
ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการตามแผนอนุรกัษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
          การปฏิบตัติามเปา้หมายและแผนอนุรกัษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม

          และกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน
6.1 สรุปผลการตดิตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนได้ด ำเนนิกำรติดตำมควำมก้ำวหนำ้ของกำรปฏบิติัตำมมำตรกำรและแผน

อนรัุกษ์พลังงนท่ีก ำหนดไว้ โดยผลกำรด ำเนนิกำรสรุปได้ดังต่อไปนี้

ล ำดับที่ มำตรกำร หมำยเหตุ

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไม่ได้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไม่ได้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไม่ได้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

3 มำตรกำรกำรติดต้ัง Motion Sensor 

Switch

ตารางที่ 6.1 สรุปผลกำรติดตำมกำรด ำเนนิกำรตำมแผนอนรัุกษ์พลังงำน

สถำนภำพกำรด ำเนนิกำร

มำตรกำรลดชั่วโมงกำรใช้งำนหลอด

ฟลูออเรสเซนต์ขนำด 36 วัตต์

1

2

มำตรกำรกำรใช้สวิตซ์กระตุกควบคุม

กำรปดิ-เปดิหลอดไฟฟ้ำ
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          ด ำเนนิกำรตำมแผน
          ไม่ได้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไม่ได้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

4 มำตรกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ

แบบแยกส่วน (Split Type)

5 มำตรกำรลดชั่วโมงกำรใช้งำนคร่ือง

ปรับอำกำศ
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ร้อยละทีล่ดลงของปริมาณพลังงาน

ทีใ่ช้เดิม

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการที ่1

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการที ่2

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการที ่3

การตรวจสอบการปฏิบตัติามเปา้หมายการอนุรักษ์พลังงาน

การติดตามการด าเนินการ
แผนการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ทีเ่กิดขึ้นจริง

ตารางที ่6.2  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

10.00 6.26
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ชื่อมาตรการ: มาตรการ การใช้สวิตซ์กระตุกควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟฟ้า

มาตรการล าดับที่: 1 จากจ านวนทั้งหมด: 5 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึน้จริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ด าเนินการแล้ว 0.00 0.00 17,052.00 33,421.92 130,902.52 17,052.00 33,421.92 130,902.52

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ :

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึน้จริง
ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ชื่อมาตรการ: มาตรการลดชั่วโมงการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ 

มาตรการล าดับที่: 2 จากจ านวนทั้งหมด: 5 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึน้จริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ด าเนินการแล้ว 0.00 0.00 - 200,499.63 785,290.22 0.00 200,499.63 785,290.22

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ :

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึน้จริง
ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ชื่อมาตรการ: มาตรการการติดต้ัง Motion Sensor Switch

มาตรการล าดับที่: 3 จากจ านวนทั้งหมด: 5 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึน้จริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ด าเนินการแล้ว 0.00 0.00 218.40 129,729.60 508,107.60 218.40 129,729.60 508,107.60

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างด าเนินการ :

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึน้จริง
ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ :

ชื่อมาตรการ: มาตรการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

มาตรการล าดับที่: 4 จากจ านวนทั้งหมด: 5 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึน้จริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ด าเนินการแล้ว 0.00 0.00 208.77 200,499.63 785,290.22 208.77 200,499.63 785,290.22

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึน้จริง
ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ :

ชื่อมาตรการ: มาตรการลดชั่วโมงการใช้งานคร่ืองปรับอากาศ

มาตรการล าดับที่: 5 จากจ านวนทั้งหมด: 5 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึน้จริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 ด าเนินการแล้ว 0.00 0.00 - 358,033.69 1,402,298.62 0.00 358,033.69 1,402,298.62

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึน้จริง
ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ :
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ชื่อมาตรการ:

มาตรการล าดับที่: จากจ านวนทัง้หมด: มาตรการ

ตามแผน ทีเ่กิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนนิการ (บาท) (บาท) ชนดิ ปริมาณ หนว่ย(ระบ)ุ บาท/ปี ชนดิ ปริมาณ หนว่ย(ระบ)ุ บาท/ปี

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นระหว่างด าเนนิการ :

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ :

ตารางที ่6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏบิติัตามเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านความร้อน

ระยะเวลาด าเนนิการ
สถานภาพ

การด าเนนิการ

เงินลงทุน
ผลการอนรัุกษ์พลังงาน

ตามเปา้หมาย ทีเ่กิดขึ้นจริง
เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง
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6.2 ผลการตดิตามการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนุรักษ์พลงังาน

ล ำดับ

ที่
ชือ่หลักสูตรกำรฝึกอบรม

จ ำนวน

ผู้เข้ำ

อบรม
หมำยเหตุ

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

4 อบรมพรบ.ส่งเสริมกำร

อนรัุกษพ์ลังงำน (ฉบบัที่

 2) พ.ศ.2550

100

เทคนคิกำรประหยัด

พลังงำนรุ่นที่ 2

ตารางที ่6.5 สรุปสถำนภำพกำรด ำเนนิงำนตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรม

เทคนคิกำรประหยัด

พลังงำนรุ่นที่ 1
1 1000

1000

100

2

อบรมรณรงค์ปลูก

จิตส ำนกึกำรอนรัุกษ์

พลังงำน

สถำนภำพกำรด ำเนนิกำร

3
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ล ำดับ

ที่

ชือ่กจิกรรม

เพื่อส่งเสริม

กำรอนรัุกษพ์ลังงำน

จ ำนวน

ผู้เข้ำ

กจิกรรม
หมำยเหตุ

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

          ด ำเนนิกำรตำมแผน

          ไมไ่ด้ด ำเนนิกำร เนือ่งจำก

         ล่ำช้ำ เนือ่งจำก

4 เทคนคิกำรประหยัด

พลังงำนในหอพัก

นกัศึกษำ

50

ตารางที ่6.6 สรุปสถำนภำพกำรด ำเนนิงำนตำมกจิกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนรัุกษพ์ลังงำน

สถำนภำพกำรด ำเนนิกำร

1 งำนประชำสัมพันธ์ ด้ำน

อนรัุกษพ์ลังงำน

100

2 เพจเผยแพร่ด้ำนกำร

อนรัุกษพ์ลังงำน

300

3 รณรงค์ปลูกจิตส ำนกึ

กำรอนรัุกษพ์ลังงำน

100
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