
ขัน้ตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลังงาน

7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร

รูปที่ 7-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร

หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมนิการจดัการพลังงานภายในองค์กร
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7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

     วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร

      ติดประกาศ โปสเตอร์

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

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

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

   จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน ปีละ …1.. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อื่นๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทีแ่สดงถงึการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร

รูปที ่7-2 เผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

 เพือ่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร 

โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปนี้

(ข)   การเผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

(ก)   การเผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินผ่านบอร์ดประชาสัมพนัธ์
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7.3 ผลการตรวจประเมนิภายในองค์กร

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

1. คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน 1. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ที่ระบุ  

    โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำน

2. เอกสำรที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนด้ำน  

    กำรจัดกำรพลังงำนใหบ้คุลำกรรับทรำบด้วยวธิกีำรต่ำงๆ

3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

2. กำรประเมินสถำนภำพ 1. ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนที่ผ่ำน โดยใช้  

    กำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้น     ตำรำงกำรประเมินกำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management

    Matrix)

2. อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................

3. นโยบำยอนุรักษพ์ลังงำน 1. นโยบำยอนุรักษพ์ลังงำน  

2. เอกสำรที่แสดงถึงกำรเผยแพร่นโยบำยอนุรักษพ์ลังงำนให้  

    บคุลำกรรับทรำบด้วยวธิกีำรต่ำงๆ

3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

ตารางที ่7.1 กำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำน

รำยกำรตรวจประเมิน
ผลกำรตรวจสอบ

ควำมถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะส่ิงที่ต้องมีเอกสำร/หลักฐำน ตำมข้อก ำหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร  

2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ  

3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์  

4. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ 1. มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน  

    พลังงาน 2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า  

3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน - - - -

4. แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

5. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลการด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  

   การตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัติตาม2. ผลการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ  

   เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน    แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

3. ผลการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ

   แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านความร้อน

4. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรม  

    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

5. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

6. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนกิจกรรมเพือ่  

    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

7. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

- - - -

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการด าเนนิการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงทีต้่องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน  

    พลังงาน     องค์กร

2. รายงานผลการตรวจประเมิน  

3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

8. การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไข 1. แผนการทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน  

  ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วเิคราะห์และแนวทางการแก้ไข  

    ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

       ( นายฮุชเซ็น  นยิมเดชา)

            วันที่ ............./................/................

ตามข้อก าหนด

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ลงชื่อ……………………………………………………………

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการด าเนนิการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงทีต้่องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
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