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ค าน า 
  

โรงไฟฟ้ำหรือโรงงำนผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรแปรรูป
พลังงำนจำกเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงำนให้กลำยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำสำมำรถแบ่งออกเป็นชนิดต่ำงๆ ตำม
ประเภทของกระบวนกำรกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน (Conventional Thermal Power 
Plant) โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ (Hydro Power 
Plant) เป็นต้น ควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแต่ละชนิด ท ำให้โรงไฟฟ้ำมีเครื่องจักรและ
ระบบอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกันไป กำรบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพพลังงำน (Energy Efficiency) ในกระบวนกำรผลิต
ตลอดช่วงอำยุกำรใช้งำนของโรงไฟฟ้ำ ทั้งกำรปรับปรุงอุปกรณ์ กำรปรับกระบวนกำรผลิต สำมำรถช่วยให้ กำร   
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดอำยุกำรใช้งำนของโรงไฟฟ้ำ (Usage Life) 

กำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ นอกจำกพิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรผลิตไฟฟ้ำและ
บ ำรุงรักษำแล้ว จ ำเป็นต้องผนวกมุมมองด้ำนอ่ืนๆ ด้วย เช่น ด้ำนกำรเงิน ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

กำรผลิตไฟฟ้ำและบ ำรุงรักษำเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
และเป็นไปตำมกฏหมำยก ำหนด จ ำเป็นต้องมีคู่มือในกำรด ำเนินกำรในกำรปฏิบัติงำนตำมสถำนะของโรงไฟฟ้ำแต่
ละประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ วิธีกำรปฏิบัติงำน กำรเตรียมพร้อมรองรับภำวะวิกฤต กำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค กำรติดตำมผลและกำรประเมิน รวมถึงกำรทบทวนและกำรวิเครำะห์ผล
กำรปฏิบัติงำน 

คู่มือนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรน ำไปปฏิบัติงำนผลิตไฟฟ้ำและงำนบ ำรุงรักษำทั้ง กฟผ. โดย         
แต่ละโรงไฟฟ้ำอำจจะมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันไปบ้ำงตำมชนิดและสถำนที่ตั้งของแต่ละโรงไฟฟ้ำ ซึ่งแต่ละ
โรงไฟฟ้ำมีกำรน ำไปจัดท ำในรำยละเอียดเพิ่มเติมให้เหมำะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนผลิตไฟฟ้ำและบ ำรุงรักษำให้มีควำมเพียงพอต่อกำรพัฒนำประเทศ สร้ำงควำมมั่นคง
ของระบบก ำลังไฟฟ้ำ ต้นทุนกำรผลิตที่เหมำะสม โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมในกำรผลิตไฟฟ้ำให้มีสมรรถนะสูงแข่งขันได้
ใสใจสิ่งแวดล้อมและสร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุลมีควำมเป็นธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ได้และเป็นไปตำมกฏหมำยก ำหนด 

 

ทั้งนี้ จ ำเป็นต้องมีคู่มือในกำรปฏิบัติกำรระบบนี้ขึ้นมำเพ่ือให้โรงไฟฟ้ำมีแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ชัดเจนและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มุ่งเน้นกำรปรับปรุงงำนวิศวกรรมและวำงแผน และกำรก ำกับดูแลเพ่ือให้ระบบสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยอำศัยข้อมูลสำรสนเทศด้ำน Maintenance 
Information รวมถึงกำรก ำหนดตัวชี้วัดทีเ่ป็นเครื่องมือส ำคัญกำรจัดกำรงำน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญของ
กำรผลิตไฟฟ้ำและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 
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ค าจ ากัดความ 

กฟผ. 
NCC 

 
PPA 

 
ESB  

 
System Operator  

Reservior  
Power Plant  

Penstock  
Turbine Shaft 

Generator Rotor 
Power Transformer 
Transmission Line 
Hydro Power Plant 

Combined- Cycle Power Plant 
Thermal Power Plant 

ESP 
FGD 

 
Planned Outage 

Unplanned (Forced) Outage 
 
 

Combustion Inspection 
Minor Inspection 
Major Overhaul 

Spare parts 
Turnaround Management 

Forced Derate 
CM  

 
 

หมำยถึง 
หมำยถึง 

 
หมำยถึง 
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หมำยถึง 
หมำยถึง 

 
หมำยถึง 
หมำยถึง 

 
 

หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 
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กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(National Control Center) ศูนย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ
แห่งชำติ  
(Power Purchase Agreement) สัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ
ฝ่ำยส ำรวจ  
(Enhance Single Buyer) กำรเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำแต่เพียง    
ผู้เดียว  
ปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำ 
อ่ำงเก็บน้ ำ 
โรงไฟฟ้ำ 
ท่อส่งน้ ำ 
เพลำของกังหันน้ ำ 
เพลำของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ำ 
สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 
โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ 
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน 
(Electro-Static Precipitator) เครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้ำสถิต  
(Flue Gas Desulfurization) เครื่องก ำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์  
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำตำมวำระ 
กำรหยุดระบบผลิตกระแสไฟฟ้ำนอกแผน เนื่องจำกมี 
เครื่องจักร-อุปกรณ์ช ำรุดขัดข้องเสียหำยต้องท ำกำรซ่อม
แก้ไขโดยด่วน 
กำรตรวจสอบบ ำรุงรักษำห้องเผำไหม้ตำมวำระ 
กำรตรวจสอบบ ำรุงรักษำย่อยตำมวำระ 
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำใหญ่ตำมวำระ 
อะไหล่ 
กำรบริหำรจัดกำรบ ำรุงรักษำตำมวำระ 
กำรสูญเสียก ำลังผลิตบำงส่วน 
(Corrective Maintenance) กิจกรรมงำนบ ำรุงรักษำที่ท ำ
เพ่ือแก้ไขควำมขัดข้องที่เกิดขึ้น งำนบ ำรุงรักษำชนิดนี้
ประกอบไปด้วย กำรซ่อม กำรฟื้นฟูสภำพ หรือกำรเปลี่ยน
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PM 

 
 

 
IM 
 

Model Plant 

 
หมำยถึง 

 
 
 

หมำยถึง 
 

หมำยถึง 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์  
(Preventive Maintenance) งำนบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน 
เป็นกำรท ำงำนบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ โดยกำรเปลี่ยนตรวจสอบ
และฟ้ืนฟูสภำพ (งำนซ่อมใหญ่) หรือผลิตใหม่ตำมช่วงเวลำที่
ก ำหนดโดยไม่ค ำนึงถึงสภำพอุปกรณ์ 
(Improvement Maintenance) กำรบ ำรุงรักษำโดยกำร
ปรับปรุงเครื่องจักรให้ดีข้ึน 
โรงไฟฟำ้ต้นแบบ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสำหกิจด้ำนกิจกำรพลังงำนภำยใต้กำร

ก ำกับดูแลของกระทรวงพลังงำนและกระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต          
แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นกำรรวมตัวของ 3 หน่วยงำนด้ำนกำรผลิตและส่งพลังงำนไฟฟ้ำ ได้แก่ 
กำรไฟฟ้ำยันฮี กำรลิกไนต์ และ กำรไฟฟ้ำตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ก ำลังผลิตไฟฟ้ำของระบบเริ่มต้นที่ 907 
เมกกะวัตต์ พร้อมภำระกิจส ำคัญที่เข้ำมำรับผิดชอบคือ ผลิต จัดหำ จัดส่งพลังงำนไฟ ฟ้ำให้แก่ประชำชนใน           
ปี พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้มีกำรแก้ไขเพ่ือมิให้มีกำรผูกขำดกิจกำรไฟฟ้ำ และเปิดโอกำสให้เอกชนมี 
ส่วนร่วมลงทุน จำกนั้น ปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ก ำหนดโครงสร้ำงกิจกำร
ไฟฟ้ำในรูปแบบ ESB (Enhance Single Buyer) ต่อมำคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มอบหน้ำที่ให้ 
กฟผ. เป็นผู้ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำในสัดส่วนประมำณครึ่งหนึ่ง ที่เหลือรัฐบำลได้เปิดโอกำสให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยวิธีกำรเปิดประมูลกำรแข่งขัน พร้อมให้ กฟผ. ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรรับซื้อไฟฟ้ำแต่เพียงผู้เดียว 
ตำมข้อตกลงซื้อไฟฟ้ำ รวมทั้งให้เป็นผู้ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ และปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำ (System Operator) 
ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศ ด ำเนินกำรจัดส่งพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(กฟภ.) ลูกค้ำตรง และประเทศเพ่ือนบ้ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer 
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1.1  แผนผังการผลิตไฟฟ้าและการส่งมอบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  ลักษณะประเภทของโรงไฟฟ้า 
 1.2.1  โรงไฟฟ้าพลังน้ า (Hydro Power Plant) มีกำรสร้ำงเขื่อนหรืออ่ำง (Reservior) เก็บน้ ำให้มี

ระดับสูงกว่ำระดับของโรงไฟฟ้ำ (Power Plant) แล้วปล่อยน้ ำปริมำณที่ต้องกำรไปตำมท่อส่งน้ ำ (Penstock) เพ่ือ
ไปยังโรงไฟฟ้ำที่อยู่ต่ ำกว่ำ พลังน้ ำจะไปหมุนเพลำของกังหันน้ ำ (Turbine Shaft) ที่ต่อกับเพลำของเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำ (Generator Rotor) ท ำให้เพลำของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำหมุนและท ำให้เกิดกำรเหนี่ยวน ำขึ้นในเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำ ได้พลังงำนไฟฟ้ำเกิดขึ้น เพ่ือส่งพลังงำนไฟฟ้ำผ่ำนหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ำ (Power Transformer) และ     
ส่งจ่ำยผ่ำนระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง (Transmission Line) ให้กบัผู้ใช้ไฟต่อไป 
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1.2.2  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined- Cycle Power Plant) เป็นโรงไฟฟ้ำที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งมีกำรท ำงำน 2 ระบบร่วมกันคือ ระบบของโรงไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ ท ำงำน
ร่วมกับระบบของโรงไฟฟ้ำกังหันไอน้ ำ โดยน ำเชื้อเพลิงมำจุดระเบิดเพ่ือให้เกิดพลังงำนควำมร้อนไปขับเคลื่อน  
กังหันก๊ำซในกำรผลิตไฟฟ้ำ จำกนั้นไอร้อนที่เกิดจำกกำรจุดระเบิดในเครื่องกังหันก๊ำซจะไปผ่ำนหม้อน้ ำเพ่ือต้มน้ ำให้
กลำยเป็นไอมำขับเคลื่อนกังหันไอน้ ำเพื่อผลิตไฟฟ้ำอีกครั้งหนึ่ง ไอน้ ำที่มีอุณหภูมิและควำมดันสูงจำกท่อน ำไอน้ ำจะ
ไหลเข้ำสู่เครื่องกังหันไอน้ ำผ่ำนทำงวำล์วของระบบควบคุม เพื่อควบคุมกำรไหลของไอน้ ำที่จะไปหมุนกังหันไอน้ ำให้
เหมำะสมกับควำมเร็วรอบหรือภำวะที่ต้องกำร จำกนั้นไอน้ ำก็จะไหลเข้ำสู่ตัวกังหันโดยมีเพลำหมุนและใบพัด ติดตั้ง
อยู่ภำยในตัวถัง เพลำนี้จะถูกรองรับด้วยแบริ่ง (Bearing) เมื่อไอน้ ำไหลเข้ำมำในตัวกังหันไอน้ ำท ำให้ควำมเร็วกำร
ไหลของไอน้ ำในตัวกังหันสูงขึ้น ไอน้ ำที่ควำมเร็วสูงนี้จะไปปะทะกับใบพัด (Moving Blade) ที่ติดอยู่กับเพลำ ท ำให้
เกิดแรงผลักดันให้เพลำของกังหันหมุน โดยเพลำของกังหันจะอยู่แกนเดียวกันกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เมื่อไอน้ ำผ่ำน
ชุดของใบพัดจนครบ ควำมดันและอุณหภูมิของไอน้ ำจะลดลง ไอน้ ำก็จะไหลออกจำกกังหันเข้ำสู่เครื่องควบแน่น 
เมื่อไอน้ ำไหลเข้ำสู่เครื่องควบแน่น ไอน้ ำจะถ่ำยเทควำมร้อนผ่ำนท่อ และเปลี่ยนสถำนะเป็นน้ ำบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มืองานผลิตไฟฟ้าและงานบ ารุงรักษา หน้า 

จัดท าโดย : สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 10/23 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 1.2.3  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant) ใช้เชื้อเพลิงชนิดต่ำงๆ เช่น ถ่ำนหิน
ลิกไนต์ น้ ำมันเตำ ก๊ำซธรรมชำติ เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ เข้ำไปเผำไหม้ที่หม้อน้ ำเพ่ือผลิตไอน้ ำที่มี
อุณหภูมิและแรงดันสูง ไอน้ ำในสภำวะที่ต้องกำรจะไหลเข้ำสู่เครื่องกังหันไอน้ ำ ซึ่งประกอบด้วยตัวถังมีเพลำหมุน
และใบพัดติดตั้งอยู่ภำยใน เมื่อไอน้ ำไหลเข้ำไปในตัวกังหัน ไปปะทะกับใบพัด (Moving Blade) จ ำนวนหลำยชุดที่
ติดอยู่กับเพลำ ก็จะผลักดันให้เพลำของกังหันหมุนก่อก ำเนิดพลังงำนกล   โดยเพลำของเครื่องกังหันไอน้ ำ จะต่อ
โดยตรงเข้ำกับเพลำของ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เมื่อเพลำเครื่องกังหันไอน้ ำหมุนก็จะท ำให้เพลำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำหมุน
ไปด้วย ท ำให้เกิดกำรเหนี่ยวน ำและเกิดกระแสไฟฟ้ำไหลในตัวน ำที่ติดอยู่กับตัวเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำที่
เกิดข้ึนนี้จะส่งเข้ำไปยังหม้อแปลงไฟฟ้ำแรงดันสูงในสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงเพ่ือจ่ำยให้กับสำยส่งแรงสูง ส่งพลังงำนไฟฟ้ำ
ไปยังผู้บริโภคต่อไป  

ส ำหรับกำรเผำไหม้ในหม้อน้ ำที่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงจ ำเป็นต้องควบคุมฝุ่นและก๊ำซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ที่เกิดจำก กำรเผำไหม้ โดยติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้ำสถิต (ESP) เพ่ือแยกฝุ่นขี้เถ้ำออกจำกก๊ำซไอเสีย 
ก่อนจะปล่อยก๊ำซไอเสียผ่ำนเข้ำสู่เครื่องก ำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) โดยจะใช้น้ ำหินปูนเป็นตัวท ำปฏิกิริยำ 
ดักจับก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกจำกก๊ำซไอเสียจำกกำรเผำไหม้ เพ่ือเป็นกำรลดมลภำวะก่อนที่จะปล่อยออกสู่
บรรยำกำศ โดยมีเครื่องมือวัดตรวจติดตำมแบบต่อเนื่องและแสดงค่ำให้ชุมชนทรำบแบบ Real Time 
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บทที่ 2 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของโรงไฟฟ้า 

 
2.1  งานผลิตไฟฟ้า  

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรและวำงแผนเพ่ือควบคุมกำรเดินเครื่องให้ถูกต้องตำม
ข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเดินเครื่อง เพ่ือให้กำรผลิตและจ่ำยกระแสไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนของเครื่องให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และพร้อมตอบสนองตำมควำม
ต้องกำรและควำมมั่นคงของระบบอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน กฟผ. 
หน่วยงำนส่วนท้องถิ่นทั้งภำครัฐและเอกชน โดยมีกำรด ำเนินกิจกรรมระบบงำนควบคุมควำมปลอดภัย อำชีวอนำ
มัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพนักงำนสำยงำนกำรผลิตท ำงำน 24 ชั่วโมง อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
เพียงพอตลอดเวลำ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1.1    ควบคุมกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำตำมข้อก ำหนดสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำและกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเข้ำ   
ระบบตำมแผนกำรผลิต โดยมีกำรรำยงำนกำรผลิตให้กับหน่วยงำนประสิทธิภำพของแต่ละ 
โรงไฟฟ้ำและศูนย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำแห่งชำติ 

2.1.2   ด ำเนินกำรตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกำรผลิตและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ำและประเมินผลถึง
ระดับควำมปลอดภัย หำกพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหน่วยงำนบ ำรุงรักษำของโรงไฟฟ้ำเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง 

2.1.3   กรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อก ำลังผลิตที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
ด ำเนินกำรแจ้งแผนกำรผลิตที่สำมำรถจ่ำยเข้ำระบบได้และแจ้งแผนระยะเวลำในกำร
บ ำรุงรักษำแกศู่นย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำแห่งชำติ 

2.1.4    ประสำนงำนกับหน่วยงำนบ ำรุงรักษำในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำตำมวำระ (Planned Outage) 
เพ่ือให้สำมำรถรักษำก ำลังกำรผลิตให้ไดต้ำมแผน 

2.1.5    แก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ในสภำพเหตุกำรณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ำหรือ
จำกระบบภำยนอกอันมีผลกระทบต่อกำรผลิต 

2.1.6    เตรียมพร้อมและแก้ไขสถำนกำรณ์กรณีเกิดภำวะฉุกเฉิน ให้ด ำเนินกำรตำมข้อปฏิบัติที่อยู่ใน
แผนรองรับภำวะวิกฤต 

2.1.7   ด ำเนินกิจกรรมระบบงำนควบคุมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
2.1.8   สนับสนุนหน่วยงำนบ ำรุงรักษำเพ่ือทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ตำมกฎหมำยประจ ำปี 

2.2  งานบ ารุงรักษา 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้โรงไฟฟ้ำในก ำกับดูแล สำมำรถ

เดินเครื่องได้อย่ำงมั่นคงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
2.2.1  บริหำรงำนบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำและทรัพยำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

1)  งำนซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ท่ีช ำรุดเสียหำยให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
2)  ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสมรรรถนะดีขึ้น 
3)  ควบคุมค่ำใช้จ่ำยงำนบ ำรุงรักษำให้เป็นไปตำมงบประมำณ 
4)  ทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ตำมกฎหมำยประจ ำปี 
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5)  ด ำเนินกิจกรรมระบบงำนควบคุมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
       6)  พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2.2.2  ประเภทงำนบ ำรุงรักษำ ดังนี้ 
2.2.2.1  งำน Planed Outage 

1)  บริหำรงำนและวำงแผนบ ำรุงรักษำตำมวำระซึ่งจะมีงำน Combustion   
 Inspection, Minor Inspection และ Major Overhaul 

2)  ดูแลกำรตรวจสอบ ทดสอบ ตรวจรับอุปกรณ์ และบริหำรสัญญำเกี่ยวกับงำน    
 บ ำรุงรักษำ 

3) บริหำรงำนจัดซื้อจัดจ้ำง Spare parts 
4)  น ำกำรจัดกำรแบบ Turnaround Management ควบคุม Planed Outage   

 อย่ำงต่อเนื่อง 
2.2.2.2  งำนบ ำรุงรักษำเมื่อเกิด Forced Derating และ Unplanned (Forced) Outage 

1)  ก ำกับติดตำมและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ที่ช ำรุด (Corrective Maintenance)   
 ซึ่ง มีควำมเสี่ยงท ำให้โรงไฟฟ้ำหยุดเดินเครื่อง โดยงำนบ ำรุงรักษำประเภนี้  
 ประกอบไปด้วยกำรซ่อม กำรฟ้ืนฟู หรือกำรเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ช ำรุดและ 
 เสื่อมสภำพ 

2.2.2.3  งำนบ ำรุงรักษำเชิงป้องกันและปรับปรุง (Preventive and Improvement 
Maintenance) 
1)  ก ำกับดูแลวำงแผนงำนบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
2)  ปรับปรุงและติดตั้ ง อุปกรณ์เ พ่ือ เสริมควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย และ              

 เพ่ิม ประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ (Improvement Maintenance)  
3)  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบ ำรุงรักษำ จัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ 1 ปี และ 7 ป ี 
4)  บริ หำรจัดกำรบ ำ รุ ง รั กษำตำม Mode l  P l ant  และ Tu rna round  

 Management 
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บทที่ 3 
วิธีการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการปฏิบัติงานผลิตไฟฟ้าและงานบ ารุงรักษา 

3.1  งานผลิตไฟฟ้า 
3.1.1  เตรียมควำมพร้อมในกำรผลิตกระแสไฟฟำ 
3.1.2  รับค ำสั่งจำกศูนย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำแห่งชำติ (NCC) 
3.1.3  ผลิตไฟฟ้ำตำมศูนย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำแห่งชำติ (NCC) 
3.1.4  ตรวจสอบสภำพอุปกรณ์ขณะผลิต 
3.1.5  บันทึกข้อมูลกำรผลิตและวิเครำะห์ผลกำรผลิต 

1)   ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
2)   ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม 
3)   ข้อมูลกำรใช้เชื้อเพลิง 

3.2  งานบ ารุงรักษา 
3.2.1  งำนบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (PM, Planned Outage) เป็นงำนวำงแผนก ำหนดกำรหยุด

โรงไฟฟ้ำ เพ่ือด ำเนินงำน Outage Maintenance ก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนวัน Outage Duration และ
วัตถุประสงค์เพ่ิมเติมนอกเหนือ จำกกำรบ ำรุงรักษำตำมวำระปกติ 

1)  ก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนวัน Outage Duration 
2)  วำงแผนงำนตำม Scope งำน 

(1)  แผนกำรด ำเนินงำนก ำหนด Plant Logic Diagram (Network), Key Date 
(2)  แผนกำรใช้ก ำลังคนและเครื่องมือพิจำรณำแนวทำง Optimum Resource 

Allocation 
(3)  แผนกำรจัดหำอะไหล่และเครื่องมือพิเศษ   

3)  ด ำเนินงำนบ ำรุงรักษำตำมแผนงำน 
4)  รำยงำนผลและสรุปกำรซ่อม 
5)  วิเครำะห์ เสนอแนวทำงปรับปรุงแก้ไข 

3.2.2  งำนบ ำรุงรักษำเชิงแก้ไข 
1)  รับใบแจ้งซ่อมจำกหน่วยงำนผลิตไฟฟ้ำ 
2)  ประเมินกำรซ่อม 
3)  จัดเตรียมรัพยำกร (คน อะไหล่ เครื่องมือ) 
4)  ด ำเนินกำรซ่อมแก้ไข 
5)  รำยงำนผลและสรุปกำรซ่อม 
6)  วิเครำะห์ปัญหำป้องกันกำรเกิดซ้ ำ 



 

คู่มืองานผลิตไฟฟ้าและงานบ ารุงรักษา หน้า 

จัดท าโดย : สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 14/23 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

3.2.3  งำนบ ำรุงรักษำเชิงปรับปรุง 
 เป็นงำนด้ำนกำรตรวจติดตำมข้อมูลทำงเทคนิคโรงไฟฟ้ำ และน ำเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์

ทำงวิศวกรรมเพ่ือก ำหนด Maintenance และ Program ที่จ ำเป็นและช่วงเวลำกำรบ ำรุงรักษำที่เหมำะสม โดย
มุ่งเน้นเรื่อง Work Optimization และ กำรประเมินคำดกำรณ์ปริมำณควำมเสียหำยของอุปกรณ์ล่วงหน้ำ หรือ
คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงไว้ 

1) พิจำรณำโครงกำรจำกนโยบำย กำรก ำหนดแผนงำน วิเครำะห์ปัญหำป้องกันกำรเกิดซ้ ำ
จำกงำนบ ำรุงรักษำปรับปรุงแก้ไข 

2) วำงแผนงำนบ ำรุงรักษำ  
3) จัดเตรียมทรัพยำกร (คน อะไหล่ เครื่องมือ) 
4) ด ำเนินงำนบ ำรุงรักษำ 
5) รำยงำนผลและสรุปกำรซ่อม 

ขั้นตอนกระบวนการงานผลิตไฟฟ้า 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำหน่วยงำน/
พนักงำนผลิตไฟฟ้ำ/
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
 
 

หัวหน้ำหน่วยงำน/
พนักงำนผลิตไฟฟ้ำ 

 
หัวหน้ำหน่วยงำน/
พนักงำนผลิตไฟฟ้ำ 

 
หัวหน้ำหน่วยงำน/
พนักงำนผลิตไฟฟ้ำ 

Declaration (COCS)  
Dispatching Instruction 

 
 (DI) แผนกำรผลิตรำยวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำน PI PPA 
รำยงำนค่ำปรับต่ำงๆ 

รำยงำนกำรใช้เชือ้เพลิง 
รำยงำนกำรผลิตไฟฟ้ำ 

รำยงำนอัตรำค่ำควำมรอ้น 
รำยงำนคุณภำพน้ ำ 

รำยงำนคุณภำพอำกำศ 
รำยงำนตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

Daily report 
Weekly report 
Monthly report 
รำยงำนคุณภำพน้ ำ 

รำยงำนคุณภำพอำกำศ 
 
 

Daily Declaration 

แจ้งควำมพร้อมเครื่องจ่ำย Load ตำม PPA 

รับค ำสั่งและทบทวนค ำสั่งเดินเครื่อง 

เดินเครื่อง 
ผลิตไฟฟ้ำ 

งำนผลิตและงำนบ ำรุงรกัษำ 

ควบคุมประสทิธิภำพกำรผลิต 

กำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพน้ ำ 

กำรควบคุมมลภำวะต่ำงๆ 

ลด Load/ 
หยุดเดินเครื่อง 

แก้ไข 
และแจ้งศูนย์ฯ 

ตรวจสอบคุณภำพกระแสไฟฟำ้และสภำพเครื่อง 

บันทึกข้อมูลสภำพเครื่อง/รำยงำนสภำพเครื่อง 

ส่งมอบกระแสไฟฟ้ำให้ศูนย์ควบคุมฯ 

พบปัญหา 

ไม่พบปัญหำ 
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ขั้นตอนกระบวนการงานบ ารุงรักษา 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน่วยงำนวำงแผน 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน
บ ำรุงรักษำ 

 
 
 

หน่วยงำนวำงแผน 
 

หน่วยงำน
บ ำรุงรักษำ 

 
 

หน่วยงำน
บ ำรุงรักษำ 

 
หน่วยงำน
บ ำรุงรักษำ 

หน่วยงำนวำงแผน 
 

หน่วยงำน
เดินเครื่อง 
หน่วยงำน
บ ำรุงรักษำ 

 

 
 
 
 
 

-  แผนงำนบ ำรุงรักษำเชิง
ป้องกัน 

-  ใบแจ้งซ่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  รำยกำรโครงกำรปรับปรุง
แก้ไข 

-  แผนงำน 
-  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
 
-  รำยงำนสรุปผล 
 
 
-  รำยกำรโครงกำรปรับปรุง  

 แก้ไข 
-  แนวทำงปรับปรุงแก้ไข 
 
-  Resumption 
-  (ถ้ำมี) 

งำนบ ำรุงรักษำ 
เชิงป้องกัน 

งำนบ ำรุงรักษำ 
เชิงแก้ไข 

 

งำนบ ำรุงรักษำ 
เชิงปรับปรุง 

 
วำงแผน 

บ ำรุงรักษำ 

รับใบแจ้งซ่อม 
 

ประเมินกำร
ซ่อม 

 
โครงกำร
ปรับปรุง 

 ด ำเนินกำร
บ ำรุงรักษำ 

 
รำยงำนผลและ
สรุปกำรซ่อม 

 
วิเครำะหผ์ล  

เสนอแนวทำง 
ปรับปรุงและ

แก้ไข 
 

คืนเครื่องให ้
ศูนย์ควบคุม 

ระบบ
ก ำลังไฟฟ้ำ 

 



 

คู่มืองานผลิตไฟฟ้าและงานบ ารุงรักษา หน้า 

จัดท าโดย : สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 16/23 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ส ำหรับกำรควบคุมประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือให้ได้ตำมค่ำที่ออกแบบไว้ รวมทั้งกำรปรับปรุง
อุปกรณ์และระบบกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เครื่องจักรและอุปกรณ์มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน  
โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ศึกษำท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยของ รวฟ. ผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำ 

2) ก ำหนด Capability of Efficiency และจัดท ำ Database 
3) รวบรวมและจัดท ำข้อมูลที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภำพของอุปกรณ์และระบบผลิตไฟฟ้ำ 
4) จัดหำวิธีกำรตรวจติดตำมค่ำสมรรถนะและประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ อุปกรณ์และระบบกำร

ผลิต โดยให้มีกำรแสดงผลอย่ำงต่อเนื่องและทันเหตุกำรณ์ในลักษณะ Real Time 
Monitoring เพ่ือให้ทรำบปัญหำและสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมสูญเสียในระบบผลิตได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

5) วิเครำะห์ค้นหำสำเหตุควำมเสื่อมถอยด้ำนประสิทธิภำพของอุปกรณ์และระบบผลิตโรงไฟฟ้ำให้
ครบถ้วนทุกมำตรกำร เพ่ือค้นหำศักยภำพที่จะสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงด้ำนประสิทธิภำพ
ได ้

6) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของอุปกรณ์และระบบผลิตโรงไฟฟ้ำเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดโดยส่วนกลำง รวฟ. ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำ 

7) วิเครำะห์และก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำและปรับปรุงประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำ 
8) จัดท ำแผนงำนในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพอุปกรณ์และระบบผลิต เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำน

บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน ควำมปลอดภัยและชีวอ
นำมัยสิ่งแวดล้อมให้เหมำะสมกับงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร โดยมิขัดต่อกฎระเบียบและ
ค่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

9) ประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำน อปผ. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็น กำร
วิเครำะห์สำเหตุและปัญหำควำมสูญเสียในระบบผลิต รวมถึงวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 

10) ด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำตำมแผนงำนที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก   
ผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำ 

11) จัดท ำรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนปรับปรุงประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำเสนอต่อ
ผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำ 

12) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนปรับปรุงประสิทธิภำพของอุปกรณ์และระบบ
ผลิตเทียบกับค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนเมื่อด ำเนินงำนตำมแผนแล้วเสร็จเสนอต่อ
ผู้บริหำรโรงไฟฟ้ำ 

3.3  การจัดการด้านความปลอดภัย 
1)  ค้นหำและประเมินควำมเสี่ยง ควำมปลอดภัยด้ำนทรัพย์สิน เครื่องจักร 
2)  บุคคล กระบวนกำรผลิต 
3)  จัดท ำแผนรองรับปัจจัยที่มีควำมเสี่ยงสูง 
4)  จัดท ำแผนซ้อมและซ้อมแผนตำมกฎหมำย 
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5)  ตรวจสอบอุปกรณ์ในกระบวนผลิตตำมกฎหมำยก ำหนด 
6)  ปฏิบัติตำมระบบกำรขออนุญำตเข้ำท ำงำน (Work Permit) 
7)  จัดให้มีบุคคลำกรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยก ำหนด 
8)  จัดหำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมำะสมกับลักษณะงำนและเพียงพอ 
9)  เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย สอบสวนค้นหำสำเหตุเพื่อป้องกันกำรเกิดซ้ ำ 
10) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
1)  ควบคุมกระบวนกำรผลิตที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
2)  ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำเครื่องมือวัดที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำน  
3)  ค้นหำและประเมินปัจจัยทีม่ีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
4)  จัดท ำแผนรองรับปัจจัยที่มีกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
5)  ฝึกซอ้มแผนที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
6)  มีระบบกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่ออกจำกปล่องมีกำรตรวจวัดแบบ Real time โดยระบบ 

Continous Emission Monitoring Online System (CEMs) 
7)  มีกำรตรวจวัดและควบคุมคุณภำพน้ ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
8)  ควบคุมกำกขยะอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
9)  มีกำรควบคุมเสียงและตรวจวัดให้อยู่ในค่ำมำตรฐำน  
10) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 4 
การเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต 

 
4.1 การกู้คืนระบบไฟฟ้า (Blackout and Restoration) 

4.1.1  จัดให้มีแผนกำรกู้คืนระบบไฟฟ้ำ (Blackout and Restoration) 
4.1.2  ซ้อมแผนกำรกู้คืนระบบไฟฟ้ำตำมวำระที่ก ำหนด 

4.2  การจัดการในภาวะวิกฤต 
4.2.1  จัดให้มีกำรทดสอบกำรใช้น้ ำมันส ำรองทุก 3 เดือน ส ำหรับโรงไฟฟ้ำที่มีเชื้อเพลิงส ำรอง   

 Secondary Fuel) 
4.2.2  จัดให้มีกำรซ้อมแผนประจ ำปี เช่น น้ ำมันเชื่อเพลิงรั่วไหล แก็สรั่วไหล อัคคีภัย น้ ำท่วมน้ ำหลำก 
4.2.3  มีแผนรองรับโรคระบำดอย่ำงรุนแรง (แผนประคองธุรกิจ BCP)  
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บทที่ 5 
รายงานผลการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 งานผลิตไฟฟ้า มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการผลิตประจ าปี ประกอบด้วย 

1) รวบรวมข้อมูลด้ำนกำรผลิต เช่น อัตรำกำรใช้ควำมร้อน, พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้, ประสิทธิภำพ
กำรผลิต, Reservior-Operation  

2) วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
3) น ำผลกำรวิเครำะห์ไปน ำเสนอแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้กำรผลิตเป็นไปตำมแผน 
4) น ำผลรำยงำนกำรผลิตมำวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกท่ีไม่ได้ตำมแผน 
5) เสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงเพื่อให้กำรผลิตเป็นไปตำมแผน 
6) รำยงำนกำรประเมินกำรจัดกำรพลังงำนตำมเวลำที่ก ำหนด 
7) รำยงำนกำรควบคุมและกำรใช้หม้อน้ ำ 

5.2  งานบ ารุงรักษา 
1) รำยงำนสรุปงำนบ ำรุงรักษำตำมวำระ(กำรใช้ทรัพยำกร, ค่ำใช้จ่ำย ระยะเวลำด ำเนินกำร) 
2) วิเครำะห์งำนบ ำรุงรักษำเพ่ือให้เครื่องจักรมีควำมม่ันคงและมีประสิทธิภำพ 
3) รำยงำนผลเอกสำรรับรองควำมปลอดภัยตำมกฎหมำย เช่น ปั้นจั่น หม้อน้ ำ ลิฟท์ ระบบไฟฟ้ำ

(โรงงำน/อำคำร) ถังน้ ำมันขนำดใหญ่ ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
4) รำยงำนผลกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตำมวำระ 

5.3  งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
1)  รำยงำนกำรแสดงผลด้ำนสิ่งแวดล้อม (อำกำศ, น้ ำทิ้ง, กำกอุตสำหกรรม,) ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 ตำมข้อก ำหนดและกฎหมำย 
2)  รำยงำนผลสอบเทียบเครื่องมือวัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมข้อก ำหนด 
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บทที่ 6 
การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
6.1  หัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ตำมคู่มือ

กำรปฏิบัติงำนของงำนผลิตไฟฟ้ำและงำนบ ำรุงรักษำ 
6.2  มีหลักฐำนกำรรำยงำนด้ำนงำนผลิตไฟฟ้ำ งำนบ ำรุงรักษำ กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย กำร

เตรียมพร้อมรองรับภำวะวิกฤต ดังนี้ 

การปฏิบัติงานของงานผลิตไฟฟ้าและงานบ ารุงรักษา 

งาน หลักฐาน ความถี่ เกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบลง

นามโดย 
1.  งานผลิตไฟฟ้า 

   1.1  เตรียมควำมพร้อม
ในกำรผลติ
กระแสไฟฟ้ำ 

Declaration  (COCs) ทุกวัน แจ้งควำมพร้อมใน 
Website อคฟ. ก่อน 
12.00 น. 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมำย 

 1.2  รับค ำสั่งจำกศูนย์
ควบคุมระบบก ำลัง 
ไฟฟ้ำแห่งชำติ 
(NCC) 

Dispatching Instruction 
(DI) / แผนกำรผลิตรำยวัน 

ตำม NCC 
ก ำหนด 

ตอบรับเอกสำรตำม
เวลำที่ก ำหนด 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมำย 

   1.3  ผลิตไฟฟ้ำตำมศูนย์  
ควบคุมระบบ
ก ำลังไฟฟ้ำแห่งชำติ 
(NCC) 

Confirmation Statement/
รำยงำนกำรผลติ 

ทุกวัน MWh. ตำม NCC 
ก ำหนด 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมำย 

   1.4  บันทึกข้อมูลกำร 
ผลิตและวเิครำะห์
ผลกำรผลิต 

Daily Report ทุกวัน มีกำรรำยงำน Daily 
Report หลัง 24.00 น. 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมำย 

2.  งานบ ารุงรักษา  

2.1  งานบ ารุงรักษา 
      เชิงป้องกัน 

    

2.1.1  วำงแผนงำน  
 บ ำรุงรักษำ 

แผนกำรหยุดเครื่อง
บ ำรุงรักษำตำมวำระ
ประจ ำป/ีWork list 

1 ครั้ง/ปี มีแผนงำนก่อนเริม่งำน 
1 ปี 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.1.2  ด ำเนินกำร  
บ ำรุงรักษำ 

แผนงำนบ ำรุงรักษำ 
ระยะเวลำด ำเนินจริง 

แผนจำก อคฟ. 
รำยงำนสรุปงำน
บ ำรุงรักษำรำยป ี

กำรด ำเนินกำรตำม
แผนงำน 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.1.3   รำยงำนผล
และสรุป
กำรซ่อม 

รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำน
รำยปี Planned Outage   
แต่ละงำน 

ภำยใน 30 วัน 
หลังงำนแล้วเสร็จ 

ส่งรำยงำนตำมก ำหนด หัวหน้ำหน่วยงำน 
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งาน หลักฐาน ความถี่ เกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบลง

นามโดย 
 2.1.4  วิเครำะหผ์ล 

เสนอ
แนวทำง
ปรับปรุง
และแก้ไข 

ประชุมร่วมกับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ภำยใน 15 วัน 
หลังงำนแล้วเสร็จ 

รำยงำนกำรประชุม หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.1.5  คืนเครื่องให้
ศูนย์
ควบคุม
ระบบ
ก ำลังไฟฟ้ำ
แห่งชำติ 
(NCC)  

แจ้ง Resumption 
Statement  

เมื่องำนแล้วเสร็จ ใบ Acceptance 
Report 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

2.2  งานบ ารุงรักษา
เชิงแก้ไข 

        

 2.2.1  รับใบแจ้ง
ซ่อมจำก
หน่วย งำน
ผลิตไฟฟ้ำ 

ใบแจ้งซ่อม ทุกวัน ตรวจสอบทุกวัน หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.2.2  ประเมินกำร
ซ่อม 

ประชุมร่วมกับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทุก 3 วัน / 
สัปดำห ์

รำยงำนกำรประชุม หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.2.3   ด ำเนินกำร  
 บ ำรุงรักษำ 

แผนงำนบ ำรุงรักษำ 
ระยะเวลำด ำเนินจริง 

ทุกวัน กำรด ำเนินกำรตำม
แผนงำน 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.2.4  รำยงำนผล
และสรุป
กำรซ่อม 

รำยงำนสรุปงำนซ่อมหลังงำน
แล้วเสร็จ 

ภำยใน 7 วัน หลัง
งำนแล้วเสร็จ 

ส่งรำยงำนตำมก ำหนด หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.2.5  วิเครำะหผ์ล 
เสนอ
แนวทำง
ปรับปรุง
และแก้ไข 

ประชุมร่วมกับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ภำยใน 15 วัน 
หลังงำนแล้วเสร็จ 

รำยงำนกำรประชุม หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.2.6  คืนเครื่องให้
ศูนย์
ควบคุม
ระบบ
ก ำลังไฟฟ้ำ
แห่งชำติ 
(NCC)  

 

แจ้ง Resumption 
Statement  

เมื่องำนแล้วเสร็จ ใบ Acceptance 
Report 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
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งาน หลักฐาน ความถี่ เกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบลง

นามโดย 
2.3  งานบ ารุงรักษา

เชิงปรับปรุง 
(พิจำรณำโครงกำรจำก
นโยบำย, กำรก ำหนด
แผนงำน, กำรวิเครำะห์
ปัญหำป้องกันกำรเกิดซ้ ำ
จำกงำนบ ำรุงรักษำแก้ไข) 

        

 2.3.1  วำงแผนงำน
บ ำรุงรักษำ  

แผนงำนท่ีไดร้ับกำรอนุมตั ิ
 Planned Schedule 

ทุก 1 ปี แผนงำนระยะยำว
งบประมำณประจ ำป ี

หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.3.2   ด ำเนินงำน
บ ำรุงรักษำ 

แผนงำนบ ำรุงรักษำ 
ระยะเวลำด ำเนินจริง 

1 ครั้ง/งำน กำรด ำเนินกำรตำม
แผนงำน 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.3.3   รำยงำนผล
และสรุป
กำรซ่อม 

รำยงำนสรุปกำรซ่อมบ ำรุง ภำยใน 30 วัน 
หลังงำนแล้วเสร็จ 

ส่งรำยงำนตำมก ำหนด หัวหน้ำหน่วยงำน 

2.3.4  วิเครำะห์
ผล เสนอ
แนวทำง
ปรับปรุง
และแก้ไข 

ประชุมร่วมกับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ภำยใน 30 วัน 
หลังงำนแล้วเสร็จ 

รำยงำนกำรประชุม หัวหน้ำหน่วยงำน 

 2.3.5   คืนเครื่อง
ให้ศูนย์
ควบคุม
ระบบก ำลัง 
ไฟฟ้ำ
แห่งชำติ 
(NCC)  

แจ้ง Resumption 
Statement  

เมื่องำนแล้วเสร็จ ใบ Acceptance 
Report 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

3.  การจัดการด้านความปลอดภยั  
3.1 ตรวจสอบอุปกรณ์

ในกระบวนผลิต
ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย
ก ำหนด 

รำยงำนส่งหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตำมกฎหมำย
ก ำหนด 

ส่งรำยงำนตำมก ำหนด หัวหน้ำหน่วยงำน 

3.2  ตรวจสอบและ
บ ำรุงรักษำ
เครื่องมือวัดที่มี
ผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมตำม
มาตรฐาน 

รำยงำนส่งหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตำมกฎหมำย
ก ำหนด 

ส่งรำยงำนตำมก ำหนด หัวหน้ำหน่วยงำน 

4.  การเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต  



 

คู่มืองานผลิตไฟฟ้าและงานบ ารุงรักษา หน้า 

จัดท าโดย : สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 23/23 
 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

งาน หลักฐาน ความถี่ เกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบลง

นามโดย 
4.1  ทดสอบแผนกำร 

กู้คืนระบบไฟฟ้ำ 
(Blackout and 
Restoration) 

ปฏิบัติแผนกำรซ้อม/ซ้อม
ประจ ำป ี

ทุก 1 ปี ส่งรำยงำนตำมก ำหนด หัวหน้ำหน่วยงำน 

4.2  ทดสอบกำรใช้
น้ ำมันส ำรองทุก 6 
เดือน (โรงไฟฟ้ำที่
มีเช้ือเพลิงส ำรอง 
Secondary 
Fuel)) 

ปฏิบัติกำรทดสอบกำรใช้
น้ ำมันส ำรอง 

6 เดือน/ครั้ง ผ่ำนกำรทดสอบ หัวหน้ำหน่วยงำน 

4.3  ทดสอบกำรเปิด
ประตรูะบำยน้ ำ
ล้น (โรงไฟฟ้ำ 
พลังน้ ำ) 

กำรปฏิบัติกำรทดสอบเปิด
ประตูน้ ำล้น 

ทุก 1 ปี ผ่ำนกำรทดสอบ หัวหน้ำหน่วยงำน 

 
6.3  น ำเสนอแนวทำงหรือก ำหนดทำงเลือกกำรปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหำรในกรณีที่มีโครงกำรปรับปรุง

โรงไฟฟ้ำ 
 
 
 
 

 


