
การจดัทาํระบบ

การจดัการพลงังาน
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เจ้าของโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ

จดัให้มีการดาํเนิน

การจดัการพลงังาน

ตามกฏกระทรวงฯ

   พพ.
รายงาน

การจดัการพลงังาน

จดัส่งรายงาน

การจดัการพลงังาน

ทุกปี

การดาํเนินการจดัการพลงังานตามกฏกระทรวง 2551
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ร่างกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดั

การพลงังานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ พ.ศ. 2551

(8 ขัน้ตอน)

ขัน้ตอน ๑ หน่วยงานดา้นการจดัการพลงังาน

ขัน้ตอน ๒ การประเมนิสถานการณ์การจดัการพลงังานเบือ้งตน้

ขัน้ตอน ๓ นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน

ขัน้ตอน ๔ การประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน

ขัน้ตอน ๕ เป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังานและแผนอนุรกัษ์พลงังาน

ขัน้ตอน ๖ การปฏบิตัติามแผนฯ การตรวจสอบและการวเิคราะหก์ารปฏบิตัติาม

เป้าหมายและแผนการอนุรกัษ์พลงังาน

ขัน้ตอน ๗ การตรวจตดิตาม และการประเมนิระบบการจดัการพลงังาน

ขัน้ตอน ๘ การทบทวน วเิคราะห ์และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของระบบการจดั

การพลงังาน
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ขัน้ตอนที่ 1

หน่วยงาน

ด้านการจดัการพลงังาน
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คาํอธิบาย

การดาํเนินงานเกี่ยวกบั

หน่วยงานด้านการจดัการพลงังาน

หน่วยงานต้องประกอบด้วย  

   - หวัหน้าคณะทาํงาน มาจากผูบ้ริหาร 

     ระดบัสงู                                                  

   - เลขานุการ ควรเป็นผูร้บัผิดชอบด้าน     

พลงังาน   

   - สมาชิกคณะทาํงาน เป็นตวัแทนจาก

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

หน่วยงานด้านการจดัการพลงังาน หรือ

คณะทาํงาน

เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคมุต้องจดัตัง้

หน่วยงานด้านการจดัการพลงังานขึน้

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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คาํอธิบาย

การดาํเนินงานเกี่ยวกบั

หน่วยงานด้านการจดัการพลงังาน

อาํนาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบ  

 จดัทาํระบบการจดัการพลงังาน               

 ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ควบคมุดแูลระบบให้มีประสิทธิภาพ

 รายงานผลดาํเนินการให้ผูบ้ริหารทราบ

 ทบทวนนโยบาย/ระบบอย่างสมํา่เสมอ

 ดาํเนินการด้านอื่นๆ

    
หน่วยงานด้านการจดัการพลงังาน หรือ

คณะทาํงาน

เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคมุต้องจดัตัง้

หน่วยงานด้านการจดัการพลงังานขึน้

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ตวัอย่างคาํสัง่แต่งตัง้คณะทาํงานฯ

คณะทาํงาน ควรประกอบด้วย

- หวัหน้าคณะทาํงาน (ตวัแทนผูบ้รหิารระดบัสงู)

- เลขานุการ (สาํเรจ็การอบรมหลกัสตูร PRE)

- สมาชกิ

ลงนามโดย

ผูบ้ริหารระดบัสงู

กาํหนด อาํนาจ 

หน้าที่ และความรบัผิดชอบ

ถ้าเหมือนเดิมใช้

ของเดิมได้

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.



ตวัอย่าง กาํหนดหน้าที่ คณะทาํงานฯ
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ขัน้ตอนที่ 2

การประเมนิสถานการณ์

การจัดการพลังงานเบือ้งต้น

สาํหรบัการนําระบบการจดัการพลงังานมาใช้เป็นครัง้แรก
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คาํอธิบาย

การประเมินสถานการณ์เบือ้งต้นในการอนุรกัษ์พลงังาน

- ปรมิาณการใชพ้ลงังาน ตน้ทนุพลงังาน

- จดุออ่น/จดุแขง็ ในการจดัการพลงังาน

- ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายฯ

   เมื่อเริ่มนําระบบการจดัการพลงังานมาใช้เป็นครัง้แรก ผูบ้ริหารระดบัสงูต้องจดัให้      

มีการประเมินสถานะเบือ้งต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการอนุรกัษ์พลงังาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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  การประเมินสถานการณ์การจดัการพลงังานเบือ้งต้น

ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อกาํหนด

รวบรวมข้อมลูการใช้พลงังาน จดัทาํข้อมลูการใช้พลงังานตามแบบ
• บพร.๑  สาํหรบัโรงงานควบคมุ

• บพอ.๑ สาํหรบัอาคารควบคมุ

รวบรวมข้อมลูการใช้พลงังานและจดัทาํข้อมลูการใช้

พลงังานย้อนหลงั 1 ปี

ทบทวนการดาํเนินงานด้านพลงังานกบัเกณฑ ์แนวปฏิบตัิ 

และข้อกาํหนดต่างๆ 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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  การประเมินสถานการณ์การจดัการพลงังานเบือ้งต้น

ข้อเสนอแนะการปฏบิตัติามข้อกาํหนด

การประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

วิเคราะหด์ชันีการใช้พลงังาน

เปรียบเทียบอตัราส่วนปริมาณการใช้พลงังาน                

ต่อหน่วยผลผลิต หรือการบริการ

 เปรียบเทียบกบัข้อมลูการใช้พลงังานในอดีต

หลกัเกณฑว์ิเคราะหก์ารใช้พลงังานที่เป็นที่

ยอมรบั

เปรียบเทียบกบัองคก์รที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกนั

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ตวัอย่างการประเมินองคก์รโดย 

Energy Management Matrix
1. นโยบายการจดัการ

พลงังาน

2. การจดัองคก์ร 3. การกระตุ้นและ

สร้างแรงจงูใจ

4. ระบบข้อมลูข่าวสาร 5. ประชาสมัพนัธ์ 6. การลงทนุ

4  มีนโยบายการจดัการ

พลงังานจากฝายบริหาร

และถือเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายของบริษทั

 มีการจดัองคก์รและเป็น

โครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่าย

บริหาร กาํหนดหน้าที่ความ

รบัผิดชอบไว้ชดัเจน

 มีการประสานงานระหว่าง

ผู้รบัผิดชอบด้านพลงังาน

และทีมงานทกุระดบัอย่าง

สมํา่เสมอ

กาํหนดเป้าหมายที่

ครอบคลมุติดตามผล  หา

ข้อ

ผิดพลาดประเมินผลและ

ควบคมุการใช้งบประมาณ

 ประชาสมัพนัธค์ณุค่าของ

การประหยดัพลงังานและ

ผลการอาํเนินงานของ

การประหยดัพลงังาน

 จดัสรรงบประมาณโดย

ละเอียดโดยพิจารณาถึง

ความสาํคญัของโครงการ

3  มีนโยบายและมี

การสนับสนุนเป็นครัง้

คราวจากฝ่ายบริหาร

ผู้รบัผิดชอบพลงังาน

รายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการจดั

การพลงังาน ซึ่ง

ประกอบด้วย

หวัหน้าฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการอนุรกัษ์

พลงังานเป็นช่องทางหลกั

ในการดาํเนินงาน

 แจ้งผลการใช้พลงังานจาก

มิเตอรย์่อยให้แต่ละฝ่าย

ทราบแต่ไมม่ีการแจ้งถึงผล

การประหยดั

ให้พนักงานรบัทราบ

โครงการอนุรกัษ์พลงังาน

และให้มีการ

ประชาสมัพนัธ์

อย่างสมํา่เสมอ

 ใช้ระยะเวลาคุ้มทนุเป็น

หลกัในการพิจารณาการ

ลงทนุ

2  ไมม่ีการกาํหนดนโยบาย

ที่ชดัเจนโดยผูบ้ริหาร หรือ

ผู้รบัผิดชอบด้านพลงังาน

มีผูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน

รายงานต่อคณะกรรมการ

เฉพาะกิจ แต่สายงานบงัคบั

บญัชาไม่ชดัเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เป็นผูด้าํเนินการ

 ทาํรายงานติดตาม

ประเมินผล โดยดจูาก

มิเตอร ์ ให้คณะกรรมการ

เฉพาะกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

กบัการตัง้งบประมาณ

 จดัฝึกอบรมให้พนักงาน

รบัทราบเป็นครัง้คราว

ลงทนุโดยดมูาตรการที่มี

ระยะเวลาคุ้มทนุเรว็

1 ไมม่ีแนวทางปฏิบตัิที่ทาํไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ผู้รบัผิดชอบด้านพลงังานมี

ขอบเขตหน้าที่ความรบัผิด

ขอบจาํกดั

 มีการติดต่ออย่างไม่เป็น

ทางการระหว่างวิศวกรกบั

ผูใ้ช้

พลงังาน (พนักงาน)

มีการสรปุรายงานด้าน

ค่าใช้จ่ายการใช้พลงังาน

เพื่อ

ใช้กนัภายในฝ่ายวิศวกรรม

 แจ้งให้พนักงานทราบ

อย่างไม่เป็นทางการเพื่อ

ส่งเสริมการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภพ

 พิจารณาเฉพาะมาตรการที่

ลงทนุตํา่

0 ไมม่ีนโยบายที่ชดัเจน ไมม่ีผูร้บัผิดชอบด้าน

พลงังาน

ไมม่ีการติดต่อกบัผูใ้ช้

พลงังาน

 ไมม่ีระบบรวบรวมข้อมลู

และบญัชีการใช้พลงังาน

ไมม่ีการสนับสนุน

การประหยดัพลงังาน

 ไมม่ีการลงทนุใดๆ ในการ

ปรบัปรงุประสิทธาภพการ

ใช้พลงังาน

ปัจจุบัน

เป้าหมาย

ควรประเมิน

ใหม่ทกุปี

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ขัน้ตอนที่ 3

นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน
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คาํอธิบาย

การดาํเนินงานด้าน

นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เนื้อหา  

   - การอนุรกัษ์พลงังานเป็นส่วนหนึ่งของ 

     การประกอบธรุกิจ                                    

   - มีความเหมาะสมกบัขนาดและปริมาณ   

     การใช้พลงังาน

   - ปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อกาํหนดอื่น 

     ที่เกี่ยวข้อง

   - ปรบัปรงุประสิทธิภาพการใช้พลงังาน

     อย่างต่อเนื่อง

   - จดัสรรทรพัยากรให้อย่างเพียงพอ

         

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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คาํอธิบาย

การดาํเนินงานด้าน

นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์แจ้งให้

พนักงานทกุคนรบัทราบ เช่น 

ติดประกาศ 

โปสเตอร์

เสียงตามสาย 

เอกสารแจก

หรือ วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อกาํหนด

 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

..........................

ประธานกรรมการ

(1)  เป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิ

(2)  เหมาะสมกับลักษณะและ

ปริมาณพลังงานที่ใช้

(3)  ปฏิบัตติามกฏหมายและ

ข้อกาํหนด

(4)  ปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้

พลังงานอย่างต่อเนื่อง

(5)  จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ

ผูบ้ริหารระดบัสงูขององคก์รต้องกาํหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มทัง้ลงนาม

มีเอกสารที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร

เผยแพร ่และประชาสมัพนัธ์

ฉันเสนอความ

คิดเหน็ด้วยคน

ได้ไหม

พนักงานทกุคนรบัทราบ

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ตวัอย่างนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน

เนื้อหาเป็นตามข้อกาํหนด

ลงนามโดย

ผูบ้ริหารระดบัสงู

ถ้าเหมือนเดิมใช้

ของเดิมได้

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ขัน้ตอนที่ 4

การประเมินศกัยภาพ

ในการอนุรกัษ์พลงังาน
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คาํอธิบาย

โรงงานควบคมุหรืออาคารควบคมุต้องจดัให้มีการประเมินศกัยภาพทางเทคนิค

ในการอนุรกัษ์พลงังานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการอนุรกัษ์พลงังาน

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน

- ดชันีในการบอกถึงต้นทุนทางพลงังาน

- เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลงังาน

- ใช้กาํหนดมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน
หามาตรการอนุรักษ์พลังงาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.



21การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน

  การประเมินศกัยภาพทางเทคนิค

วิเคราะหข์้อมลูการใช้พลงังาน

และประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ

กบัค่ามาตรฐาน

      จดัทาํข้อมลูการใช้พลงังานของ

อปุกรณ์และเครื่องจกัรที่ใช้พลงังาน

ในสดัส่วนที่สงู
มาตรการ

อนุรกัษ์พลงังาน

ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อกาํหนด

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ขัน้ตอนที่ 5

กาํหนดเป้าหมายและ

แผนการอนุรกัษ์พลงังาน
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คาํอธิบาย -เป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน

ขัน้ตอนการดาํเนินการเป้าหมายและ     

แผนอนุรกัษ์พลงังาน

เป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังาน
เปรียบเทียบกบัข้อมลูการใช้พลงังาน

ในอดีต โดยกาํหนดเป็น 

   - ผลประหยดัเป็นร้อยละ หรือ                   

   - ดชันีการใช้พลงังานต่อหน่วย

ผลผลิต    

กาํหนดเป้าหมายอนุรกัษ์พลงังานและระยะ

เวลาในการดาํเนินการให้บรรลเุป้าหมาย

เป้าหมายและแผนการอนุรกัษ์พลงังาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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คาํอธิบาย

ขัน้ตอนการดาํเนินการเป้าหมายและ    

แผนอนุรกัษ์พลงังาน

เปรียบเทยีบกับข้อมูลการใช้พลังงาน

ในอดตี โดยกาํหนดเป็น 

   - ผลประหยดัเป็นร้อยละ หรือ            

   - ดชันีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต 

กาํหนดเป้าหมายอนุรกัษ์พลงังานและระยะ

เวลาในการดาํเนินการให้บรรลเุป้าหมาย

แผนอนุรกัษ์พลงังานที่ดี 
ต้องประกอบด้วย

- วตัถปุระสงค ์

- ผูร้บัผิดชอบ

- ระยะเวลา 

- งบประมาณ 

- เป้าหมายการประหยดัพลงังาน

- และผลที่คาดว่าจะได้รบั

เป้าหมายและแผนการอนุรกัษ์พลงังาน

– เป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ)

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ตวัอย่างแผนการอนุรกัษ์พลงังาน

วตัถปุระสงค์

ระยะเวลา

ผูร้บัผิดชอบ

เงินลงทุน

เป้าหมายและแผนการอนุรกัษ์พลงังาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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คาํอธิบาย -แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน 

การวางแผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม

การอนุรกัษ์พลงังาน

เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคมุควร  

   - กาํหนดผูร้บัผิดชอบจดัทาํแผนฯ            

   - ให้มีแผนฝึกอบรมและกิจกรรมฯ

     เป็นประจาํ 

   - ให้มีการประชาสมัพนัธอ์ย่างทัว่ถึง

   - ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  

      เพื่อควบคมุการดาํเนินการ     

เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความสามารถ 

สร้างจิตสาํนึก และการมีส่วนร่วม

ด้านการอนุรกัษ์พลงังาน

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ข้อเสนอแนะการปฏบิตัติามข้อกาํหนด
วางแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม

สนับสนุนการอนุรกัษ์พลงังาน

แก่พนักงานทกุคน

ประชาสมัพนัธแ์ผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรม

รวมถึงผลดาํเนินการ

ประเมินผลสาํเรจ็โดย

การประเมินความรูห้ลงั

การอบรมหรอืกิจกรรม

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน

กาํหนด

• หลกัสตูรและเนื้อหา

• กลุ่มเป้าหมาย

• ผูร้บัผิดชอบการจดั

ฝึกอบรม

• ช่วงเวลาที่เหมาะสม

เนื้อหา

การฝึกอบรม/กิจกรรม

  ความรูท้ัว่ไป

  ความรู้ด้านเทคนิค

กิจกรรมส่งเสริม       

การอนุรกัษ์พลงังาน

การประชาสมัพนัธ์

การเผยแพร่เอกสารให้

กบับคุลากรในองคก์ร

การติดโปสเตอร์

และสติ๊กเกอร์

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ประธานคณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน

ตวัอย่างแผนการฝึกอบรมประจาํปี
มีหลกัสตูรที่พนักงานทุกคนเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือกิจกรรม

มีแผนการฝึกอบรมหรือกิจกรรม

เป็นประจาํ ต่อเนื่อง

ผูร้บัผิดชอบการฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.



ตารางกาํหนดแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม

ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานประจาํปี 2554
มีหลกัสตูรที่พนักงานทุกคนเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือกิจกรรม

มีแผนการฝึกอบรมหรือกิจกรรม

เป็นประจาํ ต่อเนื่อง

ผูร้บัผิดชอบการฝึกอบรม
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ขัน้ตอนที่ 6

การปฏิบตัิตามแผน

และการตรวจสอบและวิเคราะห์

การปฏิบตัิตามเป้าหมายและ

แผนอนุรกัษ์พลงังาน



31

คาํอธิบาย

ขัน้ตอนการตรวจสอบและ

วิเคราะห์

- ติดตามความก้าวหน้าและสถานะ

- หากล่าช้า ทาํการหาสาเหตแุละแก้ไข

- รายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสงู    

ให้มีการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏิบตัิงาน 

ตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน

การตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏิบตัิตามเป้าหมายและแผนการอนุรกัษ์พลงังาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ขัน้ตอนที่ 7

การตรวจติดตามและประเมิน

ระบบการจดัการพลงังาน
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คาํอธิบาย

ขัน้ตอนการตรวจติดตามและ

ประเมินระบบการจดัการพลงังาน

-  กาํหนดช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจ

ประเมิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

-  แต่งตัง้คณะผูต้รวจประเมินที่มีความรู้และ

เป็นกลาง 

เพื่อให้ระบบการจดัการพลงังานดาํเนิน

ไปในทิศทางที่กาํหนด

การตรวจติดตามและประเมินระบบการจดัการพลงังาน

ตรวจตดิตาม จัดทาํรายงาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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คาํอธิบาย

ขัน้ตอนการตรวจติดตามและ

ประเมินระบบการจดัการพลงังาน

- มีเอกสารอธิบายขัน้ตอนและแผนการ 

ตรวจติดตาม รวมทัง้ Checklist นําเสนอผล

การตรวจประเมินและเสนอแนวทางแก้ไข

ข้อบกพร่อง

- รวบรวมเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานที่ได้จากการ

ตรวจประเมิน

การตรวจติดตามและประเมินระบบการจดัการพลงังาน

เพื่อให้ระบบการจดัการพลงังานดาํเนิน

ไปในทิศทางที่กาํหนด

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ข้อเสนอแนะการปฏบิตัติามข้อกาํหนด

การตรวจติดตามและประเมินระบบการจดัการพลงังาน

สิ่งที่ควรตรวจสอบเป็นอย่างน้อย

 มีนโยบายอนุรกัษ์พลงังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการเผยแพร่ ?

 มีแผนการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน ?

 มีการวิเคราะหก์ารปฏิบตัิตามเป้าหมายและแผน ?

 มีหน่วยงานหรือคณะทาํงานด้านการจดัการพลงังาน ?

 มีการประเมินศกัยภาพอนุรกัษ์พลงังาน ?

 มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน ?

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ขัน้ตอนที่ 8

การทบทวน วเิคราะห์และ

แก้ไขข้อบกพร่องระบบ

การจดัการพลังงาน
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คาํอธิบาย

ขัน้ตอนการตรวจติดตามและ

ประเมินระบบการจดัการพลงังาน

พิจารณา

- ผลการดาํเนินการของระบบการจดัการ  

  พลงังานในภาพรวม 

- ผลการดาํเนินการและประสิทธิภาพ

   ตามข้อกาํหนดต่างๆ

ทบทวนผลการดาํเนินการเป็นระยะโดยนํา

รายงานผลการดาํเนินงานที่ได้จากการตรวจ

ประเมินมาวิเคราะห์

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องระบบการจัดการพลังงาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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คาํอธิบาย

ขัน้ตอนการตรวจติดตามและ

ประเมินระบบการจดัการพลงังาน

พิจารณา

- อปุสรรคและปัญหาจากการจดัทาํ

ระบบการจดัการภายในองคก์ร

-  แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ  

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องระบบการจัดการพลังงาน

ควรจดัประชมุทบทวน อย่างน้อยปีละครัง้

ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีผูเ้ข้าประชมุ

จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสงู

เป็นประธาน

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.
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ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อกาํหนด

เจ้าของโรงงาน/อาคาร

กาํหนด วตัถปุระสงค ์

รปูแบบ เวลา

ใช้ผลการตรวจ

ประเมินภายใน

วิเคราะหป์ัญหาและ

อปุสรรค

หาสาเหตแุละ 

แนวทางแก้ไข

ดาํเนินการแก้ไข

ปรบัปรงุ

ทุกคนแสดงความคิดเหน็

ได้เตม็ที่

ตวัแทนจากทกุฝ่ายรว่มแสดงความคิดเหน็

Presenter
Presentation Notes
A meeting requires three basic elements: someone to organize it, people to come, and a place to meet. Outlook can help pull these pieces together quickly and efficiently.



กาํหนดวนั 

การทบทวน วิเคราะห ์และแก้ไขข้อบกพร่องระบบการจดัการพลงังาน
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การจดัส่งเอกสาร
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(1) นําส่งด้วยตนเอง

(2) จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

     โดยจะถือเอาวนัที่ลงทะเบียน เป็นวนัส่งรายงาน
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน

เลขที่ 17  ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

โทร 0-2223-0021-9   โทรสาร 0-2225-3785

การส่งรายงาน 2 ช่องทาง
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