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บทที่3
การจัดการพลังงาน
(Energy Management)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2535 โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้เกิดวินยั ในการอนุรักษ์พลังงานและมีการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคารเป็ นสําคัญแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ใช้บงั คับมา
นาน จึ งทํา ให้ บ ทบัญ ญัติ บ างประการไม่ ส อดคล้องและเหมาะสมกับ สภาพการณ์ ปั จจุ บัน จึ งได้มี การ
ปรับปรุ งกฎหมายให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมกิ จกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในทุ กภาค
ส่ วน รวมทั้งให้มีการกําหนดเรื่ องที่เป็ นรายละเอียดด้านเทคนิ ค หรื อเรื่ องที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วตามการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้รัฐมนตรี สามารถออกเป็ นประกาศเพื่อเปิ ดโอกาส
ให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ในส่ วนรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ ว และทันเวลา
สําหรั บเค้าโครงการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานของโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ มนั้น ได้กาํ หนดให้
เจ้าของโรงงานควบคุ มและเจ้าของอาคารควบคุ มดําเนิ นการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งนี้ เนื่ องจาก
การดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานที่ ผ่านมาโดยทั่วไปแล้วจะมุ่งเน้นการปรั บปรุ งอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นการแก้ไข
ปั ญ หาทางวิศวกรรมเพี ยงด้านเดี ยว ไม่ ได้มีการดําเนิ นการอนุ รักษ์พ ลังงานอย่างเป็ นระบบ ทําให้ผลการ
อนุรักษ์พลังงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีความยัง่ ยืน
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการอนุรักษ์พลังงานดําเนินไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) จึ งได้พฒ
ั นาวิธีการจัดการพลังงานซึ่ งเป็ นการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานทั้ง
ทางด้านพฤติกรรม จิตสํานึ ก วิธีการจัดการการใช้พลังงาน รวมทั้งเทคนิ ควิธีการทางวิศวกรรม ที่ได้มีการบูร
ณาการอย่างมีระบบ ซึ่ งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละแห่ ง
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กฎกระทรวงดังกล่าวมีแนวทางการจัดทําโดยการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็ นสากลดังเช่น ISO 9001:2000
ISO 14001 มอก.-18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ DA2403E:2001 Energy
Management-Specifications
กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รั กษ์พ ลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานตระหนักดี ว่าการปฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญ ญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550) นั้นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจําเป็ นต้องทราบ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง พพ. จึงได้จดั ทําคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุ มและอาคารควบคุ มฉบับนี้ ข้ ึ น เพื่ อ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ต ามข้อกําหนดในกฎกระทรวงฯ
ดังกล่าว เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถดําเนิ นการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. บอกหลักการสําคัญของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2. อธิ บายการดําเนิ นการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุ มและอาคาร
ควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมได้อย่างถูกต้อง
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3.1 บทนํา
3.1.1 วัตถุประสงค์ ของการจัดการพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
จัดการพลังงานที่ จะเกิ ดขึ้ นกับองค์กร กล่าวคื อ การใช้พลังงานภายในองค์กรที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพอย่างเป็ น
รู ปธรรมและเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น จึ งมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดําเนิ นการจัด
การพลังงานขึ้ นภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่ อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการใช้พลังงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และยัง่ ยืน
3.1.2 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
จากข้อกําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึ กษาได้จากภาคผนวก ก6) ซึ่ งกําหนดให้โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม จําเป็ นต้องเริ่ มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดําเนินการที่ดีและ
เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายของการจัดการพลังงาน การดําเนิ นการสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 8 ขั้นตอนดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
การดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

ทั้งนี้ โดยรายละเอี ย ดของการดําเนิ นการในบางขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนในข้อ (4) - (8) ต้อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่ อง “หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552” ด้วย
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1. การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

4.การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน แผนการฝึ กอบรม และแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
3.1.3

คํานิยาม

คํานิยาม

ความหมาย

การจัดการพลังงาน

ระบบการดําเนิ นงานภายในองค์กรซึ่ งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และ
ขั้นตอนการดําเนินการ โดยมีการทํางานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อ
ปฏิ บัติ งานที่ กาํ หนดไว้ หรื อเพื่ อให้บ รรลุ หรื อรั กษาเป้ าหมายทางด้านพลังงานที่
กําหนดไว้

การใช้พลังงาน
ที่มีนยั สําคัญ

การใช้พ ลังงานในปริ มาณที่ มีสัดส่ วนที่ สู งเมื่ อเปรี ยบเที ยบปริ มาณการใช้พ ลังงาน
โดยรวมทั้งหมด และสามารถบ่งชี้ถึงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานได้

องค์กร

โรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุม
3-4

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

คณะทํางานด้าน
กลุม่ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมซึ่ ง
การจัดการพลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานทั้งหมด
ผูต้ รวจสอบพลังงาน ผูม้ ีอาํ นาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แทนพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่ งขึ้นทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูซ้ ่ ึ งรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานแต่ งตั้งให้ป ฏิ บัติ ต าม กฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
3.1.4 เค้ าโครงการบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัตฯิ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน พ.ศ. 2535 (ฉบับ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2550) รวมถึ ง กฎหมายลํา ดับ รอง
(กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้กาํ หนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการอนุรักษ์พลังงานดังนี้
1) ต้ องดําเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุ มและอาคาร
ควบคุ ม พ.ศ. 2552 รวมถึ งการจัด ทํารายงานการจัด การพลังงาน การตรวจสอบและรั บ รองการจัด
การพลังงานจากผูต้ รวจสอบพลังงานที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกับ พพ. และการจัดส่ งรายงานการจัดการพลังงาน
พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้แก่อธิ บดี ภายในเดื อนมีนาคมเป็ น
ประจําทุกปี
2) ต้ องจัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบด้ านพลังงานประจําในโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มแต่ ละแห่ ง โดยมี
จํา นวนและคุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก ํา หนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดคุ ณ สมบัติ หน้าที่ แ ละจํา นวนของ
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ สําหรับโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมขนาดใหญ่ (ขนาด
มิเตอร์ หรื อหม้อแปลงติดตั้งตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ ขึ้ นไป) ต้องจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
เพิ่ มขึ้ นอีกอย่างน้อย 1 คน โดยผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวต้องเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติซ่ ึ งสําเร็ จการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรื อการฝึ กอบรมที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันกับที่
อธิ บ ดี ให้ค วามเห็ น ชอบ หรื อ เป็ นผูท้ ี่ ส อบได้ต ามเกณฑ์ที่ กาํ หนดจากการจัด สอบผูร้ ั บผิ ด ชอบด้าน
พลังงานซึ่ งจัดสอบโดย พพ.
(รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามารถศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้าน
พลังงาน ซึ่ งจัดทําโดย พพ. และอ้างอิงในภาคผนวก ข)
3) ต้ องปฏิบัตติ ามคําสั่ งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรื อ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แล้วแต่กรณี ) ที่สงั่ ให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบ
ให้การอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
เรื่ องเกี่ยวกับวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่ อง
เกี่ยวกับผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ดังกล่าวข้างต้น
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การดําเนิ นการบังคับใช้พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พ ลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับ แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2550) ได้กาํ หนดให้มีการประกาศใช้
กฎหมายลําดับรองเพื่ อ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย โดยมี พ ระราชกฤษฎี กา
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ที่สาํ คัญสําหรับดําเนินการบังคับใช้ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
กฎกระทรวงกําหนดคุ ณ สมบัติ ข องผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าต และหลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่ อนไขการขอรั บ
ใบอนุญาตการอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(5) กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรื อ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีก ารในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(6) กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน
ทั้งนี้ โดยมีเค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการ
ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2550)
พระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงาน/อาคารควบคุม
(ไม่มีการแก้ไข)

กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(ออกตามมาตรา 9(1) และ 21(1))

กฎกระทรวงกําหนด
ประเภทหรื อขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน (ออกตามมาตรา 19)

กฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติ หน้าที่ และ
จํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้าน
พลังงาน
(ออกตามมาตรา 9(2) และ 21(2))

กฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติของผูร้ ับใบอนุ ญาต
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และ
การต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน
(ออกตามมาตรา 48/1)
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กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องจักรอุปกรณ์ฯ
(ออกตามมาตรา 23(1))

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

3.2 ระบบการจัดการพลังงาน
จากเค้าโครงการบังคับใช้ต ามพระราชบัญ ญัติ ฯ โดยเฉพาะในเรื่ องมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อให้เกิ ดการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
วิธี การจัด การพลังงานจึ งต้องอาศัย การปฏิ บัติ อ ย่างเป็ นขั้น ตอน รวม 8 ขั้น ตอนโดยแต่ ละขั้น ตอนต้อ ง
สอดคล้องกับข้อกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับการดําเนิ นการและการตรวจสอบ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1

ขั้นตอนที่ 1 การแต่ งตั้งคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 5 เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน โดยจัดทําเป็ นเอกสารเผยแพร่ ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดงั ต่อไปนี้
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิการตามนโยบาย
อนุ รักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึ กอบรมหรื อกิ จกรรมเพื่ อ
สร้างจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเป็ นไปตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ
พลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
(6) สนั บ สนุ น เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มในการดําเนิ น การตาม
กฎกระทรวงนี้”
(ที่ มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุ มและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)
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จากข้อกําหนดเห็นได้ว่า ความสําเร็ จของการพัฒนาและนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ภายในองค์กรที่สาํ คัญ
ที่สุด คือ การมีคณะทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุ ม ต้อ งจัด ให้ มี ค ณะทํา งานด้า นการจัด การพลัง งานขึ้ น เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล ดํา เนิ น การ
ประสานงาน และรายงานผลการจัดการพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดําเนินการ
จัด การพลังงานให้ เป็ นไปตามนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลังงานที่ อ งค์ ก รได้ก ํา หนดขึ้ น โดยคณะทํา งานด้า น
การพลังงานที่จดั ตั้งขึ้นนั้น อาจอยูใ่ นรู ปของ คณะกรรมการหรื อคณะทํางาน (ในคู่มือนี้ จะอ้างอิงคําว่า “คณะ
ทํางานฯ” แทน “คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน”) ซึ่ งขึ้ นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุม ทั้งนี้ ตอ้ งมีคาํ สัง่ ประกาศแต่งตั้งคณะทํางาน พร้อมทั้งระบุ อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานให้ชดั เจน และต้องเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
อย่ า งทั่ว ถึ งเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้า ใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการดํา เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกับ การจัด
การพลังงาน
2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด
การแต่งตั้งคณะทํางานควรดําเนินการดังนี้
(1) เริ่ มจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมกําหนดให้มี
คณะทํา งานด้ า นการจัด การพลัง งานและควรให้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของ
โครงสร้างภายในองค์กร
(2) การพัฒนาโครงสร้างคณะทํางานมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากการ
จัดให้มีการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรนั้น มีเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น วิธีการจัดการพลังงานจึงอาจแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะการพัฒนา (ระยะเริ่ มแรก) และระยะบริ หาร(ระยะยาว) ดังนั้น คณะทํางานที่จดั ตั้งขึ้นมานั้น ต้องมีความ
เหมาะสมกับระยะการดําเนินการด้วย
(2.1) ระยะการพัฒนา โดยทัว่ ไปคณะทํางานฯที่จดั ตั้งขึ้นควรประกอบด้วย
ก. หั ว หน้ าคณะทํางาน 1 ตํา แหน่ ง: มาจากตัว แทนผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง ที่ มี ค วามสามารถในการ
ดําเนินการประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็ นที่ยอมรับภายในองค์กร
ข. เลขานุการ 1 ตําแหน่ ง: เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและดําเนิ นกิจกรรมด้านพลังงานและควรเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร
ค. สมาชิ ก 3-5 ตําแหน่ ง: มาจากตัวแทนแผนกหรื อหน่วยงานที่สาํ คัญ เช่ น วิศวกรกระบวนการผลิต
วิ ศ วกรไฟฟ้ า หรื อ ผู ้ที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ระบบสาธารณู ปโภค เช่ น ระบบไอนํ้ า ระบบ
เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น (ในบางกรณี องค์กรอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารสํานักงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ ดา้ นประชาสัมพันธ์ เพื่ อช่ วยงานในด้านเอกสารการประชาสัมพันธ์และการกระจาย
ข้อมูล ข่ าวสาร หรื ออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิ นและบัญชี ดว้ ยก็ได้ เพื่ อพิ จารณาสนับสนุ น
ด้านงบประมาณ)
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(2.2) ระยะการบริ หารการกําหนดโครงสร้างและบุคลากรที่เหมาะสมมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับในระยะ
บริ หาร ที่สําคัญเราต้องกําหนดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ในการจะกําหนดโครงสร้าง
คณะทํางานฯให้เป็ นแบบใดที่เหมาะสม สามารถดําเนิ นการประเมินด้วยคําถามและพิจารณาคําตอบ
2 ข้อ คือ
ก. องค์กรของท่านยอมรับความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ได้ในระดับใด
(คําตอบ คือ สู งหรื อตํ่า)
ข. องค์กรของท่านมีการมอง/วางแผนงานอย่างไร
(คําตอบ คือ มีการวางแผนระยะสั้นหรื อระยะยาว)
เมื่อได้คาํ ตอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว องค์กรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยการเปรี ยบเที ยบกับ
รู ปที่ 3.2-1 ซึ่ งรายละเอียดของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรได้แสดงในตารางที่ 3.2-1
ระดับความไม่ แน่ นอนที่ยอมรั บได้สูง

การวางแผนระยะสั้ น

การวางแผนระยะยาว

ระดับความไม่ แน่ นอนที่ยอมรั บได้ ตํ่า
รู ปที่ 3.2-1 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร
ตัวอย่างเช่น ถ้าคําตอบคือระดับความไม่แน่นอนสู ง แผนงานระยะยาว วัฒนธรรมองค์กรคือ TEAM ดั ง นั้ น
คณะทํางานฯที่ มีโ ครงสร้ างเหมาะสมกับองค์กรควรมาจากตัวแทนของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้
พลังงาน เพื่อกําหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน และช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

3-9

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

ตารางที่ 3.2-1 ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมขององค์ กร
1. แบบ Entrepreneurial

ลักษณะวัฒนธรรมองค์ กร
•
•
•

2. แบบ Team

•
•
•

3. แบบ Hierarchic

•
•
•
•
•
•

4. แบบ Market

•
•
•
•

ยอมรับความเสี่ ยงได้สูง
มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น
เป็ นองค์ก รขนาดเล็ก หรื อ ธุ ร กิ จ แบบ
ครอบครัว

มองการณ์ไกลและรับความเสี่ ยงได้สูง
มี ค วามเป็ นประชาธิ ป ไตยและความ
ร่ วมมือในองค์กรสู ง
อํานาจการตัดสิ นใจอยูท่ ี่คณะกรรมการ
เน้น ความอยู่ร อดขององค์กร ไม่ ช อบ
ความเสี่ ยง
ผูน้ าํ มักเป็ นพวกอนุรักษ์นิยม
เน้น การควบคุ ม ความปลอดภัย และ
ความมัน่ ใจ
คุ น้ เคยกับ กฎระเบี ยบ ให้ค วามสําคัญ
กับโครงสร้าง
อํานาจการตัดสิ นใจถูกกําหนดภายใต้
กฎระเบียบ
มีแนวทางการปฏิบตั ิขององค์กร
รับความเสี่ ยงได้ต่าํ มองผลระยะสั้น
ตอบรับความต้องการลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ผูบ้ ริ หารมักเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการ
ดําเนินงาน
เน้นผลผลิต การแข่งขัน และผลสําเร็ จ
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โครงสร้ างที่เหมาะสม
ควรให้ค ณะทํางานฯเป็ นศู น ย์กลาง และ
ต้องได้รับการสนับสนุ นจากเจ้าของ ซึ่ งจะ
ทําให้ ส ามารถดําเนิ นงานข้ามหน่ วยงาน
ต่ างๆ ได้ การลงทุ นควรมุ่งโครงการที่ ให้
ผลตอบแทนสู งและระยะเวลาคืนทุนเร็ ว
ในกรณี ที่ องค์กรขนาดเล็กมี พ นักงานไม่
มาก เจ้า ของกิ จ การอาจจะเป็ นหั ว หน้ า
คณะทํางานฯด้วยตนเอง โดยมี พ นักงาน
ในองค์ ก รร่ วมเป็ นคณะทํ า งานฯ ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ขนาดขององค์ ก ร
นั้นๆ
คณะทํ า งานฯควรมาจากตั ว แทนของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับการใช้พ ลังงาน
เพื่ อกําหนดทิ ศ ทางการอนุ รั ก ษ์พ ลังงาน
และช่ ว ยกัน ผลัก ดั น มาตรการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน
กํา หนดให้ก ารจัด การพลังงานเป็ นส่ ว น
หนึ่ งในโครงสร้ างองค์กร มี ข้ ันตอนการ
รายงานที่ ชัด เจน มี การทํางานเป็ นระบบ
เช่ น ระบบการรายงานข้อมู ล ระบบการ
ติดตามตรวจสอบ เป็ นต้น

มี ค ณะทํา งานด้า นพลัง งานย่ อ ยหลายๆ
ห น่ วย โด ยมี การทํ า งาน ขึ้ น ต รงต่ อ
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานกลาง
พร้ อ มทั้ง มี ก ารสร้ า งระบบการรายงาน
ข้อมูลการติดตามและการตรวจสอบ
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(3) เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทําหนังสื อแต่งตั้งคณะทํางานฯ และกําหนด
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุม
หรื อเจ้าของอาคารควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
อํานาจหน้ าที่ของคณะทํางานฯต้ องกําหนดให้ สอดคล้ องกับกฎกระทรวง โดยอย่ างน้ อยต้ องมีสาระดังนี้
ก. ดําเนิ นการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานของโรงงานควบคุ มหรื ออาคาร
ควบคุมที่กาํ หนดขึ้น
ข. ประสานงานกับหน่ วยงานทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อขอความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย อนุ รักษ์
พลังงานและวิ ธี ก ารจัด การพลังงานรวมทั้งจัด การอบรมหรื อ กิ จกรรมด้านการอนุ รั ก ษ์พ ลังงานให้
เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
ค. ควบคุ ม ดู แ ลให้ วิ ธี ก ารจัด การพลัง งานของโรงงานควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม ดํา เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยกําหนดให้มีการดําเนินการดังนี้
ง. รวบรวมข้ อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในโรงงานควบคุมหรื ออาคาร
ควบคุม
จ. ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบนั ของหน่วยงานต่างๆ
ฉ. ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการดําเนิ นงานที่
หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จดั ทําขึ้น
ช. รายงานผลการดําเนินงานให้กบั เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
ซ. ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานและการจัด การพลัง งานอย่ า งสมํ่า เสมอ พร้ อ มทั้ งรวบรวม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื ออาคาร ควบคุม
หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งรับทราบ
ฌ. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนิ นการตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
(4) เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯให้พนักงานทุก
คนในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ ทั้งนี้ ให้สื่อสารหรื อเผยแพร่ คําสั่ งแต่ งตั้งโดยการติด
ประกาศหรื อจัดทําเป็ นหนังสื อเวียนหรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับองค์กร (ดูตวั อย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
ด้านการจัดการพลังงานดังรู ปที่ 3.2-2)
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คําสั่ งแต่ งตั้งคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง มีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผล
จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อร่ วมประสานการ
ทํางานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสําเร็ จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ....................................................
ประธานคณะทํางาน
2. ....................................................
คณะทํางาน
3. ....................................................
คณะทํางาน
4. ....................................................
คณะทํางาน
5. ....................................................
คณะทํางาน
6. ....................................................
คณะทํางาน
7. ....................................................
คณะทํางานและเลขานุการ
โดยคณะทํางานฯ มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดําเนิ น การจัดการพลังงานให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานของโรงงานควบคุ มหรื อ อาคาร
ควบคุมที่กาํ หนดขึ้น
2. ประสานงานกับ หน่ วยงานทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ ขอความร่ วมมือ ในการปฏิ บ ัติต ามนโยบายอนุ รัก ษ์
พลังงานและวิธี ก ารจัด การพลังงาน รวมทั้งจัด การอบรมหรื อ กิ จกรรมด้านการอนุ รัก ษ์พ ลัง งานให้
เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุ ม ดู แ ลให้ วิ ธี ก ารจัด การพลั ง งานของโรงงานควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม ดํา เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพโดยกําหนดให้มีการดําเนินการดังนี้
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผา่ นมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบนั ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบผลการดําเนิ น งานและการจัด การพลังงานของหน่ ว ยงานต่ างๆ จากรายงานผลการ
ดําเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จดั ทําขึ้น
4. รายงานผลการดําเนินงานให้กบั เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุ รักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสมํ่าเสมอพร้ อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุ มหรื อ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งรับทราบ
6. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ .......................เป็ นต้นไป
ลงชื่ อ..........................................
(.........................................)
ตําแหน่ ง.....(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง).....

รู ปที่ 3.2-2 ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
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3) หน้ าที่ของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อการจัดตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
1.
2.
3.
4.

จัดทําเอกสารคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ และลงนามในคําสัง่ แต่งตั้งนั้น
กําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ
เผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯให้บุคลากรรับทราบอย่างทัว่ ถึง
รับทราบและติ ดตามการทํางานของคณะทํางานฯ พร้อมทั้งให้การสนับสนุ นการดําเนิ นงาน เช่ น บุ คลากร
งบประมาณ เป็ นต้น

หน้ าที่ของคณะทํางานฯ
1. ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามนโยบายอนุ รักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
3. จัดให้มีการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็ นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
5. รายงานผลการอนุ รักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ
6. เสนอแนะการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานและวิธีการจัด การพลังงานให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
7. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนิ นการตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
หน้ าที่ของพนักงาน
1. รับทราบคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ และอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ
2. ให้ความร่ วมมือในการดําเนิ นการจัดการพลังงานในหน่วยงานของตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ
และความคิดเห็นต่อการดําเนินการจัดการพลังงานของคณะทํางานฯ
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ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ

รายละเอียดการตรวจสอบ

1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

1.1 มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการ
พลังงานหรื อไม่
1.2 มีการจัดทําเป็ นเอกสารคําสั่งแต่งตั้งและลงนามโดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรื อไม่
2.1 โครงสร้างของคณะทํางานฯที่แต่งตั้งมีความ
2. โครงสร้างของคณะทํางานฯ
เหมาะสมกับโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรื อไม่
3. การกําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 3.1 สอดคล้องกับสาระสําคัญทุกข้อของกฎกระทรวง
ข้อ 5 หรื อไม่
ของคณะทํางานฯ
4. การเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ
4.1 ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้
รับทราบอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
5. วิธีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ
5.1 วิธีการเผยแพร่ มีความเหมาะสมหรื อไม่ และมีผลต่อ
การรับทราบของบุคลากรอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
6. มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน
6.1 มีหลักฐานแสดงว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงว่ามีการแต่งตั้ง
คณะทํางานฯหรื อไม่
4) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
1. ไม่มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ เป็ นเอกสาร

ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ เป็ นเอกสารแต่ไม่ได้
ลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการกําหนดอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 2. มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานฯ เลย
ของคณะทํางานฯสอดคล้องกับสาระสําคัญในบาง
ข้อในกฎกระทรวงข้อ 5
3.ไม่มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ ด้วย
3. มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ ด้วย
วิธีการใดๆเลย
วิธีการต่าง ๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมรับทราบไม่ทว่ั ถึง

3-14

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น
1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณี ที่เป็ นการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ มาใช้เป็ นครั้ง
แรกให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
โดยพิจารณาจากการดําเนินงานด้านพลังงานที่ผา่ นมา ก่อนการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน”
(ที่ มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุ มและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด
สําหรับโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่เริ่ มนําวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรเป็ นครั้งแรกนั้น
อาจจะไม่ทราบถึ งสถานภาพการจัดการพลังงานที่ เป็ นอยู่ของตนเอง เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้นสําหรับใช้ใน
การประเมิ นเปรี ยบเที ยบเพื่ อทําให้ทราบถึ งสถานภาพการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปั จจุ บนั ว่ามี
จุดอ่อนหรื อจุดแข็งในด้านใด หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน รวมทั้งทิ ศ ทางและแผนดํา เนิ น การจัด การพลัง งานภายในองค์ก รต่ อ ไป โดยในการประเมิ น
สถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่ มจากหน่ วยงานย่ อยตามโครงสร้ างของโรงงานควบคุ มหรื ออาคาร
ควบคุมก่ อน แล้ วจึงนําผลการประเมินมาประเมินเป็ นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมอีกครั้ง
ในการประเมิ นสถานภาพเบื้ องต้นขององค์กร คณะทํางานฯสามารถดําเนิ นการโดยใช้ตารางประเมินการ
จัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix: EMM) ดังตารางที่ 3.2-3 ในการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นขององค์กรจะพิจารณาองค์ประกอบที่สาํ คัญต่างๆ 6 องค์ประกอบ คือ นโยบาย การจัด
องค์กร การกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุ น โดยแต่ละ
องค์ประกอบจะมีคะแนนประเมินระหว่าง 0-4 คะแนน คณะทํางานจะต้องทําการประเมินองค์กรในแต่ละ
องค์ประกอบอย่างเป็ นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็ นอยู่จริ งในปั จจุบนั จากนั้น
จึงนําผลประเมินที่ได้มาเป็ นข้อมูลสําหรับการกําหนดเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อกําหนดทิศทางของ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมสําหรับองค์กรต่อไป
การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนี้ จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็ น
ครั้ งแรกเท่ านั้น เมื่ อ ระบบการจัด การพลังงานดําเนิ นการไปได้ครบถ้วนตามข้อกําหนดแล้ว ผลจากการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) จะถูกนําไปใช้ในการทบทวน
นโยบายและพิจารณาปรับปรุ งวิธีการจัดการพลังงานในรอบต่อไป
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อย่างไรก็ต าม ในกรณี ที่โรงงานควบคุ มหรื อ อาคารควบคุ มมี การดําเนิ นการจัด การพลังงานไปแล้วเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ ง เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมควรจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานภายในองค์ ก รของตนเป็ นระยะๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ท ราบสถานภาพการจัด การพลังงานที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่ างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นเของโรงงานโดยใช้ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน
อาจเริ่ มจากการตั้งคําถามเพื่อประเมินถึงการจัดการพลังงานในปั จจุบนั ขององค์กรตามองค์ประกอบของการ
จัดการพลังงานทั้ง 6 องค์ป ระกอบ (ดังตัวอย่างคําถามในรู ปที่ 3.2-2) เมื่ อได้คะแนนจากการประเมิ นจาก
คําถามในทุ ก องค์ป ระกอบแล้ว ให้ท ํา การลากเส้ น เชื่ อ มต่ อ
ระหว่ า งจุ ด ตามคะแนนที่ ไ ด้ และทํา การวิ เคราะห์ ก ารจัด
การพลังงานของโรงงาน โดยเปรี ยบเที ยบรู ปร่ างของลักษณะ
เส้นที่ได้จากการประเมินกับรู ปร่ างของเส้นแบบต่างๆ ที่แสดง
ในตารางที่ 3.2-4 เพื่อแปลความหมาย แต่หากลักษณะเส้นที่ได้
ไม่ตรงกับรู ปแบบที่กาํ หนดไว้ ก็ให้ใช้รูปร่ างของเส้นที่ มีความ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด
สมมติ รูปร่ างของเส้นที่ ได้จากการประเมิ นสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้ องต้นของโรงงานเป็ นดังรู ปที่ 3.2-3 ลักษณะ
เส้นที่ได้จะอยู่ในแบบ U-Shaped ซึ่ งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงาน
มี ค วามคาดหวัง สู ง ต่ อ การจัด การพลัง งานภายในองค์ ก ร
เนื่องจากมีการกําหนดนโยบายการจัดการพลังงานอย่างเป็ นทางการ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู งทั้งทางด้า นเงิ น ลงทุ น และทรั พ ยากรในด้า นต่ า งๆ (ได้ค ะแนนประเมิ น สู งสุ ด 4 คะแนน ใน
องค์ประกอบที่ 1 และ 6) แต่การดําเนิ นการจัดการพลังงานในด้านต่างๆ ยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและความร่ วมมือระหว่างผูร้ ับผิดชอบกับพนักงานทุกคน (ผูใ้ ช้พลังงาน)
ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินตํ่าสุ ด 1 คะแนน)
จากการวิเคราะห์ ผ ลการประเมิ น สถานภาพการจัด การพลังงานเบื้ องต้นทําให้ท ราบว่านโยบายอนุ รั กษ์
พลังงานที่จะจัดทําขึ้นของโรงงาน จําเป็ นต้องมุ่งเน้นในการปรับโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับการ
ดํา เนิ น งานด้านการจัด การพลังงาน โดยกําหนดให้ มี การจัด ตั้งคณะทํางานเข้า มารั บ ผิ ด ชอบในการจัด
การพลังงานขององค์กรอย่างเป็ นทางการ รวมทั้งกําหนดอํานาจและหน้าที่ ของคณะทํางานดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ นโยบายอนุ รักษ์พลังงานที่ จดั ทําขึ้ นจําเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และ
เพื่อนําไปสู่ ความร่ วมมือและประสานงานในการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงาน รวมถึงกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่จดั ขึ้น
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ตารางที่ 3.2-3 ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix: EMM)
ระดับ
1. นโยบายการจัด
คะแนน
การพลังงาน
4
1.1 มี น โ ย บ าย ก าร จั ด
การพลังงานเป็ นเอกสาร และ
ลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
โดยกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการดําเนิ นงานขององค์กร
มีการเผยแพร่ ให้กับพนักงาน
ทราบอย่างทั่วถึ ง และปฏิ บัติ
ตามนโยบายฯ โดยได้รั บการ
สนั บสนุ นจากผู ้ บ ริ หาร
ระดับสูง
3
1.2 มีนโยบายฯ ที่ ชดั เจนโดย
จัดทําเป็ นเอกสาร แต่ไม่ได้ลง
น าม และไม่ ได้ รั บ การ
สนับสนุ นจากผูบ้ ริ หาร มีการ
เผยแพร่ นโยบายฯ แต่พนักงาน
รับทราบไม่ทวั่ ถึง

2. การจัดองค์ กร
2.1 มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
ด้านการอนุ รักษ์พลังงาน ซึ่ ง
ลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เพื่อดําเนิ นการ และตรวจสอบ
ผ ล ก ารดํ าเนิ น ก ารจั ด
การพลังงานภายในองค์กร มี
การกําหนดผู ้รั บผิ ดชอบใน
การดําเนิ นการแต่ละมาตรการ
ที่ชดั เจน และมีการเผยแพร่ ให้
พนักงานทราบอย่างทัว่ ถึง
2 .2 มี คํ าสั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานด้านการอนุ รักษ์
พ ลั งงาน โดยผู ้ บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง แต่ การกํ าหนด
อํานาจหน้าที่มีขอบเขตจํากัด
และไม่ ชัดเจนมี การเผยแพร่
คําสั่ งแต่ งตั้งฯ แต่ พนั กงาน
รับทราบไม่ทวั่ ถึง

3.การกระตุ้นและสร้ าง
แรงจูงใจ
3.1 มี แผน การอบ รมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การหรื อกิ จกรรมที่
ชั ดเจนซึ่ งจั ด ทํ าขึ้ นโดย
คณ ะทํ างานฯ โดยความ
เห็ นชอบของผู ้บริ หารเพื่ อ
กระตุน้ และสร้ างแรงจู งใจให้
พนักงานทุกระดับ มีจิตสํานึ ก
และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
พลังงาน
3.2ไม่ มี การกําหนดแผนการ
อบรมฯ หรื อกิ จกรรมอย่ าง
ชัดเจน โดยให้ คณะทํ างานฯ
เป็ นช่ องทางหลั ก ในการ
ดําเนิ นการกระตุ ้นและสร้ าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน
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4. ระบบข้ อมูลข่ าวสาร

5. ประชาสัมพันธ์

6. การลงทุน

4.1 มี การจั ด ทํ าระบบการ
จัดเก็ บและการสื่ อสารข้อมู ล
เกี่ ยวกับการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลังงานระหว่าง
ผู ้บริ หารกับพนั กงาน มี การ
กํ าหนดวิ ธี การสื่ อสารที่
ชัดเจนรวมทั้ งมี การติ ดตาม
และประเมิ นผลของการ
สื่ อสาร เพื่ อหาข้อบกพร่ อง
และแนวทางแก้ไข
4.2 ไม่ มีระบบการจัด เก็ บ
ข้ อ มู ล และการสื่ อส าร
ข้ อ มู ล ที่ ชั ดเจน โดยให้
คณะทํางานฯ และผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานเป็ นช่องทางหลัก
ในการสื่ อสารข้อมูลต่างๆ

5.1 กํ าหนดให้ การเผยแพร่
โครงการอนุ รักษ์พลังงานเป็ น
ส่ วน ห นึ่ งของแผน การ
ประชาสั มพันธ์ ขององค์ กร
เพื่ อให้พนักงานทุ กระดับได้
รั บทราบคุ ณค่ าของการ
ประหยัดพลังงาน และผลของ
การดําเนิ นการจัดการพลังงาน
อย่างสมํ่าเสมอ

6.1 มี การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การลงทุ นเพื่ อการอนุ รั กษ์
พ ลั ง งาน แ ล ะ ก าร จั ด
การพลังงาน โดยพิ จารณาถึ ง
ความสําคัญของโครงการเป็ น
หลักทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว

5.2 มี การเผยแพร่ ข ้อมู ลการ
ดํ าเนิ นโครงการอนุ รั กษ์
พ ลั งง าน แ ล ะ ก าร จั ด
การพลังงานให้ แก่ พนั กงาน
บางระดับอย่างสมํ่าเสมอเฉพาะ
ในกลุ่ มที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้
พลังงานโดยตรง

6.2พิ จารณาการลงทุ น ใน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่
ให้ ผลตอบแทนการลงทุ น
สูง

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

ระดับ
1. นโยบายการจัด
คะแนน
การพลังงาน
2
1.3 มี การจัดทํานโยบายฯ
เป็ น เอ ก ส าร แ ต่ ยั ง ไ ม่
ชั ด เจ น ใ น บ าง ข้ อ ไ ม่
กําหนดให้นโยบายฯ เป็ น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ นงานขององค์ ก ร
ไม่ได้มีการลงนามและการ
สนั บ สนุ น จากผู ้บ ริ หาร
แ ล ะ ไ ม่ มี ก าร เผ ย แ พ ร่
นโยบายฯ ให้ พ นั ก งาน
ทราบ
1
1.4 มี น โยบายฯ แต่ ไม่ ไ ด้
จั ด ทํ า เป็ น เอกสาร เป็ น
เพี ย งการมอบหมายหรื อ
ชี้ แจงแนวทางการปฏิ บัติ
โดยวาจา

2. การจัดองค์ กร
2.3 ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
พลังงานทําหน้าที่ ในการ
ดํ า เนิ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลัง งานและรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการ/คณะทํางานด้าน
การอนุ รั กษ์ พลั งงาน เพื่ อ
พิ จารณาและสรุ ปผลการ
ดําเนินงานต่อผูบ้ ริ หาร

2.4 ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
พลังงานเป็ นผูด้ าํ เนิ น การ
และรายงานต่ อ ผู ้บ ริ ห าร
โดยตรง

3.การกระตุ้นและสร้ าง
แรงจูงใจ
3 .3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทํางานด้านการอนุรักษ์
พลังงานเป็ นผู ้ด ําเนิ น การ
เป็ นครั้งคราว

3.4 มี การติ ดต่ออย่างไม่เป็ น
ทางการโดยวิ ศวกรเป็ นผู ้ให้
ข้ อมู ลการใช้ และประหยัด
พลั งงานกั บ ผู ้ ใช้ พ ลั งงาน
โดยตรง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประหยัดพลังงาน
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4. ระบบข้ อมูลข่ าวสาร

5. ประชาสัมพันธ์

6. การลงทุน

4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิ จ
ทําหน้าที่ในการสื่ อสารข้อมูล
เกี่ ยวกับการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลั งงานและ
ประเมิ น ผลการสื่ อสาร
ดังกล่าวเป็ นครั้งคราว

5.3 มี ก ารเผยแพร่ ข ้อ มู ล 6.3 พิจารณาการลงทุ นใน
เกี่ ย วกั บ การใช้ พ ลัง งาน มาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
และการประหยัดพลังงาน ที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ ว
ให้ กั บ พนั ก งานเป็ นครั้ ง
คราวซึ่ งอาจทํ า โดยเป็ น
หนังสื อเวียนแจ้งให้ทราบ
การประชุมชี้แจง เป็ นต้น

4 .4 มี ก าร จั ด ทํ าส รุ ป
รายงานการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลังงานอย่าง
ไม่ เป็ นทางการเพื่ อใช้เป็ น
ข้ อ มู ลใน การปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ภายในฝ่ ายของตนเอง

5.4 มี การแจ้ งให้ พนั กงาน 6.4 พิจารณาการลงทุ นใน
ทราบข้ อ มู ลอย่ างไม่ เป็ น มาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ทางการ เช่น การแจ้งให้ทราบ ที่มีการลงทุนตํ่า
ข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ วิ ธี การใช้
พลังงานภายในฝ่ ายของตนเอง
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
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ระดับ
1. นโยบายการจัด
2. การจัดองค์ กร
3.การกระตุ้นและสร้ าง
คะแนน
การพลังงาน
แรงจูงใจ
0
1.5 ไ ม่ มี ก า ร กํ า ห น ด 2 .5 ไ ม่ มี ก าร แ ต่ ง ตั้ ง 3.5ไม่มีการติดต่อหรื อการให้
นโยบายฯ และแนวทาง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้และการ
การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
ประหยัดพลังงานให้กับผูใ้ ช้
พลังงาน
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5. ประชาสัมพันธ์

6. การลงทุน

4.5 ไม่ มีก ารรวบรวมและ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ปริ มาณการใช้ พ ลั ง งาน
และค่ า ใช้ จ่ า ยท างด้ า น
พลังงาน

5.5ไม่ มี การเผยแพร่ และการ
ประชาสั มพันธ์ ใดๆ เกี่ ยวกับ
การดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการพลังงาน

6.5ไม่มีการลงทุ นใดๆ ในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลั งงาน หรื อการอนุ รั กษ์
พลังงานในด้านอื่นๆ

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

คําถาม องค์กรไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน

ใช่

คะแนน

0

ไม่ใช่
คําถามมีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการจัดทําเป็ นเอกสาร
เป็ นเพียงการชี้แจงโดยวาจา

ใช่

1

ไม่ใช่
คําถามมีนโยบายเป็ นเอกสาร แต่ไม่ชดั เจนในบางข้อ และ
ไม่มีการเผยแพร่ ให้บุคลากรได้รับทราบ

ใช่

2

ไม่ใช่
คําถามมีนโยบายเป็ นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีการเผยแพร่ ให้
บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทวั่ ถึง

ใช่

3

ไม่ใช่
องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็ นเอกสารลงนามและได้รับ
การสนับ สนุ น จากผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง มี ก ารเผยแพร่ ใ ห้
พนักงานรับทราบอย่างทัว่ ถึง และปฏิบตั ิตามนโยบาย

ใช่

รู ปที่ 3.2-2 ตัวอย่างคําถามเพื่อการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน
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U-Shaped

(ก)

รักษาให้
ยั�งยื น

กํ าหนดนโยบาย
เพื� อปรับปรุง

(ข)
รู ปที่ 3.2-3 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง
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ตารางที่ 3.2-4 ลักษณะเส้นแบบต่างๆ และการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
ลักษณะเส้ น
1. High

รายละเอียด

การวิเคราะห์

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ยงั่ ยืน

Balance

2. Low Balance

ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3

3. U-Shaped

2 ประเด็ น ด้า นนอกมี ค ะแนน ความคาดหวังสู ง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงิน
สู งกว่าประเด็นอื่นๆ
ลงทุ น ที่ ดี แต่ ต ้อ งพัฒ นาในด้า นอื่ น ๆ เช่ น การ
กระตุน้ และการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน การ
จัดทําระบบข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เป็ นต้น

4. N-Shaped

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนตํ่า การสร้ า งแรงจู ง ใจ และการจัด ทํา ระบบข้ อ มู ล
กว่าประเด็นอื่นๆ
ข่ า วสารที่ ดี ไม่ ช่ ว ยทํ า ให้ ก ารจั ด การพลั ง งาน
ประสบผลสําเร็ จ เพราะไม่มีการกําหนดนโยบายที่
ดี และไม่มีการสนับสนุ นเงินลงทุนหรื อสนับสนุ น
เงินลงทุนน้อยมาก

5. Trough

1 ป ระเด็ น มี คะแนนตํ่ ากว่ า ประเด็ น ที่ ล้ า หลั ง เช่ น การกระตุ ้ น และสร้ า ง
ประเด็นอื่น
แรงจูงใจ หรื อระบบข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น อาจทํา
ให้ระบบการจัดการพลังงานไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควร

6. Peak

1 ประเด็ น มี ค ะแนนสู งกว่ า ความสํ าเร็ จในประเด็ น ที่ ค ะแนนสู งสุ ด เช่ น การ
ประเด็นอื่น
กระตุ ้น และการสร้ างแรงจู งใจ หรื อระบบข้อมู ล
ข่ า วสาร เป็ นต้ น อาจเป็ นการสู ญเปล่ า เพราะ
ประเด็ น อื่ น ๆ ยัง ล้ า หลั ง มาก ทํ า ให้ ร ะบบไม่
ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านนโยบายและการลงทุน

7. Unbalanced

มี 2 ประเด็ น หรื อ มากกว่ า ที่ มี ต้องรี บพัฒนาประเด็นที่ มีคะแนนตํ่าให้สูงขึ้ นกว่า
คะแนน สู งกว่ า ห รื อตํ่ ากว่ า ค่าเฉลี่ยโดยเร็ ว
ค่าเฉลี่ย
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3) หน้ าที่ของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และให้คาํ แนะนําการประเมินสถานการจัดการพลังงานเบื้องต้นและให้การสนับสนุนทรัพยากร
ทั้งงบประมาณและกําลังคนที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการ
หน้ าที่ของคณะทํางานฯ
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน
หน้ าที่ของพนักงาน
1. ให้ความร่ วมมือในการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
2. ให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน

4) ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1.การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 ใช้ตารางประเมิ นการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix:
EMM) หรื อไม่
1.2 มีการประเมินในหน่ วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุ ม หรื อไม่ ก่ อ นที่ จ ะนํ า ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วมา
พิ จารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ ม และการ
ประเมินต้องครบทั้ง 6 องค์ประกอบตามที่กาํ หนดใน EMM
1.3 มีเอกสารหรื อแบบประเมินฯ ตามข้อ 1.2 หรื อไม่

5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. ไม่มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 1. มีการประเมินฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตาม
เบื้องต้นทั้งในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างและ โครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ภาพรวมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2. มีการประเมินฯ ตามข้อ 1 แต่ไม่ครบทั้ง 6
องค์ประกอบที่กาํ หนดใน EMM
3. มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินฯ ตามข้อ 1 ไม่ครบ
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3.2.3

ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุ รักษ์พลังงานเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
อาจตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานก็ได้
นโยบายอนุ รักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจํานงและความมุ่งมัน่ ในการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเป็ นเอกสารและลงลายมือชื่ อเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุม และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริ มาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจํา นงที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการจัด
การพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัด สรรทรั พ ยากรอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพในการดําเนิ นการตามวิธีการจัด
การพลังงาน
ให้เจ้า ของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้า ของอาคารควบคุ มจัด ให้มี การเผยแพร่ น โยบายอนุ รั ก ษ์
พลังงาน โดยปิ ดประกาศไว้ในที่ซ่ ึ งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม หรื อโดยวิธีการอื่นที่
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมทราบและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายอนุ รักษ์
พลังงานได้”
(ที่ มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุ มและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

จากข้อกําหนด เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องกํากับดูแลให้มีการดําเนิ นการจัดการ
ด้านพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็ นรู ปธรรม จริ งจัง และมีความต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ตอ้ ง
ดําเนินการ ดังนี้
• กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
• เผยแพร่ นโยบายอนุ รักษ์พลังงานให้พนักงานลูกจ้างและบุ คลากรในองค์กรรั บทราบและปฏิ บัติตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
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2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด
นโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลังงาน ที่ จัด ทําขึ้ น นั้น ต้องมี เนื้ อ หาหรื อข้อความที่ ชัด เจนและเป็ นไปตามข้อ กําหนด
(ดูหัวข้อ (1)) โดยต้ องเขียนเป็ นลายลักษณ์ อักษรและจัดทําเป็ นเอกสารที่สมบูรณ์ และต้ องลงลายมื อชื่ อโดย
เจ้ าของโรงงานควบคุ มหรื อ เจ้ าของอาคารควบคุ ม หรื อ ผู้ บริ ห ารระดับสู ง เพื่ อแสดงเจตจํานงในการจัด
การพลังงาน และใช้ในการสร้างจิ ตสํานึ กด้านการอนุ รักษ์
พลังงาน
เมื่ อกําหนดนโยบายอนุ รั กษ์พ ลังงานเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว
เจ้าของโรงงานหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มต้องดําเนิ นการ
เผยแพร่ นโยบายอนุ รักษ์พลังงานในรู ปแบบต่างๆ (ดูหัวข้อ
(2)) ให้กบั พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กร
รั บ ทราบ และใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่ เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมจัดทําขึ้นนั้น ต้องมีเนื้ อหาและ
สาระสําคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1.1) ข้อความระบุ ว่า “การอนุ รักษ์ พลังงานเป็ นส่ วนหนึ่งของการดําเนินงาน” หรื อเป็ นภาระหน้าที่ ส่วน
หนึ่งขององค์กร เพื่อเป็ นการแสดงถึงข้อผูกมัดและความรับผิดชอบด้านการใช้พลังงานขององค์กร
(1.2) ข้อความที่บ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ ซึ่ งมีความหมายว่า นโยบาย
อนุ รั กษ์พ ลังงานจะต้องถู กกําหนดขึ้ น อย่างเหมาะสม โดยต้องสอดคล้องกับ ลักษณะการใช้แ ละ
ปริ มาณการใช้พลังงานที่ เป็ นอยู่ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสู งซึ่ งเป็ นต้นทุนหลักส่ วน
หนึ่ ง ดังนั้นนโยบายอนุ รักษ์พลังงานจึ งควรถูกกําหนดให้เป็ นนโยบายหลักขององค์กรและมี การ
กําหนดเป้าหมายการประหยัดให้เหมาะสมกับปริ มาณการใช้พลังงานที่เป็ นอยูจ่ ริ ง เป็ นต้น
(1.3) ข้อความที่แสดงเจตนารมณ์ถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ พลังงานและการจัด
การพลังงาน ซึ่ งหมายถึง องค์กรต้องดําเนิ นการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1.4) ข้อความที่ระบุถึง แนวทางในการปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงานอย่ างต่ อเนื่ อง มีความหมายว่า
องค์กรจะต้องกําหนดแนวทางหรื อวิธีปฏิบตั ิในการดําเนินการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากร
พลังงานอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้นๆ
(1.5) ข้อความที่ระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้ มีอย่ างพอเพียงในการดําเนินการตามวิธีการจัด
การพลั งงาน หมายความว่า องค์ก รต้องกํา หนดแนวทางหรื อวิ ธีป ฏิ บัติ เพื่ อ ส่ งเสริ ม และให้ ก าร
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สนับ สนุ นทั้งทรั พ ยากรบุ ค คลและงบประมาณในการดําเนิ น การจัด การพลังงานอย่างเหมาะสม
เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) การดําเนินการเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้อง
ทําการเผยแพร่ และประกาศแจ้งให้พนักงานทุ กคนรั บทราบและปฏิ บตั ิ ต ามนโยบาย วิธีการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งอาจทําได้โดยการติดประกาศ การจัดทําเป็ นเอกสารแจกให้กบั พนักงานทุกคน การใช้เสี ยง
ตามสาย หรื อการส่ งนโยบายอนุ รักษ์พลังงานให้กบั หัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้ คณะทํางานอาจ
จัดทําเอกสารรายชื่อของพนักงานทุกคนในองค์กรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
นอกจากการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการให้ความคิ ดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็ นระยะๆ เพื่อให้แน่ ใจว่านโยบาย
อนุรักษ์พลังงานที่กาํ หนดขึ้นนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร

(3) ขั้นตอนในการกําหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
(3.1) คณะทํางานฯประชุ มร่ วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุ ม เพื่ อจัดทํานโยบาย
อนุ รักษ์พลังงาน ในกรณี ที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ่ มนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ใน
องค์กรเป็ นครั้งแรก จําเป็ นต้องนําผลประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ขั้นตอนที่ 2) มา
ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงาน ส่ วนในกรณี ท่ี โรงงานควบคุ มหรื ออาคาร
ควบคุ มได้มีการดําเนิ นการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ให้นาํ ผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ดําเนิ นงานของวิธีการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) ของปี ที่ ผ่านมา มาประกอบการกําหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(3.2) การกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงานขององค์กรต้องครอบคลุมรายละเอียดตามหัวข้อ (1) เป็ นอย่าง
น้อย
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(3.3) เมื่ อได้ขอ้ สรุ ปนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานแล้ว คณะทํางานฯต้องเก็บรวบรวมข้อมู ลหรื อเอกสารที่
เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ซึ่ งอาจเป็ นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
และข้อสรุ ปที่เกิดจากการประชุม และจัดทําเป็ นเอกสารนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อนําเสนอเจ้าของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งลงลายมือชื่อในนโยบายต่อไป
(3.4) คณะทํางานฯแถลงนโยบายอนุ รั กษ์พ ลังงานต่ อพนัก งาน ซึ่ งอาจทําได้โ ดยการติ ด ป้ ายประกาศ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่หน้าประตูทางเข้าองค์กรและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตวั อย่างประกาศใน
รู ปที่ 3.2-4) และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการปฐมนิ เทศพนักงาน
ใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ทําให้เกิดการปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
(3.5) ภายหลังการเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
นโยบายอนุ รักษ์พลังงานที่ กาํ หนดขึ้ น ทั้งนี้ อาจทําโดยออกแบบสํารวจความคิ ดเห็นหรื อจัดประชุ ม
ภายในองค์กร แล้วนําผลสํารวจที่ ได้เสนอต่อที่ ประชุ มทบทวนกับคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานที่ กาํ หนดขึ้ นกับสถานการณ์ ดา้ นพลังงานในปั จจุ บันของ
องค์กร
3) หน้ าที่ของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
1. กํากับให้มีการจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นเอกสาร และลงลายมือชื่อ
2. ควบคุ ม และดู แ ลให้ มี ก ารประกาศนโยบายอนุ รั กษ์พ ลังงานอย่ างเป็ นทางการ ให้ พ นัก งานทุ ก คน
รับทราบและปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่ของคณะทํางานฯ
1. กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็ นเอกสารที่สมบูรณ์
2. ดําเนิ นการประกาศและเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น แถลงการณ์
ติดประกาศ ทําโปสเตอร์ ประชุม หรื อฝึ กอบรม เป็ นต้น
หน้ าที่ของพนักงาน
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. ปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1.นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

2. เนื้อหาของนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน
3. การเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน

4. เอกสาร/หลักฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
1.2 จัด ทํา เป็ นเอกสารและลงนามโดยผู บ้ ริ ห ารระดับ สู งหรื อ เจ้า ของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรื อไม่
2.1 มี สาระสําคัญ สอดคล้องกับข้อกําหนดทุ กข้อในกฎกระทรวง ข้อ 4
หรื อไม่
3.1 มี การเผยแพร่ ให้บุค ลากรในโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ มได้รั บ
ทราบอย่างทัว่ ถึงและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
3.2 วิธีการเผยแพร่ เหมาะสมหรื อไม่ และมีผลต่อการรับทราบอย่างทัว่ ถึง
และปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้หรื อไม่
4.1 มี เอกสาร/หลัก ฐานยื น ยัน ว่ า บุ ค ลากรในโรงงานควบคุ ม /อาคาร
ควบคุ ม ได้รั บ ทราบอย่ า งทั่ว ถึ ง และปฏิ บัติ ต ามนโยบายอนุ รั ก ษ์
พลังงานได้

4) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มี ก ารกํา หนดนโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลังงานเป็ น 1.นโยบายอนุรักษ์พลังงานไม่ได้ลงนามโดยผูบ้ ริ หาร
เอกสาร
ระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของนโยบาย 2. มี การกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานสอดคล้อง
อนุรักษ์พลังงานเลย
กับสาระสําคัญในบางข้อในกฎกระทรวงข้อ 4
3.ไม่มีการเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงานด้วย
3. มีการเผยแพร่ นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน ด้วยวิธีการ
วิธีการใดๆ เลย
ต่ า งๆ แต่ บุ ค ลากรของโรงงานควบคุ ม /อาคาร
ควบคุมได้รับทราบไม่ทวั่ ถึงและไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
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รู ปที่ 3.2-4 ตัวอย่างประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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3.2.4

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มจัดให้มีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่ มา : กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุ มและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)
จากข้อ กําหนดเห็ นได้ว่าวัตถุ ประสงค์ข องขั้นตอนนี้ เป็ นการค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พ ลังงาน เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุ รักษ์พ ลังงานและปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน โดยเริ่ มจากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมิน
การใช้พลังงานที่ มีนัยสําคัญ กล่าวคื อเป็ นการมุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ ที่มีการใช้พลังงานใน
สัดส่ วนที่ สูงว่ามี การใช้พลังงานได้อย่างคุ ม้ ค่ าและเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ ควรจะเป็ นของแต่ ละอุปกรณ์
หรื อไม่ เช่น ค่าประสิ ทธิ ภาพ ค่าการสู ญเสี ยของอุปกรณ์ หลังจากนั้นจึ งนําข้อมูลที่ ได้มาใช้เป็ นแนวทางใน
การกําหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ
ก. เป็ นดัชนีบ่งบอกถึงต้นทุนด้านพลังงานสําหรับการผลิตสิ นค้าหรื อการบริ การ
ข. ใช้เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็ นการเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานขององค์กรใน
ปั จจุ บ ันกับอดี ต ที่ ผ่านมา หรื อ การเปรี ยบเที ยบการใช้พ ลังงานเบื้ องต้นของโรงงานกับกลุ่ มโรงงาน
ประเภทเดียวกัน
ค. ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด
ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
(1) รวบรวมข้ อมูลการผลิตหรื อการบริ การ และการใช้ พลังงานของทุกฝ่ ายหรื อแผนกที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้
พลังงานในการผลิตหรื อการบริ การ โดยเป็ นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปี เพื่อจัดทํา
ข้อมูลดังกล่าวเป็ นภาพรวมขององค์กร
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(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้ พลังงานขององค์ กรโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
(2.1) การประเมินระดับองค์ กร
เป็ นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กรโดยไม่แยกเป็ นหน่ วยงานหรื ออุปกรณ์ ขั้นแรกต้องทราบข้อมูล
ของระบบไฟฟ้ าขององค์กรที่ ใช้ มีอตั ราการใช้ไฟฟ้ าประเภทใด (อัตราปกติ หรื อ TOD หรื อ TOU) ข้อมูล
จํานวนและขนาดหม้อแปลงที่ ติดตั้ง หลังจากนั้นจึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานประเภทต่างๆในรอบปี ตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน
รวมทั้งคํานวณหาสัดส่ วนการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิ งแยกตามระบบการใช้พ ลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรื ออาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง การปรับอากาศ การทําความเย็น การผลิต ระบบอัดอากาศ และ
อื่นๆ ฯลฯ)
การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รู ปแบบ
1. เปรี ยบเทียบข้อมูลกับข้อมูลการใช้พลังงานในอดีตที่ผา่ นมา เช่น องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลง หรื อ
เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี ปัจจุบนั เมื่อมีกาํ ลังการผลิตที่เท่ากัน เป็ นต้น
2. เปรี ยบเที ยบข้อมูลกับข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรื ออาคารอื่นที่ มีกระบวนการผลิตที่ คล้ายกัน
หรื อขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี)
(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ หรื อการบริการ
เป็ นการเปรี ย บเที ยบต้นทุ นด้านพลังงานของการผลิ ต สิ น ค้าหรื อการบริ การ ทําได้โ ดยการหาค่ าการใช้
พลัง งานจํา เพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) จาก อั ต ราส่ วนของปริ ม าณการใช้ พลั ง งานใน
กระบวนการผลิตหรื อการบริการต่ อปัจจัยที่มผี ลกระทบต่ อการใช้ พลังงาน ดังนี้
สําหรั บโรงงานควบคุม ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานคือ หน่ วยผลผลิต เช่น นํ้าหนักของเส้นใย ใน
กรณี ที่โรงงานเป็ นโรงงานปั่นเส้นด้าย เป็ นต้น
สําหรั บอาคารควบคุม ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็ น จํานวนห้องพักที่ จาํ หน่ ายได้ในกรณี
ของโรงแรม หรื อ จํานวนของผูใ้ ช้บริ การของโรงพยาบาลหรื อพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) ในกรณี ของอาคารทัว่ ไป
เป็ นต้น
(2.3) การประเมินระดับเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หลัก
เป็ นการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของอุ ปกรณ์ หรื อเครื่ องจักรหลักแต่ ละตัวโดยการ
ประเมิ นการใช้พ ลังงานที่ มี นัยสํ าคัญในกระบวนการผลิ ตหรื อการบริ การของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงาน
ชัว่ โมงการทํางาน และวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพและการสู ญเสี ยพลังงานในแต่
ละเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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ทั้งนี้ การประเมิ นศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุ มตามบทนี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ งมีรายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ก7
สําหรับแบบประเมินการใช้พลังงานในองค์กรสามารถดูได้จากรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุม และรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม พร้อมทั้งคําอธิ บายข้อแนะนําในการจัดทํา
รายงานดังกล่าว
3) หน้ าที่ของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามประกาศ
กระทรวงฯ
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
หน้ าที่ของคณะทํางานฯ
1. รวบรวมและจัด ทําข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมู ลการผลิ ต และการใช้พ ลังงานสําหรั บโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรื อการบริ การ (อาคารควบคุม)
3. จัดทําแบบบันทึกการใช้พลังงานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนยั สําคัญของการใช้พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริ มาณการใช้พลังงาน ค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะการใช้
พลังงาน และค่าปริ มาณการสู ญเสี ยพลังงาน
หน้ าที่ของพนักงาน
ให้ความร่ วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน และการประเมินการใช้พลังงาน

3-32

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

4) ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 มี ก ารประเมิ น ศัก ยภาพการอนุ รั ก ษ์พ ลังงานตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการตรวจวัด และผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักวิศวกรรมที่ได้จากการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงานตามข้อ 1.1

5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการประเมิ นศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานทุ ก 1. มี ก ารประเมิ น ศัก ยภาพการอนุ รั ก ษ์พ ลังงานไม่
ข้ อ กํ า หนดตามหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี การตามที่
ครบทุ ก ข้อ กําหนดตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีก าร
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากการ
ประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานไม่เป็ นไป
ตามหลักวิศวกรรม
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3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์ พลังงาน แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรม
ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกําหนดเป้ าหมายและ
แผนอนุ รักษ์พลังงานของพลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกําหนดเป็ นร้อยละของปริ มาณพลังงานที่
ใช้เดิม หรื อกําหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่ งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนิ นการ
การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ ง เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึ กอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเข้าร่ วมฝึ กอบรมและร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ น
การให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึ กให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมทราบอย่างทัว่ ถึง”
(ที่ มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุ มและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิ คเพื่ อค้นหามาตรการอนุ รักษ์พลังงานแล้ว เจ้าของโรงงานควบคุ ม
หรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องนํามาตรการอนุรักษ์พลังงานเหล่านี้มาใช้ประกอบการกําหนดตัวเลขเป้าหมาย
การอนุรักษ์พลังงานสําหรับเป็ นตัวชี้วดั ถึงความสําเร็ จ และจะต้องจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ทราบถึง
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดําเนิ นงาน ระยะเวลาการดําเนิ นงาน และผูร้ ับผิดชอบในมาตรการอนุ รักษ์
พลังงานต่ างๆ เพื่ อ ให้มีแผนงานที่ จะดําเนิ นการให้บรรลุ สู่ เป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ได้อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มต้องจัดทําแผนการฝึ กอบรมและจัดทําแผน
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ และกระตุน้ ให้พนักงาน ลูกจ้างและ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมสามารถดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานจนบรรลุผลสําเร็ จตาม
เป้าหมายและแผนฯ ที่กาํ หนดไว้
เมื่ อดําเนิ นการจัดทําเป้ าหมายและแผนฯดังกล่าวเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุ มต้องเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พ ลังงานให้พ นักงาน
ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมรับทราบอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
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2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด
วิธีการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์ พลังงานแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน
ทั้งนี้ โดยมีขอ้ แนะนําสําหรับเป็ นแนวทางในการดําเนินการดังนี้
(1) การกําหนดมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
แนวทางการกําหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานหรื อมาตรการที่ ช่วยแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ อ งจักร/อุป กรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรื อที่ ในบางครั้ งเรี ย กว่า “Fishbone
Diagram” เป็ นแนวทางในการระดมความคิ ด เห็ น โดยเริ่ มจากผลที่ ไ ด้ รั บ (Effect) คื อ อุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพตํ่าเป็ นหัวปลาอยูท่ างขวามือ (รู ปที่ 3.2-5) และพิจารณาทีละประเด็น
เครื่ องจักร/อุปกรณ์

วิธีการทํางาน

สาเหตุที่อาจเป็ นไป

ผลที่ได้ รับ

วัสดุที่ใช้

พนักงาน

(Effect)

รู ปที่ 3.2-5 Cause-and-Effect Diagram (หรื อ Fishbone Diagram)
เริ่ มจากเครื่ องจักร/อุปกรณ์ วิธีการทํางาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้มี
การใช้พลังงานสู งได้ จึ งไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิ ดการใช้พลังงานสู งกว่าเกณฑ์แล้ว ลําดับ
ถัดไปคือการกําหนดมาตรการที่ เหมาะสม เช่น หากหนึ่ งในสาเหตุที่ทาํ ให้ค่า SEC ของ Air Compressor สู ง
กว่าค่ าเฉลี่ ย คื ออุณ หภู มิของอากาศที่ ใช้ (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการที่ ควรกําหนดคื อการปรับปรุ งให้
อากาศที่ ใช้มีอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่ งอาจทําโดยปรับปรุ งระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House ก็ได้
เป็ นต้น รู ปที่ 3.2-6 แสดงแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กาํ หนดให้องค์กรที่นาํ ระบบการจัด
การพลังงานมาประยุกต์ใช้ ต้องพิจารณา ในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึง
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(1.1) การใช้ ระบบปัจจุบันที่มอี ยู่ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด ตัวอย่างเช่น

• หากสาเหตุที่พบจากการทํา Cause-and-Effect Analysis คือพนักงาน แนวทางแก้ไขจึงควรควบคุมการ
ทํางานตามแนวทางเดิมให้ดีข้ ึนโดยการใช้ Standard Operating Procedures

• หากสาเหตุ ที่ พ บจากการทํา Cause-and-Effect Analysis คื อ วิ ธี ก ารทํางาน แนวทางแก้ไ ขควรมี การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก Best Practices

• หากสาเหตุที่พบจากการทํา Cause–and-Effect Analysis คือ เครื่ องจักร/อุปกรณ์ แนวทางแก้ไขจึงควรมี

การปรับปรุ งงานซ่ อมบํารุ งโดยพิจารณาตามองค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance
(TPM) ซึ่ งประกอบด้ ว ย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance Prevention
และ Breakdown Maintenance ทั้งนี้ องค์กรไม่จาํ เป็ นต้องประยุกต์ใช้ท้ งั 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรนํา
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/ความพร้อมมาใช้

• หากสาเหตุที่พบจากการทํา Cause-and-Effect Analysis คือวัสดุที่ใช้ แนวทางแก้ไขจึงควรมีการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต เช่ น การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้ หรื อการปรับตั้งค่าการ
ทํางานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขสภาพการทํางานปัจจุบนั มากที่สุด

(1.2) การปรั บปรุ งสิ่ งที่มีอยู่ เช่ น การปรับสภาพของ Compressor House ให้มีการถ่ายเทของอากาศภายใน
ได้ดีข้ ึ นเพื่ อให้ Air Intake มีอุณหภูมิลดลง หรื อการติ ดตั้งอุปกรณ์ ปรับลดความเร็ วรอบมอเตอร์ ให้
เหมาะสมกับภาระการใช้งาน หรื อการนําความร้อนจากนํ้าคอนเดนเสทหรื อไอเสี ยมาใช้ประโยชน์
เป็ นต้น
(1.3) การเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ มีอยู่ เช่ น การติ ดตั้ง Air Compressor เครื่ องใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งทดแทน
เครื่ องเดิม เพื่อช่วยเพิ่มค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององค์กร เป็ นต้น
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การควบคุ มการทํางาน (ลักษณะเดิม) โดยใช้ Standard
Operating Procedures (SPO)
การปรับเปลีย่ นวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก
Best Practices

การใช้ ระบบปัจจุบันให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด

มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน

Preventive Maintenance
การปรับปรุ งงานซ่ อมบํารุ ง
(Total Productive Maintenance)

การป รั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพ กระบวน การผลิ ต
(Process Efficiency Improvement)

Corrective Maintenance
Maintenance Prevention
Breakdown Maintenance

ปรับอุปกรณ์

การปรับปรุ งสิ่ งที่มอี ยู่ (Minor Changes)
ปรับสภาวะแวดล้อม
การเปลีย่ นเป็ นอุปกรณ์ ใหม่ ที่มีประสิ ทธิภาพสู งกว่ า

การเปลีย่ นแปลงสิ่ งทีม่ อี ยู่ (Major Replacements)
การติดตั้งอุปกรณ์ ใหม่ เพื่อให้ ประสิ ทธิภาพระบบโดยรวมสู งขึน้

รู ปที่ 3.2-6 แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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(2) การกําหนดเป้ าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน
องค์กรสามารถตัดสิ นใจกําหนดเป้ าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็ นหลักในการประเมินความสําเร็ จ
ในการกําหนดเป้าหมายมีอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1
ผู้บริ ห ารระดับสู งเป็ นผู้กําหนดเป้ าหมายโดยไม่ ได้ พิจารณาข้ อมูลในอดีต การกําหนด
เป้ าหมายโดยวิธีน้ ี เป็ นการกําหนดทิ ศทางและจุดหมายเพื่ อให้องค์กรใช้ความพยายาม
อย่างเต็ ม ความสามารถในการบรรลุ สู่ เป้ าหมายดังกล่ าว ซึ่ งในทางปฏิ บัติ อ าจจะไม่
สามารถบรรลุสู่จุดหมายที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด แต่องค์กรก็จะได้รับผลประหยัดที่ เกิ ดขึ้ นส่ วน
หนึ่งจากความพยายามดังกล่าว
แนวทางที่ 2
การใช้ ค่าตํา่ สุ ดของอุปกรณ์ หรื อการใช้ พลังงานทีอ่ งค์ กรเคยทําได้ หรื อการใช้ค่าตํ่าสุ ดใน
แผนภู มิ ที่ ไ ด้ จ ากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ พลั ง งานที่ ใ ช้ กั บ ตั ว แปร (driver)
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กบั ปริ มาณไอนํ้าที่ผลิต
ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 3.2-5 เส้นทึบเป็ นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีตในขณะที่เส้น
ปะเป็ นเส้ น ตรงที่ ลากผ่ านจุ ด การใช้พ ลังงานที่ ต่ าํ สุ ด และเป็ นเส้ น กํา หนดเป้ า หมาย
อนุรักษ์พลังงานนัน่ เอง
แนวทางที่ 3
ก ารใช้ ข้ อ มู ล ก าร วิ เ ค ร าะ ห์ ที่ ได้ จาก ก ารเป รี ย บ เที ย บ กั บ เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน
(Benchmarking): วิธีน้ ี เป็ นการใช้ค่าที่ ดีในลําดับถัดไป เพื่อนํามากําหนดเป็ นเป้ าหมาย
ของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่ น จากผลการเปรี ยบเที ยบเกณฑ์มาตรฐาน ของอุต สาหกรรม
ปู น ซี เมนต์ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย มาตรฐานของค่ า การใช้ พ ลั ง งานจํา เพาะ (SEC) ของ
อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์มีค่าเท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ ค่าที่ ดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.05
GJ/Ton ดังนั้ น เบื้ อ งต้น องค์ ก รอาจกํา หนดเป้ า หมายให้ ค่ า การใช้พ ลัง งานจํา เพาะที่
ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.10 GJ/Ton เป็ นต้น

(ค่าเฉลี่ย)
(เป้ าหมาย)

รู ปที่ 3.2-7 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กบั ปริ มาณไอนํ้าที่ผลิตได้
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ในการจัดทําทั้งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น คณะทํางาน
ด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ ม
อาจจัดให้มีการประชุ มร่ วมกับคณะผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ ยวข้องเพื่ อ
ระดมความคิ ดและข้อเสนอแนะ โดยการนําข้อมูลการใช้พลังงาน
และข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ พ ลัง งาน
ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ งรวบรวม
หรื อจัดทําขึ้ นไว้แล้วในขั้นตอนที่ 4 มาใช้พิจารณาประกอบการ
จัด ทํา เป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน โดยในการจัด ทํ า
เป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานดั ง กล่ า วต้ อ งระบุ ถึ ง ชื่ อ
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน และกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จของการ
ดําเนิ นการมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการเทียบเป็ นร้ อยละของปริมาณการใช้ พลังงานทั้งหมดเดิม
รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่กาํ หนดไว้
ซึ่ งจากสถิติข้อมูลในการดําเนินการอนุรักษ์ พลังงานโดยการนําระบบการจัดการพลังงานนี้มาทดลองใช้ กับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่ วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
จากการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้ นที่ไม่ ต้องลงทุนสู ง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่ างน้ อยร้ อยละ 5-10
เทียบกับการใช้ พลังงานทั้งหมด
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(3) วิธีการจัดทําแผนอนุรักษ์ พลังงาน
สําหรับการจัดทําแผนอนุ รักษ์พลังงานนั้น เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีวิธีการจัดการพลังงานขึ้ น
ในองค์กรก็เพื่ อให้บรรลุเป้ าหมายอนุ รักษ์พลังงานแล้วยังมี วตั ถุประสงค์เพื่ อให้เกิ ดการอนุ รักษ์พลังงานที่
ยัง่ ยืน ดังนั้นแผนอนุรักษ์พลังงานควรประกอบไปด้วย
(3.1) แผนปฏิบตั ิการในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(3.2) แผนประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกระตุน้ หรื อปลูกจิตสํานึกด้านอนุรักษ์พลังงาน
ให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ แผนอนุ รักษ์พลังงานที่ ดี ต้องแสดงรายชื่ อและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่ จะดําเนิ นการ ระยะเวลา
งบประมาณ กลุ่มเป้ าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการ และผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ
(4) วิธีการจัดทําแผนการฝึ กอบกรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
สําหรับแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานควรจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ ยวกับชื่ อหลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน กลุ่มเป้ าหมายของผูอ้ บรม
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม และผูร้ ับผิดชอบในการฝึ กอบรมแต่ละหลักสู ตรหรื อกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละกิจกรรม
รายละเอียดในการจัดทําเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุ รักษ์พ ลังงานให้เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในรายงานการจัด การพลังงานสําหรั บโรงงานควบคุ มหรื อ
รายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ซึ่ งดูได้จากภาคผนวก ก7
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3) หน้ าที่ของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานรวมทั้งแผนการฝึ กอบรมและ
แผนกิ จกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุ นทางด้านงบประมาณและบุ คลากรที่
จําเป็ นต่อการดําเนินการ
หน้ าที่ของคณะทํางานฯ
1. กําหนดและจัดทําเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
2. ดําเนินการวางแผน และจัดให้มีแผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
3. กําหนดผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรม
ส่ งเสริ มฯ
4. ประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม หรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มฯ พร้อมทั้งจัดทําประวัติการฝึ กอบรม
ของพนักงานทุกคน
5. เผยแพร่ แผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
หน้ าที่ของพนักงานที่เกีย่ วข้ อง
ให้ความร่ วมมือกับคณะทํางานในการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้งเข้าร่ วม
ฝึ กอบรม และร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มฯต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
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4) ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การกําหนดเป้าหมายและ
1.1 มี ก ารกํา หนดเป้ า หมายและแผนอนุ รั กษ์พ ลังงานเป็ นร้ อ ยละของ
แผนอนุรักษ์พลังงาน
ปริ มาณการใช้พลังงานเดิ ม หรื อเป็ นระดับการใช้พลังงานต่ อหนึ่ ง
หน่วยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรื อระดับการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริ การ (สําหรับอาคารควบคุม) หรื อไม่
1.2 การกํา หนดเป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานต้อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
2. การจัดทําแผนการฝึ กอบรม 2.1 มี ก ารจัด ทํา แผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม การ
และแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
อนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
การอนุรักษ์พลังงาน
2.2 แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
มีความเหมาะสมกับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแต่
ละระดับหรื อไม่
3. การเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรม 3.1 มีการเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์
และกิจกรรมส่ งเสริ มการ
พลังงานให้บุคลากรในโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ มได้รับทราบ
อนุรักษ์พลังงาน
อย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
4. ความครบถ้วนและถูกต้อง
4.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัดและการ
ของข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลว่าเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมในทุกมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน (ด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน) หรื อไม่
5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ใช้ในการ
2.ไม่มีการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน กําหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ าและ
ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศ ความร้อนไม่เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
กําหนด
3.ไม่ มี ก ารกํ า หนดแผนการฝึ กอบรมและแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
4.ไม่ มี ก ารเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผน 2. มีการเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรม
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานให้บุคลากร ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน แต่บุคลากรของ
ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอย่าง โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบไม่ทว่ั ถึง
ทัว่ ถึง
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3.2.6 ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์ พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตาม
เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน
1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดําเนิ นการตาม
แผนอนุรักษ์พลังงาน
ให้เจ้า ของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มตรวจสอบและวิ เคราะห์ ก ารปฏิ บัติ ต าม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่จดั ทําขึ้นตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่ มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุ มและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด
จากข้อกําหนด แสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากที่ เป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึ กอบรม
และกิ จกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พ ลังงาน ผ่านการอนุ มตั ิ จากเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดแล้ว คณะทํางานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน แผนการฝึ กอบรม และแผนกิ จกรรมส่ งเสริ มฯ รวมถึ งตรวจสอบและวิ เคราะห์ การปฏิ บัติ ต าม
เป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน เพื่อติ ดตามความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิ งานว่ามีการดําเนิ นการเป็ นไป
ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานหรื อไม่ ซึ่ งหากมีความล่าช้าหรื อการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานที่วางไว้ คณะทํางานจะต้องดําเนิ นการค้นหาสาเหตุว่าเหตุใดการดําเนิ นงานจึงไม่ประสบผลตามที่
ได้วางไว้ เช่น เหตุใดจึงไม่มีคนทํางานหรื อพนักงานไม่ให้ความร่ วมมือ เหตุใดจึงไม่มีงบประมาณ หรื อเหตุ
ใดเครื่ องจักรจึงซ่ อมบ่อย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการดําเนิ นงานเพื่อปรับปรุ งให้การทํางานบรรลุตาม
เป้าหมาย เพื่อนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งต่อไป ทั้งนี้การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนิ นการดังกล่าว
ให้ดาํ เนิ นการตามช่ วงเวลาที่ เหมาะสมอย่ างน้ อย 3 เดื อนต่ อครั้ ง และให้ดาํ เนิ นการเป็ นรายมาตรการหรื อ
หัวข้อตามที่ กาํ หนดในแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ (อ้างอิงจากประกาศ
กระทรวงฯ เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.
2552 ข้อ 13)
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ในการดํา เนิ น การตามแผนอนุ รั กษ์พ ลังงาน แผนการฝึ กอบรม แลแผนกิ จกรรมส่ งเสริ ม ฯ รวมทั้งการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะทํางานควรดําเนินการดังนี้
(1) ควบคุมให้มีการดําเนิ นมาตรการตามระยะเวลาที่กาํ หนดในแผนอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึ กอบรม และ
แผนกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ฯ โดยการให้ ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะมาตรการหรื อ หัว ข้อต้อ งรายงานผลการ
ดําเนิ นการ รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคเป็ นระยะๆ โดยการรายงานความก้าวหน้าอาจระบุ ในรู ปของ
เปอร์ เซ็นต์ของผลสําเร็ จในการดําเนิ นงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดําเนิ นการในกรณี ที่มีความ
จําเป็ น
(2) ตรวจสอบผลการดําเนิ นงานในแต่ ละมาตรการหรื อหัวข้อโดยเปรี ยบเที ยบกับแผนอนุ รักษ์พ ลังงาน
แผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯที่กาํ หนดไว้ในขั้นตอนที่ 5
(3) หากมาตรการใดมีการดําเนิ นการล่าช้า ไม่เป็ นไปตามแผน คณะทํางานต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาํ ให้
การดําเนิ นงานไม่บรรลุตามเป้ าหมาย อาจใช้วิธีที่เรี ยกว่าไดอะแกรมแบบก้างปลา (Fishbone Diagram)
ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรู ปที่ 6.1) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสรุ ปผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อไป
(4) สํ า หรั บ มาตรการที่ ด ํา เนิ น การแล้ว เสร็ จ ตามที่ ก ํา หนดไว้ คณะทํา งานต้อ งจัด ให้ มี ก ารดํา เนิ น การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนฯ ทั้งนี้อาจมอบหมายให้พนักงานที่รับผิดชอบ
มาตรการนี้เป็ นผูค้ วบคุมการตรวจสอบ และส่ งผลการตรวจสอบให้กบั คณะทํางานอีกทีหนึ่ง
(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว ให้รวมถึงการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ แผนฝึ กอบรม และแผนกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พ ลังงาน โดยควร
ดําเนิ นการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็ นประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดทําเป็ นรายงานเสนอให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยในรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วย

• ผลสรุ ปการติ ดตามการดําเนิ นการของมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน โดยระบุ ชื่อมาตรการอนุ รักษ์
พลังงาน สถานภาพการดําเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

• ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิ บัติตามมาตรการอนุ รักษ์พลังงานแยกตามมาตรการด้าน
ไฟฟ้ าและมาตรการด้านความร้อน โดยระบุชื่อมาตรการอนุ รักษ์พลังงานที่ ดาํ เนิ นการแต่ละมาตรการ
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ระยะเวลาการดําเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และระยะเวลาการดําเนินการที่เกิดขึ้น
จริ ง สถานภาพของการดําเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง เงิ นลงทุ นตามแผนและเงิ นลงทุนที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ผลการ
อนุ รักษ์พลังงานตามแผนและที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ปั ญ หาและอุปสรรคในระหว่างการดําเนิ นการ และความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ

• ผลสรุ ปการตรวจติดตามการดําเนินการของการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์

พลังงาน โดยระบุชื่อหลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการ
ดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ (ถ้ามี) และจํานวนผูเ้ ข้าอบรม

รายละเอี ยดในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์
พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ ม การอนุ รักษ์พ ลังงาน ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม หรื อรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคาร
ควบคุม ซึ่ งดูได้จากภาคผนวก ก7
วิธที าํ งาน
ขาดการวางแผน

พนักงาน
ขาดความรู้

ไม่ให้ ความร่วมมือ

ขาดบุคลากร

ขาดงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
การสัง� ซื �อ

มี ผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต

วัตถุดิบ

ดําเนิน
มาตรการ
ล่ าช้ า
อยู่ระหว่าง
การซ่อมบํารุง

เครื� องจักร

รู ปที่ 3.2-8 ตัวอย่างไดอะแกรมแบบก้างปลา
3) หน้ าที่ของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรั บผิ ด ชอบของบุ ค ลากรต่ างๆ ที่ มีต่อการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พ ลังงานแผนการ
ฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯรวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงานแผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
กํากับ และดูแลให้มีการดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึ กอบรม และแผนกิ จกรรมส่ งเสริ มฯ
รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรม และ
แผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ
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หน้ าที่ของคณะทํางานฯ
1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ
2. ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน รวมถึ งแผนการฝึ กอบรมและแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มฯของฝ่ ายหรื อแผนกที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการดําเนินการ
4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิ บ ัติตามเป้ าหมาย และแผนการอนุ รักษ์พ ลังงาน
รวมถึงแผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน และรายงานให้ผูบ้ ริ หาร
ทราบ
หน้ าที่ของพนักงาน
ให้ความร่ วมมือกับคณะทํางานฯในการตรวจสอบการดําเนิ นการตามเป้ าหมายและแผน สําหรับผูท้ ี่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดําเนิ นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการให้คณะทํางานฯ ทราบเป็ นระยะ
4) ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. ก ารดํ า เนิ น ก ารต าม แ ผ น 1.1 มี ก ารดํา เนิ น การตามแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลังงาน มี ก ารตรวจสอบและ
อนุรักษ์พลังงาน
วิ เคราะห์ ก ารปฏิ บัติ ต ามเป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มี การตรวจสอบและวิ เคราะห์ ผ ลการดําเนิ น การตามแผนอนุ รั ก ษ์
พลังงานอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรื อไม่
2. ความครบถ้วนและความ
2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถู กต้องของข้อมู ล การตรวจวัด
ถูกต้อง
และวิเคราะห์ ขอ้ มูล ตามหลักวิศวกรรมในแต่ ละมาตรการอนุ รักษ์
พลังงานที่ได้ดาํ เนินไปแล้ว
3. การติดตามผลการดําเนินงาน 3.1 มี การติ ด ตามผลการดําเนิ น งานของแผนการจัด ฝึ กอบรมและแผน
ของแผนการจัดฝึ กอบรมและ
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
แผนกิจกรรมส่ งเสริ มการ
3.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนฝึ กอบรม
อนุรักษ์พลังงาน
และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรื อไม่
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5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตามแผน 1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการปฏิบตั ิ
อนุ รักษ์พลังงานและการดําเนิ นการตรวจสอบ ตามเป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานในแต่ ล ะ
และวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผน มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
อนุ รักษ์พ ลังงานตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่ วิศวกรรม
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ไม่มีการติ ดตามผลการดําเนิ นงานของแผนการ 2. ผลการติดตามการจัดฝึ กอบรมและ/หรื อ การจัด
จัด ฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรมส่ ง เสริ มการ กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็ นไปตาม
อนุรักษ์พลังงาน
แผนงานที่กาํ หนดไว้

3.2.7

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 9 เจ้ าของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้ าของอาคารควบคุ ม ต้ อ งจั ดให้ มี ก ารตรวจติ ด ตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ตามช่ วงเวลาที่กําหนดอย่ างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละหนึ่ งครั้ ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในขั้นตอนที่ 7 นี้ ให้พิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงาน
ขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคในการดําเนิ นการที่ ผ่านมา โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุ ม
ควรจัด ให้มีค ณะผูต้ รวจประเมิ นการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพื่ อติ ด ตามและตรวจสอบวิธีการจัด
การพลังงานที่จดั ทําขึ้นว่ามีการปฏิบตั ิงานตามแผน และดําเนิ นการจัดการพลังงานที่จดั ทําขึ้นหรื อไม่ รวมทั้ง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําเป็ นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร สําหรับช่วงเวลาและ
ความถี่ในการตรวจติ ดตามนั้นต้องกําหนดให้เหมาะสมและสมํ่าเสมอ โดยความถี่ของการตรวจติ ดตามนั้น
สามารถกําหนดขึ้ น เองโดยองค์กร แต่ ค วรทําเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง ในส่ วนของคณะผูต้ รวจ
ประเมินฯนั้นต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งต้องมีความเป็ นกลางและ
เป็ นอิสระต่อกิจกรรมที่จะทําการประเมิน ดังนั้น คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กรจึง
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ไม่ ควรมีรายชื่อซํ้ ากับคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน ซึ่ งการดําเนิ นการตรวจติดตามภายในควรกําหนด
แผนงานและขอบเขตของการตรวจประเมินที่แน่นอนและชัดเจน
2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด
ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานควรดําเนิ นการ
ดังนี้

(1) ดําเนิ น การประชุ มร่ วมกับ เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ ม เพื่ อจัดตั้งคณะผูต้ รวจ

ประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งกําหนดวาระการทํางานของคณะผูต้ รวจประเมินฯ ตาม
ความเหมาะสม คณะผูต้ รวจประเมิ นฯต้อ งมี สมาชิ กอย่างน้อย 2 คน ซึ่ งอาจประกอบด้วยบุ ค คลที่ มาจาก
ภายนอกหรื อภายในองค์กรก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมและ
อัตรากําลังคนขององค์กรนั้น โดยกําหนดให้สมาชิ ก 1 คน ทํา
หน้าที่เป็ นประธานคณะผูต้ รวจประเมินฯ

(2) เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มลงนาม

คําสั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ และเผยแพร่ ให้พนักงานของ
องค์กรรับทราบ (ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ อยู่
ในรู ปที่ 3.2-8)

(3) ข้อกําหนดของการจัด การพลังงานที่ ต้องได้รับการตรวจ
ประเมินมี 8 หัวข้อ ดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

การจัดตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน
การมี เป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พ ลังงาน รวมทั้งแผนการฝึ กอบรม และกิ จกรรมส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงาน
ฉ. การดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ซ. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของคณะผูต้ รวจประเมินฯ ตามข้อ (3) ให้ดาํ เนิ นการ

โดยการประเมิน
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ก. จากรายงาน เอกสาร หรื อหลักฐานต่างๆ ที่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานจัดทําขึ้นหรื อจัดเก็บ
เช่น หนังสื อแต่งตั้ง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน หลักฐานการเข้า
รับการฝึ กอบรมของพนักงานและการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็ นต้น
ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์หรื อให้ตอบแบบสอบถาม เป็ นต้น การตรวจเอกสาร
หลักฐานต่างๆ จะเป็ นลักษณะของการตรวจว่ามีหรื อไม่มีเอกสารหลักฐาน และเอกสาร หลักฐาน
นั้นมีแล้วครบถ้วนหรื อไม่ พร้อมทั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ ต้องเสนอข้อปรับปรุ งหรื อเสนอแนะใน
กรณี ที่การดําเนินการจัดการพลังงานไม่เป็ นไปตามวิธีการที่กาํ หนด
(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามข้อ (4) เรี ยบร้อยแล้ว คณะผูต้ รวจประเมินฯ
ต้องทําการสรุ ปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงานดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรอง
โดยประธานคณะผูต้ รวจประเมินฯ และจัดส่ งให้กบั คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงาน
ควบคุ มหรื อ เจ้าของอาคารควบคุ มร่ วมกันพิ จารณาผลการตรวจประเมิ นการจัดการพลังงาน เพื่ อทําการ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องในขั้นตอนที่ 8 ต่อไป
ทั้งนี้ ผลสรุ ปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกล่าวที่คณะผูต้ รวจประเมินฯ จัดทําขึ้นตาม
ข้อ (5) ให้เป็ นไปตามแบบที่กาํ หนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรื อรายงานการจัด
การพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ซึ่ งดูได้จากภาคผนวก ก7
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3) หน้ าที่ของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
1. แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามในคําสัง่
แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ
2. กํากับ ดูแล ให้มีการดําเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
หน้ าที่ของคณะทํางานฯ
1. จัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานในการดําเนินการตามข้อกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
2. นําผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ อง
หน้ าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดําเนินการตรวจประเมิน
2. ดําเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กาํ หนด
3. ทําการสรุ ปผลการตรวจประเมิ น และรายงานให้กบั คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
หน้ าที่ของพนักงาน
เตรี ยมความพร้อมและให้ความร่ วมมือกับคณะผูต้ รวจประเมินฯในการตรวจประเมินภายใน
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คําสั่ งแต่ งตั้ง
คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กร
เพื่ อให้การดําเนิ นงานด้านการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่ อเนื่ อง มี ประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิ ผล จึงได้แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. .............................................................
ประธาน
2. .............................................................
คณะทํางาน
3. .............................................................
คณะทํางาน
4. .............................................................
คณะทํางาน
5. .............................................................
คณะทํางานและเลขานุการ
โดยคณะผูต้ รวจประเมินฯ
ทั้งหมดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมิน
วิธีการจัดการพลังงานภายในองค์กร ทั้งนี้กาํ หนดให้คณะผูต้ รวจประเมินฯ ชุดนี้มีระยะเวลาในการทํางาน 2
ปี
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ......................เป็ นต้นไป
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง)
รู ปที่ 3.2-8 ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
4) ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินการจัดการ
พลังงาน

2. คําสัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจ
ประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 การดําเนินการตรวจประเมินการจัดการพลังงานเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี หรื อไม่
2.1 มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เป็ นเอกสร และลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมหรื อไม่
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ประเด็นการตรวจสอบ

รายละเอียดการตรวจสอบ
2.2 องค์ประกอบของคณะผูต้ รวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการพลังงานหรื อไม่

3. การเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะ 3.1 มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ ให้บุคลากรในแต่ละ
ผูต้ รวจประเมินฯ
หน่วยงานตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ
อย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
4. คณะผูต้ รวจประเมินฯ
4.1 มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดําเนินงานและจัดทําเอกสารการ
ตรวจประเมินหรื อไม่
4.2 เกณฑ์ในการตัดสิ นใจในการตรวจประเมินใช้เกณฑ์อะไร
5. เอกสาร/หลักฐาน
5.1 มีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการรับทราบอย่างทัว่ ถึงของบุคลากรใน
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิน

5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการ 1. มี คาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินเป็ นเอกสาร แต่
พลังงานภายในองค์กรเป็ นเอกสาร
ไม่ ไ ด้ล งนามโดยผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง หรื อเจ้า ของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตาม
2. มี ก ารตรวจประเมิ น การจั ด การพ ลั ง งานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
แ ต่ ไ ม่ ค ร บ ทุ ก อ งค์ ป ระ ก อ บ ข อ งวิ ธี ก าร จั ด
การพลังงาน
3.ไม่มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ คณะผูต้ รวจประเมินฯ ให้ 3. มี การเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิน แต่
บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบ บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ
ไม่ทวั่ ถึง
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3.2.8

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มต้องจัดให้มีการตรวจติ ดตาม และ
ประเมิ น การจัด การพลัง งาน รวมถึ ง การทบทวน วิ เคราะห์ และแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ องของการจั ด
การพลังงานตามช่ วงเวลาที่กําหนดอย่ างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่ มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)
การดําเนิ นการตามขั้นตอนที่ 8 นี้ เป็ นการดําเนิ นการที่ต่อเนื่ องมาจากขั้นตอน 7 โดยนําผลการประเมินการ
จัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในในขั้นตอนที่ 7 มาร่ วมวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแข็ง
กิ จกรรมหรื อ การดําเนิ น การที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการอนุ รั กษ์พ ลังงานขององค์กร รวมทั้งการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการตามข้อกําหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน หรื อแผนฝึ กอบรมและกิจกรรมส่ งเสริ มฯ เป็ นต้น) ในกรณี ที่พบอุปสรรค
หรื อ ปั ญ หาในการดํา เนิ น การ คณะทํา งานต้อ งทํา การวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ข องข้อ บกพร่ อ งของการจัด
การพลังงานว่ามาจากปั จจัยภายในองค์กร หรื อเนื่ องมาจากปั จจัยภายนอก จากนั้นจึ งหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับ ปรุ งวิธีการจัดการพลังงานให้เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการพัฒ นา
วิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องขององค์กร
ในการประชุ มทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้นเป็ นประจํา
อย่ างน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง และกําหนดขึ้ นในช่ วงเวลาที่ เหมาะสม โดยผูเ้ ข้าประชุ มควรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ประธานและคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด
การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานควร
ดําเนินการดังนี้
(1) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนิ นการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานหรื อตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ รู ปแบบ กําหนดเวลา และเข้าร่ วม
ประชุม
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(2) การจัดการประชุ มทบทวนผลการดําเนิ นการ ควรมีตวั แทนจากทุ กฝ่ ายเข้าร่ วมแสดงความคิ ดเห็นและ
รับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิ ญผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งจากฝ่ ายบริ หาร คณะทํางาน และตัวแทน
พนักงานทุกระดับจากหน่วยงานต่างๆ
(3) รวบรวมผลประเมินการดําเนิ นการจากหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์กร แล้วทําการสรุ ปผลการทบทวน
วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุ ปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวนการดําเนิ นการจัดการพลังงานใน
แต่ ล ะขั้น ตอนตามที่ ก ํา หนดในกฎกระทรวงฯ ว่ า มี ค วามเหมาะสมหรื อ ควรปรั บ ปรุ ง พร้ อ มทั้ง ระบุ
ข้อบกพร่ องที่ ตรวจพบในกรณี ที่เห็ นว่าสมควรต้องมี การปรับปรุ ง และแนวทางการปรับปรุ งข้อบกพร่ อง
ดังกล่าวที่เกิดในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินการจัดการพลังงาน
(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่ วนที่เป็ นเชิ งบวกและเชิงลบต่อการดําเนิ นการ โดยในกิจกรรม
หรื อการดําเนิ นการใดๆ ที่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน ก็ควรให้การสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มต่ อไป สําหรั บ ปั ญหา อุ ปสรรค หรื อข้อบกพร่ องที่ เกิ ดขึ้ น ควรร่ วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
แนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
(5) ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรนําข้อมูลที่ได้จากการประชุมทบทวนฯ ไปใช้ในการปรับปรุ งนโยบายฯในขั้นตอน
ที่ 3 และวิธีการจัดการพลังงานให้ดีข้ ึน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
(6) เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจัดการพลังงาน
รวมทั้งแนวปฏิบตั ิในการทํางานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่ งได้จากการประชุม
ผลสรุ ปการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานที่จดั ทําขึ้นตามข้อ (3) ให้เป็ นไป
ตามแบบที่ กาํ หนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม หรื อรายงานการจัดการพลังงาน
สําหรับอาคารควบคุม ซึ่ งดูได้จากภาคผนวก ก7
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3) หน้ าที่ของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรั บผิดชอบของบุ คลากรต่ างๆ ที่ มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของ
วิธีการจัดการพลังงาน
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
1. ควบคุมให้มีการดําเนินการทบทวนผลการดําเนินวิธีการจัดการพลังงาน
2. ร่ วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดําเนินการจัดการพลังงาน
3. แสดงเจตจํานงให้มีการปรับปรุ งวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่ อง
หน้ าที่ของคณะทํางานฯ
1. รวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลการประเมินการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
2. ดําเนิ นการจัดการประชุ มทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน รวมถึงการ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการประชุ มและแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ได้จากการประชุ มให้พนักงานทุ กคน
รับทราบ
หน้ าที่ของพนักงาน
คัดเลือกผูแ้ ทนเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่ วนที่รับผิดชอบ

4) ประเด็นหลักที่ตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การทบทวนวิเคราะห์และ
แก้ไขข้อบกพร่ องของการ
จัดการพลังงาน

2. ผลของการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน
3. เอกสาร/หลักฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 มีการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการ
พลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรื อไม่
1.3 มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการ
พลังงานครบทุ กองค์ประกอบของวิธีการจัดการพลังงานที่ กาํ หนด
หรื อไม่
2.1 มีการนําผลของการตรวจติ ดตามและประเมินการจัดการพลังงานเข้า
สู่ การพิจารณาทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการ
จัดการพลังงานของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานหรื อไม่
3.1 มี เอกสาร/หลัก ฐานแสดงว่ า มี ก ารทบทวน วิ เคราะห์ แ ละแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานเป็ นระยะๆอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
หรื อไม่
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5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ อง 1. มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของการจัด การพลังงานตามหลัก เกณฑ์ แ ละ ของการจัดการพลังงานแต่ไม่ครบทุกองค์ประกอบ
วิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ของวิธีการจัดการพลังงาน
2.ไม่มีการนําผลของการตรวจติ ดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานมานําเสนอคณะทํางานการ
จัด การพลัง งาน เพื่ อ ทบทวน วิ เคราะห์ แ ละ
แก้ไขข้อ บกพร่ องของการจัด การพลังงานใน
รอบปี
3.ไม่ มี ผลการท บ ท วน วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
4.ไม่ มี ก ารเผยแพร่ ผลการประชุ ม และผลการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อ บกพร่ อ งของ
การจัดการพลังงานให้บุคลากรรั บทราบอย่าง
ทัว่ ถึง

3.3 การบูรณาการสู่ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
ประเด็นเรื่ องพลังงาน (Energy) และการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ก่อให้เกิ ดการตื่ นตัว
และเล็งเห็ นถึ งความสําคัญของการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ตั้งแต่
ระดับบ้านครอบครัว ชุ มชน จนถึ งในระดับรัฐบาลของแต่ ละประเทศที่ ต่างก็มีความมุ่งมัน่ ในการกําหนด
นโยบายด้านพลังงานที่ ชดั เจน และรณรงค์เรื่ องการอนุ รักษ์พลังงานให้แพร่ หลายมากขึ้ นเช่ นกัน ส่ วนด้าน
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ผูป้ ระกอบการเองก็พยายามแสวงหาหนทางต่าง ๆ ที่จะช่วยกันใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด โดย
ทุ กภาคส่ วนต้อ งเข้ามามี ส่ วนร่ วมและทําหน้าที่ ข องตัวเองในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับพลังงาน ให้เกิ ด การจัด
การพลังงาน (Energy Management) ที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการที่ จะช่ วยประหยัดพลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและการที่จะตามให้ทนั การการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในปั จจุบนั ได้น้ นั
วิธีหนึ่ งคื อ การใช้มาตรฐานระบบการจัดการระดับสากล (International Management System Standards) ที่
เป็ นเสมื อนเครื่ อ งมื อที่ จะช่ วยพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพขององค์กร (Organizational Efficiency) และผลิ ตภาพ
(Productivity) โดยองค์กรหลักที่ ท ําหน้าที่ กาํ หนดมาตรฐานระบบจัด การเหล่ านี้ ก็คื อ องค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO)
ด้วยความจําเป็ นที่ ตอ้ งมี การจัดการพลังงานที่ มีประสิ ทธิ ผลผนวกกับความสําเร็ จในการเจริ ญเติ บ โตของ
มาตรฐานระบบการจัดการที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเห็นพ้องในระดับสากล ทางองค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน (ISO) ได้บ่งชี้ ว่าการจัดการพลังงานเป็ นประเด็นสําคัญที่ สมควรได้รับการพัฒ นาและ
ส่ งเสริ ม ในเรื่ อ งของมาตรฐานสากล และเป็ นที่ ชัด เจนด้ว ยเช่ น กัน ว่ า ผู ท้ ี่ จ ะใช้ม าตรฐานคื อ ภาคส่ ว น
อุตสาหกรรม โดยมาตรฐานการจัดการพลังงานถูกคาดหวังว่าจะเข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรม และในระยะยาวจะ
สามารถเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการใช้ พ ลัง งาน (Energy Efficiency) ของสาธารณู ปโภคในภาคส่ วน
อุตสาหกรรมได้อย่างน้อยร้อยละ 20
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เน้นจุดมุ่งหมายสําคัญทั้งสิ้ น 8 ประการ ได้แก่
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการด้านพลังงานขององค์กร โดยต้องเข้ากับระบบการจัดการมาตรฐาน
ISO 14001 ที่องค์กรนั้นๆ ดําเนินการอยู่
2. องค์กรนั้นๆ ต้องมีการดําเนินการด้านการจัดการพลังงานที่เป็ นรู ปธรรม สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ งและ
ก่อให้เกิดการปรับปรุ งด้านพลังงานอย่างต่อเนื่ อง
3. องค์กรนั้นๆ ต้องปรับปรุ งการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุม้ ค่ากับการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
4. สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
5. องค์กรนั้นๆ ต้องควบคุมผูส้ ่ งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. ใช้มาตรฐานนี้เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ (Benchmarking) การทดสอบ, การวัด,
การจัดทําระบบเอกสารและการรายงานผลการปรับปรุ งด้านพลังงานและการจัดการในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ปลดปล่อยออกไป
7. สําหรับองค์กรที่มีสาขาอยูม่ ากกว่า 1 ประเทศ ควรมีแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานที่เป็ น
รู ปแบบเดียวกันทุกสาขา
8. จัดการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดพฤติกรรมที่ดีและมีส่วนร่ วมในการดําเนินการจัดการ
ด้านพลังงาน
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องค์ ประกอบหลักของ ISO 50001 และการบูรณาการจากระบบการจัดการพลังงาน
ISO50001

การบูรณาการจากระบบการจัดการพลังงาน
documentation

scope
Energy baseline
Energy key performance indicator
Energy policy
Energy goals and targets
Energy manual
Document control system
record control system
Energy management representative
Energy management team
Energy data management
Energy impact profile
Regals& other requirements
Energy goals, targets and planning
Document control system
record control system
Energy purchasing
Systems design & selection
systems & process control
Project implementation
Communication ,training ,awareness
monitoring
Internal audits
Corrective &prevention action
Management review

ทั้งหมด
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 2,4)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 4)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 3)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 3)
บางส่วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 4)
บางส่วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 1-8)
บางส่วน(นํามาจากขั้นตอนที่1-8)
management
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 1)
Management planning
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 4)

ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 5)
บางส่วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 1-8)
บางส่วน(นํามาจากขั้นตอนที่1-8)
operations

บางส่วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 4)
บางส่วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 5,6)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 5,6)
Evaluations & review
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 4,6,7)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 7)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่4-7)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่8)

ดังนั้น หากมองให้ ดี จะเห็ น ว่าระบบการจัด การพลังงานมี พ้ื น ฐานใกล้เคี ยงกับ มาตรฐาน ISO 50001 ซึ่ ง
หมายความว่าผูป้ ระกอบการที่ดาํ เนินการตามกฎหมายดังกล่าว มีความเป็ นไปได้ที่จะผ่านมาตรฐานดังกล่าวได้
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. โครงการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ได้กาํ หนดให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
2. กฎกระทรวงดังกล่ า วมี แ นวทางการจัด ทําโดยการอ้างอิ งมาตรฐานต่ า งๆ ที่ เป็ นสากลดังเช่ น ISO
9001:2000 ISO 14001 ม อ ก .- 18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy แ ล ะ
DA2403E:2001 Energy Management-Specifications
วิธีการจัดการพลังงานแบ่งออกได้เป็ น 8 ขั้นตอนดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงาน
6. การดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิ บตั ิตามเป้ าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
3. การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดําเนิ นงานภายในองค์กรซึ่ งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร
นโยบาย และขั้นตอนการดําเนิ นการ โดยมีการทํางานประสานกันอย่างมีระเบี ยบและแบบแผน เพื่ อ
ปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้ หรื อเพื่อให้บรรลุ หรื อรักษาเป้าหมายด้านพลังงานที่กาํ หนดไว้
4. การใช้ พ ลังงานที่ มี นั ยสํ าคั ญ หมายถึ ง การใช้พ ลังงานในปริ มาณที่ มี สัด ส่ วนที่ สู งเมื่ อเปรี ยบเที ย บ
ปริ มาณการใช้พลังงานโดยรวมทั้งหมด และสามารถบ่งชี้ถึงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานได้
5. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ที่จดั ตั้งขึ้นควรประกอบด้วย
หั วหน้ าคณะทํางาน 1 ตําแหน่ งมาจากตัวแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่ มีความสามารถในการดําเนิ นการ
ประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็ นที่ยอมรับภายในองค์กร
เลขานุการ 1 ตําแหน่ งควรเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ดา้ นพลังงานและดําเนิ นกิ จกรรมด้านพลังงานและควรเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร
สมาชิ ก 3-5 ตําแหน่ งมาจากตัวแทนแผนกหรื อหน่วยงานที่สาํ คัญ
6. ทุกประเด็นในการทํา Energy Management Matrix หากมีคะแนนมากกว่า 3 หมายถึง ระบบการจัดการ
ดีมาก เป้าหมายคือการรักษาให้เกิดความยัง่ ยืน แต่หากทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3 หมายถึงต้องมีการ
พัฒนาในทุกประเด็นอย่างเร่ งด่วน
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7. ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
1. เป็ นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานสําหรับสิ นค้าหรื อการบริ การ
2. ใช้เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลังงานไม่ ว่าจะเป็ นการเปรี ย บเที ย บการใช้พ ลังงานของ
องค์กรในอดีตกับปัจจุบนั หรื อเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน
3. ใช้กาํ หนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
8. จากสถิติขอ้ มูลในการดําเนิ นการอนุรักษ์พลังงานโดยการนํามาตรการจัดการพลังงานนี้ มาทดลองใช้กบั
โรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ มบางส่ วนที่ ผ่านมา ปรากฏว่ามี ผ ลประหยัดจากมาตรการอนุ รักษ์
พลังงานจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้ องต้นที่ ไม่ตอ้ งลงทุนสู ง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ 5-10 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด
9. แผนอนุ รักษ์พ ลังงานที่ ดี ต้องแสดงรายชื่ อและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่ จะดําเนิ นการ ระยะเวลา
งบประมาณ กลุ่มเป้ าหมาย ผลที่ คาดว่าจะได้รับจากการดําเนิ นการ และผูร้ ับ ผิดชอบในการดําเนิ น
มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ
10. การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานดังกล่าว ให้รวมทั้ง
การตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรทําเป็ นประจํา อย่ างน้ อย
3 เดือนต่ อครั้ง
11. ในการจัดตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ควรกําหนดวาระการทํางานของคณะ
ผูต้ รวจประเมิ นฯ ตามความเหมาะสม คณะผูต้ รวจประเมิ น ฯต้องมี ส มาชิ กอย่างน้อย 2 คน ซึ่ งอาจ
ประกอบด้วยบุ ค คลที่ มาจากภายนอกหรื อภายในองค์กรก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ ค วามเหมาะสมและอัต รา
กําลังคนขององค์กรนั้น และหากเป็ นไปได้ รายชื่ อคณะผูต้ รวจประเมินฯไม่ควรมีชื่อซํ้ากันกับรายชื่ อ
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อความเป็ นกลางในการประเมิน
12. เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มต้องจัดให้มีการตรวจติ ด ตาม และประเมิ นการจัด
การพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
13. ผูต้ รวจสอบพลังงานต้องจัดทํารายงานและจัดส่ งให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
ดังนี้
(1) รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (Check List)
(2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
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14. ประเด็นต่างๆที่ควรระมัดระวังในระบบการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1: คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
1.1 มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการ
พลังงานหรื อไม่
1.2 มี ก ารจัด ทํา เป็ นเอกสารคํา สั่ ง แต่ ง ตั้ง และลงนามโดย
ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง หรื อ เจ้า ของโรงงานควบคุ ม /อาคาร
ควบคุมหรื อไม่
2. โครงสร้างของคณะทํางานฯ
2.1 โครงสร้างของคณะทํางานฯที่แต่งตั้งมีความ
เหมาะสมกับโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรื อไม่
3. การกําหนดอํานาจหน้าที่ และความ
3.1 สอดคล้องกับสาระสําคัญทุกข้อของกฎกระทรวง
รับผิดชอบของคณะทํางานฯ
ข้อ 5 หรื อไม่
4. การเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ 4.1 ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้
รับทราบอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
5. วิธีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้ง
5.1 วิธีการเผยแพร่ มีความเหมาะสมหรื อไม่ และมีผลต่อ
คณะทํางานฯ
การรับทราบของบุคลากรอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
6. มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน
6.1 มีหลักฐานแสดงว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงว่ามีการแต่งตั้ง
คณะทํางานฯหรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
1. ไม่มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ เป็ นเอกสาร

ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. มี ค ํา สั่ ง แต่ งตั้ง คณะทํา งานฯ เป็ นเอกสารแต่
ไม่ได้ลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความ
2. มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบของคณะทํางานฯ เลย
ของคณะทํางานฯสอดคล้องกับสาระสําคัญใน
บางข้อในกฎกระทรวงข้อ 5
3.ไม่มีการเผยแพร่ คาํ สั่งแต่ งตั้งคณะทํางานฯ ด้วย 3. มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ ด้วย
วิธีการใด ๆ เลย
วิธีการต่าง ๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมรับทราบไม่ทว่ั ถึง
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ขั้นตอนที่ 2: การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น
ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1.การประเมินสถานภาพการจัด 1.1 ใช้ ต ารางประเมิ น การจั ด การพลั ง งาน (Energy Management
การพลังงานเบื้องต้น
Matrix: EMM) หรื อไม่
1.2 มีการประเมินในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุ ม หรื อ ไม่ ก่ อ นที่ จะนํา ผลการประเมิ น ดังกล่ า วมา
พิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุม และการ
ประเมินต้องครบทั้ง 6 องค์ประกอบตามที่กาํ หนดใน EMM
1.3 มีเอกสารหรื อแบบประเมินฯ ตามข้อ 1.2 หรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. ไ ม่ มี ก าร ป ร ะ เมิ น ส ถ าน ภ าพ ก าร จั ด 1. มีการประเมินฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตาม
การพลังงานเบื้ องต้นทั้งในหน่ วยงานย่อยตาม โครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
โครงสร้ า งและภาพรวมของโรงงานควบคุ ม 2. มีการประเมินฯ ตามข้อ 1 แต่ไม่ครบทั้ง 6
หรื ออาคารควบคุม
องค์ประกอบที่กาํ หนดใน EMM
3. มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินฯ ตามข้อ 1 ไม่ครบ
ขั้นตอนที่ 3: นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1.นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1.1 มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
1.2 จัด ทําเป็ นเอกสารและลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับ สู งหรื อเจ้าของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรื อไม่
2. เนื้ อ หาของนโยบายอนุ รั กษ์ 2.1 มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อกําหนดทุกข้อในกฎกระทรวง ข้อ 4
พลังงาน
หรื อไม่
3. การเผยแพร่ นโยบายอนุ รักษ์ 3.1 มีการเผยแพร่ ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้รับ
พลังงาน
ทราบอย่างทัว่ ถึงและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
3.2 วิธีการเผยแพร่ เหมาะสมหรื อไม่ และมีผลต่อการรับทราบอย่าง
ทัว่ ถึงและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้หรื อไม่
4. เอกสาร/หลักฐาน
4.1 มี เอกสาร/หลักฐานยื น ยัน ว่าบุ ค ลากรในโรงงานควบคุ ม/อาคาร
ควบคุ มได้รั บทราบอย่างทั่วถึ งและปฏิ บัติ ต ามนโยบายอนุ รั กษ์
พลังงานได้
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หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มีการกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานเป็ น 1.นโยบายอนุรักษ์พลังงานไม่ได้ลงนามโดย
เอกสาร
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุม
2.ไม่มีการกําหนดเนื้ อหาสาระสําคัญของนโยบาย 2. มีการกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงานสอดคล้อง
อนุรักษ์พลังงานเลย
กับสาระสําคัญในบางข้อในกฎกระทรวงข้อ 4
3.ไม่มีการเผยแพร่ นโยบายฯ ด้วยวิธีการใด ๆ เลย 3. มี ก ารเผยแพร่ น โยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน ด้ว ย
วิ ธีก ารต่ างๆ แต่ บุ ค ลากรของโรงงานควบคุ ม /
อาคารควบคุ ม ได้ รั บ ทราบไม่ ทั่ ว ถึ ง และไม่
สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
ขั้นตอนที่ 4: การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การประเมิ น ศั ก ยภาพการ 1.1 มี การประเมิ น ศักยภาพการอนุ รักษ์พ ลังงานตามหลักเกณฑ์แ ละ
อนุรักษ์พลังงาน
วิธีการตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการตรวจวัด และ
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลตามหลักวิ ศวกรรมที่ ได้จากการประเมิ น
ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามข้อ 1.1
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานทุก 1. มี การประเมิ นศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานไม่
ข้ อ กํ า ห นดตามห ลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี การตามที่
ครบทุ กข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากการ
ประเมิ น ศั ก ยภาพการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานไม่
เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
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ขั้นตอนที่ 5: การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน และแผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์ พลังงาน
ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การกํ า หนดเป้ าหมายและ 1.1 มี การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานเป็ นร้ อยละของ
แผนอนุรักษ์พลังงาน
ปริ มาณการใช้พลังงานเดิ ม หรื อเป็ นระดับการใช้พลังงานต่อหนึ่ ง
หน่วยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรื อระดับการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยบริ การ (สําหรับอาคารควบคุม) หรื อไม่
1.2 การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รั กษ์พ ลังงานต้อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
2. การจัดทําแผนการฝึ กอบรม 2.1 มี การจัดทําแผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการ
และแผนกิ จกรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม
อนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
การอนุรักษ์พลังงาน
2.2 แผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ มการอนุ รั ก ษ์
พลังงานมีความเหมาะสมกับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมแต่ละระดับหรื อไม่
3. ก า ร เผ ย แ พ ร่ แ ผ น ก า ร 3.1 มี ก ารเผยแพร่ แ ผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรมส่ งเสริ ม การ
ฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรม
อนุ รั กษ์พ ลังงานให้บุ ค ลากรในโรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
4. ความครบถ้ว นและถู ก ต้อ ง 4.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัดและ
ของข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลว่าเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมในทุกมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน (ด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน) หรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
1.ไม่มีการกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการ
2.ไม่ มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายและแผนอนุ รั ก ษ์ กําหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ าและ
พลัง งานตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี ความร้อนไม่เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
ประกาศกําหนด
3.ไม่ มี ก ารกํา หนดแผนการฝึ กอบรมและแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
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4.ไม่ มี ก ารเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผน 2. มี ก ารเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผน
กิ จกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พ ลังงานให้บุคลากร
กิ จ กรรมส่ งเสริ มการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน แต่
ของโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ มรั บทราบอย่าง
บุ ค ลากรของโรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม
ทัว่ ถึง
รับทราบไม่ทว่ั ถึง
ขั้นตอนที่ 6: การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์ พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้ าหมาย
และแผนอนุรักษ์ พลังงาน
ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การดํ า เนิ น การต ามแ ผ น 1.1 มี การดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พ ลังงาน มี การตรวจสอบและ
อนุรักษ์พลังงาน
วิเคราะห์ การปฏิ บ ัติต ามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พ ลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มี การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์
พลังงานอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรื อไม่
2. ความครบถ้ ว นและความ 2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัด
ถูกต้อง
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามหลักวิศวกรรมในแต่ละมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่ได้ดาํ เนินไปแล้ว
3. การติดตามผลการดําเนิ นงาน 3.1 มี การติ ดตามผลการดําเนิ นงานของแผนการจัดฝึ กอบรมและแผน
ของแผนการจัด ฝึ กอบรมและ
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม ก า ร 3.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนฝึ กอบรม
อนุรักษ์พลังงาน
และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตามแผน 1. ผลการตรวจสอบและวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ของการ
อนุรักษ์พลังงานและการดําเนินการตรวจสอบ ปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พ ลังงานใน
และวิ เคราะห์ ก ารปฏิ บัติ ต ามเป้ า หมายและ แต่ ล ะมาตรการอนุ รั ก ษ์พ ลังงานไม่ ถู ก ต้อ งตาม
แผนอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานตามหลัก เกณฑ์ แ ละ หลักวิศวกรรม
วิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ไม่มีการติดตามผลการดําเนิ นงานของแผนการ 2. ผลการติดตามการจัดฝึ กอบรมและ/หรื อ การจัด
จัด ฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรมส่ งเสริ ม การ กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็ นไป
อนุรักษ์พลังงาน
ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
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ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

ขั้นตอนที่ 7: การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การตรวจประเมิ น การจั ด 1.1 การดําเนินการตรวจประเมินการจัดการพลังงานเป็ นไปตาม
การพลังงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี หรื อไม่
2. คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ งคณ ะผู ้ ต รวจ 2.1 มี ค ํา สั่ งแต่ ง ตั้งคณะผู ต้ รวจประเมิ น การจัด การพลังงานภายใน
ประเมิ น การจั ด การพลัง งาน องค์ก รเป็ นเอกสาร และลงนามโดยผู บ้ ริ ห ารระดับ สู งหรื อ เจ้า ของ
ภายในองค์กร
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรื อไม่
2.2 องค์ ป ระกอบของคณะผู ้ต รวจประเมิ น ฯ มี ค วามเหมาะสมทั้ง
คุณวุฒิประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการพลังงานหรื อไม่
3. การเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะ 3.1 มีการเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ ให้บุคลากรในแต่
ผูต้ รวจประเมินฯ
ละหน่ วยงานตามโครงสร้างของโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ ม
รับทราบอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
4. คณะผูต้ รวจประเมินฯ
4.1 มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดําเนิ นงานและจัดทําเอกสาร
การตรวจประเมินหรื อไม่
5. เอกสาร/หลักฐาน

4.2 มีเกณฑ์ในการตัดสิ นใจในการตรวจประเมินใช้เกณฑ์อะไร
5.1 มีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการรับทราบอย่างทัว่ ถึงของบุคลากร
ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ

หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มีค าํ สั่ งแต่ งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิ น การจัด 1. มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินเป็ นเอกสาร แต่
การพลังงานภายในองค์กรเป็ นเอกสาร
ไม่ ไ ด้ล งนามโดยผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง หรื อเจ้า ของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตาม 2.มี ก ารตรวจประเมิ น การจั ด การพลั ง งานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด แต่
ไม่ครบทุกองค์ประกอบของวิธีการจัดการพลังงาน
3.ไม่มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ คณะผูต้ รวจประเมินฯ ให้ 3.มีการเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิน แต่
บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบ บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ
ไม่ทวั่ ถึง
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ขั้นตอนที่ 8: การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ประเด็นหลักที่ตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การทบทวนวิ เ คราะห์ แ ละ 1.1 มี ก ารทบทวนวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ องของการจั ด
แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งของการจัด
การพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
การพลังงาน
หรื อไม่
1.2 มีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการ
พลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรื อไม่
1.3 มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการ
พลังงานครบทุกองค์ประกอบของวิธีการจัดการพลังงานที่กาํ หนด
หรื อไม่
2. ผลของการตรวจติ ดตามและ 2.1 มี การนําผลของการตรวจติ ดตามและประเมิ นการจัดการพลังงาน
ประเมินการจัดการพลังงาน
เข้าสู่ การพิจารณาทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการ
จัดการพลังงานของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานหรื อไม่
3. เอกสาร/หลักฐาน
3.1 มี เอกสาร/หลัก ฐานแสดงว่ ามี ก ารทบทวน วิ เคราะห์ แ ละแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ ง
ต่อปี หรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผนอนุรักษ์ 1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการ
พลัง งานและการดํา เนิ นการตรวจสอบและ ปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน
วิ เคราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ต ามเป้ า หมายและแผน ในแต่ละมาตรการอนุ รักษ์พลังงานไม่ถูกต้อง
อนุ รั ก ษ์พ ลังงานตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ตามหลักวิศวกรรม
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ไม่มีการติดตามผลการดําเนิ นงานของแผนการจัด 2. ผลการติดตามการจัดฝึ กอบรมและ/หรื อ การ
ฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานไม่
พลังงาน
เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
3.ไม่ มี ผ ล ก ารท บ ท วน วิ เ ค ราะห์ แ ล ะแ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
4. ไม่ มี ก ารเผยแพร่ ผลการประชุ ม และผลการ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัด
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทัว่ ถึง
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