
                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  

 หน้า 1-1 

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน  

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน 

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็น ถึงประโยชน์ของการ
จัดการพลังงานที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร กล่าวคือ จะท าให้องค์กรมี การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น จึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานข้ึน
ภายในองค์กร ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวง ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 
 
1.2     ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 

จากข้อก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ .ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาได้จาก ภาคผนวก  ก) ซึ่งก าหนดให้ โรงงานควบคุม และอาคาร
ควบคุม จ าเป็นต้องเริ่มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัด
การพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นข้ันตอน รวมทั้งมีการวางแผนการด าเนินการ ที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การด าเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น  8 ข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
(3) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน   
(5) การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน   
(6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษ์พลังงาน     
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน   
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน   

ทั้งนี้ โดยรายละเอียดของการด าเนินการในข้ันตอนในข้อ (4) ข้อ (5) ข้อ (6) ข้อ (7) และข้อ (8) ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ด้วย (ดูจากภาคผนวก ข)  
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รูปที่ 1.1 ข้ันตอนการจัดการพลังงาน 

1.3 ค านิยาม 
1.3.1 การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการด าเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย บุคลากร  ทรัพยากร 

นโยบาย และข้ันตอนการด าเนินการ โดยมีการท างานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบ บแผน                 
เพื่อปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.3.2 การใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญ  หมายถึง การใช้พลังงาน ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
โดยรวม และสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 

1.3.3 องค์กร หมายรวมถึงโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
1.3.4 คณะท างานด้าน การจัดการพลังงาน  หมายถึง กลุ่มบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงาน                          

ควบคุมหรือ เจ้าของ อาคารควบคุม  มีหน้า ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้านต่าง  ๆ                           
ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานทั้งหมด  

1.3.5 ผู้ตรวจสอบพลังงาน  หมายถึง ผู้มีอ านาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งข้ึนทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1.3.6 พนักงานเจ้าหน้า ท่ี  หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย             
ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1. การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น 

3. การก าหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

7. การตรวจตดิตามและประเมินการ
จัดการพลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
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1.4 ขั้นตอนท่ี 1  การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
 

1.4.1 ข้อก าหนด  
 

“ข้อ 5 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน รวมทั้งก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้า ที่ และความรับผิดชอบของ คณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน

ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกของ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  และวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 

(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงนี้” 
(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.4.2 ข้อแนะน า 

ความส าเร็จของการพัฒนา และน า วิธีการจัดการพลังงาน มาใช้ภายในองค์กร ที่ส าคัญที่สุด คือ การมี
คณะท างาน ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของ อาคารควบคุมต้องจัดให้มี
คณะท างานด้านการจัดการพลังงานข้ึน เพื่อท าหน้าควบคุมดูแล ด าเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัด
การพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน ที่องค์กรได้ก าหนดข้ึน โดยคณะ ท างานด้าน การพลังงาน ที่จัดต้ังข้ึน นั้น  อาจอยู่ในรูป ของ      
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  (ในคู่มือนี้จะอ้างอิงค าว่า “คณะท างาน ” แทน “คณะท างานด้านก ารจัด
การพลังงาน ”) ซึ่งข้ึนตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ทั้งนี้ต้องมีค าสั่งป ระกาศแต่งตั้ง
คณะท างาน พร้อมทั้งระบุ อ านาจ หน้า ที่และความรับผิดชอบของคณะท างานให้ชัดเจน และต้องเผยแพร่ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน   
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(1) เริ่มจากเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของ อาคารควบคุมก าหนดให้มีคณะ ท างานด้านกา รจัด
การพลังงานและควรให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กร 

(2) เนื่องจากการจัดให้มีการจัดการพลังงานข้ึนภายในองค์กรนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง ดังนั้น  วิธีการจัดการพลังงานจึง อาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะการ
พัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน (ระยะเริ่มแรก ) และระยะบริหารวิธีการจัด การพลังงาน ทั้งนี้คณะท างานที่จัดต้ัง
ข้ึนมาน้ัน ต้องมีความเหมาะสมกับระยะการด าเนินการด้วย 

(2.1) ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยทั่วไปคณะท างานที่จัดต้ังข้ึนควรประกอบด้วย 
ก. หัวหน้าคณะท างาน 1 ต าแหน่ง: มาจากตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสามารถ

ในการด าเนินการประชุม  มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็น ที่ยอมรับ
ภายในองค์กร 

ข. เลขานุการ 1 ต าแหน่ง : เป็นผู้ ที่มีความรู้ด้านพลังงานและด าเนินกิจกรรมด้าน
พลังงานและควรเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร 

ค. สมาชิก 3-5 ต าแหน่ง : มาจากตัวแทนแผนกหรือหน่วยงาน ที่ส าคัญ  เช่น วิศวกร
กระบวนการผลิต วิศวกรไฟฟ้า หรือ ผู้ที่
มีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค 
เช่น ระบบไอน้ า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  (ในบางกรณี 
องค์กรอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ส านักงานหรือเจ้าหน้า ที่ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยงานในด้าน
เอกสารการประชาสัมพันธ์และการ
กระจายข้อมูล ข่าวสาร หรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีด้วยก็ได้ เพื่อ
พิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณ)  

(2.2) ระยะการบริหารวิธีการจัดการพลังงาน การก าหนดโครงสร้างและบุคลากร ที่เหมาะสมมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในระยะยาว โดยต้องก าหนดให้เหมาะสมกับวัฒนธ รรมองค์กร  นั้น ๆ 
ดังนั้น องค์กรอาจท าการประเมินวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถใช้วิธีประเมินอย่างง่าย  ๆ 
ได้โดยการตอบค าถาม  2 ข้อ คือ 

ก. องค์กรของท่านยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ได้ในระดับใด  
(ค าตอบ คือ องค์กรยอมรับได้สูงหรือต่ า) 

ข. องค์กรของท่านมีการมอง /วางแผนงานอย่างไร (ค าตอบ คือ องค์กรมีการวางแผน
ระยะสั้นหรือระยะยาว) 

เมื่อได้ค าตอบเป็น ที่ เรียบร้อยแล้ว องค์กรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยการ
เปรียบเทียบกับรูปที่ 1.2 ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรได้แสดงในตารางที่ 1.1 
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รูปที ่1.2 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 
 

การวางแผนระยะยาว 

ระดับความไม่แน่นอน 
ที่ยอมรับได้สูง 

การวางแผนระยะสั้น 

ระดับความไม่แน่นอน 
ที่ยอมรับได้ต่ า 
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ตารางที่ 1.1 ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมขององค์กร ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างท่ีเหมาะสม 
1. แบบ 

Entrepreneurial  
 

 ยอมรับความเสี่ยงได้สูง 
 มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น 
 เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ

ครอบครัว 

 ควรให้คณะท างานเป็นศูนย์กลาง และต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของ ซึ่งจะท าให้
สามารถด าเนินงานข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
การลงทุนควรมุ่งโครงการที่ให้ผลตอบแทน
สูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

 ในกรณีที่องค์กรขนาดเล็กมีพนักงานไม่มาก  
เจ้าของกิจการอาจจะเป็นหัวหน้า
คณะท างานด้วยตนเอง โดยมีพนักงานใน
องค์กรร่วมเป็นคณะท างาน ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับขนาดขององค์กรนั้น ๆ 

2. แบบ Team   มองการณ์ไกลและรับความเสี่ยงได้สูง 
 มีความเป็นประชาธิปไตยและความ

ร่วมมือในองค์กรสูง 
 อ านาจการตัดสินใจอยูท่ี่

คณะกรรมการ  

 คณะท างานควรมาจากตัวแทนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเพื่อ
ก าหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน และ
ช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

3. แบบ Hierarchic 
 

 

 เน้นความอยู่รอดขององค์กร ไม่ชอบ
ความเสี่ยง 

 ผู้น ามักเป็นพวกอนุรักษ์นิยม 
 เน้นการควบคุม ความปลอดภัยและ

ความมั่นใจ 
 คุ้นเคยกับกฎระเบียบ ให้

ความส าคัญกับโครงสร้าง 
 อ านาจการตัดสินใจถูกก าหนด

ภายใต้กฎระเบียบ 
 มีแนวทางการปฏิบัติขององค์กร 

 ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่ ง
ในโครงสร้างองค์กร มีขั้นตอนการรายงาน
ที่ชัดเจน      มีการท างานเป็นระบบ เช่น 
ระบบการรายงานข้อมูล ระบบการติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น 

4. แบบ Market  
 

 

 รับความเสี่ยงได้ต่ า มองผลระยะสั้น 
 ตอบรับความต้องการลูกค้าได้เป็น

อย่างด ี
 ผู้บริหารมักเป็นผู้ก าหนดแนว

ทางการด าเนินงาน 
 เน้นผลผลิต การแข่งขัน และ

ผลส าเร็จ 

 มีคณะท างานด้านพลังงานย่อยหลาย  ๆ 
หน่วย โดยมีการท างานข้ึนตรงต่อ
คณะท างานด้านการจัดการพลังงานกลาง 
พร้อมทั้ งมีการสร้างระบบการรายงาน
ข้อมูลการติดตามและการตรวจสอบ 
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(3) เจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดท าหนังสือแต่งตั้งคณะท างาน และ
ก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างานต้องก าหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระดังนี ้
ก. ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมที่ก าหนดข้ึน 
ข. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน 

ค. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการดังนี้ 

- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ที่ผ่านมาจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ภายในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม 

- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ 

- ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่าง  ๆ จากรายงาน
ผลการด าเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดท าข้ึน 

ง. รายงานผลการด าเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ 
จ. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งรวบรวม     

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย  และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ โรงงานควบคุมหรือ
อาคาร    ควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 

ฉ. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  

(4) เจ้าของโรงงานควบคุม และ เจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานให้                          
พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ทั้งนี้ให้สื่อสารหรือ เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งโดยการ
ติดประกาศหรือจัดท าเป็นหนังสือเวียนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับองค์กร (ดูตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้าน
การจัดการพลังงานดังรูปที่ 1.3) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
   

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  จึงได้
แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อร่วมประสานการท างานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 

1. ....................................................  ประธานคณะท างาน  ผู้จัดการโรงงาน 
2. ....................................................  เลขานุการ    ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
3. ....................................................  คณะท างานฝ่ายมาตรการ    แผนกวิศวกรรม 
4. ....................................................  คณะท างานฝ่ายประสานงาน   แผนกบุคคล 
5. ....................................................  คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์   แผนกประชาสัมพันธ์ 
6. ....................................................  คณะท างานฝ่ายอบรม   แผนกการผลิต 
7. ........................................................ คณะท างานฝ่ายกิจกรรมฯ  แผนกบัญช ี
 
โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังน้ี  

1. ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่าย ที่เก่ียวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ

วิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละ
หน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดให้มีการด าเนินการดังน้ี 

- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่าง  ๆ จากรายงานผลการด าเนินงาน ที่
หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดท าขึ้น 

4. รายงานผลการด าเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

นโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 
6. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวง   

 

ทั้งน้ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ .......................  เป็นต้นไป 

 

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

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

ต าแหน่ง.....(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง)..... 
 

 
 

รูปที่ 1.3 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  

 หน้า 1-9 

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน  

 

โครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

   

 

ตัวอย่างท่ี  2  

รูปที่ 1.4 ตัวอย่างโครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  

 
ฝ่ายงานฝึกอบรม ฝ่ายงานตรวจสอบ

ดชันีใชพ้ลงังานและ
การตั้งเป้าหมาย 

ตัวอย่างท่ี 1 
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1.4.3 หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

 

หน้าท่ีของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. แต่งตั้งคณะท างาน และลงนามค าสั่ง 
2. ก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท างาน 
3. จัดให้มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
4. รับทราบและติดตามการท างานของคณะท างาน  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  เช่น 

บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น 
 

หน้าท่ีของคณะท างาน 
1. ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
3. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน 
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร

ควบคุมทราบ 
6. เสนอแนะการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ

โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 
7. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ในการด าเนินการตามกฎกระทรวง

ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 
2552  

 

หน้าท่ีของพนักงาน 
1. รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และอ านาจหน้าที่ของคณะท างาน 
2. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ จัดการพลังงานในหน่วยงานของตน อย่างเต็ม ที่ รวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการพลังงานของคณะท างาน 
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1.5 ขั้นตอนท่ี 2  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 
 

1.5.1 ข้อก าหนด 
 

“ข้อ 3 วรรคสอง  ในกรณีที่เป็นการน า วิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยพิจารณา
จากการด าเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา ก่อนการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน” 
(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552)  

 
 

1.5.2 ข้อแนะน า 
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มน าวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรข้ึนเป็นครั้งแรกนั้น 

อาจจะไม่ทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง เจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคาร
ควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมินสถาน ภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้น ส าหรับใช้ในการประเมิน
เปรียบเทียบเพื่อท าให้ทราบถึงการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และ
น าข้อมูล ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนด าเนินการจัด
การพลังงานภายในองค์กรต่อไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหน่วยงานย่อย
ตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึงน าผลการประเมินมาประเมินเป็นภาพรวมของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกครั้ง 

ในการประเมิน สถานภาพ เบื้องต้นขององค์กร คณะท างานต้อง ด าเนินการโดยใช้ตาราง ประเมินการ
จัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ดังตารางที่ 1.6 ในการประเมินสถาน ภาพการจัด
การพลังงานขององค์กร จะพิจารณาองค์ประกอบ ที่ส าคัญต่าง  ๆ  6 ส่วน คือ นโยบาย การจัดองค์กร การกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสา ร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนน
ระหว่าง 0-4 คะแนน คณะท างานจะต้องท าการประเมินองค์กรในแต่ละส่วนอย่างเป็นกลาง  เพื่อให้ทราบถึง
สถานภาพการจัดการ พลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบัน  จากนั้นจึงท าการก าหนดเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อ
ก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  

การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนี้ จะใช้เฉพาะเมื่อมีการน าวิธีการนี้มาใช้เป็นครั้งแรก
เท่านั้น เมื่อระบบการจัดการพลังงานด าเนินการไปได้ครบถ้วนตามข้อก าหนดแล้ว ผลจากกา รทบทวน  วิเคราะห์ 
และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (ข้ันตอนที่ 8) จะน าไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุง
วิธีการจัดการพลังงานในรอบต่อไป 

ในกรณ ีที่โรงงานควบค ุมและอาคารควบค ุมเคยสงรายงานการจ ัดการพล ังงานมาแลว อาจไมตอง 
จัดสงการประเมนิสถานภาพการจัดการพลงังานเบื้องตน แตถาม ีการทบทวนนโยบายอน ุร ักษพล ังงานควรจะท  า 
การประเมนิสถานภาพการจัดการพลงังานเบื้องตนและน  าไปเป นสวนหน ึ่งของรายงานการจัดการพลงังาน 
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ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอย่างโดยการใช้ตารางประเมินการจัดการด้าน
พลังงาน อาจเริ่มจากการตั้งค าถามเพื่อประเมินการจัดการพลังงานในปัจจุบันขององค์กรตามองค์ประกอบของการ
จัดการพลังงานทั้ง  6 ส่วน  (ดังตัวอย่างค าถามในรูป ที่ 1.5) เมื่อได้คะแนนจากการประเมินจากค าถามในทุก
องค์ประกอบแล้ว ให้ท าการลากเส้นเช่ือมต่อระหว่างจุดตามคะแนน ที่ได้ และท าการวิเคราะห์การจัดการพลังงาน
ของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปร่างของลักษณะเส้น ที่ได้จากการประเมินกับรูปร่างของเส้นแบบต่าง  ๆ ที่แสดงใน
ตารางที่ 3.3 เพื่อแปลความหมายหากลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงกับรูปแบบที่ก าหนดไว้ ก็ให้ใช้รูปร่างของเส้น ที่มีความ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด 

สมมติรูปร่างของเส้น ที่ได้จากการประเมินสถาน ภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่างเป็นดังรูปที่ 1.5 ลักษณะเส้นที่
ได้จะอยู่ในแบบ U-Shaped ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงานมีความ
คาดหวังสูงต่อการจัดการพลังงานภายในองค์กร เนื่องจากมีการก าหนด
นโยบายการจัดการพลังงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุน จากผู้บริหารระดับสูงทั้งทางด้านเงินลงทุนและทรัพยากรใน
ด้านต่าง  ๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองค์ประกอบ ที่ 1 
และ 6) แต่การด าเนินการด้านการจัดการพลังงานในด้านต่าง  ๆ ยังไม่
เป็นตามเป้าหมาย ที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและ
ความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกับพนักงานทุกคน  (ผู้ใช้
พลังงาน) ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินต่ าสุด 1 คะแนน)  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นท าให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่จะจัดท าข้ึนของโรงงานตัวอย่าง จ าเป็นต้องมุ่งเน้นในการจัด
โครงสร้างขององค์ กรให้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน ด้านการจัดการพลังงาน โดยต้องก าหนดให้มีการจัดต้ัง
คณะท างานเข้ามารับผิดชอบในการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งก าหนดอ านาจและหน้า ที่
ของคณะท างาน ดังกล่าวอย่างชัดเจน  นอกจากนี้นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่จัดท าข้ึนจ าเป็นต้องระบุให้มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนั กงานทุก
คนในองค์กร รับทราบ และ เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือและประสานงา นในการด าเนินงาน ด้านการจัดการพลังงาน  
รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่จัดข้ึน 
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ตารางที่ 1.2 ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) 

ระดับ

คะแนน 
1. นโยบายการจัดการพลังงาน 2. การจัดองค์กร 3.การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพันธ ์ 6. การลงทุน 

4 1.1 มีนโยบายการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร 
และลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง โดย
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
ขององค์กร มีการเผยแพร่ให้กับพนักงาน
ทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายฯ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง 

2.1 มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ซ่ึงลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อด าเนินการ และตรวจสอบผลการ
ด าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแต่
ละมาตรการทีช่ัดเจน และมีการเผยแพร่ให้
พนักงานทราบอย่างทั่วถึง 

3.1  มีแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรม
ทีช่ัดเจนซ่ึงจัดท าขึน้โดยคณะท างานฯ โดย
ความเห็นชอบของผู้บริหารเพื่อกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกระดับ  มี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน 

 

4.1  มีการจัดท าระบบการจัดเก็บและการ
สื่อสารข้อมูลเก่ียวกับการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลังงานระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน มีการก า หนดวิธีการสื่อสาร ที่
ชัดเจนรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
ของการสื่อสาร เพื่อหาข้อบกพร่องและแนว
ทางแก้ไข 

5.1  ก าหนดให้การเผยแพร่โครงการอนุรักษ์

พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อให้พนักงาน

ทุกระดับได้รับทราบคุณค่าของการประหยัด

พลังงาน และผล  ของการด าเนินการจัด

การพลังงานอย่างสม่ าเสมอ 

6.1  มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์

พลังงานและการจัดการพลังงาน โดย

พิจารณาถึงความส าคัญของโครงการเป็น

หลักทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3 1.2 มีนโยบายฯ ทีช่ัดเจนโดยจัดท าเป็นเอกสาร 

แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้รับการสนับสนุน

จากผู้บริหาร มีการเผยแพร่นโยบายฯ แต่

พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง 

2.2 มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านการอนุรักษ์
พลังงานโดยผู้บริหารระดับสูง แต่การ
ก าหนดอ านาจหน้าทีม่ีขอบเขตจ ากัดและไม่
ชัดเจนมีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งต้ังฯ แต่
พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง 

3.2  ไม่มีการก าหนดแผนการอบรมฯ หรือ

กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยให้คณะท างานฯ 

เป็นช่องทางหลักในการด าเนินการกระตุ้น

และสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 

4.2  ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร

ข้อมูลทีช่ัดเจนโดยให้คณะท างานฯ และ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นช่องทางหลัก

ในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ 

5.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินโครงการ

อนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

ให้แก่พนักงานบางระดับอย่างสม่ าเสมอ

เฉพาะในกลุ่มทีเ่ก่ียวข้องกับการใช้พลังงาน

โดยตรง 

6.2  พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรัก ษ์

พลังงานทีใ่ห้ผลตอบแทนการลงทุนสูง 

2 1.3 มีการจัดท านโยบายฯ เป็นเอกสาร แต่ยังไม่
ชัดเจนในบางข้อ ไม่ก าหนดให้นโยบายฯ  
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร 
ไม่ได้มีการลงนามและการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและไม่มีการเผยแพร่นโยบายฯ ให้
พนักงานทราบ 

2.3  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานท าหน้า ที่ในการ

ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานและรายงานผล

ต่อคณะกรรมกา ร/คณะท างานด้านการ

อนุรักษ์พลังงานเพื่อพิจารณาและสรุปผล

การด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

3.3  คณะกรรมการ/คณะท างานด้านการอนุรักษ์

พลังงานเป็นผู้ด าเนินการเป็นครั้งคราว 

4.3  คณะกรรมการเฉพาะกิจท าหน้าที่ในการ

สื่อสารข้อมูลเก่ียวกับการใช้พลังงานและ

การประหยัดพลังงานและประเมินผลการ

สื่อสารดังกล่าวเป็นครั้งคราว 

5.3  มีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้พลังงาน

และการประหยัดพลังงานให้กับพนักงาน

เป็นครั้งคราวซ่ึงอาจท าโดยเป็นหนังสือเวียน

แจ้งให้ทราบ การประชุมชี้แจง เป็นต้น 

6.3  พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์

พลังงานทีม่ีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

1 1.4  มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้จัดท าเป็นเอกสาร 

เป็นเพียงการมอบหมายหรือชี้แจงแนว

ทางการปฏิบัติโดยวาจา 

2.4 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ด าเนินการ

และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรง 

3.4 มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการโดย

วิศวกรเป็นผู้ให้ข้อมูลการใช้และประหยัด

พลังงานกับผู้ใช้พลังงานโดยตรง เพื่อ

สร้างแรงจูงใจให้ประหยัดพลังงาน 

4.4 มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้พลังงาน
และการประหยัดพลังงานอย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในฝ่าย     
ของตนเอง 

5.4 มีการแจ้งให้พนักงานทราบข้อมูลอย่างไม่

เป็นทางการ เช่น การแจ้งให้ทราบข้อมูล

เก่ียวกับวิธีการใช้พลังงานภายในฝ่ายของ

ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

6.4 พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์

พลังงานทีม่ีการลงทุนต่ า 

0 1.5  ไม่มีการก าหนดนโยบายฯ และแนวทาง
การปฏิบัติทีช่ัดเจน 

2.5 ไม่มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 3.5 ไม่มีการติดต่อหรือการให้ข้อมูลเก่ียวกับ

การใช้และการประหยัดพลังงานให้กับ

ผู้ใช้พลังงาน 

4.5 ไม่มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
เก่ียวกับปริมาณการใช้พลังงานและ
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน 

5.5 ไม่มีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

ใด ๆ  เก่ียวกับการด าเนินการอนุรักษ์

พลังงานและการจัดการพลังงาน 

6.5  ไม่มีการลงทุนใด  ๆ ในการป รับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการ

อนุรักษ์พลังงานในด้านอ่ืน ๆ 
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รูปที่ 1.5 ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน 
 

 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

คะแนน 

ค าถาม องค์กรไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน  0 

ค าถาม  มีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการจัดท าเป็นเอกสาร 
เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา 
 

1 

ค าถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ชัดเจนในบางข้อ และ
ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ 
 

2 

ค าถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทั่วถึง 
 

3 

องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็นเอกสารลงนามและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบาย 
 

4 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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(ก) 

 

 
(ข) 

รูปที่ 1.6 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง 
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U-Shaped
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ตารางที่ 1.3   ลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ  และการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

ลักษณะเส้น รายละเอียด การวิเคราะห์ 
1.  High Balance 

 

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ยั่งยืน 

2. Low Balance 

 

ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3 ต้องมีการพัฒนาในทุกประเด็นอย่างเร่งด่วน 

3. U-Shaped  

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูง
กว่าประเด็นอื่น ๆ 

ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงิน
ลงทุนที่ดี แต่ต้องพัฒนาในด้านอื่น  ๆ เช่น การกระตุ้น
และการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน การจัดท าระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เป็นต้น 

4. N-Shaped 

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนต่ า
กว่าประเด็นอื่น ๆ 

การสร้างแรงจูงใจ และการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร ที่
ดี ไม่ช่วยท าให้การจัดการพลังงานประสบผลส าเร็ จ 
เพราะไม่มีการก าหนดนโยบาย ที่ ดี และไม่มีการ
สนับสนุนเงินลงทุนหรือสนับสนุนเงินลงทุนน้อยมาก 

5. Trough 

 

1 ประเด็นมีคะแนนต่ ากว่า
ประเด็นอื่น 

ประเด็น ที่ล้าหลัง  เช่น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจท าให้ระบบการ
จัดการพลังงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

6. Peak 

 

1 ประเด็นมีคะแนนสูงกว่า
ประเด็นอื่น 

ความส าเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุด เช่น การกระตุ้น
และการสร้างแรงจูงใจ หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
อาจเป็นการสูญเปล่า เพราะประเด็นอื่น  ๆ ยังล้าหลัง
มาก ท าให้ระบบไม่ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านนโยบาย
และการลงทุน 

7. Unbalanced 

 

มี 2 ประเด็นหรือมากกว่า ที่มี
คะแนนสูงกว่าหรือต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย 

ต้องรีบพัฒนาประเด็น ที่มีคะแนนต่ าให้สูงข้ึนกว่า
ค่าเฉลี่ยโดยเร็ว 
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1.5.3 หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น  
 

หน้าท่ีของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
ก ากับ ดู แล และให้ค าแนะน าการประเมินสถานการจัดการพลังงาน เบื้องต้น  และให้การสนับสนุน

ทรัพยากรทั้งงบประมาณและก าลังคนที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ 
 

หน้าท่ีของคณะท างาน 
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน 
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน 

 

หน้าท่ีของพนักงาน 
1. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
2. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในข้ันตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน 
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1.6 ขั้นตอนท่ี 3  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 

1.6.1 ข้อก าหนด 
 

“ข้อ 4 ในการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจตั้ง
คณะท างานเพื่อช่วยจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานก็ได้ 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม โดยจัดท าเป็นเอกสารและลงล ายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม และ
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงาน ที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้น 

(3) การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยปิด

ประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากร
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้” 
 

(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552) 

 

 
1.6.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินการจัดการด้านพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

 เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร 
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นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  ที่จัดท าข้ึนน้ันต้องมีเนื้อหาหรือข้อความ ที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อก าหนด          
(ดูหัวข้อ (1)) โดยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดท าเป็นเอกสาร ท่ีสมบูรณ์  และต้องลงลายมือชื่อโดย
เจ้าของ โรงงานควบคุม และ เจ้าของอา คารควบคุม หรือ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจ านงในการจัดการพลังงาน และ
ใช้ในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน  

เมื่อก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องด าเนินการเผยแพร่
นโยบายอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง  ๆ (ดูหัวข้อ (2)) ให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบ และใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  

(1) เน้ือหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
    นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่เจ้าของโรงงาน ควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุมจัดท าข้ึนน้ัน ต้องมีเนื้อหาและสาระส าคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน” หรือเป็นภาระหน้าที่
ส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อเป็นการแสดงข้อผูกมัด และความรับผิดชอบด้านการใช้พลังงานของ
องค์กร 

(1.2) ข้อความที่บ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช้ ซึ่งมีความหมายว่า 
นโยบายอนุรักษ์พลังงานจะต้องให้ความส าคัญให้เหมาะสม  สอดคล้อง กับลักษณะและปริมาณ
พลังงาน ที่ใช้ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักส่วนหนึ่ง ดังนั้น
นโยบายอนุรักษ์พลังงานควรเป็นนโยบายหลักและให้ความส าคัญสูง เพื่อให้เหมาะสมกับ
ปริมาณพลังงานที่ใช้ เป็นต้น 

(1.3) ที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน เช่น องค์กรต้องด าเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(1.4) ข้อความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง  เช่น 
องค์กรจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น 

(1.5) ข้อความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร ให้มีอย่างพอเพียง ในการด าเนินการตาม
วิธีการจัดการพลังงาน   หมายความว่า องค์กร ต้องมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการด าเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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(2) การด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่เป็นรูปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร

ควบคุมต้องท าการเผยแพร่และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งอาจท าได้โดยการติดประกาศ การจัดท าเป็นเอกสารแจกให้กับพนักงานทุกคน การใช้เสียงตามสาย 
หรือการส่งนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้คณะท างานอาจจัดท าเอกสารรายช่ือ
ของพนักงานทุกคนในองค์กรลงลายมือช่ือรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่ก าหนดข้ึนนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร 

 
 

(3) ขั้นตอนในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
(3.1) คณะท างานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของ อาคารควบคุม เพื่อจัดท า       

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในกรณี ที่โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมเริ่มน าวิธีการจัด
การพลังงานมาใช้ในองค์กรเป็นครั้งแรก จ าเป็นต้องน าผลประเมินสถาน ภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ส่วนในกรณี ที่โรงงานควบคุ ม
และอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ให้น าผลการทบทวนและวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานปีที่ผ่านมา มาประกอบการก าหนดนโยบาย 

(3.2) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์ก รต้องครอบคลุม รายละเอียด ตามหัวข้อ (1) 
เป็นอย่างน้อย 

(3.3) เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล้ว คณะท างานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร ที่
เกิดข้ึนในระหว่างการประชุม ซึ่งอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม และข้อสรุปที่เกิดจากการประชุม และจัดท าเป็นเอกสารนโยบายเพื่อน าเสนอเจ้าของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงลงลายมือช่ือในนโยบายต่อไป 

(3.4) คณะท างานแถลงนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อพนักงาน ซึ่งอาจท าได้โดยการติดป้ายประกาศ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานหน้าประตูทางเข้าองค์กรและบอร์ดประกาศข่าวสาร  (ดูตัวอย่าง
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ประกาศในรูปที่ 1.7) และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ท าให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(3.5) ภายหลังการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้มีกา รแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายที่ก าหนดข้ึน ทั้งนี้อาจท าโดยออกแบบส ารวจความคิดเห็นหรือจัด
ประชุมภายในองค์กร แล้วน าผลส ารวจที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทบทวนกับคณะผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่ก าหนดข้ึนกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันของ
องค์กร  

1.6.3 หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  

 

หน้าท่ีของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. ก ากับให้มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือ 
2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ ให้พนักงานทุกคน      

รับทราบและปฏิบัติตาม  
 

หน้าท่ีของคณะท างาน 
1. ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดท านโยบายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ 
2. ด าเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่าง  ๆ ที่เหมาะสม เช่น     

แถลงการณ์ ติดประกาศ ท าโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นต้น 
 

หน้าท่ีของพนักงาน 
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
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ประกาศ 
 
 

นโยบายอน ุรักษพลังงาน 
 

บร ิษ ัท ศร ีสยาม จ าก ัด ได ด  าเน ินก ิจการผล ิตยางร ถยนต  เพื ่อจ าหน ายทั้งภายใ นประ เทศและต างประ เทศ ตั้งแต ปี                
พ.ศ . 2525 เน ื ่องจากในภาวะป จจ ุบ ัน ประเทศชาต ิก าลังประสบป ญหาด านพลังงาน ซ ึ ่งเป นป ญหาที่ม ีความส  าค ัญและมี                 
ผลกระทบต อการด  ารงช ีวิตของพน ักงานและเศรษฐก ิจของชาต ิเป นอย างมาก ด ังน ั้นทางบร ิษ ัทฯ จ ึงได ด  าเน ินการน  า ระบบ การ
จ ัดการพลังงานมาประย ุกต ใชภายในบร ิษ ัท ตั้งแต ปี พ .ศ.2550 ทั้งน ี้บร ิษ ัทเล็งเห็นว า การอนุร ักษ พลังงานเป น ส ิ่งส  าคัญและเป็น              
หนาที่ของพน ักงานทุกคนที่ต้องร วมมือก ันด าเน ินการจ ัดการพล ังงานอย่างต อเน ื่องให คงอย ู่ต อไป 

ด ังน ั้นบร ิษ ัทฯ จ ึงได ก  าหนดนโยบายอ น ุร ักษ พล ังงานเพ ื่อใช เป นแนวทางการด  าเน ินงานด านพล ังงานและเพ ื่อ 
ส่งเสร ิมการใช้พล ังงานให เก ิดประส ิทธ ิภาพและเก ิดประโยชน ส ูงสุด ทั้งน ี้บร ิษ ัทฯ จ ึงก  าหนดนโยบายอน ุร ักษ พล ังงาน ดังต่อไปน ี้ 

1. บร ิษ ัทจะด  าเนินการและพ ัฒนาระบบการจ ัดการพลังงานอย างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุร ักษ พลังงาน เป็นส วน
หน ึ่งของการด าเน ินงานของบริษัทฯ สอดคลองก ับกฎหมายและข้อก  าหนดอ่ืนๆ ที่เก ี่ยวข้อง 

2. บร ิษ ัทจะด  าเนินการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพการใช ทร ัพยากรพลังงานขององค กรอย างต อเน ื ่องและเหมาะสม ก ับธุรก ิจ 
เทคโนโลยีที่ใช และแนวทางการปฏ ิบัติงานที่ดี โดยตั้งเป าหมายที่จะลดการใช พลังงานลงร อยละ 2 ของการใช พล ัง
งานต่อหน วยผล ิตภัณฑใ นปีที่ผ านมา 

3. บริษัทจะก  าหนดแผนและเป้าหมายการอน ุรักษ์ในแต่ละปี และส ื่อสารให้พนักงานท ุกคนเข าใจและปฏ ิบ ัต ิได้อย่างถ ูกต้อง 
4. บร ิษ ัทถือว าการอนุร ักษ พลังงานเป นหน้าที่ความร ับผ ิดชอบของเจ าของ ผูบร ิหาร และพนักงานของบร ิษ ัทฯ ท ุกระด ับที่

จะใหความร วมม ือในการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการ ที่ก  าหนด ต ิดตามตรวจสอบ และรายงานต อ คณะท างา นด้านการ
จ ัดการพล ังงาน 

5. บร ิษ ัทจะใหการสน ับสน ุนที่จ  าเป นรวมถ ึงทร ัพยากรด านบ ุคลากร ด านงบประมาณ เวลาในการท  างานการฝึก อบรม 
และการมีส วนร่วมในการน  าเสนอข้อคิดเห ็นเพื่อพัฒนางานด้านพล ังงาน 

6. ผู บร ิหารและคณะท  างานด านการจัดการพล ังงานจะทบทวนและปร ับปร ุงนโยบาย เป าหมาย และแผนการ ด า เน ิน
งานด้านพล ังงานทุกปี 

 
จ ึงประกาศมาเพื่อทราบและถ ือปฏ ิบัติโดยทั่วก ัน 

 
ประกาศ ณ ว ันที่ ................................................... 

ลงช ื่อ ..................................................................... 
(..........................................................) 

ต าแหนง ...(เจ าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรอืผู้บริหารระดับส ูง)... 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7 ตัวอย่างประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

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

....... 

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

                      



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  

 

บทที่ 1 การจัดการพลังงาน  

หน้า 1-23 

1.7 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
 

1.7.1 ข้อก าหนด 
 

“ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงาน ที่มีนัยส าคัญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา : กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.7.2 ข้อแนะน า 

วัตถุประสงค์ของข้ันตอนน้ีเป็นการค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  โดย
เริ่มจากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ กล่าวคือเป็น
การมุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ ที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วน ที่สูง ว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูล ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป 

ประโยชน์ท่ีได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ 
ก. เป็นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานส าหรับสินค้าหรือการบริการ 
ข. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงาน ของ     

องค์กรในอดีตกับปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน 
ค. ใช้ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน  

ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางด าเนินการ ดังนี ้
(1) รวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงาน ของทุกฝ่ายหรือแผนก ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้พลังงาน โดยเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปี ที่ผ่านมา และจัดท า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพรวมขององค์กร 

(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
(2.1) การประเมินระดับองค์กร 

เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยข้ันแรก
ต้องทราบข้อมูลของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ 
TOD หรือ TOU) จ านวนและขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้งแล้ว จึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานใน
รอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน มกราคมจนถึง เดือน ธันวาคม โดยพิจารณา จากบิลค่าไฟฟ้า 
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งค านวณหาสัดส่วนการใช้พลังงาน
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ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงแยกตามระบ บการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การท าความเย็น อัดอากาศ การผลิต อื่น ฯลฯ) 
การประเมินแบบน้ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ 
ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในอดีต เช่น องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลง  หรือ

เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีก าลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น 
ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารอื่น ที่มีกระบวนการผลิต ที่

คล้ายกันหรือขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) 

(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  
เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการ ท าได้โดยการ

หาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงาน
ต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ดังนี้ 

ส าหรับโรงงานควบคุม  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น 
น้ าหนักของเส้นใย ในกรณีที่โรงงานเป็นโรงงานปั่นเส้นด้าย เป็นต้น 

ส าหรับอาคารควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็น จ านวนห้องพัก ที่
จ าหน่ายได้ในกรณีของโรงแรม หรือ จ านวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร ) ในกรณี
ของอาคารทั่วไป เป็นต้น 

(2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก  
เป็นการประเมิน

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร หลักแต่ละ
ตัวโดยการประเมินการใช้พลังงาน ที่มีนัยส าคัญใน
กระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณ
การใช้พลังงาน ช่ัวโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละ
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ที่มีการใช้ในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม 

ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทนี้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข 

ในส่วนรายละเอียด ศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทที่ 2 
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1.7.3 หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง  ๆ ที่มีต่อการประ เมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตา ม

ประกาศกระทรวงฯ 
 

หน้าท่ีของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม  
ก ากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการด าเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
 

หน้าท่ีของคณะท างาน 
1. รวบรวมและจัดท าข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงาน ส าหรับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปีที่ผ่านมา 
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม) 
3. จัดท าแบบบันทึกการใช้พลังงานของเครื่องจักร /อุปกรณ์หลัก ที่มีนัยส าคัญของการใช้พลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใช้พลังงาน ค่าประสิทธิภาพหรือ
สมรรถนะการใช้พลังงาน และค่าปริมาณการสูญเสียพลังงาน  

 

หน้าท่ีของพนักงาน 
ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน และการประเมินการใช้พลังงาน 
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1.8  ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 
 

1.8.1 ข้อก าหนด 
  

“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงานของพลังงาน ที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงาน ที่ใช้เดิม หรือ
ก าหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน และผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 

ในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ ง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง” 
(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
 

1.8.2 ข้อแนะน า 
วิธีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพื่อค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน เจ้าของโรงงานควบคุม

และเจ้าของอาคารควบคุมต้องก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน และรวมทั้งจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้มีแผนงานที่จะด าเนินการให้บรรลุสู่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรของโรงงา นควบคุมและอาคารควบคุมด าเนินการ
อนุรักษ์พลังงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

เมื่อด าเนินการจัดท าเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้
พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้ โดยมีข้อแนะน าในการด าเนินการดังนี ้
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(1) การก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการ ที่ ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า 
“Fishbone Diagram” เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผล ที่ได้รับ (Effect) คืออุปกรณ์
ประสิทธิภาพต่ าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 1.8) และพิจารณาทีละประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.8 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เริ่มจาก เครื่องจักร /อุปกรณ์ วิธีการท างาน วัสดุ ที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็น
สาเหตุที่ท าให้มีการใช้พลังงานสูงได้จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว 
ล าดับถัดไปคือการก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เช่น หากหนึ่งในสาเหตุ ที่ท าให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูง
กว่าค่าเฉลี่ย คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรก าหนดคือการปรับปรุงให้อากาศใช้
มีอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่งอาจท าโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House ก็ได้ เป็นต้น   รูปที่ 
1.9 แสดงแนวทางในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ที่ก าหนดให้องค์กร ที่น าระบบการจัดการพลังงานมา
ประยุกต์ใช้ต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 

           /                        

 

 

 

 

 

 

 

                           

สาเหตุที่อาจเป็นไป 

ผลที่ได้รับ 

(Effect) 
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(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 

 ควบคุมการท างานแนวทางเดิมให้ดีข้ึนโดยการใช้ Standard Operating Procedures 
(สาเหตทุี่พบจากการท า Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน) 

 การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก Best Practices  (สาเหตทุีพ่บจากการท า 
Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการท างาน) การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง โดย
พิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance 
(TPM) ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, 
Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance ทั้งนี้ องค์กรไม่
จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรน าองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกับ
สภาพ/ความพร้อมมาใช้ (สาเหตทุี่พบจากการท า Cause – and - Effect Analysis คือ 
เครื่องจักร/อุปกรณ์) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตทุี่พบจากการ
ท า Cause - and - Effect Analysis คือวัสดทุี่ใช้) 

 
(1.2) การปรังปรุงสิ่งท่ีมีอยู ่เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพื่อให้ Air Intake   มี

อุณหภูมิลดลง เป็นต้น 
(1.3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยู ่เช่น การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหมท่ี่มีประสิทธิภาพ สูง

กว่าของเดิมเพื่อช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององค์กร  เป็นต้ น
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รูปที่ 1.9  แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 

การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก  
Best Practices 

การควบคุมการท างาน (ลักษณะเดิม) โดยใช้ 
Standard Operating Procedures (SOP) 
 

การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง  
(Total Productive Maintenance) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
(Process Efficiency Improvement) 

Preventive Maintenance 

Corrective Maintenance 

Maintenance 

Prevention 
Breakdown Maintenance 

ปรับอุปกรณ์ 

ปรับสภาวะแวดล้อม 

การเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงข้ึน 

การใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การเปลี่ยนแปลงส่ิงที่มีอยู่ (Major Replacements) 

การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ (Minor Changes) 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
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(2) การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง  ๆ ที่ก าหนดตามแนวทาง ที่กล่าว ไปแล้วในข้อ (1) องค์กร

ตัดสินใจก าหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความส าเร็จในการก าหนดเป้าหมายมี
อยู่ 3 แนวทาง ได้แก่  

 

 แนวทางท่ี 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต   การ
ก าหนดเป้าหมายโดยวิธีนี้เป็นการก าหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อให้องค์กรใช้
ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว       ซึ่ง
ในทางปฏิบัติ อาจจะ ไม่สามารถบรรลุสู่จุดหมาย ที่ตั้งไว้ทั้งหมด  แต่องค์กรก็จะ
ได้รับผลประหยัดที่เกิดข้ึนส่วนหนึ่งจากความพยายามดังกล่าว 

 

แนวทางท่ี 2 การใช้ค่าต่ าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงาน ท่ีองค์กรเคยท าได้  หรือการใช้
ค่าต่ าสุดในแผนภูมิ ที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงาน ที่ใช้กับตัวแปร 
(driver) ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับ
ปริมาณไอน้ า ที่ผลิตได้ ดังแสดงในรูป ที่ 1.10 เส้นทึบเป็นค่ าเฉลี่ยระดับ การใช้
พลังงานในอดีตในขณะที่เส้นปะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดการใช้พลังงาน ที่ต่ าสุด 
และเป็นเส้นก าหนดเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานนั่นเอง   

รูปที่ 1.10 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้ าที่ผลิตได้ 

(ค่าเฉล่ีย) 

(เป้าหมาย) 
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 แนวทางท่ี 3 การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ ท่ีได้จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmarking) : วิธีนี้เป็นการใช้ค่า ที่ดีในล าดับ ถัดไป  เพื่อน ามาก าหนดเป็น
เป้าหมายของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน  ของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พบว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ 
(SEC) ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ค่าที่ดี
ที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองค์กรอาจก าหนดเป้าหมายให้ค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะที่ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.29 GJ/Ton เป็นต้น 

ในการจัดท าทั้งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานนั้น คณะท างานด้านการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับ
คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดและ
ข้อเสนอแนะ โดยการน าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ตลอดจนผลการ
ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ซึง่รวบรวมหรือจัดท าข้ึน
ไว้แล้วใน ข้ันตอนที่  4 มาใช้พิจารณาประกอบการจัดท า
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยในการจัดท าเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงช่ือมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและตั วช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินการ 
มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการใช้พลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่ก าหนดไว้เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

ซึ่งจากสถิติข้อมูลในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการน ามาตรการจัดการพลังงานน้ีมา
ทดลองใช้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนท่ีผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์
พลังงานจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบ้ืองต้นท่ีไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่ างน้อย ร้อยละ 5-
10 เทียบกับการใช้พลังงานท้ังหมด  ดังน้ันเจ้าของโรงงาน ควบคุมและ เจ้าของอาคารควบคุมควรตั้งเป้าหมาย
อนุรักษ์พลังงานให้มีการประหยัดได้อย่างน้อยร้อยละ 1 เทียบกับการใช้พลังงานท้ังหมด 
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ตารางที่ 1.4 ตัวอย่างตารางสรุปเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 

 

ล าดับที่ มาตรการ 

เป้าหมายการประหยัด 
ร้อยละ 

ผลประหยัด 
เงินลงทุน 
(บาท) 

ระยะเวลา 
คืนทุน 
(ปี) 

ไฟฟ้า เชื้อเพลิง 

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี ชนิด 
ปริมาณ  

(หน่วย/ปี) 
หน่วย

เชื้อเพลิง 
บาท/ปี 

 ด้านไฟฟ้า                         

 
                      

 
                      

รวม                         

ด้านความร้อน                         

 
                      

 
                      

 รวม                         
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(3)  ว ิธีการจัดท  าแผนอน ุรักษ พลังงาน 
ส  าหร ับการจ ัดท  าแผนอน ุร ักษ พ ล ังง านน ั้น เน ื่องจากว ัตถ ุปร ะสงค ของการจ ัดใ ห ม ีว ิธ ีการจ ัด 

การพล ังงานข้ึนในองค กรก ็เพื ่อให บรรล ุเป าหมายอนุร ักษ พล ังงานแล วย ังม ีว ัตถ ุประสงค เพื ่อให เกิดการอน ุร ักษ  
พลังงานที่ยัง่ยืน 

ทั้งน ี้ แผนอน ุร ักษ พล ังงานที่ดี ต องแสดงรายช่ือและว ัตถ ุประสงค ของมาตรการที่จะด  าเน ินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ กลุมเป าหมาย ผลที่คาดวาจะได ร ับจากการด  าเนินการ และผ ูร ับผิดชอบในการด  าเน ิน 
มาตรการอน ุรักษพลังงานแตละมาตรการ (ตัวอยางตารางสรุปแผนอน ุรักษพลังงานแสดงในตารางที่ 1.5) 
 

(4)  ว ิธีการจัดท  าแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส งเสรมิการอน ุรักษ พลังงาน 
ส    าหร ั ับการฝ กอบร มและก ิ ิจกรรมเพื่อ ส งเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษ พล ั ังงา นควรจะต องปร ะกอบ ด วย 

รายละเอ ี ียดเก ี ่ ี ่ยวก ั ับชื ่ ื ่อหล ั ักส ู ูตรการฝ กอบรมหร ื ือก ิ ิจกรรมเพื่อส งเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษพล ั ังงาน กลุ ุมเป าหมายของ  ผ ู ู
อบรม ระยะเวลาในการฝ กอบรม และผ ู ูร ั ับผ ิ ิดชอบในการฝ กอบรมแตละหล ั ักส ู ูตรหร ื ือก ิ ิจกรรมเพื่อส งเสร ิ ิม   กา
รอน ุ ุร ั ักษพล ั ังงาน (ต ั ัวอยางตารางสร ุ ุปแผนการฝ กอบรมและก ิ ิจกรรมส งเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษพล ั ังงาน แสดงในตารางที ่ ี่ 
1.6) 

ตารางที ่1.5  ตัวอย่างตารางสรุปแผนอน ุรักษ์พลังงาน 
  

 
 

ล  าดับที่ 

 
 

มาตรการ 

 
 

วัตถ ุประสงค์ 

ระยะเวลา
า 

 
 

เงินลงท ุน 
(บาท) 

 
 

ผู้ร ับผิดชอบ เร ิ่มต้น 

(เดือน/ป) 

สิ้นสุด 

(เดือน/ป) 

       

       
 
 
ตารางที ่1.6  ตัวอย่างตารางสรุปแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสรมิการอน ุรักษ์พลังงาน 

  
 
ล  าดับที่ 

 
หล ักสูตร 

กล ุ่ม  
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. 

                

                

 
 
ล  าดับที่ 

 
กิจกรรม 

กล ุ่ม 

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. 

                

                

 
 

รายละเอ ียดในการจ ัดท  าเป าหมายและแผนอน ุร ักษพล ังงาน แผนการฝ กอบรมและก ิจกรรมเพื่อส งเส
ริมการอน ุรักษพลังงาน ศ ึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน ซ ึ่งจัดท าโดย พพ. 
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1.8.3 หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

หน้าท่ีของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
ก ากับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และบุคลากร
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ  

หน้าท่ีของคณะท างาน 
1. ก าหนดและจัดท าเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
2. ด าเนินการวางแผนและจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมและกิจกรรม 
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดท าประวัติการฝึกอบรมของ

พนักงานทุกคน 
5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ 

หน้าท่ีของพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ให้ความร่วมมือกับคณะท างานในการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้ง

เข้าร่วมฝึกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
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1.9 ขั้นตอนท่ี 6  การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

 

1.9.1 ข้อก าหนด 
  

“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน   

 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย  
   และแผนอนุรักษ์พลังงานที่จัดท าข้ึนตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช 
   กิจจานุเบกษา” 

(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลั งงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.9.2 ข้อแนะน า 

 ภายหลังจากที่เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ผ่านการอนุมัติจากเจ้าของโรงงานควบคุม และเจ้าของอาคารควบคุม  หรือผู้บริหารสูงสุด แล้ว 
คณะท างานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ  รวมถึง
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานหรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ คณะท างานจะต้องด าเนินการค้นหาสาเหตุว่าท าไมการด าเนินงานจึงไม่
ประสบผลตามที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงให้การท างานบรรลุตามเป้าหมาย 
เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป 
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ในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้ง การตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะท างานควรด าเนินการดังนี้ 

(1) ควบคุมให้มีการด าเนินมาตรการตามระยะเวลา ที่ก าหนดในแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึกอบรมฯ โดยการให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการรายงานผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคอย่างสม่ าเสมอ โดยการรายงานความก้าวหน้าอาจระบุในรูปของเปอร์เซ็นต์ของผลส าเร็จ
ในการด าเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนด าเนินการ ในกรณีที่มีความจ าเป็น 

(2) ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ ที่ก าหนดไว้ 

(3) หากมาตรการใดมีการด า เนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายอาจใช้วิธี ที่เรียกว่าไดอ ะแกรมแบบก้างปลา (Fishbone 
Diagram) ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรูปที่ 1.11) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสรุปผล ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนไว้ในรายงานผลการด าเนินงานต่อไป 

(4) ส าหรับมาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม ที่ก าหนดไ ว้ คณะท างานต้องจัดให้มีการด าเนิน การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งนี้อาจมอบหมายให้พนักงาน ที่
รับผิดชอบมาตรการนี้เป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้กับคณะท างาน อีก
ทีหนึ่ง 

(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ดังกล่าว ให้
รวมทั้ง การตรวจสอบและวิ เคราะห์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน  โดยควรท าเป็น
ประจ าอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ จัดท าเป็น รายงาน เสนอให้ เจ้าของโรงงานควบคุม และ
เจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยในรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วย 

 ผลสร ุปการต ิดตามการด  าเนินการของมาตรการอนุร ักษพล ังงาน โดยระบ ุช่ือมาตรการอนุร ักษ 
พล ังงาน สถานภาพการด  าเน ินงาน และป ญหาและอ ุปสรรคในการด  าเน ินงาน (ต ัวอย างตารางสร ุปผลการ 
ติดตามการด าเน ินการตามแผนอน ุรักษพลังงานแสดงอยูใน ตารางที่ 1.9) 

 

 ผลการตรวจสอบและว ิเคร าะห การปฏ ิบ ัต ิตามมาต รการอน ุร ักษ พล ังงานแยกตาม
มาตรการ ดานไฟฟ าและมาตรการด านความร อน โดย ระบ ุช่ือมาตรการอน ุร ักษ พล ังงานที่ด  าเน ินการแต ละ
มาตรการ ระยะเวลากา รด  าเนินการแต ละมาตรการตามแผนอนุร ักษ พล ังงานและระยะเวลาที่เก ิดข้ึนจร ิง 
สถานภาพการ ด  าเน ินงานที่เก ิดขึ ้นจร ิง เง ินลงท ุนตามแผนและเง ินลงท ุนที่เก ิดข้ึนจร ิง ผลการอน ุร ักษ พล ังงาน
ตามแผนและที่เก ิดข้ึนจร ิง ป ญหาและอ ุปสรรคในระหว างการด  าเน ินการ ความค ิดเห ็นและข อเสนอแนะ                            
(ต ัวอย างตารางผลก ารตรวจสอบ และว ิเคร าะห การป ฏ ิบ ัต ิตามเป าหมายและแผ นอน ุร ักษ พล ังงานส  าหร ับ 
มาตรการอน ุร ักษพลังงานแสดงอยู ใน ตารางที่ 1.7 และ ตารางที่ 1.8) 
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 ผลสรุปการติดตามการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พล ังงาน โดยระบ ุช่ือหล ักส ูตรการฝ กอบรมหร ือก ิจกรรมเพื่อส งเสร ิมการอน ุร ักษ พล ังงาน สถานภาพการ 
ด  าเนินการ ป ญหาและอ ุปสรรคในการด  าเน ินการ (ถ าม ี) และจ  านวน ผ ูเข าอบรม (ต ัวอย างตารางสร ุปสถานภาพ 
การด าเน ินงานตามหลักส ูตรการฝ กอบรมและก ิจกรรมส งเสริมการอน ุรักษพลังงานแสดงอยูใน ตารางที่ 1.10) 

รายละเอ ียดในการจ ัดท  ารายงานผลการตรวจสอบและว ิเคราะห การปฏ ิบ ัต ิตามเป าหมาย
และ แผนอน ุร ักษ พล ังงาน รวมทั้งแผนการฝ กอบรมและก ิจกรรมเพื่อส งเสร ิมการอน ุร ักษ พล ังงาน ศ ึกษา
เพิ่มเต ิมไดจากคูมือการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน ซ ึ่งจัดท าโดย พพ. 

 

 
รูปที่ 1.11 ตัวอย่างไดอะแกรมแบบก้างปลา 

 

1.9.3 หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  และ

แผนการฝึกอบรมฯ  รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  และ
แผนการฝึกอบรมฯ 
 

หน้าท่ีของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
ก ากับและดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ 

  

หน้าท่ีของคณะท างาน 
1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  รวมถึงแผนการฝึกอบรม ฯของ

ฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการด าเนินการ 
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4. จัดท า รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ  

 หน้าท่ีของพนักงาน 
ให้ความร่วมมือกับคณะท างานในการตรวจสอบการด าเนินการตามเป้าหมายและแผน ส าหรับผู้ ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการให้คณะท างานทราบเป็นระยะ 
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ตารางที่ 1.7 ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า 

ระยะเวลาด าเนินการ 
สถานภาพ 

การด าเนินการ 

เงินลงทุน 
ผลการอนุรักษ์พลังงาน 

ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึ้นจริง 

ตามแผน 
ที่เกิดขึ้นจริง 

ตามแผน ลงทุนจริง ไฟฟ้า ไฟฟ้า 

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี 
                      

 

ตารางที่ 1.8 ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านความร้อน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
สถานภาพ 

การด าเนินการ 

เงินลงทุน 
ผลการอนุรักษ์พลังงาน 

ตามเป้าหมาย ทีเ่กิดขึ้นจริง 

ตามแผน 
ทีเ่กิดขึ้นจริง 

ตามแผน ลงทุนจริง เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง 

ด าเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ป ี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ป ี
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ตารางที่ 1.9 ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

ล าดับที ่ มาตรการ สถานภาพการด าเนินการ หมายเหต ุ

    [  ] ด าเนินการตามแผน  
[  ] ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก................................................. 
[  ] ล่าช้า เน่ืองจาก……................................................………… 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

  

  [  ] ด าเนินการตามแผน  
[  ] ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก................................................. 
[  ] ล่าช้า เน่ืองจาก……................................................………… 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

  

 
ตารางที่ 1.10 ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 

ล าดับที ่ ช่ือหลักสูตร/กิจกรรม สถานภาพการด าเนินการ หมายเหต ุ

    [  ] ด าเนินการตามแผน  
[  ] ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก................................................. 
[  ] ล่าช้า เน่ืองจาก……................................................………… 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

  

  [  ] ด าเนินการตามแผน  
[  ] ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก................................................. 
[  ] ล่าช้า เน่ืองจาก……................................................………… 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
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1.10 ขั้นตอนท่ี 7  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 

1.10.1 ข้อก าหนด 
 

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา ที่
ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.10.2 ข้อแนะน า 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดใน ข้ันตอนที่ 7 นี้ ให้พิจารณาการตรวจติดตาม  และประเมินผลการจัด
การพลังงานขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ที่ผ่านมา องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงาน ภายในองค์กร เพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน ที่จัดท าข้ึนว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามแผน และด าเนินการจัดการพลังงานที่จัดท าข้ึนหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าเป็นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร ส าหรับช่วงเวลาและความถ่ีในการตรวจติดตามนั้นต้องก าหนดให้
เหมาะสมและสม่ าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามนั้นสามารถก าหนดข้ึนเองโดยองค์กร แต่ควรท าเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมิน ฯ นั้นต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้และความเข้าใจ ในวิธีการจัด
การพลังงาน อีกทั้งต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะท าการประเมิน การด าเนินการตรวจติดตาม
ภายในควรก าหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินที่แน่นอน 

ในการตรวจติดตา มและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะท างาน ด้านการจัดการพลังงาน ควร
ด าเนินการดังนี้ 
 

(1) ด าเนินการประชุ มร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและ เจ้าของ อาคารควบคุม เพื่อจัดต้ังคณะ
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  พร้อมทั้งก าหนดวาระการท างานของคณะ
ผู้ตรวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผู้ตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซึ่ง
อาจประกอบด้วยบุคคลที่มาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้  ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสม
และอัตราก าลังคนขององค์กรนั้น 

 

(2) เจ้าของโรงงานควบคุมและ เจ้าของอาคารควบคุม  ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
และเผยแพร่ให้พนักงานขององค์กรรับทราบ (ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ อยู่ใน
รูปที่ 1.12) 

| 2 
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(3) ข้อก าหนดของการจัดการพลังงานที่ต้องได้รับการตรวจประเมินมหีัวข้อดังนี ้ 
ก. การจัดต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
ค. การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน 
จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 
ฉ. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัด

การพลังงาน 
ซ. การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไข                                        

ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
 

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
ตามข้อ (3) ใหด้ าเนินการโดยการประเมิน 
ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐาน

ต่างๆ ที่คณะท างาน ด้านการจัด
การพลังงาน จัดท าข้ึนหรือจัดเก็บ 
เช่น แผนการฝึกอบรม เป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน การเข้ารับ
การฝึกอบรมของพนักงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นต้น 

ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์หรือ ให้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น  การตรวจ
เอกสาร หลักฐานต่าง  ๆ จะเป็นลักษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่ มีเอกสารหลักฐาน และ
เอกสาร หลักฐานน้ันมีแล้วครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ  ต้องเสนอข้อ
ปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณี ที่การด าเนินการจัดการพลังงานไม่เป็นไปตามวิธีการ ที่
ก าหนด 

 

(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามข้อ (4) เรียบร้อยแล้ว  คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องท าการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน ดังกล่าว 
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือรับรองโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ และจัดส่ง ให้กับคณะท างาน
ด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมร่วมกันพิจารณา
ผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน เพื่อท าการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในข้ันตอนที่ 8 ต่อไป 
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รายละเอียดผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกล่าวที่คณะผู้ตรวจ

ประเมินฯ จัดท าข้ึนตามข้อศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดท าโดย พพ. 

 
 

1.10.3 หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง  ๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัด

การพลังงาน  

หน้าท่ีของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม   

ในค าสั่งแต่งตั้ง 
2. ก ากับ ดูแล ให้มีการด าเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 

หน้าท่ีของคณะท างาน 
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการด าเนินการตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
2. น าผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 

หน้าท่ีของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการด าเนินการตรวจประเมิน 
2. ด าเนินการตรวจประเมินตามแผนที่ก าหนด 
3. ท าการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กับคณะท างาน ด้านการจัดการพลังงาน และ

เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และผู้บริหารระดับสูง 

หน้าท่ีของพนักงาน 
เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ในการตรวจประเมินภายใน 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล  จึงได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 

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

2.  ............................................................. คณะท างาน 

3.  .............................................................  คณะท างาน 

4.  ............................................................. คณะท างาน 

5.  ............................................................. คณะท างานและเลขานุการ 

 

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

 

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

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

 

 

รูปที่ 1.12 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
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ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนตาม 
ข้อก าหนด 

ข้อควรปรับปรุง/  
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ทีร่ะบ ุ
 โครงสร้าง อ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะท างาน  

     

2. เอกสารทีแ่สดงถึงการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการ 
จัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ  

     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................       
2. การประเมินสถานภาพ การจัด
การพลังงานเบื้องต้น  

1. ผลการประเมินการด าเนินงานด้านพลังงานทีผ่่านมา โดยใช้ 
ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management 
Matrix)  

     

2. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................       
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน       

2. เอกสารทีแ่สดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้
บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ  

     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................       
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ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (ต่อ) 
 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการ

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนตาม 

ข้อก าหนด 
ข้อควรปรับปรุง/ 

ข้อเสนอแนะ 
มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร       
2. การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ/์บริการ      
3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์      
4. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................       

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน  

1. มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน       
2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า       
3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน       
4. แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน       

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน                
การตรวจสอบและวิเคราะห ์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

1. ผลการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน       
2. ผลการตรวจสอบและวิเคร าะห์การปฏิบัติตามเป ้าหมายและ

แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า  
     

3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห ์การปฏิบัติตามเป ้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านความร้อน  

     

4. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนฝ ึกอบรมและกิจกรรม             
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

     

5. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................       
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ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (ต่อ) 
 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนตาม 
ข้อก าหนด 

ข้อควรปรับปรุง/  
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ  

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด 
การพลังงาน  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน 
องค์กร  

     

2. รายงานผลการตรวจประเมิน       
3. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................       

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข        
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน  

1. แผนการทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน       

2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข ข้
อบก           พร่องของการจัดการพลังงาน  

     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................       

  

ลงชื่อ ………………....................................……  
( ………………………………………….. )  

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  
วันที ่................/.............................../..................  
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1.11 ขั้นตอนท่ี 8  การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
 

1.11.1 ข้อก าหนด 
 

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา ที่
ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประก าศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.11.2 ข้อแนะน า 

การด าเนินการตามข้ันตอนที่ 8 นี้ เป็นการด าเนินการ ที่ต่อเนื่องมาจาก ข้ันตอนที่ 7 โดยน าผลการ
ประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน /จุดแข็ง กิจกรรมหรือ
การด าเนินการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้ง การปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม หรือเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินการ โดยคณะท างาน ต้องท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของ การจัดการพลังงานว่า มาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดข้ึน
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  และก าหนดข้ึนใน
ช่วงเวลา ที่เหมาะสม โดยผู้เข้าประชุมควรประกอบด้วย  
ผู้บริหารระดับสูง ประธาน และคณะท างาน ด้านการจัด
การพลังงาน  รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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ในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องวิธีการจัดการพลังงาน คณะท างาน ด้านการจัด
การพลังงานควรด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินการ ภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานหรือตัวแทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบถึง วัตถุประสงค์ รูปแบบ  
ก าหนดเวลา และเข้าร่วมประชุม 

(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการด าเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นและรับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร 
คณะท างาน และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหน่วยงานต่าง ๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการด าเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร แล้วท าการสรุป ผลการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวน
การด าเนินการจัดการพลังงานในแต่ละข้ันตอนตาม ที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบ ในกรณีที่เห็นว่าสมควรต้องมี
การปรับปรุง และแนวท างการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว ที่เกิดในแต่ละข้ันตอนของการ
ด าเนินการจัดการพลังงาน 

(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาส ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วน ที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการ
ด าเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการด าเนินการใด  ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงานก็ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป ส าหรับปัญหาอุปสรรคหรือข้อบกพร่อง ที่
เกิดข้ึน ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม 

(5) ผู้บริหารระดับสูงควรน าข้อมูล ที่ได้จากการประชุมทบทวนฯ ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัด
การพลังงานให้ดีข้ึน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมท บทวนวิธีการจัด                        
การพลังงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการท างานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได้จากการ
ประชุม  
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รายละเอียดผลสรุปการทบทวน วิเคราะห ์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานที่จัดท าข้ึน
ตามข้อศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดท าโดย พพ. 

1.11.3 หน้าท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง

ของวิธีการจัดการพลังงาน 

หน้าท่ีของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. ควบคุมให้มีการด าเนินการทบทวนผลการด าเนินวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการด าเนินการจัดการพลังงาน 
3. แสดงเจตจ านงให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง  

หน้าท่ีของคณะท างาน 
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
2. ด าเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของ การจัดการพลังงาน

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติ ที่ได้จากการประชุมให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ 

หน้าท่ีของพนักงาน 
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 1.12 ตัวอย่างตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
 

ขั้นตอน 
ผลการทบทวน 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน      
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น       
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน       
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน       
5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน       
6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ และวิเคราะห์

การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  
     

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน       

 


