
ขัน้ตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพรอ่งของการจดัการพลังงาน

     อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการด าเนินการด้านการจดัการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว  1  คร้ัง

รวมทั้งได้น าขอ้มูลที่ได้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ในการปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ที่เกดิขึน้จากการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 P

คร้ังที่ เดือน พ.ศ.

คร้ังที่ เดือน พ.ศ.

คร้ังที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ : กรณีอาคารด าเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ใหร้ะบเุพิ่มเติม

ตารางที ่8.1 การทบทวนการด าเนนิงานการจดัการพลังงาน ประจ าป ี2562

คร้ังที่

ปี 2562

เดือน
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รูปที ่8-1 เอกสารรายงานการประชุมด้านการจัดการพลังงาน
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เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้งต้น 

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ

และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลังงาน


7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

หมายเหตุ

ตารางที ่8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2562

ผลการทบทวน
ขั้นตอน ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ แนวทางการปรับปรุง
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8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลังงาน

      ติดประกาศ       โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …1.. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน ปีละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อื่นๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

(ก)    ผลจากการทบทวนด้านการจดัการพลังงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : กรณีมีวธิกีารเผยแพร่มากกวา่ 2 วธิกีาร อาคารสามารถเพิม่จ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิม่เติม

      หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถงึการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลังงาน

          เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลังงานขององค์กร โดย
อาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปนี้

(ข)   ผลจากการทบทวนด้านการจดัการพลังงานผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รูปที่ 8-2  ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลังงาน
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