บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน
1.1

วัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็น ถึง ประโยชน์ของการ
จัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร กล่าวคือ จะทาให้องค์กรมี การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดาเนินการจัดการพลังงานขึ้น
ภายในองค์กร ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวง ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป
1.2

ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
จากข้อกาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ .ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาได้จาก ภาคผนวก ก) ซึ่งกาหนดให้ โรงงานควบคุม และอาคาร
ควบคุม จาเป็นต้องเริ่มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัด
การพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดาเนินการ ที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดาเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
(3) การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5) การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
(6) การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ ตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ทั้งนี้ โดยรายละเอียดของการดาเนินการในขั้นตอนในข้อ (4) ข้อ (5) ข้อ (6) ข้อ (7) และข้อ (8) ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ด้วย (ดูจากภาคผนวก ข)
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1. การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัด
การพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น
3. การกาหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการ
จัดการพลังงาน

5. การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

6. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
1.3 คานิยาม
1.3.1 การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร
นโยบาย และขั้นตอนการดาเนินการ โดยมีการทางานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบ
บแผน
เพื่อปฏิบัติงานที่กาหนดไว้หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.3.2 การใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ หมายถึง การใช้พลังงาน ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
โดยรวม และสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน
1.3.3 องค์กร หมายรวมถึงโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
1.3.4 คณะทางานด้าน การจัดการพลังงาน หมายถึง กลุ่มบุคคล ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือ เจ้าของ อาคารควบคุม มีหน้า ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการด้านต่าง
ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานทั้งหมด
1.3.5 ผู้ตรวจสอบพลังงาน หมายถึง ผู้มีอานาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1.3.6 พนักงานเจ้าหน้า ที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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1.4 ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
1.4.1 ข้อกาหนด
“ข้อ 5 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทางานด้านการจัด
การพลังงาน รวมทั้งกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้า ที่ และความรับผิดชอบของ คณะทางานด้านการจัด
การพลังงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อานาจหน้าที่ของคณะทางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกของ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการตามกฎกระทรวงนี
” ้
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
1.4.2 ข้อแนะนา
ความสาเร็จของการพัฒนา และนาวิธีการจัดการพลังงาน มาใช้ ภายในองค์กร ที่สาคัญ ที่สุด คือ การมี
คณะทางาน ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของ อาคารควบคุมต้องจัดให้มี
คณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อทาหน้าควบคุมดูแล ดาเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัด
การพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดาเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน ที่ อ งค์กรได้กาหนดขึ้น โดยคณะ ทางานด้าน การพลังงาน ที่ จัดตั้งขึ้น นั้น อาจอยู่ในรูป ของ
คณะกรรมการหรือคณะทางาน (ในคู่มือนี้จะอ้างอิงคาว่า “คณะทางาน ” แทน “คณะ ทางานด้านก ารจัด
การพลังงาน ”) ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ทั้งนี้ต้องมีคาสั่งป ระกาศแต่งตั้ง
คณะทางาน พร้อมทั้งระบุ อานาจ หน้า ที่และความรับผิดชอบของคณะทางานให้ชัดเจน และต้องเผยแพร่ คาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
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(1) เริ่มจากเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของ อาคารควบคุมกาหนดให้มีคณะ ทางานด้านกา รจัด
การพลังงานและควรให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กร
(2) เนื่องจากการจัดให้มีการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง ดังนั้น วิธีการจัดการพลังงานจึง อาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะการ
พัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน (ระยะเริ่มแรก ) และระยะบริหารวิธีการจัด การพลังงาน ทั้งนี้คณะทางานที่จัดตั้ง
ขึ้นมานั้น ต้องมีความเหมาะสมกับระยะการดาเนินการด้วย
(2.1) ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยทั่วไปคณะทางานที่จัดตั้งขึ้นควรประกอบด้วย
ก. หัวหน้าคณะทางาน 1 ตาแหน่ง: มาจากตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสามารถ
ในการดาเนินการประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็น ที่ยอมรับ
ภายในองค์กร
ข. เลขานุการ 1 ตาแหน่ง : เป็นผู้ ที่ มีความรู้ด้านพลังงานและดาเนินกิจกรรมด้าน
พลังงานและควรเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร
ค. สมาชิก 3-5 ตาแหน่ง : มาจากตัวแทนแผนกหรือหน่วยงาน ที่สาคัญ เช่น วิศวกร
กระบวนการผลิต วิศวกรไฟฟ้า หรือ ผู้ที่
มีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค
เช่น ระบบไอน้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น (ในบางกรณี
องค์กรอาจแต่งตั้งเจ้าหน้า ที่ฝ่ายบริหาร
สานักงานหรือเจ้าหน้า
ที่ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยงานในด้าน
เอกสารการประชาสัมพันธ์และการ
กระจายข้อมูล ข่าวสาร หรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีด้วยก็ได้ เพื่อ
พิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณ)
(2.2) ระยะการบริหารวิธีการจัดการพลังงาน การกาหนดโครงสร้างและบุคลากร ที่เหมาะสมมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในระยะยาว โดยต้องกาหนดให้เหมาะสมกับวัฒนธ รรมองค์กร นั้น ๆ
ดังนั้น องค์กรอาจทาการประเมินวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถใช้วิธีประเมินอย่างง่าย ๆ
ได้โดยการตอบคาถาม 2 ข้อ คือ
ก. องค์กรของท่านยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ได้ในระดับใด
(คาตอบ คือ องค์กรยอมรับได้สูงหรือต่า)
ข. องค์กรของท่านมีการมอง /วางแผนงานอย่างไร (คาตอบ คือ องค์กรมีการวางแผน
ระยะสั้นหรือระยะยาว)
เมื่อได้คาตอบเป็น ที่ เรียบร้อยแล้ว องค์กรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยการ
เปรียบเทียบกับรูปที่ 1.2 ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรได้แสดงในตารางที่ 1.1
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ระดับความไม่แน่นอน
ที่ยอมรับได้สูง

การวางแผนระยะสั้น

การวางแผนระยะยาว

ระดับความไม่แน่นอน
ที่ยอมรับได้ต่า
รูปที่ 1.2 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร
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ตารางที่ 1.1 ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมขององค์กร
1. แบบ
Entrepreneurial





2. แบบ Team





3. แบบ Hierarchic








4. แบบ Market






ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร
ยอมรับความเสี่ยงได้สูง
มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น
เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ
ครอบครัว

โครงสร้างทีเ่ หมาะสม
 ควรให้คณะทางานเป็นศูนย์กลาง และต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของ ซึ่งจะทาให้
สามารถดาเนินงานข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ได้
การลงทุนควรมุ่งโครงการที่ให้ผลตอบแทน
สูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว
 ในกรณีที่องค์กรขนาดเล็กมีพนักงานไม่มาก
เจ้าของกิจการอาจจะเป็นหัวหน้า
คณะทางานด้วยตนเอง โดยมีพนักงานใน
องค์กรร่วมเป็นคณะทางาน ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับขนาดขององค์กรนั้น ๆ
มองการณ์ไกลและรับความเสี่ยงได้สูง  คณะทางานควรมาจากตัวแทนของ
มีความเป็นประชาธิปไตยและความ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเพื่อ
ร่วมมือในองค์กรสูง
กาหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน และ
อานาจการตัดสินใจอยูท่ ี่
ช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
คณะกรรมการ
เน้นความอยู่รอดขององค์กร ไม่ชอบ  กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่ ง
ความเสี่ยง
ในโครงสร้างองค์ กร มีขั้นตอนการรายงาน
ผู้นามักเป็นพวกอนุรักษ์นิยม
ที่ชัดเจน มีการทางานเป็นระบบ เช่น
เน้นการควบคุม ความปลอดภัยและ ระบบการรายงานข้อมูล ระบบการติดตาม
ความมั่นใจ
ตรวจสอบ เป็นต้น
คุ้นเคยกับกฎระเบียบ ให้
ความสาคัญกับโครงสร้าง
อานาจการตัดสินใจถูกกาหนด
ภายใต้กฎระเบียบ
มีแนวทางการปฏิบัติขององค์กร
รับความเสี่ยงได้ต่า มองผลระยะสั้น  มีคณะทางานด้านพลังงานย่อยหลาย ๆ
ตอบรับความต้องการลูกค้าได้เป็น
หน่วย โดยมีการทางานขึ้นตรงต่อ
อย่างดี
คณะทางานด้านการจัดการพลังงานกลาง
ผู้บริหารมักเป็นผู้กาหนดแนว
พร้อมทั้ งมีการสร้างระบบการรายงาน
ทางการดาเนินงาน
ข้อมูลการติดตามและการตรวจสอบ
เน้นผลผลิต การแข่งขัน และ
ผลสาเร็จ
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(3) เจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทาหนังสือแต่งตั้งคณะทางาน และ
กาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางานอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง
อานาจหน้าที่ของคณะทางานต้องกาหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระดังนี้
ก. ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมที่กาหนดขึ้น
ข. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
ค. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้มีการดาเนินการดังนี้
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ที่ผ่านมาจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ภายในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ
- ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากรายงาน
ผลการดาเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทาขึ้น
ง. รายงานผลการดาเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
จ. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ โรงงานควบคุมหรือ
อาคาร ควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
ฉ. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ
(4) เจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้
พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ทั้งนี้ให้สื่อสารหรือ เผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งโดยการ
ติดประกาศหรือจัดทาเป็นหนังสือเวียนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับองค์กร (ดูตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้าน
การจัดการพลังงานดังรูปที่ 1.3)

หน้า 1-7
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คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
จึงได้
แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมประสานการทางานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. .................................................... ประธานคณะทางาน
ผู้จัดการโรงงาน
2. .................................................... เลขานุการ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
3. .................................................... คณะทางานฝ่ายมาตรการ
แผนกวิศวกรรม
4. .................................................... คณะทางานฝ่ายประสานงาน
แผนกบุคคล
5. .................................................... คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์
แผนกประชาสัมพันธ์
6. .................................................... คณะทางานฝ่ายอบรม
แผนกการผลิต
7. ........................................................ คณะทางานฝ่ายกิจกรรมฯ
แผนกบัญชี
โดยคณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุ
ที่กมาหนดขึ้น
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่าย ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละ
หน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กาหนดให้มีการดาเนินการดังนี้
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากรายงานผลการดาเนินงาน ที่
หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทาขึ้น
4. รายงานผลการดาเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
6. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าอาคารควบคุมในการดาเนินการตามกฎกระทรวง
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน ที่ ....................... เป็นต้นไป
ลงชื่อ..........................................
(......................................... )
ตาแหน่ง.....(เจ้าของโรงงานควบคุม /อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง ).....

รูปที่ 1.3 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

หน้า 1-8
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โครงสร้างคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

ตัวอย่างที่ 1

ฝ่ ายงานฝึ กอบรม

ตัวอย่างที่ 2

รูปที่ 1.4 ตัวอย่างโครงสร้างคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
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ฝ่ ายงานตรวจสอบ
ดัชนีใช้พลังงานและ
การตั้งเป้ าหมาย
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1.4.3 หน้าที่ของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
หน้าทีข่ องเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคารควบคุม
1. แต่งตั้งคณะทางาน และลงนามคาสั่ง
2. กาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางาน
3. จัดให้มีการเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
4. รับทราบและติดตามการทางานของคณะทางาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดาเนินงาน เช่น
บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น
หน้าทีข่ องคณะทางาน
1. ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ
6. เสนอแนะการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
7. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ในการดาเนินการตามกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.
2552
หน้าทีข่ องพนักงาน
1. รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน และอานาจหน้าที่ของคณะทางาน
2. ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ จัดการพลังงานในหน่วยงานของตน อย่างเต็ม ที่ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการดาเนินการจัดการพลังงานของคณะทางาน
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1.5 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
1.5.1 ข้อกาหนด
“ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณี ที่เป็น การนาวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยพิจารณา
จากการดาเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา ก่อนการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. 2552)
1.5.2 ข้อแนะนา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มนาวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น
อาจจะไม่ทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง เจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคาร
ควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมินสถาน ภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้น สาหรับใช้ในการประเมิน
เปรียบเทียบเพื่อทาให้ทราบถึงการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และ
นาข้อมูล ที่ ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดาเนินการจัด
การพลังงานภายในองค์กรต่อไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหน่วยงานย่อย
ตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึงนาผลการประเมินมาประเมินเป็นภาพรวมของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกครั้ง
ในการประเมิน สถานภาพ เบื้องต้นขององค์กร คณะทางานต้อง ดาเนินการโดยใช้ตาราง ประเมิน การ
จัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ดังตารางที่ 1.6 ในการประเมินสถาน ภาพการจัด
การพลังงานขององค์กร จะพิจารณาองค์ประกอบ ที่สาคัญต่าง ๆ 6 ส่วน คือ นโยบาย การจัดองค์กร การกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสา ร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนน
ระหว่าง 0-4 คะแนน คณะทางานจะต้องทาการประเมินองค์กรในแต่ละส่วนอย่างเป็นกลาง
เพื่อให้ทราบถึง
สถานภาพการจัดการ พลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบัน จากนั้น จึง ทาการกาหนดเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อ
กาหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนี้ จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนาวิธีการนี้มาใช้เป็นครั้งแรก
เท่านั้น เมื่อระบบการจัดการพลังงานดาเนินการไปได้ครบถ้วนตามข้อกาหนดแล้ว ผลจากกา รทบทวน วิเคราะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) จะนาไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุง
วิธีการจัดการพลังงานในรอบต่อไป
ในกรณที ี่โรงงานควบคุมและอาคารควบคมุ เคยสงรายงานการจดั การพลงั งานมาแลว อาจไมตอง
จัดสงการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน แตถามกี ารทบทวนนโยบายอนรุ กั ษพลงั งานควรจะทา
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนและนาไปเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน
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ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอย่างโดยการใช้ตารางประเมินการจัดการด้าน
พลังงาน อาจเริ่มจากการตั้งคาถามเพื่อประเมินการจัดการพลังงานในปัจจุบันขององค์กรตามองค์ประกอบของการ
จัดการพลังงานทั้ง 6 ส่วน (ดังตัวอย่างคาถามในรูป ที่ 1.5) เมื่อได้คะแนนจากการประเมินจากคาถามในทุก
องค์ประกอบแล้ว ให้ทาการลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดตามคะแนน ที่ได้ และทาการวิเคราะห์การจัดการพลังงาน
ของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปร่างของลักษณะเส้น ที่ได้จากการประเมินกับรูปร่างของเส้นแบบต่าง ๆ ที่แสดงใน
ตารางที่ 3.3 เพื่อแปลความหมายหากลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงกับรูปแบบที่กาหนดไว้ ก็ให้ใช้รูปร่างของเส้น ที่มีความ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด
สมมติรูปร่างของเส้น ที่ได้จากการประเมินสถาน ภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่างเป็นดังรูปที่ 1.5 ลักษณะเส้นที่
ได้จะอยู่ในแบบ U-Shaped ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงานมีความ
คาดหวังสูงต่อการจัดการพลังงานภายในองค์กร เนื่องจากมีการกาหนด
นโยบายการจัดการพลังงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุน จากผู้บริหารระดับสูงทั้งทางด้านเงินลงทุนและทรัพยากรใน
ด้านต่าง ๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองค์ประกอบ ที่ 1
และ 6) แต่การดาเนินการด้านการจัดการพลังงานในด้านต่าง ๆ ยังไม่
เป็นตามเป้าหมาย ที่ วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและ
ความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผู้ใช้
พลังงาน) ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินต่าสุด 1 คะแนน)
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นทาให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่ จะจัดทาขึ้นของโรงงานตัวอย่าง จาเป็นต้องมุ่งเน้นในการจัด
โครงสร้างขององค์ กรให้ให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน ด้านการจัดการพลังงาน โดยต้องกาหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะทางานเข้ามารับผิดชอบในการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งกาหนดอานาจและหน้า ที่
ของคณะทางาน ดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่ จัดทาขึ้นจาเป็นต้องระบุให้มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนั กงานทุก
คนในองค์กร รับทราบ และ เพื่อนาไปสู่ความร่วมมือและประสานงา นในการดาเนินงาน ด้านการจัดการพลังงาน
รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
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ตารางที่ 1.2 ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)
ระดับ
คะแนน
4

1. นโยบายการจัดการพลังงาน

2. การจัดองค์กร

3.การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร

1.1 มีนโยบายการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร 2.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการอนุรักษ์ 3.1 มีแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรม 4.1 มีการจัดทาระบบการจัดเก็บและการ
5.1
และลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง โดย
พลังงาน ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง
ทีช่ ัดเจนซึ่งจัดทาขึนโดยคณะท
้
างานฯ โดย
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
เพื่อดาเนินการ และตรวจสอบผลการ
ความเห็นชอบของผู้บริหารเพื่อกระตุ้นและ
การประหยัดพลังงานระหว่างผู้บริหารกับ
ขององค์กร มีการเผยแพร่ให้กับพนักงาน
ดาเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร มี
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกระดับ มี
พนักงาน มีการกา หนดวิธีการสื่อสาร ที่
ทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายฯ
การกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการแต่
จิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ชัดเจนรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ละมาตรการทีช่ ัดเจน และมีการเผยแพร่ให้
พลังงาน
ของการสื่อสาร เพื่อหาข้อบกพร่องและแนว
ระดับสูง
พนักงานทราบอย่างทั่วถึง
ทางแก้ไข

5. ประชาสัมพันธ์

6. การลงทุน

กาหนดให้การเผยแพร่โครงการอนุรักษ์

6.1 มีการจัดสรรงบประมาณประจาปีเพื่อเป็น

พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อให้พนักงาน
ทุกระดับได้รับทราบคุณค่าของการประหยัด
พลังงาน และผล ของการดาเนินการจัด

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการพลังงาน โดย
พิจารณาถึงความสาคัญของโครงการเป็น
หลักทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การพลังงานอย่างสม่าเสมอ

3

1.2 มีนโยบายฯทีช่ ัดเจนโดยจัดทาเป็นเอกสาร 2.2 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการอนุรักษ์ 3.2 ไม่มีการกาหนดแผนการอบรมฯ หรือ
4.2 ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร 5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินโครงการ 6.2 พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรัก ษ์
พลังงานโดยผู้บริหารระดับสูง แต่การ
แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้รับการสนับสนุน
กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยให้คณะทางานฯ
ข้อมูลทีช่ ัดเจนโดยให้คณะทางานฯ และ
อนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
พลังงานทีใ่ ห้ผลตอบแทนการลงทุนสูง
ก
าหนดอ
านาจหน้
า
ท
ม
่
ี
ข
ี
อบเขตจ
ากั
ด
และไม่
จากผู้บริหาร มีการเผยแพร่นโยบายฯ แต่
เป็นช่องทางหลักในการดาเนินการกระตุ้น
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานเป็นช่องทางหลัก
ให้แก่พนักงานบางระดับอย่างสม่าเสมอ
ชัดเจนมีการเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งฯ แต่
พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง
และสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ
เฉพาะในกลุ่มทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง
โดยตรง

2

1.3 มีการจัดทานโยบายฯ เป็นเอกสาร แต่ยังไม่ 2.3 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทาหน้า ที่ในการ 3.3 คณะกรรมการ/คณะทางานด้านการอนุรักษ์ 4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจทาหน้าที่ในการ 5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน 6.3 พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์
ชัดเจนในบางข้อ ไม่กาหนดให้นโยบายฯ
ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานและรายงานผล
พลังงานเป็นผู้ดาเนินการเป็นครั้งคราว
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
และการประหยัดพลังงานให้กับพนักงาน
พลังงานทีม่ ีระยะเวลาคืนทุนเร็ว
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานขององค์กร ต่อคณะกรรมกา ร/คณะทางานด้านการ
การประหยัดพลังงานและประเมินผลการ
เป็นครั้งคราวซึ่งอาจทาโดยเป็นหนังสือเวียน
ไม่ได้มีการลงนามและการสนับสนุนจาก
อนุรักษ์พลังงานเพือ่ พิจารณาและสรุปผล
สือ่ สารดังกล่าวเป็นครั้งคราว
แจ้งให้ทราบการประชุมชี้แจง เป็นต้น
ผู้บริหารและไม่มีการเผยแพร่นโยบายฯ ให้
การดาเนินงานต่อผูบ้ ริหาร
พนักงานทราบ

1

1.4 มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้จัดทาเป็นเอกสาร
เป็นเพียงการมอบหมายหรือชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติโดยวาจา

2.4 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ดาเนินการ
และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรง

3.4 มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการโดย
วิศวกรเป็นผู้ให้ข้อมูลการใช้และประหยัด
พลังงานกับผู้ใช้พลังงานโดยตรง เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้ประหยัดพลังงาน

4.4 มีการจัดทาสรุปรายงานการใช้พลังงาน
และการประหยัดพลังงานอย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในฝ่าย
ของตนเอง

5.4 มีการแจ้งให้พนักงานทราบข้อมูลอย่างไม่
เป็นทางการ เช่น การแจ้งให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการใช้พลังงานภายในฝ่ายของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

6.4 พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์
พลังงานทีม่ ีการลงทุนต่า

0

1.5 ไม่มีการกาหนดนโยบายฯ และแนวทาง
การปฏิบัติทชี่ ัดเจน

2.5 ไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

3.5 ไม่มีการติดต่อหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้และการประหยัดพลังงานให้กับ

4.5 ไม่มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณการใช้พลังงานและ
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน

5.5 ไม่มีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
ใด ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการอนุรักษ์

6.5 ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในการป รับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการ

ผู้ใช้พลังงาน
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พลังงานและการจัดการพลังงาน

อนุรักษ์พลังงานในด้านอื่น ๆ

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

คาถาม องค์กรไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน

ใช่

ไม่ใช่
คาถาม มีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการจัดทาเป็นเอกสาร
เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา

ใช่

ไม่ใช่
คาถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ชัดเจนในบางข้อ และ
ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ

ใช่

ไม่ใช่
คาถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทั่วถึง

ใช่

ไม่ใช่
องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็นเอกสารลงนามและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบาย

ใช่

คะแนน

0
1

2

3

4

รูปที่ 1.5 ตัวอย่างคาถามเพื่อการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

U-Shaped

(ก)

(ข)
รูปที่ 1.6 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 1.3 ลักษณะเส้นแบบต่างๆ และการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพ
การจัดการพลังงาน
ลักษณะเส้น
1. High Balance

รายละเอียด

การวิเคราะห์

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ยั่งยืน

2. Low Balance

ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3

3. U-Shaped

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูง ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงิน
กว่าประเด็นอื่น ๆ
ลงทุน ที่ดี แต่ต้องพัฒนาในด้านอื่น ๆ เช่น การกระตุ้น
และการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน การจัดทาระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เป็นต้น

4. N-Shaped

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนต่า การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทาระบบข้อมูลข่าวสาร ที่
กว่าประเด็นอื่น ๆ
ดี ไม่ช่วยทาให้การจัดการพลังงานประสบผลสาเร็ จ
เพราะไม่มีการกาหนดนโยบาย ที่ ดี และไม่มีการ
สนับสนุนเงินลงทุนหรือสนับสนุนเงินลงทุนน้อยมาก

5. Trough

1 ประเด็นมีคะแนนต่ากว่า
ประเด็นอื่น

ประเด็น ที่ล้าหลัง เช่น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจทาให้ระบบการ
จัดการพลังงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

6. Peak

1 ประเด็นมีคะแนนสูงกว่า
ประเด็นอื่น

ความสาเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุด เช่น การกระตุ้น
และการสร้างแรงจูงใจ หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
อาจเป็นการสูญเปล่า เพราะประเด็นอื่น ๆ ยังล้าหลัง
มาก ทาให้ระบบไม่ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านนโยบาย
และการลงทุน

7. Unbalanced

มี 2 ประเด็นหรือมากกว่า ที่ มี ต้องรีบพัฒนาประเด็น ที่ มีคะแนนต่าให้สูงขึ้นกว่า
ค่าเฉลี่ยโดยเร็ว
คะแนนสูงกว่าหรือต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย
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ต้องมีการพัฒนาในทุกประเด็นอย่างเร่งด่วน

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

1.5.3 หน้าที่ของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
หน้าทีข่ องเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดู แล และให้คาแนะนาการประเมินสถานการจัดการพลังงาน เบื้องต้น และให้การสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งงบประมาณและกาลังคนที่จาเป็นต่อการดาเนินการ
หน้าทีข่ องคณะทางาน
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน
หน้าทีข่ องพนักงาน
1. ให้ความร่วมมือในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
2. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

1.6 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1.6.1 ข้อกาหนด
“ข้อ 4 ในการจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจตั้ง
คณะทางานเพื่อช่วยจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงานก็ได้
นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจานงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม โดยจัดทาเป็นเอกสารและลงล ายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม และ
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่ เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงาน ที่ ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยปิด
ประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากร
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. 2552)
1.6.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกากับดูแลให้มีการดาเนินการจัดการด้านพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องดาเนินการ ดังนี้
 กาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่ จัดทาขึ้นนั้นต้องมีเนื้อหาหรือข้อความ ที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกาหนด
(ดูหัวข้อ (1)) โดยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทาเป็นเอกสาร ที่สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อโดย
เจ้าของ โรงงานควบคุม และ เจ้าของอา คารควบคุม หรือ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจานงในการจัดการพลังงาน และ
ใช้ในการสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องดาเนินการเผยแพร่
นโยบายอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ (ดูหัวข้อ (2)) ให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบ และใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่เจ้าของโรงงาน ควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุมจัดทาขึ้นนั้น ต้องมีเนื้อหาและสาระสาคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1.1) ข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน” หรือเป็น ภาระหน้า ที่
ส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อเป็นการแสดงข้อผูกมัด และความรับผิดชอบด้านการใช้พลังงานของ
องค์กร
(1.2) ข้อความที่บ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานทีใ่ ช้ ซึ่งมี ความหมายว่า
นโยบายอนุรักษ์พลังงานจะต้องให้ความสาคัญให้เหมาะสม สอดคล้อง กับลักษณะและปริมาณ
พลังงาน ที่ใช้ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักส่วนหนึ่ง ดังนั้น
นโยบายอนุรักษ์พลังงานควรเป็นนโยบายหลักและให้ความสาคัญสูง เพื่อให้เหมาะสมกับ
ปริมาณพลังงานที่ใช้ เป็นต้น
(1.3) ที่ บ่งบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน เช่น องค์กรต้องดาเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(1.4) ข้อความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น
องค์กรจะดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น
(1.5) ข้อความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร ให้มี อย่างพอเพียง ในการดาเนินการตาม
วิธีการจัดการพลังงาน หมายความว่า องค์กร ต้องมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดาเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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(2) การดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่ เป็นรูปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องทาการเผยแพร่และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งอาจทาได้โดยการติดประกาศ การจัดทาเป็นเอกสารแจกให้กับพนักงานทุกคน การใช้เสียงตามสาย
หรือการส่งนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้คณะทางานอาจจัดทาเอกสารรายชื่อ
ของพนักงานทุกคนในองค์กรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่กาหนดขึ้นนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร

(3) ขั้นตอนในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(3.1) คณะทางานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของ อาคารควบคุม เพื่อจัดทา
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในกรณี ที่ โรงงานควบคุม และ อาคารควบคุมเริ่มนาวิธีการจัด
การพลังงานมาใช้ในองค์กรเป็นครั้งแรก จาเป็นต้องนาผลประเมินสถาน
ภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ส่วนในกรณี ที่โรงงานควบคุ ม
และอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ให้นาผลการทบทวนและวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานปีที่ผ่านมา มาประกอบการกาหนดนโยบาย
(3.2) การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์ก รต้องครอบคลุม รายละเอียด ตามหัวข้อ (1)
เป็นอย่างน้อย
(3.3) เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล้ว คณะทางานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ซึ่งอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม และข้อสรุปที่เกิดจากการประชุม และจัดทาเป็นเอกสารนโยบายเพื่อนาเสนอเจ้าของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงลงลายมือชื่อในนโยบายต่อไป
(3.4) คณะทางานแถลงนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อพนักงาน ซึ่งอาจทาได้โดยการติดป้ายประกาศ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานหน้าประตูทางเข้าองค์กรและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตัวอย่าง
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ประกาศในรูป ที่ 1.7) และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ทาให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(3.5) ภายหลังการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้มีกา
รแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายที่กาหนดขึ้น ทั้งนี้อาจทาโดยออกแบบสารวจความคิดเห็นหรือจัด
ประชุมภายในองค์กร แล้วนาผลสารวจที่ได้เสนอต่อ ที่ประชุมทบทวนกับคณะผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่กาหนดขึ้นกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันของ
องค์กร
1.6.3 หน้าทีข่ องบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หน้าทีข่ องเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. กากับให้มีการจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อ
2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ ให้พนักงานทุกคน
รับทราบและปฏิบัติตาม
หน้าทีข่ องคณะทางาน
1. กาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดทานโยบายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์
2. ดาเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่าง
แถลงการณ์ ติดประกาศ ทาโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นต้น
หน้าทีข่ องพนักงาน
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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ๆ ที่ เหมาะสม เช่น
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ประกาศ

............

.

นโยบายอนุรักษพลังงาน
บริษัท ศรีส ยาม จากัด ไดดาเนินกิจการผ ลิตยางร ถยนต เพื่อจาหนายทั้งภายใ นประ เทศและตางประ เทศ ตั้งแตปี
พ.ศ. 2525 เนื่องจากในภาวะปจ จุบัน ประเทศชาต ิกาลัง ประสบปญหาดานพลั งงาน ซึ่ง เปนปญ หาที่ม ีความสาคัญและมี
ผลกระทบตอการดารงชีวติ ของพนักงานและเศรษฐกิจของชาติเปนอยางมาก ดังนั้นทางบริษัท ฯ จึง ไดด าเนินการนา ระบบ การ
จัดการพลังงานมาประยุกตใชภายในบริษัท ตั้งแตปี พ.ศ.2550 ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นวา การอนุรักษพลังงานเปน สิ่งสาคัญและเป็น
หนาที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องรวมมือกันดาเนินการจัดการพลังงานอย่างตอเนื่องใหคงอยู่ตอไป
ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดกาหนดนโยบายอ นุรักษพลังงานเพื่ อใชเปนแนวทางการดาเนิ นงานดานพลังงานและเพื่อ
ส่งเสริมการใช้พลัง งานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน ดังต่อไปนี้
1. บริษัทจะดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกาหนดให้การอนุรักษพลังงาน เป็นสวน
หนึ่งของการดาเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานขององคกรอยางตอเนื่องและเหมาะสม กับธุรกิจ
เทคโนโลยีที่ใช และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี โดยตั้งเปาหมายที่จะลดการใชพลังงานลงรอยละ 2 ของการใชพลัง
งานต่อหนวยผลิตภัณฑใ นปีที่ผานมา
3. บริษัทจะกาหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหน้าที่ความรับผิด ชอบของเจาของ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท ุกระดับ ที่
จะใหค วามรวมมื อในการปฏิบัติต ามมาตรการ ที่กาหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานตอ คณะทางา นด้านการ
จัดการพลังงาน
5. บริษัทจะใหการสนับสนุน ที่จาเปนรวมถึงทรัพ ยากรดานบุคลากร ดานงบประมาณ เวลาในการทางานการฝึก อบรม
และการมีสวนร่วมในการนาเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผูบริหารและคณะทางานดานการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการ ดา เนิน
งานด้านพลังงานทุกปี
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ...................................................
ลงชื่อ .....................................................................
(..........................................................)
ตาแหนง ...(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง)...

รูปที่ 1.7 ตัวอย่างประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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1.7 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
1.7.1 ข้อกาหนด
“ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงาน ที่มีนัยสาคัญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา : กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
1.7.2 ข้อแนะนา
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
เริ่มจากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ กล่าวคือเป็น
การมุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ ที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วน ที่สูง ว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและ
เป็นไปตามข้อกาหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจากนั้นจึงนาข้อมูล ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ประโยชน์ทไี่ ด้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ
ก. เป็นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานสาหรับสินค้าหรือการบริการ
ข. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
ของ
องค์กรในอดีตกับปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน
ค. ใช้กาหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงาน ของทุกฝ่ายหรือแผนก ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้พลังงาน โดยเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปี ที่ผ่านมา และจัดทา
ข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพรวมขององค์กร
(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
(2.1) การประเมินระดับองค์กร
เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยขั้นแรก
ต้องทราบข้อมูลของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ
TOD หรือ TOU) จานวนและขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้งแล้ว จึง เก็บข้อมูลการใช้พลังงานใน
รอบปี ที่ ผ่านมาตั้งแต่เดือน มกราคมจนถึง เดือน ธันวาคม โดยพิจารณา จากบิลค่าไฟฟ้า
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งคานวณหาสัดส่วนการใช้พลังงาน
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ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแยกตามระบ บการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การทาความเย็น อัดอากาศ การผลิต อื่น ฯลฯ)
การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ
ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในอดีต เช่น องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลง หรือ
เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีกาลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น
ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารอื่น ที่มีกระบวนการผลิต ที่
คล้ายกันหรือขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี)
(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือ การบริการ ทาได้โดยการ
หาค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงาน
ต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ดังนี้
สาหรับโรงงานควบคุม ปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น
น้าหนักของเส้นใย ในกรณีที่โรงงานเป็นโรงงานปั่นเส้นด้าย เป็นต้น
สาหรับอาคารควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็น จานวนห้องพัก ที่
จาหน่ายได้ในกรณีของโรงแรม หรือ จานวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) ในกรณี
ของอาคารทั่วไป เป็นต้น
(2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร หลัก แต่ละ
ตัว โดยการประเมินการใช้พลังงาน ที่ มีนัยสาคัญใน
กระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณ
การใช้พลังงาน ชั่วโมงการทางาน และวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละ
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ที่มีการใช้ในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม
ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทนี้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ กาหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข
ในส่วนรายละเอียด ศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทที่ 2
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1.7.3 หน้าที่ของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการประ เมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตา ม
ประกาศกระทรวงฯ
หน้าทีข่ องเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการดาเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าทีข่ องคณะทางาน
1. รวบรวมและจัดทาข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงาน สาหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปีที่ผ่านมา
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจาเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม)
3. จัดทาแบบบันทึกการใช้พลังงานของเครื่องจักร /อุปกรณ์หลัก ที่มีนัยสาคัญของการใช้พลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใช้พลังงาน ค่าประสิทธิภาพหรือ
สมรรถนะการใช้พลังงาน และค่าปริมาณการสูญเสียพลังงาน
หน้าทีข่ องพนักงาน
ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน และการประเมินการใช้พลังงาน
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1.8 ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
1.8.1 ข้อกาหนด
“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกาหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงานของพลังงาน ที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกาหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงาน ที่ใช้เดิม หรือ
กาหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาเนินการ การลงทุน และผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ ง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และ
สร้างจิตสานึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
1.8.2 ข้อแนะนา
วิธีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพื่อค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน เจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้ าของอาคารควบคุมต้องกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน และรวมทั้งจัดทาแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้มีแผนงานที่จะดาเนินการให้ บรรลุสู่ เป้าหมาย ที่กาหนดไว้ ได้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรของโรงงา นควบคุมและอาคารควบคุมดาเนินการ
อนุรักษ์พลังงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและแผนฯ ที่กาหนดไว้
เมื่อดาเนินการจัดทาเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้
พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ โดยมีข้อแนะนาในการดาเนินการดังนี้
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

(1) การกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
แนวทางการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการ
ที่ ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือ ที่ในบางครั้งเรียกว่า
“Fishbone Diagram” เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผล ที่ ได้รับ (Effect) คืออุปกรณ์
ประสิทธิภาพต่าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 1.8) และพิจารณาทีละประเด็น
/

สาเหตุที่อาจเป็นไป

ผลที่ได้รับ

(Effect)

รูปที่ 1.8 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram)
เริ่มจาก เครื่องจักร /อุปกรณ์ วิธีการทางาน วัสดุ ที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็น
สาเหตุที่ทาให้มีการใช้พลังงานสูงได้จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว
ลาดับถัดไปคือการกาหนดมาตรการที่เหมาะสม เช่น หากหนึ่งในสาเหตุ ที่ทาให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูง
กว่าค่าเฉลี่ย คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรกาหนดคือการปรับปรุงให้อากาศใช้
มีอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่งอาจทาโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House ก็ได้ เป็นต้น รูป ที่
1.9 แสดงแนวทางในการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ที่กาหนดให้องค์กร ที่นาระบบการจัดการพลังงานมา
ประยุกต์ใช้ต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันทีม่ ีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย

 ควบคุมการทางานแนวทางเดิมให้ดีขึ้นโดยการใช้ Standard Operating Procedures
(สาเหตุที่พบจากการทา Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน)

 การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยพิจารณาจากBest Practices (สาเหตุทพี่ บจากการทา
Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการทางาน) การปรับปรุงงานซ่อมบารุง โดย
พิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance
(TPM) ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance,
Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance ทั้งนี้ องค์กรไม่
จาเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรนาองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพ/ความพร้อมมาใช้ (สาเหตุที่พบจากการทา Cause – and - Effect Analysis คือ
เครื่องจักร/อุปกรณ์) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต(สาเหตุที่พบจากการ
ทา Cause - and - Effect Analysis คือวัสดุที่ใช้)
(1.2) การปรังปรุงสิ่งทีม่ ีอยู่ เช่น การปรับสภาพของCompressor House เพื่อให้ Air Intake มี
อุณหภูมิลดลง เป็นต้น
(1.3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งทีม่ ีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สูง
กว่าของเดิมเพื่อช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต
Compressed Air ขององค์กร เป็นต้ น
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

การควบคุมการทางาน (ลักษณะเดิม ) โดยใช้
Standard Operating Procedures (SOP)
การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยพิจารณาจาก
Best Practices

Preventive Maintenance

การใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การปรับปรุงงานซ่อมบารุง
(Total Productive Maintenance)

Corrective Maintenance
Maintenance

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
(Process Efficiency Improvement)

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ปรับอุปกรณ์

การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ (Minor Changes)
ปรับสภาวะแวดล้อม
การเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Replacements)
การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงขึ้น

รูปที่ 1.9 แนวทางการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
หน้า 1-29

Prevention
Breakdown Maintenance

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

(2) การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่กาหนดตามแนวทาง ที่ กล่าวไปแล้วในข้อ (1) องค์กร
ตัดสินใจกาหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความสาเร็จในการกาหนดเป้าหมายมี
อยู่ 3 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผูก้ าหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต การ
กาหนดเป้าหมายโดยวิธีนี้เป็นการกาหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อให้องค์กรใช้
ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว
ซึ่ง
ในทางปฏิบัติ อาจจะ ไม่สามารถบรรลุสู่จุดหมาย ที่ตั้งไว้ทั้งหมด แต่องค์กรก็จะ
ได้รับผลประหยัดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจากความพยายามดังกล่าว
แนวทางที่ 2 การใช้ค่าต่าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยทาได้ หรือการใช้
ค่าต่าสุดในแผนภูมิ ที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงาน ที่ ใช้กับตัวแปร
(driver) ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับ
ปริมาณไอน้า ที่ ผลิตได้ ดังแสดงในรูป ที่ 1.10 เส้นทึบเป็นค่ าเฉลี่ยระดับ การใช้
พลังงานในอดีตในขณะที่เส้นปะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดการใช้พลังงาน ที่ต่าสุด
และเป็นเส้นกาหนดเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานนั่นเอง

(ค่าเฉลี่ย)
(เป้ าหมาย)

รูปที่ 1.10 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้าที่ผลิตได้
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางที่ 3 การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ ที่ ได้จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
(Benchmarking) : วิธีนี้เป็นการใช้ค่า ที่ดีในลาดับ ถัดไป เพื่อนามากาหนดเป็น
เป้าหมายของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พบว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจาเพาะ
(SEC) ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ค่าที่ดี
ที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองค์กรอาจกาหนดเป้าหมายให้ค่าการใช้
พลังงานจาเพาะที่ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.29 GJ/Ton เป็นต้น
ในการจัดทาทั้งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานนั้น คณะทางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับ
คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดและ
ข้อเสนอแนะ โดยการนาข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ตลอดจนผลการ
ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ซึง่ รวบรวมหรือจัดทาขึ้น
ไว้แล้วใน ขั้นตอนที่ 4 มาใช้พิจารณาประกอบการจัดทา
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยในการจัดทาเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงชื่อมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและตั วชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินการ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งกาหนดเป็นร้อยละของการใช้พลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่กาหนดไว้เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งจากสถิติข้อมูลในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการนามาตรการจัดการพลังงานนี้มา
ทดลองใช้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนทีผ่ ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์
พลังงานจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้นทีไ่ ม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่ างน้อยร้อยละ 510 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด ดังนั้นเจ้าของโรงงาน ควบคุมและ เจ้าของอาคารควบคุมควรตั้งเป้าหมาย
อนุรักษ์พลังงานให้มีการประหยัดได้อย่างน้อยร้อยละ 1 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 1.4 ตัวอย่างตารางสรุปเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
เป้าหมายการประหยัด
ลาดับที่

ไฟฟ้า

มาตรการ
กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

ด้านไฟฟ้า

รวม
ด้านความร้อน

รวม
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ชนิด

เชื้อเพลิง
ปริมาณ
หน่วย
(หน่วย/ปี) เชื้อเพลิง

บาท/ปี

ร้อยละ
ผลประหยัด

เงินลงทุน
(บาท)

ระยะเวลา
คืนทุน
(ปี)

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

(3) วิธีการจัดทาแผนอนุรักษพลังงาน
ส าหรับ การจัด ท าแผนอ นุรัก ษพ ลังงานนั้น เนื่อ งจากวัต ถุปร ะสงคข องการจัดใ หมีวิธีก ารจัด
การพลงั งานขึ้น ในองคก รกเ็ พือ่ ใหบรรล เุ ปาหมายอนุรกั ษพลงั งาน แลวยงั มวี ตั ถปุ ระสงคเ พือ่ ใหเกิดการอนรุ กั ษ
พลังงานที่ยงั่ ยืน
ทั้งนี้ แผนอนุรัก ษพ ลัง งานที่ดี ตอ งแสดงรายชื่อ และวัตถุป ระสงคข องมาตรการที่จ ะดาเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการดาเนินการ และผรู บั ผิดชอบในการดาเนิน
มาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ (ตัวอยางตารางสรุปแผนอนุรักษพลังงานแสดงในตารางที่ 1.5)
(4) วิธีการจัดทาแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สาหรับ การฝก อบร มและกิจ กรรมเพื่อ สง เสริม การอนุรัก ษพ ลังงา นควรจะตอ งปร ะกอบ ดว ย
รายละเอยี ดเกยี่ วกบั ชือ่ื หลกั สตู รการฝกอบรมหรอื กจิ กรรมเพื่อ สงเสรมิ การอนรุ กั ษพลังงาน กลุมุ เปาหมายของ ผู
อบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม และผรู บั ผดิ ชอบในการฝกอบรมแตละหลกั สตู รหรอื กิจกรรมเพื่อ สงเสริม กา
รอนรุ ักษพลงั งาน (ตวั อยางตารางสรปุ แผนการฝกอบรมและกจิ กรรมสงเสรมิ การอนรุ ักษพลงั งาน แสดงในตารางทีี่
1.6)
ตารางที่ 1.5 ตัวอย่างตารางสรุปแผนอนุรักษ์พลังงาน

ลาดับที่

มาตรการ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เริ่มต้น า สิ้นสุด
(เดือน/ป)

(เดือน/ป)

เงินลงทุน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 1.6 ตัวอย่างตารางสรุปแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับที่

หลักสูตร

กลุ่ม
ผู้เข้าอบรม

เดือน
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ ม.ี ค. เม.ย พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ลาดับที่

กิจกรรม

กลุ่ม
ผู้เข้าร่วม

เดือน
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ ม.ี ค. เม.ย พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายละเอยี ดในการจัดทาเปาหมายและแผนอนุรัก ษพลงั งาน แผนการฝกอบรมและกิจ กรรมเพื่อสงเส
ริมการอนุรักษพลังงาน ศกึ ษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดทารายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดทาโดย พพ.
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

1.8.3 หน้าทีข่ องบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และบุคลากร
ที่จาเป็นต่อการดาเนินการ
หน้าที่ของคณะทางาน
1. กาหนดและจัดทาเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อกาหนด
2. ดาเนินการวางแผนและจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
3. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมและกิจกรรม
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทาประวัติการฝึกอบรมของ
พนักงานทุกคน
5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
หน้าที่ของพนักงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือกับคณะทางานในการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้ง
เข้าร่วมฝึกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

1.9 ขั้นตอนที่ 6 การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
1.9.1 ข้อกาหนด
“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงานที่จัดทาขึ้นตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลั งงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
1.9.2 ข้อแนะนา
ภายหลังจากที่เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ผ่านการอนุมัติจากเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารสูงสุด แล้ว
คณะทางานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมถึง
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานหรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ คณะทางานจะต้องดาเนินการค้นหาสาเหตุว่าทาไมการดาเนินงานจึงไม่
ประสบผลตามที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงให้การทางานบรรลุตามเป้าหมาย
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้ง การตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะทางานควรดาเนินการดังนี้
(1) ควบคุมให้มีการดาเนินมาตรการตามระยะเวลา ที่กาหนดในแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึกอบรมฯ โดยการให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการรายงานผลการดาเนินการ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคอย่างสม่าเสมอ โดยการรายงานความก้าวหน้าอาจระบุในรูปของเปอร์เซ็นต์ของผลสาเร็จ
ในการดาเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดาเนินการ ในกรณีที่มีความจาเป็น
(2) ตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ ที่กาหนดไว้
(3) หากมาตรการใดมีการดา เนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายอาจใช้วิธี ที่ เรียกว่าไดอ ะแกรมแบบก้างปลา (Fishbone
Diagram) ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรูปที่ 1.11) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสรุปผล ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นไว้ในรายงานผลการดาเนินงานต่อไป
(4) สาหรับมาตรการที่ดาเนินการแล้วเสร็จตาม ที่กาหนดไว้ คณะทางานต้องจัดให้มีการดาเนิน การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งนี้อาจมอบหมายให้พนักงาน ที่
รับผิดชอบมาตรการนี้เป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้กับคณะทางาน อีก
ทีหนึ่ง
(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ดังกล่าว ให้
รวมทั้ง การตรวจสอบและวิ เคราะห์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน โดยควรทาเป็น
ประจาอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ จัดทาเป็น รายงาน เสนอให้ เจ้าของโรงงานควบคุม และ
เจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยในรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วย
 ผลสรปุ การตดิ ตามการดาเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยระบชุ ื่อมาตรการอนุรักษ
พลัง งาน สถานภาพการดาเนินงาน และปญ หาและอุป สรรคในการดาเนิน งาน (ตัวอยางตารางสรุป ผลการ
ติดตามการดาเนนิ การตามแผนอนุรักษพลังงานแสดงอยูใน ตารางที่ 1.9)
 ผลการตรวจสอบและวิเ คร าะหก ารปฏิบัติต ามมาต รการอนุรัก ษพ ล ัง งาน แยกตาม
มาตรการ ดานไฟฟา และมาตรการดานความรอ น โดย ระบุชื่อ มาตรการอนุรัก ษพ ลังงานที่ดาเนิน การแตละ
มา ตรการ ระยะเวลากา รดาเนิ นการแตล ะมาตรการตามแผนอนุร ัก ษพ ล งั งานและระยะเวลาที่ เ ก ดิ ขึ้นจร งิ
สถานภาพการ ดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินลงทุนตามแผนและเงินลงทุนที่เ กดิ ขึ้นจรงิ ผลการอนุรัก ษพ ลังงาน
ตามแผนและที่ เ ก ดิ ขึ้นจร งิ ปญ หาและอ ปุ สรรคในระหวา งการดาเนิน การ ความคิดเห็น และขอ เสนอแนะ
(ตัวอยางตารางผลก ารตรวจสอบ และวิเคร าะหก ารป ฏิบัติตามเปา หมายและแผ นอ นุรัก ษพ ลังงาน ส าหร ับ
มาตรการอนุรักษพลังงานแสดงอยูใน ตารางที่ 1.7 และ ตารางที่ 1.8)
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 ผลสรุปการติดตามการดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลัง งาน โดยระบุชื่อ หลัก สูต รการฝก อบรมหรือ กิจ กรรมเพื่อ สง เสริม การอนุรัก ษพ ลัง งาน สถานภาพการ
ดาเนินการ ปญหาและอปุ สรรคในการดาเนนิ การ (ถาม)ี และจานวน ผเู ขาอบรม (ตวั อยางตารางสรปุ สถานภาพ
การดาเนนิ งานตามหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานแสดงอยูใน ตารางที่ 1.10)
รายละเอียดในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและวิเ คราะหการปฏิบัติต ามเปา หมาย
และ แผนอนุรัก ษพ ลัง งาน รวมทั้งแผนการฝก อบรมและกิจ กรรมเพื่อ สง เสริมการอนุรัก ษพ ลังงาน ศึกษา
เพิ่มเติมไดจากคูมือการจัดทารายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดทาโดย พพ.

รูปที่ 1.11 ตัวอย่างไดอะแกรมแบบก้างปลา
1.9.3 หน้าที่ของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
แผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้ง การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
แผนการฝึกอบรมฯ
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับและดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ
หน้าที่ของคณะทางาน
1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรม ฯของ
ฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการดาเนินการ
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4. จัดทา รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
หน้าที่ของพนักงาน
ให้ความร่วมมือกับคณะทางานในการตรวจสอบการดาเนินการตามเป้าหมายและแผน สาหรับผู้ ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน และรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการให้คณะทางานทราบเป็นระยะ
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 1.7 ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

สถานภาพ
การดาเนินการ

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน
ตามแผน

ลงทุนจริง

(บาท)

(บาท)

ตามเป้าหมาย
ไฟฟ้า
กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

ที่เกิดขึ้นจริง
ไฟฟ้า
บาท/ปี กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

ตารางที่ 1.8 ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านความร้อน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการ

ทีเ่ กิดขึ้นจริง

สถานภาพ
การดาเนินการ

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน
ตามแผน

ลงทุนจริง

(บาท)

(บาท)

ตามเป้าหมาย
เชื้อเพลิง
ชนิด
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ปริมาณ (หน่วย/ปี)

ทีเ่ กิดขึ้นจริง
เชื้อเพลิง
บาท/ปี

ชนิด

ปริมาณ (หน่วย/ปี)

บาท/ปี

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 1.9 ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับที่

มาตรการ

สถานภาพการดาเนินการ

หมายเหตุ

[ ] ดาเนินการตามแผน
[ ] ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก.................................................
[ ] ล่าช้า เนื่องจาก……................................................…………
..................................................................................................
..................................................................................................
[ ] ดาเนินการตามแผน
[ ] ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก.................................................
[ ] ล่าช้า เนื่องจาก……................................................…………
..................................................................................................
..................................................................................................

ตารางที่ 1.10 ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
ลาดับที่

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม

สถานภาพการดาเนินการ
[ ] ดาเนินการตามแผน
[ ] ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก.................................................
[ ] ล่าช้า เนื่องจาก……................................................…………
..................................................................................................
..................................................................................................
[ ] ดาเนินการตามแผน
[ ] ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก.................................................
[ ] ล่าช้า เนื่องจาก……................................................…………
..................................................................................................
..................................................................................................
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หมายเหตุ

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

1.10 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
1.10.1 ข้อกาหนด
“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา ที่
กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
1.10.2 ข้อแนะนา
การปฏิบัติตามข้อกาหนดใน ขั้นตอนที่ 7 นี้ ให้พิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด
การพลังงานขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ ที่ผ่านมา องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงาน ภายในองค์กร เพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน ที่ จัดทาขึ้นว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามแผน และดาเนินการจัดการพลังงานที่จัดทาขึ้นหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทาเป็นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร สาหรับช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจติดตามนั้นต้องกาหนดให้
เหมาะสมและสม่าเสมอ โดยความถี่ของการตรวจติดตามนั้นสามารถกาหนดขึ้นเองโดยองค์กร แต่ควรทาเป็นประจา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมิน ฯ นั้นต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้และความเข้าใจ ในวิธีการจัด
การพลังงาน อีกทั้งต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะทาการประเมิน การดาเนินการตรวจติดตาม
ภายในควรกาหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินที่แน่นอน
ในการตรวจติดตา มและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะทางาน ด้านการจัดการพลังงาน ควร
ดาเนินการดังนี้
(1) ดาเนินการประชุ มร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและ เจ้าของ อาคารควบคุม เพื่อจัดตั้งคณะ
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งกาหนดวาระการทางานของคณะ
ผู้ตรวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผู้ตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซึ่ง
อาจประกอบด้วยบุคคลที่มาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสม
และอัตรากาลังคนขององค์กรนั้น
(2) เจ้าของโรงงานควบคุมและ เจ้าของอาคารควบคุม ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ
และเผยแพร่ให้พนักงานขององค์กรรับทราบ (ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ อยู่ใน
รูปที่ 1.12)
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

(3) ข้อกาหนดของการจัดการพลังงานที่ต้องได้รับการตรวจประเมินมีหัวข้อดังนี้
ก. การจัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ค. การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน
จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
ฉ. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน
ซ. การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ
ตามข้อ (3) ให้ดาเนินการโดยการประเมิน
ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐาน
ต่างๆ ที่ คณะทางาน ด้านการจัด
การพลังงาน จัดทาขึ้นหรือจัดเก็บ
เช่น แผนการฝึกอบรม เป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน การเข้ารับ
การฝึกอบรมของพนักงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นต้น
ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์หรือ ให้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น การตรวจ
เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ จะเป็นลักษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่ มีเอกสารหลักฐาน และ
เอกสาร หลักฐานนั้นมีแล้วครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องเสนอข้อ
ปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณี ที่ การดาเนินการจัดการพลังงานไม่เป็นไปตามวิธีการ ที่
กาหนด
(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามข้อ (4) เรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องทาการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน ดังกล่าว
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ และจัดส่ง ให้กับคณะทางาน
ด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมร่วมกันพิจารณา
ผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน เพื่อทาการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 8 ต่อไป
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกล่าวที่คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ จัดทาขึ้นตามข้อศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดทารายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดทาโดย พพ.

1.10.3 หน้าทีข่ องบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้า ที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่ มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัด
การพลังงาน
หน้าทีข่ องเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม
ในคาสั่งแต่งตั้ง
2. กากับ ดูแล ให้มีการดาเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
หน้าทีข่ องคณะทางาน
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการดาเนินการตามข้อกาหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
2. นาผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
หน้าทีข่ องคณะผู้ตรวจประเมินฯ
1. กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดาเนินการตรวจประเมิน
2. ดาเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กาหนด
3. ทาการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กับคณะทางาน ด้านการจัดการพลังงาน และ
เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และผู้บริหารระดับสูง
หน้าทีข่ องพนักงาน
เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ในการตรวจประเมินภายใน
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. .............................................................

ประธาน

2. .............................................................
3. .............................................................

คณะทางาน
คณะทางาน

4. .............................................................
5. .............................................................

คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งหมดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัด
การพลังงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
พ.ศ.2552
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ...................... เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง)

รูปที่ 1.12 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดาเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รายการตรวจประเมิน

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

ผลการตรวจสอบ
มี

1. คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานภาพ การจัด
การพลังงานเบื้องต้น

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน ทีร่ ะบุ
โครงสร้าง อานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะทางาน
2. เอกสารทีแ่ สดงถึงการเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการ
จัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ
3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
1. ผลการประเมินการดาเนินงานด้านพลังงานทีผ่ ่านมา โดยใช้
ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
Matrix)
2. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. เอกสารทีแ่ สดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้
บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ
3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
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ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกาหนด
ครบ
ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดาเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

5. การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน

6. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจสอบและวิเคราะห ์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร
2. การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์/บริการ
3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์
4. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................
1. มาตรการและเป้าหมายในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน
2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
4. แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1. ผลการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
2. ผลการตรวจสอบและวิเคร าะห์การปฏิบัติตามเป ้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห ์การปฏิบัติตามเป ้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านความร้อน
4. ผลการติดตามการดาเนินการตามแผนฝ ึกอบรมและกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
5. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................
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ผลการ
ตรวจสอบ
มี
ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกาหนด
ครบ
ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดาเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

ผลการตรวจสอบ
มี

ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกาหนด
ครบ
ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
การพลังงาน
องค์กร
2. รายงานผลการตรวจประเมิน
3. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
1. แผนการทบทวนการดาเนินงานการจัดการพลังงาน
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข ข้
อบก
พร่องของการจัดการพลังงาน
3. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................

ลงชื่อ ………………....................................……
( ………………………………………….. )
ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
วันที่ ................/.............................../..................
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

1.11 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
1.11.1 ข้อกาหนด
“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา ที่
กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประก าศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
1.11.2 ข้อแนะนา
การดาเนินการตามขั้นตอนที่ 8 นี้ เป็นการดาเนินการ ที่ต่อเนื่องมาจาก ขั้นตอนที่ 7 โดยนาผลการ
ประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน /จุดแข็ง กิจกรรมหรือ
การดาเนินการ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้ง การปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการ
ดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง ๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม หรือเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการดาเนินการ โดยคณะทางาน ต้องทาการ
วิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของ การจัดการพลังงานว่า มาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้น
เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกาหนดขึ้นใน
ช่วงเวลา ที่ เหมาะสม โดยผู้เข้าประชุมควรประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง ประธาน และคณะทางาน ด้านการจัด
การพลังงาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องวิธีการจัดการพลังงาน คณะทางาน
ด้านการจัด
การพลังงานควรดาเนินการดังนี้
(1) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดาเนินการ ภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานหรือตัวแทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบถึง วัตถุประสงค์ รูปแบบ
กาหนดเวลา และเข้าร่วมประชุม
(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการดาเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นและรับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร
คณะทางาน และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหน่วยงานต่าง ๆ
(3) รวบรวมผลประเมินการดาเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร แล้วทาการสรุป ผลการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวน
การดาเนินการจัดการพลังงานในแต่ละขั้นตอนตาม ที่ กาหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบในกรณี ที่เห็นว่าสมควรต้องมี
การปรับปรุง และแนวท างการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว ที่เกิดในแต่ละขั้นตอนของการ
ดาเนินการจัดการพลังงาน
(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาส ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วน ที่ เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการ
ดาเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการดาเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงานก็ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป สาหรับปัญหาอุปสรรคหรือข้อบกพร่อง ที่
เกิดขึ้น ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
(5) ผู้บริหารระดับสูงควรนาข้อมูล ที่ได้จากการประชุมทบทวนฯ ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัด
การพลังงานให้ดีขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมท บทวนวิธีการจัด
การพลังงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการทางานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได้จากการ
ประชุม
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานที่จัดทาขึ้น
ตามข้อศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดทารายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดทาโดย พพ.
1.11.3 หน้าทีข่ องบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของวิธีการจัดการพลังงาน
หน้าทีข่ องเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. ควบคุมให้มีการดาเนินการทบทวนผลการดาเนินวิธีการจัดการพลังงาน
2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดาเนินการจัดการพลังงาน
3. แสดงเจตจานงให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
หน้าทีข่ องคณะทางาน
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
2. ดาเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของ การจัดการพลังงาน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติ ที่ได้จากการประชุมให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ
หน้าทีข่ องพนักงาน
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบ
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 1.12 ตัวอย่างตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ขั้นตอน

ผลการทบทวน
เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
6. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ และวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ

