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 บทที่ 3 
 การจัดการพลังงาน 

(Energy Management) 
 
 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 
2535 โดยมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหเกิดวินัยในการอนุรักษพลังงานและมีการลงทุนในการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานและอาคารเปนสําคัญ  แตเนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. 2535 ไดใชบังคับมานาน  จึงทําใหบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน จึงไดมีการปรับปรุงกฎหมายใหมีความเหมาะสม  ครอบคลุมกิจกรรมการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวน  โดยไดปรับปรุงเคาโครงการดําเนินการเพื่อลดภาระคาใชจายตอผูที่
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมทั้งใหมีการกําหนดเรื่องที่เปนรายละเอียดดานเทคนิค หรือเร่ืองที่ตอง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยใหรัฐมนตรีสามารถ
ออกเปนประกาศเพื่อเปดโอกาสใหมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เปนรายละเอียดไดอยางรวดเร็ว  และ
สามารถปฏิบัติไดทันเวลา 

 สําหรับเคาโครงการดําเนินการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ได
กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงวา
ดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินการอนุรักษพลังงานที่ผานมาโดยทั่วไปแลวจะมุงเนนการปรับปรุงอุปกรณ ซ่ึง
เปนการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเพียงดานเดียว ไมไดมีการดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ 
ทําใหผลการอนุรักษพลังงานของแตละหนวยงานไมมีความยั่งยืน 

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานดําเนินไปอยางมีระบบและตอเนื่อง กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงไดพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งเปนการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานทั้งทางดานพฤติกรรม จิตสํานึก วิธีการจัดการการใชพลังงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการทาง
วิศวกรรม ที่ไดมีการบูรณาการอยางมีระบบ ซ่ึงจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกรแต
ละแหง 
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 กฎกระทรวงดังกลาวมีแนวทางการจัดทําโดยการอางอิงมาตรฐานตางๆ ที่เปนสากลดังเชน ISO 
9001:2000 ISO 14001 มอก.-18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ 
DA2403E:2001 Energy Management-Specifications 

 พพ. ตระหนักดีวาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น 
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจําเปนตองทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง  พพ.  จึงได
จัดทําคูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงฯ ดังกลาว เพื่อใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
สามารถดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 
 
วัตถุประสงค 
 

1. บอกหลักการสําคัญของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม 

2. อธิบายการดําเนินการตามขัน้ตอนตาง ๆ ของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมไดอยางถูกตอง 
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บทนํา 

การจัดการพลังงาน 
1.  วัตถุประสงคของการจัดการพลังงาน 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนของการจัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองคกร กลาวคือ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน
รูปธรรมและเปนไปอยางตอเนื่อง  ดังนั้น จึงมีนโยบายใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดําเนินการจัด
การพลังงานขึ้นภายในองคกร ทั้งนี้ เพื่อใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการใชพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปอยางตอเนื่อง 
 
2.  ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 

 จากขอกําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน 
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวก ก) ซ่ึงกําหนดใหโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม จําเปนตองเริ่มใหมีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นตองมีการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน รวมทั้งมีการวาง
แผนการดําเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองคกร เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการพลังงาน การ
ดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน  8 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
(3) การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน   
(5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสรมิ

การอนุรักษพลังงาน   
(6) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน     
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน   
(8) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน   

 ทั้งนี้ โดยรายละเอียดของการดําเนินการในบางขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนในขอ (4) ขอ (5) ขอ 
(6)   ขอ (7) และขอ (8) ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ดวยซ่ึงจะ
ไดอธิบายในบทตอไป 
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ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 
 

1. การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

3. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน และแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน 



8. การทบทวน วิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน 

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และตรวจสอบ
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

3.  คํานิยาม 

 • การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดําเนินงานภายในองคกรซึ่งประกอบดวย บุคลากร 
ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการดําเนินการ โดยมีการทํางานประสานกันอยางมี
ระเบียบและแบบแผน เพื่อปฏิบัติงานที่กําหนดไว หรือเพื่อใหบรรลุ หรือรักษาเปาหมายที่
กําหนดไว 

• การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ หมายถึง การใชพลังงานในสัดสวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการ
ใชพลังงานโดยรวม และสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน 

 •  องคกร หมายรวมถึงโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

•  คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน หมายถึง กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวกบัการจัดการพลังงานทั้งหมด 
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• ผูตรวจสอบพลังงาน  หมายถึง ผูมีอํานาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน   
แทนพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงขึ้นทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน 

•  พนักงานเจาหนาท่ี  หมายถึง ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานแตงตั้งใหปฏิบัติตาม  
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

  
4.  เคาโครงการบังคับใชตามพระราชบัญญัติฯ  
 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ .ศ .  2535 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม                      
โดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายลําดับรอง 
(กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไดกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังนี้ 

4.1 ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานตาม        
ขอกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ .ศ .  2552 รวมถึงการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงานและการจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหแก
อธิบดีภายในเดือนมีนาคมเปนประจําทุกป ทั้งนี้ โดยตองผานการรับรองจากผูตรวจสอบ
พลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ. 

4.2 ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละ
แหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ 
หนาที่และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ โดยกําหนดใหโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ (ขนาดมากกวา 3 เมกะวัตต) ตองจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสเพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 1 คน โดยผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ดังกลาวตองเปนผูที่มีคุณสมบัติซ่ึงสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันกับที่อธิบดีใหความเห็นชอบ หรือ
เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดสอบ
โดย พพ. 
(รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องผู รับผิดชอบดานพลังงานศึกษาไดจากคูมือการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจัดทําโดย พพ.) 
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4.3 ตองปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 
แลวแตกรณี) ที่ส่ังใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม แจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  วาดวยเ ร่ืองเกี่ยวกับวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และกฎกระทรวงวาดวยเร่ืองเกี่ยวกับ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานตามขอ 4.1 และ 4.2 ดังกลาวขางตน 

 การดําเนินการบังคับใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหมีการประกาศใช
กฎหมายลําดับรองเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ที่สําคัญมีดังนี้ 

(1) พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (ไมมีการแกไข) 
(2) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม 
(3) กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
(4) กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

การ ขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  และการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัด การพลังงาน 

(5) กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวธีิการ     
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(6) กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องจักร อุปกรณ  และวัสดุ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน  

 ทั้งนี้ โดยมีเคาโครงการบังคับใชตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 
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กฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐานประสิทธิ
ของเครื่องจักรอุปก
(ออกตามมาตรา

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 
รณฯ 

 23(1)) 

พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสิมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดโรงงาน/อาคารควบคุม  

(ไมมีการแกไข) 

กฎกระทรวงกาํหนด 
มาตรฐาน หลักเกณฑ  

และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(ออกตามมาตรา 9(1) และ 21(1)) 

กฎกระทรวงกาํหนด 
คุณสมบัติ หนาที่ และ  

จํานวนของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน  

(ออกตามมาตรา 9(2) และ 21(2)) 

กฎกระทรวงกาํหนด 
ประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธกีารใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน (ออกตามมาตรา 19) 

กฎกระทรวงกาํหนด 
คุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต  

และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และ
การตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงาน 
(ออกตามมาตรา 48/1) 

  

เคาโครงการบงัคับใชตามพระราชบัญญัติ เคาโครงการบงัคับใชตามพระราชบัญญัติ 
  
 สําหรับคูมือฉบับนี้จะกลาวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงตอไปจะใช
คําวา “วิธีการจัดการพลังงาน” แทน 

 สําหรับคูมือฉบับนี้จะกลาวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงตอไปจะใช
คําวา “วิธีการจัดการพลังงาน” แทน 
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ข้ันตอนที่ 1 
การแตงตัง้คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 

1.1 ขอกําหนด  
 

“ขอ 5 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด

การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อ
สรางจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(6) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงนี้” 

(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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1.2  ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 ความสําเร็จของการพัฒนาและนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชภายในองคกรที่สําคัญที่สุด คือ 
การมีคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังนั้นเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อทําหนาควบคุมดูแล ดําเนินการ ประสานงาน และ
รายงานผลการจัดการพลังงานในองคกร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงาน
ใหเปนไปตามนโยบายอนุรักษพลังงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น โดยคณะทํางานดานการพลังงานที่จัดตั้งขึ้น
นั้น อาจอยูในรูปของ      คณะกรรมการหรือคณะทํางาน (ในคูมือนี้จะอางอิงคําวา “คณะทํางาน” แทน 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”) ซ่ึงขึ้นตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ทั้งนี้
ตองมีคําส่ังประกาศแตงตั้งคณะทํางาน พรอมทั้งระบุ อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานให
ชัดเจน และตองเผยแพรคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานใหแกพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบอยางทั่วถึงเพื่อให
เกิดความเขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน   

(1) เร่ิมจากเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมกําหนดใหมีคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานและควรใหเปนสวนหนึ่งของโครงสรางองคกร 

(2) เนื่องจากการจัดใหมีการจัดการพลังงานขึ้นภายใน      
องคกรนั้น  มี เปาหมายเพื่อให เกิดการอนุรักษ
พลังงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนั้น วิธีการ
จัดการพลังงานจึงอาจแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก 
ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน  (ระยะ
เร่ิมแรก) และระยะบริหารวิธีการจัดการพลังงาน 
ทั้งนี้คณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นมานั้น  ตองมีความ
เหมาะสมกับระยะการดําเนินการดวย 
(2.1) ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยทั่วไปคณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นควร

ประกอบดวย 

 

ก. หัวหนาคณะทํางาน 1 ตําแหนง: มาจากตัวแทนผูบริหารระดับสูง ที่มี
ความสามารถในการดําเนินการประชุม   มีความเขาใจในวิธีการจัด
การพลังงาน และเปนที่ยอมรับภายในองคกร 

ข. เลขานุการ 1 ตําแหนง: เปนผูที่มีความรูดานพลังงานและดําเนินกิจกรรมดาน
พลังงานและควรเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานในองคกร 

ค. สมาชิก 3-5 ตําแหนง: มาจากตัวแทนแผนกหรือหนวยงานที่สําคัญ เชน 
วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรไฟฟา หรือ ผูที่มีความรูเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภค เชน ระบบไอน้ํา ระบบเครื่องปรับอากาศ เปนตน (ในบาง
กรณี องคกรอาจแตงตั้งเจาหนาที่ฝายบริหารสํานักงานหรือเจาหนาที่ดาน
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ประชาสัมพันธ เพื่อชวยงานในดานเอกสารการประชาสัมพันธและการ
กระจายขอมูล ขาวสาร หรืออาจแตงตั้งเจาหนาที่ฝายการเงินและบัญชีดวยก็
ได เพื่อพิจารณาสนับสนุนดานงบประมาณ)  

(2.2) ระยะการบริหารวิธีการจัดการพลังงาน การกําหนดโครงสรางและบุคลากรที่
เหมาะสมมีความสําคัญอยางยิ่งในระยะยาว โดยตองกําหนดใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองคกรนั้นๆ ดังนั้นองคกรอาจทําการประเมินวัฒนธรรมองคกร ซ่ึง
สามารถใชวิธีประเมินอยางงาย ๆ ไดโดยการตอบคําถาม  2 ขอ คือ 
ก. องคกรของทานยอมรับความเสี่ยงและความไมแนนอน (uncertainty) ไดใน

ระดับใด (คําตอบ คือ องคกรยอมรับไดสูงหรือต่ํา) 
ข. องคกรของทานมีการมอง/วางแผนงานอยางไร (คําตอบ คือ องคกรมีการ

วางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว) 

 เมื่อไดคําตอบเปนที่เรียบรอยแลว องคกรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององคกรไดโดยการ
เปรียบเทียบกับรูปที่ 1.1 ซ่ึงรายละเอียดของแตละวัฒนธรรมองคกรไดแสดงในตารางที่ 1.1 

 

 
 

 

 

 

 

 
การวางแผนระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความไมแนนอนที่ยอมรับไดสงู 

การวางแผนระยะสั้น 

ระดับความไมแนนอนที่ยอมรับไดต่าํ 

รูปท่ี 1.1 การประเมินวัฒนธรรมองคกร 
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ตารางที่ 1.1 ลักษณะวัฒนธรรมองคกร 
 

วัฒนธรรมขององคกร ลักษณะวัฒนธรรมองคกร โครงสรางที่เหมาะสม 
1. แบบ Entrepreneurial  

 
• ยอมรับความเสี่ยงไดสูง 
• มีจุดมุงหมายระยะสั้น 
• เปนองคกรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ

ครอบครัว 

ควรใหคณะทํางานเปนศูนยกลาง และตองไดรับ
การสนับสนุนจากเจ าของ  ซึ่ งจะทํ าใหสามารถ
ดําเนินงานขามหนวยงานตางๆ ได การลงทุนควรมุง
โครงการที่ใหผลตอบแทนสูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

ในกรณีที่องคกรขนาดเล็กมีพนักงานไมมาก  
เจาของกิจการอาจจะเปนหัวหนาคณะทํางานดวย
ตนเอง โดยมีพนักงานในองคกรรวมเปนคณะทํางาน 
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับขนาดขององคกรนั้นๆ 

2. แบบ Team  • มองการณไกลและรับความเสี่ยงไดสูง 
• มีความเปนประชาธิปไตยและความ

รวมมือในองคกรสูง 
• อํานาจการตัดสินใจอยูที่คณะกรรมการ  

คณะทํางานควรมาจากตัวแทนของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการใชพลังงาน   เพื่อกําหนดทิศทางการ
อนุรักษพลังงาน และชวยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ
พลังงาน 

3. แบบ Hierarchic 
 

 

• เนนความอยูรอดขององคกร ไมชอบ
ความเสี่ยง 

• ผูนํามักเปนพวกอนุรักษนิยม 
• เนนการควบคุม ความปลอดภัยและ

ความมั่นใจ 
• คุนเคยกับกฎระเบียบ ใหความสําคัญ

กับโครงสราง 
• อํานาจการตัดสินใจถูกกําหนดภายใต   

กฎระเบียบ 
• มีแนวทางการปฏิบัติขององคกร 

กําหนดใหการจัดการพลังงานเปนสวนหนึ่งใน
โครงสรางองคกร มีขั้นตอนการรายงานที่ชัดเจน มี
การทํางานเปนระบบ เชน ระบบการรายงานขอมูล 
ระบบการติดตามตรวจสอบ เปนตน 

4. แบบ Market  
 

 

• รับความเสี่ยงไดตํ่า มองผลระยะสั้น 
• ตอบรับความตองการลูกคาได เปน

อยางดี 
• ผูบริหารมักเปนผูกําหนดแนวทางการ 
• ดําเนินงาน 
• เนนผลผลิต การแขงขัน และผลสําเร็จ 

มีคณะทํางานดานพลังงานยอยหลายๆ หนวย 
โดยมีการทํางานขึ้นตรงตอคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานกลาง พรอมทั้งมีการสรางระบบการ
รายงานขอมูลการติดตามและการตรวจสอบ 

(3) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดทําหนังสือแตงตั้งคณะทํางาน 
และกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานอยางชัดเจน พรอมลง
ลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง 
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 อํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองกําหนดใหสอดคลองกับกฎกระทรวง โดยอยางนอยตองมีสาระ
ดังนี้ 

ก. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมที่กําหนดขึ้น 

ข. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตาม
นโยบาย อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานรวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมดาน
การอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละหนวยงาน 

ค. ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้ 

- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานที่ผานมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ภายในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม 

- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานตางๆ 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตางๆ จากรายงาน

ผลการดําเนินงานที่หนวยงานแตละหนวยไดจัดทําขึ้น 
ง. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมรับทราบ 
จ. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้ง

รวบรวม    ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคาร    ควบคุมหรือผูบริหารระดับสูงรับทราบ 

ฉ. ดําเนินการดานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

(4) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองประกาศคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ให พนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ และมีสวนรวมในการดําเนินการ ทั้งนี้ใหส่ือสาร
หรือ เผยแพรคําสั่งแตงตั้งโดยการติดประกาศหรือจัดทําเปนหนังสือเวียนหรือวิธีการอื่น
ที่เหมาะสมกับองคกร (ดูตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดังรปูที ่
1.2) 
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คําสั่งแตงตัง้คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
   

เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงได
แตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานตางๆ เพื่อรวมประสานการทํางานดานการ
อนุรักษพลังงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

1.  .................................................... ประธานคณะทํางาน 
2.  .................................................... คณะทํางาน 
3.  .................................................... คณะทํางาน 
4.  .................................................... คณะทํางาน 
5.  .................................................... คณะทํางาน 
6.  .................................................... คณะทํางาน 
7.  .................................................... คณะทํางานและเลขานุการ 

 

โดยคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่

กําหนดขึ้น 
2. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานและ

วิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแต
ละหนวยงาน 

3. ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้ 

- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานที่ผานมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตางๆ จากรายงานผลการดําเนินงานที่

หนวยงานแตละหนวยไดจัดทําขึ้น 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

นโยบายและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผูบริหารระดับสูงรับทราบ 
6. ดําเนินการดานอืน่ตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 

ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ....................... เปนตนไป 
 

ลงช่ือ.......................................... 
         (.........................................) 

ตําแหนง.....(เจาของโรงงานควบคมุ/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดบัสูง)..... 

 
รูปท่ี 1.2 ตัวอยางคาํสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

3-13 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  

 

3-14 

1.3  หนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ ที่มีตอการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน 
หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

1. แตงตั้งคณะทํางาน และลงนามคําส่ัง 
2. กําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางาน 
3. จัดใหมีการเผยแพรคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน 
4. รับทราบและติดตามการทํางานของคณะทํางาน พรอมทั้งใหการสนับสนุนการดําเนินงาน เชน บุคลากร 

งบประมาณ เปนตน 
 

หนาท่ีของคณะทํางาน 
1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
3. จัดใหมีการฝกอบรมหรือกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหแกพนักงาน 
4. ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานเปนไปตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
5. รายงานผลการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมทราบ 
6. เสนอแนะการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 
7. สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552  

 

หนาท่ีของพนักงาน 
1. รับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน และอํานาจหนาที่ของคณะทํางาน 
2. ใหความรวมมือในการดําเนินการจัดการพลังงานในหนวยงานของตนอยางเต็มที่ รวมทั้งให

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอการดําเนินการจัดการพลังงานของคณะทํางาน 
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ข้ันตอนที่ 2 
การประเมนิสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

 
2.1  ขอกําหนด 
 

“ขอ 3 วรรคสอง ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้ง
แรกใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)  

 
 

2.2  ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มนําวิธีการจัดการพลังงานเขามาใชในองคกรขึ้นเปน
คร้ังแรกนั้น อาจจะไมทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานที่เปนอยูของตนเอง เจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจึงตองจัดใหมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคกร
เบื้องตน สําหรับใชในการประเมินเปรียบเทียบเพื่อทําใหทราบถึงการจัดการดานพลังงานขององคกรใน
ปจจุบันวา มีจุดออนหรือจุดแข็งในดานใด และนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกรตอไป ในการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมกอน แลวจึงนําผลการประเมินมาประเมินเปนภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมอีกคร้ัง 
 ในการประเมินสถานภาพเบื้องตนขององคกร คณะทํางานตองดําเนินการโดยใชตาราง
ประเมินการจัดการดานพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ดังตารางที่ 2.1 ในการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานขององคกร จะพิจารณาองคประกอบที่สําคัญตาง ๆ  6 สวน คือ นโยบาย การ
จัดองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และการลงทุน โดยแต
ละองคประกอบจะมีคะแนนระหวาง  0-4 คะแนน คณะทํางานจะตองทําการประเมินองคกรในแตละสวน
อยางเปนกลาง เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปนจริงในปจจุบัน   จากนั้นจึงทําการ
กําหนดเปาหมายในแตละองคประกอบเพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพลังงานตอไป  
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 การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนนี้ จะใชเฉพาะเมื่อมีการนําวิธีการนี้มาใช
เปนครั้งแรกเทานั้น เมื่อระบบการจัดการพลังงานดําเนินการไปไดครบถวนตามขอกําหนดแลว ผลจากการ
ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน (บทที่ 8) จะนําไปใชในการทบทวน
นโยบายและพิจารณาปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานในรอบตอไป 
 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานไปแลวประมาณ 3-5 ป เจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมควรทําการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคกร
ของตน เพื่อใหไดทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไดใกลเคียงกับความเปนจริงมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ตัวอยางการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงาน
ตัวอยางโดยการใชตารางประเมินการจัดการดานพลังงาน  อาจ
เร่ิมจากการตั้งคําถามเพื่อประเมินการจัดการพลังงานในปจจุบัน
ขององคกรตามองคประกอบของการจัดการพลังงานทั้ง 6 สวน            
(ดังตัวอยางคําถามในรูปที่ 2.1) เมื่อไดคะแนนจากการประเมิน
จากคําถามในทุกองคประกอบแลว ใหทําการลากเสนเชื่อมตอ
ระหวางจุดตามคะแนนที่ได  และทําการวิ เคราะหการจัด
การพลังงานของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปรางของลักษณะ
เสนที่ไดจากการประเมินกับรูปรางของเสนแบบตางๆ ที่แสดง
ในตารางที่ 2.2 เพื่อแปลความหมาย หากลักษณะเสนที่ไดไม
ตรงกับรูปแบบที่กําหนดไว ก็ใหใชรูปรางของเสนที่มีความ

ใกลเคียงกันมากที่สุด 

 

สมมติรูปรางของเสนที่ไดจากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนของโรงงาน
ตัวอยางเปนดังรูปที่ 2.2 ลักษณะเสนที่ไดจะอยูในแบบ U-Shaped ซ่ึงอาจวิเคราะหไดวาโรงงานมีความ
คาดหวังสูงตอการจัดการพลังงานภายในองคกร เนื่องจากมีการกําหนดนโยบายการจัดการพลังงานอยาง
เปนทางการ รวมทั้งไดรับการสนับสนุน จากผูบริหารระดับสูงทั้งทางดานเงินลงทุนและทรัพยากรในดาน
ตางๆ (ไดคะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองคประกอบที่ 1 และ 6) แตการดําเนินการดานการจัด
การพลังงานในดานตางๆ ยังไมเปนตามเปาหมายที่วางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานงานและความ
รวมมือระหวางผูรับผิดชอบดานพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผูใชพลังงาน) ในองคกร (ไดคะแนนประเมิน
ต่ําสุด 1 คะแนน)    
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 จากการวิเคราะหผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทําใหทราบวานโยบาย
อนุรักษพลังงานที่จะจัดทําขึ้นของโรงงานตัวอยาง จําเปนตองมุงเนนในการจัดโครงสรางขององคกรใหให
สอดคลองกับการดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน โดยตองกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะทํางานเขามา
รับผิดชอบในการจัดการพลังงานขององคกรอยางเปนทางการ รวมทั้งกําหนดอํานาจและหนาที่ของ
คณะทํางานดังกลาวอยางชัดเจน  นอกจากนี้นโยบายอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นจําเปนตองระบุใหมีการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับ
พนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ และเพื่อนําไปสูความรวมมือและประสานงานในการดําเนินงานดาน
การจัดการพลังงาน รวมถึงกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานตาง ๆ ที่จัดขึ้น 
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ตารางที่ 2.1 ตารางประเมินการจัดการดานพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) 

ระดับ
คะแนน 

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน 

2. การจัดองคกร 3.การกระตุนและสรางแรงจูงใจ 4. ระบบขอมูลขาวสาร 5. ประชาสัมพันธ 6. การลงทุน 

4 1.1 มีนโยบายการจัดการพลังงาน
เปนเอกสาร และลงนามโดย
ผู บริ หารระดั บสู ง  โดย
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินงานขององคกร มี
การเผยแพรใหกับพนักงาน
ทราบอยางทั่วถึง และปฏิบัติ
ตามนโยบายฯ โดยไดรับการ
สนับสนุนจากผู บริ หาร
ระดับสูง 

มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการอนุรักษพลังงาน 
ซึ่ งลงนามโดยผูบริหาร
ระดับสูง  เพื่อดําเนินการ 
และตรวจสอบผลก า ร
ดําเนินการจัดการพลังงาน
ภ า ย ใ น อ ง ค ก ร  มี ก า ร
กําหนดผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการแตละมาตรการ
ที่ชัดเจน และมีการเผยแพร
ใหพนักงานทราบอย าง
ทั่วถึง 

3 . 1  มี แ ผ น ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่
ชั ด เจนซึ่ งจั ดทํ าขึ้ นโดย
คณะทํางานฯ  โดยความ
เห็นชอบของผูบริหารเพื่อ
กระตุนและสรางแรงจูงใจ
ใหพนักงานทุกระดับ  มี
จิตสํานึกและมีสวนรวมใน
การอนุรักษพลังงาน 

 

 

4.1 มีการจัดทําระบบการจัดเก็บและ
การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการ
ใชพลังงานและการประหยัด
พลังงานระหวางผูบริหารกับ
พนักงาน มีการกําหนดวิธีการ
สื่อสารที่ชัดเจนรวมทั้งมีการ
ติดตามและประเมินผลของการ
สื่อสาร เพื่อหาขอบกพรองและ
แนวทางแกไข 

5.1 กําหนดใหการเผยแพรโครงการ
อนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่ง
ของแผนการประชาสัมพันธ
ขององคกรเพื่อใหพนักงานทุก
ระดับไดรับทราบคุณคาของ
การประหยัดพลังงาน และผล
ของการดํ า เนิ นการจั ด
การพลังงานอยางสม่ําเสมอ 

6.1 มีการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปเพื่อเปนคาใชจาย
ใ น ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ ก า ร
อนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงาน โดยพิจารณา
ถึ ง ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
โครงการเปนหลักทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

3 1.2 มีนโยบายฯ ที่ ชัดเจนโดย
จัดทําเปนเอกสาร แตไมได
ลงนาม และไมไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหาร มี
การเผยแพรนโยบายฯ แต
พนักงานรับทราบไมทั่วถึง 

2.2 มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดาน
การอนุ รั กษพลั งงานโดย
ผูบริหารระดับสู ง แตการ
กํ าหนดอํ านาจหน าที่ มี
ขอบเขตจํากัดและไมชัดเจนมี
การเผยแพรคําสั่งแตงตั้งฯ แต
พนักงานรับทราบไมทั่วถึง 

3.2 ไมมีการกําหนดแผนการอบรมฯ 
หรือกิจกรรมอยางชัดเจน โดย
ใหคณะทํางานฯ เปนชองทาง
หลักในการดําเนินการกระตุน
และสร างแรงจู งใจให แก
พนักงาน 

4.2 ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูล
และการสื่อสารขอมูลที่
ชัดเจน โดยใหคณะทํางานฯ 
และผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เปนชองทางหลักในการสื่อสาร
ขอมูลตางๆ  

5.2 มีการเผยแพรขอมูลการดําเนิน
โครงการอนุรักษพลังงานและ
การจั ดการพลั งงานให แก
พนั กงานบางระดั บอย าง
สม่ํ าเสมอเฉพาะในกลุ มที่
เกี่ยวของกับการใชพลังงาน
โดยตรง 

6.2 พิ จ า รณ าก า รล งทุ น ใน
มาตรการอนุรักษพลังงานที่
ใหผลตอบแทนการลงทุน
สูง 

3-18 
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ระดับ
คะแนน 

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน 

2. การจัดองคกร 3.การกระตุนและสรางแรงจูงใจ 4. ระบบขอมูลขาวสาร 5. ประชาสัมพันธ 6. การลงทุน 

2 มีการจัดทํ านโยบายฯ 
เปน เอกสาร  แตยั งไม
ชัด เ จนในบางข อ  ไม
กํ าหนดใหนโยบายฯ 
เปนสวนหนึ่ งของการ
ดําเนินงานขององคกร 
ไมไดมีการลงนามและ
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
ผูบริหาร  และไมมีการ
เผยแพรนโยบายฯ  ให
พนักงานทราบ  

2.3 ผูรับผิดชอบดานพลังงานทํา
หนาที่ ในการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานและรายงาน
ผลต อ คณะก ร รมก า ร /
คณะทํางานดานการอนุรักษ
พลังงาน เพื่ อพิจารณาและ
สรุปผลการดํ าเนินงานตอ
ผูบริหาร 

3.3 คณะกรรมการ/คณะทํางาน
ดานการอนุรักษพลังงานเปน
ผูดําเนินการเปนครั้งคราว 

4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจทํา
หนาที่ในการสื่อสารขอมูล
เกี่ยวกับการใชพลังงานและการ
ประหยั ดพลั ง ง านและ
ประเมินผลการสื่อสารดังกลาว
เปนครั้งคราว 

5.3 มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล
เกี่ ยว กับการใชพลังงาน
และการประหยัดพลังงาน
ใหกับพนักงานเปนครั้ ง
คราวซึ่ งอาจทําโดยเปน
หนังสือเวียนแจงใหทราบ 
การประชุมชี้แจง เปนตน 

6.3 พิ จ า รณ าก า ร ล งทุ น ใน
มาตรการอนรุักษพลังงานที่
มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

1 1 .4  มีนโยบายฯ  แต ไมได
จัดทํา เปนเอกสาร  เปน
เพียงการมอบหมายหรือ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
โดยวาจา 

2.4 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เ ป น ผู ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ
ร า ย ง า น ต อ ผู บ ริ ห า ร
โดยตรง 

3.4 มีการติดตออยางไมเปนทางการ
โดยวิศวกรเปนผูใหขอมูลการ
ใชและประหยัดพลังงานกับ
ผูใชพลังงานโดยตรง เพื่อสราง
แรงจูงใจใหประหยัดพลังงาน 

4.4 มีการจัดทําสรุปรายงานการ
ใชพลังงานและการประหยัด
พลังงานอยางไมเปนทางการ
เพื่ อใช เปนขอมูลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงานภายในฝายของตนเอง 

5.4 มีการแจงใหพนักงานทราบ
ขอมูลอยางไม เปนทางการ 
เชน การแจงใหทราบขอมูล
เกี่ยวกับวิธีการใชพลังงาน
ภายในฝายของตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนตน 

6 . 4  พิ จ ารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษพลังงานที่
มีการลงทุนต่ํา 

0 1.5 ไมมีการกําหนดนโยบายฯ 
และแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน 

 

2.5 ไมมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน 

3.5 ไมมีการติดตอหรือการให
ขอมูลเกี่ยวกับการใชและการ
ประหยัดพลังงานใหกับผูใช
พลังงาน 

4 . 5  ไม มี ก า รรวบรวมและ
จั ด เ ก็ บ ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ปริมาณการใชพลังงานและ
คาใชจายทางดานพลังงาน 

5.5 ไม มี การเผยแพร และการ
ประชาสัมพันธใดๆ  เกี่ยวกับการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน 

6.5 ไมมีการลงทุนใดๆ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน หรือการอนุรั กษ
พลังงานในดานอื่น  ๆ
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ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

คะแนน 

คําถาม องคกรไมมีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน  0 

คําถาม มีนโยบายพลังงาน แตไมมีการจัดทําเปนเอกสาร 
เปนเพียงการช้ีแจงโดยวาจา 1 

คําถาม มีนโยบายเปนเอกสาร แตไมชัดเจนในบางขอ และ
ไมมีการเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ 2 

คําถาม มีนโยบายเปนเอกสาร แตไมไดลงนาม และไมได
รับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง มีการเผยแพรให
บุคลากรไดรับทราบ แตไมทั่วถึง 

3 
ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 
4 

องคกรมีนโยบายพลังงานเปนเอกสารลงนามและไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง มีการเผยแพรให
พนักงานรับทราบอยางทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบาย 

 
รูปท่ี 2.1 ตัวอยางคาํถามเพื่อการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน 
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U‐Shaped

(ก) 
 
 

รักษาให
ยั่งยืน

กําหนดนโยบาย
เพ่ือปรับปรุง

 
(ข) 

รูปท่ี 2.2 ตัวอยางการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนของโรงงานตัวอยาง 
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ตารางที่ 2.2   ลักษณะเสนแบบตาง ๆ และการวิเคราะหเพื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

ลักษณะเสน รายละเอียด การวิเคราะห 

1.  High Balance 

 

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกวา 3 ระบบการจัดการดีมาก เปาหมายคือรักษาใหยั่งยืน 

2. Low Balance ทุกประเด็นคะแนนนอยกวา 3 ตองมีการพัฒนาในทุกประเด็นอยางเรงดวน 

 

3. U-Shaped  

 

2 ประเด็นดานนอกมีคะแนน
สูงกวาประเด็นอื่นๆ 

ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงิน
ลงทุนที่ดี แตตองพัฒนาในดานอื่นๆ เชน การ
กระตุนและการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน การ
จัดทําระบบขอมูลขาวสารดานพลังงาน เปนตน 

4. N-Shaped 

 

2 ประเด็นดานนอกมีคะแนน
ต่ํากวาประเด็นอื่นๆ 

การสรางแรงจูงใจ  และการจัดทําระบบขอมูล
ขาวสารที่ดี  ไมชวยทําใหการจัดการพลังงาน
ประสบผลสําเร็จ เพราะไมมีการกําหนดนโยบายที่
ดี และไมมีการสนับสนุนเงินลงทุนหรือสนับสนุน
เงินลงทุนนอยมาก 

5. Trough 

 

1 ประเด็นมีคะแนนต่ํากวา
ประเด็นอื่น 

ประเด็นที่ล าหลัง  เชน  การกระตุนและสราง
แรงจูงใจ หรือระบบขอมูลขาวสาร เปนตน อาจทํา
ใหระบบการจัดการพลังงานไมกาวหนาเทาที่ควร 

6. Peak 1 ประเด็นมีคะแนนสูงกวา
ประเด็นอื่น 

ความสําเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุด เชน การ
กระตุนและการสรางแรงจูงใจ หรือระบบขอมูล
ขาวสาร  เปนตน  อาจเปนการสูญเปลา เพราะ
ประเด็น อ่ืนๆ  ยังล าหลังมาก  ทําใหระบบไม
กาวหนา โดยเฉพาะในดานนโยบายและการลงทุน 

 

7. Unbalanced มี 2 ประเด็นหรือมากกวาที่มี
คะแนนสู งกว าห รือต่ํ ากว า
คาเฉลี่ย 

 

ตองรีบพัฒนาประเด็นที่มีคะแนนต่ําใหสูงขึ้นกวา
คาเฉลี่ยโดยเร็ว 
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2.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ ที่มีตอการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องตน  

 หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 
 กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําการประเมินสถานการจัดการพลังงานเบื้องตน และใหการ
สนับสนุนทรัพยากรทั้งงบประมาณและกําลังคนที่จําเปนตอการดําเนินการ 

 หนาที่ของคณะทํางาน 
1. ประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานโดยใชตารางประเมินสถานภาพการจัดการดาน

พลังงาน 
2. วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการจัด

การพลังงาน 
 

  หนาท่ีของพนักงาน 
1. ใหความรวมมอืในการดําเนนิการใดๆ ที่เกีย่วของกับการประเมินสถานภาพการจดั

การพลังงาน 
 2.  ใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นในขัน้ตอนการประเมินสถานภาพการจัดการดานพลังงาน
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ข้ันตอนที่ 3 
นโยบายอนุรักษพลงังาน 

 
3.1 ขอกําหนด 
 

“ขอ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
อาจตั้งคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 

นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้น 

(3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการจัดการพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัด

การพลังงาน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 

โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได” 
 (ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
 

3.2  ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกํากับดูแลใหมีการดําเนินการจัดการดาน
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอยางเปนรูปธรรม จริงจัง และมีความตอเนื่อง ทั้งนี้ตอง
ดําเนินการ ดังนี้   
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• กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

• เผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานใหพนักงาน ลูกจางและบุคลากรในองคกรรับทราบและ
ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร 

นโยบายอนุรักษพลังงาน ที่จัดทําขึ้นนั้นตอง
มี เนื้อหาหรือขอความที่ ชัดเจนและเปนไปตาม
ขอกําหนด  (ดูหัวขอ (1)) โดยตองเขียนเปนลาย
ลักษณอักษรและจัดทําเปนเอกสารที่สมบูรณ และ
ตองลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมและ
เจาของอาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง เพื่อ
แสดงเจตจํานงในการจัดการพลังงาน และใชในการ
สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน  
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เมื่อกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเปนที่
เรียบรอยแลว เจาของโรงงานหรือเจาของอาคาร
ควบคุมตองดําเนินการเผยแพรนโยบายอนุรักษ
พลังงานในรูปแบบตางๆ  (ดูหัวขอ  (2))  ใหกับ

พนักงาน ลูกจางและบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงาน 

 

(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษพลังงาน  
    นโยบายอนุรักษพลังงานที่เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําขึ้นนั้น 
ตองมีเนื้อหาและสาระสําคัญอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1.1) ขอความระบุวา “การอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน” หรือเปน
ภาระหนาที่สวนหนึ่งขององคกร เพื่อเปนการแสดงขอผูกมัด และความรับผิดชอบ
ดานการใชพลังงานขององคกร 

(1.2) ขอความที่บงบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช ซ่ึงมี
ความหมายวา นโยบายอนุรักษพลังงานจะตองใหความสําคัญใหเหมาะสม สอดคลอง
กับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช เชน องคกรมีการใชพลังงานในการผลิตสูงซึ่ง
เปนตนทุนหลักสวนหนึ่ง ดังนั้นนโยบายอนุรักษพลังงานควรเปนนโยบายหลักและ
ใหความสําคัญสูง เพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณพลังงานที่ใช เปนตน 
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(1.3) ที่บงบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงาน เชน องคกรตองดําเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอยาง
เหมาะสม และสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน 

(1.4) ขอความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
เชน องคกรจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานอยาง
ตอเนื่องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช เปนตน 

(1.5) ขอความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรใหมีอยางพอเพียงในการดําเนินการ
ตามวิธีการจัดการพลังงาน  หมายความวา องคกรตองมีการสงเสริมและใหการ
สนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดําเนินการจัดการพลังงานอยาง
เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

(2) การดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน  
 เมื่อองคกรมีนโยบายอนุรักษพลังงานที่เปนรูปธรรม เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมตองทําการเผยแพรและประกาศแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธซ่ึงอาจทําไดโดยการติดประกาศ การจัดทําเปนเอกสารแจกใหกับพนักงานทุกคน 
การใชเสียงตามสาย หรือการสงนโยบายอนุรักษพลังงานใหกับหัวหนางานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้
คณะทํางานอาจจัดทําเอกสารรายชื่อของพนักงานทุกคนในองคกรลงลายมือช่ือรับทราบและเก็บไวเปน
หลักฐาน 

 นอกจากการเผยแพรและประชาสัมพันธ เจาของหรือผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงาน
ทุกคนมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมทั้งควรใหมีการทบทวนเปนระยะๆ เพื่อให
แนใจวานโยบายอนุรักษพลังงานที่กําหนดขึ้นนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองคกร 
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(3) ขั้นตอนในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
(3.1) คณะทํางานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม เพื่อ

จัดทํา      นโยบายอนุรักษพลังงาน ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ่ม
นําวิธีการจัดการพลังงานมาใชในองคกรเปนครั้งแรก จําเปนตองนําผลประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย สวน
ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยูกอนแลว ให
นําผลการทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานปที่ผาน
มา มาประกอบการกําหนดนโยบาย 

(3.2) การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกรตองครอบคลุมรายละเอียดตามหัวขอ 
(1) เปนอยางนอย 

(3.3) เมื่อไดขอสรุปนโยบายอนุรักษพลังงานแลว คณะทํางานตองเก็บรวบรวมขอมูลหรือ
เอกสารที่เกิดขึ้นในระหวางการประชุม ซ่ึงอาจเปนรายงานการประชุมก็ได โดยตองมี
รายช่ือผูเขารวมประชุม และขอสรุปที่เกิดจากการประชุม และจัดทําเปนเอกสาร
นโยบายเพื่อนําเสนอเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผูบริหาร
ระดับสูงลงลายมือช่ือในนโยบายตอไป 

(3.4) คณะทํางานแถลงนโยบายอนุรักษพลังงานตอพนักงาน ซ่ึงอาจทําไดโดยการติดปาย
ประกาศ นโยบายอนุรักษพลังงานหนาประตูทางเขาองคกรและบอรดประกาศ
ขาวสาร(ดูตัวอยางประกาศในรูปที่ 3.1) และควรจัดใหมีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย
อนุรักษพลังงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหมทุกครั้ง เพื่อใหพนักงานทุกคนได
ทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคของนโยบายอนุรักษพลังงาน ทําใหเกิดการปฏิบัติ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

(3.5) ภายหลังการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน ควรจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอนโยบายที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้อาจทําโดยออกแบบสํารวจความคิดเห็น
หรือจัดประชุมภายในองคกร แลวนําผลสํารวจที่ไดเสนอตอที่ประชุมทบทวนกับ
คณะผูบริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่กําหนดขึ้นกับสถานการณ
ดานพลังงานในปจจุบันขององคกร  
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3.3  หนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน  

 หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 
1. กํากับใหมีการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานที่เปนเอกสาร และลงลายมือช่ือ 
2. ควบคุมและดูแลใหมีการประกาศนโยบายอนุรักษพลังงานอยางเปนทางการ ใหพนักงานทุก

คน     รับทราบและปฏิบัติตาม  

 หนาท่ีของคณะทํางาน 
1. กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และจัดทํานโยบายเปนเอกสารที่สมบูรณ 
2. ดําเนินการประกาศและเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานโดยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสม เชน    

แถลงการณ ติดประกาศ ทําโปสเตอร ประชุม หรือฝกอบรม เปนตน 

 หนาท่ีของพนักงาน 
1. รับทราบนโยบายอนุรักษพลังงาน 
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงาน 
3. แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอนโยบายอนุรักษพลังงาน 
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รูปท่ี 3.1 ตัวอยางประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 

[Type a quote from the document or the 
summary of an interesting point. You can 
position the text box anywhere in the 
document. Use the Text Box Tools tab to 
change the formatting of the pull quote 
text box.] 

ประกาศ ณ วันที่...................................... 

ลงชื่อ...................................................... 

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

ตําแหนง...(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง)... 
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ข้ันตอนที่ 4 

การประเมนิศักยภาพการอนุรกัษพลังงาน 
 
4.1  ขอกําหนด 
 

“ขอ 6 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา : กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
 

4.2  ขอเสนอแนะการปฏิบตัติามขอกําหนด 
   วัตถุประสงคของขั้นตอนนี้เปนการคนหาศักยภาพขององคกรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน โดยเริ่มจากการเก็บขอมูล ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน และประเมินการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ กลาวคือเปนการมุงเนนไปยังกระบวนการและอุปกรณที่มีการใชพลังงานในสัดสวนที่สูง วามีการ
ใชพลังงานไดอยางคุมคาและเปนไปตามขอกําหนดที่ควรจะเปนของแตละอุปกรณหรือไม หลังจากนั้นจึงนํา
ขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายและวางแผนงานดานการอนุรักษพลังงานตอไป 

 ประโยชนที่ไดจากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษพลังงานขององคกร ก็คือ 
ก. เปนดัชนีในการบงบอกถึงตนทุนทางพลังงานสําหรับสินคาหรือการบริการ 
ข. ใชเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานไมวาจะเปนการเปรียบเทียบการใชพลังงานของ     

องคกรในอดีตกับปจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใชพลังงานเบื้องตนกับโรงงานประเภท
เดียวกัน 

ค. ใชกําหนดเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและอนุรักษพลังงาน  

 ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
(1) รวบรวมขอมูลการผลิต การบริการ และการใชพลังงานของทุกฝายหรือแผนกที่เกี่ยวของ

กับการใชพลังงาน โดยเปนขอมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปที่ผานมา 
และจัดทําขอมูลดังกลาวเปนภาพรวมขององคกร 
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(2) การตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานขององคกร โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
(2.1) การประเมินระดับองคกร 

 เปนการประเมินการใชพลังงานทั้งองคกร ไมแยกเปนหนวยงานหรืออุปกรณ โดย
ขั้นแรกตองทราบขอมูลของระบบไฟฟาขององคกรที่ใช มีอัตราการใชไฟฟาประเภทใด (อัตราปกติ TOD 
หรือ TOU) จํานวนและขนาดหมอแปลงที่ติดตั้งแลวจึงเก็บขอมูลการใชพลังงานในรอบปที่ผานมาตั้งแต
เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลคาไฟฟา ปริมาณการใชเชื้อเพลิงและพลังงาน
หมุนเวียน รวมทั้งคํานวณหาสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงแยกตามระบบการใชพลังงานของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ระบบแสงสวาง ปรับอากาศ การทําความเย็น อัดอากาศ การผลิต อ่ืน 
ฯลฯ) 
  การประเมินแบบนี้สามารถใชประโยชนได 2 รูปแบบ 

ก. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานในอดีต เชน องคกรใชพลังงานมากขึ้น 
นอยลง                                             หรือเทาเดิม เมื่อเทียบกับปที่ผานมาซึ่งมี
กําลังการผลิตเทาเดิม เปนตน 

ข. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานของโรงงานหรืออาคารอื่น ที่มีกระบวนการ
ผลิตที่คลายกันหรือขนาดใกลเคียงกัน (ถามี) 

(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือการบริการ  
           เปนการเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของการผลิตสินคาหรือการบริการ ทําได

โดยการหาคาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) จากอัตราสวนของปริมาณการ
ใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ดังนี้ 

   สําหรับโรงงานควบคุม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานคือ หนวยผลผลิต 
เชน น้ําหนักของเสนใย ในกรณีที่โรงงานเปนโรงงานปนเสนดาย เปนตน 

   สําหรับอาคารควบคุม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานอาจเปน จํานวน
หองพักที่จําหนายไดในกรณีของโรงแรม หรือ จํานวนของผูใชบริการของโรงพยาบาล หรือพื้นที่ใชสอย (ตาราง
เมตร) ในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน 

(2.3) การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณหลัก  
                                 เปนการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ

หรือเครื่องจักรหลักแตละตัวโดยการประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
ในกระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม โดยการตรวจวัดหาขอมูลปริมาณการใชพลังงาน ช่ัวโมงการ
ทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแตละ
เครื่องจักร/อุปกรณหลักที่มีการใชในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
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 ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีรายละเอียดอยูในภาคผนวก ข 
 สําหรับแบบประเมินการใชพลังงานในองคกรสามารถดูไดจากรายงานการจัดการพลังงาน
สําหรับโรงงานควบคุม และรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม พรอมทั้งคําอธิบายขอแนะนํา
ในการจัดทํารายงานดังกลาว ซ่ึง พพ. ไดจัดทําขึ้นตามรายละเอียดในภาคผนวก  ค และภาคผนวก ง  
ตามลําดับ 

4.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ตาประกาศกระทรวงฯ 

 หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม                   
 กํากับ ดูแล และใหการสนับสนุนในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน   

 หนาท่ีของคณะทํางาน 
1. รวบรวมและจัดทําขอมูลการใชงานของอาคาร ขอมูลการผลิต และการใชพลังงานสําหรับ

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปที่ผานมา 

2. ประเมินหาคาการใชพลังงานจําเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคาร
ควบคุม) 

3. จัดทําแบบบันทึกการใชพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญของการใช
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใชพลังงาน คา
ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการใชพลังงาน และคาปริมาณการสูญเสียพลังงาน  

  หนาท่ีของพนักงาน 
 ใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน และการประเมินการใชพลังงาน 
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ข้ันตอนที่ 5 
การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและ

กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 
5.1  ขอกําหนด 
  

“ขอ 7 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใช
เดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการ 
การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยให
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรให
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
 

5.2  ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด 
วิธีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน 
 หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพื่อคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน เจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานเพื่อนําไปสูการกําหนดเปาหมายการ
อนุรักษพลังงาน และรวมทั้งจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน เพื่อใหมีแผนงานที่จะดําเนินการใหบรรลุสูเปาหมาย
ที่กําหนดไวไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมีแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน เพื่อเปนการเสริมสรางความรู และกระตุนใหพนักงาน ลูกจางและบุคลากรของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมดําเนินการอนุรักษพลังงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนฯ ที่กําหนดไว 
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 เมื่อดําเนินการจัดทําเปาหมายและแผนดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว เจาของโรงงานควบและ
เจาของอาคารควบคุมตองเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการ
ที่เหมาะสมใหพนักงาน ลูกจาง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 
 ทั้งนี้ โดยมีขอแนะนําในการดําเนินการดังนี้ 

(1) การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 
                          แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานหรือมาตรการที่ชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ อาจใชหลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้ง
เรียกวา “Fishbone Diagram” เปนแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลที่ไดรับ (Effect) คือ
อุปกรณประสิทธิภาพต่ําเปนหัวปลาอยูทางขวามือ (รูปที่ 5.1) และพิจารณาทีละประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองจักร/อุปกรณ   วิธีการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุที่ใช        พนักงาน 

สาเหตุท่ีอาจเปนไป 

ผลท่ีได

(Effect)
รับ 

 

 

รูปท่ี 5.1 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เริ่มจากเครื่องจักร/อุปกรณ วิธีการทํางาน วัสดุที่ใช และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเปนสาเหตุที่ทําใหมี
การใชพลังงานสูงได จึงไมควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่กอใหเกิดการใชพลังงานสูงกวาเกณฑแลว ลําดับ
ถัดไปคือการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เชน หากหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหคา SEC ของ Air Compressor สูง
กวาคาเฉลี่ย คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรกําหนดคือการปรับปรุงให
อากาศใชมีอุณหภูมิที่ลดลง ซ่ึงอาจทําโดยปรับปรุงระบบการถายเทความรอนของ Compressor House ก็ได เปน
ตน รูปที่ 5.2 แสดงแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานที่กําหนดใหองคกรที่นําระบบการจัด
การพลังงานมาประยุกตใช ตองพิจารณา ในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง 
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(1.1) การใชระบบปจจุบันท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย 

• ควบคุมการทํางานแนวทางเดิมใหดีขึ้นโดยการใช Standard Operating 
Procedures (สาเหตุที่พบจากการทํา Cause - and - Effect Analysis คือ
พนักงาน) 

• การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุทีพ่บจาก
การทํา Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการทํางาน) การปรับปรุงงานซอม
บํารุง โดยพิจารณาใหประยุกตองคประกอบของหลักการ Total Preventive 
Maintenance (TPM) ซ่ึงประกอบดวย  Preventive Maintenance, Corrective 
Maintenance, Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance ทั้งนี้ 
องคกรไมจํ า เปนตองประยุกตใชทั้ ง  4  องคประกอบ  หากแตควรนํา
องคประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/ความพรอมมาใช (สาเหตุที่พบจากการทํา 
Cause – and - Effect Analysis  คือ เครื่องจักร/อุปกรณ) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจากการทํา Cause - and - Effect 
Analysis คือวัสดุที่ใช) 

 

(1.2) การปรังปรุงสิ่งท่ีมีอยู เชน การปรับสภาพของ Compressor House เพื่อให Air 
Intake มีอุณหภูมิลดลง เปนตน 

(1.3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยู เชน การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหมที่มี
ประสิทธิภาพ 

สูงกวาของเดิมเพื่อชวยดึงคาประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององคกร เปนตน 
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การปรับปรุงงานซอมบํารุง  
(Total Productive Maintenance) 

การปรับปรุ งประสิท ธิภาพกระบวนการผลิต 
(Process Efficiency Improvement) 

การใชระบบปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
Preventive Maintenance 

Corrective Maintenance 

Maintenance Prevention 

Breakdown Maintenance 

ปรับอุปกรณ 

ปรับสภาวะแวดลอม 

การเปลี่ยนเปนอุปกรณใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวา 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู (Major Replacements) 

มาตรการอนุรักษพลังงาน 

การติดตั้งอุปกรณใหมเพื่อใหประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงขึ้น 

การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู (Minor Changes) 

การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก  
Best Practices 

การควบคุมการทํางาน (ลักษณะเดิม) โดยใช Standard 
Operating Procedures (SPO) 

รูปที่ 5.2 แนวทางการกําหนดมาตรการอนรุักษพลังงาน 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  

 

(2) การกําหนดเปาหมายการอนรัุกษพลังงาน 
จากมาตรการอนุรักษพลังงานตาง ๆ ที่กําหนดตามแนวทางที่กลาวไปแลวในขอ (1) 

องคกรตัดสินใจกําหนดเปาหมายในการอนุรักษพลังงานเพื่อใชเปนหลักในการประเมินความสําเร็จ ในการ
กําหนดเปาหมายมีอยู 3 แนวทาง ไดแก  
 แนวทางที่ 1 ผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดเปาหมายโดยไมไดพิจารณาขอมูลในอดีต 

การกําหนดเปาหมายโดยวิธีนี้เปนการกําหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อให
องคกรใชความพยายามอยางเต็มความสามารถในการบรรลุสูเปาหมาย
ดังกลาว ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจจะไมสามารถบรรลุสูจุดหมายที่ตั้งไวทั้งหมด 
แตองคกรก็จะไดรับผลประหยัดที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งจากความพยายาม
ดังกลาว 

แนวทางที่ 2 การใชคาต่ําสุดของอุปกรณ หรือการใชพลังงานที่องคกรเคยทําได หรือการ
ใช คาต่ําสุดในแผนภูมิที่ไดจากความสัมพันธระหวางระดับพลังงานที่ใช
กับตัวแปร (driver) ตัวอยางเชน แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางระดับ
พลังงานที่ใชกับปริมาณไอน้ําที่ผลิตไดดังแสดงในรูปที่ 5.3 เสนทึบเปน
คาเฉลี่ยระดับการใชพลังงานในอดีตในขณะที่เสนปะเปนเสนตรงที่ลาก
ผานจุดการใชพลังงานที่ต่ําสุด และเปนเสนกําหนดเปาหมายอนุรักษ

พลังงานนั่นเอง   

(คาเฉลี่ย) 

(เปาหมาย) 

รูปท่ี 5.3 แผนภูมิความสัมพันธระหวางพลังงานที่ใชกับปริมาณไอน้ําท่ีผลิตได 
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 แนวทางที่ 3 การใชขอมูลการวิเคราะหท่ีไดจากการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
(Benchmarking) : วิธีนี้เปนการใชคาที่ดีในลําดับถัดไป เพื่อนํามากําหนด
เปนเปาหมายของอุปกรณ ตัวอยางเชน จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ
มาตรฐาน ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต พบวาคาเฉลี่ยมาตรฐานของคาการ
ใชพลังงานจําเพาะ (SEC) ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีคาเทากับ 3.291 
GJ/Ton ในขณะที่คาที่ดีที่สุดมีคาเทากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองคกรอาจ
กําหนดเปาหมายใหคาการใชพลังงานจําเพาะที่ตองการมีคาเทากับ 3.29 
GJ/Ton เปนตน 

ในการจัดทําทั้ ง เปาหมายและแผนอนุ รักษ
พลังงานนั้น คณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น อาจจัดใหมีการประชุมรวมกับ
คณะผูบ ริหารและผู เ กี่ ยวของ เพื่ อระดมความคิดและ
ขอเสนอแนะ โดยการนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผล
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงรวบรวมหรือ
จัดทําขึ้นไวแลวในบทที่ 4 มาใชพิจารณาประกอบการจัดทํา
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน โดยในการจัดทําเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานดังกลาวตองระบุถึงชื่อมาตรการ
อนุรักษพลังงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ มาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ ซ่ึง
กําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการที่กําหนดไวเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

ซ่ึงจากสถิติขอมูลในการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยการนํามาตรการจัดการพลังงานนี้มา
ทดลองใชกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางสวนท่ีผานมา ปรากฏวามีผลประหยัดจากมาตรการ
อนุรักษพลังงานจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเบื้องตนท่ีไมตองลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอยาง
นอยรอยละ    5-10 เทียบกับการใชพลังงานทั้งหมด ดังนั้นเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ควรตั้งเปาหมายอนุรักษพลังงานใหมีการประหยัดไดอยางนอยรอยละ 7 เทียบกับการใชพลังงานทั้งหมด 
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(3) วิธีการจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน 
        สําหรับการจัดทําแผนอนุรักษพลังงานนั้น เนื่องจากวัตถุประสงคของการจัดใหมีวิธีการจัด
การพลังงานขึ้นในองคกรก็เพื่อใหบรรลุเปาหมายอนุรักษพลังงานแลวยังมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ
อนุรักษพลังงานที่ยั่งยืน ดังนั้นแผนอนุรักษพลังงานควรประกอบไปดวย 

(3.1) แผนปฏิบัติการในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
(3.2) แผนประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน เพื่อกระตุนหรือปลูกจิตสํานึก

ดานอนุรักษพลังงานใหพนักงาน ลูกจางและบุคลากรอยางเหมาะสม 
(3.3) แผนการฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อเสริมสรางความรู

และ ความเขาใจดานอนุรักษพลังงานใหพนักงาน  ลูกจางและบุคลากรอยาง
เหมาะสม  

 ทั้งนี้ แผนอนุรักษพลังงานที่ดี ตองแสดงรายชื่อและวัตถุประสงคของมาตรการที่จะ
ดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ  กลุมเปาหมาย  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ และผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ  

(4)  วิธีการจัดทําแผนการฝกอบกรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
   สําหรับการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง เสริมการอนุ รักษพลังงานควรจะตอง
ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
กลุมเปาหมายของผูอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม และผูรับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
   รายละเอียดในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามที่กําหนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุมหรือรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง 
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5.3  หนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

 หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 
กํากับ ดูแล และมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการ

ฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พรอมทั้งใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณและ
บุคลากรที่จําเปนตอการดําเนินการ  

 หนาท่ีของคณะทํางาน 
1. กําหนดและจัดทําเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามขอกําหนด 
2. ดําเนินการวางแผนและจัดใหมีการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
3. กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การฝกอบรมและกิจกรรม 
4. ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม หรือผูเขารวมกิจกรรม พรอมทั้งจัดทําประวัติการฝกอบรม

ของพนักงานทุกคน 
5. เผยแพรแผนการฝกอบรมใหพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ 

 หนาท่ีของพนักงานที่เก่ียวของ 
 ใหความรวมมือกับคณะทํางานในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานขององคกร 
รวมทั้งเขารวมฝกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง 
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ข้ันตอนที่ 6 
การดําเนนิการตามแผนอนุรกัษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรกัษพลังงาน 
 

6.1  ขอกําหนด 
  

“ขอ 8 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตาม
แผนอนุรักษพลังงาน   

 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอ 7 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา” 

(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

6.2  ขอเสนอแนะการปฏิบตัติามขอกําหนด 

 ภายหลังจากที่เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ผานการอนุมัติจากเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม หรือ
ผูบริหารสูงสุดแลว คณะทํางานมีหนาที่ในการควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และ
แผนการฝก    อบรมฯ รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เพื่อ
ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานวามีการดําเนินการเปนไปตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในแผนงาน
หรือไม ซ่ึงหากมีความลาชาหรือการปฏิบัติไมเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่วางไว  คณะทํางานจะตอง
ดําเนินการคนหาสาเหตุวาทําไมการดําเนินงานจึงไมประสบผลตามที่ไดวางไว พรอมทั้งหาแนวทางแกไขใน
การดําเนินงานเพื่อปรับปรุงใหการทํางานบรรลุตามเปาหมาย เพื่อนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงตอไป 
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 ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน คณะทํางานควรดําเนินการดังนี้ 

(1) ควบคุมใหมีการดําเนินมาตรการตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและ
แผนการฝกอบรมฯ โดยการใหผูรับผิดชอบในแตละมาตรการรายงานผลการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคอยางสม่ําเสมอ โดยการรายงานความกาวหนาอาจระบุในรูป
ของเปอรเซ็นตของผลสําเร็จในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดําเนินการ 
ในกรณีที่มีความจําเปน 

(2) ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละแผนงานหรือแตละมาตรการโดยเทียบกับแผน
อนุรักษพลังงานและแผนการฝกอบรมฯที่กําหนดไว 

(3) หากมาตรการใดมีการดําเนินการลาชา ไมเปนไปตามแผน  ตองวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําให
การดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมาย อาจใชวิธีที่เรียกวาไดอะแกรมแบบกางปลา 
(Fishbone Diagram) ในการหาสาเหตุ (ตัวอยางดังรูปที่ 6.1) เพื่อหาแนวทางแกไขและ
สรุปผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวในรายงานผลการดําเนินงานตอไป 

(4) สําหรับมาตรการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามที่กําหนดไว คณะทํางานตองจัดใหมีการ
ดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนฯ ทั้งนี้อาจมอบหมาย
ใหพนักงานที่รับผิดชอบมาตรการนี้เปนผูควบคุมการตรวจสอบ และสงผลการตรวจสอบ
ใหกับคณะทํางานอีกทีหนึ่ง 

(5) การตรวจสอบและการวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดังกลาว 
ใหรวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะหกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยควร
ทําเปนประจํา อยางนอย  3 เดือนตอคร้ัง และจัดทําเปนรายงานเสนอใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมทราบ โดยในรายงานดังกลาวตองประกอบดวย 

• ผลสรุปการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษ
พลังงาน สถานภาพการดําเนินงาน และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

• ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานแยกตามมาตรการ
ดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 
ระยะเวลาการดําเนินการแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง สถานภาพการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินลงทุนตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่
เกิดขึ้นจริง ปญหาและอุปสรรคในระหวางการดําเนินการ และความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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• ผลสรุปการตรวจติดตามการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน โดยระบุช่ือหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการ
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ (ถามี) และจํานวนผูเขาอบรม 
 รายละเอียดในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามที่กําหนดในรายงานการจัดการพลังงาน
สําหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจากภาคผนวก ค และ
ภาคผนวก ง 

ดําเนิน
มาตรการ
ลาชา

พนักงาน

เคร่ืองจกัร

วิธทีาํงาน

วัตถุดิบ

ขาดความรู
ไมใหความรวมมือ

อยูระหวาง
การสัง่ซือ้

ขาดการวางแผน

อยูระหวาง
การซอมบํารุง

มีผลกระทบตอ
กระบวนการผลิต

ขาดงบประมาณ ขาดบคุลากร

 
รูปท่ี 6.1 ตัวอยางไดอะแกรมแบบกางปลา 

 

6.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
และแผนการฝกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
และแผนการฝกอบรมฯ  

 หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 
 กํากับ และดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ รวมทั้ง
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ 
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 หนาท่ีของคณะทํางาน 
1. ติดตามและควบคุมใหมีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมถึงแผนการฝกอบรมฯ

ของฝายหรือแผนกที่เกี่ยวของ 
3. วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไข หากเกิดปญหาในการดําเนินการ 
4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนการอนุรักษ

 พลังงาน รวมถึงแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และรายงาน
ใหผูบริหารทราบ 

 หนาท่ีของพนักงาน 
 ใหความรวมมือกับคณะทํางานในการตรวจสอบการดําเนินการตามเปาหมายและแผน สําหรับผู
ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน และรายงานความกาวหนาของการดําเนินการใหคณะทํางานทราบเปนระยะ 
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ข้ันตอนที่ 7 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 
7.1  ขอกําหนด 

 
“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมิน

การจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตาม
ชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

7.2  ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 การปฏิบัติตามขอกําหนดในบทที่ 7 นี้ ใหพิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด
การพลังงานขององคกร เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่ผานมา องคกรควรจัดใหมีคณะ
ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรเพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้น
วามีการปฏิบัติงานตามแผน และดําเนินการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นหรือไม รวมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําเปนรายงานการตรวจติดตามขององคกร สําหรับชวงเวลาและความถี่ในการ
ตรวจติดตามนั้นตองกําหนดใหเหมาะสมและสม่ําเสมอ โดยความถี่ของการตรวจติดตามนั้นสามารถกําหนด
ขึ้นเองโดยองคกร แตควรทําเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง ในสวนของคณะผูตรวจประเมินฯนั้นตองเปนผู
ที่มีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งตองมีความเปนกลางและเปนอิสระตอกิจกรรมทีจ่ะ
ทําการประเมิน        การดําเนินการตรวจติดตามภายในควรกําหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจ
ประเมินที่แนนอน 

 ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานดานการจัดการพลังงานควร
ดําเนินการดังนี้ 

(1) ดําเนินการประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม เพื่อจัดตั้งคณะ
ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร พรอมทั้งกําหนดวาระการทํางานของ
คณะผูตรวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผูตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอยางนอย 
2 คน ซ่ึงอาจประกอบดวยบุคคลที่มาจากภายนอกหรือภายในองคกรก็ได ทั้งนี้ แลวแต
ความเหมาะสมและอัตรากําลังคนขององคกรนั้น 
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(2) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ 
และเผยแพรใหพนักงานขององคกรรับทราบ (ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ 
อยูในรูปที่ 7.1) 

(3) ขอกําหนดของการจัดการพลังงานที่ตองไดรับการตรวจประเมินมีหัวดังนี้  
ก. การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
ค. การมีนโยบายอนุรักษพลังงาน 
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษพลังงาน 
จ. การมี เป าหมายและแผนอนุ รักษ     

พลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรม    
และกิจกรรมสงเสริมการอนุ รักษ     
พลังงาน 

ฉ. การดํ า เนินการตามแผนอนุ รักษ                                 
พลังงาน  และการตรวจสอบและ    
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ    
แผนอนุรักษพลังงาน 
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ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน 

ซ. การทบทวนวิ เคราะห และแก ไข                                       
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

(4) การตรวจตดิตามและประเมนิการจัด 
                             การพลังงานของคณะผูตรวจประเมินฯ ตามขอ (3) ใหดําเนินการโดยการประเมิน 

ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานตางๆ ที่คณะทํางานดานการจัดการพลังงานจัดทําขึน้    
หรือจัดเก็บ เชน แผนการฝกอบรม เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การเขารับการ
ฝกอบรมของพนักงาน และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงาน เปนตน 

ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณหรือใหตอบแบบสอบถาม เปนตน การ
ตรวจเอกสาร หลักฐานตางๆ จะเปนลักษณะของการตรวจวามีหรือไมมีเอกสาร
หลักฐาน และเอกสาร หลักฐานนั้นมีแลวครบถวนหรือไม พรอมทั้งคณะผูตรวจ
ประเมินฯ ตองเสนอขอปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณีที่การดําเนินการจัดการพลังงาน
ไมเปนไปตามวิธีการที่กําหนด 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  

 

(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามขอ (4) เรียบรอยแลว คณะ
ผูตรวจประเมินฯ ตองทําการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
ดังกลาว พรอมทั้งลงลายมือช่ือรับรองโดยประธานคณะผูตรวจประเมินฯ และจัดสงใหกับ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
รวมกันพิจารณาผลการ ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน เพื่อทําการทบทวน วิเคราะห
และแกไขขอบกพรอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 8 ตอไป 

 ทั้งนี้  ผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกลาวที่คณะผูตรวจประเมินฯ 
จัดทําขึ้นตามขอ (5) ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรือ
รายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง 
 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-47 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  

 

3-48 

7.3  หนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัด
การพลังงาน  

 หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 
1.  แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรเปนลายลักษณอักษรและ 
      ลงนามในคําส่ังแตงตั้ง 
2.  กํากับ ดูแล ใหมีการดําเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 

 หนาท่ีของคณะทํางาน 
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการดําเนินการตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
2. นําผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง 

 หนาท่ีของคณะผูตรวจประเมินฯ 
1. กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแผนการดําเนินการตรวจประเมิน 
2. ดําเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กําหนด 
3. ทําการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานใหกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและ

 เจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และผูบริหารระดับสูง 

 หนาท่ีของพนักงาน 
 เตรียมความพรอมและใหความรวมมือกับคณะผูตรวจประเมินฯในการตรวจประเมินภายใน 
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คําสั่งแตงตัง้ 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

 

 เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล  จึงไดแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
                    1.  ............................................................. ประธาน 
                    2.  ............................................................. คณะทํางาน 
                    3.  ............................................................. คณะทํางาน 
                    4.  ............................................................. คณะทํางาน 
                    5.  ............................................................. คณะทํางานและเลขานุการ 

 

โดยคณะผูตรวจประเมินฯ ทั้งหมดมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมนิวิธีการ
จัดการพลังงานภายในองคกร ทั้งนี้กําหนดใหคณะผูตรวจประเมินฯ ชุดนี้มีระยะเวลาในการทํางาน 2 ป 
 ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ...................... เปนตนไป 
 

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

                                                                      (เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดบัสงู) 
 

 
รูปท่ี 7.1  ตัวอยางคาํสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
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ข้ันตอนที่ 8 
การทบทวน วิเคราะห และ 

แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

8.1  ขอกําหนด 
 

“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

8.2  ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด  

 การดําเนินการตามบทที่ 8 นี้ เปนการดําเนินการที่ตอเนื่องมาจากบทที่ 7 โดยนําผลการประเมิน
การจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะหความเหมาะสม จุดออน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการ
ดําเนินการที่เปนประโยชนตอการอนุรักษพลังงานขององคกร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดตางๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนฝกอบรม หรือ
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เปนตน) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปญหาในการดําเนินการ โดย
คณะทํางานตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุวาเกิดจากขอบกพรองของการจัดการพลังงานวามาจากปจจัย
ภายในองคกร หรือเนื่องมาจากปจจัยภายนอก  จากนั้นจึงหาแนวทางแกไขและปรับปรุงวิธีการจัด
การพลังงานใหมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงานอยางตอเนื่อง 

 ในการประชุมทบทวน วิเคราะห และ
แกไขขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงานนั้นตอง
จัดขึ้นเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง  และกําหนดขึน้
ในช วง เวลาที่ เหมาะสม  โดยผู เข าประชุ มควร
ประกอบด วย  ผู บริหารระดับสู ง  ประธานและ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน รวมทั้งตัวแทน
จากหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
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 ในการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานดานการจัด
การพลังงานควรดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดใหมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจง
ใหผูรับผิดชอบดานพลังงานหรือตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงวัตถุประสงค 
รูปแบบ กําหนดเวลา และเขารวมประชุม 

(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการดําเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝายเขารวมแสดง
ความคิดเห็นและรับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรใหมีการเชิญผูเขารวมประชุมทั้งจาก
ฝายบริหาร คณะทํางาน และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหนวยงานตางๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการดําเนินการจากหนวยงานตางๆ ภายในองคกร แลวทําการสรุปผล
การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน และรายงานให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดังกลาว ควร
ประกอบดวยผลการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานในแตละขั้นตอนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯ  วามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง  พรอมทั้งระบุ
ขอบกพรองที่ตรวจพบในกรณีที่เห็นวาสมควรตองมีการปรับปรุง และแนวทางการ
ปรับปรุงขอบกพรองดังกลาวที่เกิดในแตละขั้นตอนของการดําเนินการจัดการพลังงาน 

(4) ในระหวางการประชุมทบทวนและวิเคราะหวิธีการจัดการพลังงาน ผูบริหารควรเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ทั้งในสวนที่เปนเชิงบวกและ
เชิงลบตอการดําเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการดําเนินการใดๆ ที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน ก็ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมตอไป   สําหรับปญหา 
อุปสรรค หรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ควรรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ และแนวทางในการ
แกไขที่เหมาะสม 

(5) ผูบริหารระดับสูงควรนําขอมูลที่ไดจากการประชุมทบทวนฯ ไปใชในการปรับปรุง
วิธีการจัดการพลังงานใหดีขึ้น เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

(6) เผยแพรและประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการ
จัดการพลังงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการทํางานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได
จากการประชุม  
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 ผลสรุปการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอ 
(3) ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัด
การพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง 

 

8.3  หนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงาน 

 หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 
1. ควบคุมใหมีการดําเนินการทบทวนผลการดําเนินวิธีการจัดการพลังงาน 
2. รวมทบทวน วิเคราะห และรับทราบ ผลการดําเนินการจัดการพลังงาน 
3. แสดงเจตจํานงใหมีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง  

 หนาท่ีของคณะทํางาน 
1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลการประเมินการดําเนินการของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร 
2. ดําเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

เผยแพรและประชาสัมพันธผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ไดจากการประชุมให
พนักงานทุกคนรับทราบ 

 หนาท่ีของพนักงาน 
 คัดเลือกผูแทนเขารวมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไขในสวนที่รับผิดชอบ 
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บทสรุป 

 จากการปฏิบัติตามขอกําหนดทั้ง  8 ขั้นตอนขางตน  จะนําไปสูการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงานใหเกิดขึ้นภายในองคกร อยางไรก็ตามวิธีการจัดการพลังงานที่ดีนั้น จําเปนจะตองมีการพัฒนา
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการอนุรักษพลังงานที่ยั่งยืน ส่ิงสําคัญในการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงานนั้นก็คือ การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกดานการอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งองคกรจําเปนตองมีระบบการจัดทําเอกสารและฐานขอมูลที่ดี เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการพลังงาน 

 ในการประเมินการจัดการพลังงานนั้น นอกจากการตรวจประเมินภายในโดยคณะผูตรวจ         
ประเมินฯ ที่องคกรจัดใหมีขึ้นแลว วิธีการจัดการพลังงานยังจําเปนตองไดรับการตรวจสอบและรับรอง
จากทีมงานของผูตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ. (ผูตรวจประเมินภายนอก) ซ่ึงเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 นอกจากนี้องคกรตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและ
รับรอง พรอมจัดสงรายงานใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

พัฒนาและนํา 
วิธีการจัดการพลงังานไปใช 

จัดทํา 
รายงานการจัดการพลังงาน 

ตรวจสอบรายงานโดย 
ทีมงานผูตรวจสอบพลังงานที่ขึ้น

ทะเบียนกับ พพ. 

สงรายงานผลการตรวจสอบและ 
รับรองการจัดการพลังงาน 
(ภายในเดือนมีนาคมของทุกป) 

นําสงดวยตนเอง 
รายงาน + CD 

ไปรษณียลงทะเบียน 
รายงาน + CD 

ขั้นตอนการดาํเนินงานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน 
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การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงานเพื่อ
จัดสงใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป โดยใน
รายงานดังกลาวตองมีรายละเอียดของขอมูล พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน ตามที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 1 ถึงบทที่ 8 โดยรายงานการจัด
การพลังงานดังกลาวนั้น จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูตรวจสอบพลังงาน ซ่ึงจะพิจารณา
จากเอกสารและหลักฐานที่เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําขึ้นตามขั้นตอนตาง ๆ 
ของการดําเนินการจัดการพลังงาน และอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณพนักงานหรือบุคลากรที่
เกี่ยวของเพื่อเปนหลักฐานอางอิงวาโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นไดดําเนินการจัดการพลังงาน
จริง และในการดําเนินการแตละขั้นตอนนั้นมีความถูกตองและครบถวนมากนอยเพียงใด ควรตองมีการ
ปรับปรุงหรือไม ทั้งนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําและสง
รายงานการจัดการพลังงานตามแนวทาง ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการจัดการพลังงานใหมีรายละเอียดของขอมูลการดําเนินการจัด
การพลังงานตามรูปแบบ  และรายงานตาง  ๆ  ที่กําหนดไวในรายงานการจัด
การพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคาร
ควบคุม ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค และภาคผนวก ง ตามลําดับ 

(2) จัดหาผูตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานเพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอ (1) 
โดยในการตรวจสอบและรับรองรายงานดังกลาว ผูตรวจสอบพลังงานตองจัดทํา
รายงานและจัดสงใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ดังนี้ 

(2.1) รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (Check List) 
(2.2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

(3) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดสงรายงานตาง ๆ ใหแกอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ซ่ึงประกอบดวย รายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และ
รายงานการจัดการพลังงานตามวิธีการจัดสงรายงานฯ ซ่ึงจะไดกลาวถึงในหัวขอ
ตอไป 
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การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 

 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน และ
จัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ดําเนินการโดยผูตรวจสอบพลังงานที่ขึ้น
ทะเบียนกับ          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกป เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้น เจาของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม นอยกวา 180 วัน ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป โดยรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานที่จัดสงให  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานนั้น ตอง
ประกอบดวย รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงาน  
 

 ชองทางสําหรับการนําสงรายงานดังกลาว สามารถดําเนินการได 2 ชองทาง คือ  
(1) นําสงดวยตนเอง 
(2) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน      

และจาหนาซองนําสงถึง 
 

 

 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เลขที่ 17  ถนนพระราม 1  แขวงรองเมือง 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

 
  

 

 ทั้งในกรณีที่เปนการนําสงรายงานดวยตนเองหรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตองแนบ
แผน CD ไฟลอิเล็กทรอนิกสของรายงานมาดวย 
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