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1. ที่มาของการปรับปรุง 

2. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ  

3. ผลการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ 

4. การเปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูลเดิมและฐานข้อมูลใหม่ 

5. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
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1.ปัญหาที่พบในปัจจุบัน 
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พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 

พ.ร.บ. การส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2550) 

พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 

กฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัต ิ
หน้ำที่และจ ำนวนของ 

ผู้รับผดิชอบด้ำนพลงังำน พ.ศ. 2552 

กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำน 
หลกัเกณฑ์และวธีิกำรจดักำร 
พลงังำน ในโรงงำนควบคุมและ 

อำคำรควบคุม พ.ศ. 2552 

กฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบติัของผูรั้บ 
ใบอนุญำต หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และ 

เง่ือนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำร 
อนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจดักำร 

พลงังำน พ.ศ. 2555 

กฎกระทรวงก ำหนดเคร่ืองจกัร  
อุปกรณ์ประสิทธิภำพสูง และวสัดุ 
เพ่ือกำรอนุรักษพ์ลงังำน  พ.ศ.2552 

กฎกระทรวงก ำหนดประเภทหรือขนำดของอำคำร 
และมำตรฐำน หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรออกแบบ 

อำคำรเพ่ือกำรอนุรักษพ์ลงังำน  พ.ศ.2552 

ประกำศกระทรวงและประกำศกรม 
ภำยใตก้ฎกระทรวงแต่ละฉบบั 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2540 

โครงสร้างกฎหมายฉบับปรับปรุง 
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พพ. ต้องเตรียมงบประมาณส าหรับการดูแลรักษาเล่มรายงานการจัด
การพลังงาน 

รายงานการจัดการพลังงานมีเป็นจ านวนมาก 
ปัญหาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามที่โรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมรายงาน 
การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ล่าช้า 
ปัญหาการน าเสนอข้อมูลจากรายงานการจัดการพลังงานที่เป็นประโยชน์

กลับไปยังโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป 
 

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน 

5 มุง่สู ่ระบบ E-form 



โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงาน 

ความหมายของระบบ E-Form 

ระบบการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Form  

เป็น ระบบจัดเก็บข้อมูลและรับ-ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ท าการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานผ่านเว็บไซต์ของ พพ. 

เดิม 
ส่งเอกสารต้นฉบับรายงานการจัด

การพลังงาน 

ใหม่ 
ส่งข้อมูลรายงานการจัดการพลังงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ 

E-Form 



2.แนวทางการพัฒนา 
และปรับปรุงโครงการ 
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ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ พพ. ใช้อยู่
ในปัจจุบัน 

วิเคราะห์และออกแบบส าหรับพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและโปรแกรม
ฐานข้อมูลอนุรักษ์พลังงาน 

ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและ

โปรแกรม
บันทึกข้อมูล 

พัฒนาระบบงาน  
E-Form เพื่อ
รองรับรายงาน

การจัด
การพลังงาน 

พัฒนาโปรแกรม
รายงาน เพื่อการ
ก ากับดูแลและ
ติดตามการ

ด าเนินงานอนุรักษ ์

แก้ไขกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงรหัสต่างๆ 
เช่น TSIC-ID, 
ผลิตภัณฑ์, 

เชื้อเพลิง เป็นต้น 

อื่นๆ 

-พัฒนาระบบรับ-
ส่งรายงาน 

-พัฒนาระบบ
ความปลอดภัย 

 

-พัฒนารายงานน าเสนอผลข้อมูล
หลัก (Custom Report) 

-พัฒนารายงานตั้งต้นส าหรับ
รายงานเฉพาะกิจ (Ad-Hoc 
Report) 

-อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
พพ. 

-จัดสัมมนาให้กับ
โรงงานควบคุม/
อาคารควบคุม 8 



3.ผลการพัฒนาและปรับปรุง
โครงการ 
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วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลอนุรักษ์พลังงาน 

ข้อมูลการน าเสนอรายงานไม่ตอบสนองต่อ
ผู้บริหาร 

ออกแบบ Custom Report ส าหรับ
ผู้บริหาร 

ตารางเก็บข้อมูลในฐานฯ ยังไม่ครอบคลุม 
พัฒนาฐานฯ ใหม่ ให้รองรับข้อมูลได้มาก
ขึ้น ก าหนดรูปแบบการน าเข้าที่ชัดเจน 

TSIC 1972 ไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

น ามาตรฐาน TSIC 2009 มาปรับปรุง 
พร้อม ปรับปรุงรหสัผลิตภัณฑ์ รหัส

เชื้อเพลิง รหัสมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
รหัสเครื่องจักรและอุปกรณ์ และรหัสอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ทางกายภาพของระบบเดิม การออกแบบระบบใหม่ 

10 



ฐานข้อมูลเดิมเน้นเก็บข้อมูลแบบครบถ้วน
มากกว่าผลที่จะน าไปใช้ 

ออกแบบให้ตรงกับความต้องการ โดยแยก
โปรแกรมตามกิจกรรมให้ตรงตามจุดประสงค ์

เน้นประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล ลดความ
ยุ่งยากในการด าเนินการส่งรายงาน 

ออกแบบการจัดส่งรายงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) 

ฐานข้อมูลมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
ออกแบบ Graphic User Interface ให้ใช้

งานง่ายขึ้น 

การวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของระบบเดิม การออกแบบระบบใหม ่

วิธีการใช้ระบบแบบเดิม ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน ท าให้ข้อมูลดูผิดปกติ 

ก าหนดวิธีการใช้งานโปรแกรม และสร้าง
มาตรฐานการกรอกข้อมูลที่ชัดเจน 

การวิเคราะห์วิธีการใช้งานระบบการใช้งานระบบเดิม 

ยังเหมาะสม และสามารถใช้งานได้อยู่ 

การวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ระบบเดิม 

11 



เปรียบเทียบศักยภาพ Software และ Hardware 

Client ส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิาน 

Fire Wall 

Application 
Server 

ใช ้Oracle 
Application 10g  

พฒันาระบบ
ดว้ย Oracle 
Developer 
Suit 10g 

Database 
Server 

DEDE 
Database 

Client ส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิาน 

Fire Wall 
CA Server 

E-Form 
Application  

Server 

พพ. 
เห็นชอบ ขอ้มลูรายงาน 

E-Form 
Database 

จดัเก็บเขา้สูฐ่านขอ้มลู 
การอนรุกัษพ์ลงังาน 

Software/Hardware ระบบเดิม Software/Hardware ระบบใหม่ 12 



การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  

รายการ ฐานข้อมูลเดิม ฐานข้อมูลใหม่ 
1. รหัส TSIC TSIC 1972 TSIC 2009 

2. รหัส
เชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. รหัส
มาตรการ
อนุรักษ์
พลังงาน 

• โครงสร้างรหัสเป็นหมวดใหญ่ ไป
หมวดย่อย ลดตามระดับขั้น 

 

• เพิ่มเติมการแบ่งชนิดมาตรการด้วย HK  PI  MC 
• เพิ่มเติมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอด T5 หลอด T8 
• เพิ่มเติมมาตรการที่จ าเป็น เกี่ยวกับ มอเตอร์ ปั๊ม

และพัดลม 

ลักษณะเชื้อเพลิง 
ได้แก่  
1. ก๊าซ 
2. ของเหลว 
3. ของแข็ง 
4. ไฟฟ้า 
5. ชีวมวล 
6. ไอน้ า 

- กลุ่มเชื้อเพลิง ได้แก่  
1. กลุ่มไฟฟ้า 
2. กลุ่มไอน้ า 
3. กลุ่มเชื้อเพลิง

สิ้นเปลือง 
4. กลุ่มพลังงาน

หมุนเวียน 

- ลักษณะเชื้อเพลิง 
ได้แก่  
1. ก๊าซ 
2. ของเหลว 
3. ของแข็ง 
4. ไฟฟ้า 
5. ชีวมวล 

ลักษณะ
เชื้อเพลิง 

ชนิดเชื้อเพลิง 

ลักษณะ
เชื้อเพลิง 

ลักษณะ
เชื้อเพลิง 

ชนิด
เชื้อเพลิง 
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ISIC TSIC หน่วยงานท่ีด าเนินการ  หมายเหตุ  

1968   United Nations Statistics Division   

  1972 (2515)  กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  อ้างอิงตาม ISIC 1968  

1989   United Nations Statistics Division   

  1993 (2536) กรมการจัดหางาน กระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตาม ISIC 1989 

  2544  กรมการจัดหางาน กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงจาก TSIC 1993 

2008   United Nations Statistics Division   

  2009 (2552) กรมการจัดหางาน กระทรวงมหาดไทย 

ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ 

อ้างอิงตาม ISIC 2008 Revised 3 

Timeline การก าหนดรหัสอุตสาหกรรมของสากลและประเทศไทย 

หมายเหตุ การก าหนดรหัส TSIC 2009  ฉบับสมบูรณ์ สืบค้นได้ที่  
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf 

http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf
http://119.63.84.110/trithepclub/images/standard.pdf


TSIC : 1972  
 การจดัประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรมประเทศไทย 

 ปี 2515 

TSIC : 2009  
 การจดัประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรมประเทศไทย 

 ปี 2552 

ISIC : 2008  
 การจดัประเภทอตุสาหกรรมตาม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิทกุประเภท

ตามมาตรฐานสากล 
 ปี 2551 

หมวด รายละเอยีด 

หมวด 1 เกษตรกรรม การลา่สตัว ์การป่าไม ้
และการประมง 

หมวด 2 การท าเหมอืงแร่และเหมอืงหนิ 

หมวด 3 การผลติ 

หมวด 4 การไฟฟ้า กา๊ซและการประปา 

หมวด 5 การกอ่สรา้ง 

หมวด 6 การขายสง่ การขายปลกี ภัตาคาร 
และโรงแรม 

หมวด 7 การขนสง่ สถานเก็บสนิคา้และการ
คมนาคม 

หมวด 8 บรกิารการเงนิ การประกนัภัย 
อสงัหารมิทพัย ์

หมวด 9 บรกิารชมุชน บรกิารสงัคมและบรกิาร
สว่นบคุคล 

หมวด รายละเอยีด 

หมวดA เกษตรกรรม การลา่สตัว ์และการป่า
ไม ้ 

หมวดB การท าเหมอืงแร่และเหมอืงหนิ 

หมวดC การผลติ 

หมวดD ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน ้าและระบบการปรับ
อากาศ 

หมวดE การจัดหาน ้า การจัดการน ้าเสยีและ
ของเสยีรวมถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมวดF การกอ่สรา้ง 

หมวดG การขายสง่และการขายปลกี การซอ่ม
ยานยนตแ์ละจักรยานยนต ์

หมวดH การขนสง่และสถานทีเ่ก็บสนิคา้ 

หมวด I ทีพั่กแรมและบรกิารดา้นอาหาร 

หมวดT กจิกรรมการจา้งงานในครัวเรอืน กจิกรรม
การผลติสนิคา้และบรกิารทีท่ าขึน้เองเพือ่
ใชใ้นครัวเรอืน ซึง่ไมส่ามารถจ าแนก
กจิกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน  

หมวดU  กจิกรรมขององคก์ารระหวา่งประเทศและ
ภาคสีมาชกิ  

หมวด รายละเอยีด 

Section A Agriculture, forestry and fishing 

Section B Mining and quarrying 

Section C Manufacturing 

Section D Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

Section E Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Section F Construction 

Section G Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

Section H Transportation and storage 

Section I Accommodation and food service 
activities 

Section T Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-
producing activities of households for own 
use 

Section U Activities of extraterritorial organizations 
and bodies 

ความแตกต่างของข้อมูล 



หมวดใหญ่ มี 1 หลัก 

หมวดย่อย มี 2 หลัก 

หมู่ใหญ่ มี 3 หลัก 

หมู่ย่อย มี 4 หลัก 

กิจกรรม มี 5 หลัก 

หมวด C  การผลิต 

ย่อย 25 การผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะ

ประดิษฐ์ 

ย่อย 28 การผลิต
เครื่องจักรและ

เครื่องมือ 

ย่อย 29 การผลิตยาน
ยนต์ รถพ่วงและรถกึ่ง

พ่วง 

ย่อย 281 
การผลิต

เครื่องจักรที่
ใช้งานทั่วไป 

ย่อย 282 การ
ผลิตเคร่ืองจักร

ที่ใช้ในงาน
เฉพาะ 

251 259 291 292 

ย่อย 2821 
ผลิตเคร่ืองจักร
ในการเกษตร 

ย่อย 2822 ผลิต
เครื่องจักรใน

การข้ึนรูปโลหะ 

ย่อย 28221 ผลิต
เครื่องจักรในการขึ้นรูป

โลหะ 

ย่อย 28229 ผลิต
เครื่องมือกลอ่ืนๆ 

ตัวอย่าง 

การจัดประเภทหมวดหมู่ของรหัส TSIC 2009 



3 0 9 1 2 - 0 0 0 1 

หมวดย่อย : การผลิต
อุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ 

หมู่ย่อย : การผลิตจักรยานยนต์ 

หมู่ใหญ่ : การผลิตอุปกรณ์
ขนส่งซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่

อื่น 
กิจกรรม : การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน 
และอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยานยนต์ 

      

ล าดับของโรงงานในกิจกรรมนั้น 

ตัวอย่างของหมายเลข TSIC 2009 



การก าหนด TSIC 2009 ส าหรับโรงงาน 
และอาคารควบคุมใหม่ 

• ส าหรับโรงงานใหม่ 2,443 แห่ง และอาคารควบคมุใหม่ 1,534 แห่ง มี
การก าหนดรหัส TSIC เช่นกัน  

• ล าดับของกิจกรรมนั้น จะเริ่มด้วย 1xxx 

3 0 9 1 2 - 0 0 0 1 

ตัวอย่าง 

รหัส TSIC 2009 ส าหรับโรงงานและอาคารควบคุมเก่า (เปลี่ยนจากรหัส TSIC 1972  เป็น TSIC 2009) 

3 0 9 1 2 - 0 0 0 1 

รหัส TSIC 2009 ส าหรับโรงงานและอาคารควบคุมใหม่  

1 



การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  

รายการ ฐานข้อมูลเดิม ฐานข้อมูลใหม่ 
1. รหัส TSIC TSIC 1972 TSIC 2009 

2. รหัส
เชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. รหัส
มาตรการ
อนุรักษ์
พลังงาน 

• โครงสร้างรหัสเป็นหมวดใหญ่ ไป
หมวดย่อย ลดตามระดับขั้น 

 

• เพิ่มเติมการแบ่งชนิดมาตรการด้วย HK  PI  MC 
• เพิ่มเติมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอด T5 หลอด T8 
• เพิ่มเติมมาตรการที่จ าเป็น เกี่ยวกับ มอเตอร์ ปั๊ม

และพัดลม 

ลักษณะเชื้อเพลิง 
ได้แก่  
1. ก๊าซ 
2. ของเหลว 
3. ของแข็ง 
4. ไฟฟ้า 
5. ชีวมวล 
6. ไอน้ า 

- กลุ่มเชื้อเพลิง ได้แก่  
1. กลุ่มไฟฟ้า 
2. กลุ่มไอน้ า 
3. กลุ่มเชื้อเพลิง

สิ้นเปลือง 
4. กลุ่มพลังงาน

หมุนเวียน 

- ลักษณะเชื้อเพลิง 
ได้แก่  
1. ก๊าซ 
2. ของเหลว 
3. ของแข็ง 
4. ไฟฟ้า 
5. ชีวมวล 

ลักษณะ
เชื้อเพลิง 

ชนิดเชื้อเพลิง 

ลักษณะ
เชื้อเพลิง 

ลักษณะ
เชื้อเพลิง 

ชนิด
เชื้อเพลิง 
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รายการ ฐานข้อมูลเดิม ฐานข้อมูลใหม่ 
4. รหัส
ผลิตภัณฑ ์

• Run เลขรหัสตามล าดับก่อนหลัง • โครงสร้างรหัสอ้างอิงตาม TSIC 2009 เพื่อ
แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น 

5. รหัส
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ลักษณะพลังงานของระบบ 
1. พลังงานไฟฟ้า 
2. พลังงานความร้อน 
3. พลังงานอื่นๆ 

ตัวอย่างระบบอุปกรณ์ 
เช่น 
1. ระบบการผลิต 
2. ระบบผลิตไอน้ า 
3. ระบบเตาเผา 
4. ระบบเตาหลอม 

- ตัวอย่างระบบอุปกรณ์ เช่น 
1. ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ระบบควบคุมไฟฟ้า 
3. ระบบเตาใน

อุตสาหกรรม 
4. ระบบเครื่องยนต์ 

ระบบอุปกรณ์ 

ชนิดอุปกรณ์ 

ลักษณะพลังงาน
ของระบบ 

ระบบของ
อุปกรณ ์

ชนิด
อุปกรณ์ 
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ขั้นตอนการส่งรายงานการจดั
การพลังงานแบบเดมิ 

จัดท ารายงานการจัดการพลังงาน  

โดย โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ตรวจสอบและรับรองรายงานฯ  

โดยผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 

จัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการฯ โดยผู้ตรวจสอบและรับรอง 

จัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน  

ในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น
ซีดีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนการส่งรายงานการจดั
การพลังงานแบบใหม ่

จัดท ารายงานการจัดการพลังงาน  

โดย โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ตรวจสอบและรับรองรายงานฯ  

โดยผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 

จัดท ารายงานการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการฯ โดยผู้ตรวจสอบและรับรอง 

จัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน  

ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ลงทะเบียนขอ
ใช้ระบบ 
 E-Form 

พัฒนาระบบงาน E-Form  
เพ่ือรองรับรายงานการจัดการพลังงาน 
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ระบบ Certification Authority (CA) 

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรการดังนี้ 

1. การยืนยันตัวบุคคล(Authentication) 
2. การรักษาความลับของข้อมูล(Confidentiality)  
3. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล(Integrity) 
4. การป้องกันการปฏิเสธ (Non-Repudiation) 

ด าเนินการติดตัง้ระบบ Certification Authority (CA) ไว้ที่ระบบ E-Form application server 
ที่ตั้งอยูใ่นพพ. โดยสามารถรองรับการใช้งานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และหน่วยงานหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ราย 
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พัฒนาโปรแกรมรายงาน เพ่ือการก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงานอนุรักษ ์

การพัฒนาโปรแกรมรายงาน 

1.รายงานที่มีรูปแบบที่แน่นอน 
(Custom Report) 

2.รายงานที่มีรูปแบบที่ไม่แน่นอน 
(Ad-Hoc Report) 

1.รายงานส าหรับ
ผู้บริหาร 

2.รายงานส าหรับผู้ปฎิบัติ
การ 

1.ฐานข้อมูล 
Business Area 

2.รายงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ พพ. 

1.รายงานสรุปการใช้
พลังงาน การอนุรักษ์

พลังงาน เป็นต้น 

2.รายงานการข้ึนทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบฯ การก ากับ
ดูแลโรงงาน/อาคาร เป็น

ต้น 

1.ฐานข้อมูลโรงงาน/
อาคาร 

ฐานข้อมูลอื่นๆ 

2.รายงานโรงงาน/
อาคาร 

รายงานผู้รับผิดชอบฯ 
เป็นต้น 
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4. การเปรียบเทียบระหว่างระบบฐานข้อมูล
เดิมและระบบฐานข้อมูลใหม ่
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การเปรียบเทียบระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว 

ระบบเดิม ระบบใหม่ 

ข้อมูลยังไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารในการน าเสนอรายงาน 

ข้อมูลสามารถตอบสนองในการน าเสนอ
รายงานส าหรับผู้บริหารมากขึ้นด้วย รายงานท่ี

แน่นอน (Custom Report) และมีระบบ
จัดท ารายงานเฉพาะกิจ ด้วยผู้ใช้ข้อมูลเอง 

ตารางจัดเก็บข้อมูลรายงานฯ ใน
ฐานข้อมูลไม่ครอบคลุมในหลายกรณี 

ระบบฐานข้อมูลใหม่สามารถรองรับข้อมูลได้
มากขึ้น และก าหนดรูปแบบการน าเข้าข้อมูลที่

ชัดเจนมากขึ้น 

ฐานข้อมูลยังไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน 
ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย เช่น 

TSIC , ผลิตภัณฑ์ , เชื้อเพลิง เป็นต้น 
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ระบบเดิม ระบบใหม่ 

ข้อมูลในฐานข้อมูลยังมีความผิดปกติ 
เนื่องจากไม่ได้รับการช าระโครงสร้าง 

ข้อมูลและโครงสร้างที่ไม่จ าเป็นได้ถูกช าระ 
และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักเรียบร้อยแล้ว  

การใช้งานระบบคลาดเคลื่อนไปจาก
ขั้นตอน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

มีมาตรฐานการใช้งานอย่างชัดเจนและเป็น
ขั้นตอน ลดอัตราความผิดพลาดของข้อมูล 

ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลยัง
ไม่เพียงพอ 

ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่
มากขึ้น และครอบคลุมผู้ใช้งานมากขึ้น 

ส่งรายงานการจัดการฯ ในรูปแบบ
เอกสารและซีด ี

ส่งรายงานการจัดการฯ ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)  

ข้อมูลในฐานข้อมูลมักคลาดเคลื่อนไป
จากเอกสารรายงานที่โรงงาน/อาคารส่ง 

ข้อมูลเกิดจากการบันทึกโดยตรงของโรงงาน/
อาคาร ช่วยลดปัญหาข้อมูลคลาดเคลื่อน 25 



5.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
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ประโยชน์กับ พพ. 
1. ข้อมูลที่ได้จากรายงานการจัดการ จะตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ในการน าเสนอมากขึ้น 
2. ฐานข้อมูลสามารถรองรับได้มากขึ้น และใช้งานได้ง่ายขึ้น 
3. ข้อมูลที่ใช้ในฐานข้อมูลใหม่ ทันสมัยมากขึ้น 
4. สามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และลดงบประมาณในการดูแล 
 

 
 

ประโยชน์กับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
1. โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีระบบการจัดเก็บข้อมูลรายงาน ผลการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงาน 
2. สามารถน าข้อมูลการใช้พลังงานที่มีการบันทึกในระบบไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
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