Preparation

กําหนดโครงสรางและความรับผิดชอบ
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กําหนดขอบเขตและขอบขาย
กําหนดระบบเอกสาร

04

จัดทํานโยบายพลังงาน
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ทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทขององคกร
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วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของ Interested
Parties จัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
และประเมินความสอดคลอง
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07

ประเมินกิจกรรมและกระบวนการ
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จัดการความเสี่ยงและโอกาส
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ทบทวนและวางแผนดานพลังงาน
กําหนด Base Year
กําหนดตัวชี้วัดดานพลังงาน (Energy
Performance Indicator, EnPI) สําหรับองคกร
กําหนดแนวทางการเปรียบเทียบ
กําหนดประเภทพลังงานและสัดสวน
กําหนด Driver(s)
กําหนด Energy Baseline ขององคกร
กําหนด Significant Energy Uses (SEUs)
กําหนด EnPI สําหรับ SEUs

กําหนด Energy Baseline สําหรับ SEUs
หาโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for
Improvement, OFIs)
หาโอกาสในการประหยัดพลังงาน ( Energy
Saving Opportunities, ESOs)
คํานวณผลตอบแทนทางการเงิน
จัดทํา Energy Saving Action Plan
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กําหนด “วัตถุประสงค” และ “เปาหมาย”
ประยุกต Action Plan,
Operation & Maintenance Controls
กําหนด Competencies และแผนฝกอบรม
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กําหนดแนวทางสรางความตระหนัก

Act

14 กําหนดแนวทางการสือ่ สารภายในและภายนอก
กําหนดแนวทางการออกแบบ
15
16

กําหนดแนวทางการจัดซื้อ

17

กําหนดแนวทางการเฝาระวัง การวัด และการวิเคราะห
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ตรวจประเมินภายใน, NC, CAR & PAR
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ประชุม Management Review

20

Check






กําหนดแนวทางการแกไข NC
และการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)

01

Do

Plan

E n e r gy, Saf et y, an d Sustain abilit y

ก

ารจัดการพลังงาน (Energy Management) เป็นการดำ�เนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานขององค์กร ส่วนระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management
System) เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อการกำ�หนดนโยบายพลังงาน วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน
กระบวนการ และขั้นตอนการดำ�เนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ระบบการจัดการพลังงานที่องค์กรนำ�มา
ประยุกต์ใช้ ควรมีิองค์ประกอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงานจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาโรงงานในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน จนผ่าน
การรับรองโดย Certification Body มามากกว่า 20 โรงงาน ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น เคมี ปิโตรเคมี อาหาร เหล็ก เป็นต้น
• เป็นผู้ร่างมาตรฐานการจัดการพลังงานของประเทศไทย และคิด 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ที่นำ�
ไปสู่การประกาศเป็นกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
• ได้้พัฒนา 20 ขั้นตอนการดำ�เนินงานเพื่อให้ได้ระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล ISO 50001:2018 ตามรูปด้านล่าง

Plan

c o n s u lta n cy s e r v i c e

Consultancy & Training

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
และมาตรฐาน ISO 50001:2018

จุดเด่นของการดำ�เนินงานโดย UEET
• แบบฟอร์มสำ�หรับการทบทวนพลังงาน (Energy Review) ในรูปแบบ Microsoft Excel ที่ผ่านการใช้งานและปรับปรุงมาตั้งแต่การ
ประกาศมาตรฐาน ISO 50001 Version 2011
• ระยะเวลาดำ�เนินการ ประมาณ 8 - 10 เดือน โดยมีจำ�นวนวันของการเข้าโรงงาน ทั้งสิ้นไม่เกิน 18 วัน รวมวันฝึกอบรม 6 วัน
• ฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและมาตรฐาน ISO 50001”
หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน” และ หลักสูตร “การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม”
โดยเป็นหลักสูตรละ 1 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ในรูปแบบ In-house Training จำ�นวนคนเข้าร่วมไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น
• ชำ�ระงวดสุดท้ายภายหลังได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานโดยหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body)
• ดร. สมชัย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการดำ�เนินงาน เป็นกรรมการใน “คณะทำ�งานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการ
พลังงาน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม และใน “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจ
รับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน ทำ�ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของระบบการจัดการพลังงานเป็นอย่างดี
En q ui ry UEE Technology (Thailand) Ltd.

06 4559 5185

info@ueet.co.th

www.ueet.co.th

