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แผนปฏิบัติและงบประมาณประจาปี 2563
การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรไฟฟ้ำนครหลวงปี 2560 – 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ซึ่งครอบคลุมแผนปฏิบัติและงำนตำมภำรกิจ เพื่อตอบสนองกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ ภำยใต้วิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้ว่ำ “พลังงำนเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหำนคร” โดยมีวงเงินงบประมำณรวม 126,585.218 ล้ำนบำท
เพื่อรองรับประเด็นยุทธศำสตร์ขององค์กร มีรำยละเอียด ดังนี้

งบประมาณจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2563
จำนวนเงิน : ล้ำนบำท

งบประมาณปี 2563
แผนปฏิบัติ

งานตามภารกิจ

จานวน งบประมาณ

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้า
สู่ความเป็นเลิศ
2. พัฒนาระบบบริการดิจิทัล
3. สร้างการเติบโต
4. บริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ
รวม

รวม
งบประมาณ

2

9,267.541

102,894.576

112,162.117

3
4
3
3
15

29.000
40.000
26.100
9,362.641

5,544.404
4,367.712
3,893.039
522.846
117,222.577

5,573.404
4,367.712
3,933.039
548.946
126,585.218
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แผนภูมิที่ 1: สัดส่วนงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2563

แผนภูมิที่ 2: สัดส่วนงบประมาณปี 2563
จาแนกตามแผนปฏิบัตแิ ละงานตามภารกิจ (จำนวนเงิน : ล้ำนบำท)
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สรุปแผนปฏิบัติและงบประมาณประจาปี 2563
แผนปฏิบัติและงบประมำณประจำปี 2563 เป็นกำรแสดงแผนและงำนตำมภำรกิจที่จะดำเนินงำน
ในปี 2563 ของแผนปฏิบัติเชิงยุทธศำสตร์กำรไฟฟ้ำนครหลวงปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติและงานตามภารกิจ

งบทาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าสู่ความเป็นเลิศ
แผนปฏิบัติ
1.1 แผนจัดกำรระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ
3.000
(Smart Energy System)
1.2 แผนเปลี่ยนสำยอำกำศเป็นสำยใต้ดิน
รวม แผนปฏิบัติ
งานตามภารกิจ
รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริการดิจิทัล
แผนปฏิบัติ
2.1 แผนเสริมสร้ำงศักยภำพกิจกำร Retail
2.2 แผนรักษำลูกค้ำรองรับกำรแข่งขัน
2.3 แผน MEA E - Service 4.0
รวม แผนปฏิบัติ
งานตามภารกิจ
รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างการเติบโต
แผนปฏิบัติ
3.1 แผนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพธุรกิจบริกำร
(Service Provider)
3.2 แผนพัฒนำและดำเนินธุรกิจ Smart Energy
Solutions
3.3 แผนบริหำรค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ
3.4 แผนบริหำรกำรลงทุนให้ได้ตำมแผน
รวม แผนปฏิบัติ

จำนวนเงิน : ล้ำนบำท
งบประมาณปี 2563
งบลงทุน
รวม

230.000

233.000

9,034.541

9,034.541

3.000
2,291.876
2,294.876

9,264.541
100,602.700
109,867.241

9,267.541
102,894.576
112,162.117

2.500
12.500
0.500
15.500
5,008.418
5,023.918

5.000
8.500
13.500
535.986
549.486

7.500
21.000
0.500
29.000
5,544.404
5,573.404

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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งบประมาณปี 2563
งบทาการ
งบลงทุน
งานตามภารกิจ
2,456.739
1,910.973
รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
2,456.739
1,910.973
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติ
4.1 แผนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรต้นทุนบุคลำกร
4.2 แผนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบุคลำกรให้ทันต่อ
31.500
ควำมเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติและงานตามภารกิจ

4.3 แผนสร้ำงควำมผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่
พร้อมเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลง
รวม แผนปฏิบัติ
งานตามภารกิจ
รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ
แผนปฏิบัติ
5.1 แผนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
5.2 แผนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน
5.3 แผนสร้ำงองค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
อย่ำงยั่งยืน ตำมแนวทำง ITA (Integrity and
Transparency Assessment)
รวม แผนปฏิบัติ
งานตามภารกิจ
รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
รวม แผนปฏิบัติ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5)
รวม งานตามภารกิจ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5)
รวมทั้งสิ้น

รวม
4,367.712
4,367.712

31.500

8.500

-

8.500

40.000
512.120
552.120

3,380.919
3,380.919

40.000
3,893.039
3,933.039

15.670
9.430

-

15.670
9.430

1.000

-

1.000

26.100
522.846
548.946
84.600
10,791.999
10,876.599

9,278.041
106,430.578
115,708.619

26.100
522.846
548.946
9,362.641
117,222.577
126,585.218

งบประมาณประจาปี 5263
จาแนกตามประเภทงบประมาณ
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งบประมาณประจาปี 5263
งบประมาณประจาปี 2563 ประกอบด้วย งบประมาณทาการ มีประมาณการรายได้รวม 208,210.069
ล้ า นบาท ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 202,230.239 ล้ า นบาท ก าไรสุ ท ธิ 5,979.830 ล้ า นบาท และ
งบประมาณลงทุน มีวงเงินดาเนินการรวม 115,708.619 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน รวม 21,910.869
ล้านบาท

งบประมาณทาการปี 5263
งบประมาณท าการปี 2563 ได้ จั ด ท าให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า พยากรณ์ ค วามต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า ที่
เปลี่ ย นแปลง โดยมี ป ระมาณการรายได้ ร วม 208,210.069 ล้ า นบาท ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยรวม
202,230.239 ล้านบาท และประมาณการกาไรสุทธิ 5,979.830 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.87 ของประมาณการ
รายได้ มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้


ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 208,210.069 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทาประมาณรายได้จากการขาย
พลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ภายใต้ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้า ฉบับเดือน
กันยายน 2561 ซึ่งคาดว่ารายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2563 เป็นจานวน 201,723.189
ล้านบาท หรือร้อยละ 96.89 ของประมาณการรายได้
2. รายได้การค้าและงานรับเหมา เป็นรายได้จากค่าบริการภายในสถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่
ค่าบริการเดิน สาย และติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงต่าแรงสูงระบบพิเศษ ค่าบริการออกแบบและติดตั้งระบบ
ปรับอากาศ ค่าบริการซ่อมและบารุงรักษาลิฟต์ ค่าบริการให้เช่าสายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าบริการทดสอบ
อุป กรณ์ ไฟฟ้า ค่าบริการติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าสารอง ค่าบริการติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้ าต่อเนื่อง
(UPS) ค่าบริการติดตั้งระบบสื่อสาร ค่าบริการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า คาดว่ารายได้การค้าและงานรับ เหมาในปีงบประมาณ 2563 เป็นจานวน 3,438.743 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1.65 ของประมาณการรายได้
3. รายได้เงินสมทบการก่อสร้างระบบจาหน่าย เป็นรายได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บจาก
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อนามาสมทบในการก่อสร้างสินทรัพย์และอุปกรณ์ในการจาหน่าย ซึ่งรับรู้เป็น รายได้ตามอัตรา
ร้อยละที่สอดคล้องกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ในระบบจาหน่ายคาดว่ารายได้เงินสมทบการก่อสร้างฯ
ในงบประมาณปี 2563 เป็นจานวน 1,067.314 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.51 ของประมาณการรายได้
4. รายได้จากการดาเนินงานด้านไฟฟ้า เป็นรายได้ค่าบริการติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าอุปกรณ์และ
หม้อแปลงไฟฟ้า ค่าปรับลักต่อไฟ ค่าต่อกลับ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor) และอื่นๆ ทางด้านไฟฟ้า
คาดว่ารายได้อื่นด้านไฟฟ้า ในปีงบประมาณ 2563 เป็นจานวน 705.097 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.34 ของ
ประมาณการรายได้
5. รายได้อื่น เป็นรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยรับ และรายได้เบ็ดเตล็ด ได้แก่ รายได้จากการชดใช้
ค่าเสียหาย ค่าปรับอื่น ค่าปรับรับชาระค่าไฟฟ้าเกินกาหนด รายรับทางการแพทย์ ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ฯลฯ
และส่วนแบ่งผลกาไรจากเงินลงทุน คาดว่ารายได้อื่นในปีงบประมาณ 2563 เป็นจานวน 1,275.726 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 0.61 ของประมาณการรายได้
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ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายประจาปี 2563 จานวน 202,230.239 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายจากการซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ภายใต้ค่ าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าฉบับเดือนกันยายน
2561 ซึ่งคาดว่ามีค่าซื้อพลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2563 จานวน 157,796.526 ล้านบาท หรือร้อยละ
78.03 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
5. เงินชดเชยรายได้ให้ กฟภ. จานวน 19,202.710 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.50 ของประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
3. ต้นทุนการค้าและงานรับเหมา เป็นต้นทุนจากการดาเนินงานในการให้บริการลูกค้า จานวน
2,777.162 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.37 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
4. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และงานของ
องค์กร จานวน 10,876.599 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.38 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งจาแนกเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากร จานวน 9,995.356 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น ๆ จานวน 881.243 ล้านบาท
2. ค่ า ใช้ จ่ ายทางการเงิ น และบั ญ ชี จ านวน 11,577.242 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.72 ของ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
 ค่าเสื่อมราคา จานวน 9,348.244 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.62 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ที่เกิดจากการลงทุน เพื่อขยายและพัฒนาระบบ
จาหน่ายพลังไฟฟ้า
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จานวน 540.710 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.27 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย รายการขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้ระยะยาว
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 ดอกเบี้ยจ่าย จานวน 1,688.288 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.83 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
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ประมาณการกาไรสุทธิ

รายได้
ขายพลังงานไฟฟ้า
รายได้การค้าและงานรับเหมา
รายได้เงินสมทบการก่อสร้างระบบจาหน่าย
รายได้จากการดาเนินงานด้านไฟฟ้า
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า
เงินชดเชยรายได้ให้ กฟภ.
ต้นทุนงานการค้าและรับเหมา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและบัญชี
กาไรสุทธิ
เงินสดเพื่อใช้ในการลงทุน

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
208,210.069
201,723.189
3,438.743
1,067.314
705.097
1,275.726
202,230.239
157,796.526
19,202.710
2,777.162
10,876.599
11,577.242
5,979.830
11,904.662

ร้อยละ
100.00
96.89
1.65
0.51
0.34
0.61
100.00
78.03
9.50
1.37
5.38
5.72
2.87

งบประมาณลงทุนปี 2563
งบประมาณลงทุนปี 2563 วงเงินดาเนินการรวม 115,708.619 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม
21,910.869 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณลงทุนที่ทาเป็น โครงการ ซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องของ
แผนปรั บ ปรุ งและขยายระบบจ าหน่ ายพลั งไฟฟ้ า ฉบั บ ที่ 10 ปี 2551-2554 (ฉบั บ ปรับ ปรุง ) ฉบั บ ที่ 11
ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 และแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการพลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
สาหรับงบประมาณลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติเป็นการจัดหาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานทั่วไป
ซึ่งการลงทุนดังกล่าวสามารถรองรับการขยายตัวตามค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าและรองรับการ
ดาเนินงานของ กฟน.
จานวนเงิน : ล้านบาท
งบประมาณลงทุน
รายการ
วงเงินดาเนินการ
วงเงินเบิกจ่ายลงทุน
1. งบประมาณลงทุนที่ทาเป็นโครงการ
86,505.693
17,398.371
2. งบประมาณลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ
29,202.926
4,512.498
รวม
112,708.619
51,910.869
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งบประมาณลงทุนที่ทาเป็นโครงการ

งบประมาณลงทุนที่ทาเป็นโครงการปี 2563 วงเงินดาเนินการ จานวน 86,505.693 ล้านบาท วงเงิน
เบิกจ่ายลงทุน จานวน 17,398.371 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงและขยายระบบจาหน่าย
พลั งไฟฟ้ าของ กฟน. ให้ ส ามารถรองรั บ ความต้ องการพลั งไฟฟ้ าที่ จะเพิ่ มขึ้นในปี 2563 ได้อย่างเพี ยงพอ
ทัน ตามความต้องการพลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าและเพื่อเสริมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย
แผนปรั บ ปรุ งและขยายระบบจ าหน่ ายพลั งไฟฟ้ า ฉบั บ ที่ 10 ปี 2551-2554 (ฉบั บ ปรับ ปรุง ) ฉบั บ ที่ 11
ปี 2555-2559 (ฉบับ ปรับ ปรุง ) ฉบั บที่ 12 ปี 2560-2564 วงเงินดาเนินการจานวน 47,975.466 ล้ านบาท
วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน 14,316.105 ล้านบาท
5. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ความรับผิดชอบชั้นในของการไฟฟ้านครหลวง อาทิ ช่วงแยกเตาปูน - แยก
ติวานนท์, ถนนวงศ์สว่าง, ถนนนครอินทร์ และตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งเป็นการดาเนินงานยุทธศาสตร์
การไฟฟ้านครหลวงและงานตามภารกิจที่มุ่งสนองต่อนโยบายภาครัฐบาลและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก แผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น มหานครแห่งอาเซียน วงเงินดาเนินการ
จานวน 37,118.186 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน 2,771.254 ล้านบาท
3. สารองเผื่อขาด เป็นกรอบวงเงินรวมเพื่อรองรับภาระงานในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือ
มิได้จัดสรรงบประมาณไว้ วงเงินดาเนินการ จานวน 1,101.029 ล้านบาท
4. ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง วงเงินดาเนินการ และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน 311.012 ล้านบาท


งบประมาณลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ

งบประมาณลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติปี 2563 วงเงินดาเนินการ จานวน 29,202.926 ล้านบาท
วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน 4,512.498 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. งบประมาณลงทุนที่ขออนุมัติรายปี อาทิ การจัดหาเครื่องใช้ประจาสานักงาน อุปกรณ์และ
เครื่องมือทั่วไป ยานพาหนะ อาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร วงเงินดาเนินการ จานวน 1,720.814 ล้านบาท
วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน 654.868 ล้านบาท
5. งบประมาณลงทุนที่จัดทาเป็นแผนระยะยาว เป็นการลงทุนที่มีลักษณะต่อเนื่องหรือต้องทา
เป็นประจา สามารถกาหนดเป็นแผนการลงทุนล่วงหน้าได้เกินกว่า 1 ปี มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแผน
ที่ชัดเจน เช่น แผนก่อสร้างอาคารที่ทาการการไฟฟ้านครหลวงเขต แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่ อ สาร (ICT) แผนจั ด หายานพาหนะและยานพาหนะเครื่ อ งมื อ กลของ กฟน. แผนงานประสาน
สาธารณู ป โภค และแผนโครงการศูน ย์ ฝึ กอบรมและทดสอบทักษะของ กฟน. เป็น ต้น เพื่อเป็ นการสร้าง
ทรั พ ย์ สิ น ใหม่ และเพื่ อ ทดแทนของเดิ ม ที่ ช ารุ ด หมดสภาพการใช้ งานรวมทั้ งการปรั บปรุ งต่ อเติ มสถานที่
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้อยู่ในระดับสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด วงเงินดาเนินการ จานวน 27,158.313 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน 3,847.169 ล้านบาท
3. เงินสารองเผื่อขาด วงเงินดาเนินการ 323.799 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน 10.461 ล้านบาท
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วงเงินเบิกจ่ายลงทุนปี 5263 จานวน 21,910.869 ล้านบาท มีแหล่งที่มาของเงินลงทุน โดยใช้
เงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง จานวน 9,910.869 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.23 ของวงเงินวงเงินเบิกจ่าย
ลงทุน และเงินกู้ในประเทศ จานวน 12,000.000 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.77 ของวงเงินวงเงินเบิกจ่ายลงทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาเงินลงทุน
- เงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง
- เงินกู้ในประเทศ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินเบิกจ่ายลงทุน
(ล้านบาท)
9,910.869
12,000.000
21,910.869

ร้อยละ
45.23
54.77
100.00

สรุปงบประมาณลงทุนปี 2563
งบประมาณลงทุนที่ทาเป็นโครงการ
จานวนเงิน : ล้านบาท
1 แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า
1.1 แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 10 ปี 2551 - 2554
(ฉบับปรับปรุง)
1.2 แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559
(ฉบับปรับปรุง)
1.3 แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564
รวม แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า
2 แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายใต้ดิน
2.1 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556
(ฉบับปรับปรุง)
2.2 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก
2.3 แผนงานเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น
มหานครแห่งอาเซียน
รวม แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายใต้ดิน
3 สารองเผื่อขาด
3.1 แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 10 ปี 2551 - 2554
(ฉบับปรับปรุง)
3.2 แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559
(ฉบับปรับปรุง)
3.3 แผนปรับปรุงและขยายระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564

402.878
2,731.955
44,840.633
47,975.466
3,938.495
3,732.345
29,447.346
37,118.186
0.600
7.010
658.372
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จานวนเงิน : ล้านบาท
งบประมาณลงทุนที่ทาเป็นโครงการ (ต่อ)
3 สารองเผื่อขาด
3.4 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556
(ฉบับปรับปรุง)
3.5 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก
3.6 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น
มหานครแห่งอาเซียน
รวม สารองเผื่อขาด
4 ดอกเบี้ยงานระหว่างก่อสร้าง
รวมงบประมาณลงทุนที่ทาเป็นโครงการ

1.920
0.540
432.587
1,101.029
311.012
86,505.693

งบประมาณลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ
1 งบประมาณลงทุนที่ขออนุมัติรายปี
1.1 เครื่องใช้ประจาสานักงาน
จัดซื้อเครื่องใช้ประจาสานักงาน เพื่อรองรับภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ตลอดจนเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่หมดสภาพการใช้งาน
1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป
จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ทดสอบการตรวจสอบและทดสอบ
ทางด้านไฟฟ้า ตลอดจนเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่หมดสภาพการใช้งาน
1.3 ยานพาหนะ
1.4 อาคารและสิง่ ก่อสร้าง
1.5 อุปกรณ์ประกอบอาคารและสิ่งก่อสร้าง
รวม งบประมาณลงทุนที่ขออนุมัติรายปี
5 งบประมาณลงทุนที่จัดทาเป็นแผนระยะยาว
2.1 แผนก่อสร้างอาคารที่ทาการ ฟข. ปี 2551 - 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
2.2 แผนงานก่อสร้างอาคารที่ทาการคลองเตย ปี 2554 - 2563 (ฉบับปรับปรุง)
2.3 แผนทดแทนอุปกรณ์ SCADA/EMS/DMS ที่หมดอายุและเสื่อมสภาพ ปี 2555
- 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
2.4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2555 - 2559
2.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2560 - 2564
2.6 แผนโครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะของ กฟน. ระยะที่ 2 ปี 2560 – 2566

10.586

149.671

0.366
1,348.176
212.015
1,720.814

56.035
573.339
512.049
257.124
4,478.895
3,245.672

2-7

จานวนเงิน : ล้านบาท
งบประมาณลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ (ต่อ)
5 งบประมาณลงทุนที่จัดทาเป็นแผนระยะยาว
2.7 แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกลเพื่อทดแทน ปี 2555 2560 (ฉบับปรับปรุง)
2.8 แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกล ปี 2560 - 2565
2.9 แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2551 - 2554
2.10 แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2557 - 2561
2.11 แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2561 - 2564
2.12 โครงการก่อสร้างขยายสะพานอรุณอัมรินทร์ฯ และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช
2.13 แผนงานประสานสาธารณูปโภคทั่วไป ปี 2558 - 2561
2.14 แผนงานประสานสาธารณูปโภคทั่วไป ปี 2559 - 2563
2.15 แผนงานประสานสาธารณูปโภคทั่วไป ปี 2560 - 2563
2.16 แผนงานประสานสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ปี 2559 - 2561
2.17
2.18
2.19
2.20

โครงการร่วมรถไฟฟ้า ปี 2557 - 2562
โครงการร่วมรถไฟฟ้าสายสีม่วง ปี 2559 - 2563
โครงการร่วมรถไฟฟ้า ปี 2560 - 2563
สารองเผื่อขาด (แผนระยะยาว)
รวม งบประมาณลงทุนที่จัดทาเป็นแผนระยะยาว
3 เงินสารองเผื่อขาด
3.1 สารองราคา
3.2 สารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน
รวม เงินสารองเผื่อขาด
รวม งบประมาณลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ
รวมทั้งสิ้น

30.465
1,199.184
695.513
311.283
746.000
19.825
328.300
963.309
450.000
73.295
3,951.738
3,200.000
5,941.292
124.995
27,158.313
12.345
311.454
323.799
29,202.926
115,708.619

