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 บทที่3 

การจัดการพลงังาน 

(Energy Management) 
 

 

 

ความสําคัญของเน้ือหาวชิา 

 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2535 โดยมี

เจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดวินยัในการอนุรักษพ์ลงังานและมีการลงทุนในการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน

และอาคารเป็นสาํคญัแต่เน่ืองจากพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดใ้ชบ้งัคบัมา

นาน  จึงทําให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการ

ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม  ครอบคลุมกิจกรรมการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาค

ส่วน รวมทั้งใหมี้การกาํหนดเร่ืองท่ีเป็นรายละเอียดดา้นเทคนิค หรือเร่ืองท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามการ

พฒันาทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม โดยใหรั้ฐมนตรีสามารถออกเป็นประกาศเพ่ือเปิดโอกาส

ใหมี้การปรับเปล่ียนกฎหมาย ในส่วนรายละเอียดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และทนัเวลา 

 

สําหรับเคา้โครงการดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ไดก้าํหนดให้

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมดาํเนินการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการ

กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานท่ีผ่านมาโดยทั่วไปแลว้จะมุ่งเน้นการปรับปรุงอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการแกไ้ข

ปัญหาทางวิศวกรรมเพียงด้านเดียว ไม่ไดมี้การดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานอย่างเป็นระบบ ทาํให้ผลการ

อนุรักษพ์ลงังานของแต่ละหน่วยงานไม่มีความยัง่ยืน 

 

ดงันั้น เพ่ือใหก้ารดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานดาํเนินไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) จึงไดพ้ฒันาวิธีการจดัการพลงังานซ่ึงเป็นการดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานทั้ ง

ทางดา้นพฤติกรรม จิตสาํนึก วิธีการจดัการการใชพ้ลงังาน รวมทั้งเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม ท่ีไดมี้การบูร

ณาการอยา่งมีระบบ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์รแต่ละแห่ง 
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กฎกระทรวงดงักล่าวมีแนวทางการจดัทาํโดยการอา้งอิงมาตรฐานต่างๆ ท่ีเป็นสากลดงัเช่น ISO 9001:2000 

ISO 14001 มอก.-18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ DA2403E:2001 Energy 

Management-Specifications  

 

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังานตระหนักดีว่าการปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) นั้นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจาํเป็นตอ้งทราบ

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง พพ. จึงไดจ้ดัทาํคู่มือพฒันาระบบการจดัการพลงังานสาํหรับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมฉบับน้ีข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในกฎกระทรวงฯ 

ดงักล่าว เพ่ือให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถดาํเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ 

1. บอกหลกัการสาํคญัของการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวง

กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

2. อธิบายการดาํเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุมตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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3.1     บทนํา 

 

3.1.1 วตัถุประสงค์ของการจดัการพลงังาน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ

จดัการพลงังานท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์กร กล่าวคือ การใช้พลงังานภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็น

รูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น จึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดาํเนินการจดั

การพลงังานข้ึนภายในองค์กร ทั้งน้ี เพ่ือให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการใช้พลงังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และยัง่ยืน 

 

3.1.2 ขั้นตอนการจดัการพลงังาน 

จากขอ้กาํหนดตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาไดจ้ากภาคผนวก ก6) ซ่ึงกาํหนดให้โรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม จาํเป็นตอ้งเร่ิมใหมี้วิธีการจดัการพลงังานเพ่ือใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยวิธีการจดัการพลงังานนั้นตอ้งมีการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดาํเนินการท่ีดีและ

เหมาะสมกบัองคก์ร เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจดัการพลงังาน การดาํเนินการสามารถแบ่งออกได้

เป็น 8 ขั้นตอนดงัน้ี 

(1) การแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

(2) การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

(3) การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

(4) การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

(5) การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

(6) การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงแผนฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

(7) การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 

(8) การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

ทั้งน้ี โดยรายละเอียดของการดาํเนินการในบางขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนในข้อ (4) - (8) ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงพลงังานเร่ือง “หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัด

การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552” ดว้ย 
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ขั้นตอนการจดัการพลงังาน 

 

3.1.3 คํานิยาม 

คํานิยาม ความหมาย 

การจดัการพลงังาน ระบบการดาํเนินงานภายในองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และ

ขั้นตอนการดาํเนินการ โดยมีการทาํงานประสานกนัอยา่งมีระเบียบและแบบแผน เพ่ือ

ปฏิบัติงานท่ีกาํหนดไว ้หรือเพ่ือให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายทางด้านพลงังานท่ี

กาํหนดไว ้

การใชพ้ลงังาน 

ท่ีมีนยัสาํคญั 

การใช้พลงังานในปริมาณท่ีมีสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลงังาน

โดยรวมทั้งหมด และสามารถบ่งช้ีถึงศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานได ้

องคก์ร โรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคุม 

1. การแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

3. การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

4.การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

5. การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลงังาน แผนการฝึกอบรม และแผน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

7. การตรวจติดตามและประเมินการจดั

การพลงังาน 

6. การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน  

การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย 

และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
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คณะทาํงานดา้น 

การจดัการพลงังาน 

กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมซ่ึง

มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการดาํเนินการดา้นต่าง  ๆท่ีเก่ียวกบัการจดัการพลงังานทั้งหมด 

ผูต้รวจสอบพลงังาน ผูมี้อาํนาจในการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน   แทนพนกังานเจา้หนา้ท่ี

ซ่ึงข้ึนทะเบียนกบั พพ. ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี   ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้ งให้ปฏิบัติตาม  กฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

  

3.1.4 เค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัตฯิ  

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) รวมถึงกฎหมายลําดับรอง 

(กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุมมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานดงัน้ี 

1) ต้องดําเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานตามขอ้กาํหนดใน

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552 รวมถึงการจัดทํารายงานการจัดการพลงังาน การตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลงังานจากผูต้รวจสอบพลงังานท่ีข้ึนทะเบียนกบั พพ. และการจดัส่งรายงานการจดัการพลงังาน

พร้อมกบัรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมเป็น

ประจาํทุกปี 

2) ต้องจัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานประจาํในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมี

จาํนวนและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าท่ีและจาํนวนของ

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี สาํหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ (ขนาด

มิเตอร์หรือหมอ้แปลงติดตั้งตั้งแต่ 3,000 กิโลวตัต์ ข้ึนไป) ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโส

เพ่ิมข้ึนอีกอย่างนอ้ย 1 คน โดยผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานดงักล่าวตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัซ่ึงสําเร็จการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนักบัท่ี

อธิบดีให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผูท่ี้สอบได้ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบด้าน

พลงังานซ่ึงจดัสอบโดย พพ. 

(รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามารถศึกษาไดจ้ากคู่มือการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้น

พลงังาน ซ่ึงจดัทาํโดย พพ. และอา้งอิงในภาคผนวก ข) 

3) ต้องปฏิบัตติามคําส่ังของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แลว้แต่กรณี) ท่ีสัง่ให้

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบ

ใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ย

เร่ืองเก่ียวกบัวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และกฎกระทรวงว่าดว้ยเร่ือง

เก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ดงักล่าวขา้งตน้ 
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การดาํเนินการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ได้กาํหนดให้มีการประกาศใช้

กฎหมายลาํดับรองเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ท่ีสาํคญัสาํหรับดาํเนินการบงัคบัใช ้ดงัน้ี 

(1) พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(2) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

(3) กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

(4) กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบัติของผูรั้บใบอนุญาต และหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับ

ใบอนุญาตการอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน 

(5) กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ

ออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน 

(6) กฎกระทรวงว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุเพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน  

ทั้งน้ี โดยมีเคา้โครงการบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติัฯ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวงกําหนด 

มาตรฐานประสิทธิภาพ 

ของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ฯ 

(ออกตามมาตรา 23(1)) 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.2550) 

พระราชกฤษฎกีา 

กาํหนดโรงงาน/อาคารควบคุม  

(ไม่มีการแกไ้ข) 

กฎกระทรวงกําหนด 

มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์

และวิธีการจดัการพลงังานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

(ออกตามมาตรา 9(1) และ 21(1)) 

กฎกระทรวงกําหนด 

คุณสมบติั หนา้ท่ี และ  

จาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้น

พลงังาน  

(ออกตามมาตรา 9(2) และ 21(2)) 

กฎกระทรวงกําหนด 

ประเภทหรือขนาดของอาคาร และ

มาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน

การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน (ออกตามมาตรา 19) 

กฎกระทรวงกําหนด 

คุณสมบติัของผูรั้บใบอนุญาต  

และหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข

การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และ

การต่ออายใุบอนุญาตตรวจสอบและ

รับรองการจดัการพลงังาน 

(ออกตามมาตรา 48/1) 
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3.2 ระบบการจดัการพลงังาน 

จากเคา้โครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯโดยเฉพาะในเร่ืองมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจัด

การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพ่ือใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

วิธีการจัดการพลังงานจึงต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวม 8 ขั้นตอนโดยแต่ละขั้นตอนต้อง

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับการดาํเนินการและการตรวจสอบ ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน 

 

1) ข้อกาํหนด 

 

“ขอ้ 5 เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีคณะทาํงานดา้นการจดั

การพลงังาน รวมทั้งกาํหนดโครงสร้าง อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานดา้นการจดั

การพลงังาน โดยจดัทาํเป็นเอกสารเผยแพร่ใหบุ้คลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานอยา่งนอ้ยตอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

(1) ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการ 

        พลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(2) ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัการตามนโยบาย

อนุรักษ์พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งจดัการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือ

สร้างจิตสาํนึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตาม

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการ

จดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเก่ียวกบัการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการ 

       พลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมพิจารณา 

(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตาม

กฎกระทรวงน้ี” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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จากขอ้กาํหนดเห็นไดว้่า ความสาํเร็จของการพฒันาและนาํวิธีการจดัการพลงังานมาใชภ้ายในองคก์รท่ีสาํคญั

ท่ีสุด คือ การมีคณะทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดงันั้นเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานข้ึน เพ่ือทําหน้าท่ีควบคุมดูแล ดําเนินการ 

ประสานงาน และรายงานผลการจดัการพลงังานในองคก์ร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดาํเนินการ

จัดการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีองค์กรได้กําหนดข้ึน โดยคณะทํางานด้าน

การพลงังานท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น อาจอยูใ่นรูปของ คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน (ในคู่มือน้ีจะอา้งอิงคาํวา่ “คณะ

ทํางานฯ” แทน “คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน”) ซ่ึงข้ึนตรงต่อเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ

อาคารควบคุม ทั้งน้ีตอ้งมีคาํสัง่ประกาศแต่งตั้งคณะทาํงาน พร้อมทั้งระบุ อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะทาํงานใหช้ดัเจน และตอ้งเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานใหแ้ก่พนกังานทุกคนในองคก์รรับทราบ

อย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัด

การพลงังาน 
 

2) ข้อเสนอแนะการปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

การแต่งตั้งคณะทาํงานควรดาํเนินการดงัน้ี 

(1) เร่ิมจากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมกาํหนดให้มี

คณ ะทํางานด้านการจัดการพลังงานและควรให้ เป็นส่วนหน่ึงของ

โครงสร้างภายในองคก์ร 

(2) การพฒันาโครงสร้างคณะทาํงานมีความสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากการ

จดัใหมี้การจดัการพลงังานข้ึนภายในองคก์รนั้น มีเป้าหมายเพ่ือใหเ้กิดการ

อนุรักษพ์ลงังานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดงันั้น วิธีการจดัการพลงังานจึงอาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะการพฒันา (ระยะเร่ิมแรก) และระยะบริหาร(ระยะยาว) ดงันั้น คณะทาํงานท่ีจดัตั้งข้ึนมานั้น ตอ้งมีความ

เหมาะสมกบัระยะการดาํเนินการดว้ย 

(2.1) ระยะการพฒันา โดยทัว่ไปคณะทาํงานฯท่ีจดัตั้งข้ึนควรประกอบดว้ย 

ก. หัวหน้าคณะทํางาน 1 ตาํแหน่ง: มาจากตัวแทนผูบ้ริหารระดับสูง ท่ีมีความสามารถในการ

ดาํเนินการประชุม  มีความเขา้ใจในวิธีการจดัการพลงังาน และเป็นท่ียอมรับภายในองคก์ร 

ข. เลขานุการ 1 ตาํแหน่ง: เป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นพลงังานและดาํเนินกิจกรรมดา้นพลงังานและควรเป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานในองคก์ร 

ค. สมาชิก 3-5 ตาํแหน่ง: มาจากตวัแทนแผนกหรือหน่วยงานท่ีสาํคญั เช่น วิศวกรกระบวนการผลิต 

วิศวกรไฟฟ้า หรือ ผู ้ท่ี มีความรู้ เก่ียวกับระบบสาธารณู ปโภค เช่น  ระบบไอนํ้ า  ระบบ

เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ (ในบางกรณี องค์กรอาจแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารสํานักงานหรือ

เจา้หน้าท่ีดา้นประชาสัมพนัธ์ เพ่ือช่วยงานในดา้นเอกสารการประชาสัมพนัธ์และการกระจาย

ขอ้มูล ข่าวสาร หรืออาจแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชีดว้ยก็ได ้เพ่ือพิจารณาสนับสนุน

ดา้นงบประมาณ)  
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(2.2) ระยะการบริหารการกาํหนดโครงสร้างและบุคลากรท่ีเหมาะสมมีความสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับในระยะ

บริหาร ท่ีสําคญัเราตอ้งกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์รนั้นๆ  ในการจะกาํหนดโครงสร้าง

คณะทาํงานฯให้เป็นแบบใดท่ีเหมาะสม สามารถดาํเนินการประเมินดว้ยคาํถามและพิจารณาคาํตอบ  

2 ขอ้ คือ 

ก. องคก์รของท่านยอมรับความเส่ียงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ไดใ้นระดบัใด 

(คาํตอบ คือ สูงหรือตํ่า) 

ข. องคก์รของท่านมีการมอง/วางแผนงานอยา่งไร  

(คาํตอบ คือ มีการวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว) 

เม่ือไดค้าํตอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ องคก์รสามารถประเมินวฒันธรรมขององค์กรไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบั

รูปท่ี 3.2-1 ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละวฒันธรรมองคก์รไดแ้สดงในตารางท่ี 3.2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2-1 การประเมินวฒันธรรมองคก์ร 

ตวัอยา่งเช่น ถา้คาํตอบคือระดบัความไม่แน่นอนสูง แผนงานระยะยาว วฒันธรรมองคก์รคือ TEAM  ดัง นั้ น 

คณะทาํงานฯท่ีมีโครงสร้างเหมาะสมกับองค์กรควรมาจากตัวแทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

พลงังาน   เพ่ือกาํหนดทิศทางการอนุรักษพ์ลงังาน และช่วยกนัผลกัดนัมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

การวางแผนระยะยาว 

ระดบัความไม่แน่นอนที่ยอมรับไดสู้ง 

การวางแผนระยะส้ัน 

ระดบัความไม่แน่นอนที่ยอมรับได้ตํ่า 
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ตารางที่ 3.2-1 ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ร 

วฒันธรรมขององค์กร ลกัษณะวฒันธรรมองค์กร โครงสร้างที่เหมาะสม 

1. แบบ Entrepreneurial  

 

• ยอมรับความเส่ียงไดสู้ง 

• มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น 

• เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ

ครอบครัว 

ควรให้คณะทํางานฯเป็นศูนย์กลาง และ

ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้ของ ซ่ึงจะ

ทําให้สามารถดําเนินงานข้ามหน่วยงาน

ต่างๆ ได ้การลงทุนควรมุ่งโครงการท่ีให้

ผลตอบแทนสูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

ในกรณีท่ีองค์กรขนาดเล็กมีพนักงานไม่

มาก  เจ้าของกิจการอาจจะเป็นหัวหน้า

คณะทาํงานฯด้วยตนเอง โดยมีพนักงาน

ในองค์กรร่วมเป็นคณ ะทํางานฯ  ทั้ งน้ี

เพ่ือให้สอดคล้องกับขนาดขององค์กร

นั้นๆ 

2. แบบ Team  • มองการณ์ไกลและรับความเส่ียงไดสู้ง 

• มีความเป็นประชาธิปไตยและความ

ร่วมมือในองคก์รสูง 

• อาํนาจการตดัสินใจอยูท่ี่คณะกรรมการ  

คณ ะทํางานฯควรมาจากตัวแทนของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พลงังาน   

เพ่ือกําหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน 

และช่วยกันผลักดันมาตรการอนุ รักษ์

พลงังาน 

3. แบบ Hierarchic 

 

 

• เน้นความอยู่รอดขององค์กร ไม่ชอบ

ความเส่ียง 

• ผูน้าํมกัเป็นพวกอนุรักษนิ์ยม 

• เน้นการควบคุม ความปลอดภัยและ

ความมัน่ใจ 

• คุน้เคยกับกฎระเบียบ ให้ความสําคัญ

กบัโครงสร้าง 

• อาํนาจการตดัสินใจถูกกาํหนดภายใต้

กฎระเบียบ 

• มีแนวทางการปฏิบติัขององคก์ร 

กาํหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วน

หน่ึงในโครงสร้างองค์กร มีขั้นตอนการ

รายงานท่ีชัดเจน มีการทํางานเป็นระบบ 

เช่น ระบบการรายงานข้อมูล ระบบการ

ติดตามตรวจสอบ เป็นตน้ 

4. แบบ Market  

 

 

• รับความเส่ียงไดต้ํ่า มองผลระยะสั้น 

• ตอบรับความตอ้งการลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ผูบ้ริหารมกัเป็นผูก้าํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงาน 

• เนน้ผลผลิต การแข่งขนั และผลสาํเร็จ 

มีคณะทํางานด้านพลังงานย่อยหลายๆ 

ห น่ ว ย  โ ด ย มี ก า ร ทํ าง า น ข้ึ น ต ร ง ต่ อ

คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานกลาง 

พร้อมทั้ งมีการสร้างระบบการรายงาน

ขอ้มูลการติดตามและการตรวจสอบ 
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(3) เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัทาํหนงัสือแต่งตั้งคณะทาํงานฯ และกาํหนด

อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานฯอยา่งชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือเจา้ของโรงงานควบคุม

หรือเจา้ของอาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูง 

อาํนาจหน้าที่ของคณะทํางานฯต้องกําหนดให้สอดคล้องกบักฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระดังนี ้

ก. ดําเนินการจดัการพลงังานให้สอดคลอ้งกับนโยบายอนุรักษ์พลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมท่ีกาํหนดข้ึน 

ข. ประสานงานกบัหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบาย อนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานรวมทั้ งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้

เหมาะสมกบัพนกังานในแต่ละหน่วยงาน 

ค. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยกาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

ง. รวบรวมข้อมูลการใชพ้ลงังานท่ีผ่านมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ภายในโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุม 

จ. ตรวจสอบสถานภาพการใชพ้ลงังานในปัจจุบนัของหน่วยงานต่างๆ 

ฉ. ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจดัการพลงังานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการดาํเนินงานท่ี

หน่วยงานแต่ละหน่วยไดจ้ดัทาํข้ึน 

ช. รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมรับทราบ 

ซ. ทบทวนนโยบายอนุ รักษ์พลังงานและการจัดการพ ลังงานอย่างสมํ่ าเสมอ พร้อมทั้ งรวบรวม    

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบายและวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรืออาคาร    ควบคุม

หรือผูบ้ริหารระดบัสูงรับทราบ 

ฌ. สนับสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

 

(4) เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งประกาศคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฯใหพ้นกังานทุก

คนในองคก์รรับทราบ และมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ทั้งน้ีใหส่ื้อสารหรือเผยแพร่คําส่ังแต่งตั้งโดยการติด

ประกาศหรือจดัทาํเป็นหนงัสือเวียนหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร (ดูตวัอย่างคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงาน

ดา้นการจดัการพลงังานดงัรูปท่ี 3.2-2) 
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คําส่ังแต่งตั้งคณะทาํงานด้านการจัดการพลงังาน 
   

เพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานของบริษทัฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานข้ึนมา โดยประกอบดว้ยตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมประสานการ

ทาํงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามนโยบายและวตัถุประสงค ์ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1.  .................................................... ประธานคณะทาํงาน 

2.  .................................................... คณะทาํงาน 

3.  .................................................... คณะทาํงาน 

4.  .................................................... คณะทาํงาน 

5.  .................................................... คณะทาํงาน 

6.  .................................................... คณะทาํงาน 

7.  .................................................... คณะทาํงานและเลขานุการ 
 

โดยคณะทาํงานฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 

1. ดาํเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมท่ีกาํหนดข้ึน 

2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้ งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้

เหมาะสมกบัพนกังานในแต่ละหน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยกาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

- รวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังานท่ีผา่นมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตรวจสอบสถานภาพการใชพ้ลงังานในปัจจุบนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการ

ดาํเนินงานท่ีหน่วยงานแต่ละหน่วยไดจ้ดัทาํข้ึน 

4. รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมรับทราบ 

5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลงังานและการจดัการพลงังานอย่างสมํ่าเสมอพร้อมทั้งรวบรวมขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกับนโยบายและวิธีการจดัการพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผูบ้ริหาร

ระดบัสูงรับทราบ 

6. สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 
 

ทั้งน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี .......................เป็นตน้ไป 

 

ลงช่ือ.......................................... 

(.........................................) 

ตําแหน่ง.....(เจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูง)..... 

 

รูปที่ 3.2-2 ตวัอยา่งคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
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3) หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ท่ีมีต่อการจดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

1. จดัทาํเอกสารคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ และลงนามในคาํสัง่แต่งตั้งนั้น 

2. กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานฯ 

3. เผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯใหบุ้คลากรรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

4. รับทราบและติดตามการทาํงานของคณะทาํงานฯ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดาํเนินงาน เช่น บุคลากร 

งบประมาณ เป็นตน้ 

หน้าที่ของคณะทํางานฯ 

1. ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 

2. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 

3. จดัใหมี้การฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานใหแ้ก่พนกังาน 

4. ควบคุมดูแลใหก้ารจดัการพลงังานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 

5. รายงานผลการอนุรักษ์พลงังานและการจดัการพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุมทราบ 

6. เสนอแนะการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวิธีการจัดการพลงังานให้เจ้าของ

โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมพิจารณา 

7. สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

หน้าที่ของพนักงาน 

1. รับทราบคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ และอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานฯ 

2. ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการจดัการพลงังานในหน่วยงานของตนอย่างเต็มท่ี รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะ

และความคิดเห็นต่อการดาํเนินการจดัการพลงังานของคณะทาํงานฯ 
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ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 1.1 มีการดาํเนินการแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการ 

      พลงังานหรือไม่ 

1.2 มีการจดัทาํเป็นเอกสารคาํสั่งแต่งตั้งและลงนามโดย

ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมหรือไม่ 

2. โครงสร้างของคณะทาํงานฯ 2.1 โครงสร้างของคณะทาํงานฯท่ีแต่งตั้งมีความ  

       เหมาะสมกบัโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคาร 

       ควบคุมหรือไม่ 

3. การกาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 

ของคณะทาํงานฯ 

3.1 สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัทุกขอ้ของกฎกระทรวง 

      ขอ้ 5 หรือไม่ 

4. การเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ 4.1 ใหบุ้คลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได ้

      รับทราบอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

5. วิธีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ 5.1 วิธีการเผยแพร่มีความเหมาะสมหรือไม่ และมีผลต่อ  

      การรับทราบของบุคลากรอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

6. มีเอกสาร/หลกัฐานยืนยนั 6.1 มีหลกัฐานแสดงวา่บุคลากรในโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงวา่มีการแต่งตั้ง 

     คณะทาํงานฯหรือไม่ 

 

4) หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1. ไม่มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ เป็นเอกสาร 1.  มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฯ เป็นเอกสารแต่ไม่ได้

ลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการกาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะทาํงานฯ เลย 

2. มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

    ของคณะทาํงานฯสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัในบาง 

    ขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 5 

3.ไม่มีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ ดว้ย 

วิธีการใดๆเลย 

3. มีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ ดว้ย 

    วิธีการต่าง ๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/ 

    อาคารควบคุมรับทราบไม่ทัว่ถึง 
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3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองต้น 

 

1) ข้อกาํหนด 

 

“ขอ้ 3 วรรคสอง ในกรณีท่ีเป็นการนาํวิธีการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเ้ป็นคร้ัง

แรกใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานดา้นพลงังานท่ีผา่นมา ก่อนการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)  

 

 

2) ข้อเสนอแนะการปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

สาํหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีเร่ิมนาํวิธีการจดัการพลงังานเขา้มาใชใ้นองคก์รเป็นคร้ังแรกนั้น 

อาจจะไม่ทราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นอยู่ของตนเอง เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ

อาคารควบคุมจึงตอ้งจดัใหมี้การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานภายในองคก์รเบ้ืองตน้สาํหรับใชใ้น

การประเมินเปรียบเทียบเพ่ือทาํให้ทราบถึงสถานภาพการจดัการดา้นพลงังานขององค์กรในปัจจุบนัว่ามี

จุดอ่อนหรือจุดแข็งในดา้นใด หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์

พลังงาน รวมทั้ งทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อไป โดยในการประเมิน

สถานภาพการจัดการพลังงานควรเร่ิมจากหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมก่อน แล้วจงึนําผลการประเมนิมาประเมนิเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอกีคร้ัง 

ในการประเมินสถานภาพเบ้ืองตน้ขององค์กร คณะทาํงานฯสามารถดาํเนินการโดยใชต้ารางประเมินการ

จดัการดา้นพลงังาน (Energy Management Matrix: EMM) ดงัตารางท่ี 3.2-3 ในการประเมินสถานภาพการจดั

การพลงังานเบ้ืองตน้ขององคก์รจะพิจารณาองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่างๆ  6 องคป์ระกอบ คือ นโยบาย การจดั

องค์กร การกระตุน้และสร้างแรงจูงใจ ระบบขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ และการลงทุน โดยแต่ละ

องค์ประกอบจะมีคะแนนประเมินระหว่าง  0-4 คะแนน คณะทาํงานจะตอ้งทาํการประเมินองคก์รในแต่ละ

องคป์ระกอบอย่างเป็นกลาง เพ่ือใหท้ราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นอยู่จริงในปัจจุบนั   จากนั้น

จึงนาํผลประเมินท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลสาํหรับการกาํหนดเป้าหมายในแต่ละองคป์ระกอบเพ่ือกาํหนดทิศทางของ

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมสาํหรับองคก์รต่อไป  

การทบทวนสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้น้ี จะใชเ้ฉพาะเม่ือมีการนาํวิธีการจดัการพลงังานมาใชเ้ป็น

คร้ังแรกเท่านั้น เม่ือระบบการจดัการพลงังานดาํเนินการไปได้ครบถว้นตามข้อกาํหนดแลว้ ผลจากการ

ทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน (ขั้นตอนท่ี 8) จะถูกนาํไปใชใ้นการทบทวน

นโยบายและพิจารณาปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานในรอบต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมีการดาํเนินการจดัการพลงังานไปแลว้เป็น

ระยะเวลาหน่ึง เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมควรจดัใหมี้การประเมินสถานภาพการจดั

การพลังงานภายในองค์กรของตนเป็นระยะๆ เพ่ือให้ได้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน 
 

ตวัอย่างการประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองต้น 

การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้เของโรงงานโดยใชต้ารางประเมินการจดัการดา้นพลงังาน

อาจเร่ิมจากการตั้งคาํถามเพ่ือประเมินถึงการจดัการพลงังานในปัจจุบนัขององคก์รตามองคป์ระกอบของการ

จดัการพลงังานทั้ ง 6 องค์ประกอบ (ดงัตวัอย่างคาํถามในรูปท่ี 3.2-2) เม่ือไดค้ะแนนจากการประเมินจาก

คําถามในทุกองค์ประกอบแล้ว ให้ทําการลากเส้นเช่ือมต่อ

ระหว่างจุดตามคะแนนท่ีได้ และทําการวิเคราะห์การจัด

การพลงังานของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปร่างของลกัษณะ

เส้นท่ีไดจ้ากการประเมินกบัรูปร่างของเส้นแบบต่างๆ ท่ีแสดง

ในตารางท่ี 3.2-4 เพ่ือแปลความหมาย แต่หากลกัษณะเส้นท่ีได้

ไม่ตรงกบัรูปแบบท่ีกาํหนดไว ้ก็ใหใ้ชรู้ปร่างของเส้นท่ีมีความ

ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

สมมติรูปร่างของเส้นท่ีไดจ้ากการประเมินสถานภาพการจดั

การพลงังานเบ้ืองต้นของโรงงานเป็นดังรูปท่ี 3.2-3 ลกัษณะ

เสน้ท่ีไดจ้ะอยู่ในแบบ U-Shaped ซ่ึงอาจวิเคราะห์ไดว้่าโรงงาน

มีความคาดหวังสูงต่อการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

เน่ืองจากมีการกาํหนดนโยบายการจดัการพลงังานอยา่งเป็นทางการ รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร

ระดับสูงทั้ งทางด้านเงินลงทุนและทรัพยากรในด้านต่างๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ใน

องคป์ระกอบท่ี 1 และ 6) แต่การดาํเนินการจดัการพลงังานในดา้นต่างๆ ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผูรั้บผิดชอบกบัพนกังานทุกคน (ผูใ้ชพ้ลงังาน) 

ในองคก์ร (ไดค้ะแนนประเมินตํ่าสุด 1 คะแนน)  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลงังานเบ้ืองต้นทําให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์

พลงังานท่ีจะจดัทาํข้ึนของโรงงาน จาํเป็นตอ้งมุ่งเนน้ในการปรับโครงสร้างขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินงานด้านการจัดการพลงังาน โดยกําหนดให้มีการจัดตั้ งคณะทํางานเข้ามารับผิดชอบในการจัด

การพลงังานขององค์กรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีของคณะทาํงานดงักล่าวอย่าง

ชดัเจน  นอกจากน้ีนโยบายอนุรักษ์พลงังานท่ีจดัทาํข้ึนจาํเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานทุกคนในองคก์รรับทราบ และ

เพ่ือนาํไปสู่ความร่วมมือและประสานงานในการดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังาน รวมถึงกิจกรรมดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานต่างๆ ท่ีจดัข้ึน 
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ตารางที่ 3.2-3 ตารางประเมินการจดัการดา้นพลงังาน (Energy Management Matrix: EMM) 

ระดบั

คะแนน 

1. นโยบายการจดั

การพลงังาน 

2. การจดัองค์กร 3.การกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจ 

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพนัธ์ 6. การลงทุน 

4 1.1 มี น โ ย บ า ย ก าร จั ด

การพลังงานเป็นเอกสาร และ

ลงนามโดยผูบ้ริหารระดับสูง 

โดยกาํหนดให้เป็นส่วนหน่ึง

ของการดาํเนินงานขององคก์ร 

มีการเผยแพร่ให้กับพนักงาน

ทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติ

ตามนโยบายฯ โดยได้รับการ

สนั บสนุ นจากผู ้ บริ หาร

ระดบัสูง 

2.1 มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึง

ลงนามโดยผูบ้ริหารระดับสูง 

เพ่ือดาํเนินการ และตรวจสอบ

ผ ล ก าร ดํ าเนิ น ก าร จั ด

การพลังงานภายในองค์กร มี

การกําหนดผู ้รับผิดชอบใน

การดาํเนินการแต่ละมาตรการ

ท่ีชดัเจน และมีการเผยแพร่ให้

พนกังานทราบอยา่งทัว่ถึง 

3.1 มี แผน การอบ รม เชิ ง

ปฏิบั ติการหรือกิจกรรมท่ี

ชั ดเจน ซ่ึ งจั ดทํ าข้ึ นโดย

คณ ะทํ างาน ฯ โดยความ

เห็ นชอบของผู ้บริหารเพ่ื อ

กระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้

พนกังานทุกระดบั มีจิตสาํนึก

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พลงังาน 

 

4.1 มี การจัดทํ าระบบการ

จัดเก็บและการส่ือสารขอ้มูล

เก่ียวกับการใช้พลังงานและ

การประหยดัพลงังานระหว่าง

ผู ้บริหารกับพนักงาน มีการ

กํ าหนดวิ ธี การส่ื อสารท่ี

ชัดเจนรวมทั้ งมีการติดตาม

และประเมิ นผลของการ

ส่ือสาร เพ่ือหาข้อบกพร่อง

และแนวทางแกไ้ข 

5.1 กําหนดให้ การเผยแพร่

โครงการอนุรักษพ์ลงังานเป็น

ส่ วน ห น่ึ งของแผน การ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กร

เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้

รั บทราบคุ ณ ค่ าของการ

ประหยดัพลงังาน และผลของ

การดาํเนินการจดัการพลงังาน

อยา่งสมํ่าเสมอ 

6.1 มีการจัดสรรงบประมาณ

ประจาํปีเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน

การลงทุ นเพ่ื อการอนุ รักษ์

พ ลั ง ง าน แ ล ะ ก าร จั ด

การพลังงาน โดยพิจารณาถึง

ความสําคญัของโครงการเป็น

หลกัทั้ งในระยะสั้ นและระยะ

ยาว 

3 1.2 มีนโยบายฯ ท่ีชดัเจนโดย

จดัทาํเป็นเอกสาร แต่ไม่ไดล้ง

น าม  และไม่ ได้ รั บ ก าร

สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร มีการ

เผยแพร่นโยบายฯ แต่พนกังาน

รับทราบไม่ทัว่ถึง 

2 . 2  มี ค ํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะทํางานด้านการอนุรักษ์

พ ลั งงาน โด ยผู ้ บ ริ ห าร

ระดับสู ง แต่ การกําหนด

อาํนาจหนา้ท่ีมีขอบเขตจาํกดั

และไม่ชัดเจนมีการเผยแพร่

คําสั่งแต่งตั้ งฯ แต่พนักงาน

รับทราบไม่ทัว่ถึง 

3.2ไม่มีการกําหนดแผนการ

อบรมฯ หรือกิจกรรมอย่าง

ชัดเจน โดยให้คณะทํางานฯ 

เป็ นช่ องทางหลั กในการ

ดําเนินการกระตุ ้นและสร้าง

แรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน 

4.2 ไม่มีระบบการจัดเก็บ

ข้อ มู ล แ ล ะ ก าร ส่ื อ ส าร

ข้ อ มู ล ท่ี ชั ดเจน โดยให้

คณะทาํงานฯ และผูรั้บผิดชอบ

ดา้นพลงังานเป็นช่องทางหลกั

ในการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ  

5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการ

ดํ าเนิ นโครงการอนุ รั กษ์

พ ลั ง ง าน แ ล ะ ก าร จั ด

การพลังงานให้แก่พนักงาน

บางระดบัอยา่งสมํ่าเสมอเฉพาะ

ในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

พลงังานโดยตรง 

6.2พิจารณาการลงทุนใน

มาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ี

ให้ผลตอบแทนการลงทุน

สูง 
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ระดบั

คะแนน 

1. นโยบายการจดั

การพลงังาน 

2. การจดัองค์กร 3.การกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจ 

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพนัธ์ 6. การลงทุน 

2 1.3  มีการจดัทาํนโยบายฯ 

เป็ น เอ ก ส าร  แ ต่ ย ัง ไ ม่

ชั ด เจ น ใ น บ า ง ข้ อ  ไ ม่

กาํหนดให้นโยบายฯ เป็น

ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง ก า ร

ดําเนิ น งาน ข อ งอ งค์ก ร 

ไม่ไดมี้การลงนามและการ

สนับสนุนจากผู ้บ ริหาร 

แ ล ะ ไ ม่ มี ก า ร เผ ย แ พ ร่

น โยบ ายฯ ให้พ นักงาน

ทราบ 

2.3 ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น

พลังงานทําหน้าท่ีในการ

ดํ า เ นิ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์

พลังงานและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการ/คณะทาํงานดา้น

การอนุ รั กษ์ พลังงาน เพ่ื อ

พิ จารณาและสรุ ปผลการ

ดาํเนินงานต่อผูบ้ริหาร 

3 . 3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /

คณะทาํงานดา้นการอนุรักษ์

พลังงานเป็นผู ้ดําเนินการ

เป็นคร้ังคราว 

4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจ

ทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารขอ้มูล

เก่ียวกับการใช้พลังงานและ

การประหยัดพลังงานและ

ป ระเมิ น ผลการส่ื อส าร

ดงักล่าวเป็นคร้ังคราว 

5.3  มีการเผยแพร่ข้อมูล

เก่ียวกับการใช้พลังงาน

และการประหยดัพลงังาน

ให้กับพนักงานเป็นคร้ัง

คราวซ่ึงอาจทําโดยเป็น

หนังสือเวียนแจง้ให้ทราบ 

การประชุมช้ีแจง เป็นตน้ 

6.3 พิจารณาการลงทุนใน

มาตรการอนุรักษ์พลงังาน

ท่ีมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

1 1.4 มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้

จัด ทําเป็ น เอ กส าร เป็ น

เพียงการมอบหมายหรือ

ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ

โดยวาจา 

2.4 ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น

พลงังานเป็นผูด้าํเนินการ

และรายงานต่อผู ้บริหาร

โดยตรง 

3.4 มีการติดต่ออย่างไม่เป็น

ทางการโดยวิศวกรเป็นผู ้ให้

ข้อมูลการใช้และประหยัด

พลังงานกับผู ้ใช้พลังงาน

โดยตรง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้

ประหยดัพลงังาน 

4 .4  มี ก า ร จั ด ทํ า ส รุ ป

รายงานการใชพ้ลงังานและ

การประหยดัพลงังานอย่าง

ไม่เป็นทางการเพ่ือใช้เป็น

ข้อ มู ล ใน ก ารป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน

ภายในฝ่ายของตนเอง 

5.4 มีการแจ้งให้พนักงาน

ทราบข้อมู ลอย่างไม่ เป็ น

ทางการ เช่น การแจง้ให้ทราบ

ข้อมู ลเก่ี ยวกับวิ ธี การใช้

พลงังานภายในฝ่ายของตนเอง

อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

6.4 พิจารณาการลงทุนใน

มาตรการอนุรักษ์พลงังาน

ท่ีมีการลงทุนตํ่า 
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ระดบั

คะแนน 

1. นโยบายการจดั

การพลงังาน 

2. การจดัองค์กร 3.การกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจ 

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพนัธ์ 6. การลงทุน 

0 1.5 ไ ม่ มี ก า ร กํ า ห น ด

นโยบายฯ และแนวทาง

การปฏิบติัท่ีชดัเจน 

 

2 . 5 ไ ม่ มี ก าร แ ต่ ง ตั้ ง

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

3.5ไม่มีการติดต่อหรือการให้

ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้และการ

ประหยดัพลงังานให้กับผูใ้ช้

พลงังาน 

4.5 ไม่มีการรวบรวมและ

จัด เก็ บ ข้ อ มู ล เก่ี ย ว กั บ

ปริมาณ การใช้พ ลังงาน

แ ล ะ ค่ าใช้ จ่ าย ท างด้าน

พลงังาน 

5.5ไม่มีการเผยแพร่และการ

ประชาสัมพันธ์ใด  ๆเก่ียวกับ

การดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน

และการจดัการพลงังาน 

6.5ไม่มีการลงทุนใด  ๆในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน หรือการอนุ รักษ์

พลงังานในดา้นอ่ืน  ๆ

 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลงังาน  
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รูปที่ 3.2-2 ตวัอยา่งคาํถามเพ่ือการประเมินนโยบายการจดัการพลงังาน 

 

 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

คะแนน 

คาํถาม องคก์รไม่มีนโยบายพลงังานการจดัการพลงังาน 0 

คําถามมีนโยบายพลงังาน แต่ไม่มีการจดัทาํเป็นเอกสาร 

เป็นเพียงการช้ีแจงโดยวาจา 

 

1 

คาํถามมีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ชดัเจนในบางขอ้ และ

ไม่มีการเผยแพร่ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ 

 

2 

คาํถามมีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ไดล้งนาม และไม่ได้

รับการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง มีการเผยแพร่ให้

บุคลากรไดรั้บทราบ แต่ไม่ทัว่ถึง 

 

3 

องค์กรมีนโยบายพลงังานเป็นเอกสารลงนามและไดรั้บ

การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้

พนกังานรับทราบอยา่งทัว่ถึง และปฏิบติัตามนโยบาย 

 

4 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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(ก) 

 

 

รักษาให้

ยั�งยืน

กําหนดนโยบาย

เพื�อปรับปรุง

 
(ข) 

รูปที่ 3.2-3 ตวัอยา่งการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ของโรงงานตวัอยา่ง 

  

      

  

 

  

  

  

  

 

    

 

 

 

 

   

  

  

   

 

   

       

U-Shaped
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ตารางที่ 3.2-4 ลกัษณะเสน้แบบต่างๆ และการวิเคราะห์เพ่ือประเมินสถานภาพการจดัการพลงังาน 

ลกัษณะเส้น รายละเอยีด การวเิคราะห์ 

1.  High   

     Balance 

 

ทุกประเดน็มีคะแนนมากกวา่ 3 ระบบการจดัการดีมาก เป้าหมายคือรักษาใหย้ ัง่ยืน 

2. Low Balance 

 

ทุกประเดน็คะแนนนอ้ยกวา่ 3 ตอ้งมีการพฒันาในทุกประเดน็อยา่งเร่งด่วน 

3. U-Shaped  

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนน

สูงกวา่ประเดน็อ่ืนๆ 

ความคาดหวงัสูง คือ มีนโยบายและการจดัสรรเงิน

ลงทุนท่ีดี แต่ต้องพัฒนาในด้านอ่ืนๆ เช่น การ

กระตุน้และการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน การ

จดัทาํระบบขอ้มูลข่าวสารดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

4. N-Shaped 

 

2 ประเดน็ดา้นนอกมีคะแนนตํ่า

กวา่ประเดน็อ่ืนๆ 

การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทําระบบข้อมูล

ข่าวสารท่ี ดี  ไม่ ช่วยทําให้การจัดการพลังงาน

ประสบผลสําเร็จ เพราะไม่มีการกาํหนดนโยบายท่ี

ดี และไม่มีการสนบัสนุนเงินลงทุนหรือสนบัสนุน

เงินลงทุนนอ้ยมาก 

5. Trough 

 

1 ป ระ เด็น มี ค ะแ น น ตํ่ าก ว่ า

ประเดน็อ่ืน 

ประเด็น ท่ี ล้าห ลัง เช่น  การกระตุ้น และสร้าง

แรงจูงใจ หรือระบบขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ อาจทาํ

ใหร้ะบบการจดัการพลงังานไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร 

6. Peak 

 

1 ป ระ เด็น มี ค ะแน น สู งกว่ า

ประเดน็อ่ืน 

ความสําเร็จในประเด็นท่ีคะแนนสูงสุดเช่น การ

กระตุ้นและการสร้างแรงจูงใจ หรือระบบข้อมูล

ข่าวสาร เป็ นต้น  อาจเป็น การสูญ เป ล่าเพ ราะ

ป ระเด็น อ่ืน ๆ ย ังล้าห ลังม าก ทําให้ ระบ บ ไม่

กา้วหนา้ โดยเฉพาะในดา้นนโยบายและการลงทุน 

7. Unbalanced 

 

มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าท่ีมี

ค ะ แ น น สู งก ว่ าห รือ ตํ่ าก ว่ า

ค่าเฉล่ีย 

ตอ้งรีบพฒันาประเด็นท่ีมีคะแนนตํ่าให้สูงข้ึนกว่า

ค่าเฉล่ียโดยเร็ว 
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3) หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ท่ีมีต่อการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้  

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

กาํกบั ดูแล และใหค้าํแนะนาํการประเมินสถานการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร

ทั้งงบประมาณและกาํลงัคนท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการ 

หน้าที่ของคณะทํางานฯ 

1. ประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานโดยใชต้ารางประเมินสถานภาพการจดัการดา้นพลงังาน 

2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและทิศทางการจดัการพลงังาน 

หน้าที่ของพนักงาน 

1. ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังาน 

2.   ใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจดัการดา้นพลงังาน 

 

 

4) ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1.การประเมินสถานภาพการจดั 

การพลงังานเบ้ืองตน้ 

 

 

 

1.1 ใชต้ารางประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management Matrix: 

EMM) หรือไม่ 

1.2 มีการประเมินในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมหรือไม่ก่อนท่ีจะนําผลการประเมินดังกล่าวมา

พิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และการ

ประเมินตอ้งครบทั้ง 6 องคป์ระกอบตามท่ีกาํหนดใน EMM 

1.3 มีเอกสารหรือแบบประเมินฯ ตามขอ้ 1.2 หรือไม่ 

 
 

5) หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1. ไม่มีการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังาน 

     เบ้ืองตน้ทั้งในหน่วยงานยอ่ยตามโครงสร้างและ 

     ภาพรวมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

1. มีการประเมินฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานยอ่ยตาม 

   โครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2. มีการประเมินฯ ตามขอ้ 1 แต่ไม่ครบทั้ง 6 

    องคป์ระกอบท่ีกาํหนดใน EMM 

3. มีเอกสาร/หลกัฐานแบบประเมินฯ ตามขอ้ 1 ไม่ครบ 
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3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

 

1) ข้อกาํหนด 

 

“ขอ้ 4 ในการจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม

อาจตั้งคณะทาํงานเพ่ือช่วยจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานกไ็ด ้

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานตอ้งแสดงเจตจาํนงและความมุ่งมัน่ในการจดัการพลงังานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจดัทาํเป็นเอกสารและลงลายมือช่ือเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ

อาคารควบคุม และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอ้ความระบุว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของเจา้ของโรงงาน

ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมนั้น 

(3) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และการจัด

การพลงังาน 

(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามวิธีการจัด

การพลงังาน 

ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์

พลงังาน โดยปิดประกาศไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานได”้ 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

 

จากขอ้กาํหนด เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการดาํเนินการจดัการ

ดา้นพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจงั และมีความต่อเน่ือง ทั้งน้ีตอ้ง

ดาํเนินการ ดงัน้ี   

• กาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

• เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลงังานให้พนักงานลูกจา้งและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร 
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2) ข้อเสนอแนะการปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ท่ีจัดทําข้ึนนั้นต้องมีเน้ือหาหรือข้อความท่ีชัดเจนและเป็นไปตามข้อกาํหนด         

(ดูหัวขอ้ (1)) โดยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทําเป็นเอกสารที่สมบูรณ์และต้องลงลายมือช่ือโดย

เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง เพ่ือแสดงเจตจาํนงในการจัด

การพลงังาน และใชใ้นการสร้างจิตสํานึกดา้นการอนุรักษ์

พลงังาน  

เม่ือกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เจา้ของโรงงานหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งดาํเนินการ

เผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานในรูปแบบต่างๆ (ดูหัวขอ้ 

(2)) ใหก้บัพนกังาน ลูกจา้งและบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร

รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพ์ลงังาน 

(1) เน้ือหานโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัทาํข้ึนนั้น ตอ้งมีเน้ือหาและ

สาระสาํคญัอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

(1.1) ขอ้ความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงาน” หรือเป็นภาระหนา้ท่ีส่วน

หน่ึงขององคก์ร เพ่ือเป็นการแสดงถึงขอ้ผกูมดัและความรับผิดชอบดา้นการใชพ้ลงังานขององคก์ร 

(1.2) ขอ้ความท่ีบ่งบอกถึง ความเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานที่ใช้ ซ่ึงมีความหมายวา่ นโยบาย

อนุรักษ์พลงังานจะต้องถูกกาํหนดข้ึนอย่างเหมาะสม โดยต้องสอดคลอ้งกับลกัษณะการใช้และ

ปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีเป็นอยู่ เช่น องคก์รมีการใชพ้ลงังานในการผลิตสูงซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัส่วน

หน่ึง ดงันั้นนโยบายอนุรักษ์พลงังานจึงควรถูกกาํหนดให้เป็นนโยบายหลกัขององค์กรและมีการ

กาํหนดเป้าหมายการประหยดัใหเ้หมาะสมกบัปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีเป็นอยูจ่ริง เป็นตน้ 

(1.3) ขอ้ความท่ีแสดงเจตนารมณ์ถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลงังานและการจัด

การพลังงาน ซ่ึงหมายถึง องคก์รตอ้งดาํเนินการและพฒันาวิธีการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1.4) ขอ้ความท่ีระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานอย่างต่อเน่ือง มีความหมายว่า 

องคก์รจะตอ้งกาํหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบติัในการดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร

พลงังานอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ และเทคโนโลยีท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้นๆ 

(1.5) ขอ้ความท่ีระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้มีอย่างพอเพยีงในการดําเนินการตามวิธีการจัด

การพลังงาน หมายความว่า องค์กรต้องกําหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและให้การ
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สนับสนุนทั้ งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดาํเนินการจัดการพลงังานอย่างเหมาะสม 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(2) การดาํเนินการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์นโยบายอนุรักษ์พลงังาน  

เม่ือองค์กรมีนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรม เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้ง

ทาํการเผยแพร่และประกาศแจง้ให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบติัตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และ

ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการติดประกาศ การจดัทาํเป็นเอกสารแจกใหก้บัพนกังานทุกคน การใชเ้สียง

ตามสาย หรือการส่งนโยบายอนุรักษพ์ลงังานให้กบัหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งน้ีคณะทาํงานอาจ

จดัทาํเอกสารรายช่ือของพนกังานทุกคนในองคก์รลงลายมือช่ือรับทราบและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ เจา้ของหรือผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม

ในการใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบาย

อนุรักษพ์ลงังานท่ีกาํหนดข้ึนนั้นมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ขั้นตอนในการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

(3.1) คณะทาํงานฯประชุมร่วมกบัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม เพ่ือจดัทาํนโยบาย

อนุรักษพ์ลงังาน ในกรณีท่ีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเร่ิมนาํวิธีการจดัการพลงังานมาใชใ้น

องคก์รเป็นคร้ังแรก จาํเป็นตอ้งนาํผลประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ (ขั้นตอนท่ี 2) มา

ใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน ส่วนในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมไดมี้การดาํเนินการจดัการพลงังานอยู่ก่อนแลว้ ให้นาํผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการ

ดาํเนินงานของวิธีการจดัการพลงังาน (ขั้นตอนท่ี 8) ของปีท่ีผ่านมา มาประกอบการกาํหนดนโยบาย

อนุรักษพ์ลงังาน 

(3.2) การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานขององค์กรตอ้งครอบคลุมรายละเอียดตามหวัขอ้ (1) เป็นอย่าง

นอ้ย 
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(3.3) เม่ือได้ขอ้สรุปนโยบายอนุรักษ์พลงังานแลว้ คณะทาํงานฯต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารท่ี

เกิดข้ึนในระหว่างการประชุม ซ่ึงอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได ้โดยตอ้งมีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

และขอ้สรุปท่ีเกิดจากการประชุม และจดัทาํเป็นเอกสารนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือนาํเสนอเจา้ของ

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูงลงลายมือช่ือในนโยบายต่อไป 

(3.4) คณะทํางานฯแถลงนโยบายอนุรักษ์พลงังานต่อพนักงาน ซ่ึงอาจทําได้โดยการติดป้ายประกาศ

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีหนา้ประตูทางเขา้องคก์รและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตวัอย่างประกาศใน

รูปท่ี 3.2-4) และควรจดัให้มีการบรรยายเก่ียวกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานในการปฐมนิเทศพนกังาน

ใหม่ทุกคร้ัง เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดท้ราบและเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

ทาํใหเ้กิดการปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

(3.5) ภายหลงัการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ควรจดัใหมี้การแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีกาํหนดข้ึน ทั้งน้ีอาจทาํโดยออกแบบสํารวจความคิดเห็นหรือจดัประชุม

ภายในองค์กร แลว้นาํผลสํารวจท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมทบทวนกบัคณะผูบ้ริหาร เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมของนโยบายอนุรักษ์พลงังานท่ีกาํหนดข้ึนกบัสถานการณ์ดา้นพลงังานในปัจจุบันของ

องคก์ร  

 

3) หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน  

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

1. กาํกบัใหมี้การจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือ 

2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ ให้พนักงานทุกคน     

รับทราบและปฏิบติัตาม  

หน้าที่ของคณะทํางานฯ 

1. กาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ 

2. ดาํเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม เช่น  แถลงการณ์ 

ติดประกาศ ทาํโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นตน้ 

หน้าที่ของพนักงาน 

1. รับทราบนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

2. ปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

3. แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลงังาน  
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ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1.นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 1.1 มีนโยบายอนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

1.2 จัดทําเป็นเอกสารและลงนามโดยผูบ้ริหารระดับสูงหรือเจ้าของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม่ 

2. เน้ือหาของนโยบายอนุรักษ ์

พลงังาน 

2.1 มีสาระสําคญัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทุกขอ้ในกฎกระทรวง ขอ้ 4 

หรือไม่ 

3. การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ ์

พลงังาน 

3.1 มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรั้บ

ทราบอยา่งทัว่ถึงและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้

3.2 วิธีการเผยแพร่เหมาะสมหรือไม่ และมีผลต่อการรับทราบอยา่งทัว่ถึง

และปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานไดห้รือไม่ 

4. เอกสาร/หลกัฐาน 4.1 มีเอกสาร/หลักฐานยืนยนัว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมได้รับทราบอย่างทั่วถึงและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานได ้

 

4) หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็น

เอกสาร 

1.นโยบายอนุรักษพ์ลงังานไม่ไดล้งนามโดยผูบ้ริหาร 

   ระดบัสูงหรือเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการกาํหนดเน้ือหาสาระสาํคญัของนโยบาย   

    อนุรักษพ์ลงังานเลย 

2. มีการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานสอดคลอ้ง

กบัสาระสาํคญัในบางขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 4 

3.ไม่มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานดว้ย  

    วิธีการใดๆ เลย 

3. มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ดว้ยวิธีการ

ต่างๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมไดรั้บทราบไม่ทัว่ถึงและไม่สามารถปฏิบติั

ตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้
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รูปที่ 3.2-4 ตวัอยา่งประกาศนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลงังาน  
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3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

 

1) ข้อกาํหนด 

“ขอ้ 6 ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัให้มีการประเมินศกัยภาพการ

อนุรักษพ์ลงังาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพ้ลงังานท่ีมีนยัสาํคญัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา : กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

จากขอ้กาํหนดเห็นได้ว่าวตัถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีเป็นการคน้หาศกัยภาพขององค์กรในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังานและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน โดยเร่ิมจากการเก็บขอ้มูล ตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน และประเมิน

การใชพ้ลงังานท่ีมีนัยสําคญั กล่าวคือเป็นการมุ่งเนน้ไปยงักระบวนการและอุปกรณ์ท่ีมีการใชพ้ลงังานใน

สัดส่วนท่ีสูงว่ามีการใช้พลงังานไดอ้ย่างคุม้ค่าและเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์

หรือไม่ เช่น ค่าประสิทธิภาพ ค่าการสูญเสียของอุปกรณ์ หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางใน

การกาํหนดเป้าหมายและวางแผนงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการประเมินศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร กคื็อ 

ก. เป็นดชันีบ่งบอกถึงตน้ทุนดา้นพลงังานสาํหรับการผลิตสินคา้หรือการบริการ 

ข. ใชเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานขององคก์รใน

ปัจจุบันกับอดีตท่ีผ่านมา หรือการเปรียบเทียบการใช้พลงังานเบ้ืองต้นของโรงงานกับกลุ่มโรงงาน

ประเภทเดียวกนั 

ค. ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน  

 

2) ข้อเสนอแนะการปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

ในการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน มีแนวทางดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) รวบรวมข้อมูลการผลิตหรือการบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

พลังงานในการผลิตหรือการบริการ โดยเป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมในรอบปี เพ่ือจดัทาํ

ขอ้มูลดงักล่าวเป็นภาพรวมขององคก์ร 
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(2) การตรวจสอบและประเมนิการใช้พลงังานขององค์กรโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

 

(2.1) การประเมนิระดบัองค์กร 

เป็นการประเมินการใชพ้ลงังานทั้งองค์กรโดยไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ ขั้นแรกตอ้งทราบขอ้มูล

ของระบบไฟฟ้าขององคก์รท่ีใช ้มีอตัราการใชไ้ฟฟ้าประเภทใด (อตัราปกติ หรือ TOD หรือ TOU) ขอ้มูล

จาํนวนและขนาดหมอ้แปลงท่ีติดตั้ง หลงัจากนั้นจึงเก็บขอ้มูลการใชพ้ลงังานประเภทต่างๆในรอบปีตั้งแต่

เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงและพลงังานหมุนเวียน 

รวมทั้งคาํนวณหาสัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าและเช้ือเพลิงแยกตามระบบการใช้พลงังานของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง การปรับอากาศ การทาํความเยน็ การผลิต ระบบอดัอากาศ และ

อ่ืนๆ ฯลฯ) 

การประเมินแบบน้ีสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้2 รูปแบบ 

1. เปรียบเทียบขอ้มูลกบัขอ้มูลการใชพ้ลงังานในอดีตท่ีผา่นมา เช่น องคก์รใชพ้ลงังานมากข้ึน นอ้ยลง หรือ

เท่าเดิม เม่ือเทียบกบัปีปัจจุบนัเม่ือมีกาํลงัการผลิตท่ีเท่ากนั เป็นตน้ 

2. เปรียบเทียบขอ้มูลกบัขอ้มูลการใชพ้ลงังานของโรงงานหรืออาคารอ่ืนท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีคลา้ยกนั

หรือขนาดใกลเ้คียงกนั (ถา้มี) 

(2.2) การประเมนิระดบัผลติภัณฑ์หรือการบริการ 

เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนด้านพลงังานของการผลิตสินค้าหรือการบริการ ทําได้โดยการหาค่าการใช้

พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) จาก  อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานใน

กระบวนการผลติหรือการบริการต่อปัจจยัที่มผีลกระทบต่อการใช้พลงังาน ดงัน้ี 

สําหรับโรงงานควบคุม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานคือ หน่วยผลผลิต เช่น นํ้าหนกัของเส้นใย ใน

กรณีท่ีโรงงานเป็นโรงงานป่ันเสน้ดา้ย เป็นตน้ 

สําหรับอาคารควบคุม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานอาจเป็น จาํนวนห้องพกัท่ีจาํหน่ายไดใ้นกรณี

ของโรงแรม หรือ จาํนวนของผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาลหรือพ้ืนท่ีใชส้อย (ตารางเมตร) ในกรณีของอาคารทัว่ไป 

เป็นตน้ 

(2.3) การประเมนิระดบัเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกั  

เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรหลกัแต่ละตวัโดยการ

ประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยสําคัญในกระบวนการผลิตหรือการบริการของ

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวดัหาขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังาน 

ชัว่โมงการทาํงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลงังานในแต่

ละเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีมีการใชใ้นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
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ทั้งน้ี การประเมินศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทน้ี เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการจัด

การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีรายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ก7 

สาํหรับแบบประเมินการใชพ้ลงังานในองคก์รสามารถดูไดจ้ากรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับโรงงาน

ควบคุม และรายงานการจดัการพลงังานสําหรับอาคารควบคุม พร้อมทั้งคาํอธิบายขอ้แนะนาํในการจดัทาํ

รายงานดงักล่าว  

 

3) หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานตามประกาศ

กระทรวงฯ 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

กาํกบั ดูแล และใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

หน้าที่ของคณะทํางานฯ 

1. รวบรวมและจดัทาํขอ้มูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิต และการใช้พลงังานสําหรับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปีท่ีผา่นมา 

2. ประเมินหาค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม) 

3. จดัทาํแบบบนัทึกการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีมีนยัสาํคญัของการใชพ้ลงังานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใชพ้ลงังาน ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการใช้

พลงังาน และค่าปริมาณการสูญเสียพลงังาน 

หน้าที่ของพนักงาน 

ใหค้วามร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังาน และการประเมินการใชพ้ลงังาน 
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4) ประเดน็หลกัในการตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. การประเมินศกัยภาพการ 

อนุรักษพ์ลงังาน 

1.1 มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลการตรวจวดั และผล

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัวิศวกรรมท่ีไดจ้ากการประเมินศกัยภาพ

การอนุรักษพ์ลงังานตามขอ้ 1.1 

 

5) หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังานทุก

ข้อกําห น ดตาม ห ลัก เก ณ ฑ์และวิ ธีการตาม ท่ี

รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลงังานไม่

ครบทุกข้อกําหนดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

2. ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานไม่เป็นไป

ตามหลกัวิศวกรรม 

 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลงังาน  

 

3-34 

3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

 

1) ข้อกาํหนด  

“ขอ้ 7 เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการกาํหนดเป้าหมายและ

แผนอนุรักษพ์ลงังานของพลงังานท่ีประสงค์จะให้ลดลง โดยกาํหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลงังานท่ี

ใชเ้ดิม หรือกาํหนดระดบัของการใชพ้ลงังานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาํเนินการ 

การลงทุน และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการดาํเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังานตามวรรคหน่ึง เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ

อาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้แผนการฝึกอบรมและจดัใหมี้กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยให้

บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขา้ร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็น

การให้ความรู้และสร้างจิตสาํนึกใหเ้กิดความตระหนกัถึงผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน และเผยแพร่ให้

บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยา่งทัว่ถึง” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

 

หลงัจากการประเมินศกัยภาพทางเทคนิคเพ่ือคน้หามาตรการอนุรักษพ์ลงังานแลว้ เจา้ของโรงงานควบคุม

หรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งนาํมาตรการอนุรักษพ์ลงังานเหล่าน้ีมาใชป้ระกอบการกาํหนดตวัเลขเป้าหมาย

การอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับเป็นตวัช้ีวดัถึงความสาํเร็จ และจะตอ้งจดัทาํแผนอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใหท้ราบถึง

รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดาํเนินงาน ระยะเวลาการดาํเนินงาน และผูรั้บผิดชอบในมาตรการอนุรักษ์

พลงังานต่างๆ เพ่ือให้มีแผนงานท่ีจะดาํเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด้อย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัทาํแผนการฝึกอบรมและจดัทาํแผน

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ และกระตุน้ใหพ้นกังาน ลูกจา้งและ

บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมสามารถดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานจนบรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมายและแผนฯ ท่ีกาํหนดไว ้ 

เม่ือดาํเนินการจดัทาํเป้าหมายและแผนฯดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ

อาคารควบคุมต้องเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานให้พนักงาน 

ลูกจา้ง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรับทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 
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2)    ข้อเสนอแนะการปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

วิธีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน 

ทั้งน้ี โดยมีขอ้แนะนาํสาํหรับเป็นแนวทางในการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) การกาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

แนวทางการกาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังานหรือมาตรการท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ

เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลกัการของ Cause-and-Effect Diagram หรือท่ีในบางคร้ังเรียกว่า “Fishbone 

Diagram” เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเร่ิมจากผลท่ีได้รับ (Effect) คือ  อุปกรณ์ ท่ี มี

ประสิทธิภาพตํ่าเป็นหวัปลาอยูท่างขวามือ (รูปท่ี 3.2-5) และพิจารณาทีละประเดน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2-5 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 

 

เร่ิมจากเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ วิธีการทาํงาน วสัดุท่ีใช ้และพนกังาน ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุท่ีทาํให้มี

การใชพ้ลงังานสูงได ้จึงไม่ควรละเลย เม่ือทราบสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการใชพ้ลงังานสูงกว่าเกณฑ์แลว้ ลาํดบั

ถดัไปคือการกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เช่น หากหน่ึงในสาเหตุท่ีทาํให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูง

กว่าค่าเฉล่ีย คืออุณหภูมิของอากาศท่ีใช้ (Air Intake) มาก ดงันั้นมาตรการท่ีควรกาํหนดคือการปรับปรุงให้

อากาศท่ีใช้มีอุณหภูมิท่ีลดลง ซ่ึงอาจทาํโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House ก็ได ้

เป็นตน้ รูปท่ี 3.2-6 แสดงแนวทางในการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีกาํหนดใหอ้งคก์รท่ีนาํระบบการจดั

การพลงังานมาประยุกตใ์ช ้ตอ้งพิจารณา ในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง 

 

เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์   วธีิการทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

วสัดุที่ใช้    พนักงาน 

สาเหตุที่อาจเป็นไป 

ผลที่ได้รับ 

(Effect) 
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(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มอียู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น 

• หากสาเหตุท่ีพบจากการทาํ Cause-and-Effect Analysis คือพนกังาน แนวทางแกไ้ขจึงควรควบคุมการ

ทาํงานตามแนวทางเดิมใหดี้ข้ึนโดยการใช ้Standard Operating Procedures  

• หากสาเหตุท่ีพบจากการทํา Cause-and-Effect Analysis คือวิธีการทํางาน แนวทางแก้ไขควรมีการ

ปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานโดยพิจารณาจาก Best Practices  

• หากสาเหตุท่ีพบจากการทาํ Cause–and-Effect Analysis  คือ เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ แนวทางแกไ้ขจึงควรมี

การปรับปรุงงานซ่อมบาํรุงโดยพิจารณาตามองค์ประกอบของหลกัการ Total Preventive Maintenance 

(TPM) ซ่ึงประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance Prevention 

และ Breakdown Maintenance ทั้งน้ี องคก์รไม่จาํเป็นตอ้งประยุกตใ์ชท้ั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรนาํ

องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัสภาพ/ความพร้อมมาใช ้ 

• หากสาเหตุท่ีพบจากการทาํ Cause-and-Effect Analysis คือวสัดุท่ีใช ้แนวทางแกไ้ขจึงควรมีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ หรือการปรับตั้งค่าการ

ทาํงานของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัเง่ือนไขสภาพการทาํงานปัจจุบนัมากท่ีสุด 

 

(1.2) การปรับปรุงส่ิงที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House ใหมี้การถ่ายเทของอากาศภายใน

ไดดี้ข้ึนเพ่ือให้ Air Intake มีอุณหภูมิลดลง หรือการติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ให้

เหมาะสมกบัภาระการใชง้าน หรือการนาํความร้อนจากนํ้ าคอนเดนเสทหรือไอเสียมาใชป้ระโยชน ์

เป็นตน้ 

(1.3) การเปลี่ยนแปลงส่ิงที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เคร่ืองใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงทดแทน

เคร่ืองเดิม เพ่ือช่วยเพ่ิมค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององคก์ร เป็นตน้ 
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การควบคุมการทํางาน (ลักษณะเดิม) โดยใช้ Standard 
Operating Procedures (SPO) 

 

การป รับ ป รุงป ร ะสิ ท ธิภ าพ กร ะบ ว น การผ ลิต 
(Process Efficiency Improvement) 

การใช้ระบบปัจจุบันให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

Preventive Maintenance 

Corrective Maintenance 

Maintenance Prevention 

Breakdown Maintenance 

ปรับอุปกรณ์ 

ปรับสภาวะแวดล้อม 

การเปลีย่นเป็นอุปกรณ์ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า 

การเปลีย่นแปลงส่ิงทีม่อียู่ (Major Replacements) 

การติดต้ังอุปกรณ์ใหม่เพ่ือให้ประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงขึน้ 

การปรับปรุงส่ิงที่มอียู่ (Minor Changes) 

มาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

การปรับเปลีย่นวิธีการทํางานโดยพจิารณาจาก  
Best Practices 

การปรับปรุงงานซ่อมบํารุง  
(Total Productive Maintenance) 

รูปที่ 3.2-6 แนวทางการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
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(2) การกาํหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลงังาน 

องคก์รสามารถตดัสินใจกาํหนดเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการประเมินความสาํเร็จ 

ในการกาํหนดเป้าหมายมีอยู ่3 แนวทาง ไดแ้ก่  

แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กําหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต การกาํหนด

เป้าหมายโดยวิธีน้ีเป็นการกาํหนดทิศทางและจุดหมายเพ่ือให้องค์กรใช้ความพยายาม

อย่างเต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจจะไม่

สามารถบรรลุสู่จุดหมายท่ีตั้งไวท้ั้งหมด แต่องค์กรก็จะไดรั้บผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนส่วน

หน่ึงจากความพยายามดงักล่าว 

แนวทางที่ 2 การใช้ค่าตํา่สุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลงังานทีอ่งค์กรเคยทําได้ หรือการใชค่้าตํ่าสุดใน

แผน ภูมิ ท่ีได้จากความสัมพันธ์ระห ว่างระดับพ ลังงานท่ีใช้กับ ตัวแปร (driver) 

ตวัอยา่งเช่น แผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัพลงังานท่ีใชก้บัปริมาณไอนํ้าท่ีผลิต

ไดด้งัแสดงในรูปท่ี 3.2-5 เส้นทึบเป็นค่าเฉล่ียระดบัการใชพ้ลงังานในอดีตในขณะท่ีเส้น

ปะเป็นเส้นตรงท่ีลากผ่านจุดการใช้พลังงานท่ีตํ่าสุด และเป็นเส้นกาํหนดเป้าหมาย

อนุรักษพ์ลงังานนัน่เอง 

แนวทางที่ 3 ก าร ใช้ ข้ อ มู ล ก าร วิ เค ร าะ ห์ ที่ ไ ด้ จ าก ก าร เป รี ย บ เที ย บ กั บ เก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน 

(Benchmarking): วิธีน้ีเป็นการใชค่้าท่ีดีในลาํดบัถดัไป เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นเป้าหมาย

ของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ของอุตสาหกรรม

ปูนซี เมนต์  พ บว่าค่าเฉ ล่ียมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจําเพ าะ (SEC) ของ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากบั 3.291 GJ/Ton ในขณะท่ีค่าท่ีดีท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 3.05 

GJ/Ton ดังนั้ นเบ้ืองต้นองค์กรอาจกําหนดเป้าหมายให้ค่าการใช้พลังงานจาํเพาะท่ี

ตอ้งการมีค่าเท่ากบั 3.10 GJ/Ton เป็นตน้ 

 

รูปที่ 3.2-7 แผนภูมิความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานท่ีใชก้บัปริมาณไอนํ้าท่ีผลิตได ้

(ค่าเฉล่ีย) 

(เป้าหมาย) 
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ในการจดัทาํทั้งเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานนั้น คณะทาํงาน

ดา้นการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

อาจจดัให้มีการประชุมร่วมกบัคณะผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือ

ระดมความคิดและขอ้เสนอแนะ โดยการนาํขอ้มูลการใชพ้ลงังาน

และข้อมูลท่ี เก่ียวกับปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน 

ตลอดจนผลการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงรวบรวม

หรือจดัทาํข้ึนไวแ้ลว้ในขั้นตอนท่ี 4 มาใช้พิจารณาประกอบการ

จัดทําเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยในการจัดทํา

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงช่ือ

มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน และกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการ

ดาํเนินการมาตรการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการเทียบเป็นร้อยละของปริมาณการใช้พลงังานทั้งหมดเดิม 

รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการท่ีกาํหนดไว ้

ซ่ึงจากสถิติข้อมูลในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการนําระบบการจัดการพลังงานนี้มาทดลองใช้กับ

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบ้ืองต้นที่ไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5-10 

เทียบกบัการใช้พลงังานทั้งหมด  
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(3) วธีิการจดัทําแผนอนุรักษ์พลงังาน 

สาํหรับการจดัทาํแผนอนุรักษพ์ลงังานนั้น เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้วิธีการจดัการพลงังานข้ึน

ในองคก์รก็เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอนุรักษ์พลงังานแลว้ยงัมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการอนุรักษพ์ลงังานท่ี

ย ัง่ยืน ดงันั้นแผนอนุรักษพ์ลงังานควรประกอบไปดว้ย 

(3.1) แผนปฏิบติัการในการดาํเนินการตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

(3.2) แผนประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือกระตุน้หรือปลูกจิตสาํนึกดา้นอนุรักษพ์ลงังาน

ใหพ้นกังาน ลูกจา้งและบุคลากรอยา่งเหมาะสม 

ทั้งน้ี แผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีดี ตอ้งแสดงรายช่ือและวตัถุประสงค์ของมาตรการท่ีจะดาํเนินการ ระยะเวลา 

งบประมาณ  กลุ่มเป้าหมาย  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการดาํเนินการ และผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินมาตรการ

อนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการ  

(4)  วธีิการจดัทําแผนการฝึกอบกรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

สาํหรับแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานควรจะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด

เก่ียวกบัช่ือหลกัสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน กลุ่มเป้าหมายของผูอ้บรม 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม และผูรั้บผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตรหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังานแต่ละกิจกรรม 

รายละเอียดในการจดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลงังานให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสําหรับโรงงานควบคุมหรือ

รายงานการจดัการพลงังานสาํหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจ้ากภาคผนวก ก7 
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3)    หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้ง

แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

กาํกบั ดูแล และมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานรวมทั้งแผนการฝึกอบรมและ

แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางดา้นงบประมาณและบุคลากรท่ี

จาํเป็นต่อการดาํเนินการ  

หน้าที่ของคณะทํางานฯ 

1. กาํหนดและจดัทาํเป้าหมายและแผนการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

2. ดาํเนินการวางแผน และจดัใหมี้แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

3. กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังาน แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรม

ส่งเสริมฯ 

4. ประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯ พร้อมทั้งจดัทาํประวติัการฝึกอบรม

ของพนกังานทุกคน 

5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รรับทราบ 

หน้าที่ของพนักงานที่เกีย่วข้อง 

ใหค้วามร่วมมือกบัคณะทาํงานในการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร รวมทั้งเขา้ร่วม

ฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
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4)    ประเดน็หลกัในการตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. การกาํหนดเป้าหมายและ 

    แผนอนุรักษพ์ลงังาน 

1.1 มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเป็นร้อยละของ

ปริมาณการใช้พลงังานเดิม หรือเป็นระดบัการใช้พลงังานต่อหน่ึง

หน่วยผลผลิต (สาํหรับโรงงานควบคุม) หรือระดบัการใชพ้ลงังานต่อ

หน่วยบริการ (สาํหรับอาคารควบคุม) หรือไม่ 

1.2 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

2. การจดัทาํแผนการฝึกอบรม 

    และแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 

    การอนุรักษพ์ลงังาน 

2.1 มีการจัดทําแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

2.2 แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน

มีความเหมาะสมกบับุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแต่

ละระดบัหรือไม่ 

3. การเผยแพร่แผนการฝึกอบรม 

    และกิจกรรมส่งเสริมการ 

    อนุรักษพ์ลงังาน 

3.1 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังานให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรั้บทราบ

อยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

4. ความครบถว้นและถูกตอ้ง 

    ของขอ้มูล 

4.1 ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล การตรวจวดัและการ 

      วิเคราะห์ขอ้มูลวา่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมในทุกมาตรการอนุรักษ ์

      พลงังาน (ดา้นไฟฟ้าและดา้นความร้อน) หรือไม่ 

 

5)    หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการกาํหนดเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 

2.ไม่มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กาํหนด 

3.ไม่ มี การกําห น ดแผน การฝึกอบ รม และแผน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

กาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและ

ความร้อนไม่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 

 

4.ไม่ มีการเผยแพ ร่แผน การฝึกอบรมและแผน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานใหบุ้คลากร

ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอย่าง

ทัว่ถึง 

2. มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรม 

    ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน แต่บุคลากรของ 

    โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบไม่ทัว่ถึง 
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3.2.6 ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

 

1) ข้อกาํหนด  

“ขอ้ 8 เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งควบคุมดูแลใหมี้การดาํเนินการตาม

แผนอนุรักษพ์ลงังาน  

 ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีจดัทาํข้ึนตามขอ้ 7 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด

ในราชกิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

 

2) ข้อเสนอแนะการปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

จากขอ้กาํหนด แสดงให้เห็นว่า ภายหลงัจากท่ีเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม

และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ผ่านการอนุมติัจากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุม หรือผูบ้ริหารสูงสุดแลว้ คณะทาํงานมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์

พลงังาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานว่ามีการดาํเนินการเป็นไป

ตามกาํหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นแผนงานหรือไม่ ซ่ึงหากมีความล่าชา้หรือการปฏิบติัไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ

แผนงานท่ีวางไว ้ คณะทาํงานจะตอ้งดาํเนินการคน้หาสาเหตุว่าเหตุใดการดาํเนินงานจึงไม่ประสบผลตามท่ี

ไดว้างไว ้เช่น เหตุใดจึงไม่มีคนทาํงานหรือพนกังานไม่ใหค้วามร่วมมือ เหตุใดจึงไม่มีงบประมาณ หรือเหตุ

ใดเคร่ืองจกัรจึงซ่อมบ่อย  พร้อมทั้งหาแนวทางแกไ้ขในการดาํเนินงานเพ่ือปรับปรุงใหก้ารทาํงานบรรลุตาม

เป้าหมาย เพ่ือนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป ทั้งน้ีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการดงักล่าว

ให้ดาํเนินการตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และให้ดาํเนินการเป็นรายมาตรการหรือ

หวัขอ้ตามท่ีกาํหนดในแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ (อา้งอิงจากประกาศ

กระทรวงฯ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 

2552 ขอ้ 13) 
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม แลแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ รวมทั้ งการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน คณะทาํงานควรดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ควบคุมใหมี้การดาํเนินมาตรการตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผนอนุรักษพ์ลงังานแผนการฝึกอบรม และ

แผนกิจกรรมส่งเสริมฯ โดยการให้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละมาตรการหรือหัวข้อต้องรายงานผลการ

ดาํเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเป็นระยะๆ โดยการรายงานความกา้วหน้าอาจระบุในรูปของ

เปอร์เซ็นตข์องผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปล่ียนแผนดาํเนินการในกรณีท่ีมีความ

จาํเป็น 

(2) ตรวจสอบผลการดาํเนินงานในแต่ละมาตรการหรือหัวขอ้โดยเปรียบเทียบกบัแผนอนุรักษ์พลงังาน 

แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี 5 

(3) หากมาตรการใดมีการดาํเนินการล่าชา้ ไม่เป็นไปตามแผน  คณะทาํงานตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้

การดาํเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย อาจใชวิ้ธีท่ีเรียกว่าไดอะแกรมแบบกา้งปลา (Fishbone Diagram) 

ในการหาสาเหตุ (ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 6.1) เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและสรุปผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนไวใ้นรายงาน

ผลการดาํเนินงานต่อไป 

(4) สําหรับมาตรการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว ้คณะทํางานต้องจัดให้มีการดําเนินการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งน้ีอาจมอบหมายใหพ้นกังานท่ีรับผิดชอบ

มาตรการน้ีเป็นผูค้วบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบใหก้บัคณะทาํงานอีกทีหน่ึง 

(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าว ใหร้วมถึงการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนฝึกอบรม และแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน โดยควร

ดาํเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นประจาํอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และจดัทาํเป็นรายงานเสนอให้

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบ โดยในรายงานดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย 

• ผลสรุปการติดตามการดาํเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลงังาน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษ์

พลงังาน สถานภาพการดาํเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

• ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลงังานแยกตามมาตรการดา้น

ไฟฟ้าและมาตรการดา้นความร้อน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีดาํเนินการแต่ละมาตรการ 
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ระยะเวลาการดาํเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และระยะเวลาการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึน

จริง สถานภาพของการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง เงินลงทุนตามแผนและเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการ

อนุรักษ์พลงังานตามแผนและท่ีเกิดข้ึนจริง ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดาํเนินการ และความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

• ผลสรุปการตรวจติดตามการดาํเนินการของการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน โดยระบุช่ือหลกัสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน สถานภาพการ

ดาํเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ (ถา้มี) และจาํนวนผูเ้ขา้อบรม 

รายละเอียดในการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลงังาน รวมทั้ งแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ให้เป็นไปตามท่ี

กาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับอาคาร

ควบคุม ซ่ึงดูไดจ้ากภาคผนวก  ก7 

ดําเนิน

มาตรการ

ล่าช้า

พนักงาน

เครื�องจกัร

วิธทีาํงาน

วัตถุดิบ

ขาดความรู้
ไม่ให้ความร่วมมือ

อยู่ระหวา่ง

การสั�งซื �อ

ขาดการวางแผน

อยู่ระหวา่ง

การซอ่มบํารุง

มีผลกระทบตอ่

กระบวนการผลิต

ขาดงบประมาณ ขาดบคุลากร

 

รูปที่ 3.2-8 ตวัอยา่งไดอะแกรมแบบกา้งปลา 
 

3) หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังานแผนการ

ฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯรวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษพ์ลงังานแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

กาํกบั และดูแลให้มีการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังานแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ

รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน แผนการฝึกอบรม และ

แผนกิจกรรมส่งเสริมฯ 
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หน้าที่ของคณะทํางานฯ 

1. ติดตามและควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ 

2. ตรวจสอบการปฏิบติังานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมและแผน

กิจกรรมส่งเสริมฯของฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข หากเกิดปัญหาในการดาํเนินการ 

4. จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลงังาน

รวมถึงแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน และรายงานให้ผูบ้ริหาร

ทราบ 

หน้าที่ของพนักงาน 

ให้ความร่วมมือกบัคณะทาํงานฯในการตรวจสอบการดาํเนินการตามเป้าหมายและแผน สาํหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน และรายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินการใหค้ณะทาํงานฯ ทราบเป็นระยะ 

 

4) ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. ก า ร ดํ า เนิ น ก าร ต า ม แ ผ น

อนุรักษพ์ลงังาน  

1.1 มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน มีการตรวจสอบและ

วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์

พลงังานอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหรือไม่ 

2. ความครบถว้นและความ 

    ถูกตอ้ง 

2.1 ตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล การตรวจวดั

และวิเคราะห์ขอ้มูล ตามหลกัวิศวกรรมในแต่ละมาตรการอนุรักษ์

พลงังานท่ีไดด้าํเนินไปแลว้ 

3. การติดตามผลการดาํเนินงาน 

    ของแผนการจดัฝึกอบรมและ 

    แผนกิจกรรมส่งเสริมการ 

    อนุรักษพ์ลงังาน 

3.1 มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการจัดฝึกอบรมและแผน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

3.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามแผนฝึกอบรม  

      และแผนกิจกรรมส่งเสริมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหรือไม่ 
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5) หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

อนุรักษพ์ลงังานและการดาํเนินการตรวจสอบ

และวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลงังานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของการปฏิบติั

ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละ

มาตรการอนุ รักษ์พลังงานไม่ถูกต้องตามหลัก

วิศวกรรม 

 

 

2. ไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการ

จัดฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน 

2. ผลการติดตามการจดัฝึกอบรมและ/หรือ การจดั 

    กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไม่เป็นไปตาม 

    แผนงานท่ีกาํหนดไว ้

 

 

3.2.7 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน 

 

1) ข้อกาํหนด 

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และ

ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน

ตามช่วงเวลาที่กําหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขั้นตอนท่ี 7 น้ี ใหพิ้จารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจดัการพลงังาน

ขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการท่ีผ่านมา โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

ควรจัดให้มีคณะผูต้รวจประเมินการจัดการพลงังานภายในองค์กรเพ่ือติดตามและตรวจสอบวิธีการจัด

การพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนวา่มีการปฏิบติังานตามแผน และดาํเนินการจดัการพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนหรือไม่ รวมทั้ง

รวบรวมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัทาํเป็นรายงานการตรวจติดตามขององคก์ร สาํหรับช่วงเวลาและ

ความถ่ีในการตรวจติดตามนั้นตอ้งกาํหนดให้เหมาะสมและสมํ่าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามนั้น

สามารถกาํหนดข้ึนเองโดยองค์กร แต่ควรทําเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในส่วนของคณะผูต้รวจ

ประเมินฯนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเขา้ใจในวิธีการจดัการพลงังาน อีกทั้งตอ้งมีความเป็นกลางและ

เป็นอิสระต่อกิจกรรมท่ีจะทาํการประเมิน  ดังน้ัน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรจึง
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ไม่ควรมีรายช่ือซ้ํากบัคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ซ่ึงการดาํเนินการตรวจติดตามภายในควรกาํหนด

แผนงานและขอบเขตของการตรวจประเมินท่ีแน่นอนและชดัเจน 

2) ข้อเสนอแนะการปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังาน คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานควรดาํเนินการ

ดงัน้ี 

(1) ดาํเนินการประชุมร่วมกบัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม เพ่ือจดัตั้งคณะผูต้รวจ

ประเมินการจดัการพลงังานภายในองค์กร พร้อมทั้งกาํหนดวาระการทาํงานของคณะผูต้รวจประเมินฯ ตาม

ความเหมาะสม คณะผูต้รวจประเมินฯตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซ่ึงอาจประกอบดว้ยบุคคลท่ีมาจาก

ภายนอกหรือภายในองคก์รกไ็ด ้ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสมและ

อตัรากาํลงัคนขององค์กรนั้น โดยกาํหนดให้สมาชิก 1 คน ทาํ

หนา้ท่ีเป็นประธานคณะผูต้รวจประเมินฯ 

(2) เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมลงนาม

คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ และเผยแพร่ให้พนกังานของ

องค์กรรับทราบ (ตวัอย่างคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ อยู่

ในรูปท่ี 3.2-8) 

(3) ขอ้กาํหนดของการจดัการพลงังานท่ีต้องได้รับการตรวจ

ประเมินมี 8 หวัขอ้ ดงัน้ี 

ก. การจดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

ข. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

ค. การมีนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

ง. การประเมินศกัยภาพอนุรักษพ์ลงังาน 

จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน รวมทั้ งแผนการฝึกอบรม    และกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน 

ฉ. การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

ช. การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 

ซ. การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังานของคณะผูต้รวจประเมินฯ ตามขอ้ (3) ให้ดาํเนินการ

โดยการประเมิน 
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ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลกัฐานต่างๆ ท่ีคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานจดัทาํข้ึนหรือจดัเก็บ 

เช่น หนงัสือแต่งตั้ง นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน หลกัฐานการเขา้

รับการฝึกอบรมของพนกังานและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน เป็นตน้ 

ข. จากการสอบถามพนกังาน โดยการสัมภาษณ์หรือให้ตอบแบบสอบถาม เป็นตน้ การตรวจเอกสาร 

หลกัฐานต่างๆ จะเป็นลกัษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลกัฐาน และเอกสาร หลกัฐาน

นั้นมีแลว้ครบถว้นหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ ตอ้งเสนอขอ้ปรับปรุงหรือเสนอแนะใน

กรณีท่ีการดาํเนินการจดัการพลงังานไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนด 

(5) ภายหลงัการตรวจสอบและประเมินการจดัการพลงังานตามขอ้ (4) เรียบร้อยแลว้ คณะผูต้รวจประเมินฯ 

ตอ้งทาํการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังานดงักล่าว พร้อมทั้งลงลายมือช่ือรับรอง

โดยประธานคณะผูต้รวจประเมินฯ และจดัส่งใหก้บัคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานและเจา้ของโรงงาน

ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมร่วมกนัพิจารณาผลการตรวจประเมินการจดัการพลงังาน เพ่ือทาํการ

ทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องในขั้นตอนท่ี 8 ต่อไป 

ทั้งน้ี ผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังานดงักล่าวท่ีคณะผูต้รวจประเมินฯ จดัทาํข้ึนตาม

ขอ้ (5) ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีกาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับโรงงานควบคุมหรือรายงานการจดั

การพลงังานสาํหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจ้ากภาคผนวก  ก7 

 

 

 
 

 

 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลงังาน 

3-50 

3) หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังาน  

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

1.  แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามในคาํสัง่  

     แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ 

2.  กาํกบั ดูแล ใหมี้การดาํเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจดัการพลงังาน 

หน้าที่ของคณะทํางานฯ 

1. จดัเตรียมเอกสาร หลกัฐานในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของวิธีการจดัการพลงังาน 

2. นาํผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมนิฯ 

1. กาํหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขต และแผนการดาํเนินการตรวจประเมิน 

2. ดาํเนินการตรวจประเมินตามแผนท่ีกาํหนด 

3. ทาํการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กบัคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานและเจา้ของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และผูบ้ริหารระดบัสูง 

หน้าที่ของพนักงาน 

เตรียมความพร้อมและใหค้วามร่วมมือกบัคณะผูต้รวจประเมินฯในการตรวจประเมินภายใน 
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คําส่ังแต่งตั้ง 

คณะผู้ตรวจประเมนิการจดัการพลงังานภายในองค์กร 

 

 เพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานของบริษทัฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

                    1.  ............................................................. ประธาน 

                    2.  ............................................................. คณะทาํงาน 

                    3.  .............................................................  คณะทาํงาน 

                    4.  ............................................................. คณะทาํงาน 

                    5.  ............................................................. คณะทาํงานและเลขานุการ 

 

โดยคณะผูต้รวจประเมินฯ ทั้งหมดมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมิน

วิธีการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ทั้งน้ีกาํหนดใหค้ณะผูต้รวจประเมินฯ ชุดน้ีมีระยะเวลาในการทาํงาน 2 

ปี 

 ทั้งน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี ......................เป็นตน้ไป 

 

                            ลงช่ือ..................................................... 

(...................................................) 

                                                                      (เจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูง) 

 

รูปที่ 3.2-8 ตวัอยา่งคาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 

 

4) ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. การตรวจประเมินการจดัการ 

    พลงังาน 

1.1 การดาํเนินการตรวจประเมินการจดัการพลงังานเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการตรวจประเมินการจดัการพลงังานเป็นระยะๆ อย่างนอ้ย 1 คร้ัง

ต่อปีหรือไม่ 

2. คาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจ 

    ประเมินการจดัการพลงังาน 

    ภายในองคก์ร 

2.1 มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร

เป็นเอกสร และลงนามโดยผูบ้ริหารระดับสูงหรือเจา้ของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม่ 
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ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

2.2 องคป์ระกอบของคณะผูต้รวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้งคุณวฒิุ  

      ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการพลงังานหรือไม่ 

3. การเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะ 

    ผูต้รวจประเมินฯ 

3.1 มีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ ใหบุ้คลากรในแต่ละ 

      หน่วยงานตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ 

      อยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

4. คณะผูต้รวจประเมินฯ 4.1 มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดาํเนินงานและจดัทาํเอกสารการ

ตรวจประเมินหรือไม่ 

4.2 เกณฑใ์นการตดัสินใจในการตรวจประเมินใชเ้กณฑอ์ะไร 

5. เอกสาร/หลกัฐาน 5.1 มีเอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงถึงการรับทราบอยา่งทัว่ถึงของบุคลากรใน 

      โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมิน 

 

 

5) หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการ 

    พลงังานภายในองคก์รเป็นเอกสาร 

1. มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินเป็นเอกสาร แต่

ไม่ได้ลงนามโดยผู ้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการตรวจประเมินการจดัการพลงังานตาม 

   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

2. มี การต รวจป ระ เมิ น ก ารจัดก ารพ ลังงาน ต าม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

แ ต่ ไ ม่ ค ร บ ทุ ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง วิ ธี ก า ร จัด

การพลงังาน 

3.ไม่มีการเผยแพร่คาํสัง่คณะผูต้รวจประเมินฯ ให ้

    บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบ 

3. มีการเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมิน แต่

บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ

ไม่ทัว่ถึง 
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3.2.8 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน 

 

1) ข้อกาํหนด 

 

“ขอ้ 9 เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการตรวจติดตาม และ

ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด

การพลังงานตามช่วงเวลาที่กําหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

การดาํเนินการตามขั้นตอนท่ี 8 น้ี เป็นการดาํเนินการท่ีต่อเน่ืองมาจากขั้นตอน 7 โดยนาํผลการประเมินการ

จดัการพลงังานจากการตรวจติดตามภายในในขั้นตอนท่ี 7 มาร่วมวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแข็ง 

กิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้ งการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดต่างๆ ของวิธีการจดัการพลงังาน (นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน หรือแผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมฯ เป็นตน้) ในกรณีท่ีพบอุปสรรค

หรือปัญหาในการดําเนินการ คณะทํางานต้องทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องของการจัด

การพลงังานว่ามาจากปัจจยัภายในองค์กร หรือเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแกไ้ขและ

ปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพฒันา

วิธีการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์ร 

ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิธีการจดัการพลงังานนั้นตอ้งจดัข้ึนเป็นประจาํ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  และกาํหนดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูเ้ขา้ประชุมควรประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ประธานและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน รวมทั้งตวัแทนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2) ข้อเสนอแนะการปฏิบัตติามข้อกาํหนด  

การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องวิธีการจดัการพลงังาน คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานควร

ดาํเนินการดงัน้ี 

(1) จดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการดาํเนินการภายหลงัการตรวจประเมินภายใน โดยแจง้ใหผู้รั้บผิดชอบ

ดา้นพลงังานหรือตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงวตัถุประสงค ์รูปแบบ กาํหนดเวลา และเขา้ร่วม

ประชุม 
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(2) การจดัการประชุมทบทวนผลการดาํเนินการ ควรมีตวัแทนจากทุกฝ่ายเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ

รับทราบผลการประชุม ดงันั้นควรใหมี้การเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะทาํงาน และตวัแทน

พนกังานทุกระดบัจากหน่วยงานต่างๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการดาํเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร แลว้ทาํการสรุปผลการทบทวน 

วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน และรายงานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ

อาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดงักล่าว ควรประกอบดว้ยผลการทบทวนการดาํเนินการจดัการพลงังานใน

แต่ละขั้นตอนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พร้อมทั้ งระบุ

ขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบในกรณีท่ีเห็นว่าสมควรตอ้งมีการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงขอ้บกพร่อง

ดงักล่าวท่ีเกิดในแต่ละขั้นตอนของการดาํเนินการจดัการพลงังาน 

(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจดัการพลงังาน ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม

ประชุมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ทั้งในส่วนท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการดาํเนินการ โดยในกิจกรรม

หรือการดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาวิธีการจดัการพลงังาน ก็ควรให้การสนบัสนุนและ

ส่งเสริมต่อไป   สําหรับปัญหา อุปสรรค หรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ควรร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุ และ

แนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

(5) ผูบ้ริหารระดบัสูงควรนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมทบทวนฯ ไปใชใ้นการปรับปรุงนโยบายฯในขั้นตอน

ท่ี 3 และวิธีการจดัการพลงังานใหดี้ข้ึน เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

(6) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจดัการพลงังาน 

รวมทั้งแนวปฏิบติัในการทาํงานเพ่ือพฒันาวิธีการจดัการพลงังานซ่ึงไดจ้ากการประชุม  

ผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนตามขอ้ (3) ใหเ้ป็นไป

ตามแบบท่ีกาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสําหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจดัการพลงังาน

สาํหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจ้ากภาคผนวก  ก7 

 

 

 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

 3-55 

3) หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขข้อบกพร่องของ

วิธีการจดัการพลงังาน 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

1. ควบคุมใหมี้การดาํเนินการทบทวนผลการดาํเนินวิธีการจดัการพลงังาน 

2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดาํเนินการจดัการพลงังาน 

3. แสดงเจตจาํนงใหมี้การปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ือง  

หน้าที่ของคณะทํางานฯ 

1. รวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการประเมินการดาํเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 

2. ดาํเนินการจดัการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน รวมถึงการ

เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบติัท่ีไดจ้ากการประชุมให้พนกังานทุกคน

รับทราบ 

หน้าที่ของพนักงาน 

คดัเลือกผูแ้ทนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไ้ขในส่วนท่ีรับผิดชอบ 

 

 

4) ประเดน็หลกัที่ตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. การทบทวนวิเคราะห์และ  

    แกไ้ขขอ้บกพร่องของการ 

    จดัการพลงังาน 

1.1 มีการทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการ 

      พลงังานเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปีหรือไม่ 

1.3 มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการ 

      พลงังานครบทุกองค์ประกอบของวิธีการจดัการพลงังานท่ีกาํหนด

หรือไม่ 

2. ผลของการตรวจติดตามและ 

ประเมินการจดัการพลงังาน 

2.1 มีการนาํผลของการตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังานเขา้

สู่การพิจารณาทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการ 

       จดัการพลงังานของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานหรือไม่ 

3. เอกสาร/หลกัฐาน 3.1 มี เอกสาร/หลักฐานแสดงว่ามีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข

ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานเป็นระยะๆอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี

หรือไม่ 
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5) หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

    ของการจดัการพลงังานแต่ไม่ครบทุกองคป์ระกอบ 

    ของวิธีการจดัการพลงังาน 

2.ไม่มีการนาํผลของการตรวจติดตามและประเมิน

การจดัการพลงังานมานาํเสนอคณะทาํงานการ

จัดการพลังงาน เพ่ือทบทวน วิเคราะห์และ

แก้ไขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานใน

รอบปี 

 

3.ไ ม่ มี ผ ล ก ารท บ ท ว น  วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะ แ ก้ไ ข

ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

 

 

4.ไม่ มีการเผยแพร่ผลการประชุมและผลการ

ทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

การจดัการพลงังานให้บุคลากรรับทราบอย่าง

ทัว่ถึง 

 

 

 
 

3.3   การบูรณาการสู่มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน (ISO 50001) 

 

ประเด็นเร่ืองพลงังาน (Energy) และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ก่อให้เกิดการต่ืนตวั

และเล็งเห็นถึงความสําคญัของการประหยดัพลงังานและใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ตั้งแต่

ระดบับา้นครอบครัว ชุมชน จนถึงในระดบัรัฐบาลของแต่ละประเทศท่ีต่างก็มีความมุ่งมัน่ในการกาํหนด

นโยบายดา้นพลงังานท่ีชดัเจน และรณรงค์เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานให้แพร่หลายมากข้ึนเช่นกนั ส่วนดา้น
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ผูป้ระกอบการเองก็พยายามแสวงหาหนทางต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกนัใชพ้ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดย

ทุกภาคส่วนตอ้งเข้ามามีส่วนร่วมและทาํหน้าท่ีของตัวเองในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพลงังาน ให้เกิดการจัด

การพลงังาน (Energy Management) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท่ีจะช่วยประหยดัพลงังาน 

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการท่ีจะตามใหท้นัการการพฒันาอย่างกา้วกระโดดในปัจจุบนัไดน้ั้น 

วิธีหน่ึงคือ การใชม้าตรฐานระบบการจดัการระดบัสากล (International Management System Standards) ท่ี

เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีจะช่วยพฒันาประสิทธิภาพขององค์กร (Organizational Efficiency) และผลิตภาพ 

(Productivity)  โดยองค์กรหลกัท่ีทําหน้าท่ีกาํหนดมาตรฐานระบบจัดการเหล่าน้ี ก็คือ องค์การระหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO)  

 

ดว้ยความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิผลผนวกกบัความสําเร็จในการเจริญเติบโตของ

มาตรฐานระบบการจดัการท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความเห็นพอ้งในระดบัสากล ทางองคก์ารระหว่างประเทศว่า

ดว้ยการมาตรฐาน (ISO) ไดบ่้งช้ีว่าการจดัการพลงังานเป็นประเด็นสําคญัท่ีสมควรไดรั้บการพฒันาและ

ส่งเสริมในเร่ืองของมาตรฐานสากล และเป็นท่ีชัดเจนด้วยเช่นกันว่าผูท่ี้จะใช้มาตรฐานคือภาคส่วน

อุตสาหกรรม โดยมาตรฐานการจดัการพลงังานถูกคาดหวงัวา่จะเขา้ถึงกลุ่มอุตสาหกรรม และในระยะยาวจะ

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ของสาธารณู ปโภคในภาคส่วน

อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 20  

มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 เนน้จุดมุ่งหมายสาํคญัทั้งส้ิน 8 ประการ ไดแ้ก่  

 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการดา้นพลงังานขององคก์ร โดยตอ้งเขา้กบัระบบการจดัการมาตรฐาน            

      ISO 14001 ท่ีองคก์รนั้นๆ ดาํเนินการอยู ่ 

2.  องคก์รนั้นๆ ตอ้งมีการดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานท่ีเป็นรูปธรรม สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงและ 

      ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงดา้นพลงังานอยา่งต่อเน่ือง  

3.  องคก์รนั้นๆ ตอ้งปรับปรุงการใชท้รัพยากรดา้นพลงังานใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน เพ่ือลดค่าใชจ่้ายและเพ่ิม 

      ประสิทธิภาพในการผลิต  

4.  สนบัสนุนใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ในดา้นประสิทธิภาพพลงังาน  

5. องคก์รนั้นๆ ตอ้งควบคุมผูส่้งมอบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดการใชพ้ลงังาน 

      อยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ใชม้าตรฐานน้ีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับเกณฑม์าตรฐานอ่ืนๆ (Benchmarking) การทดสอบ, การวดั,  

      การจดัทาํระบบเอกสารและการรายงานผลการปรับปรุงดา้นพลงังานและการจดัการในโครงการท่ี 

      เก่ียวขอ้งกบัการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปล่อยออกไป  

7. สาํหรับองคก์รท่ีมีสาขาอยูม่ากกวา่ 1 ประเทศ ควรมีแนวทางการดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานท่ีเป็น 

      รูปแบบเดียวกนัทุกสาขา  

8. จดัการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดพฤติกรรมท่ีดีและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัการ 

      ดา้นพลงังาน  
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องค์ประกอบหลกัของ ISO 50001  และการบูรณาการจากระบบการจดัการพลงังาน 

 

ISO50001 การบูรณาการจากระบบการจดัการพลงังาน 

documentation 

scope ทั้งหมด 

Energy baseline ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 2,4) 

Energy key performance indicator ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4) 

Energy policy ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 3) 

Energy goals and targets ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 3) 

Energy manual บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4) 

Document control system บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 1-8) 

 record control system บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี1-8) 

management 

 Energy management representative  

 Energy management  team ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 1) 

Management planning 

Energy data management   ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4) 

Energy impact profile  

Regals& other requirements  

Energy goals, targets and planning ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 5) 

Document control system บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 1-8) 

 record control system บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี1-8) 

operations 

Energy  purchasing   

Systems design & selection  

 systems & process control  บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4) 

Project implementation  บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 5,6) 

Communication ,training ,awareness ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 5,6) 

 Evaluations & review 

monitoring ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4,6,7) 

 Internal audits ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 7) 

  Corrective &prevention action ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี4-7) 

Management review ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี8) 

ดังนั้ น หากมองให้ดีจะเห็นว่าระบบการจัดการพลังงานมีพ้ืนฐานใกล้เคียงกับมาตรฐาน ISO 50001 ซ่ึง

หมายความวา่ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินการตามกฎหมายดงักล่าว มีความเป็นไปไดท่ี้จะผา่นมาตรฐานดงักล่าวได ้ 
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สรุปเน้ือหาวชิา 

 

1. โครงการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของ

โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมดาํเนินการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์ และวธีิการจดัการพลงังานใน โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

2. กฎกระทรวงดังกล่าวมีแนวทางการจัดทําโดยการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ท่ีเป็นสากลดังเช่น 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 

วิธีการจดัการพลงังานแบ่งออกไดเ้ป็น  8 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

3. การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

4. การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

5. การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมการ 

อนุรักษพ์ลงังาน 

6. การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

7. การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

3. การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดาํเนินงานภายในองค์กรซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร ทรัพยากร 

นโยบาย และขั้นตอนการดาํเนินการ โดยมีการทาํงานประสานกนัอย่างมีระเบียบและแบบแผน เพ่ือ

ปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้หรือเพ่ือใหบ้รรลุ หรือรักษาเป้าหมายดา้นพลงังานท่ีกาํหนดไว ้

4. การใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ หมายถึง การใช้พลังงานในปริมาณท่ีมีสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบ

ปริมาณการใชพ้ลงังานโดยรวมทั้งหมด และสามารถบ่งช้ีถึงศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานได ้

5. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน ท่ีจดัตั้งข้ึนควรประกอบดว้ย 

หัวหน้าคณะทาํงาน 1 ตาํแหน่งมาจากตวัแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีมีความสามารถในการดาํเนินการ

ประชุม  มีความเขา้ใจในวิธีการจดัการพลงังาน และเป็นท่ียอมรับภายในองคก์ร 

เลขานุการ 1 ตาํแหน่งควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นพลงังานและดาํเนินกิจกรรมดา้นพลงังานและควรเป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานในองคก์ร 

สมาชิก 3-5 ตาํแหน่งมาจากตวัแทนแผนกหรือหน่วยงานท่ีสาํคญั 

6. ทุกประเด็นในการทาํ Energy Management Matrix หากมีคะแนนมากกว่า 3 หมายถึง ระบบการจดัการ

ดีมาก เป้าหมายคือการรักษาใหเ้กิดความยัง่ยืน แต่หากทุกประเดน็คะแนนนอ้ยกวา่ 3 หมายถึงตอ้งมีการ

พฒันาในทุกประเดน็อยา่งเร่งด่วน 
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7. ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการประเมินศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร 

1. เป็นดชันีในการบ่งบอกถึงตน้ทุนทางพลงังานสาํหรับสินคา้หรือการบริการ 

2. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลงังานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลงังานของ     

องคก์รในอดีตกบัปัจจุบนั หรือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานเบ้ืองตน้กบัโรงงานประเภทเดียวกนั 

3. ใชก้าํหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน  

8. จากสถิติขอ้มูลในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานโดยการนาํมาตรการจดัการพลงังานน้ีมาทดลองใชก้บั

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนท่ีผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยดัจากมาตรการอนุรักษ์

พลงังานจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเบ้ืองตน้ท่ีไม่ตอ้งลงทุนสูง มีผลประหยดัโดยเฉล่ียอย่างนอ้ย

ร้อยละ 5-10 เทียบกบัการใชพ้ลงังานทั้งหมด  

9. แผนอนุรักษ์พลงังานท่ีดี ตอ้งแสดงรายช่ือและวตัถุประสงค์ของมาตรการท่ีจะดาํเนินการ ระยะเวลา 

งบประมาณ  กลุ่มเป้าหมาย  ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการดาํเนินการ และผูรั้บผิดชอบในการดาํเนิน

มาตรการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการ 

10. การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าว ให้รวมทั้ง

การตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยควรทาํเป็นประจาํ อย่างน้อย  

3 เดือนต่อคร้ัง 

11. ในการจดัตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ควรกาํหนดวาระการทาํงานของคณะ

ผูต้รวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผูต้รวจประเมินฯต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซ่ึงอาจ

ประกอบด้วยบุคคลท่ีมาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได ้ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสมและอตัรา

กาํลงัคนขององค์กรนั้น และหากเป็นไปได้รายช่ือคณะผูต้รวจประเมินฯไม่ควรมีช่ือซํ้ ากนักบัรายช่ือ

คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน เพ่ือความเป็นกลางในการประเมิน 

12. เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจดั

การพลงังาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานตามช่วงเวลาท่ี

กาํหนดอยา่งเหมาะสมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

13. ผูต้รวจสอบพลงังานตอ้งจดัทาํรายงานและจดัส่งใหแ้ก่เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

ดงัน้ี 

(1) รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน (Check List) 

(2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน 
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14. ประเดน็ต่างๆท่ีควรระมดัระวงัในระบบการจดัการพลงังาน 

ขั้นตอนที่ 1: คณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน 

ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 1.1 มีการดาํเนินการแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการ 

      พลงังานหรือไม่ 

1.2 มีการจัดทําเป็นเอกสารคําสั่งแต่งตั้ งและลงนามโดย

ผู ้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมหรือไม่ 

2. โครงสร้างของคณะทาํงานฯ 2.1 โครงสร้างของคณะทาํงานฯท่ีแต่งตั้งมีความ  

       เหมาะสมกบัโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคาร 

       ควบคุมหรือไม่ 

3. การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะทาํงานฯ 

3.1 สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัทุกขอ้ของกฎกระทรวง 

      ขอ้ 5 หรือไม่ 

4. การเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ 4.1 ใหบุ้คลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได ้

      รับทราบอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

5. วิธีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้ง

คณะทาํงานฯ 

5.1 วิธีการเผยแพร่มีความเหมาะสมหรือไม่ และมีผลต่อ  

      การรับทราบของบุคลากรอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

6. มีเอกสาร/หลกัฐานยืนยนั 6.1 มีหลกัฐานแสดงวา่บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงวา่มีการแต่งตั้ง 

     คณะทาํงานฯหรือไม่ 

 

หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1. ไม่มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ เป็นเอกสาร 1.  มีคําสั่งแต่งตั้ งคณะทํางานฯ เป็นเอกสารแต่

ไม่ไดล้งนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะทาํงานฯ เลย 

2. มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

    ของคณะทาํงานฯสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัใน 

    บางขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 5 

3.ไม่มีการเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฯ ดว้ย

วิธีการใด ๆ เลย 

3. มีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ ดว้ย 

    วิธีการต่าง ๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/ 

    อาคารควบคุมรับทราบไม่ทัว่ถึง 
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ขั้นตอนที ่2: การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองต้น 

ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1.การประเมินสถานภาพการจดั

การพลงังานเบ้ืองตน้ 

1.1 ใช้ตารางป ระเมิน การจัดการพ ลังงาน  (Energy Management 

Matrix: EMM) หรือไม่ 

1.2 มีการประเมินในหน่วยงานยอ่ยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมหรือไม่ก่อนท่ีจะนําผลการประเมินดังกล่าวมา

พิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และการ

ประเมินตอ้งครบทั้ง 6 องคป์ระกอบตามท่ีกาํหนดใน EMM 

1.3 มีเอกสารหรือแบบประเมินฯ ตามขอ้ 1.2 หรือไม่ 
 

หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1 . ไ ม่ มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ส ถ า น ภ า พ ก า ร จัด

การพลงังานเบ้ืองตน้ทั้งในหน่วยงานย่อยตาม

โครงสร้างและภาพรวมของโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุม 

1. มีการประเมินฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานยอ่ยตาม 

   โครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2. มีการประเมินฯ ตามขอ้ 1 แต่ไม่ครบทั้ง 6 

    องคป์ระกอบท่ีกาํหนดใน EMM 

3. มีเอกสาร/หลกัฐานแบบประเมินฯ ตามขอ้ 1 ไม่ครบ 
 

ขั้นตอนที่ 3: นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1.นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 1.1 มีนโยบายอนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

1.2 จดัทาํเป็นเอกสารและลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม่ 

2. เน้ือหาของนโยบายอนุรักษ์

พลงังาน 

2.1 มีสาระสําคญัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทุกขอ้ในกฎกระทรวง ขอ้ 4 

หรือไม่ 

3. การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์

พลงังาน 

3.1 มีการเผยแพร่ใหบุ้คลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรั้บ   

      ทราบอยา่งทัว่ถึงและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้

3.2 วิธีการเผยแพร่เหมาะสมหรือไม่ และมีผลต่อการรับทราบอยา่ง 

      ทัว่ถึงและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานไดห้รือไม่ 

4. เอกสาร/หลกัฐาน 4.1 มีเอกสาร/หลักฐานยืนยนัว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมได้รับทราบอย่างทั่วถึงและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานได ้
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หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานเป็น

เอกสาร 

1.นโยบายอนุรักษพ์ลงังานไม่ไดล้งนามโดย  

   ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของโรงงานควบคุม/ 

   อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการกาํหนดเน้ือหาสาระสําคญัของนโยบาย

อนุรักษพ์ลงังานเลย 

2. มีการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานสอดคลอ้ง

กบัสาระสาํคญัในบางขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 4 

3.ไม่มีการเผยแพร่นโยบายฯ ดว้ยวิธีการใด ๆ เลย 3. มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  ด้วย

วิธีการต่างๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมได้รับทราบไม่ทั่วถึงและไม่

สามารถปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้

 

ขั้นตอนที่ 4: การประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

ประเดน็หลกัในการตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. การประเมิน ศักยภาพการ

อนุรักษพ์ลงังาน 

1.1 มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังานตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลการตรวจวดั และ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลกัวิศวกรรมท่ีได้จากการประเมิน

ศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานตามขอ้ 1.1 

 

หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานทุก

ข้อ กําห น ด ตาม ห ลัก เก ณ ฑ์ แล ะ วิ ธีก ารต าม ท่ี

รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังานไม่

ครบทุกขอ้กาํหนดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

2. ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ประเมิน ศักยภาพ การอนุ รักษ์พลังงาน ไม่

เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 

 

 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลงังาน 

3-64 

ขั้นตอนที่ 5: การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริม

การอนุรักษ์พลงังาน 

 

ประเดน็หลกัในการตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. การกําหนดเป้าหมายและ

แผนอนุรักษพ์ลงังาน 

1.1 มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังานเป็นร้อยละของ

ปริมาณการใชพ้ลงังานเดิม หรือเป็นระดบัการใชพ้ลงังานต่อหน่ึง

หน่วยผลผลิต (สาํหรับโรงงานควบคุม) หรือระดบัการใชพ้ลงังาน

ต่อหน่วยบริการ (สาํหรับอาคารควบคุม) หรือไม่ 

1.2 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

2. การจัดทําแผนการฝึกอบรม

และแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษพ์ลงังาน 

2.1 มีการจัดทําแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

2.2 แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังานมีความเหมาะสมกบับุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมแต่ละระดบัหรือไม่ 

3. ก า ร เผ ย แ พ ร่ แ ผ น ก า ร

ฝึกอบ รม แล ะแผน กิจก รรม

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

3.1 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลงังานให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

4. ความครบถ้วนและถูกต้อง

ของขอ้มูล 

4.1 ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล การตรวจวดัและ 

      การวิเคราะห์ขอ้มูลวา่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมในทุกมาตรการ  

      อนุรักษพ์ลงังาน (ดา้นไฟฟ้าและดา้นความร้อน) หรือไม่ 

 

หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการกาํหนดเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 

2.ไม่มีการกําหน ดเป้าหมายและแผนอนุ รักษ์

พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี รัฐมนตรี

ประกาศกาํหนด 

3.ไม่มีการกําหนดแผนการฝึกอบรมและแผน     

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

กาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและ

ความร้อนไม่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 
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4.ไม่มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานให้บุคลากร

ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอย่าง

ทัว่ถึง 

2. มี การ เผยแพ ร่แผน การฝึกอบ รม และแผน

กิจกรรมส่งเส ริมการอนุ รักษ์พ ลังงาน แต่

บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

รับทราบไม่ทัว่ถึง 

 

ขั้นตอนที่ 6: การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษ์พลงังาน 

ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. ก าร ดํา เนิ น ก า ร ต า ม แ ผ น

อนุรักษพ์ลงังาน  

1.1 มีการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังาน มีการตรวจสอบและ

วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังานตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์

พลงังานอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหรือไม่ 

2. ความค รบ ถ้วน และความ

ถูกตอ้ง 

2.1 ตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล การตรวจวดั

และวิเคราะห์ขอ้มูล ตามหลกัวิศวกรรมในแต่ละมาตรการอนุรักษ์

พลงังานท่ีไดด้าํเนินไปแลว้ 

3. การติดตามผลการดาํเนินงาน

ของแผนการจดัฝึกอบรมและ

จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม ก า ร    

อนุรักษพ์ลงังาน 

3.1 มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการจดัฝึกอบรมและแผน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

3.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามแผนฝึกอบรม 

      และแผนกิจกรรมส่งเสริมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหรือไม่ 

 
หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

อนุรักษพ์ลงังานและการดาํเนินการตรวจสอบ

และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ

แผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของการ

ปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังานใน

แต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงานไม่ถูกต้องตาม

หลกัวิศวกรรม 

 

2. ไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการ

จัดฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน 

2. ผลการติดตามการจดัฝึกอบรมและ/หรือ การจดั 

    กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไม่เป็นไป 

    ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
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ขั้นตอนที่ 7: การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน 

ประเดน็หลกัที่ต้องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. การตรวจป ระเมิ น การจัด

การพลงังาน 

1.1 การดาํเนินการตรวจประเมินการจดัการพลงังานเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการตรวจประเมินการจดัการพลงังานเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง

ต่อปีหรือไม่ 

2. คําสั่ งแ ต่งตั้ งค ณ ะผู ้ต รวจ

ประเมินการจัดการพลังงาน

ภายในองคก์ร 

2.1 มีคําสั่งแต่งตั้ งคณะผูต้รวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน          

องค์กรเป็นเอกสาร และลงนามโดยผูบ้ริหารระดับสูงหรือเจ้าของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม่ 

2.2 องค์ประกอบของคณะผู ้ตรวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้ ง

คุณวฒิุประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการพลงังานหรือไม่ 

3. การเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะ

ผูต้รวจประเมินฯ 

3.1 มีการเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ ใหบุ้คลากรในแต่

ละหน่วยงานตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

รับทราบอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

4. คณะผูต้รวจประเมินฯ 4.1 มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดาํเนินงานและจดัทาํเอกสาร

การตรวจประเมินหรือไม่ 

4.2 มีเกณฑใ์นการตดัสินใจในการตรวจประเมินใชเ้กณฑอ์ะไร 

5. เอกสาร/หลกัฐาน 5.1 มีเอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงถึงการรับทราบอย่างทัว่ถึงของบุคลากร

ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ 

 

หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีคาํสั่งแต่งตั้ งคณะผูต้รวจประเมินการจัด

การพลงังานภายในองคก์รเป็นเอกสาร 

1. มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินเป็นเอกสาร แต่

ไม่ได้ลงนามโดยผู ้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการตรวจประเมินการจดัการพลงังานตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

2.มีการตรวจป ระเมิน การจัดการพ ลังงาน ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด แต่

ไม่ครบทุกองคป์ระกอบของวิธีการจดัการพลงังาน 

3.ไม่มีการเผยแพร่คาํสัง่คณะผูต้รวจประเมินฯ ให้

บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบ 

3.มีการเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมิน แต่

บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ

ไม่ทัว่ถึง 
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 3-67 

ขั้นตอนที่ 8: การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน 

ประเดน็หลกัที่ตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอยีดการตรวจสอบ 

1. การทบทวนวิเคราะห์และ    

แก้ไขข้อบกพร่องของการจัด

การพลงังาน 

1.1 มีการท บ ท วน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบ กพ ร่องของการจัด

การพลงังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด

หรือไม่ 

1.2 มีการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการ 

      พลงังานเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปีหรือไม่ 

1.3 มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการ 

      พลงังานครบทุกองคป์ระกอบของวิธีการจดัการพลงังานท่ีกาํหนด

หรือไม่ 

2. ผลของการตรวจติดตามและ

ประเมินการจดัการพลงังาน 

2.1 มีการนาํผลของการตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน

เขา้สู่การพิจารณาทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการ 

       จดัการพลงังานของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานหรือไม่ 

3. เอกสาร/หลกัฐาน 3.1 มีเอกสาร/หลักฐานแสดงว่ามีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข

ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานเป็นระยะๆ อย่างนอ้ย 1 คร้ัง

ต่อปีหรือไม่ 
 

 

หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 

1.ไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนอนุรักษ์

พลังงานและการดําเนินการตรวจสอบและ

วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของการ

ปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน

ในแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลงังานไม่ถูกตอ้ง

ตามหลกัวิศวกรรม 

 

2. ไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการจดั

ฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน 

2. ผลการติดตามการจดัฝึกอบรมและ/หรือ การ   

    จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไม่ 

    เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

3 .ไ ม่ มี ผ ล ก า ร ท บ ท ว น  วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ แ ก้ไ ข

ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

 

 

4. ไม่ มีการเผยแพ ร่ผลการประชุมและผลการ

ทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังานใหบุ้คลากรรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
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