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การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ขอ 10 จัดใหมีการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบฯ  ขอ 11 สงรายงานผลการตรวจสอบภายในเดือนมีนาคม 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
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กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงหลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

เกณฑที่ใชในการตรวจสอบ 
ประกาศกระทรวงฯ หมวด 5 

ขอ 24 (3) (ก), (ข) 

เกณฑการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
เกณฑที่ใชในการตรวจสอบฯ พิจารณาจาก “ประกาศกระทรวง             

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552” หมวด 5 ขอ 24 (3) (ก), (ข) 
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การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

พิจารณาความสอดคลองกับ 
เกณฑการตรวจสอบ * 

3. ผูตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบฯ 

ผานการตรวจสอบ 

ประเภทรายแรง (Major) 

ไมผานการตรวจสอบ ผานการตรวจสอบ 
แตตองแกไขในปตอไป 

ขอ 24(3)(ก) ขอ 24(3)(ข) 

พิจารณาประเภท 
ความไมสอดคลอง 

ไมสอดคลอง สอดคลอง 

ประเภทไมรายแรง (Minor) ภทไมรายแภทรายแร
ข

ขอ 24(2) 

1. ติดตอผูตรวจสอบ เพื่อดําเนินการวาจาง 

2. นัดหมายการตรวจสอบ กับผูตรวจสอบฯ 

4. สงรายงานผลการตรวจสอบ  
ภายในเดือนมีนาคม 

ํ ิ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ผูตรวจสอบ 

ขอกําหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน 
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ขอกําหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน 

 

การดําเนินการจัด
การพลังงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม 

• หลักฐานและเอกสาร 
• การสัมภาษณ 
• การปฏิบัติจริง 

เทียบ 

7 
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ขนัตอนที 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน  



ขนัตอนที 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่)  

ขนัที 4, 5, 6 ขนัที 1 - 8 ขนัที 5, 6 ขนัที 1, 3, 5, 7, 8 

ขนัตอนที 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่)  

ความสอดคลอ้งตามกฎกระทรวง 6 ขอ้ 
ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรกัษ์พลงังาน และ
วธิีการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุม 

ประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือขอความร่วมมือในการปฏิบตัิ
ตามนโยบายอนุรกัษ์พลงังานและวธิีการจดัการพลงังาน รวมทงัจดัการ
ฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพือสรา้งจิตสาํนึกของบุคลากรของโรงงานควบคุม 

ควบคุมดแูลใหก้ารจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมเป็นไปตาม
นโยบายอนุรกัษ์พลงังานและวธิีการจดัการพลงังาน 

รายงานผลการอนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน ตามนโยบายอนุรกัษ์
พลงังานและวธิีการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมใหเ้จา้ของโรงงาน
ควบคุมทราบ 

เสนอแนะเกียวกบัการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรกัษ์พลงังานและ
วธิีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมพิจารณา 

สนับสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงนี 

ลงนามโดยเจาของหรือผูบริหาร
ระดับสูง 



ขนัตอนที 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่)  

1.ดาํเนินการจัดการพลงังาน 2.ประสานงาน 

3.ควบคุมดูแล 4.รายงานผล 

5.เสนอแนะ/ทบทวน 6.สนับสนุน 

ใหสอดคลองกับนโยบาย หนวยงานที่เกี่ยวของ+จัดอบรม/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการใหเจาของทราบ ใหการจัดการพลังงานเปนไปตามนโยบาย
และวิธีการจัดการพลังงาน 

นโยบายและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของ เจาของในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 

Keyword ของอํานาจหนาที่คณะทํางานฯ 

ขนัตอนที 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่)  

เพือแสดงการเผยแพร่อยา่งทวัถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกวา่ 1 วธิีการพรอ้มแนบเอกสาร 
หลกัฐานต่างๆ ทีแสดงถึงการเผยแพร่คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน  



กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจํานวน
การแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม 

การเผยแพรตองเปนไปอยางทั่วถึง  โดยใหบุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน 

ระดับรายแรง (Major) 
 1. ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เปนเอกสาร (ป.24(3)(ก.1))  
 2. ไมมีกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ เลย (ป.24(3)(ก.1))  
 3. ไมมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯดวยวิธีการใดๆ เลย (ป.24(3)(ก.7))  
ระดับไมรายแรง (Minor) 

1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เปนเอกสารแตไมไดลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของ
โรงงาน/อาคารควบคุม (ป.24(3)(ข.1))  

2. มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ สอดคลองกับ
สาระสําคัญในบางขอในกฎกระทรวงขอ 5 (ป.24(3)(ข.2))  

3. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดวยวิธีการตางๆ แตบุคลากรของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง (ป.24(3)(ข.4))  

เกณฑการตรวจสอบ 



ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 1. ผูรับผิดชอบดานพลังงานมิไดอยูในตําแหนงเลขานุการในโครงสรางคณะทํางาน  
 2. คณะทํางานมิไดประกอบดวยตัวแทนจากทุกแผนก 
 3. ควรมีการระบุหนาที่ของแตละบุคคลในคณะทํางานฯใหชัดเจน เชน นาย A ดูแลเรื่องการ

ประชาสัมพันธ, นส. B ดูแลเรื่องการฝกอบรม เปนตน 
 4. ควรมีการทบทวนรายชื่อคณะทํางาน เนื่องจากมีการประกาศใชมาเปนระยะเวลานานแลว 
 5. ควรลด/เพิ่มเติมบุคลากรในคณะทํางาน ใหเหมาะสมกับขนาด และจํานวนพนักงานของ

สถานประกอบการ 
 6. ควรเพิ่มเติมการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทางมากขึ้น 
 7. ควรแนบหลักฐานการเผยแพรใหครบถวนตามวิธีการที่ไดระบุไว (เชน บอกวามีการ

เผยแพรผานอีเมลล แตไมมีรูปหลักฐานในรายงานการจัดการพลังงาน) 
 8. ควรแสดงหลักฐานการเผยแพรในรายงานการจัดการพลังงานใหชัดเจน 

ิ

เกณฑการตรวจสอบ 

ขนัตอนที 2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบืองตน้  

ทําการประเมินมินทุกหน่วยงานย่อยอยภายในโรงงานใชรู้ปแบบของตารางการประเมินการจัดทาการประ
การพลังงาน 

ะเมมน กหนวยงานยอทุก อย ายในโรงงานใชรูปแบบของตารภาะเมมน
น (Energy Management Matrix)

งตาร
x)  

ราตาร
) โดย

ารประเมนการางกาา
ยด ประเมินใหค้รบทัง 

รจดรจด
ัง 6 การพลงงาน

องคป์ระกอบ
EneEานน (((E

อบบสรุปเป็น
yy Mgyergye

ป็นภาพรวม
gMManagement MatrixMana )x)))  โดโ ยด ระเมนใหปรM

วมสถานภาพการจดัการพลงังานเบืองตน้ใส่ในรายงาน  



ตวัอยา่ง 
การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบืองตน้  

• ใช Energy Management Matrix (EMM) หรือ วิธีการอื่นๆ 
• ประเมินทั่วทั้งองคกร 
• ตองมีหลักฐาน/เอกสารการประเมิน 

ระดบั
คะแนน

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการสนับสนนุเป็นครังคราวจาก
ฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบด้านพลงังานรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการจดัการพลงังาน ซงึประกอบด้วย  
  หวัหน้าฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการอนรุักษ์พลงังานเป็นชอ่งทางหลกั
ในการดําเนินงาน

แจ้งผลการใช้      พลงังานจากมิเตอร์ยอ่ยให้แต่
ละฝ่ายทราบ แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการประหยดั

ให้พนักงานรับทราบโครงการอนรุักษ์พลงังาน 
และให้มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งสมําเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้มทนุเป็นหลกัในการพิจารณา
การลงทนุ

2

ไม่มีการกําหนดนโยบายทีชดัเจน โดยผู้บริหาร
หรือผู้รับผิดชอบด้านพลงังาน

มีผู้รับผิดชอบด้านพลงังานรายงานต่อ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สายงานบงัคับ
บญัชาไม่ชดัเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผู้ดําเนินการ ทํารายงานติดตามประเมินผล โดยดูจากมิเตอร์
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเข้ามาเกียวข้องกบั
การตงังบประมาณ

จดัฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็นครังคราว ลงทนุโดยดูมาตรการทีมีระยะเวลาคุ้มทนุเร็ว

1
ไม่มีแนวทางปฏิบตัิทีทําไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ผู้รับผิดชอบด้านพลงังานมีขอบเขตหน้าทีความ

รับผิดชอบจํากดั
มีการติดต่ออยา่งไม่เป็นทางการระหว่างวิศวกร
กบัผู้ใช้พลงังาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จา่ยการใช้พลงังาน
เพือใช้กนัภายในฝ่ายวิศวกรรม

แจ้งให้พนักงานทราบอยา่งไม่เป็นทางการเพือ
สง่เสริมการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ

พิจารณาเฉพาะมาตรการทีลงทนุตํา

0
ไม่มีนโยบายที ชดัเจน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลงังาน ไม่มีการติดต่อกบัผู้ใช้พลงังาน ไม่มีระบบรวบรวมข้อมลูและบญัชีการใช้พลงังาน ไม่มีการสนับสนนุการประหยดัพลงังาน ไม่มีการลงทนุใดๆในการปรับปรุงประสทิธิภาพ

การใช้พลงังาน

     2. ในกรณีทโีรงงานควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบทสีอง ในขันตอนนีโรงงานควบคุมจะดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการก็ได้ หากดาํเนินการประเมิน

        สถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนืองทุกๆปี จะทาํให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานทมีีการเปลียนแปลงได้ดียิงขึน
     3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของโรงงานควบคุม หากทางโรงงานมีวิธีการอืนทเีหมาะสมกว่า ก็สามารถนํามาใช้แทนตารางด้านบนได้

จดัสรรงบประมาณโดยละเอียด โดยพิจารณา
ถึงความสําคัญของโครงการ

หมายเหตุ:  1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบอืงต้นประเมินจาก.......12.......แผนก  ของจาํนวนทงัหมด…12.....แผนก หรือบุคลากรจาํนวน.....50............คน    จากทงัหมด..........100.........คน

4

มีนโยบายการจดัการพลงังานจากฝ่ายบริหาร
และถือเป็นสว่นหนึงของนโยบายของบริษัท

มีการจดัองค์กรและเป็นโครงสร้างสว่นหนึงของ
ฝ่ายบริหารกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบไว้
ชดัเจน

มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบด้าน
พลงังาน และทีมงานทกุระดับอยา่งสมําเสมอ

กําหนดเป้าหมายทีครอบคลมุ ติดตามผล หา
ข้อผิดพลาดประเมินผล และควบคุมการใช้
งบประมาณ

ประชาสมัพนัธ์คุณค่าของการประหยดัพลงังาน
 และผลการดําเนินงานของการจดัการพลงังาน

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอยตาม

โครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในกรณีที่มีการนํา
วิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก (ป.24(3)(ก.2))   

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. มีการประเมินฯ ไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุม (ป.24(3)(ข.2))  
2. มีการประเมินฯ ตามขอ 1 แตไมครบทั้ง 6 องคประกอบที่กําหนดใน EMM     

(ป.24(3)(ข.2))  

เกณฑการตรวจสอบ 



ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 1. ควรเพิ่มเติมจํานวนบุคลากรที่ประเมิน EMM ใหมากขึ้น  
 2. ควรมีการประเมิน EMM อีกครั้ง เพื่อใหทราบสถานภาพการจัดการพลังงานใน

ปจจุบัน (กรณีที่ไมไดประเมินมาหลายปแลว) 
 3. ควรมีการใชโปรแกรมในการประเมิน EMM เพื่อเปนการลดการใชกระดาษ 
 4. ควรมกีารเพิ่มเติมเสนอื่นๆ เชน เสนคาเปาหมาย, เสนคาการประเมิน EMM ครั้งกอน 
 5. ควรมีการวิเคราะหผลการประเมิน EMM แยกแตละแผนก 

เกณฑการตรวจสอบ 

ขนัตอนที 3 นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน 



ขนัตอนที 3 นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

เพือแสดงการเผยแพรอ่ยา่งทวัถึง ควรแสดงการเผยแพรม่ากกว่า า 1 1 วิธีการพรอ้มแนบเอกสาร หลกัฐานเพอแสดงการเผยแพรอยาง
ตา่งๆ ทีแสดงถึงการเผยแพร่

งทวถงงทวถ
พ  

ง ควรแสดงการเผยแพรถงทวถ
พร่ นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน

แพร
าน 

มรมแพร
น  

ความสอดคลอ้งตามกฎกระทรวง 5 ขอ้ 
มีขอ้ความระบุวา่การอนุรกัษ์พลงังานเป็นส่วนหนึงของการ
ดาํเนินงานของเจา้ของโรงงานควบคุม 

มีนโยบายอนุรกัษ์พลงังานทีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณ
พลงังานทีใชใ้นโรงงานควบคุม 

มีการแสดงเจตจาํนงทีจะปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการ
อนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน 

มีแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเนือง 

มีแนวทางในการจดัสรรทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินการตามวธิีการจดัการพลงังาน 

ลงนามโดยเจาของหรือผูบริหาร
ระดับสูง 

ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 
2. การเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 



ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 
2. การเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ระดับรายแรง (Major) 
 1. ไมมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร ป.24(3)(ก.3))  
 2. ไมมีการกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของนโยบายฯ เลย ป.24(3)(ก.3))  
 3. ไมมีการเผยแพรนโยบายฯดวยวิธีการใดๆ เลย ป.24(3)(ก.7))  
ระดับไมรายแรง (Minor) 
 1. นโยบายฯไมไดลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงาน/อาคารควบคุม 

ป.24(3)(ข.1))  
 2. มีการกําหนดนโยบายฯ สอดคลองกับสาระสําคญัในบางขอในกฏกระทรวงขอ 4 

ป.24(3)(ข.2))  
 3. มีการเผยแพรนโยบายฯ ดวยวิธีการตางๆ แตบุคลากรของโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง และไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได 
ป.24(3)(ข.4))  

เกณฑการตรวจสอบ 



ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 1. ควรมีการกําหนดเปาหมายผลประหยัดใหชัดเจนในนโยบาย เพื่อเพิ่มความเขมขนในการ

ดําเนินการอนุรักษพลังงาน (เชน ลดการใชพลังงานลง 1% ทุกป เปนตน)  
 2. ควรนํามิติที่มีคะแนนต่ําที่สุดจากการประเมิน EMM มากําหนดในนโยบายเพิ่มเติม เพื่อให

เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในมิตินั้นอยางจริงจัง 
 3. ควรมีการทบทวนนโยบาย เนื่องจากมีการประกาศใชมาเปนระยะเวลานานแลว 
 4. ควรมีการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานยอย สําหรับแตละแผนก ใหผูปฏิบัติในแตละแผนก

มีความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 5. ควรมีการจัดทํานโยบายเปนภาษาตางประเทศ (กรณีที่มีพนักงานตางประเทศเยอะ) 
 6. ควรเพิ่มเติมการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทางมากขึ้น 
 7. ควรแนบหลักฐานการเผยแพรใหครบถวนตามวิธีการที่ไดระบุไว (เชน บอกวามีการเผยแพร

ผานอีเมลล แตไมมีรูปหลักฐานในรายงานการจัดการพลังงาน) 
 8. ควรแสดงหลักฐานการเผยแพรในรายงานการจัดการพลังงานใหชัดเจน 

เกณฑการตรวจสอบ 

ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน  แบ่งเป็น 3 ระดบั 
การประเมินระดบัองคก์ร  ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ข้อมลูการใช้ไฟฟ้าและการใช้เชือเพลิงในรอบปีทีผา่นมา  และ
สดัสว่นการใช้พลงังานแยกตามระบบตา่งๆ  (ข้อมลูภาคผนวกของแบบฟอร์มรายงานการจดัการพลงังาน
ประจําปี 2554 
การประเมินระดบัผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่  แผนผงักระบวนการผลิตและการคาํนวณดชันีการใชพ้ลงังาน 
การประเมินระดบัเครืองจกัร/อุปกรณ ์ ไดแ้ก่  ประเมินเครืองจกัรทีมีนัยสาํคญัโดยหาปริมาณการใช้
พลงังาน  ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการใชพ้ลงังาน   และค่าปริมาณการสญูเสียพลงังาน 



 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
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สัดสวนการใชพลังงาน

องคกร

ระบบ

อุปกรณ

ไฟฟา %
ความรอน %

กิโลวัตต์-ชัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด
แสงสวา่ง                                     -   

ปรับอากาศสํานักงาน*                                     -   
ทําความเย็น                                     -   
การผลติ                                     -   
อดัอากาศ                                     -   
อืนๆ                                     -   
รวม                                     -   0.00%

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ

ฉ.สัดสวนการใชไฟฟาแยกตามระบบ ช.สัดสวนการใชความรอนแยกตามระบบ
ชนิดเชือเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

หม้อไอนํา %
เตาอุตสาหกรรม %

รวม                     -   

ระบบ
การใช้พลังงานเชือเพลิง

อุปกรณ์
วิธีการ

ขนาด หน่วย พิกัด หน่วย
ใช้งาน
จริง

หน่วย

xxx xxxx %
xxxx %

xxx xxxx %
%

ปริมาณการ
ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 

สัดส่วนการ
ใช้พลังงานใน

ระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
หมายเหตุ

ระบบทใีช้
พลังงาน

ชือ
เครืองจักร/
อุปกรณ์หลัก

พิกัด
จาํนวน

อายุการใช้
งาน (ปี)

ชัวโมงใช้
งานเฉลีย/ปี ขนาด หน่วย ชนิด หน่วย ค่าพิกัด หน่วย

ใช้งาน
จริง

หน่วย

%
%
%
%

พิกัด

หมายเหตุ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะปริมาณการ
ใช้พลังงาน
ความร้อน 
(เมกะจูล/ปี)

อายุการใช้
งาน (ปี)

สัดส่วน
การใช้
พลังงาน
ในระบบ

ระบบทใีช้
พลังงาน

ชัวโมงใช้
งานเฉลีย
ต่อปี

จาํนวน

การใช้เชือเพลิงชืออุปกรณ์/
เครืองจักร

หลัก

ตารางที่ 4.2 การใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของอุปกรณหลัก ตารางที่ 4.3 การใชพลังงานความรอนที่มีนัยสําคัญของอุปกรณหลัก

การประเมินระดบัองคก์ร 

ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 
(ต่อ) 

การประเมนระดบอ
ขอ้มูลหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ปี 25ww 



ขอ้มูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ปี 25ww  
ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชอืเพลิง ปี 25ww 

<= ขอ้มลูปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  

ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชือเพลิง => 

ขอ้ข้

ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 
(ต่อ) 

ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชอืเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 25ww ขอ้มลขอ้มลขอ้ม

ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 
(ต่อ) 



วิเคราะหขอมูลสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 
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กิโลวตัต-ชั่วโมง/ป รอยละ ประเมนิ ตรวจวดั
แสงสวาง                    76,139.91 1%

ปรับอากาศสํานกังาน*                   228,419.73 3%

ทําความเย็น                              -   0%

การผลิต                6,091,192.91 80%

อดัอากาศ                   761,399.11 10%

อืน่ๆ                   456,839.47 6%

รวม                7,613,991.14 100.00%

ระบบ
การใชพลังงานไฟฟา วธิีการ

วิเคราะหขอมูลสัดสวนการใชพลังงานความรอน 

32 

ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ป รอยละ ประเมนิ ตรวจวดั
ผลิตไอน้ํา หมอไอน้ําน้ํามันเตา น้ํามันเตา C         17,226,144.00 13.54
ผลิตไอน้ํา หมอไอน้ําถานหิน ถานหินนําเขา       109,995,598.80 86.46

รวม       127,221,742.80 100

ระบบ
การใชพลังงานเชื้อเพลิง วธิีการ

อุปกรณ



วิเคราะหขอมูลสัดสวนการใชพลังงาน 

33 

 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
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การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

“ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ” 



ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

การประเมินระดบัผลิตภณัฑ ์(ผงักระบวนการผลิตและค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะต่อหน่วย
ผลผลิต) 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน “ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ” 

• ขอกําหนด 
• “การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิตและบริการ ที่สามารถ

แยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของการผลิตสินคาหรือบริการ 
โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific energy 
consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละ
ผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้” 

•  (ก) โรงงานควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด
ตอหนวยผลผลิต 

•  (ข) อาคารควบคมุ ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด
ตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร เชน จํานวนหองพักที่จําหนายได ในกรณีของโรงแรม หรือ
จํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพื้นที่ใชสอยที่ ใชงานจริงในกรณีของอาคาร
ทั่วไป เปนตน 

36 
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SEC = ปริมาณการใชพลังงาน (MJ) 
 ปริมาณผลผลิต 

ปริมาณผลผลติ
คาการใชพลงังาน
จําเพาะ(SEC)

(หนวย) ไฟฟา ความรอน

(กิโลวัตต-ชั่วโมง) (เมกะจูล)

ม.ค. 60                     3,270.8                  554,200.0                    9,345,331.6                  3,467.2 
ก.พ. 60                     3,432.5                  712,240.0                   11,821,492.2                  4,190.9 
ม.ีค. 60                     4,161.8                  866,080.0                   12,885,942.6                  3,845.4 

เดือน

ปริมาณพลงังานทีใ่ช

(เมกะจูล/หนวย)

ปริมาณพลังงานไฟฟา (kWh) x 3.6      
 +ปริมาณพลังงานความรอน (MJ) 

โรงงานควบคุมมีผลิตภัณฑหลักจํานวน 1 ผลิตภัณฑ  

 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน “ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ” 
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พลังงานไฟฟาP1 (kWh) x 3.6  + พลังงานความรอนP1 (MJ) 

โรงงานควบคุมมีผลิตภัณฑหลักจํานวน > 1 ผลิตภัณฑ  

SECP1 = ปริมาณการใชพลังงาน P1 (MJ) 
        ปริมาณผลผลิต P1 

SECP2 = ปริมาณการใชพลังงาน P2 (MJ) 
        ปริมาณผลผลิต P2 

SECPn = ปริมาณการใชพลังงาน P1 (MJ) 
        ปริมาณผลผลิต Pn 

ปริมาณพลังงานไฟฟา (kWh) x 3.6 +ปริมาณพลังงานความรอน (MJ) 

พลังงานไฟฟาP2 (kWh) x 3.6  + พลังงานความรอนP2 (MJ) 

พลังงานไฟฟาPn (kWh) x 3.6  + พลังงานความรอนPn (MJ) 

1.ตรวจวัดแยกผลิตภัณฑ 
2. ใช regression 

 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน “ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ” 
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https://www.youtube.com/watch?v=0VN4Tf5Gb4M 

เดือน Product 1  
(ชิ้น) 

Product 2  
(ชิ้น) 

พลังงานไฟฟา
(kWh/เดือน) 

ม.ค. 60 458,980.00 454,530.00 465,180.00 

ก.พ. 60 484,321.00 473,695.00 456,750.00 

มี.ค. 60 546,299.00 488,635.00 538,920.00 

เม.ย. 60 337,706.00 324,636.00 359,520.00 

พ.ค. 60 462,913.00 475,651.00 484,890.00 

มิ.ย. 60 441,152.00 440,313.00 491,190.00 

ก.ค. 60 420,102.00 440,933.00 463,920.00 

ส.ค. 60 468,587.00 493,514.00 504,990.00 

ก.ย. 60 385,298.00 400,507.00 440,100.00 

ต.ค. 60 412,230.00 399,202.00 441,360.00 

พ.ย. 60 406,651.00 423,261.00 475,890.00 

ธ.ค. 60 251,991.00 288,531.00 344,040.00 

 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน “ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ” 
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SEC = ปริมาณการใชพลังงาน (MJ) 
 ปริมาณบริการ 

SEC = ปริมาณการใชพลังงาน (MJ) 
   พื้นที่ใชสอย 

อาคารทั่วไป อาคารสํานักงาน 

SEC = ปริมาณการใชพลังงาน (MJ) 
  จํานวนหองพักที่จําหนาย 

อาคารประเภทโรงแรม 

SEC = ปริมาณการใชพลังงาน (MJ) 
    จํานวนคนไขใน 

อาคารประเภทโรงพยาบาล 

 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน “ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ” 
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การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน “ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ” 

ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

การประเมินระดบัผลิตภณัฑ ์(ขอ้มลูการใชพ้ลงังานหรอืดชันีการใชพ้ลงังานเปรยีบเทียบกับค่าเป้าหมาย
ภายในโรงงานหรอืเปรยีบเทียบขอ้มลูการใชพ้ลงังานกับโรงงานอืน (ถา้มี)) 

ตวัอยา่งกราฟการเปรียบเทียบขอ้มลู 



 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
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การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

“ระดับอุปกรณ” 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

การประเมินเครื่องจักรที่มีนัยสําคัญ 



การประเมินศกัยภาพของเครืองจกัร/อุปกรณท์ีมีนัยสาํคญั เพือนาํไปคน้หามาตรการอนุรกัษ์
พลงังาน 

ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

น้อ
ยท
ีสดุ
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   (
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 คะ
แน
น)

มา
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 (3
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มา
กท
ีสดุ

  (
4 
คะ
แน
น)

Air Compressor ไฟฟ้า 4 4 4 64 2

Chiller ไฟฟ้า 5 4 3 60 3

Split type ไฟฟ้า 3 3 3 27 4

หม้อไอนํา ความร้อน 5 4 4 80 1

หลอดไฟ ไฟฟ้า 1 4 4 16 5

คะ
แน

นร
วม

  (
1) 

x (
2) 

x (
3)

ลาํ
ดับ

คว
าม

สาํ
คัญ

เครืองจักร/
อุปกรณ์หลัก

ประเภท
พลังงาน

(1) ขนาดการใช้พลังงาน (2) ชัวโมงการใช้งาน (3) ศักยภาพการปรับปรุง

ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

การประเมินระดบัเครืองจกัร (แบบบนัทึกขอ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้า/ความรอ้นทีมี
นัยสาํคญัของเครืองจกัร/อุปกรณห์ลกั) 

 

ตารางท ี4.10 แบบบนัทกึข้อมลูการใช้พลังงานความร้อนทมีีนยัสําคญัของอปุกรณ์/เครืองจกัร ปี 2562

ขนาด หน่วย ชนิด หน่วย ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

ระบบไอนํา หม้อไอนํา 15 ตนั/ชม. 1 10 3,600 ก๊าซธรรมชาติ MMBtu 102,490,327.65 100.00% 87.00 %eff หม้อไอนํา 71.00 %eff หม้อไอนํา

หมายเหตุ
ระบบที

ใช้พลังงาน
ชืออุปกรณ์/

เครืองจักรหลัก

พิกัด
จาํนวน

อายุการ
ใช้งาน 

(ปี)

ชัวโมงใช้งาน
เฉลียต่อปี

การใช้เชือเพลิง ปริมาณการใช้
พลังงานความ

ร้อน (เมกะจูล/ปี)

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ตารางท ี4.9 แบบบนัทกึข้อมลูการใช้พลังงานไฟฟ้าทมีีนยัสําคญัของเครืองจกัร/อปุกรณ์หลัก ปี 2562

ขนาด หน่วย ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

ระบบอดัอากาศ AC.No.1 75 kW 1 5 7,200.00 515,160.00 5.56% 0.5 kW/(l/s) 0.53 kW/(l/s)

ระบบอดัอากาศ AC.No.2 150 kW 1 5 7,200.00 1,069,200.00 11.55% 0.5 kW/(l/s) 0.55 kW/(l/s)

ระบบทําความเย็น Chiller No.1 300 TR 1 8 3,600.00 732,060.00 7.90% 0.55 kW/TR 0.83 kW/TR

ระบบทําความเย็น Chiller No.2 300 TR 1 8 3,600.00 538,020.00 5.81% 0.55 kW/TR 0.61 kW/TR

ระบบทําความเย็น CHP No.1 22 kW 1 8 3,600.00 71,640.00 0.77% 0.48 kW/(l/s) 0.50 kW/(l/s)

ระบบทําความเย็น CHP No.2 22 kW 1 8 3,600.00 72,360.00 0.78% 0.48 kW/(l/s) 0.50 kW/(l/s)

ระบบทําความเย็น CDP No.1 30 kW 1 8 3,600.00 105,840.00 1.14% 0.53 kW/(l/s) 0.59 kW/(l/s)

ระบบทําความเย็น CDP No.2 30 kW 1 8 3,600.00 103,320.00 1.12% 0.53 kW/(l/s) 0.57 kW/(l/s)

ระบบแสงสว่าง หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 36 W 127 >3 3,637.00 21,238.20 0.23% 35.00 lm/W 32.000 lm/W

ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์-ชัวโมง/ปี)

สัดส่วนการ
ใช้พลังงานใน

ระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
หมายเหตุระบบทใีช้พลังงาน

ชือเครืองจักร/
อุปกรณ์หลัก

พิกัด
จาํนวน

อายุการ
ใช้งาน (ปี)

ชัวโมงใช้
งานเฉลีย/ปี



ระดับรายแรง (Major) 
 1. ไมมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานทุกขอตามหลักเกณฑและวิธีการ 
        ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ป.24(3)(ก.3))  
ระดับไมรายแรง (Minor) 

   1. มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานไมครบทุกขอกําหนดตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ป.24(3)(ข.2))  

 2. ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ   
        พลังงานไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม ป.24(3)(ข.3))  

เกณฑการตรวจสอบ 

ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 1. ควรมีการตรวจวัด แทนการประเมินสัดสวนการใชพลังงาน เพื่อใหไดคาที่ถูกตอง 

   และแมนยํากวา  
 2. ควรมีการระบุ % การใชพลังงานในแตละขั้นตอนของผังกระบวนการผลิต 
 3. ควรมีการคิดคา SEC แยกรายผลิตภัณฑเนื่องจากมีผลผลิตหลายผลิตภัณฑ 
 4. ควรนําเครื่องจักรอุปกรณที่มีคะแนนลําดับความสําคัญสูงสุด (รวมทั้งลําดับแรกๆ)  

   ใหเปนเครื่องจักร/อุปกรณที่มีนัยสําคัญ และนํามากรอกในตารางที่ 4.9 และ 4.10 
 

ิ

เกณฑการตรวจสอบ 



ขนัตอนที 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพือส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน 

ประกาศ 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 

ขนัตอนที 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

เป้าหมายการอนุรกัษพ์ลงังาน (ใหค้ิดเทียบผลประหยดัเป็นรอ้ยละของ
พลงังานทีใชเ้ดิมหรือกาํหนดเป็นระดบัการใชพ้ลงังานตอ่หน่วยผลผลิต) 



ขนัตอนที 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

เป้าหมายการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 
 

ตรวจสอบขอมูลเปรียบเทียบกับรายการคํานวณแตละมาตรการ เมื่อเปรียบเทียบกับ
พลังงานรวมปที่ผานมา 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต์- บาท/ปี ชนิด ปริมาณ/ปี หน่วย บาท/ปี

1. ลดการรัวไหลของอากาศอดั - 13,331.25 51,991.88 - - - - 0.14% - -

2 เปลียนใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ LED แทน T8 3.56 12,927.60 50,417.64 0.14% 38,100.00 0.76

26,258.85 102,409.52 - - - 0.28% 38,100.00 0.37

1. หุ้มฉนวนทอ่ไอนํา NG 285.90 MMBTU 94,072.04 0.29% 10,155.00 0.11

285.90 MMBTU 94,072.04 0.29% 10,155.00 0.11

26,258.85 102,409.52 285.90 MMBTU 94,072.04 0.29% 48,255.00 0.25

ตารางท ี5.1  มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนรุักษ์พลังงาน

ด้านความร้อน

รวม

ร้อยละผล
ประหยดั

รวมทงัหมด

เงินลงทนุ 

(บาท)

ระยะเวลา
คืนทนุ (ปี)

ด้านไฟฟ้า

ลําดบัที มาตรการ
เป้าหมายการประหยดั

ไฟฟ้า เชือเพลิง

รวม

ขนัตอนที 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

หมายเหตุ ผูร้บัผิดชอบใหร้ะบุเป็นชือบุคลากร 

เริมต้น สินสุด
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

1 ลดการรัวไหลของอากาศอดั ลดการสูญเสียและซอ่มบํารุงอยา่งสมําเสมอ เม.ย.-62 พ.ค.-62 - นายอนรุักษ์  พลังงาน
2 เปลียนใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ LED แทน T8 ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า มิ.ย.-62 ก.ค.-62 38,100.00 นายสมหมาย  ใจดี

ตารางท ี5.2  แผนอนรุักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

ผู้รับผดิชอบลาํดับที มาตรการ วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

เงนิลงทุน
 (บาท)

เริมต้น สินสุด
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

1 หุ้มฉนวนทอ่ไอนํา เพือลดการสูญเสียความร้อน มิ.ย.-62 ส.ค.-62 10,155 นายแดง  มีมาก

ตารางท ี5.3  แผนอนรุักษ์พลังงานด้านความร้อน

ผู้รับผดิชอบลาํดับที มาตรการ วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

เงนิลงทุน 
(บาท)



ขนัตอนที 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

รายละเอียดมาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน (ดา้นไฟฟ้า/ความรอ้น) 
 

ขนัตอนที 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน 
 

หมายเหตุ ผูร้บัผิดชอบใหร้ะบุเป็นชือบุคลากรในทีมงานและแสดงการเผยแพร่อยา่งทวัถึง 



ขนัตอนที 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

เพือแสดงการเผยแพร่อย่างทวัถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการพรอ้มแนบเอกสาร หลักฐาน
ตา่งๆ ทีแสดงถึงการเผยแพร ่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพือสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีการกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด ป.24(3)(ก.4))  
2. การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ป.24(3)(

ก.4))  
3. ไมมีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากร

ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอยางทั่วถึง ป.24(3)(ก.7) 
ระดับไมรายแรง (Minor) 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการ อนุรักษพลังงานดาน
ไฟฟาและความรอนไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม ป.24(3)(ข.3) 

2. มีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน แตบุคลากร
ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบไมทั่วถึง ป.24(3)(ข.4) 

เกณฑการตรวจสอบ 



ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 1. ควรมีการกําหนดเปาหมายอนุรักษพลังงานใหเปนคา SEC เพื่อจะไดสะทอนใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
 2. ควรทบทวนเปาหมายอนุรักษพลังงาน ใหสอดคลองกับศักยภาพการอนุรักษพลังงานของ

หนวยงาน 
 3. ควรมกีารนําเครื่องจักร/อุปกรณที่มีนัยสําคัญมากําหนดเปนมาตรการ 
 4. ควรมกีารเพิ่มเติมมาตรการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 
 5. ควรมีการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอน เนื่องจากมีการใชพลังงานความ

รอนในสัดสวนที่คอนขางสูง 
 6. ควรอธิบายรายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง/วิธีการตรวจสอบผลประหยัดหลังปรับปรุงให

ชัดเจน 
 7. ควรระบุรายชื่อผูรับผิดชอบมาตรการ/การฝกอบรม/กิจกรรม เปนรายชื่อบุคคล 
 8. ควรเพิ่มเติมจํานวนบุคลากรที่เขารวมอบรม และเพิ่มเติมการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการสราง

จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 

ม
่

เกณฑการตรวจสอบ 

ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 9. ควรเพิ่มเติมการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทางมากขึ้น 
 10. ควรแนบหลักฐานการเผยแพรใหครบถวนตามวิธีการที่ไดระบุไว (เชน บอกวามีการเผยแพร

ผานอีเมลล แตไมมีรูปหลักฐานในรายงานการจัดการพลังงาน) 
 11. ควรแสดงหลักฐานการเผยแพรในรายงานการจัดการพลังงานใหชัดเจน 
 

ม
เกณฑการตรวจสอบ 



ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน  

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

สรุปผลการตดิตามการดาํเนินการตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน/หลกัสูตร
การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน 
 

ป.14 

ด้านมาตรการ 

ด้านฝึกอบรม/กิจกรรมฯ 

ตรวจสอบใหค้รบถว้นตามแผนทีกาํหนดไว ้

กรณีไม่เป็นไปตามแผน ตอ้งระบุเหตผุล
ประกอบดว้ย 

ระบุจาํนวนผูอ้บรมจริง พรอ้มเก็บบนัทึก
หลกัฐานเพือรองรบัการตรวจสอบ 

 



ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) กจกรรมเพอสงเสรมการอนุรกษพลงงานนน (ตตอตออ)

สรุปผลการตรวจสอบการปฎิบตัติามเป้าหมายการอนุรกัษพ์ลงังาน 
 

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) กจกรรมเพอสงเสรมการอนุรกษพลงงานนน (ตตอตออ)

ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏิบตัติามมาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน 
 



ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) กจกรรมเพอสงเสรมการอนุรกษพลงงานนน (ตตอตออ)

ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏิบตัติามมาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน 
 

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) ุ

ผลการผลการติดตามการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม           
เพือส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน 
 



การประเมินระดบัองคก์ร การปปประะเะเมินรเมินเมินเ

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวเิคราะหก์ารปฏิบตัิ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ) 

การประเมนระดบอ
ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ปี 25xx 

ขอ้มูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ปี 25xx  
ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชอืเพลิง ปี 25xx 

<= ขอ้มลูปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  

ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชือเพลิง => 

ขอ้มลปริมาณกาารรใช้ชไชไ้ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้ไฟ

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวเิคราะหก์ารปฏิบตัิ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ) 



ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชอืเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 25xx 
ขอ้มลูสดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ปี 25xx 

<= ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า  

ขอ้มลูสดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า => 

ขอ้มลปริมาณการใชเ้เชืชอืเพพพพลิงในพลิงในพลิงใพ

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวเิคราะหก์ารปฏิบตัิ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ) 

ขอ้มูลสดัสว่นการใชพ้ลงังานความรอ้น ปี 25ww  

<= ขอ้มลูสดัส่วนการใชพ้ลงังานความรอ้น 

ขอ้มลสดัสว่นการใช้ชพ้พลงัังังงานคงานคงานง

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวเิคราะหก์ารปฏิบตัิ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ) 



ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

<= กราฟแสดงขอ้มลูเปรียบเทียบการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้ารายเดือน ปี 25ww และ 25xx 

กราฟแสดงขอ้มลูเปรียบเทียบการใชพ้ลงังาน =>
ความรอ้นจากเชือเพลิงรายเดือน ปี 25ww และ 
25xx 

หมายเหตุเพิมเติมกราฟแสดงขอ้มลูเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานเชือเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 25ww และ 25xx (ถา้มี) 

ุ

กราฟเปรียบเทียบต่างๆ 

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

กราฟแสดงข้อมลูเปรียบเทียบสดัสว่นการใช้พลงังานไฟฟ้าและความร้อนในระบบตา่งๆ ปี 25ww และ 
25xx 

กราฟแสดงข้อมลูเปรียบเทียบสดัสว่นการใช้พลงังานระหวา่งปี 25ww และ 25xx 

ุ

กราฟเปรียบเทียบต่างๆ 



ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) ุ
การประเมินระดบัผลิตภณัฑ ์(ผงักระบวนการผลิตและค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะต่อหน่วย
ผลผลิต) 

ขนัตอนที 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร
ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพือสง่เสริมการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) ตรวจสอบความถูกตอง
และสอบถามสาเหตุ
กรณีพบความผิดปกติ 



ระดับรายแรง (Major) 
1. การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ ป.24(3)(ก.5))  
2. ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการจัดฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน ป.24(3)(ก.5))  
ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลของการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานในแตละมาตรการอนุรักษพลังงานไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ป.24(3)(ข.3))  
2. ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและ/หรือกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไป

ตามแผนที่กําหนดไว ป.24(3)(ข.3))  

เกณฑการตรวจสอบ 

ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 1. ควรใชบาทเฉลี่ย/หนวยของปปจจุบันมาคิดผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ป) 
 2. ควรมีการติดตามการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานอยางนอย 3 เดือน/ครั้ง 
 3. ควรมีการวิเคราะหกราฟตางๆ หลังจากที่ไดขอมูลพลังงานครบทั้ง 2 ปแลว 
 4. ควรมีการจัดทําและวิเคราะหกราฟอื่นๆเพิ่มเติมเชนกราฟscatter, กราฟ CUSUM 
 5. ควรมีการประเมินผล หลังการฝกอบรมทุกครั้ง 
  

ม
่

เกณฑการตรวจสอบ 



ขนัตอนท ี7  
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน 

ขนัตอนท ี7  
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน (ตอ่) 

แตง่ตงัคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 
(ประกาศลงนามโดยผูบ้ริหารและแสดงการเผยแพรอ่ยา่งทวัถึง) 
 

(1) 

การแตง่ตงัคณะผูต้รวจประเมิน 

มีจาํนวน 2 คนขึนไป 

มีความรู ้เขา้ใจในการจดัการพลงังาน 

มีความเป็นกลางและอิสระในการทาํงาน 

ลงนามโดยผูบริหาร และ
เผยแพร 



ขนัตอนท ี7  
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน (ตอ่) 

เพือแสดงการเผยแพรอ่ยา่งทวัถึง ควรแสดงการเผยแพรม่ากกว่า 1 วิธีการพรอ้มแนบเอกสาร หลกัฐาน
ตา่งๆ ทีแสดงถึงการเผยแพร่ คณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร  

ขนัตอนท ี7  
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน (ตอ่) 

ระบบการตรวจติดตาม 

คณะผูต้รวจประเมินฯ มีหน้าที 

ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่โรงงานปฏิบตัิตาม
การจดัการพลงังานทงั 8 ขนัตอน  
ดาํเนินการตรวจสอบเอกสารและ
หลกัฐานทีเกียวขอ้ง รวมถึงการสอบถาม
และสมัภาษณ ์
สรุปผลการตรวจประเมินและรายงาน
ใหก้บัคณะทาํงานและเจา้ของโรงงาน
รบัทราบ 



แบบสรุปผลการตรวจประเมินภายใน 

แบบสรุปผลการตรวจประเมินภายใน 



แบบสรุปผลการตรวจประเมินภายใน 

ประธานคณะผูต้รวจประเมินลงนามรบัรองผลการตรวจประเมินการจดัการพลงังาน 

ระดับรายแรง (Major) 
 1. ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรเปนเอกสาร (ป.24(3)(ก.6))  
 2. ไมมีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
 (ป.24(3)(ก.6))  

 3. ไมมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ ใหบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ทราบอยางทั่วถึง (ป.24(3)(ก.7))  

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1.  มีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินเปนเอกสาร แตไมไดลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (ป.24(3)(ข.1))  
2. มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แตไมครบทุก

องคประกอบของวิธีการจัดการพลังงาน (ป.24(3)(ข.2))  
3. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน แตบุคลากรโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบไม

ทั่วถึง (ป.24(3)(ข.4))  

เกณฑการตรวจสอบ 



ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 1.ควรลด/เพิ่มเติมบุคลากรในคณะ Internal Audit ใหเหมาะสมกับขนาด และจํานวนพนักงาน

ของสถานประกอบการ 
 2. ไมควรมีบุคลากรในคณะ Internal Audit ซ้ําซอนกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 3. ควรระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะ Internal Audit ใหชัดเจน วาบุคคลใดเปนประธานคณะ 

Internal Audit  
 4. ควรปรับปรุงแบบฟอรมการตรวจประเมินฯ ใหมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
 5. ควรมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหคณะทํางานฯนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ 
 6. ควรมีการลงนามในผลการตรวจประเมินฯในองคกร โดยประธานคณะ Internal Audit  
 7. ควรเพิ่มเติมการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทางมากขึ้น 
 8. ควรแนบหลักฐานการเผยแพรใหครบถวนตามวิธีการที่ไดระบุไว (เชน บอกวามีการเผยแพร

ผานอีเมลล แตไมมีรูปหลักฐานในรายงานการจัดการพลังงาน) 
 9. ควรแสดงหลักฐานการเผยแพรในรายงานการจัดการพลังงานใหชัดเจน 

ม
เกณฑการตรวจสอบ 

ขนัตอนท ี8 การทบทวน วิเคราะห ์ 
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน  



ขนัตอนท ี8 การทบทวน วิเคราะห ์ 
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)  
แผนการทบทวนการดาํเนินงานการจดัการพลงังาน 

ดาํเนินการจดัประชุมร่วมกบัตวัแทนจาก
หน่วยงานต่างๆภายในองคก์ร 
โดยนําผลสรุปการตรวจติดตามจากขนัที 7 
มาวเิคราะห ์
เพือสรุปผลการทบทวนฯ ในแต่ละขนัตอน 
ถา้ตอ้งปรบัปรุงใหร้ะบุขอ้บกพร่องและแนว
ทางแกไ้ข 
เผยแพร่ผลการประชุม และผลการทบทวน
ฯ อยา่งทวัถึง 
นําผลการทบทวนฯ ไปปรบัปรุง พฒันา
ต่อไปอยา่งต่อเนือง ถา้มีขอ้บกพร่องให้
แกไ้ขโดยเร็ว 

ขนัตอนท ี8 การทบทวน วิเคราะห ์ 
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)  
รายงาน/วาระการประชุมแผนการทบทวนการดาํเนินงานการจดัการพลงังาน 
 

ระบุวนั เวลาการประชุม สถานที 

หวัขอ้วาระการประชุม 

เนือหาสาระการประชุม 

ผลสรุป หรือขอ้ตกลงในทีประชุม 
 



ขนัตอนท ี8 การทบทวน วิเคราะห ์ 
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)  
สรุปผลการทบทวน วเิคราะห ์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

ขนัตอนท ี8 การทบทวน วิเคราะห ์ 
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)  

เพือแสดงการเผยแพร่อย่างทวัถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการพรอ้มแนบเอกสาร หลกัฐาน
ตา่งๆ ทีแสดงถึงการเผยแพร ่สรุปผลการทบทวน วิเคราะห ์และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน 

วิธีการเผยแพร ่
ตดิบอรด์ประกาศ 

เสียงตามสาย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ 

เอกสารแผ่นพบั 

ประชุมประจาํปี 



ระดับรายแรง (Major) 

1.  ไมมีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามเกณฑ และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด (ป.24(3)(ก.6))  

2. ไมมีการนําผลของการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานมานําเสนอคณะทํางานการจัด
การพลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป (ป.24(3)(
ก.6))  

3. ไมมีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน (ป.24(3)(ก.6))  
ระดับไมรายแรง (Minor) 
 1. มีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานไมครบทุกองคประกอบของ

วิธีการจัดการพลังงาน (ป.24(3)(ข.2))  

เกณฑการตรวจสอบ 

ตัวอยางขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
 1.ควรมีการประชุมทบทวนอีกครั้ง หลังจากที่ไดขอมูลดานพลังงานครบรอบปแลว 
 2. ควรมีการประชุมทบทวนในระหวางปที่จัดทํารายงานฯ เพื่อจะไดสามารถปรับปรุงแกไขไดทัน

ในกรณีที่พบขอบกพรอง 
 3. ควรแนบเอกสารหลักฐานการประชุมทบทวนใหครบทุกครั้งตามที่ไดระบุไว 
 4. ควรมีผูบริหาร และตัวแทนจากทุกแผนกเขารวมการประชุมทบทวนฯ 
 5. ควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม เพื่อใหคณะทํางานฯนําไปปรับปรุงตอในอนาคต 
 6. ควรมีการเผยแพรผลการประชุม ทบทวนฯ ใหบุคลากรภายในองคกรรับทราบ 

ม
เกณฑการตรวจสอบ 



91 

สรุปเกณฑการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

92 

การตัดสินความสอดคลอง การปฏบิัตซิึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไมสอดคลอง  ขั้นตอนที่ 
(ก.1)  • การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร  

• การไมกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1 

 
(ก.2)  

 
• การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

ทั้งในหนวยงานยอยตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช 
เปนครั้งแรก 

ขั้นตอนที่ 2 
 

(ก.3)  
 

• การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  
• การไมกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตาม 

ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  
• การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ 

และวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 3 

 
ขั้นตอนที่ 4 

 



93 

การตัดสินความสอดคลอง การปฏบิัตซิึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไมสอดคลอง  ขั้นตอนที่ 
(ก.4)  • การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
• การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน 

ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอนที่ 5  
 

(ก.5)  
 

• การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในประกาศนี้  

• การไมติดตามผลการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขั้นตอนที่ 6 
 
 

ขั้นตอนที่ 6 
 

94 

การตัดสินความสอดคลอง การปฏบิัตซิึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไมสอดคลอง  ขั้นตอนทึ่ 
(ก.6)  

 
• การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 

ภายในองคกรเปนเอกสาร  
• การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
• การไมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการ 

จัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
• การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

นําเสนอคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเพื่อทบทวน  
วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป  

• การไมมีผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของ 
การจัดการพลังงาน 

ขั้นตอนที่ 7 
 

ขั้นตอนที่ 7 
 

ขั้นตอนที่ 8 
 

ขั้นตอนที่ 8 
 
 

ขั้นตอนที่ 8 
 



95 

การตัดสินความสอดคลอง การปฏบิัตซิึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไมสอดคลอง  ขั้นตอนที่ 
(ก.7)  

 
• การไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
• การไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน 

การจัดการพลังงานภายในองคกร 
• การไมเผยแพรในเรื่องของนโยบายอนุรักษพลังงาน 
• การไมเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดๆ ใหบุคลากรในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 7 

 
ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 5 

 

96 

การตัดสินความสอดคลอง การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไมสอดคลอง  ขั้นตอนที่ 
(ข.1)  

 
• การมคีําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  

เปนเอกสารแตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุม 

• การมคีําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสารแตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุม 

• การมนีโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสารแตยังไมไดลงลายมือชื่อ 
โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 

ขั้นตอนที่ 7 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 



97 *ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไมสอดคลอง  ขั้นตอนที่ 
(ข.2)  

 
• การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดาน 

การจัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

• การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุก 
หนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบ 
ทุกองคประกอบตามที่กําหนด  

• การกําหนดนโยบายอนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  

• มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน การตรวจประเมิน 
การจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง 
ของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นตอนที่ 7 
ขั้นตอนที่ 8 

 

การตัดสินความสอดคลอง การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง 

98 *ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไมสอดคลอง  ขั้นตอนที่ 
(ข.3)  

 
• ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใช 
ในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดานความรอน  
และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  

• ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
 

ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นตอนที่ 5 
ขั้นตอนที่ 6 

 
 

ขั้นตอนที่ 6 
 

การตัดสินความสอดคลอง การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง 



99 *ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไมสอดคลอง  ขั้นตอนที่ 
(ข.4)  

 
• มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  

คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  
นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 
การอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว แตบุคลากรของ 
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง เปนตน 

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 5 
ขั้นตอนที่ 7 

 
 

การตัดสินความสอดคลอง การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง 

100 

ตัวยางขอบกพรอง 
จากการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 



101 

102 



103 

ป.24 (3) ก.1 
ไมมีการกําหนดอํานาจ
หนาที่ของคณะทํางาน 

104 



105 

ป.24 (3) ข.2 
มีการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงานไม
ครบทุกองคประกอบ 

106 

ป.24 (3) ข.3 
ประเมินคาประสิทธิภาพไม
ถูกตองตามหลักวิศวกรรม 



107 

108 

ไมมีรายละเอียดการคํานวณ 
หากหนางานจริงไมสามารถชี้แจงที่มา

ที่ไปของตัวเลขตางๆได 
สามารถให Minor ป.24 (3) ข.3    
ไมถูกตองตามหลักวิศวกรรมได 



109 

ผลการตรวจ 
Internal Audit 
ถูกตอง ครบถวน

หมด? 

110 

ผลการตรวจ 
Internal Audit 
ถูกตอง ครบถวน

หมด? 



111 

ผลการตรวจ 
Internal Audit 
ถูกตอง ครบถวน

หมด? 

112 

ขอมูลดานพลังงาน
ยังไมครบรอบป? 



113 

ตัวอยางการตรวจจากเลมอื่นๆ 

2,779,168.28 100.43%??? 

114 
2,791,118.75 98.43%???? 



THANK YOU 

Q & A 


