งบประมาณประจําปี 2560
(1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

กองงบประมาณ
ฝ่ ายงบประมาณ

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

สารบัญ
หน้า
งบประมาณทําการ
- ประมาณการงบทําการ

1

- คําชี�แจงประกอบงบทําการ

2

- ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน

5

- ประมาณการเงินสด

7

- ภาระผูกพัน

8

งบประมาณลงทุน
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17
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1.1.8 แผนงานจัดหาพร้อมติดตั�งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์สื�อสาร
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
1.1.9 แผนงานการรื�อถอนและติดตั�งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
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เพื�อทดแทนมิเตอร์ที�มีอายุการใช้งานมานาน
1.1.14 แผนงานติดตั�ง Power Transformer Monitoring System
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1.1.15 แผนงานจัดซื�อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
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80

และอ่างเก็บนํ�าของกรมชลประทาน (คนล.)
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งบประมาณทําการ

1
ประมาณการงบทําการ
ประจําปี งบประมาณ 2559 - 2560
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่ วย : ล้ านบาท

1. รายได้
1.1 รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
1.2 รายได้อื่นจากการดําเนินงาน
รวม
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้ า
ต้นทุนขายและบริ การอื่น
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวม
กําไรจากการดําเนินงาน
3. รายได้อื่น
4. ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ และต้นทุนทางการเงิน
5. กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
6. ต้นทุนทางการเงิน
กําไรสุ ทธิ
ค่ าเสื่ อมราคา
โบนัสจ่ าย

หมายเหตุ

ปี 2559

ปี 2560

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

496,018.47
12,709.04
508,727.51

533,556.92
13,006.32
546,563.24

431,509.37
34,174.61
26,265.85
491,949.83
16,777.68
1,874.15
175.59
18,476.24
(3.35)
3,458.48
15,014.41

466,678.39
35,652.12
26,862.19
529,192.70
17,370.54
1,458.22
177.90
18,650.86
7.75
3,790.55
14,868.06

21,859.01
1,761.86

22,820.05
1,743.39

ปี 2559-2560 คํานวณที่อตั ราแลกเปลี่ยนฯ 1 ยูโร = 39.50 บาท

2

คําชี้แจงประกอบงบทําการ ปี งบประมาณ 2560
1. รายได้
1.1 รายได้ จากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้า

533,556.92 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2559 การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค จํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าได้ร วมทั้ง สิ้ น
126,872.98 ล้า นหน่ ว ย เป็ นหน่ ว ยไฟที่ คิ ด มู ล ค่ า จํา นวน 124,374.43 ล้า นหน่ ว ย เป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น
496,018.47 ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2560 คาดว่า จะจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าได้รวมทั้งสิ้ น
131,578.75 ล้านหน่วย เป็ นหน่วยไฟที่คิดมูลค่า 128,861.03 ล้านหน่วย เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 3.71%
โดยมีราคาขายเฉลี่ยหน่วยละ 4.1406 บาท
1.2 รายได้ อนื่ จากการดําเนินงาน

13,006.32 ล้ านบาท

ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า, รายได้จากการให้เช่าหรื อใช้สินทรัพย์
รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า, รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า, รายได้ค่าธรรมเนี ยม
ต่อไฟ, รายได้ค่าธรรมเนี ยมพาดสายสื่ อสารฯ, รายได้ค่าบริ การด้านวิศวกรรม, รายได้จากการก่อสร้าง
ให้ผใู ้ ช้ไฟ, รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง และรายได้อื่นจากการดําเนิ นงาน คาดว่า รายได้
ประเภทนี้ ในปี งบประมาณ 2560 จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2559 ประมาณ 2.34%

2. ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ต้ นทุนขายและบริการ
ค่ าซื้อกระแสไฟฟ้า

466,678.39 ล้ านบาท

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซื้อกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) มาเพื่อ
จําหน่าย ในปี งบประมาณ 2559 เป็ นจํานวน 133,879.69 ล้านหน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 431,509.37 ล้านบาท
สํา หรั บ ในปี งบประมาณ 2560 คาดว่ า จะซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559 ประมาณ 3.71% เป็ นจํา นวน
138,848.36 ล้านหน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 466,678.39 ล้านบาท ในอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 3.3611 บาท

3

ต้ นทุนขายและบริการอืน่

35,652.12 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ค่านํ้ามันเชื้ อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น, ต้นทุนขายและบริ การอื่น, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน) และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ นงาน (ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุ คคลภายนอก, ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับสํานักงาน, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนิ นงาน) ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2560 ค่าใช้จ่ายประเภทนี้
จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2559 ประมาณ 4.32%
2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

26,862.19 ล้ านบาท

เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากการขาย และค่ า ใช้จ่ า ยทั่ว ไปที่ เ กิ ด ขึ้ น ในลัก ษณะที่
เกี่ ยวกับการสั่ง การ การควบคุม และการดํา เนิ น งานของ กฟภ. ประกอบด้ว ย ค่า ใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ
บุค ลากร (เงิ นเดื อน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน, สวัสดิ การพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุ ค ลากร) และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น งาน (ค่ า ใช้ จ่ า ยตอบแทนบุ ค คลภายนอก, ค่ า โฆษณา
ประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนา, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนิ นงาน) ประมาณว่าในปี งบประมาณ 2560 ค่าใช้จ่ายประเภทนี้
จะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 2.27%
3. รายได้ อนื่

1,458.22 ล้ านบาท

ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย, รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม, รายได้จากการรับบริ จาค และ
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ ยวกับการดําเนิ นงาน ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2560 รายได้ประเภทนี้ จะลดลง
จากปี งบประมาณ 2559 ประมาณ 22.19%
4. ค่ าใช้ จ่ายอืน่

177.90 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ผลขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์, ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประกันฯ
จ่ายคืนผูใ้ ช้ไฟ, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ, ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการประหยัด/ปลอดภัยฯ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อผูใ้ ช้ไฟ
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5. กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ

7.75 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ของเงินกูท้ ี่เกิดขึ้นจริ ง เนื่องจากการจ่ายชําระ
คื น ต้น เงิ น กู้ และผลกํา ไรจากอัต ราแลกเปลี่ ย นฯ ที่ เ กิ ด จากการปรั บ มู ล ค่ า หนี้ เงิ น กู้ที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวดบัญชี ให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
6. ต้ นทุนทางการเงิน

3,790.55 ล้ านบาท

เป็ นดอกเบี้ยเงินกู,้ ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร, ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินกูร้ ะยะยาวที่เกิดจากการกูเ้ งินมาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ จากแหล่งเงินกูต้ ่างประเทศ
ได้แก่ KfW และแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ ได้แก่ กระทรวงการคลัง, พันธบัตรการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ
ธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างซึ่งถือเป็ นต้นทุนงานโครงการ
7. ค่ าเสื่ อมราคา

22,820.05 ล้ านบาท

เป็ นค่าสึ กหรอของทรัพย์สิน เนื่องจากการใช้งานตามปกติ โดยคํานวณจากทรัพย์สินที่เกิด
จากการดําเนินงานตามโครงการ / แผนงานต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จ รวมทั้งทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่
8. โบนัสจ่ าย

1,743.39 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2560 ประมาณว่าจะจ่ายโบนัสให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน
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ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2559 - 2560
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2559

ปี 2560

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

10,913.29

10,968.05

9,000.00

9,000.00

37,151.66

39,963.28

2,371.81

2,436.04

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะ

31,466.13

35,396.09

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

20,580.94

23,337.06

111,483.83

121,100.52

238,027.97

248,060.11

29,170.67

29,174.95

3,380.86

2,846.16

257.91

219.22

1,038.47

1,524.25

รวม

271,875.88

281,824.69

รวมสินทรัพย์

383,359.71

402,925.21

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ า
พัสดุคงเหลือ

รวม
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2559

ปี 2560

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

6,166.27
39,088.75
14,312.56
59,567.58

9,142.77
42,162.32
15,961.12
67,266.21

เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ า
รายได้รอการรับรู ้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
รวมหนีส้ ิ น

78,687.20
25,037.02
45,446.54
11,626.36
14,206.38
175,003.50
234,571.08

79,538.34
26,484.98
47,952.32
12,171.63
13,330.18
179,477.45
246,743.66

ส่ วนของทุน
ทุน
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของทุน
รวมหนีส้ ินและส่ วนของทุน

4,889.50
143,899.13
148,788.63
383,359.71

4,889.50
151,292.05
156,181.55
402,925.21

หนีส้ ินและส่ วนของทุน
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าซื้อกระแสไฟฟ้ า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
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ประมาณการเงินสด
ประจําปี งบประมาณ 2559 - 2560
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2559
(ประมาณการ)

ปี 2560
(ประมาณการ)

496,018.47
28,659.83
1,455.09
8,500.00
534,633.39

533,556.92
23,607.89
1,447.95
10,000.00
568,612.76

470,073.63
19,357.39
11,751.19
2,521.96
8,908.68
19,735.45
532,348.30

506,751.89
25,216.07
10,340.26
1,761.86
7,512.24
16,975.67
568,557.99

เงินสดรับมากกว่าจ่ าย (จ่ ายมากกว่ารับ) ประจํางวด

2,285.09

54.77

ประมาณการเงินสดคงเหลือต้ นงวด

8,628.20

10,913.29

10,913.29

10,968.06

ประมาณการเงินสดรับ
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
รายได้อื่น ๆ
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ า
เงินกูใ้ นประเทศ
รวม

ประมาณการเงินสดจ่ าย
รายจ่ายดําเนินงาน
รายจ่ายลงทุน
จ่ายชําระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
จ่ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน
จ่ายรายได้นาํ ส่ งรัฐ
อื่น ๆ
รวม

ประมาณการเงินสดคงเหลือปลายงวดสุ ทธิ
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ภาระผูกพัน ปี งบประมาณ 2560

1. ผ่อนชําระต้ นเงินกู้ในประเทศและต่ างประเทศ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในปี งบประมาณ 2560
โดยจ่ ายเงินจากเงินรายได้ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

9,142.77 ล้านบาท

2. ผูกพันในการดําเนินงาน
2.1 ผูกพันในการลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ

22,254.97 ล้านบาท

2.2 ผูกพันในการดําเนินงานตามโครงการ
รวม

10,997.87 ล้านบาท
33,252.84 ล้านบาท

3. จ่ ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน

1,761.86 ล้านบาท

งบประมาณลงทุน
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2560
รายการ
งบลงทุนเพื�อการดําเนินงานปกติ
1. กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1.1 ขออนุมัติรายปี
1.1.1 งานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่งสําหรับผู้ใช้ไฟ
1.1.2 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย
1.1.3 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย
1.1.4 งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังทดแทนชํารุดไม่คุ้มค่าซ่อม
และที�มีอายุการใช้งานสูงเสี�ยงต่อการระเบิดชํารุด
1.1.5 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนชํารุดไม่คุ้มค่าซ่อม
และมีอายุการใช้งานสูงเสี�ยงต่อการระเบิดชํารุด
1.1.6 งานจัดหามิเตอร์สําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และอุปกรณ์ประกอบ
รวม
1.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื�อง
1.2.1 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที� 3
1.2.2 แผนงานจัดหาพร้อมติดตั�งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์สื�อสาร
(เซลลูลาร์โมเด็ม) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
1.2.3 แผนงานการรื�อถอนและติดตั�งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
ทดแทนในเขตพื�นที� คจฟ.1
1.2.4 แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.
1.2.5 แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบป้องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่และ
มาตรฐาน IEC61850
1.2.6 แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า
1.2.7 แผนงานการจัดซื�อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้า เพื�อทดแทน
มิเตอร์ที�มีอายุการใช้งานมานาน
1.2.8 แผนงานติดตั�ง Power Transformer Monitoring System
1.2.9 แผนงานจัดซื�อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่
โครงการ AMR ระยะที� 1 และ ระยะที� 2
1.2.10 แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล
1.2.11 แผนงานรื�อถอนและติดตั�งอุปกรณ์และระบบสื�อสารสําหรับ FRTU
ตามแผนจัดสรรคลื�นความถี�ใหม่ของ กสทช.
1.2.12 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(CSCS) ระยะที� 3
1.2.13 แผนงานจัดซื�ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื�อทดแทนของที�ชํารุด
ตามโครงการ คจฟ.2
1.2.14 แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
1.2.15 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
1.2.16 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสําหรับการจัดการทรัพย์สิน
ระบบจําหน่าย และสายส่งไฟฟ้า

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : บาท
รวม

-

595,000,000
1,235,924,573
142,542,800
200,000,000

595,000,000
1,235,924,573
142,542,800
200,000,000

-

96,000,000

96,000,000

-

126,185,250
2,395,652,623

126,185,250
2,395,652,623

-

139,445,000
8,909,380

139,445,000
8,909,380

35,000,000

12,443,100

47,443,100

34,000,000
42,000,000

12,230,000
14,032,000

46,230,000
56,032,000

26,000,000
-

9,740,000
4,097,726

35,740,000
4,097,726

42,000,000
33,000,000

14,250,000
11,273,275

56,250,000
44,273,275

26,000,000
798,000,000

9,115,800
267,162,020

35,115,800
1,065,162,020

121,000,000

40,792,240

161,792,240

20,000,000

20,000,000

18,240,000
13,700,000
138,099,350

70,240,000
53,700,000
549,099,350

52,000,000
40,000,000
411,000,000
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2560
รายการ
1.2.17 แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี�ยนตามวาระ ระยะที� 2
1.2.18 แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ�าขนาดเล็กแม่ปาย
และโรงไฟฟ้าพลังนํ�าขนาดเล็กแม่เทย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1.2.19 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที� 4
รวม
รวมกลุ่มเครือข่ายและบริการ
2. กลุ่มสนับสนุน
2.1 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื�อง
2.1.1 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที� 3
2.1.2 แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สํารองข้อมูล
(Disaster Recovery Center) ของ PEA
2.1.3 แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั�ง IP Core ระยะที� 2
2.1.4 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สํารองคลังพัสดุ
สําหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนําแสง พร้อมค่าดําเนินการ
2.1.5 แผนงานจัดหาและติดตั�งคอนสื�อสาร
2.1.6 แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2560-2565
รวม
รวมกลุ่มสนับสนุน
3. หมวดสํารอง
3.1 หมวดสํารองราคา
3.2 หมวดสํารองกรณีจําเป็นเร่งด่วน
รวมหมวดสํารอง
รวมงบลงทุนเพื�อการดําเนินงานปกติ

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.
384,000,000
128,767,043
53,290,000

หน่วย : บาท
รวม
512,767,043
53,290,000

824,000,000
2,868,000,000
2,868,000,000

425,100,000
1,340,686,934
3,736,339,557

1,249,100,000
4,208,686,934
6,604,339,557

326,000,000
-

109,403,960
388,200,000

435,403,960
388,200,000

32,000,000

95,000,000
10,947,000

95,000,000
42,947,000

91,000,000
449,000,000
449,000,000

31,024,000
554,530,389
1,189,105,349
1,189,105,349

122,024,000
554,530,389
1,638,105,349
1,638,105,349

3,317,000,000

50,000,000
2,200,000,000
2,250,000,000
7,175,444,906

50,000,000
2,200,000,000
2,250,000,000
10,492,444,906
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2560

รายการ
งบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
โครงการต่อเนื�อง
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 8 ส่วนที� 1 (คพส. 8.1)
2 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 9 ส่วนที� 1 (คพส. 9.1)
3 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 9 ส่วนที� 2 (คพส. 9.2)
4 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 9 ส่วนที� 3 (คพส. 9.3)
5 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 9 ส่วนที� 4 (คพส. 9.4)
6 เพิ�มความเชื�อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที� 3 (คชฟ.3)
7 เพิ�มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั�งการจ่ายไฟ (คปศ.)
8 พัฒนาไฟฟ้าพลังนํ�าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที�ประตูระบายนํ�า
และอ่างเก็บนํ�าของกรมชลประทาน (คนล.)
9 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก (6 พื�นที)� (คพพ.1)
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
10 ขยายเขตไฟฟ้าให้พื�นที�ทํากินทางการเกษตร ระยะที� 2 (คขก.2)
รวมโครงการต่อเนื�อง
โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
11 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)
12 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื�นที�เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
(คพม. เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)
13 พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 1 (คพญ.1)
14 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมในพื�นที�ภาคใต้ (คผก.)
15 โรงไฟฟ้าพลังนํ�าชุมชน (ครน.)
16 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�า 115 เควี เพื�อทดแทนและเพิ�มความสามารถในการจ่ายไฟ
ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
17 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที� 2 (คพพ.2)
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
18 พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 1 (คพจ.1)
19 ติดตั�งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
รวมทั�งสิ�น

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : บาท
รวม

122,000,000
1,014,000,000
725,000,000
2,475,000,000
312,000,000
2,100,000,000
1,906,000,000
-

41,000,000
338,000,000
242,000,000
825,000,000
105,000,000
700,000,000
636,000,000
749,824,000

163,000,000
1,352,000,000
967,000,000
3,300,000,000
417,000,000
2,800,000,000
2,542,000,000
749,824,000

663,000,000

221,000,000

884,000,000

300,000,000
9,617,000,000

100,000,000
3,957,824,000

400,000,000
13,574,824,000

1,332,000,000
-

444,000,000
5,700,000

1,776,000,000
5,700,000

417,000,000
1,597,000,000

140,000,000
9,250,000
4,000,000
533,000,000

557,000,000
9,250,000
4,000,000
2,130,000,000

300,000,000

100,000,000

400,000,000

5,280,000,000
1,643,000,000
10,569,000,000
20,186,000,000
23,503,000,000

1,760,000,000
548,970,000
3,544,920,000
7,502,744,000
14,678,188,906

7,040,000,000
2,191,970,000
14,113,920,000
27,688,744,000
38,181,188,906

งบลงทุน
เพือการดําเนินงานปกติ

กล่ มุ เครือข่ ายและบริการ

2312

งานขยายเขตระบบจําหน่ ายและระบบสายส่ งสํ าหรับผู้ใช้ ไฟ
วงเงิน 595,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

512,000,000

- ค่าใช้จ่ายหน้างาน

83,000,000
รวมทั้งสิ้น

595,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี งบประมาณ 2560
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟ ของผูใ้ ช้ไฟในเขตอุตสาหกรรม/
เขตธุ รกิจ หรื อผูใ้ ช้ไฟเฉพาะรายทัว่ ไป ที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยยังไม่อยูใ่ นแผนงานของโครงการใด
พื้นที่การไฟฟ้ าเขตทั้ง 12 เขต
วงเงิ น ดํา เนิ น การ 595,000,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค
ก่อสร้างระบบสายส่ ง

27

วงจร - กม.

ก่อสร้างระบบจําหน่าย

719

วงจร - กม.

ฝ่ ายงานระบบไฟฟ้ า

39

งานจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสํ ารองจ่ าย
วงเงิน 1,235,924,573 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.
1,235,924,573

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2560
เพื่อให้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค มีมิเตอร์ , วีที, ซี ที, และอุปกรณ์
ประกอบ เพียงพอต่อการใช้งานโดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 1,235,924,573 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 1-2)

5. เป้ าหมาย

ในปี งบประมาณ 2560 มี แ ผนจัด หามิ เ ตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ประกอบเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. มิเตอร์ 1 เฟส
จํานวน 734,820 เครื่ อง
2. มิเตอร์ 3 เฟส
จํานวน 21,610 เครื่ อง
3. วีที, ซีที
จํานวน 26,610 เครื่ อง
4. อุปกรณ์ประกอบ
จํานวน
15 รายการ

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองมิเตอร์
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4014
27

งานจัดหาหม้ อแปลงและอุปกรณ์ ประกอบสํ ารองจ่ าย
วงเงิน 142,542,800 บาท

หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

142,542,800

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2560
เพื่ อ ให้ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคมี ห ม้อ แปลง และอุ ป กรณ์
ประกอบเพียงพอใช้งาน โดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 142,542,800 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าค (เล่ มรายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 3-4)

5. เป้าหมาย

ในปี งบประมาณ 2560 จั ด ซื้ อหม้ อ แปลงและอุ ป กรณ์
ประกอบ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. หม้อแปลง 22 kV และ 33 kV จํานวน 1,555 เครื่ อง
2. อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 8 รายการ

6. หน่ วยงานรับผิดชอบ

กองหม้อแปลง

15

งานจัดหาหม้ อแปลงไฟฟ้ ากําลังทดแทนชํารุดไม่ คุ้มค่ าซ่ อม
และทีม่ อี ายุการใช้ งานสู ง เสี่ ยงต่ อการระเบิดชํารุด
วงเงิน 200,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

200,000,000

คําชี้แจง
ปี งบประมาณ 2560

1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ให้ห ม้อ แปลงไฟฟ้ ากํา ลัง เพี ย งพอต่ อ การใช้ง าน เพิ่ ม
ความมัน่ คงในการจ่ายไฟ และลดความเสี่ ยงต่อการระเบิดชํารุ ด
สถานี ไฟฟ้ าในพื้นที่ กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.3, กฟต.1 และ

3. สถานทีด่ ําเนินการ
กฟต.2
4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 200,000,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอี ยดประกอบฯ หน้า 5)

5. เป้าหมาย

ในปี งบประมาณ 2560 มี แผนจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
จํานวน 10 เครื่ อง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองหม้อแปลง

16

งานจัดหาหม้ อแปลง AVR ทดแทนชํารุดไม่ คุ้มค่ าซ่ อม
และทีม่ อี ายุการใช้ งานสู ง เสี่ ยงต่ อการระเบิดชํารุด
วงเงิน 96,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

96,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2560
เพื่อให้หม้อแปลง AVR เพียงพอต่อการใช้งาน เพิ่มความ
มัน่ คงในการจ่ายไฟ และลดความเสี่ ยงต่อการระเบิดชํารุ ด
พื้นที่ กฟน.1, กฟน.3, กฟฉ.1, กฟก.3 และ กฟต.1

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 96,000,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้ า 6)

5. เป้าหมาย

ในปี งบประมาณ 2560 มี แ ผนจัด หาหม้อ แปลง AVR
จํา นวน 9 เครื่ อง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองหม้อแปลง

2317

งานจัดหามิเตอร์ สําหรับผู้ใช้ ไฟรายใหญ่ และอุปกรณ์ ประกอบ
วงเงิน 126,185,250 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

126,185,250

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2560
เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มีมิเตอร์สาํ หรับผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
และอุปกรณ์ประกอบไว้ใช้งาน สําหรับผูใ้ ช้ไฟใหม่และเปลี่ยนทดแทนที่
ชํารุ ด
ในพื้นที่การไฟฟ้ าเขตทั้ง 12 เขต

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 126,185,250 บาท ใช้ จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 7)

5. เป้าหมาย

ในปี งบประมาณ 2560 มี แ ผนจัด หามิ เ ตอร์ สาํ หรั บ ผูใ้ ช้ไ ฟ
รายใหญ่ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
18,500 เครื่ อง
1. Smart meter 3 เฟส จํานวน
2. อุปกรณ์ประกอบ จํานวน
8 รายการ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบมิเตอร์

18

แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 3
วงเงิน 139,445,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

139,445,000

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

139,445,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2555-2564
สามารถให้บริ การผูใ้ ช้ไฟได้ทนั ต่อความต้องการมากขึ้น โดย
จัดหาสิ่ งสนับสนุ นในการดําเนิ นงานให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 6,048,116,000 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
139,445,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 8-17)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2555-2559

คงเหลือ
ดําเนินการ

ปี 2560

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

2,930,000,000

2,930,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

3,118,116,000

1,759,970,440

139,445,000

1,218,700,560

รวม

6,048,116,000

4,689,970,440

139,445,000

1,218,700,560

5. เป้าหมาย

ก่อสร้างสํานักงาน ฯลฯ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (วิศวกรรม)

-
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-

แห่ ง
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แผนงานจัดหาพร้ อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์ สื่อสาร
(เซลลูลาร์ โมเด็ม) สํ าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP)
วงเงิน 8,909,380 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

8,909,380

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2560
เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสามารถติดตามและควบคุมการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) ผ่านระบบ
SCADA/DMS และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดค่า
SAIDI และความสู ญเสี ยในระบบไฟฟ้ า (Loss)
ในพื้นที่การไฟฟ้ าเขตทั้ง 12 เขต
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 20,139,060 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
8,909,380 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2560

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

20,139,060

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

11,229,680

8,909,380

-

จั ด หาพร้ อ มติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ FRTU-RCS พร้ อ มอุ ป กรณ์
สื่ อสาร สําหรับติดตั้งในอุปกรณ์ Remote Control Switch (RCS) ของ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) จํานวน 115 ชุด
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
ทดแทนในพืน้ ที่ คจฟ.1
วงเงิน 47,443,100 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

35,000,000

12,443,100

รวมทั้งสิ้น

47,443,100
คําชี้แจง

1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2563
เพื่ อให้ FRTU-RCS สามารถสั่ ง การควบคุ มจากระบบ
SCADA/DMS ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทดแทนอุปกรณ์ ฯ เดิ มที่ใช้งาน
เกิน 10 ปี
ในพื้นที่ กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3, กฟน.3 และ กฟต.1
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 315,316,650 บาท ใช้จากเงิน
รายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป โดยในปี 2560 ได้ รั บ วงเงิ น
ดําเนินการ 47,443,100 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

236,000,000

23,000,000

35,000,000

178,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

79,316,650

8,978,475

12,443,100

57,895,075

รวม

315,316,650

31,978,475

47,443,100

235,895,075

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้างเหมารื้ อถอนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS ในเขต
พื้นที่ คจฟ.1 จํานวน 240 ชุด
กองอุปกรณ์ควบคุม

24

แผนงานปรับปรุงระบบป้ องกันภายในสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ.
วงเงิน 46,230,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

34,000,000

12,230,000

รวมทั้งสิ้น

46,230,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2557-2561
เพื่อปรับปรุ งระบบป้ องกันภายในสถานีไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้น ส่ งผลให้การจ่ายไฟของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีความน่ าเชื่ อถือ
ลดปั ญหาไฟฟ้ าดับ การสู ญเสี ยโอกาสในการจ่ ายไฟของสถานี ไฟฟ้ า
ป้ องกันผลกระทบต่อชี วิตและทรัพย์สินที่เกิ ดขึ้นจากการเกิดฟอลต์ใน
ระบบการจ่ายไฟ
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 415,964,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 46,230,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2557-2559

เต็มแผน

ปี 2560

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

298,100,000

262,800,000

34,000,000

1,300,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

117,864,000

89,448,000

12,230,000

16,186,000

415,964,000

352,248,000

46,230,000

17,486,000

รวม

5. เป้าหมาย

1. งานปรับปรุ งรี เลย์ป้องกันสําหรับสายส่ ง 115 kV ให้เป็ นแบบ
Double main protection รวม 110 สถานี แผนปี 2560 จํานวน 29 สถานี
2. แผนงานปรับปรุ งระบบป้ องกัน Arc Protection สําหรับ
22 kV Indoor Switchgear แบบตรวจจับความดันให้เป็ นแบบตรวจจับ
ด้วยแสงและกระแสฟอลต์ รวม 41 สถานี แผนปี 2560 จํานวน 8 สถานี

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
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แผนงานปรับปรุงรีเลย์ ระบบป้ องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่
และมาตรฐาน IEC61850
วงเงิน 56,032,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

42,000,000

14,032,000

รวมทั้งสิ้น

56,032,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558-2563
เพื่ อ ปรั บ ปรุ งระบบป้ องกั น ภายในสถานี ไฟฟ้ าให้ มี
ประสิ ทธิภาพสู งขึ้น ลดปัญหาไฟฟ้ าดับ การสู ญเสี ยโอกาสในการจ่ายไฟ
ของสถานี ไฟฟ้ า ป้ องกันผลกระทบต่อชี วิตและทรัพย์สินที่เกิ ดขึ้นจาก
การเกิ ด ฟอลต์ใ นระบบการจ่ า ยไฟ ปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ใ ห้ ร องรั บ
มาตรฐาน IEC61850 และนโยบาย Smart Grid ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 374,976,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 56,032,0000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2558-2559

ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

281,000,000

158,000,000

42,000,000

81,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

93,976,000

54,886,000

14,032,000

25,058,000

รวม

374,976,000

212,886,000

56,032,000

106,058,000

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. แผนงานจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรี เลย์ ผลิตภัณฑ์ GE รุ่ น
DFP100 ที่ชาํ รุ ดในระบบไฟฟ้ า จํานวน 40 สถานี แผนปี 2560 จํานวน
8 สถานี
2. แผนงานจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรี เลย์ ผลิตภัณฑ์SIEMENS
รุ่ น 7SJ531 ที่ชาํ รุ ดในระบบไฟฟ้ า จํานวน 42 สถานี แผนปี 2560 จํานวน
7 สถานี
3. แผนงานเปลี่ยนรี เลย์ป้องกันสายส่ ง 115 kV จากเทคโนโลยี
แบบ Static เป็ น Numerical จํานวน 20 สถานี แผนปี 2560 จํานวน 5 สถานี
กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
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แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้ า
วงเงิน 35,740,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

26,000,000

9,740,000

รวมทั้งสิ้น

35,740,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2556-2561
เพื่อซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในสถานี ไฟฟ้ าของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และกรณี ผใู ้ ช้ไฟร้องขอ เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การจ่ายไฟและลดปั ญหาไฟฟ้ าดับ
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 492,717,890 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 35,740,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 18)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2556-2559

เต็มแผน

คงเหลือ

ปี 2560

ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

369,000,000

273,000,000

26,000,000

70,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

123,717,890

93,630,890

9,740,000

20,347,000

492,717,890

366,630,890

35,740,000

90,347,000

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ สําหรับงานบํารุ งรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า จํานวน 5 รายการ
กองบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้ า
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แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้า
เพื่อทดแทนมิเตอร์ ที่มีอายุการใช้ งานมานาน
วงเงิน 4,097,726 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

4,097,726

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องวัดที่สถานี ไฟฟ้ า สําหรับทวนสอบ
มิเตอร์ซ้ือขายไฟฟ้ าระหว่างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย และใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์หน่วยสูญเสี ย
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 12,296,759 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
4,097,726 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 19)

31
หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2560

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

12,296,759

ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

3,750,000

4,097,726

4,449,033

จัดซื้อ Digital Power Meter และอุปกรณ์ประกอบ จํานวน

5. เป้าหมาย
250 เครื่ อง
6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

คงเหลือ

กองมิเตอร์

32

แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
วงเงิน 56,250,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือ เครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

42,000,000

14,250,000

รวมทั้งสิ้ น

56,250,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2563
เพื่อติดตามสภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลังเพื่อ
การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่างๆ
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 313,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงิ นดําเนิ นการ
56,250,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 20)

33
หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

235,000,000

66,000,000

42,000,000

127,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

78,000,000

22,000,000

14,250,000

41,750,000

รวม

313,000,000

88,000,000

56,250,000

168,750,000

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. ติดตั้งระบบ DGA Online Monitoring ที่หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
จํานวน 15 เครื่ อง
2. ติดตั้งระบบ OLTC Monitoring ที่หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
จํานวน 15 เครื่ อง
กองหม้อแปลง

34

แผนงานจัดซื้อมิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสํ าหรับผู้ใช้ ไฟรายใหญ่
โครงการ AMR ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
วงเงิน 44,273,275 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

33,000,000

11,273,275

รวมทั้งสิ้ น

44,273,275

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื ่อ ใช้สํ า หรั บ สับ เปลี ่ ย นทดแทนในกรณี ม ิ เ ตอร์ แ ละ
อุ ป กรณ์ ป ระกอบเกิ ดการชํา รุ ด เสี ย หาย
ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 150,099,725 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงิ นดําเนิ นการ
44,273,275 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 21)

35
หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

112,000,000

33,000,000

33,000,000

46,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

38,099,725

11,273,275

11,273,275

15,553,175

รวม

150,099,725

44,273,275

44,273,275

61,553,175

5. เป้ าหมาย

1. จัดซื้ อ TOU มิเตอร์ 3 เฟส จํานวน 2,200 เครื่ อง
2. จัดซื้ อโมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 4,555 ชุด
3. จัดซื้ อตูส้ าํ หรับใส่ มิเตอร์ AMR จํานวน 260 ตู ้

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบมิเตอร์

36

แผนงานปรับปรุ งโรงไฟฟ้ าดีเซล
วงเงิน 35,115,800 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

26,000,000

9,115,800

รวมทั้งสิ้ น

35,115,800

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2559-2561

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โรงไฟฟ้ า ดี เ ซลการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ มี
ความทันสมัย สวยงาม เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีความพร้อมในการจ่าย
กระแสไฟฟ้า สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ที่ระบบจําหน่ายยังไม่มนั่ คง

3. สถานทีด่ ําเนินการ

โรงไฟฟ้าดีเซลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในพื้นที่ กฟน.1, กฟน.2,
กฟก.2, กฟก.3 และ กฟต.2

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 179,244,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงิ นดําเนิ นการ
35,115,800 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 22)

37
หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2559

คงเหลือ

ปี 2560

เต็มแผน

ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

134,000,000

108,000,000

26,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

45,244,000

36,128,200

9,115,800

-

179,244,000

144,128,200

35,115,800

-

รวม

5. เป้ าหมาย

ปรับปรุ งโรงไฟฟ้าดีเซล จํานวน 12 แห่ง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองควบคุมระบบผลิต

38

แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ และระบบสื่ อสารสํ าหรับ FRTU
ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ของ กสทช.
วงเงิน 1,065,162,020 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

798,000,000

267,162,020

รวมทั้งสิ้ น

1,065,162,020
คําชี้แจง

1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2560-2564
เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารสําหรับ FRTU สามารถสั่งการควบคุม
จากระบบ SCADA/DMS ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเปลี่ ยนอุปกรณ์
สื่ อสารสําหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช. ใน
การทํา Frequency Refarming
ในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต และ กฟจ.ภูเก็ต

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามแผนงานทั้งสิ้ น 1,065,162,020 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม โดยในปี 2560 ได้รับ วงเงิ นดํา เนิ นการ 1,065,162,020 บาท
(เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 23)

5. เป้ าหมาย

รื้ อถอนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารสําหรับ FRTU ในเขต
พื้นที่ คจฟ.1 และ กฟจ.ภูเก็ต จํานวน 3,342 ชุ ด และในเขตพื้นที่ คจฟ.2
จํานวน 4,911 ชุด

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ศูนย์สง่ั การระบบไฟฟ้า

39

แผนงานปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้ าด้ วย
คอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3
วงเงิน 161,792,240 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

121,000,000

40,792,240

รวมทั้งสิ้น

161,792,240

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2560-2564

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบควบคุมสถานี ไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และรับส่ งข้อมูลกับระบบ SCADA/DMS
และระบบ Protection Relay (IEC61850 Standard) ได้อย่างสมบูรณ์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สถานีไฟฟ้ าที่ติดตั้งระบบ CSCS ใช้งานมานานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
จํานวน 24 สถานี ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 485,376,720 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงิ นดําเนิ นการ
161,792,240 บาท

40
หน่วย : บาท

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2560

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

363,000,000

121,000,000

242,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

122,376,720

40,792,240

81,584,480

485,376,720

161,792,240

323,584,480

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รื้ อถอนระบบ CSCS เดิมบางส่ วนออก และติดตั้งระบบ CSCS
ใหม่ทดแทน จํานวน 8 สถานี
กองอุปกรณ์ควบคุม

41

แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพือ่ ทดแทนของทีช่ ํารุด
ตามโครงการ คจฟ.2
วงเงิน 20,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

20,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2562
เพื่อให้อุปกรณ์ FRTU สามารถสั่งการควบคุมจากระบบ
SCADA/DMS ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทดแทนอุปกรณ์ FRTU เดิม
ที่ชาํ รุ ด
กฟน.1, กฟน.2, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟต.2 และ กฟต.3
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 60,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
20,000,000 บาท

42
หน่วย : บาท

แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2560

ดําเนินการ

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

60,000,000

ปี ต่ อไป
20,000,000

40,000,000

จัดซื้ออุปกรณ์ FRTU สําหรับทดแทนของเดิมที่ชาํ รุ ด
จํานวน 200 ชุด
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานปรับปรุ งพัฒนาและบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วงเงิน 70,240,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

52,000,000

18,240,000

รวมทั้งสิ้ น

70,240,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2563
เพื่ อ ให้ ส ถานี ไ ฟฟ้ า มี ค วามพร้ อ มสํ า หรั บ การให้ บ ริ การ
ส่ งผ่านกําลังอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการเปลี่ ยนทดแทนอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเดิ มที่
ชํารุ ด ช่วยลดปัญหาไฟตกไฟดับ
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 955,688,300 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
70,240,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 24)
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หน่วย : บาท
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2560

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

714,000,000

52,000,000

662,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

241,688,300

18,240,000

223,448,300

955,688,300

70,240,000

885,448,300

รวม

5. เป้ าหมาย
6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดซื้ ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า สําหรับงานปรับปรุ ง
พัฒนาและบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า จํานวน 5 รายการ
กองบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า
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แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วงเงิน 53,700,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

40,000,000

13,700,000

รวมทั้งสิ้ น

53,700,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2562
เพื่อให้มีเครื่ องมื อทดสอบที่ ท นั สมัยและมีเทคโนโลยีที่ช่วย
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบตั ิงาน
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 140,664,400 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนินการ
53,700,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 25)
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หน่วย : บาท
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2560

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

103,000,000

40,000,000

63,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

37,664,400

13,700,000

23,964,400

140,664,400

53,700,000

86,964,400

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดซื้ อเครื่ องมือเครื่ องใช้ สําหรับงานบํารุ งรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า จํานวน 4 รายการ
กองบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า
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แผนงานจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้าทดแทนสํ าหรับการจัดการทรัพย์ สิน
ระบบจําหน่ าย และสายส่ งไฟฟ้า
วงเงิน 549,099,350 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

411,000,000

138,099,350

รวมทั้งสิ้ น

549,099,350

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2560-2565

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนของเดิมที่เสื่ อมสภาพ ทําให้
ระบบจําหน่ ายและสายส่ งไฟฟ้ ามีประสิ ทธิ ภาพและมีเสถียรภาพในการ
จ่ายไฟ

3. สถานทีด่ ําเนินการ

การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ระบบจําหน่ายไฟฟ้ า 22/33 kV และ
ระบบสายส่ งไฟฟ้า 115 kV

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 2,042,166,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
549,099,350 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 26-27)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

1,530,000,000

411,000,000

1,119,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

512,166,000

138,099,350

374,066,650

2,042,166,000

549,099,350

1,493,066,650

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าหลักในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า 22/33 kV
และระบบสายส่ งไฟฟ้า 115 kV สํารองไว้เปลี่ยนทดแทนที่ชาํ รุ ด จํานวน
35 รายการ
กองบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้า
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แผนงานจัดหามิเตอร์ สับเปลีย่ นตามวาระ ระยะที่ 2
วงเงิน 512,767,043 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

384,000,000

128,767,043

รวมทั้งสิ้ น

512,767,043

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2565
จัด หามิ เ ตอร์ สํ า หรั บ ใช้ สั บ เปลี่ ย นตามวาระให้ เ พี ย งพอ
สํา หรับ การไฟฟ้ า เขตนํา ไปใช้เ ปลี่ ย นทดแทนมิ เ ตอร์ 1 เฟส ที่มีอ ายุ
การใช้ง านครบ 15 ปี และมิเตอร์ 3 เฟส ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี
เพื่อลดหน่วยสู ญเสี ยเนื่องจากมิเตอร์เสื่ อมสภาพจากการใช้งานมานาน
การไฟฟ้าเขต 12 เขต
เงิ น ลงทุ น ตามแผนงาน รวมทั้ง สิ ้ น 4,377,261,236 บาท
ใช้จากเงิ นรายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคและ / หรื อ เงิ น กู ้ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับ
วงเงินดําเนินการ 512,767,043 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 28)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

3,280,000,000

384,000,000

2,896,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

1,097,261,236

128,767,043

968,494,193

4,377,261,236

512,767,043

3,864,494,193

รวม

5. เป้ าหมาย

1. มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จํานวน 779,274 เครื่ อง
2. มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย จํานวน 31,100 เครื่ อง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองมิเตอร์
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แผนงานปรับปรุ งโรงไฟฟ้ าพลังนํา้ ขนาดเล็กแม่ ปาย
และโรงไฟฟ้าพลังนํา้ ขนาดเล็กแม่ เทย ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
วงเงิน 53,290,000 บาท
หน่วย : บาท
เงินรายได้ กฟภ.

รายการ

53,290,000

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2561
เพื่อปรับปรุ งโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ให้ส ามารถใช้ง านได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพิ่ ม ความมั่นคงในระบบ
จําหน่ายและขยายอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า
ในเขตพื้นที่ กฟน.1
เงิ นลงทุ นตามแผนงานทั้ง สิ้ น 53,290,000 บาท ซึ่ ง ใช้จ าก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดํา เนิ น การ
53,290,000 บาท (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 29)

5. เป้ าหมาย

ปรับปรุ งโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก จํานวน 2 แห่ง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองควบคุมระบบผลิต
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แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 4
วงเงิน 1,249,100,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

วงเงิน
150,000,000
528,040,000
571,060,000

หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
หมวดยานพาหนะ
รวม
เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

1,249,100,000
824,000,000
425,100,000

รวมทั้งสิ้ น

1,249,100,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2564
จัด หาสิ่ ง สนับ สนุ น ในการดํา เนิ น งานให้เ พีย งพอกับ ความ
ต้อ งการ เพื ่อ ให้ป ฏิ บ ตั ิ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด สามารถ
ให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ได้ท นั ต่อ ความต้อ งการมากขึ้ น ได้รั บ ความสะดวก
รวดเร็ ว ในการติดต่อ งาน สร้ า งความพึง พอใจ และเกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 8,699,198,000 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนินการ
1,249,100,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 30-41)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ปี 2560

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

5,960,000,000

824,000,000

5,136,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

2,739,198,000

425,100,000

2,314,098,000

8,699,198,000

1,249,100,000

7,450,098,000

รวม

5. เป้ าหมาย

1. จัดซื้ อที่ดิน
2. ก่อสร้างสํานักงาน ฯลฯ
3. งานจัดหายานพาหนะทดแทน
4. งานจัดหายานพาหนะเพิ่มเติม

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (วิศวกรรม)

4
53
15
3

แห่ง
แห่ง
รายการ
รายการ

กล่ มุ สนับสนุน
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แผนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3
วงเงิน 435,403,960 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

326,000,000

109,403,960

รวมทั้งสิ้ น

435,403,960

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2556-2563

2. วัตถุประสงค์

สนับสนุ นการดําเนิ นงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นเครื่ องมื อ ในการกํา หนดแนวทางการ
ดํา เนิ น งานภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ นกลไกผลั ก ดั น ให้ ส ามารถ
ประยุ ก ต์ใ ช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อสารได้อย่า งมี ทิ ศ ทางและ
ต่อเนื่อง ส่ งผลให้ธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค สามารถขยายผล
และเติ บ โต รวมถึ ง สร้ า งหน่ ว ยงานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
สื่ อสารให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น และสามารถแข่งขันในเชิงธุ รกิจได้

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สํานักงานใหญ่, การไฟฟ้าเขต, การไฟฟ้าจังหวัด, การไฟฟ้ าอําเภอ,
การไฟฟ้าสาขา และการไฟฟ้าสาขาย่อย

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 5,686,961,000 บาท ซึ่ ง
ใช้จากเงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับ
วงเงินดําเนินการ 435,403,960 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 42)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2556 - 2559

ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

4,265,000,000

3,737,000,000

326,000,000

202,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

1,421,961,000

1,247,921,709

109,403,960

64,635,331

รวม

5,686,961,000

4,984,921,709

435,403,960

266,635,331

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

พัฒนาสมรรถนะของระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อ สาร ให้ส ามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของภารกิจ และยุทธศาสตร์ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ได้อย่างมี
คุณภาพ ทัว่ ถึง และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
สนั บ สนุ นการพั ฒ นาองค์ ก รไปสู่ ความเป็ นเลิ ศ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร (ICT Excellence) ที่สามารถใช้งาน
ทรัพยากรด้าน ICT ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล และสอดคล้องตาม
หลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และหลักธรรมาภิบาลด้าน
สารสนเทศ (IT Governance)
เสริ มสร้ างขี ดความสามารถด้าน ICT ของบุ คลากรอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การสนับ สนุ น การจัด การองค์ค วามรู ้ และส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Culture) ขององค์กรเพื่อรองรั บ
ความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต
ฝ่ ายสารสนเทศ และ ฝ่ ายวางแผนสารสนเทศและสื่ อสาร
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แผนงานพัฒนาและก่ อสร้ างศูนย์ สํารองข้ อมูล
(Disaster Recovery Center) ของ PEA
วงเงิน 388,200,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้าง

388,200,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2560-2561
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ สามารถให้บริ การข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างไม่ติดขัด สามารถกูค้ ืนสภาพของระบบ ICT ในเหตุสุดวิสัยให้
สามารถใช้งานได้ทนั เวลา สามารถแบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ กับศูนย์ขอ้ มูล
หลัก และรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาว
ในเขตพื้นที่ กฟก.1

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 388,200,000 บาท ซึ่งใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
388,200,000 บาท

5. เป้าหมาย

ก่อสร้างอาคารศูนย์สาํ รองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ
PEA จํานวน 1 แห่ง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ฝ่ ายสารสนเทศ
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แผนงานออกแบบ จัดหาพร้ อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2
วงเงิน 95,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.
95,000,000

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2560-2561
เพื่อปรั บปรุ งระบบสื่ อสารให้มี Bandwidth เพิ่ม มากขึ้ น
รองรับปริ มาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของระบบงานภายใน กฟภ.
ทุก ๆ ระบบ เช่น SCADA, SAP, IMS, GIS, ISU และ Intranet เป็ นต้น
และทัว่ ถึ ง ทํา ให้ร ะบบสื่ อ สารมี ส มรรถนะสู ง และใช้สิ น ทรั พ ย์เ ต็ ม
ศักยภาพ
สํานักงานการไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามแผนงานทั้ง สิ้ น 95,000,000 บาท ซึ่ งใช้จ าก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนินการ
95,000,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 43)

5. เป้ าหมาย

จ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ DWDM และ
IP Core Router พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ สํารองคลังพัสดุ
สํ าหรับงานตรวจซ่ อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้ วนําแสง
พร้ อมค่ าดําเนินการ
วงเงิน 42,947,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

32,000,000

10,947,000

รวมทั้งสิ้ น

42,947,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2563
เพื่อให้มีสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ประกอบรองรับ
การใช้งาน สําหรับปรับปรุ งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสงในเส้นทาง
ที่มีการปรับปรุ งระบบสายส่ งและระบบจําหน่ ายของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ให้มีความมัน่ คงในการใช้งานมากขึ้น
การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต และสํานักงานใหญ่
วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 223,845,000 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อ เงินกูใ้ นประเทศตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนินการ
42,947,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 44-45)
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หน่วย : บาท
แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

167,000,000

28,000,000

32,000,000

107,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

56,845,000

10,135,000

10,947,000

35,763,000

รวม

223,845,000

38,135,000

42,947,000

142,763,000

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

1. ปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสงที่มีการปรับปรุ งระบบจําหน่าย
จํานวน 58 กม. รวม 58 งาน
2. ปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสง ป้ องกันกระรอกกัดแทะหรื อ
ชํารุ ดในพื้นที่ภูเขามีระยะห่างเสามาก รวม 105 งาน
3. ตรวจซ่ อ มสายเคเบิ ล ใยแก้ว นํา แสงที ่ เ กิ น 300 เมตร
รวม 160 งาน
กองบริ หารเครื อข่ายสื่ อสาร
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แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่ อสาร
วงเงิน 122,024,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

91,000,000

31,024,000

รวมทั้งสิ้ น

122,024,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื ่ อ แก้ไ ขปั ญ หาสายสื่ อ สารไม่เ ป็ นระเบี ย บ เรี ย บร้ อ ย
เพิ่ ม ความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของประชาชน และสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต
วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 305,060,000 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศตามความเหมาะสม
และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่ อไป ในปี 2560 ได้รับ วงเงิ นดําเนิ นการ
122,024,000 บาท
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หน่วย : บาท
แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2559

ปี 2560

ตามแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

228,000,000

45,000,000

91,000,000

92,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

77,060,000

16,012,000

31,024,000

30,024,000

305,060,000

61,012,000

122,024,000

122,024,000

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

จัด หาพร้ อ มติ ด ตั้ง คอนสื ่ อ สารที่ ค งทนถาวรพร้ อ มติ ด ตั้ง
จํา นวน 56,000 ชุ ด
กองบริ การสารสนเทศและสื่ อสาร
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แผนงานเช่ ายานพาหนะ ปี 2560-2565
วงเงิน 554,530,389 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดยานพาหนะ

554,530,389

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2565
เพื่อให้มียานพาหนะไว้ใช้งานตามภารกิจงานประจําและงาน
ตามแผนปฏิบตั ิ ซึ่ งยานพาหนะถื อเป็ นปั จจัยพื้นฐานช่ วยสนับสนุ นการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การแก้กระแสไฟฟ้ า
ขัดข้อง สามารถบริ การลูกค้าและผูใ้ ช้ไฟได้สะดวกรวดเร็ ว ยกระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า และทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ และส่ วนภูมิภาค
เงินลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 554,530,389 บาท ซึ่งใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2560 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
554,530,389 บาท

5. เป้าหมาย

ยานพาหนะสําหรับใช้งานรวม 614 คัน

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (อํานวยการ)

หมวดสํ ารอง
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หมวดสํ ารองราคา
วงเงิน 50,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ สมทบวงเงิ น ในกรณี ที่ ร ายการในงบลงทุ น เพื่ อ การ
ดํา เนิ น งานปกติ ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ไ ว้แ ล้ว มี ร าคาสู ง กว่ า ที่ ต้ ัง ไว้ ซึ่ งตาม
ระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิ จ กําหนดให้รัฐวิสาหกิจตั้งยอด
สํารองราคาได้ 10% ของยอดงบลงทุนที่ขออนุมตั ิ

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 50,000,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าค
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หมวดสํ ารองกรณีจําเป็ นเร่ งด่ วน
วงเงิน 2,200,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ จัด หาทรั พ ย์สิ น เครื่ องใช้สํ า นั ก งาน และเครื่ องมื อ
เครื่ อ งใช้ข นาดเล็ก สํา หรั บ ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค งานก่ อ สร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง อาคารสํา นัก งาน โรงเก็บ พัส ดุ บ้า นพัก พนัก งาน ฯลฯ และ
สํารองไว้เพื่องานปรับปรุ งเสริ มประสิ ทธิภาพระบบไฟฟ้ าในกรณี จาํ เป็ น
เร่ งด่วนที่มิได้ต้ งั รายการไว้ในงบลงทุน

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 2,200,000,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าค

งบลงทุน
ทีทําเป็ นโครงการ
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สรุปงบประมาณลงทุนที�ทําเป็นโครงการ ประจําปี 2560

รายการ
งบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
โครงการต่อเนื�อง
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 8 ส่วนที� 1 (คพส. 8.1)
2 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 9 ส่วนที� 1 (คพส. 9.1)
3 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 9 ส่วนที� 2 (คพส. 9.2)
4 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 9 ส่วนที� 3 (คพส. 9.3)
5 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที� 9 ส่วนที� 4 (คพส. 9.4)
6 เพิ�มความเชื�อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที� 3 (คชฟ.3)
7 เพิ�มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั�งการจ่ายไฟ (คปศ.)
8 พัฒนาไฟฟ้าพลังนํ�าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที�ประตูระบายนํ�า
และอ่างเก็บนํ�าของกรมชลประทาน (คนล.)
9 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก (6 พื�นที�) (คพพ.1)
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
10 ขยายเขตไฟฟ้าให้พื�นที�ทํากินทางการเกษตร ระยะที� 2 (คขก.2)
รวมโครงการต่อเนื�อง
โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
11 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)
12 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื�นที�เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
(คพม. เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)
13 พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 1 (คพญ.1)
14 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมในพื�นที�ภาคใต้ (คผก.)
15 โรงไฟฟ้าพลังนํ�าชุมชน (ครน.)
16 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�า 115 เควี เพื�อทดแทนและเพิ�มความสามารถในการจ่ายไฟ
ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
17 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที� 2 (คพพ.2)
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
18 พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 1 (คพจ.1)
19 ติดตั�งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : บาท
รวม

122,000,000
1,014,000,000
725,000,000
2,475,000,000
312,000,000
2,100,000,000
1,906,000,000
-

41,000,000
338,000,000
242,000,000
825,000,000
105,000,000
700,000,000
636,000,000
749,824,000

163,000,000
1,352,000,000
967,000,000
3,300,000,000
417,000,000
2,800,000,000
2,542,000,000
749,824,000

663,000,000

221,000,000

884,000,000

300,000,000
9,617,000,000

100,000,000
3,957,824,000

400,000,000
13,574,824,000

1,332,000,000
-

444,000,000
5,700,000

1,776,000,000
5,700,000

417,000,000
1,597,000,000

140,000,000
9,250,000
4,000,000
533,000,000

557,000,000
9,250,000
4,000,000
2,130,000,000

300,000,000

100,000,000

400,000,000

5,280,000,000
1,643,000,000
10,569,000,000
20,186,000,000

1,760,000,000
548,970,000
3,544,920,000
7,502,744,000

7,040,000,000
2,191,970,000
14,113,920,000
27,688,744,000

โครงการต่ อเนื่ อง

กล่ มุ เครือข่ ายและบริการ

66

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 8 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 163,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

122,000,000

41,000,000

รวมทั้งสิ้น

163,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

15 ปี (2548 - 2562)
เพื่อ ให้สามารถจ่ า ยไฟฟ้ าได้อย่า งเพี ย งพอ มี ความมัน่ คง
เชื่ อ ถื อ ได้ สามารถรองรั บ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
ลดปั ญ หาในด้ า นการปฏิ บ ัติ ก ารและบํา รุ งรั ก ษา ตลอดจนลด
หน่วยสูญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 8,904,000,000 บาท
และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
ในส่ วนของ Cost Overrun เพิ่มเติม จํานวน 2,878,000,000 บาท ดังนั้น
เงินลงทุนตามโครงการนี้ ทั้งสิ้ นจํานวน 11,782,000,000 บาท ซึ่งจะใช้
จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2548-2559

ปี 2560

8,041,360,000
2,768,087,000

122,000,000
41,000,000

607,000,000
202,553,000

11,782,000,000 10,809,447,000

163,000,000

809,553,000

8,770,360,000
3,011,640,000

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมาย

รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณ
งานทั้งโครงการ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
%

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 9ได้ รั บความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548

ทั้งโครงการ ปี 2548-2559
41
47
756
100

38
38
756
90.65

ปี 2560

ปี ทีเ่ หลือ

3
5
5.52

4
3.83
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2. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 1,352,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,014,000,000

338,000,000

รวมทั้งสิ้น

1,352,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

12 ปี (2554 - 2565)
- เพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้
ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ และความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า
- เพื่อแก้ไขและลดปั ญหาในการปฏิบตั ิการบํารุ งรักษา และ
หน่วยสูญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ภาคเหนือ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 7,060,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560

ปี 2554 -2559

5,295,000,000
1,765,000,000

2,384,000,000
796,000,000

1,014,000,000 1,897,000,000
338,000,000 631,000,000

7,060,000,000

3,180,000,000

1,352,000,000 2,528,000,000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. เพิ่มหม้อแปลง
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2559 ปี 2560

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง

21
21
325
10

18
11
170
10

3
2
50
-

8
105
-

%

100

40.10

20

39.90

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รั บความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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3. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2
วงเงิน 967,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

725,000,000

61,152,000
180,848,000

725,000,000

242,000,000

รวมทั้งสิ้น

967,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

11 ปี (2554 - 2564)
เพื่ อ ให้ส ามารถจ่ า ยไฟฟ้ าได้อ ย่า งเพี ย งพอ มี ค วามมัน่ คง
เชื่ อ ถื อ ได้ สามารถรองรั บ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
ลดปั ญหาในด้ า นการปฏิ บ ั ติ ก ารและบํ า รุ งรั ก ษา ตลอดจน
ลดหน่วยสูญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
เงิ นลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,540,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554 -2559

ปี 2560

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

3,405,000,000
1,135,000,000

1,452,000,000
486,000,000

725,000,000 1,228,000,000
242,000,000 407,000,000

4,540,000,000

1,938,000,000

967,000,000 1,635,000,000

5. เป้าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2559
ปี 2560

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า/ลานไก
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม

แห่ง
แห่ ง
วงจร-กม.
เอ็มวีเอ

17
18
212
575

10
1
197
450

3
2
15
125

4
15
-

5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ

%

100

51.64

12.68

35.68

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 10 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
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4. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3
วงเงิน 3,300,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.
-

2,475,000,000

150,000,000
675,000,000

2,475,000,000

825,000,000

รวมทั้งสิ้น

3,300,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

12 ปี (2554 - 2565)
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิ จการ
อุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า และเพื่อลดปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการและ
บํารุ งรักษา ตลอดจนลดหน่วยสูญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ภาคกลาง
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 15,085,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

รวม

ดําเนินการ

ปี 2554 -2559

ปี 2560

11,314,000,000
3,771,000,000

3,429,500,000
1,270,500,000

2,475,000,000
825,000,000

5,409,500,000
1,675,500,000

15,085,000,000

4,700,000,000

3,300,000,000

7,085,000,000

ทั้งโครงการ
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ปี ต่ อไป

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ติดตั้งหม้อแปลงกําลัง
และเพิ่มเบย์
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2559 ปี 2560

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ ง
วงจร-กม.
แห่ง

38
59
203
15

22
23
85.35
13

8
10
30
-

8
26
87.65
2

%

100

56.40

13.20

30.40

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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5. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4
วงเงิน 417,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

312,000,000

105,000,000

รวมทั้งสิ้ น

417,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

11 ปี (2554 - 2564)
เพื่ อ รองรั บ ความต้อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะ
กิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า และเพื่อลดปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการ
และบํารุ งรักษา ตลอดจนลดหน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ภาคใต้
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,485,000,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป ได้ดงั นี้.-
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หน่วย : บาท
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี 2554 -2559
ปี 2560
ปี ต่ อไป
1,733,750,000
312,000,000 1,314,250,000

1. เงินกูใ้ นประเทศ

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ
3,360,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

1,125,000,000

580,250,000

4,485,000,000

2,314,000,000

แหล่ งเงินลงทุน

รวม

105,000,000

439,750,000

417,000,000 1,754,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสายส่ ง
3. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
4. เพิม่ หม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2559 ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง
เอ็มวีเอ

12
255
12
625

7
102
6
475

1
50
1
50

4
103
5
100

%

100

56.09

11.07

32.84

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 10 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
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6. โครงการเพิม่ ความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3
วงเงิน 2,800,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

2,100,000,000

700,000,000

รวมทั้งสิ้น

2,800,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

10 ปี (2554 - 2563)
เพื่ อ เพิ่ มความมั่นคง และความเชื่ อถื อได้ของระบบส่ งและ
จ่ายไฟฟ้ าโดยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสู งขึ้นในพื้นที่ธุรกิจ
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่สาํ คัญต่างๆ
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 15,155,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้จากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

รวม

ดําเนินการ

ปี 2554 -2559

ปี 2560

8,500,100,000
1,898,300,000

2,100,000,000
700,000,000

764,900,000
1,191,700,000

15,155,000,000 10,398,400,000

2,800,000,000

1,956,600,000

ทั้งโครงการ
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : บาท
คงเหลือ

11,365,000,000
3,790,000,000

ปี ต่ อไป

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย
แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2559 ปี 2560 ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายเดิมเป็ นสาย
ชนิดหุม้ ฉนวน
2. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายเป็ นเคเบิลใต้ดิน
2.1 ระบบ 22/33 เควี
2.2 ระบบ 115 เควี
3. ก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี
3. Loop Line
3. 3.1 สายส่ งระบบ 115 เควี
3. 3.2 เพิ่ม Incoming Bay ระบบ 115 เควี
3. 3.3 Protection Relay
3. 3.4 Tele Protection
4. ปรับปรุ งอุปกรณ์ตดั ตอนระบบ 115 เควี
4.1 Circuit Switcher
3. 4.2 Load Break Switch
5. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี
6. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิภาพ
7. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ าลานไก

วงจร-กม.

4,970.26

1,400

1,000

2,570.26

วงจร-กม.
วงจร-กม.

100.49
3.63

67.49
3.63

33
-

-

วงจร-กม.
เบย์
ชุด
ชุด

185.46
12
56
23

110
5
25
15

20
31
8

55.46
7
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
%

26
129
3
23
3
100

26
129
7
3
58

3
7
24

9
18

8. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
9. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 10 ได้ รั บความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554
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7. โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบศูนย์ สั่งการจ่ ายไฟ
วงเงิน 2,542,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,906,000,000

636,000,000

รวมทั้งสิ้น

2,542,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

9 ปี (2556 -2564)
พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ ายไฟและ
ระบบสื่ อ สารให้ ท ัน สมัย และครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ ริ การของ กฟภ.
พร้อมก่อสร้างศูนย์ควบคุมเครื อข่ายระบบสื่ อสาร 4 ภาค

3. สถานทีด่ ําเนินการ

พื้นที่ทวั่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 4,530,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ใ นประเทศ ตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป
238,000,000
81,000,000

วงเงิน
วงเงินดําเนินการ
ดําเนินการ
ปี 2560
ปี 2556 -2559
ทั้งโครงการ
3,395,000,000 1,251,000,000 1,906,000,000
1,135,000,000 418,000,000
636,000,000

แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

4,530,000,000 1,669,000,000

2,542,000,000

319,000,000

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
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5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารความเร็ วสูง แบบ DWDM
Protection Link
2. ติดตั้ง Optical Fiber Cable (OFC) เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้
3. ระบบสื่ อสารแบบบูรณาการ (INMS)
4. ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)
5. ติดตั้งระบบ Hardware and Software SCADA
6. ปรับปรุ งระบบ Hardware and Software SCADA
7. จัดหาและติดตั้ง FRTU
8. จัดหาและติดตั้งระบบสื่ อสารวิทยุ ในพื้นที่
กฟก.1-3, กฟน.1, กฟต.1
- Master
- Remote
9. จัดหาและติดตั้งระบบสื่ อสารวิทยุในพื้นที่
กฟน.1-2, กฟฉ.1-3, กฟต.2-3
- Master
- Remote
10. ปรับปรุ งระบบ CSCS มาตรฐาน IEC 61850
11. รื้ อถอนและติดตั้งระบบ CSCS มาตรฐาน IEC 61850
12. ติดตั้งระบบ CCTV
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ

6. สถานะของโครงการ

ปี 2556 - 2559

ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ที่เหลือ

กม.

760

760

-

-

กม.
แห่ง
แห่ง
ศูนย์
ศูนย์
ชุด

1,140
1
1
6
7
4,570

1,140
800

-

1
1
6
7
3,770

ชุด
ชุด

139
4,216

-

50
800

89
3,416

ชุด
ชุด
สถานี
สถานี
สถานี
%

61
1,154
6
14
400
100

6
19.19

50
800
4
200
23.83

11
354
10
200
56.98

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
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8. โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํา้ ขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ที่ประตูระบายนํา้ และอ่ างเก็บนํา้ ของกรมชลประทาน
วงเงิน 749,824,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.
-

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้ น

749,824,000
749,824,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

5 ปี (2558 - 2562)

2. วัตถุประสงค์

- เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลัง งานหมุ น เวีย น
ที่สะอาด
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้ าในบริ เวณใกล้เคียง
ที่ต้ งั โรงไฟฟ้า
- เพื่ อ ล ดก ารนํ า เข้ า เชื้ อเพ ลิ งจ าก ต่ างป ระ เ ทศเ พื่ อ ใ ช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
- เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ป ระตู ร ะบายนํ้ าและอ่ า งเก็ บ นํ้ า
ของกรมชลประทาน

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ที่ ป ระตู ร ะบายนํ้ าและอ่ า งเก็ บ นํ้ าของกรมชลประทาน
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้ งสิ้ น จํานวน 807,970,000 บาท
ซึ่ งจะ ใ ช้ จ าก เงิ นร าย ไ ด้ ก ฟ ภ . แล ะ /หรื อเงิ น กู้ ใ นป ระ เท ศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2558-2559

ปี 2560

807,970,000

58,146,000

749,824,000

-

807,970,000

58,146,000

749,824,000

-

5. เป้ าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2558-2559 ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
แบบพลังงานศักย์
2. ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
แบบพลังงานจลน์
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ

แห่ง

10

10(5%)

10(10%)

10(85%)

แห่ง

2

2(40%)

2(50%)

2(10%)

%

100

5.70

10.80

83.50

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการนอกแผน ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
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9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พืน้ ที่)
วงเงิน 884,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

663,000,000

221,000,000

รวมทั้งสิ้ น

884,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

6 ปี (2559 - 2564)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้ า โดยการก่อสร้างสถานี ไฟฟ้ า ระบบ
สายส่ งไฟฟ้าแรงดัน 115 เควี ขยายระบบแรงดัน 22/33 เควี รวมทั้ง
ก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํ่า แรงดัน 380/220 โวลต์ เพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้ าบริ เวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
ใน 6 พื้นที่จงั หวัดชายแดนได้อย่างเพียงพอและมีความมัน่ คงเชื่ อถือได้

3. สถานทีด่ ําเนินการ

6 พื้นที่จงั หวัดชายแดน ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว, อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, อ.เมือง จ.มุกดาหาร, อ.สะเดา
จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.หนองคาย

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 3,140,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2559

ปี 2560

2,355,000,000
785,000,000

492,000,000
164,000,000

663,000,000
221,000,000

1,200,000,000
400,000,000

3,140,000,000

656,000,000

884,000,000

1,600,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
2. เพิ่มหม้อแปลง
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ก่อสร้างระบบจําหน่าย
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

ปี 2559

ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
วงจร-กม.

6
1
158
1,174

-

2
1
28
200

4
130
974

%

100

-

10

90

เป็ นโครงการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559

กล่ มุ ยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ พืน้ ที่ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 2
วงเงิน 400,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

300,000,000

รวมทั้งสิ้ น

100,000,000
400,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2559 - 2563)
เพื่อจัดหาบริ การไฟฟ้ า ให้พ้ืนที่ ท าํ กิ นทางการเกษตร เป็ นการ
สนับ สนุ น การประกอบอาชี พ ของเกษตรกรให้ ส ามารถใช้ ไ ฟฟ้ า
เป็ นปั จจัยการผลิ ตทางการเกษตร ช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ต เป็ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของครัวเรื อนเกษตรกรพื้นฐาน ก่อให้เกิด
ความยัง่ ยืนในการพัฒนาชนบท
ทัว่ ประเทศ (ยกเว้นกรุ งเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ)
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,030,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2560

1,522,000,000
508,000,000

375,000,000
125,000,000

300,000,000
100,000,000

847,000,000
283,000,000

2,030,000,000

500,000,000

400,000,000 1,130,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง วงจร-กม.
2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า วงจร-กม.
3. ติดตั้งหม้อแปลง
เควีเอ
4. ติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า
เครื่ อง
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

%

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2559
ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

2,500
3,800
75,000
40,600

625
950
18,750
10,000

500
760
15,000
8,000

1,375
2,090
41,250
22,600

100

25

20

55

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2559

โครงการใหม่

กล่ มุ ยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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11. โครงการก่ อสร้ างสายเคเบิลใต้ นํา้ ไปยังเกาะเต่ า จ.สุ ราษฎร์ ธานี
วงเงิน 1,776,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,332,000,000

444,000,000

รวมทั้งสิ้ น

1,776,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

2 ปี (2560 - 2561)
พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความมัน่ คง
ในการจ่ า ยไฟ เพื่ อ รองรั บ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
เกาะต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และมีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสู ง
เกาะเต่า จ.สุ ราษฎร์ ธานี
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,776,000,000 บาท
ซึ่ ง จะใช้จากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่ อไป พอสรุ ป ได้
ดังนี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,332,000,000
444,000,000

1,332,000,000
444,000,000

-

รวม

1,776,000,000

1,776,000,000

-

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ เกาะเต่า
2. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 33 เควี
บนเกาะพะงัน
3. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 33 เควี
บนเกาะเต่า
4. ติดตั้งอุปกรณ์ยกระดับแรงดัน (AVR)
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป้ าหมาย แผนงาน เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2560 ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
วงจร-กม.

45
19

10

45
9

วงจร-กม.

2

2

-

ชุด

2

2

-

%

100

60

40

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม. พิจารณา
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12. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานหมุนเวียน
บนพืน้ ที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
วงเงิน 5,700,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

รวมทั้งสิ้ น

5,700,000
5,700,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2560 - 2562)
เพื่อพัฒนารู ปแบบการผลิตไฟฟ้ าในพื้นที่ ห่างไกลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และจัดหาแหล่ งพลังงานให้กบั พื้นที่ห่างไกลที่ มี
พลัง งานไม่ พอเพี ยง ซึ่ งเป็ นการลดการลงทุ นสําหรั บการจัดการ
โหลดสู งสุ ด อี ก ทั้ง เป็ นต้น แบบในการรองรั บ การจ่ า ยไฟแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro-Grid) ในอนาคตต่อไป พร้อมทั้ง
สนับ สนุ น การเพิ่ ม ปริ ม าณพลัง งานทดแทนตามนโยบายของ
รัฐบาล
เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 322,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

241,000,000
81,000,000

5,700,000

241,000,000
75,300,000

322,000,000

5,700,000

316,300,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนํ้า
3. ติดตั้งระบบเก็บสะสมพลังงาน
4. ติดตั้งระบบ Micro Energy Management
System

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

2
1
1
1

ดําเนินการ
ออกแบบ
รายละเอียด
Detail
Design

2
1
1
1

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

-

100

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา
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13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
วงเงิน 557,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

417,000,000

140,000,000

รวมทั้งสิ้ น

557,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2560 - 2564)
ปรั บ ปรุ ง และติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม ในพื้ น ที่ เ มื อ งใหญ่
เพื่ อ ความปลอดภัย และเพิ่ ม ความเชื่ อ ถื อ ได้ข องระบบไฟฟ้ า
เพื่ อ ทํา ให้ ร ะบบไฟฟ้ า มี ค วามมั่น คง ปลอดภัย และภู มิ ท ัศ น์ ที่
สวยงาม
1.เทศบาลนครเชี ย งใหม่ 2.เทศบาลนครนครราชสี ม า
3.เทศบาลเมืองพัทยา 4. เทศบาลนครหาดใหญ่
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 11,670,000,000 บาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

8,752,000,000
2,918,000,000

417,000,000
140,000,000

8,335,000,000
2,778,000,000

รวม

11,670,000,000

557,000,000

11,113,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. ก่อสร้างระบบ 115 เควี (UG)
2. ก่อสร้างระบบ 22 เควี (UG)
3. ปรับปรุ งระบบ 22 เควี (OH)
4. ก่อสร้างระบบแรงตํ่า (UG)
5. ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนําแสง
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.

27.01
119
835
771
119

4.75
420
-

22.26
119
835
351
119

%

100

21.20

78.80

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ สศช. และ สกพ. พิจารณา
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14. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยทุ่งกังหันลมในพืน้ ที่ภาคใต้
วงเงิน 9,250,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

9,250,000

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้ น

9,250,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

6 ปี (2560 - 2565)
เพิ่มความเชื่ อถือได้และคุณภาพของระบบไฟฟ้ า ลดหน่วย
สู ญเสี ยในระบบสายส่ งและระบบจําหน่ายที่มีระยะไกล สนับสนุน
การเพิ่มปริ มาณพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล
พื้นที่ภาคใต้
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,200,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้ .-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

900,000,000
300,000,000

9,250,000

900,000,000
290,750,000

รวม

1,200,000,000

9,250,000

1,190,750,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลม

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ชุด

10

ดําเนินการ
จ้างที่ปรึ กษา
จัดทํา Detail
Design

10

%

100

10
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เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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15. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํา้ ชุมชน
วงเงิน 4,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

4,000,000

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้ น

4,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2560 - 2562)
เพื่อจัดหาแหล่ ง พลัง งานให้ก ับ พื้ นที่ ห่า งไกลที่ มี พ ลัง งาน
ไม่พอเพียง พร้ อมทั้งสนับสนุ นการเพิ่มปริ มาณพลังงานทดแทน
ตามนโยบายของรัฐบาล
พื้นที่ภาคเหนือ
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 164,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

123,000,000
41,000,000

4,000,000

123,000,000
37,000,000

รวม

164,000,000

4,000,000

160,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. งานเครื่ องจักรกลไฟฟ้าพลังนํ้า

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ชุด

9

ดําเนินการ
จ้างที่ปรึ กษา
จัดทํา Detail
Design

9

%

100

-

100

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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16. โครงการก่ อสร้ างสายเคเบิลใต้ นํา้ 115 เควี เพื่อทดแทน
และเพิม่ ความสามารถในการจ่ ายไฟไปยังเกาะสมุย จ. สุ ราษฎร์ ธานี
วงเงิน 2,130,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,597,000,000

533,000,000

รวมทั้งสิ้ น

2,130,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

2 ปี (2560 - 2561)
พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความมัน่ คง
ในการจ่ า ยไฟ เพื่อ รองรั บ ความต้องการใช้ไ ฟฟ้ า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของ
เกาะต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และมีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสู ง
อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,130,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

1,597,000,000
533,000,000

1,597,000,000
533,000,000

-

2,130,000,000

2,130,000,000

-

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ
2. Synchronous Closing Breaker
3. เพิม่ Bay
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป้ าหมาย แผนงาน เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2560 ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
ชุด
แห่ง

26
1
1

1
1

26
-

%

100

5
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เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม. พิจารณา
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17. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
วงเงิน 400,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

300,000,000

100,000,000

รวมทั้งสิ้ น

400,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

3 ปี (2560 - 2562)

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ก่ อ สร้ า งระบบไฟฟ้ า รองรั บ ความต้อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้อย่างเพียงพอ และ
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมี ค วามเหมาะสมทางด้ า นเทคนิ ค และ
ด้านเศรษฐศาสตร์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้แก่ จ.เชี ยงราย,
จ.นครพนม, จ.กาญจนบุรี และ จ.นราธิวาส

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,620,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,965,000,000
655,000,000

300,000,000
100,000,000

1,665,000,000
555,000,000

รวม

2,620,000,000

400,000,000

2,220,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ที่ดิน
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
5. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
6. ติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป้ าหมาย แผนงาน
ทั้งโครงการ ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ

3
5
80
700
324
21,360

3
8
210
109
7,100

5
72
490
215
14,260

%

100

15.80

84.20

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ สศช. และ สกพ. พิจารณา

กล่ มุ เครือข่ ายและบริการ

100

18. โครงการพัฒนาระบบส่ งและจําหน่ าย ระยะที่ 1
วงเงิน 7,040,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

5,280,000,000

1,760,000,000

รวมทั้งสิ้ น

7,040,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

10 ปี (2560 - 2569)
- พัฒ นาระบบไฟฟ้ า และก่ อ สร้ า งสถานี ไ ฟฟ้ า ให้ ส ามารถ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ
- เพิ่มประสิ ทธิ ภาพความมัน่ คงและความเชื่ อถื อได้ของระบบ
ไฟฟ้า และลดปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการและการบํารุ งรักษา
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 63,100,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

47,325,000,000
15,775,000,000

5,280,000,000
1,760,000,000

42,045,000,000
14,015,000,000

รวม

63,100,000,000

7,040,000,000

56,060,000,000

แหล่ งเงินลงทุน

5. เป้ าหมายของโครงการ
เป้ าหมาย แผนงาน
ทั้งโครงการ ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. ที่ดินสําหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/สถานีลานไก
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/สถานีลานไก
3. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้า 115 เควี
4. ก่อสร้างระบบสายส่ ง 115 เควี
5. ก่อสร้างและปรับปรุ งระบบจําหน่าย 22/33 เควี
6. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
7. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายแรงตํ่า

แห่ง
แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.

54
91
18
1,762
20,632
3,353
8,778

2,867
305
850

54
91
18
1,762
17,765
3,048
7,928

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

11
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6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม. พิจารณา
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19. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์ อจั ฉริยะ (AMI) สํ าหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ารายใหญ่
วงเงิน 2,191,970,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,643,000,000

548,970,000

รวมทั้งสิ้ น

2,191,970,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

6 ปี (2560 - 2565)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าที่เป็ นลูกค้า กฟภ. มีความมัน่ ใจในการอ่าน
หน่วยไฟฟ้าที่ถูกต้องและรวดเร็ ว

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สถานที่ ต้ ัง ของผู ้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า รายใหญ่ จํา นวน 86,000 ราย
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,191,970,000 บาท
ซึ่ งจะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2560

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,643,000,000
548,970,000

1,643,000,000
548,970,000

-

รวม

2,191,970,000

2,191,970,000

-

แหล่ งเงินลงทุน

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ AMI

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2560

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ชุด

86,000

ดําเนินการ
ทําสัญญา
จ้างเหมา

86,000

%

100

-

100

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ สศช. และ สกพ. พิจารณา

