งบประมาณประจําปี 2563
(1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

กองงบประมาณ
ฝ่ ายงบประมาณ

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

สารบัญ
หน้ า
งบประมาณทาการ
- ประมาณการงบทาการ

1

- คาชี้แจงประกอบงบทาการ

2

- ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน

5

- ประมาณการเงินสด

7

- ภาระผูกพัน
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งบประมาณลงทุน
สรุ ปงบประมาณลงทุนประจาปี 2563
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1. งบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ
1.1 กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
1.1.1 งานขยายเขตระบบจาหน่ายและระบบสายส่ งสาหรับผูใ้ ช้ไฟ
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1.1.2 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสารองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชารุ ด)
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1.1.3 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสารองจ่าย

15

1.1.4 งานเพิ่มประสิ ทธิภาพการจ่ายไฟ สถานี ไฟฟ้าภูเก็ต 4

16

1.1.5 แผนงานสนับสนุนการดาเนิ นงาน ระยะที่ 4
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1.1.6 แผนงานการรื้ อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
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ทดแทนในเขตพื้นที่ คจฟ.1
1.1.7 แผนงานปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบควบคุมและระบบป้ องกันสถานี

21

ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear
ระบบ 22 kV
1.1.8 แผนงานจัดหามิเตอร์สบั เปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2

23

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
1.1.9 แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
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1.1.10 แผนงานปรับปรุ งพัฒนาและบารุ งรักษาสถานี ไฟฟ้า
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1.1.11 แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานี ไฟฟ้าเสื่ อมสภาพ
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1.1.12 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสาหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจาหน่าย
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และสายส่งไฟฟ้า
1.1.13 แผนงานจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้และยานพาหนะสาหรับปฏิบตั ิงานตาม
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ภารกิจหลักของ กฟภ.
1.1.14 แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจาหน่ายและสายส่ งไฟฟ้า

35

เพื่อความมัน่ คง ปี 2563-2570
1.1.15 แผนงานปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสถานี ไฟฟ้า ปี งบประมาณ 2563
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1.1.16 แผนงานปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกาลังผลิตสารองจ่ายไฟฟ้า

39

1.2 กลุ่มสนับสนุน
1.2.1 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนาแสงและอุปกรณ์สารองคลังพัสดุ
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สาหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนาแสง พร้อมค่าดาเนิ นการ
1.2.2 แผนงานปฏิบตั ิการดิจิทลั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ.
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1.2.3 แผนงานขยายผลระบบบริ หารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ

45

Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็ นแบบ Modern Warehouse
1.2.4 แผนงานปฏิบตั ิการดิจิทลั ด้านระบบงานและแพลตฟอร์ ม
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1.2.5 แผนงานปฏิบตั ิการดิจิทลั ด้านสื่ อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2563

49

1.2.6 แผนงานการใช้พ้นื ที่สานักงานใหญ่ กฟภ. ดาเนิ นการตามแผนแม่บท Phase B

51

1.2.7 แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568

53

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
1.3 กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
1.3.1 งานพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุ ทธิ เป็ นศูนย์

54

(Net Zero Energy Building) สาหรับศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการไฟฟ้าแรงสู ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
1.3.2 งานจัดหา Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์ จานหมุนเดิม
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ในพื้นที่การไฟฟ้าเมืองพัทยา
1.3.3 แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บา้ นในโครงการหมู่บา้ นพัฒนาเพื่อความมัน่ คง
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พื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.3.4 แผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการทดสอบ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

58

1.4 หมวดสารอง
1.4.1 หมวดสารองราคา

60

1.4.2 หมวดสารองกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน

61

2. งบลงทุนที่ทาเป็ นโครงการ
สรุ ปงบประมาณลงทุนที่ทาเป็ นโครงการ

62

2.1 โครงการต่ อเนื่อง
กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
2.1.1 พัฒนาระบบสายส่งและสถานี ไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1 (คพส. 9.1)
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2.1.2 พัฒนาระบบสายส่งและสถานี ไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2 (คพส. 9.2)
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2.1.3 พัฒนาระบบสายส่งและสถานี ไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3 (คพส. 9.3)

67

2.1.4 พัฒนาระบบสายส่งและสถานี ไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4 (คพส. 9.4)
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
2.1.5 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
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(6 พื้นที่) (คพพ.1)
2.1.6 พัฒนาระบบส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)
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2.1.7 พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)
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2.1.8 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
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(คพพ.2)
กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
2.1.9 ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้นื ที่ทากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)

79

2.1.10 ขยายเขตไฟฟ้าให้บา้ นเรื อนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2)
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2.2 โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
2.2.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 (คพญ.2)
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2.2.2 พัฒนาระบบส่งและจาหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)
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2.2.3 โรงไฟฟ้าพลังน้ าชุมชน
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งบประมาณทําการ

1

ประมาณการงบทําการ
ประจําปีงบประมาณ 2562 - 2563
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

1. รายได้
1.1 รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า
1.2 รายได้อื�นจากการดําเนินงาน
รวม
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ต้นทุนขายและบริการ
ค่าซื�อไฟฟ้า
ต้นทุนขายและบริการอื�น
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม
กําไรจากการดําเนินงาน
3. รายได้อื�น
4. ค่าใช้จ่ายอื�น
กําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนฯ และต้นทุนทางการเงิน
5. กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
6. ต้นทุนทางการเงิน
กําไรสุทธิ
ค่าเสื�อมราคา
โบนัสจ่าย
หมายเหตุ

ปี 2563

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

507,747.120
13,843.090
521,590.210

525,948.230
13,923.090
539,871.320

438,887.410
32,300.120
30,300.060
501,487.590
20,102.620
1,753.470
283.090
21,573.000
(14.740)
2,758.750
18,799.510

457,566.890
33,165.840
30,877.300
521,610.030
18,261.290
1,808.180
227.890
19,841.580
9.580
2,930.920
16,920.240

23,265.280
2,264.160

25,013.410
2,035.080

ปี 2562-2563 คํานวณที�อัตราแลกเปลี�ยนฯ 1 ยูโร = 37.000 บาท

2

คําชี้แจงประกอบงบทําการ ปี งบประมาณ 2563
1. รายได้
1.1 รายได้ จากการจําหน่ ายไฟฟ้ า

525,948.230 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2562 การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ได้ ร วมทั้ง สิ้ น
139,807.180 ล้านหน่ วย เป็ นหน่ วยไฟที่ คิดมู ล ค่า จํานวน 136,899.990 ล้า นหน่ วย เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
507,747.120 ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2563 คาดว่า จะจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าได้รวมทั้งสิ้ น
144,731.590 ล้า นหน่ ว ย เป็ นหน่ ว ยไฟที่ คิ ด มู ล ค่ า 141,603.640 ล้า นหน่ ว ย เพิ่ม ขึ้ น จากปี 2562
ประมาณ 3.44% โดยมีราคาขายเฉลี่ยหน่วยละ 3.7142 บาท
1.2 รายได้ อื่นจากการดําเนินงาน

13,923.090 ล้านบาท

ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, รายได้จากการให้เช่าหรื อใช้สินทรัพย์
รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า, รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้ า, รายได้ค่าธรรมเนี ยม
ต่อไฟ, รายได้ค่าธรรมเนี ยมพาดสายสื่ อสารฯ, รายได้ค่าบริ การด้านวิศวกรรม, รายได้จากการก่อสร้าง
ให้ผูใ้ ช้ไฟ, รายได้จากเงิ นช่ วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง และรายได้อื่นจากการดําเนิ นงาน คาดว่า รายได้
ประเภทนี้ ในปี งบประมาณ 2563 จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2562 ประมาณ 0.58%

2. ค่าใช้ จ่าย
2.1 ต้ นทุนขายและบริการ
ค่ าซื้อไฟฟ้ า

457,566.890 ล้ านบาท

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซื้ อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนา
พลัง งานทดแทนและอนุ รัก ษ์พ ลัง งาน และผูผ้ ลิตไฟฟ้า พลัง งานหมุนเวีย นขนาดเล็ก มาก (VSPP)
มาเพื่ อ จํา หน่ า ย ในปี งบประมาณ 2562 เป็ นจํา นวน 147,689.210 ล้า นหน่ ว ย เป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น
438,887.410 ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2563 คาดว่าจะซื้ อเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 3.52%
เป็ นจํา นวน 152,894.090 ล้า นหน่ ว ย เป็ นเงิ น ทั้ง สิ ้ น 457,566.890 ล้า นบาท ในอัต ราเฉลี ่ ย
หน่ วยละ 2.9927 บาท

3

ต้ นทุนขายและบริการอื่น

33,165.840 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ค่านํ้ามันเชื้ อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น, ต้นทุนขายและบริ การอื่น, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน) และค่าใช้จ่ายในการ
ดํา เนิ นงาน (ค่า ใช้จ่ายตอบแทนบุ คคลภายนอก, ค่าใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ สํานักงาน, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนิ นงาน) ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่ายประเภทนี้
จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2562 ประมาณ 2.68%
2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

30,877.300 ล้ านบาท

เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากการขาย และค่ า ใช้จ่า ยทั่ว ไปที่ เ กิ ดขึ้ น ในลัก ษณะที่
เกี่ยวกับการสั่ง การ การควบคุ ม และการดํา เนิ น งานของ กฟภ. ประกอบด้ว ย ค่า ใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ
บุ ค 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, ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนา, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนิ นงาน) ประมาณว่าในปี งบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่ายประเภทนี้
จะเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 1.91%
3. รายได้ อื่น

1,808.180 ล้ านบาท

ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย, รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม, รายได้จากการรับบริ จาค และ
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนิ นงาน ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2563 รายได้ประเภทนี้จะเพิ่มขึ้น
จากปี งบประมาณ 2562 ประมาณ 3.12%
4. ค่ าใช้ จ่ายอื่น

227.890 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ผลขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์, ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประกันฯ
จ่ายคืนผูใ้ ช้ไฟ, ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับไฟสาธารณะ, ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการประหยัด/ปลอดภัยฯ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อผูใ้ ช้ไฟ
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5. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ

9.580 ล้ านบาท

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

2,930.920 ล้ านบาท

เป็ นดอกเบี้ ยเงิ นกู้, ดอกเบี้ ยจ่าย-ธนาคาร, ดอกเบี้ ยจ่า ย-สัญญาเช่ าการเงิ น และค่า ใช้จ่า ย
เกี่ยวกับเงินกูร้ ะยะยาวที่เกิดจากการกูเ้ งินมาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ จากแหล่งเงินกู้
ต่างประเทศ ได้แก่ KfW และแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ ได้แก่ กระทรวงการคลัง, พันธบัตรการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค และธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างซึ่ งถือเป็ นต้นทุนงานโครงการ
7. ค่ าเสื่ อมราคา

25,013.410 ล้ านบาท

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

2,035.080 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2563 ประมาณว่าจะจ่ายโบนัสให้พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับเงิน
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ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน
ประจําปีงบประมาณ 2562 - 2563
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�ค่ากระแสไฟฟ้า
พัสดุคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวม
รวมสินทรัพย์

ปี 2562
(ประมาณการ)

ปี 2563
(ประมาณการ)

6,308.410
5,000.000
35,896.290
3,047.270
32,215.190
17,431.260
99,898.420

6,267.670
5,000.000
37,130.940
2,550.280
34,698.810
18,820.040
104,467.740

283,718.740
34,559.370
935.780
472.090
2,070.640
321,756.620
421,655.040

304,077.640
30,026.330
1,822.040
401.280
2,576.020
338,903.310
443,371.050
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หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562
(ประมาณการ)

ปี 2563
(ประมาณการ)

5,228.790
42,766.590
17,307.970
65,303.350

5,242.430
44,267.850
15,287.660
64,797.940

หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
รายได้รอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวม
รวมหนี�สิน

70,526.840
31,144.410
50,391.660
12,773.180
8,647.720
173,483.810
238,787.160

85,281.960
33,086.930
48,648.050
12,595.180
7,702.760
187,314.880
252,112.820

ส่วนของทุน
ทุน
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี�สินและส่วนของทุน

4,889.500
177,978.380
182,867.880
421,655.040

4,889.500
186,368.730
191,258.230
443,371.050

หนี�สินและส่วนของทุน
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เจ้าหนี�ค่าซื�อกระแสไฟฟ้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวม
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ประมาณการเงินสด
ประจําปีงบประมาณ 2562 - 2563
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการเงินสดรับ
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินกู้ในประเทศ
อื�น ๆ
รวม

ปี 2562
(ประมาณการ)

ปี 2563
(ประมาณการ)

491,476.080
1,903.670
12,000.000
46,425.900
551,805.650

508,460.470
1,942.520
20,000.000
28,119.170
558,522.160

468,825.470
34,714.360
10,842.690
3,761.750
10,339.830
19,528.920
548,013.020

480,166.970
39,037.870
8,373.580
2,264.160
9,004.270
19,716.050
558,562.900

3,792.630
2,515.780
6,308.410

(40.740)
6,308.410
6,267.670

ประมาณการเงินสดจ่าย
รายจ่ายดําเนินงาน
รายจ่ายลงทุน
จ่ายชําระต้นเงินกู้และดอกเบี�ยเงินกู้
จ่ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน
จ่ายรายได้นําส่งรัฐ
อื�น ๆ
รวม
เงินสดรับมากกว่าจ่าย (จ่ายมากกว่ารับ) ประจํางวด
ประมาณการเงินสดคงเหลือต้นงวด
ประมาณการเงินสดคงเหลือปลายงวดสุทธิ

8

ภาระผูกพัน ปีงบประมาณ 2563
1. ผ่อนชําระต้นเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ
ที�ถึงกําหนดชําระภายในปีงบประมาณ 2563
โดยจ่ายเงินจากเงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ผูกพันในการดําเนินงาน
2.1 ผูกพันในการลงทุนเพื�อการดําเนินงานปกติ
2.2 ผูกพันในการดําเนินงานตามโครงการ
รวม
3. จ่ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน

5,228.790

ล้านบาท

46,400.615
43,660.219
90,060.834

ล้านบาท
ล้านบาท

2,035.080

ล้านบาท

งบประมาณลงทุน
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจาปี 2563
หน่ วย : บาท
รายการ
งบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ
1. กลุ่มเครื อข่ ายและบริการ
1.1 ขออนุมัติรายปี
1.1.1 งานขยายเขตระบบจาหน่ายและระบบสายส่ งสาหรับผูใ้ ช้ไฟ
1.1.2 งานจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบสารองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชารุ ด)
1.1.2.1 งานจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบสารองจ่าย
1.1.2.2 งานปรับปรุ งอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
1.1.2.3 งานจัดซื้อมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนทดแทนชารุ ด
งานในโครงการ AMR
1.1.2.4 งานจัดซื้อ วีที และซี ที
1.1.3 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสารองจ่าย
1.1.4 งานเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจ่ายไฟ สถานี ไฟฟ้าภูเก็ต 4
รวม
1.2 แผนงานระยะยาว/งานต่ อเนื่อง
1.2.1 แผนงานสนับสนุนการดาเนิ นงาน ระยะที่ 4
1.2.2 แผนงานการรื้ อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
ทดแทนในเขตพื้นที่ คจฟ.1
1.2.3 แผนงานปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบควบคุมและระบบป้ องกันสถานี
ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear
ระบบ 22 kV
1.2.4 แผนงานจัดหามิเตอร์ สบั เปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2
1.2.5 แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
1.2.6 แผนงานปรับปรุ งพัฒนาและบารุ งรักษาสถานี ไฟฟ้า
1.2.7 แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานี ไฟฟ้าเสื่ อมสภาพ
1.2.8 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสาหรับการจัดการทรัพย์สิน
ระบบจาหน่ายและสายส่ งไฟฟ้า
1.2.9 แผนงานจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้และยานพาหนะสาหรับปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจหลักของ กฟภ.
1.2.10 แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจาหน่ายและสายส่ งไฟฟ้า
เพื่อความมัน่ คง ปี 2563-2570
1.2.11 แผนงานปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสถานี ไฟฟ้า ปี งบประมาณ 2563
1.2.12 แผนงานปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกาลังผลิตสารองจ่ายไฟฟ้า
รวม
รวมกลุ่มเครื อข่ ายและบริการ

แหล่ งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

รวม

-

1,590,000,000
2,339,326,918
1,832,411,250
375,899,033
21,276,975

1,590,000,000
2,339,326,918
1,832,411,250
375,899,033
21,276,975

-

109,739,660
236,037,300
188,083,000
4,353,447,218

109,739,660
236,037,300
188,083,000
4,353,447,218

300,000,000
21,626,675

300,000,000
94,626,675

162,349,600

162,349,600

235,252,886
13,250,000
179,560,000
114,909,624

940,252,886
56,250,000
155,550,800
179,560,000
457,909,624

1,387,141,760

1,387,141,760

1,400,000,000

474,231,000

1,874,231,000

526,000,000
3,245,550,800
3,245,550,800

175,531,908
75,200,000
3,139,053,453
7,492,500,671

701,531,908
75,200,000
6,384,604,253
10,738,051,471

73,000,000
-

705,000,000
43,000,000
155,550,800
343,000,000
-
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจาปี 2563
หน่ วย : บาท
รายการ
2. กลุ่มสนับสนุน
2.1 แผนงานระยะยาว/งานต่ อเนื่อง
2.1.1 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนาแสงและอุปกรณ์สารองคลังพัสดุ
สาหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนาแสง พร้อมค่าดาเนิ นการ
2.1.2 แผนงานปฏิบตั ิการดิจิทลั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ.
2.1.3 แผนงานขยายผลระบบบริ หารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ
Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็ นแบบ Modern Warehouse
2.1.4 แผนงานปฏิบตั ิการดิจิทลั ด้านระบบงานและแพลตฟอร์ ม
2.1.5 แผนงานปฏิบตั ิการดิจิทลั ด้านสื่ อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2563
2.1.6 แผนงานการใช้พ้นื ที่สานักงานใหญ่ กฟภ. ดาเนิ นการตามแผนแม่บท
Phase B
2.1.7 แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568
รวม
รวมกลุ่มสนับสนุน
3. กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
3.1 ขออนุมัติรายปี
3.1.1 งานพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุ ทธิ เป็ นศูนย์
(Net Zero Energy Building) สาหรับศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการไฟฟ้าแรงสู ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
3.1.2 งานจัดหา Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์
จานหมุนเดิมในพื้นที่การไฟฟ้าเมืองพัทยา
รวม
3.2 แผนงานระยะยาว/งานต่ อเนื่อง
3.2.1 แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บา้ นในโครงการหมู่บา้ นพัฒนา
เพื่อความมัน่ คงพื้นที่ชายแดนอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
3.2.2 แผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการทดสอบ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
รวม
รวมกลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
4. หมวดสารอง
4.1 หมวดสารองราคา
4.2 หมวดสารองกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน
รวมหมวดสารอง
รวมงบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ

แหล่ งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

38,000,000

รวม

11,306,000

49,306,000

351,670,709
342,533,600

351,670,709
342,533,600

785,000,000
959,000,000
910,000,000

261,701,000
320,277,000
305,168,000

1,046,701,000
1,279,277,000
1,215,168,000

2,692,000,000
2,692,000,000

666,603,321
2,259,259,630
2,259,259,630

666,603,321
4,951,259,630
4,951,259,630

-

42,077,200

42,077,200

-

280,000,000

280,000,000

-

322,077,200

322,077,200

-

130,828,000

130,828,000

-

20,000,000
150,828,000
472,905,200

20,000,000
150,828,000
472,905,200

50,000,000
3,000,000,000
3,050,000,000
13,274,665,501

50,000,000
3,000,000,000
3,050,000,000
19,212,216,301

-

5,937,550,800
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2563
หน่วย : บาท
รายการ
งบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
โครงการต่อเนื�อง
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 1 (คพส. 9.1)
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 2 (คพส. 9.2)
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 3 (คพส. 9.3)
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 4 (คพส. 9.4)
5. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื�นที�)
(คพพ.1)
6. พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 1 (คพจ.1)
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 1 (คพญ.1)
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที� 2 (คพพ.2)
รวม
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื�นที�ทํากินทางการเกษตร ระยะที� 2 (คขก.2)
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที� 2 (คฟม.2)
รวม
รวมโครงการต่อเนื�อง
โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
11. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 2 (คพญ.2)
12. พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 2 (คพจ.2)
13. โรงไฟฟ้าพลังนํ�าชุมชน
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
รวมทั�งสิ�น

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

รวม

530,000,000
500,000,000
2,952,925,000
348,296,000
190,000,000

432,075,000
19,000,000

530,000,000
500,000,000
3,385,000,000
348,296,000
209,000,000

20,600,710,000
1,729,000,000
300,000,000
27,150,931,000

576,500,000
100,000,000
1,127,575,000

20,600,710,000
2,305,500,000
400,000,000
28,278,506,000

430,000,000
1,247,000,000
1,677,000,000
28,827,931,000

416,000,000
416,000,000
1,543,575,000

430,000,000
1,663,000,000
2,093,000,000
30,371,506,000

450,000,000
3,800,000,000
4,250,000,000
33,077,931,000
39,015,481,800

150,000,000
1,267,273,000
21,000,000
1,438,273,000
2,981,848,000
16,256,513,501

600,000,000
5,067,273,000
21,000,000
5,688,273,000
36,059,779,000
55,271,995,301

งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ

กลุ่มเครื อข่ ายและบริการ
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งานขยายเขตระบบจาหน่ ายและระบบสายส่ งสาหรับผู้ใช้ ไฟ
วงเงิน 1,590,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

1,360,000,000

- ค่าใช้จ่ายหน้างาน

230,000,000
รวมทั้งสิ้น

1,590,000,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5. เป้ าหมาย

ปี งบประมาณ 2563
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟ ของผูใ้ ช้ไฟในเขตอุตสาหกรรม/
เขตธุ รกิ จ หรื อผูใ้ ช้ไฟเฉพาะรายทัว่ ไป ที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยยังไม่อยูใ่ นแผนงานของโครงการใด
พื้นที่การไฟฟ้าเขต 12 เขต
วงเงิ น ดาเนิ น การ 1,590,000,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค
ก่อสร้างระบบสายส่ ง
ก่อสร้างระบบจาหน่าย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ฝ่ ายงานระบบไฟฟ้า

110

วงจร - กม.

1,055

วงจร - กม.

13
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งานจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสารองจ่ าย (ติดตั้งใหม่ และชารุด)
วงเงิน 2,339,326,918 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

2,339,326,918

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2563
1. เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค มีมิเตอร์ , วีที, ซี ที, และ
อุปกรณ์ประกอบ เพียงพอต่อการใช้งานโดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
2. เพื่อปรั บปรุ งซ่ อมแซมอุ ปกรณ์ ประกอบมิ เตอร์ ให้อยู่ใน
สภาพดี และปลอดภัย
3. เพื่ อจัดซื้ อมิ เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระกอบเพื่ อ สั บ เปลี่ ย น
ทดแทนชารุ ด งานในโครงการ AMR ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
ทัว่ ประเทศ
วงเงิ น ดาเนิ น การ 2,339,326,918 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 1-6)
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5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

1. งานจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสารองจ่าย วงเงิน
1,832,411,250 บาท ในปี งบประมาณ 2563 มีแผนจัดหามิ เตอร์ และ
อุปกรณ์ประกอบเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
มิเตอร์ 1 เฟส
จานวน 1,521,000 เครื่ อง
มิเตอร์ 3 เฟส
จานวน 16,000 เครื่ อง
Smart Meter 1 เฟส
จานวน 50,000 เครื่ อง
Smart Meter 3 เฟส
จานวน 9,000 เครื่ อง
อุปกรณ์ประกอบ
จานวน
21 รายการ
2. งานปรับปรุ งอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ วงเงิน 375,899,033 บาท
จัดหาอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จานวน 30 รายการ
3. งานจัด ซื้ อ มิ เ ตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระกอบเพื่ อ สั บ เปลี่ ย น
ทดแทนชารุ ดงานในโครงการ AMR วงเงิน 21,276,975 บาท จัดซื้ อ
มิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
TOU มิเตอร์ 3 เฟส
จานวน 1,700 เครื่ อง
โมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1,655 ชุด
ตูส้ าหรับใส่ มิเตอร์ AMR จานวน
450 ตู ้
4. งานจัดซื้ อวีทีและซี ที วงเงิน 109,739,660 บาท จัดซื้ อวีที
และซีที 25,100 เครื่ อง
กองมิเตอร์ และ กองพัฒนาระบบมิเตอร์
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27

งานจัดหาหม้ อแปลงและอุปกรณ์ ประกอบสารองจ่ าย
วงเงิน 236,037,300 บาท

หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

236,037,300

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ

ปี งบประมาณ 2563
เพื่ อ ให้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมี ห ม้อ แปลง และอุ ป กรณ์
ประกอบเพียงพอใช้งาน โดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดาเนิ น การ 236,037,300 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้ก าร
ไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 7)

5. เป้ าหมาย

ในปี งบประมาณ 2563 จัดซื้ อหม้อแปลง 22 kV และ 33 kV
จานวน 3,990 เครื่ อง

6. หน่ วยงานรับผิดชอบ

กองหม้อแปลง
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งานเพิม่ ประสิ ทธิภาพการจ่ ายไฟ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 4
วงเงิน 188,083,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

188,083,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ

ปี งบประมาณ 2563
เพื่อเพิ่ มความมัน่ คงในการจ่ายไฟและความสามารถในการ
รองรับโหลดในอนาคต
จังหวัดภูเก็ต

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดาเนิ น การ 188,083,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค

5. เป้ าหมาย

ติ ดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้ าก าลัง ระบบ 115/33 เควี ขนาด 2x50
เอ็มวีเอ พร้อม สวิตซ์เกียร์ 33 เควี Outgoing จานวน 10 วงจร

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองจัดการโครงการ 2 ฝ่ ายบริ หารโครงการพิเศษ
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แผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4
วงเงิน 300,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

300,000,000

หมวดที่ดิน
รวมทั้งสิ้น

300,000,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2569
จัด หาสิ่ ง สนับ สนุ น ในการดาเนิ 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 ในการติ ดต่อ งาน สร้ า งความพึง พอใจ และเกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ต่อการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค
ทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 8,699,198,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ วนภู มิภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิน
ดาเนินการ 300,000,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 8-9)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดาเนินการ

ดาเนินการ

ปี 2560-2562

เต็มแผน

คงเหลือ

ปี 2563

ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

5,034,668,000

4,118,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

3,664,530,000

3,166,923,972

300,000,000

197,606,028

8,699,198,000

7,284,923,972

300,000,000

1,114,274,028

รวม

5. เป้ าหมาย

จัดซื้ อที่ดิน 12 แห่ง

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (วิศวกรรม)

-

916,668,000
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แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
ทดแทนในพืน้ ที่ คจฟ.1
วงเงิน 94,626,675 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

73,000,000

21,626,675

รวมทั้งสิ้น

94,626,675
คาชี้แจง

1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2564
เพื่ อให้ FRTU-RCS สามารถสั่ งการควบคุ มจากระบบ
SCADA/DMS ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทดแทนอุปกรณ์ฯ เดิมที่ใช้งานเกิน
10 ปี
ในพื้นที่ กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3, กฟน.3 และ กฟต.1
เงิ นลงทุ นเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 315,316,650 บาท ใช้จากเงิ น
รายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคและ / หรื อเงิ นกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงินดาเนินการ
94,626,675 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดาเนินการ

ดาเนินการ

ปี 2559-2562

เต็มแผน

ปี 2563

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

236,000,000

163,000,000

73,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

79,316,650

57,689,975

21,626,675

-

รวม

315,316,650

220,689,975

94,626,675

-

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้างเหมารื้ อถอนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS ในเขตพื้นที่
คจฟ.1 จานวน 480 ชุด
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกัน
สถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลีย่ นทดแทน
Switchgear ระบบ 22 kV
วงเงิน 162,349,600 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

162,349,600

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2561-2564

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบควบคุมที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถรับส่ งข้อมูลกับระบบ SCADA/DMS และระบบ Protection
Relay (IEC61850 Standard) ได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน เพื่อรองรับ
Unmanned Substation และโครงการ Smart Grid ในอนาคต

3. สถานทีด่ าเนินการ

สถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบควบคุมใช้งานมานานตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป ในพื้นที่ กฟฉ.3, กฟก.1 และ กฟก.3

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ น ลงทุ น ตามแผนงาน รวมทั้ง สิ ้ น 278,313,600 บาท ใช้
จากเงิ น รายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค โดยในปี 2563 ได้รั บ วงเงิ น
ดาเนินการ 162,349,600 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดาเนินการ

ดาเนินการ

ปี 2561-2562

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

278,313,600

115,964,000

ปี 2563
162,349,600

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป
-

รื้ อถอนระบบควบคุ ม กับ Protection Relay เดิ มออก และติดตั้ง
ระบบ Substation Automation ตาม IEC61850 Standard จานวน 12 สถานี
แผนดาเนินการปี 2563 จานวน 7 สถานี
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานจัดหามิเตอร์ สับเปลีย่ นตามวาระ ระยะที่ 2
วงเงิน 940,252,886 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

705,000,000

215,429,421

-

19,823,465

สารองราคา
รวมทั้งสิ้น

940,252,886

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2566
จัดหามิเตอร์สาหรับใช้สับเปลี่ยนตามวาระให้เพียงพอ สาหรับ
การไฟฟ้ าเขตนาไปใช้เปลี่ ย นทดแทนมิเตอร์ 1 เฟส ที่มีอายุก ารใช้งาน
ครบ 15 ปี และมิเตอร์ 3 เฟส ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี เพื่อลดหน่ วย
สู ญเสี ยเนื่องจากมิเตอร์เสื่ อมสภาพจากการใช้งานมานาน
การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต
เงิ น ลงทุ น ตามแผนงาน รวมทั้ง สิ้ น 4,377,261,236 บาท ใช้
จากเงิ น รายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคและ / หรื อ เงิ น กู ้ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ล ะปี ต่ อไป โดยในปี 2563
ได้รับวงเงินดาเนิ นการ 940,252,886 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ
หน้า 10)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดาเนินการ

ดาเนินการ
เต็มแผน

ปี 2560-2562

ปี 2563

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

3,280,000,000

1,545,000,000

705,000,000

1,030,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

1,097,261,236

516,980,378

235,252,886

345,027,972

4,377,261,236

2,061,980,378

940,252,886

1,375,027,972

รวม

5. เป้ าหมาย

1. มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย
จานวน 1,042,280 เครื่ อง
2. Smart Meter 1 เฟส 2 สาย จานวน 115,809 เครื่ อง
3. Smart Meter 3 เฟส 4 สาย จานวน
45,481 เครื่ อง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

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

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

43,000,000

13,250,000

รวมทั้งสิ้น

56,250,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2564
เพื่อติ ดตามสภาพการใช้ง านของหม้อแปลงไฟฟ้ าก าลัง เพื่ อ
การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่างๆ
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุ นเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 313,000,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิน
ดาเนินการ 56,250,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 11)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดาเนินการ

ดาเนินการ

ปี 2559-2562

เต็มแผน

คงเหลือ

ปี 2563

ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

235,000,000

192,000,000

43,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

78,000,000

64,750,000

13,250,000

-

รวม

313,000,000

256,750,000

56,250,000

-

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. ติดตั้งระบบ DGA Online Monitoring ที่หม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง
จานวน 15 เครื่ อง
2. ติดตั้งระบบ OLTC Monitoring ที่หม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง
จานวน 15 เครื่ อง
กองหม้อแปลง
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แผนงานปรับปรุ งพัฒนาและบารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วงเงิน 155,550,800 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

155,550,800

-

รวมทั้งสิ้น

155,550,800

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2565
เพื่อให้สถานี ไฟฟ้ ามีความพร้อมสาหรับการให้บริ การส่ งผ่าน
กาลังอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้ าเดิมที่ชารุ ด ช่วย
ลดปัญหาไฟตกไฟดับ
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 955,688,300 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิน
ดาเนินการ 155,550,800 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 12)

28

23
หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดาเนินการ

ดาเนินการ

ปี 2560-2562

เต็มแผน
1. เงินกูใ้ นประเทศ

714,000,000

298,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

241,688,300

101,177,500

955,688,300

399,177,500

รวม

คงเหลือ

ปี 2563
155,550,800
155,550,800

ดาเนินการ
ปี ต่ อไป
-

หมายเหตุ ตัดรายการ Modular Substation ออก ตามนโยบาย รผก.(ป) การก่อสร้างสถานี ไฟฟ้ าจะต้องมีการสร้าง
สถานีไฟฟ้าชัว่ คราวอยูแ่ ล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องมี Modular Substation

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดซื้ ออุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในสถานี ไฟฟ้ า สาหรับงานปรับปรุ ง
พัฒนาและบารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า จานวน 8 รายการ
กองบารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า

29

23

แผนงาน Renovate อุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าเสื่ อมสภาพ
วงเงิน 179,560,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

179,560,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2561-2565
เพื่อให้สถานี ไฟฟ้ ามีความพร้ อมสาหรับการให้บริ การส่ งผ่าน
ก าลังไฟอย่างต่ อเนื่ อง และพัฒนาระบบการบ ารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ ในสถานี
ไฟฟ้า
สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ทั้ง 12 เขต
เงิ นลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 726,590,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิ นดาเนิ นการ
179,560,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 13)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดาเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

726,590,000

วงเงินดาเนินการ
ปี 2561-2562
547,030,000

ปี 2563
179,560,000

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป
-

เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า เป็ นการยืดอายุ
อุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า รวม 6 รายการ
กองบารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า
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แผนงานจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้าทดแทนสาหรับการจัดการทรัพย์ สิน
ระบบจาหน่ าย และสายส่ งไฟฟ้า
วงเงิน 457,909,624 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

343,000,000

105,559,500

สารองราคา

รวมทั้งสิ้น

9,350,124
457,909,624

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2560-2566

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทดแทนของเดิมที่เสื่ อมสภาพ ทาให้
ระบบจาหน่ ายและสายส่ งไฟฟ้ ามีประสิ ทธิ ภาพและมีเสถี ยรภาพในการ
จ่ายไฟ

3. สถานทีด่ าเนินการ

การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า 22/33 kV และ
ระบบสายส่ งไฟฟ้า 115 kV

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้ง สิ้ น 2,042,166,000 บาท ใช้
จากเงิ น รายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคและ / หรื อ เงิ นกู ้ใ นประเทศ ตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับ
วงเงินดาเนินการ 457,909,624 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 14)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดาเนินการ

ดาเนินการ
เต็มแผน

ปี 2560-2562

ปี 2563

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

1,530,000,000

1,187,000,000

343,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

512,166,000

397,256,376

114,909,624

-

2,042,166,000

1,584,256,376

457,909,624

-

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดหาอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า หลัก ในระบบจาหน่ า ยไฟฟ้ า 22/33 kV
และระบบสายส่ งไฟฟ้ า 115 kV สารองไว้เปลี่ยนทดแทนที่ชารุ ด จานวน
25 รายการ
กองบารุ งรักษาระบบไฟฟ้า
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แผนงานจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ และยานพาหนะสาหรับปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของ กฟภ.
วงเงิน 1,387,141,760 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้

736,795,000

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

625,600,000

สารองราคา

24,746,760
รวมทั้งสิ้น

1,387,141,760

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2562-2567
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ระบบไฟฟ้ า
ของ กฟภ. มี ก ารประเมิ น สภาพของอุ ป กรณ์ ใ นระบบไฟฟ้ า โดยใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสม และสนับสนุ นเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ยานพาหนะให้
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านใช้ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อ รองรั บ แผนงานบริ ห ารจัด การ
สิ นทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
การไฟฟ้าเขต 12 เขต และสานักงานใหญ่
วงเงิ นลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 2,653,888,290 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิ นดาเนิ นการ
1,387,141,760 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 15-28)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดาเนินการ

ดาเนินการ

ปี 2562

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

2,653,888,290

1,041,128,120

ปี 2563
1,387,141,760

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป
225,618,410

1. จัดหาเครื่ องมื อเพื่อปฏิ บตั ิ งานตามภารกิ จหลักของ กฟภ.
จานวน 215 รายการ
2. จัดหายานพาหนะส าหรั บใช้ ป ฏิ บ ตั ิ ง านตามภารกิ จหลัก
ของ กฟภ. จานวน 116 คัน
กองบารุ งรักษาระบบไฟฟ้า

35

23

แผนงานย้ ายแนวและเปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ ในระบบจาหน่ าย
และสายส่ งไฟฟ้ าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570
วงเงิน 1,874,231,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,400,000,000

474,231,000

รวมทั้งสิ้น

1,874,231,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2563 - 2570
เพื่อย้ายแนวระบบจาหน่ ายและสายส่ งไฟฟ้ าของ กฟภ. ตาม
แผนงานก่อสร้ างขยายถนน ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทาง
พิเศษ และปรั บปรุ งระบบจาหน่ า ย และสายส่ งไฟฟ้ า ที่ เสื่ อมสภาพ เพื่ อ
เสถียรภาพในการจ่ายไฟ
การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 9,392,027,960 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิน
ดาเนินการ 1,874,231,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดาเนินการ

วงเงินดาเนินการ
ปี 2563

เต็มแผน

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

7,044,000,000

1,400,000,000

5,644,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

2,348,027,960

474,231,000

1,873,796,960

9,392,027,960

1,874,231,000

7,517,796,960

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. ย้ายแนวระบบจาหน่าย และสายส่ งไฟฟ้า 685.63 วงจร - กม.
2. ปรั บปรุ งเพิ่มความมัน่ คงระบบจาหน่ ายและสายส่ งไฟฟ้ า
1,186.81 วงจร - กม.
รองผูว้ า่ การ (ปฏิบตั ิการและบารุ งรักษา)
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แผนงานปรับปรุ งและเพิม่ ประสิ ทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี งบประมาณ 2563
วงเงิน 701,531,908 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

วงเงิน

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า
สารองราคา

681,098,940
20,432,968
รวม

701,531,908

เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

526,000,000
175,531,908

รวมทั้งสิ้น

701,531,908

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2563-2565

2. วัตถุประสงค์

เพื่อ เพิ่ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ใ นการจ่า ยไฟ ลดปั ญ หาไฟดับ
การสู ญเสี ยโอกาสในการจ่ายไฟของสถานี ไฟฟ้ า ป้ องกันผลกระทบต่อ
ชี วิตและทรั พย์สินที่ เกิ ดขึ้ นจากการเกิ ดฟอลต์ในระบบการจ่ายไฟ และ
เพื่อ ให้มี ร ะบบควบคุ ม ที่ ส ามารถใช้ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สามารถรั บ ส่ ง ข้อ มู ล กับ ระบบ SCADA/DMS และระบบ Protection
Relay (IEC61850 Standard) ได้อย่างสมบู รณ์

3. สถานทีด่ าเนินการ

สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ในพื้นที่ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.
1, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟก.1, กฟก.3, กฟต.1, กฟต.2 และ กฟต.3

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 701,531,908 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิน
ดาเนินการ 701,531,908 บาท
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5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. งานจ้างเหมาเปลี่ ย น Static and Digital Transformer
Differential Relay ให้เป็ น Numerical Relay จานวน 17 สถานี วงเงิน
17,851,000 บาท
2. งานปรั บ ปรุ ง รี เ ลย์ร ะบบป้ อ งกัน พร้ อ มเชื ่ อ มต่อ กับ
ระบบ CSCS เดิ มที่ได้รับการปรับปรุ งแล้ว จานวน 14 สถานี วงเงิ น
109,998,000 บาท
3. งานจ้างเหมาปรับปรุ งระบบป้ องกัน เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์
ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850 จานวน 9 สถานี
วงเงิน 154,160,000 บาท
4. งานปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้ าด้วย
คอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 จานวน 17 สถานี วงเงิน 399,089,940 บาท
รองผูว้ า่ การ (ปฏิบตั ิการและบารุ งรักษา)
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แผนงานปรับปรุ งประสิ ทธิภาพกาลังผลิตสารองจ่ ายไฟฟ้า
วงเงิน 75,200,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

75,200,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2563-2565
เพื่อปรั บปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกาลังการผลิ ตสารองจ่าย
กระแสไฟฟ้ า เพิ่มความมัน่ คงในระบบจาหน่ ายด้วยเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
Mobile ของ กฟภ. และป้ องกันการขาดช่วงจากการเปลี่ยนการจ่ายไฟฟ้ า
จากระบบจาหน่ายมาเป็ นการจ่ายไฟฟ้าด้วยเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า Mobile
สานักงานใหญ่
เงิ น ลงทุ น ตามแผนงานรวมทั้ง สิ้ น 113,600,000 บาท ใช้
จากเงิ น รายได้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค โดยในปี 2563 ได้ รั บ วงเงิ น
ดาเนิ นการ 75,200,000 บาท (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 29)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดาเนินการ

วงเงินดาเนินการ
ปี 2563

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

113,600,000

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

75,200,000

38,400,000

1. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า Mobile ขนาด
300 กว. จานวน 4 เครื่ อง วงเงิน 9,200,000 บาท
2. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า Mobile ขนาด
500 กว. จานวน 4 เครื่ อง วงเงิน 10,000,000 บาท
3. จัดหา Mobile Rotary (Dynamic) UPS จานวน 2 ชุด วงเงิน
56,000,000 บาท
กองควบคุมระบบผลิต

กลุ่มสนับสนุน
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แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้ วนาแสงและอุปกรณ์ สารองคลังพัสดุ
สาหรับงานตรวจซ่ อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้ วนาแสง
พร้ อมค่ าดาเนินการ
วงเงิน 49,306,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

38,000,000

11,306,000

รวมทั้งสิ้น

49,306,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2564
เพื่อให้มีสายเคเบิลใยแก้วนาแสงและอุปกรณ์ประกอบรองรับ
การใช้งาน สาหรับปรับปรุ งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนาแสงในเส้นทาง
ที่มีการปรับปรุ งระบบสายส่ งและระบบจาหน่ายของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ให้มีความมัน่ คงในการใช้งานมากขึ้น
การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต และสานักงานใหญ่
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 223,845,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคและ / หรื อ เงิ นกู้ในประเทศตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิน
ดาเนินการ 49,306,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 30-31)
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หน่วย : บาท
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดาเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดาเนินการ
ปี 2559-2562

ปี 2563

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

167,000,000

129,000,000

38,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

56,845,000

45,534,000

11,306,000

-

รวม

223,845,000

174,534,000

49,306,000

-

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

1. ปรั บ ปรุ งเคเบิ ล ใยแก้ ว น าแสงที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งระบบ
จาหน่าย จานวน 60 กม. รวม 60 งาน
2. ปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนาแสง ป้ องกันกระรอกกัดแทะหรื อ
ชารุ ดในพื้นที่ภูเขามีระยะห่างเสามาก รวม 120 งาน
3. ตรวจซ่ อ มสายเคเบิ ล ใยแก้ว นาแสงที่ เ กิ น 300 เมตร
รวม 199 งาน
กองบริ หารเครื อข่ายสื่ อสาร
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แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ.
วงเงิน 351,670,709 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

351,670,709

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2562-2565
เพื่อยกระดับความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปรับปรุ งและ
พัฒนาระบบสื่ อ สาร ระบบเครื อข่ า ย โครงสร้ า งพื้ นฐานและฮาร์ ดแวร์
ต่ า งๆ ตลอดจนพัฒ นาระบบและการจัด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนย์ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
พื้นที่ให้บริ การของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 1,707,929,852 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิ นดาเนิ นการ
351,670,709 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 32)
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หน่วย : บาท
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดาเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1,707,929,852

วงเงินดาเนินการ
ปี 2562
1,081,686,486

ปี 2563
351,670,709

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป
274,572,657

จัดหาเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบทดแทนและ
เพิ่มเติม วงเงิน 351,670,709 บาท
ฝ่ ายสารสนเทศ
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แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้ เทคโนโลยี RFID และ
Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้ เป็ นแบบ Modern Warehouse
วงเงิน 342,533,600 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

342,533,600

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2562-2564
เพื่ อ พัฒ นาระบบบริ หารและจัด การพัส ดุ ค งคลัง โดยใช้
เทคโนโลยี RFID และ Barcode มาบริ หารจัดการพัส ดุ คงคลัง ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย มีการควบคุมการรับ -จ่ายพัสดุ การตรวจนับ และ
เชื่ อมโยงข้อมูลไประบบงานต่อเนื่ อง และรองรับการบริ หารจัดการข้อมูล
ให้เป็ นแบบ Big Data ในอนาคต
การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต และ กคพ.1-4
เงิ นลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 471,946,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิ นดาเนิ นการ
342,533,600 บาท
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หน่วย : บาท
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดาเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

471,946,000

วงเงินดาเนินการ
ปี 2562

ปี 2563

129,412,400

342,533,600

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป
-

1. งานจ้า งเหมาติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์
ประกอบ จานวน 96 แห่ง วงเงิน 222,133,600 บาท
2. งานจ้างเหมาติดตั้ง Gate Barrier พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จานวน 96 แห่ง วงเงิน 38,400,000 บาท
3. งานปรับปรุ ง Software เชื่ อมต่อกับระบบ Software ของ
โครงการ รซธ. และค่าบารุ งรักษา จานวน 1 ระบบ วงเงิน 82,000,000 บาท
ฝ่ ายพัสดุ
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แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้ านระบบงานและแพลตฟอร์ ม
วงเงิน 1,046,701,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

วงเงิน

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก
สารองราคา

1,016,214,603
30,486,397

รวม

1,046,701,000

เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

785,000,000
261,701,000

รวมทั้งสิ้น

1,046,701,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2563-2567
เพื ่อ สร้า งแพลตฟอร์ ม ดิจิท ลั ของ กฟภ. ที ่ส นับ สนุ น การ
ดาเนิ นงานทั้งองค์กรให้มีม าตรฐานและมีค วามมัน่ คง ปลอดภัยรองรับ
การเติบโตของธุ รกิ จ ปรับเปลี่ ยนสู่ องค์กรสมัยใหม่ (Next Generation
Enterprise) ใช้เทคโนโลยีดิจิท ลั สนับ สนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของระบบ
จาหน่ ายและบริ การลู กค้าอย่างรวดเร็ ว ยกระดับการให้บริ การลูกค้าด้วย
การสร้ า งความผูกพันที่ดีก บั ลู ก ค้าดิ จิทลั ในโลกแห่ งการเชื่ อมต่อ สร้ า ง
ความประทับ ใจแก่ป ระสบการณ์ ใ นการใช้บ ริ ก าร รวมไปถึ ง การ
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ และความเชื่ อมัน่ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั
พื้นที่ให้บริ การของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เงิ นลงทุ นตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 2,816,620,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคและ / หรื อ เงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงิ นในแต่ ละปี ต่ อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิ น
ดาเนินการ 1,046,701,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 33)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดาเนินการ

วงเงินดาเนินการ
ปี 2563

เต็มแผน

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

2,112,000,000

785,000,000

1,327,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

704,620,000

261,701,000

442,919,000

2,816,620,000

1,046,701,000

1,769,919,000

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. งานปรับปรุ งระบบเครื อข่ายในสานักงาน (ทดแทนและ
เพิ่มเติม) วงเงิน 321,593,253 บาท
2. SOC Improvement for IT-OT (ทดแทนและเพิ่มเติ ม)
วงเงิน 195,421,350 บาท
3. งานจัดหาระบบการบริ หารจัดการผลการดาเนินงานขององค์กร
(Enterprise Performance Management : EPM) วงเงิน 187,200,000 บาท
4. งานจัดหาระบบการบริ ห ารจัด การข้อ มู ล ภายในองค์ก ร
(Enterprise Content Management : ECM) วงเงิน 312,000,000 บาท
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ (สารสนเทศและสื่ อสาร)
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แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้ านสื่ อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2563
วงเงิน 1,279,277,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

วงเงิน

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า
สารองราคา

1,242,017,000
37,260,000
รวม

1,279,277,000

เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

959,000,000
320,277,000

รวมทั้งสิ้น

1,279,277,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2563-2565
เพื่ อ พั ฒ นาระบบสื่ อสารของ กฟภ. ให้ มี ช่ องสั ญ ญาณ
(Bandwidth) เพียงพอต่อการใช้งาน เพิ่ม Service Availability ปรับเปลี่ ยน
กระบวนการบริ หารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มี ความรวดเร็ ว ตอบสนอง
ความต้องการของสายงานต่าง ๆ ช่วยสนับสนุ นกระบวนการทางานภายในให้
มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น และยกระดับการบริ การลู กค้าให้สะดวกรวดเร็ ว มี
ความทันสมัยยิง่ ขึ้น
การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต และสานักงานใหญ่
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 1,279,277,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิน
ดาเนินการ 1,279,277,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 34-41)
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5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network วงเงิน 278,792,000 บาท
2. งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง ระยะทาง 3,600 กม.
วงเงิน 234,000,000 บาท
3. งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ. จานวน 65 แห่ ง วงเงิน
49,400,000 บาท
4. งานปรับปรุ งระบบวิทยุสื่อสาร วงเงิน 608,965,000 บาท
5. งานจัด หาระบบบริ ห ารจัดการโครงข่ า ย (NMS) ของ
อุปกรณ์สื่อสัญญาณ DWDM ทดแทนระบบบริ หารจัดการเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานนาน จานวน 24 ชุด วงเงิน 29,800,000 บาท
6. งานระบบตรวจสอบสายเคเบิ ล ใยแก้วนาแสงระยะไกล
(Remote Fiber Monitoring System : RFMS) แบบ In-Service สาหรับ
อุปกรณ์สื่อสัญญาณ DWDM จานวน 16 Nodes วงเงิน 27,800,000 บาท
7. งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมห้อง
สื่ อสารที่สานักงานการไฟฟ้า 64 แห่ง วงเงิน 13,260,000 บาท
ฝ่ ายสื่ อสารและโทรคมนาคม
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แผนงานการใช้ พืน้ ที่สานักงานใหญ่ กฟภ. ดาเนินการตามแผนแม่ บท
Phase B
วงเงิน 1,215,168,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

วงเงิน

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
สารองราคา

1,179,775,479
35,392,521
1,215,168,000

รวม
เงินกู้ในประเทศ

910,000,000
305,168,000
1,215,168,000

เงินรายได้ กฟภ.
รวมทั้งสิ้น

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2563-2569

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคารบนพื้ น ที่ ว่ า งของศู น ย์ฝึ กปฏิ บ ัติ ก าร
ไฟฟ้ าแรงสู ง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ,
ปรับปรุ งอาคาร LED และอาคาร 9 สานักงานใหญ่ กฟภ.

3. สถานทีด่ าเนินการ

ศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการไฟฟ้าแรงสู ง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม,
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และสานักงานใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 2,937,806,000 บาท ใช้
จากเงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคและ / หรื อ เงิ นกู้ในประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับ
วงเงินดาเนินการ 1,215,168,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดาเนินการ

วงเงินดาเนินการ
ปี 2563

เต็มแผน

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

2,164,000,000

910,000,000

1,254,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

773,806,000

305,168,000

468,638,000

2,937,806,000

1,215,168,000

1,722,638,000

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. งานก่ อสร้ างอาคารบนพื้นที่ ว่างของศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการ
ไฟฟ้ าแรงสู ง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อใช้เป็ นสานักงานและพื้นที่
ฝึ กงานของ รรช. (PEA Academy) วงเงิน 613,587,581 บาท
2. งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่วา่ งของ กฟอ. ลาดหลุ มแก้ว
จ.ปทุมธานี เพื ่อ ใช้เ ป็ นสานัก งาน กมต., กมป., กบค. และ กฟอ.
ลาดหลุ ม แก้ว วงเงิ น 566,187,898 บาท
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ (วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า)
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แผนงานเช่ ายานพาหนะ ปี 2563-2568
วงเงิน 666,603,321 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดยานพาหนะ

666,603,321

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2563-2568
เพื่อให้มียานพาหนะไว้ใช้งานตามภารกิ จงานประจาและงาน
ตามแผนปฏิ บตั ิ ซึ่ ง ยานพาหนะถื อเป็ นปั จจัยพื้ นฐานช่ วยสนับ สนุ นการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การแก้กระแสไฟฟ้ า
ขัดข้อง สามารถบริ การลูกค้าและผูใ้ ช้ไฟได้สะดวกรวดเร็ ว ยกระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า และทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
สานักงานใหญ่ และส่ วนภูมิภาค
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 666,603,321 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2563 ได้รับวงเงินดาเนิ นการ
666,603,321 บาท

5. เป้ าหมาย

ยานพาหนะสาหรับใช้งานรวม 730 คัน

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (อานวยการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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งานพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้ พลังงานสุ ทธิเป็ นศู นย์
(Net Zero Energy Building) สาหรับศูนย์ ฝึกปฏิบัตกิ ารไฟฟ้าแรงสู ง
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วงเงิน 42,077,200 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้าง

42,077,200

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ

ปี งบประมาณ 2563
เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ น และลงทุ นด้านพลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานในอาคารสานักงานของ กฟภ. และ
พัฒนาต้นแบบอาคารที่ ใช้พลังงานสุ ทธิ เป็ นศู นย์ (Net Zero Energy
Building)
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดาเนิ น การ 42,077,200 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค

5. เป้ าหมาย

พัฒนาอาคารศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการไฟฟ้าแรงสู งฯ ให้เป็ นต้นแบบ
อาคารที่ใช้พลังงานสุ ทธิเป็ นศูนย์ 1 แห่ง

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองส่ งเสริ มอนุรักษ์พลังงาน
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งานจัดหา Smart Meter และอุปกรณ์ ประกอบ
เพื่อสั บเปลีย่ นมิเตอร์ จานหมุนเดิมในพืน้ ที่การไฟฟ้าเมืองพัทยา
วงเงิน 280,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

280,000,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2563
จัดหา Smart Meter สาหรับสับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์ จานหมุน
เดิมให้ครอบคลุ มกับผูใ้ ช้ไฟฟ้ ารายใหม่ที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง Smart Meter
ในงานโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ในพื้นที่
การไฟฟ้าเมืองพัทยา
พื้นที่ กฟฟ. เมืองพัทยา
วงเงิ น ด าเนิ น การ 280,000,000 ใช้จ ากเงิ น รายได้ก าร
ไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 42)

5. เป้ าหมาย

1. Smart Meter 1 เฟส
2. Smart Meter 3 เฟส
3. อุปกรณ์ประกอบ

จานวน 68,000 เครื่ อง
จานวน 3,000 เครื่ อง
จานวน
1 รายการ

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริ ยะ
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แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้ หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพืน้ ที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
วงเงิน 130,828,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

130,828,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2562-2566
เพื่อให้ราษฎรในถิ่นทุรกันดารได้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน เข้าถึ ง
สาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน ลดการย้ายถิ่นฐาน และเสริ มสร้างความมัน่ คง
ตามแนวพื้นที่ชายแดนของประเทศ สมดังพระราชปณิ ธานที่ทรงตั้งไว้
พื้นที่ กฟน.1
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 337,000,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิ นดาเนิ นการ
130,828,000 บาท
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หน่วย : บาท
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดาเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

337,000,000

วงเงินดาเนินการ
ปี 2562

ปี 2563

108,000,000

130,828,000

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป
98,172,000

ก่อสร้ างขยายเขตบริ การไฟฟ้ าให้บา้ นเรื อนที่ยงั ไม่มีไฟฟ้ าใช้
ตามพื้นที่ชายแดน โดยครอบคลุมครัวเรื อนประมาณ 1,680 ครัวเรื อน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัตกิ ารทดสอบ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
วงเงิน 20,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

20,000,000

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

20,000,000

คาชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ าเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2563-2568
เ พื่ อ จั ด ตั้ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด พัฒนา
ขีดความสามารถการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟภ. ให้ครอบคลุมตามที่
มาตรฐานก าหนดในปั จ จุ บ ัน และรองรั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ใ นอนาคต
ตลอดจนรองรับการพัฒนาธุ รกิจใหม่ให้สอดคล้องกับการดาเนิ นงานของ
องค์กร
พื้นที่ กฟน.2, กฟฉ.3, กฟก.1, กฟก.3 และ กฟต.2
วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 1,876,000,000 บาท ใช้
จากเงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2563 ได้รับวงเงิน
ดาเนินการ 20,000,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดาเนินการ

วงเงินดาเนินการ
ปี 2563

เต็มแผน

คงเหลือ
ดาเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

1,392,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

484,000,000

20,000,000

464,000,000

1,876,000,000

20,000,000

1,856,000,000

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

-

1,392,000,000

จ้ า งที่ ป รึ กษาออกแบบรายละเอี ย ดการก่ อ สร้ า ง (Detail
Design) จานวน 1 งาน
กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า

หมวดสํ ารอง
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หมวดสารองราคา
วงเงิน 50,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ สมทบวงเงิ น ในกรณี ที่ ร ายการในงบลงทุ น เพื่ อ การ
ดาเนินงานปกติที่ได้รับอนุ มตั ิไว้แล้วมีราคาสู งกว่าที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งตามระเบียบ
ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กาหนดให้รัฐวิสาหกิจตั้งยอดสารองราคา
ได้ 10% ของยอดงบลงทุนที่ขออนุมตั ิ

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดาเนินการ 50,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค
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หมวดสารองกรณีจาเป็ นเร่ งด่ วน
วงเงิน 3,000,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ จัด หาทรั พ ย์สิ น เครื่ องใช้ ส านั ก งาน และเครื่ องมื อ
เครื่ อ งใช้ ข นาดเล็ ก ส าหรั บ ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค งานก่ อ สร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง อาคารส านัก งาน โรงเก็ บ พัส ดุ บ้า นพัก พนัก งาน ฯลฯ และ
สารองไว้เพื่องานปรับปรุ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพระบบไฟฟ้าในกรณี จาเป็ น
เร่ งด่วนที่มิได้ต้ งั รายการไว้ในงบลงทุน

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดาเนิ น การ 3,000,000,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค

งบลงทุนทีท่ าํ เป็ นโครงการ
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนที�ทําเป็นโครงการ ประจําปี 2563
หน่วย : บาท
รายการ
งบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
โครงการต่อเนื�อง
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 1 (คพส. 9.1)
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 2 (คพส. 9.2)
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 3 (คพส. 9.3)
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 4 (คพส. 9.4)
5. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื�นที�)
(คพพ.1)
6. พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 1 (คพจ.1)
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 1 (คพญ.1)
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที� 2 (คพพ.2)
รวม
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื�นที�ทํากินทางการเกษตร ระยะที� 2 (คขก.2)
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที� 2 (คฟม.2)
รวม
รวมโครงการต่อเนื�อง
โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
11. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 2 (คพญ.2)
12. พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 2 (คพจ.2)
13. โรงไฟฟ้าพลังนํ�าชุมชน
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

รวม

530,000,000
500,000,000
2,952,925,000
348,296,000
190,000,000

432,075,000
19,000,000

530,000,000
500,000,000
3,385,000,000
348,296,000
209,000,000

20,600,710,000
1,729,000,000
300,000,000
27,150,931,000

576,500,000
100,000,000
1,127,575,000

20,600,710,000
2,305,500,000
400,000,000
28,278,506,000

430,000,000
1,247,000,000
1,677,000,000
28,827,931,000

416,000,000
416,000,000
1,543,575,000

430,000,000
1,663,000,000
2,093,000,000
30,371,506,000

450,000,000
3,800,000,000
4,250,000,000
33,077,931,000

150,000,000
1,267,273,000
21,000,000
1,438,273,000
2,981,848,000

600,000,000
5,067,273,000
21,000,000
5,688,273,000
36,059,779,000

โครงการต่ อเนื่อง

กลุ่มเครื อข่ ายและบริการ
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1. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 530,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

-

530,000,000

-

รวมทั้งสิ้ น

530,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

12 ปี (2554 - 2565)
- เพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่เพิม่ ขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า
- เพื่อแก้ไขและลดปั ญหาในการปฏิบตั ิการบํารุ งรักษา และ
หน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ภาคเหนือ
เงิ นลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 7,060,000,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

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

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554-2562

ปี 2563

4,464,000,000
1,765,000,000

530,000,000
-

301,000,000
-

7,060,000,000 6,229,000,000

530,000,000

301,000,000

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

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2562 ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง

21
21
325
10

21
16
300
10

1
10
-

4
15
-

%

100

85.50

2.50

12.00

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รั บความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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2. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2
วงเงิน 500,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

500,000,000

-

รวมทั้งสิ้ น

500,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

12 ปี (2554 - 2565)
เพื่ อ ให้ส ามารถจ่ า ยไฟฟ้ า ได้อ ย่า งเพี ย งพอ มี ค วามมั่น คง
เชื่ อถื อได้ สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่ม ขึ้น และลด
ปั ญ หาในด้า นการปฏิ บ ัติ ก ารและบํา รุ ง รั ก ษา ตลอดจนลดหน่ ว ย
สู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,540,000,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั 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 2554-2562

ปี 2563

2,885,917,139.58 2,385,917,139.58 500,000,000.00
1,654,082,860.42 1,654,082,860.42
-

-

4,540,000,000.00 4,040,000,000.00 500,000,000.00

-

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2562 ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

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

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
เอ็มวีเอ

17
18
212
575

13
7
212
575

4
5
-

6
-

5.คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6.ทั้งโครงการ

%

100

73.21

13.46

13.33

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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3. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3
วงเงิน 3,385,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

2,952,925,000

432,075,000

รวมทั้งสิ้ น

3,385,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

14 ปี (2554 - 2567)
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า และเพื่อลดปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการ
และบํารุ งรักษา ตลอดจนลดหน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ภาคกลาง
เงิ นลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 15,085,000,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

รวม

คงเหลือ
ดําเนินการ

ปี 2554-2562

ปี 2563

8,361,075,000
3,338,925,000

2,952,925,000
432,075,000

-

15,085,000,000 11,700,000,000

3,385,000,000

-

ทั้งโครงการ
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

วงเงินดําเนินการ

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

ปี ต่ อไป

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. เพิ่ม Bay และเพิ่มหม้อแปลง
5.คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6 ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2562 ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง

38
59
203
15

32
40
156.2
15

6
3
17.5
-

16
29.3
-

%

100

77.21

8.41

14.38

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รั บความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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4. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4
วงเงิน 348,296,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

348,296,000

-

รวมทั้งสิ้ น

348,296,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

12 ปี (2554 - 2565)
- รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
- เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า และลด
ปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
- ลดหน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ภาคใต้
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,485,000,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศตามความเหมาะสม
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

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554-2562

ปี 2563

3,084,823,585.66 2,736,527,585.66 348,296,000.00
1,400,176,414.34 1,400,176,414.34
-

-

4,485,000,000.00 4,136,704,000.00 348,296,000.00

-

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสายส่ ง
3. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
4. เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
5คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2562 ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง
เอ็มวีเอ

12
255
12
625

12
202
7
625

40
5
-

13
-

%

100

84.39

14.34

1.27

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พืน้ ที่)
วงเงิน 209,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

19,000,000

190,000,000

-

รวมทั้งสิ้ น

209,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

10 ปี (2559 - 2568)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้ า โดยการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ
สายส่ งไฟฟ้าแรงดัน 115 เควี ขยายระบบแรงดัน 22/33 เควี รวมทั้ง
ก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้ าแรงตํ่า 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
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-

72

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

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

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2562

ปี 2563

2,273,000,000
867,000,000

1,341,000,000
848,000,000

190,000,000
19,000,000

742,000,000
-

3,140,000,000

2,189,000,000

209,000,000

742,000,000

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

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559-2562 ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
วงจร-กม.

5
6
1
158
1,174

3
2
1
56
555

1
20
100

2
3
82
519

%

100

40

10

50

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559
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6. โครงการพัฒนาระบบส่ งและจําหน่ าย ระยะที่ 1
วงเงิน 20,600,710,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

-

20,600,710,000

-

รวมทั้งสิ้ น

20,600,710,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

7 ปี (2559 - 2565)
- พัฒนาระบบไฟฟ้ า และก่ อสร้ า งสถานี ไฟฟ้ า ให้ ส ามารถ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิม่ ขึ้นได้อย่างเพียงพอ
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพความมั่น คงและความเชื่ อ ถื อ ได้ข อง
ระบบไฟฟ้า และลดปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการและการบํารุ งรักษา
- เพิ่มขีดความสามารถและประสิ ทธิ ภาพของระบบส่ งและ
ระบบจําหน่ายให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปลอดภัย
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 62,678,710,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

41,882,710,000
20,796,000,000

21,282,000,000 20,600,710,000
20,796,000,000
-

-

62,678,710,000

42,078,000,000 20,600,710,000

-

รวม

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการปี ถัดไป

ปี 2559-2562

ปี 2563
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5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
แผนงานที่ 1
1.1 ก่อสร้างสถานี ไฟฟ้า/ลานไก
1.2 เพิ่ม/เปลี่ยนหม้อแปลง
1.3 สายส่ งรองรับสถานี ไฟฟ้า
1.4 ซื้ อที่ดินล่วงหน้าสําหรับก่อสร้างสถานี
ในแผนฯ ถัดไป
แผนงานที่ 2
2.1 สายส่ งลูปไลน์
- ก่อสร้างสายส่ งลูปไลน์
- ติดตั้งสวิตซ์เกียร์ ระบบ 115 เควี
เพิ่มเติม
2.2 ปรับปรุ งสถานี ไฟฟ้ าของ กฟภ.
แผนงานที่ 3 และ 4
3.1 ก่อสร้างและปรับปรุ งระบบสายจําหน่าย
แรงสู งเหนื อดิน 22/33 เควี
3.2 ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู งใต้ดิน
3.3 ก่อสร้างและปรับปรุ งระบบจําหน่าย
แรงสู งสายแยกย่อย
3.4 ก่อสร้างและปรับปรุ งระบบจําหน่าย
แรงตํ่า
3.5 ติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย
3.6 ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์
3.7 ติดตั้งเอวีอาร์
3.8 ติดตั้งมาร์มาสเตอร์
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ

6. สถานะของโครงการ

แผนงาน
ปี 2559ปี 2563
2562

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้ง
โครงการ

แห่ง
เอ็มวีเอ
วงจร-กม.
แห่ง

72
1,475
1,309
54

13
550
500
-

59 (20%) 59 (80%)
925 (30%) 925 (70%)
809 (40%) 809 (60%)
54 (70%) 54 (30%)

วงจร-กม.
เบย์

288.40
10

31.40
1

257 (45%) 257 (55%)
9 (45%)
9 (55%)

แห่ง

18

1

17 (30%)

17 (70%)

วงจร-กม. 14,847.20

11,198

วงจร-กม.
วงจร-กม.

23
5,763

23
5,763

3,649.20
(35%)
-

3,649.20
(65%)
-

วงจร-กม.

12,130

12,130

-

-

-

-

31

30

เควีเอ
ชุด
ชุด
ชุด
%

1,785,865 1,785,865
90
90
47
47
142
142
100

39

เป้ าหมาย
ปี ที่เหลือ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2559
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7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
วงเงิน 2,305,500,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

-

1,729,000,000

576,500,000

รวมทั้งสิ้ น

2,305,500,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

7 ปี (2560 - 2566)

2. วัตถุประสงค์

ปรั บ ปรุ งและติ 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 ได้ ข องระบบไฟฟ้ า
รวมทั้งปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สวยงาม

3. สถานทีด่ ําเนินการ

1.เทศบาลนครเชี ย งใหม่ 2.เทศบาลนครนครราชสี มา
3.เมืองพัทยา 4. เทศบาลนครหาดใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 11,668,560,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
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

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560-2562

ปี 2563

8,748,560,000
2,920,000,000

3,866,000,000
1,290,000,000

1,729,000,000 3,153,560,000
576,500,000 1,053,500,000

11,668,560,000

5,156,000,000

2,305,500,000 4,207,060,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2560-2562 ปี 2563 ปี ทีเ่ หลือ

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (GIS)
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ก่อสร้างระบบจําหน่ายใต้ดิน
22/33 เควี

แห่ง
สถานี
วงจร-กม.
วงจร-กม.

3
4
55.50
119

2
20

1
1
6.40
20

3
49.10
79

5. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายแรงสู ง
เหนือดิน
6. งานรองรับระบบสื่ อสาร

วงจร-กม.

459.74

69

80

310.74

วงจร-กม.

119

20

20

79

%

100

12.31

17.56

70.13

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2560
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8. 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

8 ปี (2560 - 2567)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้ ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และด้านเศรษฐศาสตร์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้แก่ จ.เชียงราย,
จ.นครพนม, จ.กาญจนบุรี และ จ.นราธิวาส

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,000,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

ปี 2560-2562

ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

3,000,000,000
1,000,000,000

1,451,000,000
484,000,000

300,000,000 1,249,000,000
100,000,000 416,000,000

4,000,000,000

1,935,000,000

400,000,000 1,665,000,000

ปี 2563

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
3. เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
4. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
5. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
6. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2560-2562 ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

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

3
4
4
129
939
651

2
1
1
40
270
130

2
40
350
300

1
1
3
49
319
221

%

100

32.84

27.81

39.35

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
1 สิ งหาคม 2560

กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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9. โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให้ พืน้ ที่ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 2
วงเงิน 430,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

-

430,000,000

-

รวมทั้งสิ้ น

430,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

6 ปี (2559 - 2564)
เพื่อจัดหาบริ การไฟฟ้ าให้พ้ืนที่ ทาํ กิ นทางการเกษตร เป็ นการ
สนับสนุ นการประกอบอาชี พของเกษตรกร ให้สามารถใช้ไฟฟ้ าเป็ น
ปั จจัยการผลิ ตทางการเกษตร ช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ต เป็ นการพัฒนา
เศรษฐกิ จแบบพอเพี ย งของครั วเรื อนเกษตรกรพื้ นฐาน ก่ อให้ เกิ ด
ความยัง่ ยืนในการพัฒนาชนบท
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,030,000,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั 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 2559-2562

ปี 2563

1,230,000,472.46
799,999,527.54

800,000,472.46
799,999,527.54

430,000,000
-

-

2,030,000,000

1,600,000,000

430,000,000

-

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

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

6. สถานะของโครงการ

%

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559-2562 ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

2,500
3,800
2,200
40,600

2,000
3,040
1,760
32,300

500
760
440
8,300

-

100

80

20

-

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2559
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10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ บ้านเรื อนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2
วงเงิน 1,663,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,247,000,000

416,000,000

รวมทั้งสิ้ น

1,663,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

8 ปี (2561 - 2568)
เพื่ อเร่ งรั ดขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ครั วเรื อนในพื้ นที่ ชนบท
ได้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรื อนตามนโยบายของรัฐบาล
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 6,565,000,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั 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 2561 - 2562

ปี 2563

4,923,000,000
1,642,000,000

2,398,000,000
800,000,000

1,247,000,000 1,278,000,000
416,000,000 426,000,000

6,565,000,000

3,198,000,000

1,663,000,000 1,704,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2561-2562 ปี 2563

1. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง วงจร-กม. 3,550
2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า วงจร-กม. 21,220
3. ติดตั้งหม้อแปลง
เควีเอ 156,530
4. ติดตั้งมิเตอร์
ชุด
141,960
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

%

100

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

888
5,308
39,153
35,510

888
5,308
39,153
35,510

1,774
10,604
78,224
70,940

25

25

50

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
24 เมษายน 2561

โครงการใหม่

กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2
วงเงิน 600,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

450,000,000

150,000,000

รวมทั้งสิ้ น

600,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

4. แผนการใช้ เงิน

6 ปี (2563 - 2568)
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.เทศบาลนครนครสวรรค์ 2.เทศบาลนครขอนแก่ น
3.เทศบาลเมืองหัวหิ น 4. เทศบาลนครภูเก็ต
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 7,900,000,000 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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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2563

1. เงินกูใ้ นประเทศ

5,925,000,000

450,000,000

5,475,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

1,975,000,000

150,000,000

1,825,000,000

รวม

7,900,000,000

600,000,000

7,300,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 22/33 เควี ใต้ดิน

วงจร-กม.

117

9

108

2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่าใต้ดิน

วงจร-กม.

788

63

725

3. งานรองรับระบบสื่ อสาร

วงจร-กม.

107

7

100

%

100

8

92

รายการ

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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12. โครงการพัฒนาระบบส่ งและจําหน่ าย ระยะที่ 2
วงเงิน 5,067,273,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

3,800,000,000

1,267,273,000

รวมทั้งสิ้ น

5,067,273,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

7 ปี (2563 - 2569)

2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

พัฒนาระบบไฟฟ้ าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื่อให้สามารถ
จ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมัน่ คง รองรับความต้องการไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 77,334,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2563

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

57,999,000,000

3,800,000,000

54,199,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

19,335,000,000

1,267,273,000

18,067,727,000

รวม

77,334,000,000

5,067,273,000

72,266,727,000

แหล่ งเงินลงทุน
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5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย แผนงาน
ทั้งโครงการ ปี 2563

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างระบบ 115/22, 33 เควี
1.1 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

แห่ง

62

-

62

1.2 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลานไก

แห่ง

7

-

7

เอ็มเอวี

875

-

875

1.4 สายส่งรองรับสถานีไฟฟ้า

วงจร-กม.

1,234

-

1,234

1.5 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ 115 เควี

ชุด

3

-

3

วงจร-กม.

546

-

546

2.2 ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.

แห่ง

22

-

22

2.3 ติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ 115 เควี

ชุด

30

-

30

3.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุ ง/เปลี่ยนสาย ระบบจําหน่ายสายหลัก

วงจร-กม.

10,612

-

10,612

3.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/ปรับปรุ งแรงดัน/สื่ อสาร

ชุด

11,129

-

11,129

4.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุ งระบบจําหน่ายแรงตํ่า

วงจร-กม.

18,260

1,110

17,150

4.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุ งระบบจําหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย

วงจร-กม.

9,600

469

9,131

เอ็มวีเอ

2,920

255

2,665

4.4 ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ

ชุด

53,155

2,818

50,337

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

4.29

95.71

1.3 เพิ่ม/เปลี่ยน หม้อแปลง

2. งานเพิ่มความเชื่อถือได้
2.1 สายส่งลูปไลน์

3. งานก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง 22, 33 เควี

4. งานก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย และระบบ
จําหน่ายแรงตํ่า

4.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุ ง หม้อแปลงจําหน่าย

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ สกพ. และ สศช. พิจารณา
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13. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํา้ ชุมชน
วงเงิน 21,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

21,000,000

รวมทั้งสิ้ น

21,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

4 ปี (2563 - 2566)

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาศักยภาพพลังงานนํ้าในพื้นที่ จ.ตาก พร้อมทั้ง

จัด หาที่ มี ค วามเหมาะสมในการดํา เนิ น การจัด ทํา โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังนํ้าชุมชน
- เพื่อลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงหลักที่
มีอยูอ่ ย่างจํากัดและเพิ่มสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิต
ไฟฟ้า
- เพื่อศึกษาความเหมาะสมการเชื่ อมต่อระบบผลิตไฟฟ้ า
ด้วยพลังงานนํ้าขนาดเล็กกับระบบจําหน่ายในพื้นที่ จ.ตาก รวมทั้ง
รับรองการจ่ายไฟแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Grid) ใน
อนาคตต่อไป
3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

พื้นที่ภาคเหนือ
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 190,000,000 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

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2563

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

-

142,000,000

1. เงินกูใ้ นประเทศ

142,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

48,000,000

21,000,000

27,000,000

รวม

190,000,000

21,000,000

169,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. งานเครื่ องจักรกลไฟฟ้าพลังนํ้า

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2563

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ชุด

1

จัดทําสัญญา
จ้างเหมา
สํารวจและ
ออกแบบ

1

%

100

100

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

