สรุปผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ

โครงการกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 สําหรับโรงงานควบคุมกลุมพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการและนนทบุรี
2. วันที่เสนอโครงการ กรกฎาคม 2555

3. หนวยงาน

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

4. สรุปโครงการโดยยอ
4.1 ที่มาและความสําคัญ
จากยุ ท ธศาสตร กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2554 – 2558) ที่ ป ระกาศเมื่ อวัน ที่ 1 เมษายน
2554 ได กํ า หนดกลยุ ท ธ ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและการใช พ ลั ง งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเปาประสงคใหมีการใชพลังงานของประเทศอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
กําหนดเปาหมายไวในแผนอนุรักษพลังงานที่จะใหเปน 20% โดยมุงเนนเพิ่มผลประหยัดพลังงาน จาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสงเปนหลักโดยการเรงรัดการออกกฎหมายและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของ
ของมาตรการ การกํากับการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษ พลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ก็เปนวิธีการดําเนินงานหนึ่งที่จะผลักดันการอนุรักษพลังงานของประเทศ
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยกําหนดใหโรงงานควบคุมที่มีอยูปจจุบันประมาณ 3,800 แหง ตอง
ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของกฎหมายให ถูก ต อง ครบถวนและมีป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ่ งการปฏิ บั ติต ามกฎหมาย
ดังกลาว มีกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ เชน การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน การจัดการดานพลังงาน
และมีเอกสารขั้นตอนที่ตองตรวจสอบเปนจํานวนมาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(พพ.) ในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมายนั้น
มีขีดจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่จะกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม
จากป ญ หาและอุป สรรคดั งกลาว พพ. จึงมีค วามจําเป น ตองจัด หาหน ว ยงานกลางซึ่ งควรเป น
สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่ไมมุงหวังผลกําไรหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับในดานการอนุรักษ
พลังงาน โดยประสานงานกับหนวยงานของกระทรวงพลังงานในภูมิภาคตางๆ มาเปนเครื่องมือในการเขา
ไปผลักดันดูแล สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งรวมเปนเครือขายชวย พพ. ในการ
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ของโรงงานควบคุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะการหามาตรการ
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ที่ มี ศัก ยภาพในการอนุ รัก ษ พ ลังงานให ส อดคลองกั บ เป าหมายตามแผนอนุ รัก ษ พ ลั งงาน ซึ่ งจะต อ งมี
กระบวนการจัดการพลังงานและการดําเนินการตามกฎหมายใหครบถวนและถูกตอง
4.2 วัตถุประสงคโครงการ
 เพื่อผลักดันใหโรงงานควบคุม ดําเนินการดานการจัดการพลังงานที่จะกอใหเกิดการ
อนุรักษพลังงาน และลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงได ตามนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานและอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดลอมภายในประเทศ
 เพื่อสรางเครือขายในการกํากับ ดูแล สงเสริมและสนับสนุนใหโรงงานควบคุมดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนดไดอยางถูกตองครบถวน และยั่งยืน
 เพื่ อตรวจสอบความถูก ต อง ครบถ วนของกิ จกรรมที่ โรงงานควบคุม ต องปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย และติดตามประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
 เพื่อตรวจสอบการไมปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม
5. งบประมาณโครงการ
11,724,500 บาท
6. ปริมาณงานที่ใหการสนับสนุน
ประกอบดวยโรงงานควบคุมที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี จํานวนไมนอยกวา
653 แหง โดย พพ. จะมอบรายชื่อที่อยูของโรงงานควบคุมใหที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ประเมินคาใชจายในการขอรับการสนับสนุนตออายุสัญญาสนับสนุน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะ
มอบจํานวนโรงงานควบคุมเพิ่มเติมไดอีกตามความเหมาะสม แตคาใชจายที่เกิดขึ้นรวมทั้งหมดตองไมเกิน
วงเงินที่ทําสัญญาสนับสนุนกับ พพ.
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
12 เดือน นับแตวันลงนามในสัญญา
8. ขอบเขตการดําเนินงาน
ที่ปรึกษาตรวจสอบ เปนตัวแทน พพ. และอยูภายใตการกํากับดูแลของ พพ. ในการบริหารงานให
โรงงานควบคุมดําเนินงานตามกฎหมายไดอยางครบถวน ถูกตอง และตอเนื่องรวมทั้งการดําเนินการให
โรงงานควบคุมกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานใหเกิดผลประหยัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในโรงงานใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลที่กําหนดใหลดคา EI ลงรอยละ 25 ตามแผนอนุรักษพลังงาน
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20 ป โดยตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ของโรงงานควบคุมที่ตองสงให พพ. ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
สําหรับโรงงานควบคุมกลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
1. ที่ปรึกษาสภาฯ จัดตั้งเครือขายโรงงานควบคุม ที่ดําเนินการโดยผูแทนของโรงงานควบคุมใน
รูปของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ภายใตการสนับสนุนในการใหคําปรึกษาและแนะนําโดย พพ. เพื่อ
เป น ศู น ย ก ารในการส งเสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยที่ ป รึก ษาตรวจสอบต อ งช ว ยผลั ก ดั น และเป น ผู
ประสานงานใหโรงงานควบคุมเขารวมเปนสมาชิก เพื่อรวมกิจกรรมตางๆ ที่ พพ. จัดขึ้น หรือที่ทางโรงงาน
ควบคุมเสนอให พพ. จัดขึ้น เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม ในกรณีในชวงเริ่มจัดตั้งศูนยกลางเครือขาย
โรงงานควบคุม ที่ป รึกษาตรวจสอบจะตองดําเนินการในฐานะประธานคณะกรรมการหรือคณะทํ างาน
จนกวาจะมีผูแทนของโรงงานควบคุมเปนประธานคณะกรรมการหรือคณะทํางานเปนการถาวร
2. ที่ ป รึก ษาตรวจสอบจะต อ งจัด ประชุ ม /สั ม มนา เพื่ อ ชี้ แ จงแนวทางปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. การ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวของ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ไดแก การ
แจงแตงตั้งผูรับผิดชอบทางดานพลังงาน การดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ในการจัดการพลังงาน การ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน การนําเสนอนโยบาย เปาหมายและทิศทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานตามแผนอนุรักษพลังงาน 20 ปของรัฐบาลและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถานภาพปญหา
อุปสรรค ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายที่ผานมา ตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการที่จะดําเนินการไดเองของโรงงานควบคุมใหกับผูบริหาร และทีมงานดาน
อนุรักษพลังงานรวมทั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมอยางนอย 3 ครั้ง รวมแลวไมนอยกวา
600 คน โดยตองใหครอบคลุมโรงงานควบคุมที่อยูในการดูแลไมนอยกวารอยละ 70 ของโรงงานควบคุมที่
ไดรับมอบหมาย รวมทั้งตองประสานงานกับเจาหนาที่ของ พพ. และพลังงานจังหวัดที่เกี่ยวของเพื่อเขา
รวมการสัมมนา โดยจะตองเสนอรูปแบบการจัดสัมมนาตอ พพ. เพื่อใหความเห็นชอบกอน และตองจัดทํา
รายงานพรอมประเมินผลสําเร็จของการจัดประชุม/สัมมนาทุกครั้ง เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายตามขอ
4.2.2 (1) (1.1) บทที่ 4 โดยดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 4 เดือนนับ จากวัน ลงนามในสัญ ญารับ การ
สนับสนุน
3. ที่ปรึกษาสภาฯ จะสํารวจสถานภาพและหลักฐานของโรงงานที่คาดวาจะอยูในขายเปนโรงงาน
ควบคุ ม ซึ่ งยั งไม ได ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ พพ. โดยตองมีเอกสารครบถ ว นตามแบบวินิ จฉั ย โรงงานควบคุ ม
นําเสนอ พพ. พิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้ตองรายงานสถานภาพการดําเนินการใหคณะกรรมการตรวจ
รับงาน ทราบทุกเดือน
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4. ที่ ปรึกษาสภาฯ จะตรวจสอบสถานภาพการดําเนิ นการตามกฎหมายในแตละกิจกรรมและ
สถานภาพการเปนโรงงานควบคุมจากฐานขอมูลของ พพ. ตามรายชื่อโรงงานควบคุมที่ไดรับมอบหมาย
จาก พพ. เพื่ อ วางแผนการเข าเยี่ ย มพบ จัด ประชุ ม /สั ม มนา และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรับงานกําหนด
5. ในการเขาเยี่ ย มพบ ที่ ป รึกษาสภาฯ ติ ดต อเพื่ อเข าเยี่ย มพบผู บ ริห ารโรงงานควบคุ ม หรือ
คณะทํ างานดานการจัดการพลังงานก อนสงรายงานการจัดการพลังงานและการสุ มตรวจสอบโรงงาน
ควบคุมหลังการสงรายงานการจัดการพลังงานที่เห็นวามีความจําเปน โดยจะตองเสนอแผนการดําเนินงาน
ตอ พพ. เพื่อใหความเห็นชอบกอนเขาเยี่ยม รวมทั้งตองประสานงานกับพลังงานจังหวัดที่เกี่ยวของเพื่อเขา
รวมการเยี่ยม เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําและผลักดันใหโรงงานควบคุมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ใหครบถวนและถูกตองตลอดจนแนะนําแนว
ทางการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานและมาตรการอนุรักษพลังงานตางๆ ในโรงงานควบคุม
6. ในการเขาเยี่ยมพบและสุมตรวจสอบ ที่ปรึกษาตรวจสอบตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
และตรวจสอบความถูกตองของรายงานการจัดการพลังงานที่สงให พพ. รวมทั้งแบบประเมินที่ใหโรงงาน
ความคุมประเมินผูเขาเยี่ยมพบ เพื่อใชประเมินทุกแหงทุ กครั้งที่เขาไปใหคําปรึกษา โดยนําเสนอแบบ
ดังกลาวให พพ. พิ จารณาก อนเขาดําเนินการ ในการดําเนินการตามขอ 5 ที่ปรึกษาตรวจสอบจะตอง
ดําเนินการสงทีมผูเชี่ยวชาญเขาใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหารหรือคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุม โดยทุกครั้งจะตองมีผูเชี่ยวชาญดานการจัดการพลังงาน
หรือผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษพลังงานไฟฟา หรือผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษพลังงานความรอน ไป
ดําเนินงานรวมกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุม
เพื่อศึกษาและวิเคราะหการใชพลังงานทั้งหมดของโรงงานควบคุม พรอมทั้งระดมสมองคนหาแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน หรือมาตรการอนุรักษพลังงานที่จะชวยใหลดการใชพลังงานของ
โรงงานควบคุมลง
ในกรณีที่เปนการสุมเขาตรวจสอบโรงงานควบคุม ที่ปรึกษาตรวจสอบจะตองรายงานผล
การตรวจสอบความสอดคลองของรายงานการจัดการพลังงานกับการปฏิบัติจริงในโรงงานควบคุม ตาม
แบบฟอรมที่ไดรับเห็นชอบจาก พพ.
ทั้ งนี้ พพ. อาจมอบหมายให เขาพบผู บ ริห ารหรือผู เกี่ ย วข องของโรงงานได ต ามความ
เหมาะสม หรือหากมีการรองขอจากโรงงานควบคุม โดยกอนการเขาพบตองจัดทําแผนการเขาพบและ
ไดรับความเห็นชอบจาก พพ. กอน
7. ที่ปรึกษาสภาฯ จะติดตามสถานภาพความกาวหนาในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม
กฎหมายรายเดือนโดยที่ปรึกษาตรวจสอบตองจัดทําชองทางการติดตามสถานภาพการดําเนินการตาม
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กฎหมายในแตละกิจกรรมของแตละแหงในสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเสนอรูปแบบการรายงานดังกลาวให
คณะกรรมการตรวจรับงานใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ
8. ที่ปรึกษาสภาฯ จะติดตามหาหลักฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สําหรับโรงงานควบคุมที่
ละเวนไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. และหลักฐานสําหรับโรงงานที่ขาดสภาพการเปนโรงงานควบคุมแลว โดยที่
ปรึกษาตรวจสอบตองจัดทํารายงานพรอมรายละเอียดหลักฐานเสนอให พพ. เห็นชอบ
9. ที่ปรึกษาสภาฯ จะจัดพิมพเอกสารเผยแพร/คูมือการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีรูปเลมสวยงาม
ขนาด A4 ปก 4 สีกระดาษอารตหนาไมนอยกวา 120 แกรม เนื้อในกระดาษปอนดหนาไมนอยกวา 100
แกรม เพื่อแจกใหกับผูเขารวมประชุม/สัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คูมือคําอธิบายพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จํานวน 1,000 เลม
(2) คูมือการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน จํานวน 1,000 เลม
(3) คูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
จํานวน 1,000 เลม
(4) คูมือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานสําหรับผูตรวจสอบพลังงาน จํานวน
1,000 เลม
(5) จัดทํา CD หรือ DVD คูมือตามขอ (1) – (4) จํานวน 2,000 แผน
10. ที่ปรึกษาสภาฯ จะจัดทําแผนพับเพื่อแจงขอมูลขาวสาร ตามจํานวนโรงงานควบคุมที่อยูใน
การดูแล โดยอยางนอยตองมีการจัดสงแผนพับเพื่อแจงขาวสารประชาสัมพันธใหโรงงานที่อยูในการดูแล
ทุกๆ 2 เดือน โดยมีสาระสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการติดตามกระตุน
เตือนลวงหนา และเรงรัดใหโรงงานควบคุมปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
11. ที่ปรึกษาสภาฯ เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดสงรายงานการจัดการพลังงานและ
ติดตามสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมแตละแหงทางไฟลอิเล็กทรอนิคส (E-form) โดย
ตองใหสอดคลองกับฐาน MIS ของ พพ. หรือหากฐาน MIS ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ E-form ตอง
ดําเนินการดวย
12. ที่ปรึกษาสภาฯ จะปรับปรุงโปรแกรมการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Feed Back
Report) และกํ าหนดประเภทอุ ต สาหกรรมและธุ รกิ จ ในรูป แบบของ International Standard Industrial
Classification (ISIC)
13. ที่ ป รึก ษาสภาฯ จะจั ด ทํ ารายงานการวิ เคราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั งงานของโรงงาน
ควบคุม (Feed Back Report) ตามรูปแบบที่พัฒนาปรับปรุง
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14. ที่ปรึกษาสภาฯ จะตองศึกษาและวิเคราะหปญหา/อุปสรรค ตลอดจนจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางปรับปรุงวิธีการขั้นตอนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดในรอบปตอๆ ไป
15. ที่ปรึกษาสภาฯ จะตองประเมินผลความพึงพอใจของโรงงานควบคุมที่อยูในการดูแลของที่
ปรึกษาตรวจสอบและทําการประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ภายใต พ.ร.บ. การสงเริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) พรอมสรุปผลการประเมินฯ และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับ ปรุ งข อ บกพรอ งและจุ ด อ อน โดยที่ ป รึก ษาตรวจสอบต อ งนํ า เสนอแบบและวิ ธีก ารประเมิ น ผลให
คณะกรรมการตรวจรับงาน พิจารณาเห็นชอบกอนการดําเนินการ
16. ที่ ป รึ ก ษาสภาฯ จะดํ า เนิ น งานในเรื่อ งอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจรั บ งานหรื อ พพ.
มอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการนี้
17. ที่ปรึกษาสภาฯ จะตองศึกษารายละเอียดของระบบฐานขอมูลอนุรักษพลังงาน รวมทั้งระบบ
MIS เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและสรางความคุนเคยตอการใชงานในการบันทึกขอมูลตอไป โดย
คณะกรรมการตรวจรับงานจะใหการสนับสนุนวิทยากรอบรมในเรื่องดังกลาวให แตที่ปรึกษาตรวจสอบตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการอบรมทั้งหมด
18. ที่ปรึกษาสภาฯ จะตองอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการตรวจรับงานในการติดตามการ
ทํางานของที่ปรึกษาตรวจสอบทั้งในการจัดประชุม และการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
19. ที่ปรึกษาสภาฯ จะตองจัดเตรียมอุปกรณสํานักงานและการสื่อสาร ใหเพียงพอตอการทํางาน
ของบุคลากร ที่ตองมานั่งทํางานประจําที่ พพ.
กิจกรรมตรวจผลการดําเนินงานตามกฎหมาย
1. ที่ปรึกษาสภาฯ จะดําเนินการตรวจผลการดําเนินงานของโรงงานควบคุม ในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่ พพ. มอบหมายใหครบถวน ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ พพ. กําหนด
ในกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมที่ 1 การตรวจการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
(2) กิจกรรมที่ 2 การตรวจรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งในรายงานฯ ตองประกอบดวย
กิจกรรมยอยตามที่ระบุในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 ดังนี้
(2.1) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(2.2) การประเมินสภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(2.3) การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
สรุปผูบริหาร
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(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(2.5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(2.6) การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัตติ ามเปาหมาย แผน
อนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(2.8) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
(3) กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบและใหการรับรองรายงานการจัดการพลังงาน โดยสุมเขา
ตรวจสอบในโรงงานควบคุมไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนรายงานการจัดการพลังงาน ที่ไดรับและทํา
การตรวจสอบตามกิจกรรมที่ 2 ในขอ (2)
(4) กิจกรรมที่ 4 การตรวจกิจกรรมการขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยที่ปรึกษา
ตรวจสอบตองติดตามโรงงานควบคุมที่ไดรับการผอนผันไปแลว ใหจัดสงขอมูลการใชพลังงาน (ไฟฟาและ
เชื้อเพลิง) ให พพ. ในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดังกลาวกอนที่นําเสนอ
ผูบริหารของ พพ. และบันทึกในฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
2. นอกจากตรวจผลการดํ าเนิ น งานของโรงงานควบคุ ม ดั งกล าวข างต น แลว ให จัด ทํ าบั น ทึ ก
สรุปผลการตรวจ หนังสือแจงผลและอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับงานกําหนด เพื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจะใชในการพิจารณานําเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบจากผูบริหาร พพ. ตอไป รวมถึงการบันทึกผล
การตรวจลงในฐานขอมูลตามที่ พพ. กําหนด และสแกนเอกสารเก็บไวในไฟลอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่
พพ. กําหนด ทั้งนี้ในการคียฐานขอมูล หากมีการคียขอมูลที่ผิดพลาด ลงในฐานขอมูลของ พพ. ผูจัดการ
โครงการตองรับผิดชอบทั้งหมด หากเกิดความเสียหายและมีคาใชจายในการซอมแซมใหกลับมาใชงานได
ตามปกติ
3. กิจกรรมใดๆ ที่ยังไมมีแนวทางและหลักเกณฑการตรวจ ที่ปรึกษาตรวจสอบตองเสนอแนวทาง
และหลักเกณฑการตรวจใหคณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณากอน สําหรับหลักเกณฑการตรวจสอบใน
กิจกรรมที่มีอยูเดิมก็สามารถนําเสนอพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการตรวจใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นได
ตามความเหมาะสม
4. ในกรณี ผลการตรวจมีขอสงสัย หรือมีการโตแยงจากผูเกี่ยวของ ที่ปรึกษาตรวจสอบตองให
ผูชํานาญการดานพลังงานและผูเกี่ยวของมาชี้แจงและนําเสนอขอเท็จจริงใหคณะกรรมการตรวจรับงาน
หรือ พพ. พิจารณาและใหถือผลตัดสินของคณะกรรมการตรวจรับงานหรือ พพ. เปนอันสิ้นสุด
5. ในกรณีปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงานของโรงงานควบคุม และปญหาอุปสรรคตางๆ
ตลอดจนความเสี่ยงตางๆ ในการดําเนินงานของ พพ. และผูเกี่ยวของ ที่ปรึกษาสภาฯ จะทําการรวบรวม
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ประมวลและวิ เคราะห เสนอแนะแนวทางปรับ ปรุงการดํ าเนิ น งานเพื่ อ ให เป น ไปตามเจตนารมณ ข อง
กฎหมายตอไป
6. ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบต อ งดํ า เนิ น งานในกิ จ กรรมต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ าเนิ น งานตาม
กฎหมายรวมทั้งใหการสนั บสนุนการดําเนินงานของ พพ. และโรงงานควบคุม เชน เป นผู จัดประชุมที่
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการขึ้ น ทะเบี ย นที่ ป รึ ก ษาเป น ผู ต รวจสอบพลั ง งาน หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามที่ พพ.
มอบหมาย
9. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
1. เพื่ อ ให เจ าของโรงงานควบคุ ม ตลอดจนผู ที่ เกี่ ย วข อ งได เข าใจถึ งแนวทางการดํ าเนิ น การ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง ครบถวน
2. โรงงานควบคุมมีมาตรฐานในการดําเนินการจัดการพลังงานไดอยางถูกตอง สงผลตอการใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดการใชพลังงานของประเทศได
3. โรงงานควบคุมมีการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไดอยางตองเนื่องและยั่งยืน
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