กระทบต่อความมั่น คงและความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้าเป็นบริเวณกว้า ง จึงมีความจาเป็น ที่ต้องมีการ
ตรวจสอบสภาพ และจัดทาแผนการเปลี่ยนทดแทนก่อนเกิดการชารุดเสียหายในระหว่างการใช้งาน
2.6 กบร. ได้มีหนังสือ ลว. 12 ต.ค. 2560 ให้กองบารุงรักษา (กบษ.) ทั้ง 12 เขต แจ้ง
จานวนและรายละเอียดของอุปกรณ์เพื่อประกอบการปรับปรุงแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทน ปี 2562 2564 เพื่อให้สอดคล้ องกับความต้องการใช้งานทดแทนอุปกรณ์ที่ชารุดและเสื่อมสภาพกับสภาพในปัจจุบัน
ผลการพิจ ารณาพบว่า จ านวนอุป กรณ์ ไฟฟ้ าที่ ต้อ งดาเนิน การเปลี่ ยนทดแทนส าหรับ อุ ปกรณ์ช ารุ ด และ
เสื่อมสภาพ ในปี 2563 มีจานวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
2.7 กบร. ได้หารือร่วมกับกองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ในการปรับแผนงานจัดหา
อุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสาหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ปี 2560 - 2564 แล้ว สรุป
ได้ว่า ในการปรับเพิ่มหรือลดจานวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าในแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานตาม
ข้อ 2.6 สามารถที่จะทาได้ แต่ควรอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนงานเดิม
2.8 หลักเกณฑ์พิจารณาเพื่อปรับแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสาหรับการจัดการ
ทรัพย์สินระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ปี 2560 - 2564 ดังนี้
2.8.1 อุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด พิจารณาจากยอดที่มีการร้องขอ
2.8.2 อุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อทดแทนการเสื่อมสภาพพิจารณาจากอุปกรณ์ที่มี
อายุใช้งานมากกว่า 20 ปี หรือสารอง 1% ของปริมาณที่มีติดตั้งใช้งานในระบบ กรณีที่ไม่ทราบอายุการใช้งาน
2.8.3 อุปกรณ์สารองไว้ใช้งานกรณีซ่อมแซมฉุกเฉิน สาหรับระบบจาหน่าย และระบบ
สายส่ง
3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 การปรั บ แผนงานจัด หาอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าทดแทนส าหรับ การจัด การทรั พย์ สิ น ระบบ
จาหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ปี 2560 - 2564 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 8.1 การ
เปลี่ยนแปลงรายการลงทุนที่ไม่เกินวงเงินขั้นต่า สามารถเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนได้ภายในหมวดเดียวกัน
โดยให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการนั้น
3.2 คาสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 8/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารของ กฟภ. กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ของ กฟภ. ก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ยกเว้ น แผนการด าเนิ น งานที่
คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
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-34. การพิจารณา
จากข้อเท็จจริงดังกล่ าวข้างต้น กบร. ได้พิจารณาแล้ วว่า แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทดแทนสาหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า กาหนดระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี
2560 - 2564 โดยในปี 2562 - 2564 มีการจัดหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจาก อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ติดตั้งอยู่ในระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่มากขึ้น มีการชารุดและเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ รวมทั้ง กฟภ. มีความ
ยาวของระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในการนี้ กบร. จึงเห็นควรให้มีการปรับแผนงาน
จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนส าหรับ การจัดการทรัพย์สิ นระบบจาหน่าย และสายส่ งไฟฟ้า ปี 2562 - 2564
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม โดยการปรับแผนการจัดหาอุปกรณ์ฯ จะดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้เร็วขึ้น
โดยปรับแผนการจัดหาอุปกรณ์ในปี 2564 มาดาเนินการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมในปี 2562 - 2563 เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของการไฟฟ้าเขต (กฟข.) ทั้ง 12 เขต ทั้งนี้ ในการปรับแผนงานจัดหาอุปกรณ์
ไฟฟ้าทดแทนสาหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ปี 2560 - 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
มีการปรับวงเงินของปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 457,909,624.- บาท (รวมสารองราคา) ดังนี้
หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น*

งาน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562*
ปี 2563*
ปี 2564*
จัดหาอุปกรณ์ฯ
549,099,350.- 358,970,000.- 383,226,750.- 359,371,400.- 391,498,500.- 2,042,166,000.(ก่อนปรับแผน)
จัดหาอุปกรณ์ฯ
549,099,350.- 358,970,000.- 676,187,026.- 457,909,624.2,042,166,000.(หลังปรับแผน)
รวมวงเงินงบประมาณ (ปรับแผนครั้งที่ 1)
2,042,166,000. - บาท
(รวมสารองราคา)

หมายเหตุ 1. * หมายถึง ปีที่ปรับแผนงานและวงเงินงบประมาณของแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทน
สาหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า
2. การตั้งงบประมาณลงทุน ประจาปี 2563 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
5. ข้อเสนอ
กบร. พิจารณาแล้วว่า การดาเนินงานตามแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสาหรับ
การจัดการทรัพย์สินระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ปี 2560 - 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1) ที่เสนอตามข้อ 4.
จะทาให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาการ
เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจาหน่าย 22/33 เควี และระบบสายส่ง 115 เควี ก่อนที่จะหมดสภาพหรือ
หมดอายุการใช้งาน ตลอดจนลดปัญหาด้านการปฏิบัติการและงานซ่อมกรณีฉุกเฉิน และเป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของ กฟภ. ตามข้อ 2.1 จึงเห็นควรอนุมัติปรับแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสาหรับการจัดการทรัพย์สิน
ระบบจ าหน่ า ย และสายส่ ง ไฟฟ้ า ปี 2560 - 2564 ซึ่ ง ไม่ ก ระทบต่ อ วงเงิ น รวมตามแผนฯ โดยมี ว งเงิ น
งบประมาณรวมตามแผนงานฯ ทั้งสิ้น 2,042,166,000.- บาท ตลอดแผน 5 ปี

Neung: ผปค./ 12-2561 (อนุมัติปรับแผนจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทน ปี 2560-2564 กรอบงบประมาณเดิม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-4ผวก. มีบัญชา ลว. 26 ต.ค. 2561 ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
กฟภ.
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 7
พ.ย. 2561 มีมติเห็นชอบ โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลการร้องขออุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนในแต่ละเขต และนาเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกตว่า ควรเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ว่า แต่ละผลิตภัณฑ์มีการชารุด
เท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
5. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติปรับแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสาหรับ
การจัดการทรัพย์สินระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ปี 2560 - 2564 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม
(ปรับแผนครั้งที่ 1) ตามตารางการพิจารณาข้อ 4. ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดาเนินการ

Neung: ผปค./ 12-2561 (อนุมัติปรับแผนจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทน ปี 2560-2564 กรอบงบประมาณเดิม)

