
แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ฉบับสมบูรณ์ 
ประเด็นการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 
 โครงการติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  

 ค.ต.ป. ประจ้ากระทรวง  พลังงาน  รายงานไปยัง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ (รองศาสตราจารย ์กุลภัทรา  สิโรดม)  

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร  

โครงการติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร เป็นโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก      
ลดความเหลื่อมล้้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการใช้พลังงานแบบพ่ึงพาตนเอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ้านวน ๓๕๖,๕๘๙,๐๐๐ บาท มีระยะเวลา
ด้าเนินโครงการ ๘ เดือนของแต่ละโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการคือ ส้านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นการลดต้นทุนด้านเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสใน
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่เพาะปลูกในฤดูแล้งจากแหล่งน้้าใต้ดิน กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล โดยให้การสนับสนุนระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนโครงการสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร จ้านวนทั้งหมด ๑๖ จังหวัด โดยมี ๒๗๑ โครงการ จ้านวน 
๘๔๓ ระบบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจ้ากระทรวงพลังงาน ได้คัดเลือกเป็น
ประเด็นการตรวจสอบย่อยตามภารกิจหลักของกระทรวง ทีม่ีความสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบหลักประเด็นที่ 
๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติ  ยุทธศาสตร์ที ่๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทที ่๑๙ การบริหาร
จัดการน้้าทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนประเด็นการตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ ที่มีรอง
ศาสตราจารย์กุลภัทรา  สิโรดม เป็นประธาน  

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจ้ากระทรวงพลังงาน ( ค.ต.ป.พน.)               
ได้ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ โดยวิธีการเชิญ
หน่วยงานมารายงานผลการด้าเนินงานโครงการและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งลงตรวจสอบและประเมินผลโครงการในเชิง
พ้ืนที่ (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ) แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ค.ต.ป.พน.ไม่สามารถตรวจสอบและประเมินผลในพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงด้าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการฯโดยการจัดประชุมคณะกรรมการฯและเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯมารายงานผลการ
ด้าเนินการรวมถึงปัญหา/อุปสรรค (ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ
ประชุมทางไกล และจากการรับฟังรายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการฯจากหน่วยงาน ค.ต.ป.พน.มีข้อค้นพบ/ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานน้าไปพิจารณาประกอบการด้าเนินงานและเพ่ือปรับปรุงการด้าเนินโครงการให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้  

ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    ๑. ค.ต.ป.พน.มีความเห็นว่าโครงการติดตั้งระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์เ พ่ือการเกษตร เป็นโครงการที่ดี
สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานภาคการเกษตรให้กับ
ประชาชนในระดับรากหญ้าได้เป็นอย่างดี ในเรื่องค่าใช้จ่าย
ด้านน้้ามันเชื้อเพลิงในการสูบน้้าช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้
ชาวบ้านมีน้้าใช้สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น้้าน้อยได้เป็นการ
ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 

    ๑. เห็นสมควรให้ กระทรวงพลังงาน (ส.กทอ./สพจ.) ผลักดัน
ให้ทุกจังหวัดท้าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ  ให้กับ
หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดให้รับทราบ และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไปด้าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 
 

    ๒. ค.ต.ป.พน. มีข้อสังเกตว่าโครงการติดตั้งระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรหากมองในมิติของการ

เห็นสมควรให้ กระทรวงพลังงาน (พพ. และ สพจ.) ด้าเนินการดังนี้ 



ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียวอาจมีผลประหยัดไม่มาก
แต่หากมองในมิติของการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การ
เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีผลกระทบในเชิงบวกสูง 

    ๑) จัดท้าเป็นแผนแม่บทระยะยาว ๓ ปี ๕ ปี เพ่ือให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ภัยแล้งทั่วประเทศ โดยอาจมอบให้หน่วยงานในสังกัด พน. 
ที่เกี่ยวข้อง  (พพ. และ สพจ.) รับไปด้าเนินการจัดท้าแผนระยะ
ยาว และด้าเนิน   ตามขั้นตอนเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต่อไป 
    ๒) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
กรมชลประทาน ฯลฯ เพ่ือก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินโครงการฯให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

 
๓. ค.ต.ป.พน.ได้รับฟังรายงานและรับทราบปัญหาว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯไม่สามารถด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วัน ตามที่กองทุนฯ ก้าหนด  ซึ่งปัญหา
ดังกล่าว ค.ต.ป.พน.มีข้อค้นพบว่าเป็นประเด็นปัญหาของ
หน่วยงานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องความพร้อม ในการจัดซื้อ
จัดจ้างเช่น การจัดท้า TOR หรือ Spec  ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งโดยหลักการการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯเริ่มต้น
จะต้องมีการจัดท้าข้อก้าหนด  และรายละเอียดต่างๆให้
พร้อม และปัญหาอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความ
สับสนในการนับระยะเวลา (จ้านวนวัน) กองทุนฯจะนับทุก
วันรวมวันหยุดราชการ  แต่หน่วยงานผู้ขอรับการ
สนับสนุนฯจะนับเฉพาะวันท้าการเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ด้าเนินการ 
เห็นสมควรให้ ส.กทอ.ด้าเนินการดังนี้  
 ๑. ส.กทอ.ควรแจ้งให้หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนฯ       
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดท้าข้อก้าหนด(TOR) /
ข้อมูลจ้าเพาะ (Spec) /รายละเอียด(Detail) เพ่ือการจัดซื้อ
จัดจ้างจะได้ไม่ล่าช้าและด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามท่ีกองทุนฯก้าหนด 
  ๒. ส้านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(ส.กทอ.) ควรเสนอประเด็นปัญหาเรื่องการนับระยะเวลา 
(จ้านวนวัน) ของกองทุนฯที่จะต้องด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันระหว่าง 
ส.กทอ. และหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนฯ 

ส่วนที่ ๒ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล  
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. ชื่อประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 

โครงการติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 

๒. ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการตรวจสอบกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

      แผนแม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

๓. ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ้ากระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ 
    หลัก เรื่อง การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
    ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ (รองศาสตราจารย์กุลภัทรา   สิโรดม) 

๔. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล (โดยให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ เพื่อให้เห็นภาพ 
ด้าเนินการที่ชัดเจน)  

๔.๑  เพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพการด้าเนินงานติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร 

๔.๒  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การด้าเนินงานติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 



๔.๓  เพ่ือติดตามผลความคุ้มค่าและความยั่งยืนจากการใช้งานระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร 

๕. ขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งที่สะท้อนกับ Value Chain และเปา้ประสงค์ 
ที่ก้าหนด)  

๕.๑  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการด้าเนินงานติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 

๕.๒  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ประโยชน์ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 

๕.๓  เพ่ือตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าและความยั่งยืนจากการใช้งานระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 

๖. การด้าเนินงานภายใต้ประเด็นการตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป.  
กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

๗. วิเคราะห์ความเสี่ยงของตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบย่อย  
๗.๑ การประเมินความเสี่ยง  

๗.๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ได้แก่ การก้าหนดนโยบาย การบริหารงาน การน้านโยบาย/กลยุทธ์
ไปปฏิบัติ และความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนนโยบาย  

- โอกาสเกิดความเสี่ยง  
 ระดับ ๑ น้อยมาก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง  
 ระดับ ๔ สูง  
 ระดับ ๕ สูงมาก  

 
 อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
   ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๑ น้อยมาก เนื่องจากการก้าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ รวมถึง 
ส.กทอ. มีการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  
๗.๑.๒ ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน/ปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติงานของบุคลากรหรือ

อัตราก้าลัง กระบวนการท้างาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

- โอกาสเกิดความเสี่ยง  
 ระดับ ๑ น้อยมาก 
  ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง 
 ระดับ ๔ สูง  
 ระดับ ๕ สูงมาก 

 อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นการด้าเนินงาน /ปฏิบตัิก าร   



    ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ ในระดับ ๒ น้อย เนื่องจากความเสี่ยงด้าน
กระบวนการท้างาน หรือขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้ ไม่เกิดผลกระทบที่
อาจส่งผลต่อความส้าเร็จในภาพรวมของโครงการ 
๗.๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับและการใช้จ่ายงบประมาณการ

เปลี่ยนแปลง ปัจจัยภายนอกท่ีกระทบการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านศักยภาพด้านการเงิน  
- โอกาสเกิดความเสี่ยง  
 ระดับ ๑ น้อยมาก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง  
 ระดับ ๔ สูง 
 ระดับ ๕ สูงมาก 

 อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน 
- อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการด้าเนินงาน    การด้าเนินงานโครงการเชิงพ้ืนที่ 
- ข้อค้นพบ  ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๓ ปานกลาง เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ทุกพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศส่งผลต่อการด้าเนินโครงการในเชิงพ้ืนที่และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและระยะเวลาที่ก้าหนดตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ตั้งแต่เริ่มแรกของการด้าเนินโครงการ 

- ข้อเสนอแนะการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง ขอให้ ส.กทอ. ปรับแผนการด้าเนินงานและ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลืออยู่  

๗.๑.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การขัดข้องในการด้าเนินงานตาม
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ  

- โอกาสเกิดความเสี่ยง  
 ระดับ ๑ น้อยมาก 
  ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง  
 ระดับ ๔ สูง  
 ระดับ ๕ สูงมาก  

 อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
- อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการด้าเนินงาน    การจัดซื้อจัดจ้าง 
   ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ๒ น้อยมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถด้าเนินการแก้ไขได้

ภายในหน่วยงาน เช่น ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการฯเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน             
บางประการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ข้อเสนอแนะการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง  
    ๑. ส.กทอ.ควรแจ้งให้หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนฯ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดท้า

ข้อก้าหนด(TOR) /ข้อมูลจ้าเพาะ (Spec) /รายละเอียด(Detail) เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างจะได้ไม่
ล่าช้าและด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามที่กองทุนฯก้าหนด 

    ๒. ส.กทอ.ควรเสนอประเด็นปัญหาเรื่องการนับระยะเวลา (จ้านวนวัน) ของกองทุนฯ      
ที่จะต้องด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา ๙๐ วัน เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนและตรงกันระหว่างส.กทอ. และหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนฯ 



๗.๑.๕ ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  
- โอกาสเกิดความเสี่ยง  

 ระดับ ๑ น้อยมาก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง  
 ระดับ ๔ สูง  
 ระดับ ๕ สูงมาก  

 อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  
- ข้อมูลโครงการ และวงเงิน  
โครงการสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้าเนินการ

ในพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๖ จังหวัด มี ๒๗๑ โครงการ จ้านวน ๘๔๓ ระบบ งบประมาณทั้งหมด 
๓๕๖,๕๘๙,๐๐๐บาท  เป้าหมาย ๒๓๗ toe/ปี สิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ๒ น้อย เนื่องจาก ส.กทอ. มีการตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นขอสนับสนุนงบประมาณด้าเนินโครงการฯโดย มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการและแก้ไข
ปัญหาโครงการ และคณะอนุกรรมการประเมินผลติดตามโครงการ เพ่ือก้ากับการด้าเนินงาน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ                    

๗.๒ การประเมินการท้างานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ด้าน  
 ๗.๒.๑  ประสิทธิภาพ 

- มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเม่ือเทียบกับเป้าหมายงบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป 
หรือไม่ อยา่งไร  

โครงการอยู่ระหว่างการด้าเนินการเนื่องจากโครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ จากเดิมก้าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามระยะเวลาการด้าเนินงานของโครงการ 
จ้านวน ๒๗๑ โครงการ โดยมีโครงการที่ขอขยายระยะเวลา จ้านวน ๑๕๔ โครงการ และโครงการที่
ปฏิบัติงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๗ ของโครงการทั้งหมด   

- มีการน้าข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักส้าคัญในการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร  

         ไม่มี   

- สามารถแนะแนวทาง/แก้ไขปัญหาการท้างาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น  
จากการท้างานหรือไม่ อยา่งไร  

การด้าเนินงานโครงการฯ มีคณะอนุกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
พิจารณาข้อเสนอโครงการและแก้ไขปัญหาโครงการ 

- ตัวช้ีวัดส้าเร็จตามเป้าหมายของประเด็นการตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร 
เป้าหมายโครงการสามารถลดการใช้พลังงานได้ ๒๓๗ toe/ปี ปัจจุบันยังไม่สามารถ

ประเมินผลได้เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ  

๗.๒.๒ ประสิทธิผล 

- มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย/แผนการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณ ที่ได้รับหรือไม่ อย่างไร  

เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการจึงยังไม่สามารถประเมินประสิทธิผล
หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการได ้



- มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานหรือไม่ อยา่งไร  
 โครงการมีการก้าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หลักเกณฑ์ ล้าดับความส้าคัญของ

โครงการ  ระยะเวลาการด้าเนินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ และก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงานโครงการที่เป็นมาตรฐาน 

- มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบหรือไม่ 
อย่างไร  

 มีการติดตามประเมินผลตรวจสอบโครงการผ่านคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ 
ตามแผนงานที่ก้าหนดจากคณะอนุกรรมการประเมินผลติดตามโครงการ เพ่ือก้ากับการด้าเนินงาน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- มีผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ  
ทั้งในและนอกพื้นที่ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบ      
ด้านบวกและลบหรือไม่ อย่างไร  

 โครงการจะสามารถประเมินผลด้านบวก และด้านลบได้ก็ต่อเมื่อโครงการแล้วเสร็จและ 
มีการใช้งานระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯไปสักระยะแล้ว ปัจจุบันหลายพ้ืนที่อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการก่อสร้าง ยังไม่มีการใช้งานจึงยังไม่สามารถประเมินผลในส่วนนี้ได้ 

๗.๒.๓ โปร่งใส  

- มีกระบวนการท้างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้และสามารถชี้แจงได้ 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่ อยา่งไร  

 ๑. มีการเปิดเผยข้อมูลประชาสัมพันธ์รายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุนและ
ประเภทโครงการที่กองทุนฯจะพิจารณาให้เงินสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ ส้านักงานบริหารกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ในช่วงเริ่มต้นการด้าเนินโครงการฯ 

๒. มีคณะอนุกรรมการกองทุนฯ  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาข้อเสนอ
โครงการและแก้ไขปัญหาโครงการ และคณะอนุกรรมการประเมินผลติดตามโครงการ เพ่ือก้ากับ
การด้าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ  

๓. มีกลไกจัดการข้อร้องเรียน โดยหน่วยงาน/ประชาชนโดยทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ทาง
เว็บไซต์ และหนังสือร้องเรียน  

- สามารถเขา้ถึงข้อมูลขา่วสารได้อย่างท่ัวถึง และข้อมูลมีความถูกต้องหรือไม่ อยา่งไร  
หน่วยงาน/ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ ส้านักงานบริหารกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) และเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสอบถาม
ข้อมูลได้ 

๗.๒.๔ การมีส่วนร่วม  
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท้าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วม

เสนอปัญหา/ประเด็นที่ส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร  
ส.กทอ. มีการจัดสัมมนาและการจัดประชุมระบบทางไกล (Video conference) ระหว่าง

เจ้าหน้าที่ ส.กทอ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท้าความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้
ขอรับการสนับสนุน รวมถึงการชี้แจงการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนให้
บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  



- รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมคิดแนวทาง หรือร่วมการแก้ไขปัญหา
หรือไม่ อย่างไร  

มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ด้าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ และการขอความร่วมมือจากส้านักงานพลังงานจังหวัด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 

    ๗.๒.๕ ความคุ้มค่า 
- มีการประเมินความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร  
 ความคุ้มค่าของโครงการจะต้องประเมินหลังจากโครงการแล้วเสร็จ และมีการใช้งานไปสัก

ระยะแล้ว ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ จึงยังไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าตาม
ประเด็นนี้ได้เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 

๗.๓ การประเมินการท้างานตามหลักวงจรคุณภาพ  (PDCA cycle)  

๗.๓.๑ มีการวางแผนการด้าเนินงานอย่างรอบคอบ (Plan) เช่น การก้าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ การจัดอันดับความส้าคัญของเป้าหมาย ก้าหนดการด้าเนินงาน ก้าหนดระยะเวลา 
การด้าเนินงาน ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินการ และก้าหนดงบประมาณที่จะใช้ หรือไม่ อย่างไร  
  โครงการมีการก้าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หลักเกณฑ์ ล้าดับความส้าคัญของ
โครงการ  ระยะเวลาการด้าเนินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ และก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงานโครงการ รวมถึงงบประมาณ เพ่ือก้าหนดแนวทางขอบเขตการด้าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการ 

 ๗.๓.๒ มีการด้าเนินการเพื่อให้ได้ตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ (Do) หรือไม่ อยา่งไร  
  มีคณะอนุกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการและ
แก้ไขปัญหาโครงการเพ่ือให้ได้ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกองทุนฯ ก้าหนด 

๗.๓.๓ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) เช่น การประเมินผลการด้าเนินตาม
ขั้นตอนและ การประเมินผลงานตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้มีการก้าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร  
 มีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ติดตามประเมินผลตรวจสอบโครงการให้เป็นไป
ตามแผนงานที่ก้าหนด 

๗.๓.๔ มีการสรุปผลการด้าเนินงานและตรวจสอบประเมินผลเพื่อให้เห็นภาพรวมของบรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนและนโยบายที่ก้าหนดขึ้นส้าหรับใช้ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
การก้าหนด นโยบายอย่างเหมาะสม (Act) หรือไม่ อย่างไร  

จะมีการน้าผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ มาวิเคราะห์เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโครงการในปีถัดไป  

๘. ข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์การตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  

๘.๑ ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าโครงการติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร   
เป็นโครงการที่ดีสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานภาคการเกษตรให้กับประชาชนในระดับรากหญ้าได้เป็นอย่างดี    
ในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านน้้ามันเชื้อเพลิงในการสูบน้้าช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ชาวบ้านมีน้้าใช้สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น้้า
น้อยได้เป็นการช่วยลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 

๘.๒ ค.ต.ป.พน. มีข้อสังเกตว่าโครงการติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรหากมองใน
มิติของการประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียวอาจมีผลประหยัดไม่มากแต่หากมองในมิติของการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร การเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีผลกระทบในเชิงบวกสูง 



๙. สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์ของกระทรวงตามประเด็นการ
ตรวจสอบ (นอกเหนือจากที่กระทรวงด้าเนินการซึ่งอาจเกิดจากปัญหา เช่น กลไกการท้างานที่ไม่บูรณาการ 
ปัญหา ข้อกฎหมายของกระทรวงอ่ืนที่มีผลต่อการด้าเนินงาน ปัจจัยการตลาด ปัจจัยเงินทุน หรือปัจจัย
ภายนอก อ่ืน ๆ เป็นต้น) 

 จากการตรวจสอบและประเมินผลพบว่ามีประเด็นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ ที่อาจส่งผลให้การด้าเนินโครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถลงพ้ืนที่
ได้ และขาดแรงงานในการก่อสร้างระบบ ซึ่งหน่วยงานผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องมีการปรับแผนหรือขอ
ขยายระยะเวลาด้าเนินการออกไป  

๑๐. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขที่ต้องการเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล โดยต้องระบุหน่วยงาน  
ที่จะให้ด้าเนินการให้ชัดเจน และแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้มาก 

๑๐.๑  เห็นสมควรให้ กระทรวงพลังงาน (ส.กทอ./ส้านักงานพลังงานจังหวัด) ผลักดันให้ทุกจังหวัดท้า
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ  ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆภายในจังหวัดให้รับทราบ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปด้าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 

๑๐.๒ เห็นสมควรให้ กระทรวงพลังงาน (พพ. และ ส้านักงานพลังงานจังหวัด)  ด้าเนินการดังนี้ 

๑) จัดท้าเป็นแผนแม่บทระยะยาว ๓ ปี ๕ ปี เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภัยแล้งทั่วประเทศ โดยอาจ
มอบให้หน่วยงานในสังกัด พน. ที่เกี่ยวข้อง  (พพ. และ สพจ.) รับไปด้าเนินการจัดท้าแผนระยะยาว      
และด้าเนินตามขั้นตอนเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต่อไป 

๒) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน ฯลฯ เพ่ือก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินโครงการฯให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

๑๑. สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบฯ 
เพ่ือช่วยแก้ไขวิกฤติปัญหาภัยแล้ง สร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูแล้งจาก

แหล่งน้้าใต้ดิน ลดต้นทุนทางด้านการเกษตร และลดปัญหาการละทิ้งถ่ินฐานของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง  
 
 

 
 

 



แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ฉบับสมบูรณ์ 
ประเด็นการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 

        โครงการก ำกับดูแลและสนับสนุนกำรบังคับใช้เกณฑ์มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (Building Energy Code : BEC) 
 

 ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง  พลังงาน  รายงานไปยัง อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด (ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศกัดิ์   อุวรรณโณ)  

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)ประจ า
กระทรวงพลังงาน ด าเนินการตรวจสอบโครงการ “ก ำกับดูแลและสนับสนุนกำรบังคับใช้เกณฑ์มำตรฐำนอำคำรด้ำน
พลังงำน (Building Energy Code : BEC)” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๘ เดือน เริ่มต้นโครงการ ๒๕๖๓ สิ้นสุดโครงการ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๖๒๘,๕๐๐ บาท หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการคือ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สาระส าคัญของโครงการฯคือ อาคารเก่าไม่ได้ก าหนดออกแบบก่อสร้าง
เพ่ืออนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ต้น ท าให้ยากต่อการจัดการพลังงาน หากจะปรับปรุงก็ยุ่งยาก ลงทุนสูง ไม่คุ้มค่า จึง
จ าเป็นต้องออกกฎเกณฑ์หรือมาตรการบังคับใช้เกณฑ์การออกแบบอาคารด้านพลังงาน (BEC) เพ่ือจัดการอาคารที่จะ
ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงให้มีการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคาร โดย
กฎกระทรวงก าหนดให้บังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงใน 9 ประเภทอาคาร ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 
2,000 ตร.ม. ขึ้นไป ได้แก่ ๑.ส านักงาน ๒.โรงแรม ๓.โรงพยาบาล ๔.ศูนย์การค้า ๕.โรงมหรสพ ๖.สถานบริการ ๗.
อาคารชุมนุมชน ๘.อาคารชุด ๙.สถานศึกษา ต้องออกแบบอาคารให้มีการใช้พลังงานเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานขั้น
ต่ า     ใน ๕ เกณฑ์หลัก ได้แก่ ๑.ระบบเปลือกอาคาร ๒.ระบบปรับอากาศ ๓.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๔.อุปกรณ์ผลิตน้ า
ร้อน    ๕.การใช้พลังงานหมุนเวียนและประเมินค่าพลังงานรวม การบังคับใช้ พพ.ต้องเสนอกฎกระทรวงฯให้กรม
โยธาธิการ      และผังเมือง คือ คณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน หากเห็นชอบให้ถือ
เสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแล้วจึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปบังคับใช้  

โครงการ BEC เป็นโครงการตามภารกิจหลักของกระทรวงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ(ongoing process)       
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนประเด็นการตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด(ศาสตราจารย์กิตติคุณบวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ) ในประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
ความเชื่อมโยงของการตรวจสอบระหว่าง อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัดและ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวง ในลักษณะของห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) การส่งเสริมการสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงาน เป้าหมายของโครงการคือ กฎกระทรวงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ปี ๒๕๖๑ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ (ตามขนาดอาคารที่มีความพร้อม) 

ค.ต.ป.พน.ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการฯ โดยวิธีการเชิญหน่วยงานมารายงานผลการด าเนินงานโครงการและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งลงตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการในเชิงพ้ืนที่ แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙      
ค.ต.ป.พน.ไม่สามารถตรวจสอบและประเมินผลในเชิงพ้ืนที่ได้ ดังนั้นจึงด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ
โดยการจัดประชุมคณะกรรมการฯและเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯมารายงานผลการด าเนินการรวมถึง
ปัญหา/อุปสรรค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบประชุมทางไกล และจากการรับฟังรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการฯจากหน่วยงาน ค.ต.ป.พน.มีข้อค้นพบ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานน าไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินงานต่อไป ดังนี้  

 ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  



        ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบ/ข้อสังเกตในประเด็นของโครงการนี้
ว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.)ยังไม่สามารถด าเนินการขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ 
ด้วยกฎกระทรวงพลังงานเรื่องก าหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่น ามาบังคับใช้ใน พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น คกก. ควบคุมอาคารยังไม่
พิจารณาเห็นชอบน ากฎกระทรวงไปบังคับใช้กับการอนุญาต
ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามประเด็นด้าน
กฎหมาย ด้านความพร้อมของผู้ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง และด้าน
บทลงโทษ โดยมีข้อกังวล และขอข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๓ ประเด็นคือ  
     ๑ กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ คือ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และพรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
เจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน และหากน ามาบังคับใช้ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ซึ่งจะมีบทลงโทษ ที่รุนแรงทั้งจ าทั้งปรับ ควรไป
ด าเนินการในลักษณะส่งเสริมมากกว่าการบังคับ  
     ๒ มาตรา ๒๐ ของ พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ ให้อ านาจ คกก. ควบคุมอาคาร พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กฎกระทรวงที่จะน าไปบังคับใช้ แต่รายละเอียดค่ามาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบและตรวจประเมิน ได้ถูกน าไปก าหนด
ไว้ในประกาศกระทรวงและประกาศกรม ดังนั้นคณะกรรมการฯ
จ าเป็นต้องทราบรายละเอียดทั้งหมดก่อน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเห็นชอบให้น ากฎกระทรวงไปบังคับใช้ต่อไป 

 ๓ คกก. ควบคุมอาคาร มีข้อกังวลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ในการตรวจสอบพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างของจนท.ท้องถิ่น 
ความรับผิดชอบและบทลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ท าตามที่
กฎกระทรวงก าหนดความพร้อมของผู้ตรวจประเมินที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การรับรอง และผลกระทบ
ต่อการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม 

ค.ต.ป.พน.เห็นสมควรให้กระทรวงพลังงาน (กรม
พัฒนาพลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์ พลั ง ง าน ) 
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ประสานกรมโยธาธิการฯอย่างไกล้ชิดเ พ่ือ
ผลักดัน สนับสนุนและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ และประสาน สนง.คกก.กฤษฎีกา เพ่ือเร่ง
พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้แก่ คกก.ควบคุมอาคาร 
เพ่ือให้มีสภาพการบังคับใช้เป็นไปตามหลักนิติศาสตร์ 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

๒) ในระยะต่อไปควรก าหนดให้วิศวกร ที่มี ใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ในระดับที่
ก าหนด (วุฒิวิศวกร/สามัญวิศวกร/ภาคีวิศวกร) ที่ผ่าน
เ กณฑ์ ก า ร อบรมหลั ก สู ต ร ก า รต ร ว จปร ะ เ มิ น
รายละเอียดค่ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบ
แล้ว มีอ านาจลงนามรับรองแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน BEC  

 
 

ส่วนที่ ๒ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. ชื่อประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 

โครงการก ากับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน  
(Building Energy Code : BEC) 

๒. ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการตรวจสอบกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 
              ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

      - แผนแม่บทที่ ๖ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

๓. ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ 
    หลัก เรื่อง การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมือง น่าอยู่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



 ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด (ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์   อุวรรณโณ) 

๔. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล (โดยให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ เพื่อให้
เห็นภาพด าเนินการที่ชัดเจน)  

     ๔ ๑.เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการก ากับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) 

๔.๒ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การก ากับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)  

๔.๓ เพ่ือติดตามความคุ้มค่าและความยั่งยืนของการก ากับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้
เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)  
๕. ขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งที่สะท้อนกับ Value Chain และเปา้ประสงค์ที่
ก าหนด)  

๕.๑ การตรวจสอบและประเมินผลการก ากับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code; BEC) เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงาน 

๕.๒ การตรวจสอบและประเมินผลการบังคับใช้ เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building 
Energy Code; BEC) ให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศที่ประกาศไว้ 

๖. การด าเนินงานภายใต้ประเด็นการตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป.  

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด (ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์   อุวรรณโณ) 

๗. วิเคราะห์ความเสี่ยงของตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบย่อย  
๗.๑ การประเมินความเสี่ยง  

๗.๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ได้แก่ การน านโยบาย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การผลักดันนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โอกาสเกิดความเสี่ยง  
ระดับ ๑ น้อยมาก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง  
 ระดับ ๔ สูง  
 ระดับ ๕ สูงมาก  

 - อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการด าเนินงาน   การพิจารณาบังคับใช้อาจจะถูกเลื่อนออกไป        
เนื่องจากผู้ถือกฏหมายหลักยังไม่เห็นชอบ ส่งผลให้อาคารใหม่ยังใช้พลังงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เกิดความสิ้นเปลืองพลังงานและส่งผลเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน   

- ข้อค้นพบ  เนื่องจาก พพ.ได้เสนอกฎกระทรวงให้ผู้ถือกฎหมายหลักคือ คกก. ควบคุมอาคาร
(ชุดที่แต่งตั้งใหม่) พิจารณาแล้ว แต่ คกก.ยังไม่มีมติเห็นชอบ โดยมีความเห็นว่ากฎหมายทั้ง 
๒ ฉบับมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันและหากน ามาบังคับใช้ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งมี
บทลงโทษที่รุนแรงทั้งจ าและปรับ จึงควรไปด าเนินการในลักษณะส่งเสริมมากกว่าการบังคับ 
และหาก คกก.เห็นชอบแล้ว ในทางปฏิบัติจะต้องท าอย่างไรเนื่องจากไม่มีรายละเอียด
ก าหนดไว้ เพ่ือให้มีสภาพการบังคับใช้เป็นตามหลักนิติศาสตร์ (ลงประกาศในราชกิจจาฯถือ
ว่าประชาชนรับรู้) เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมายที่ก าหนด  
และมีข้อกังวลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างของ



เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ความรับผิดชอบและบทลงโทษกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง หากไม่ท าตามที่ , .
กฎกระทรวงก าหนดความพร้อมของผู้ตรวจประเมินที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานให้การรับรอง และผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมสถาปัตยกรร/
ส่งผลต่อเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

- ข้อเสนอแนะการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง  เห็นสมควรให้กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ด าเนินการประสานกรมโยธาธิการฯอย่างไกล้ชิดเพ่ือ
ผลักดัน สนับสนุนและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และประสาน สนง.คกก.
กฤษฎีกา เพ่ือเร่งพิจารณาแนวทางปฏิบัติให้แก่ คกก.ควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีสภาพการบังคับ
ใช้เป็นไปตามหลักนิติศาสตร์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

๗.๑.๒ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน/ปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติงานของบุคลากรหรือ
อัตราก าลัง กระบวนการท างาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

- โอกาสเกิดความเสี่ยง  
     ระดับ ๑ น้อยมาก 

 ระดับ ๒ น้อย  
  ระดับ ๓ ปานกลาง 
  ระดับ ๔ สูง  
 ระดับ ๕ สูงมาก  

- อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการด าเนินงาน   ความพร้อมของผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ออกแบบ/ผู้ผลิตวัสดุ
อุปกรณ์/เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจประเมิน/ผู้อนุญาตก่อสร้าง) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ 

  - ข้อค้นพบ    พพ.มีเป้าหมายให้ความรู้กลุ่มเจ้าหน้าที่อนุญาตก่อสร้างอาคาร (การตรวจอนุญาตตาม
เกณฑ์ BEC ) ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๐๐๐ คน ด าเนินการแล้วปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๗๐๐ คน ปี ๒๕๖๕ 
อบรมอีก ๓๐๐ คน ในปี ๒๕๖๖ จะของบอบรมเพ่ิมเติมอีก ๑,๐๐๐ คน มีเป้าหมายการอบรม/รับรอง
ผู้ตรวจประเมิน ๑,๒๐๐ คน ด าเนินการแล้วปี ๒๕๖๔ จ านวน ๖๕๐ คน ขึ้นทะเบียนรับรอง ๖๕๐ คน 
และของบกองทุนปี ๒๕๖๔ อบรมเพ่ิมเติมอีก ๓๐๐ คน และในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายการให้ความรู้ความ
เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ๕,๐๐๐ คน ด าเนินการแล้วปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓,๕๐๐ คน ของบกองทุนฯเพ่ิม
อีก ๑,๐๐๐ คน ทั้งนี้โครงการมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่ พพ.มี
เป้าหมายปี ๒๕๖๖ ของบอบรมเพ่ือให้ความรู้กลุ่มเจ้าหน้าที่อนุญาตก่อสร้างอาคาร (การตรวจอนุญาต
ตามเกณฑ์ BEC ) เพ่ิมเติมอีก ๑,๐๐๐ คน  
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเสี่ยง....พพ.ควรด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่
อนุญาตก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๕ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกลุ่มเจ้าหน้าที่อนุญาตก่อสร้างอาคารให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อมีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน )Building 
Energy Code : BEC)” 

  ๗.๑.๓ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับและการใช้จ่ายงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยภายนอกที่กระทบการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านศักยภาพด้านการเงิน 
- โอกาสเกิดความเสี่ยง 
  ระดับ ๑ น้อยมาก 



 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง 
 ระดับ ๔ สูง 
 ระดับ ๕ สูงมาก 

อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
    ……………ไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่เป็นนัยยะส าคัญ………………… 

๗.๑.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การขัดข้องในการด าเนินงาน
ตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ  

- โอกาสเกิดความเสี่ยง  
 ระดับ ๑ น้อยมาก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง  
 ระดับ ๔ สูง  
 ระดับ ๕ สูงมาก  

 อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกฏหมาย  
  - อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการด าเนินงาน การน ากฎหมาย BEC ไปบังคับใช้ตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร หาก คกก.ควบคุมอาคารเห็นชอบแล้ว ในทางปฏิบัติไม่มีรายละเอียดก าหนดไว้ 
เพ่ือให้มีสภาพการบังคับใช้เป็นไปตามหลักนิติศาสตร์  

- ข้อค้นพบ  ค.ต.ป.พน.มีข้อค้นพบว่า คกก. ควบคุมอาคารยังไม่พิจารณาเห็นชอบน า
กฎกระทรวงไปบังคับใช้กับการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตาม
ประเด็นด้านกฎหมาย ด้านความพร้อมของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และด้านบทลงโทษ โดยมี
ข้อกังวล และขอข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๒ ประเด็นคือ  
      ๑ กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ คือ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพรบ.การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน และหากน ามา
บังคับใช้ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งจะมีบทลงโทษ ที่รุนแรงทั้งจ าทั้งปรับ ควรไป
ด าเนินการในลักษณะส่งเสริมมากกว่าการบังคับ  
      ๒ มาตรา ๒๐ ของ พรบพ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน.ศ.๒๕๓๕ ให้อ านาจ 
คกก .ควบคุมอาคาร พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงที่จะน าไปบังคับใช้ แต่
รายละเอียดค่ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบและตรวจประเมิน ได้ถูกน าไป
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงและประกาศกรม ดังนั้นคณะกรรมการฯจ าเป็นต้องทราบ
รายละเอียดทั้งหมดก่อน เพ่ือประกอบการพิจารณาเห็นชอบให้น ากฎกระทรวงไปบังคับ
ใช้ต่อไป 
- ข้อเสนอแนะการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง  ค.ต.ป.พน.เห็นสมควรให้กระทรวงพลังงาน 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ด าเนินการประสานกรมโยธาธิการฯ
อย่างไกล้ชิดเพ่ือผลักดัน สนับสนุนและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และ
ประสาน สนง.คกก.กฤษฎีกา เพ่ือเร่งพิจารณาแนวทางปฏิบัติให้แก่ คกก.ควบคุมอาคาร 
เพ่ือให้มีสภาพการบังคับใช้เป็นไปตามหลักนิติศาสตร์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 

๗.๑.๕ ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  
- โอกาสเกิดความเสี่ยง  



 ระดับ ๑ น้อยมาก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปานกลาง  
 ระดับ ๔ สูง  
 ระดับ ๕ สูงมาก  

 อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  
- ข้อมูลโครงการ และวงเงิน (โดยย่อ) 

โครงการก ากับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) 
ด าเนินการในพ้ืนที่ทั่วประเทศ กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทอาคาร ขนาด
พ้ืนที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป ได้แก่ ๑.ส านักงาน ๒.โรงแรม ๓.โรงพยาบาล ๔.ศูนย์การค้า ๕.
โรงมหรสพ ๖.สถานบริการ ๗.อาคารชุมนุมชน ๘.อาคารชุด ๙.สถานศึกษา ต้องออกแบบอาคาร
ให้มีการใช้พลังงานเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานขั้นต่ าใน ๕ เกณฑ์หลัก ได้แก่ ๑.ระบบเปลือก
อาคาร ๒.ระบบปรับอากาศ ๓.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๔.อุปกรณ์ผลิตน้ าร้อน ๕.การใช้พลังงาน
หมุนเวียนและประเมินค่าพลังงานรวม การบังคับใช้ต้องเสนอกฎกระทรวงฯให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง คือ คณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน หากเห็นชอบให้ถือ
เสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแล้วจึงแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปบังคับใช้ งบประมาณท้ังหมด ๔,๖๒๘,๐๐๐ บาท  

 ไม่พบความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่เป็นนัยยะส าคัญ 

๗.๒ การประเมินการท างานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ดา้น  
 ๗.๒.๑  ประสิทธิภาพ 

- มีการบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเม่ือเทียบกับเป้าหมายงบประมาณ และเวลาที่ใช้
ไป หรือไม่ อย่างไร  

โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการเนื่องจากโครงการ มีระยะเวลาด าเนินการ ๑๘ เดือน (๒๙ 
ก.ย. ๖๓ – ๒๘ มี.ค. ๖๕) ปัจจุบันการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด   

- มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักส าคัญในการบริหารงานหรือไม่ อยา่งไร  
ไม่มี 

- สามารถแนะแนวทาง/แก้ไขปัญหาการท างาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น จาก
การท างานหรือไม่ อยา่งไร  

การด าเนินงานโครงการฯ มีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ พพ. ยกเรื่องเสนอ 
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 

- ตัวช้ีวัดส าเร็จตามเป้าหมายของประเด็นการตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเกิดผลประหยัดไม่น้อยกว่า 1.0 ktoe/ปี จ านวนแบบ

อาคารภาครัฐที่ขอรับการตรวจประเมินตามมติ ครม. แบบอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างใหม่ที่
เข้าข่ายได้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้อง 

๗.๒.๒ ประสิทธิผล 

- มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย/แผนการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณ ที่ได้รับหรือไม่ อยา่งไร  

เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการจึงยังไม่สามารถประเมินประสิทธิผลของ



โครงการได้ แต่การด าเนินงานยังเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

- มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานหรือไม่ อยา่งไร  
 โครงการมีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หลักเกณฑ์ ล าดับความส าคัญของ

โครงการ ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน  

- มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบหรือไม่ 
อย่างไร  

 พพ. มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการ
สุ่มตรวจการใช้พลังงานจริงของอาคารหลังจากที่ก่อสร้างผ่านเกณฑ์ BEC เพ่ือประเมินผล/รวบรวม
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 10 แห่ง  

- มีผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ  
ทั้งในและนอกพื้นที่ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบ ด้าน
บวกและลบหรือไม่ อยา่งไร  

 โครงการจะสามารถประเมินผลด้านบวก และด้านลบได้ก็ต่อเมื่อโครงการแล้วเสร็จและ 
มีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน BEC ไปสักระยะแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ยังไม่มีการบังคับใช้เกณฑ์จึงยังไม่สามารถประเมินผลในส่วนนี้ได้ 

๗.๒.๓ โปร่งใส  

- มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้และสามารถชี้แจงได้ 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร  

 มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) และมีช่องทางการติดต่อ คือ Walk in เข้ามาที่ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงาน อาคาร ๘ ชั้น ๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือผ่าน
ทางอีเมล์  และเบอร์โทรศัพท์  รวมถึงมีกลไกจัดการข้อร้องเรียน โดยหน่วยงาน/ประชาชน
โดยทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ และหนังสือร้องเรียน ได้อย่างสะดวก 

- สามารถเขา้ถึงข้อมูลขา่วสารได้อย่างท่ัวถึง และข้อมูลมีความถูกต้องหรือไม่ อยา่งไร  
หน่วยงาน/ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือสอบถามข้อมูล
และจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความถูกต้อง 

๗.๒.๔ การมีส่วนร่วม  

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วม
เสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร  

มีการอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน่วยงานสนับสนุนรองรับให้
ค าปรึกษาแนะน าอย่างต่อเนื่อง  

- รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมคิดแนวทาง หรือร่วมการแก้ไขปัญหา
หรือไม่ อย่างไร  

มีการเข้ามามีบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ผ่านการลงนามความร่วมมือ (MOU) /อบรม
สัมมนาให้ความรู้/ประชุมรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 



    ๗.๒.๕ ความคุ้มค่า 
- มีการประเมินความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร  
 ยังไม่สามารถประเมินในประเด็นนี้ได้เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 

๗.๓ การประเมินการท างานตามหลักวงจรคุณภาพ )PDCA cycle)  
๗.๓.๑ มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ (Plan) เช่น การก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา 
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ และก าหนดงบประมาณที่จะใช้ หรือไม่ อย่างไร  
  มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ (Plan) โดยมีการก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทาง หลักเกณฑ์ ล าดับความส าคัญ  ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงงบประมาณ และก าหนดแนวทาง
ขอบเขตการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 ๗.๓.๒ มีการด าเนินการเพื่อให้ได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ (Do) หรือไม่ อยา่งไร  
  พพ. มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน (Action plan) เพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมการด าเนินงาน และมีการรายงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

๗.๓.๓ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) เช่น การประเมินผลการด าเนินตาม
ขั้นตอนและ การประเมินผลงานตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้มีการก าหนดไว้หรือไม่ 
อย่างไร  

 มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนและติดตามโดยคณะท างาน และผู้บริหารหน่วยงาน
ในระหว่างการด าเนินโครงการและหลังการด าเนินโครงการ  อีกทั้งมีการเข้าสุ่มติดตามและ
ประเมินผลอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จผ่านเกณฑ์ BEC ๑๐ แห่ง โดยวิศวกรผู้มีในรับรองประกอบ
วิชาชีพ 

๗.๓.๔ มีการสรุปผลการด าเนินงานและตรวจสอบประเมินผลเพื่อให้เห็นภาพรวมของบรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนและนโยบายที่ก าหนดขึ้นส าหรับใช้ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
การก าหนด นโยบายอย่างเหมาะสม (Act) หรือไม่ อยา่งไร  

พพ. มีการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และตรวจสอบประเมินผล พร้อมทั้งน า
ผลการประเมินมาทบทวนวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการก าหนดนโยบายอย่างเหมาะสม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน  

๘. ข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์การตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  

ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็นจากการตรวจสอบและประเมินผลว่า การบังคับใช้ BEC เป็นโครงการที่ดี     
มีการบูรณาการระหว่างส่วนราชการหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพลังงาน โดย พพ. กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการควบคุมอาคาร และมีหน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่ กทม. ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/อบต./เมืองพัทยา/กนอ./EEC) หาก
ด าเนินการส าเร็จได้จะเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีในเรื่องการบูรณาการ แต่อย่างไรก็ตาม ค.ต.ป.พน.ยังมี    
ข้อค้นพบว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังไม่สามารถด าเนินการ
ขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ ด้วยกฎกระทรวงพลังงานเรื่องก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่น ามาบังคับใช้ใน พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒นั้น คกก. ควบคุมอาคารยังไม่พิจารณาเห็นชอบน ากฎกระทรวงไปบังคับใช้กับ



การอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามประเด็นด้านกฎหมาย ด้านความพร้อมของผู้
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และด้านบทลงโทษ โดยมีข้อกังวล และขอข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๓ ประเด็นคือ 

๘.๑ กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ คือ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพรบ.การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน และหากน ามาบังคับใช้ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร ซึ่งจะมีบทลงโทษ ที่รุนแรงทั้งจ าทั้งปรับ ควรไปด าเนินการในลักษณะส่งเสริมมากกว่าการบังคับ  

๘.๒ มาตรา ๒๐ ของ พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ให้อ านาจ คกก. 
ควบคุมอาคาร พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงที่จะน าไปบังคับใช้ แต่รายละเอียดค่ามาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบและตรวจประเมิน ได้ถูกน าไปก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงและประกาศกรม 
ดังนั้นคณะกรรมการฯจ าเป็นต้องทราบรายละเอียดทั้งหมดก่อน เพ่ือประกอบการพิจารณาเห็นชอบให้น า
กฎกระทรวงไปบังคับใช้ต่อไป 

๘.๓ คกก. ควบคุมอาคาร มีข้อกังวลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบพิจารณา
การอนุญาตก่อสร้างของจนท.ท้องถิ่น ความรับผิดชอบและบทลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ท าตามที่
กฎกระทรวงก าหนดความพร้อมของผู้ตรวจประเมินที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้
การรับรอง และผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม 

๙. สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์ของกระทรวงตามประเด็นการ
ตรวจสอบ (นอกเหนือจากที่กระทรวงด าเนินการซึ่งอาจเกิดจากปัญหา เช่น กลไกการท างานที่ไม่บูรณา
การ ปัญหา ข้อกฎหมายของกระทรวงอ่ืนที่มีผลต่อการด าเนินงาน ปัจจัยการตลาด ปัจจัยเงินทุน หรือ
ปัจจัยภายนอก อ่ืน ๆ เป็นต้น) 

 เนื่องจากกฎกระทรวงพลังงานเรื่องก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ ๒๕๖๓ ที่น ามาบังคับใช้ใน พรบ.
๒๕๒๒นั้น คกก .ควบคุมอาคารยังไม่พิจารณาเห็นชอบน ากฎกระทรวงไปบังคับใช้กับการอนุญาตก่อสร้าง
อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามประเด็นด้านกฎหมาย ด้านความพร้อมของผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และ
ด้านบทลงโทษ อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

๑๐. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขที่ต้องการเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล โดยต้องระบุหน่วยงานที่
จะให้ด าเนินการให้ชัดเจน และแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้มาก 

ค.ต.ป.พน.เห็นสมควรให้กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) 
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑๐.๑ ประสานกรมโยธาธิการฯอย่างไกล้ชิดเพ่ือผลักดัน สนับสนุนและเร่งด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และประสาน สนง.คกก.กฤษฎีกา เพ่ือเร่งพิจารณาแนวทางปฏิบัติให้แก่ 
คกก.ควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีสภาพการบังคับใช้เป็นไปตามหลักนิติศาสตร์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 

๑๐.๒  ในระยะต่อไปควรก าหนดให้วิศวกร ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) 
ในระดับท่ีก าหนด (วุฒิวิศวกร/สามัญวิศวกร/ภาคีวิศวกร) ที่ผ่านเกณฑก์ารอบรมหลักสูตรการตรวจประเมิน
รายละเอียดค่ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบแล้ว มีอ านาจลงนามรับรองแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน BEC  

๑๑. สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบฯ 
ประชาชน/ผู้ประกอบการ/อาคารควบคุม ที่มีขนาดอาคาร ๒,๐๐๐ ตร .ม .ขึ้นไป  มีอาคารที่ได้รับ

การออกแบบการใช้พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ส่งผลให้อาคารมีการประหยัด
พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  สามารถลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองด้านพลังงานที่เกิดจากการออกแบบ
อาคารที่ไม่ได้มาตรฐานและส่งผลต่อการลดใช้พลังงานภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย  




