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รายงานการจัดการพลังงานรายงานการจัดการพลังงาน

รายงานจดัการพลงังานรายงานจดัการพลงังาน

หนา้ปก

- ช่ือนิตบุิคคล

- ช่ือโรงงาน

- TSIC-ID
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หนา้รบัรองรายงานหนา้รบัรองรายงาน

ประธานคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน

ผูร้บัผิดชอบดา้นพลงังาน

 โรงงานควบคมุกลุ่มท่ี 1(ผชร.)

 โรงงานควบคมุกลุ่มท่ี 2 (ผชร. + ผอส.)

เจา้ของโรงงานควบคมุ
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (หนา้ 1)ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (หนา้ 1)

ช่ือนิตบุิคคล, ช่ือโรงงานควบคุม,TSIC-ID

กลุ่มโรงงานควบคุม

 โรงงานควบคมุกลุ่มที ่1 (ขนาดเลก็) 

 โรงงานควบคมุกลุ่มที ่2 (ขนาดใหญ่)

ทีอ่ยู่โรงงาน

ทีต่ั้งสํานักงาน
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้(2)ขอ้มูลเบ้ืองตน้(2)

ประเภทอุตสาหกรรม

โรงงานเริม่ดาํเนินการผลิตเม่ือไหร่

 จาํนวนพนกังาน ประจาํ/ outsource

จาํนวนแผนก

เวลาทาํงาน

 สว่นสาํนกังาน

 สว่นโรงงาน

กรณีโรงงานไม่ผลิตตอ่เน่ืองใหร้ะบุเวลาท่ี

ดาํเนินการจรงิ

ผูร้บัผิดชอบดา้นพลงังาน
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ขั้นตอนท่ี 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
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ขั้นตอนท่ี 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่) 

ขั้นที ่4, 5, 6 ขั้นที ่1 - 8ขั้นที ่5, 6 ขั้นที ่1, 3, 5, 7, 8
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ขั้นตอนท่ี 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่) 

ความสอดคลอ้งตามกฎกระทรวง 6 ขอ้

ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน 

และวิธีการจดัการพลงังานของโรงงานควบคมุ

ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขอความรว่มมือในการ

ปฏิบตัติามนโยบายอนุรกัษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 

รวมทั้งจดัการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรา้งจติสาํนึกของบุคลากร

ของโรงงานควบคมุ

ควบคมุดแูลใหก้ารจดัการพลงังานของโรงงานควบคมุเป็นไปตาม

นโยบายอนุรกัษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน

รายงานผลการอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังาน ตามนโยบายอนุรกัษ์

พลงังานและวิธีการจดัการพลงังานของโรงงานควบคมุใหเ้จา้ของ

โรงงานควบคมุทราบ

เสนอแนะเก่ียวกบัการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน

และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคมุพิจารณา

สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคมุในการดาํเนินการตามกฎกระทรวง

น้ี
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ขั้นตอนท่ี 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่) 

เพื่อแสดงการเผยแพรอ่ยา่งทัว่ถึง ควรแสดงการเผยแพรม่ากกว่า 1 วิธีการพรอ้มแนบ

เอกสาร หลกัฐานตา่งๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพรค่ณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
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กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิ่มจํานวน
การแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

การเผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึง  โดยให้บุคลากรรับทราบโดยท่ัวกัน
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การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานฯ

ขั้นตอนท่ี 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่) 
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ขั้นตอนท่ี 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน (ตอ่)
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ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

ทาํการประเมินทุกหน่วยงานย่อยภายในโรงงานใชรู้ปแบบของตารางการประเมินการจดั

การพลงังาน (Energy Management Matrix)  โดยประเมินใหค้รบทั้ง 6 องคป์ระกอบสรุป
เป็นภาพรวมสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ใสใ่นรายงาน 
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ตวัอยา่ง

การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 
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ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้

(ตอ่) 
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ขั้นตอนท่ี 3 นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน
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ขั้นตอนท่ี 3 นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

เพ่ือแสดงการเผยแพรอ่ยา่งทัว่ถึง ควรแสดงการเผยแพรม่ากกว่า 1 วิธีการพรอ้มแนบเอกสาร หลกัฐาน

ตา่งๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน 

ความสอดคลอ้งตามกฎกระทรวง 5 ขอ้

มีขอ้ความระบุว่าการอนุรกัษพ์ลงังานเป็นสว่นหน่ึงของการ

ดาํเนินงานของเจา้ของโรงงานควบคมุ

มีนโยบายอนุรกัษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณ

พลงังานท่ีใชใ้นโรงงานควบคมุ

มีการแสดงเจตจาํนงท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

อนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังาน

มีแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่ง

ตอ่เน่ือง

มีแนวทางในการจดัสรรทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินการตามวิธีการจดัการพลงังาน
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ขั้นตอนท่ี 3 นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)
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ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน  แบง่เป็น 3 ระดบั

การประเมินระดบัองคก์ร  ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการใช้เช้ือเพลงิในรอบปีทีผ่่านมา  และ
สัดส่วนการใช้พลงังานแยกตามระบบต่างๆ  (ข้อมูลภาคผนวกของแบบฟอร์มรายงานการจัดการพลงังาน
ประจําปี 2554

การประเมินระดบัผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่  แผนผงักระบวนการผลิตและการคาํนวณดชันีการใชพ้ลงังาน

การประเมินระดบัเครือ่งจกัร/อุปกรณ ์ ไดแ้ก่  ประเมินเครือ่งจกัรท่ีมีนยัสาํคญัโดยหาปรมิาณการใช้

พลงังาน  ค่าประสิทธิภาพหรอืสมรรถนะการใชพ้ลงังาน   และค่าปรมิาณการสูญเสียพลงังาน
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ขนัตอนที 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

หลกัฐานเพิ่มเตมิการประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 

(ภาคผนวก)

ภาคผนวก ก. ขอ้มูลหมอ้แปลงไฟฟ้า ปีปัจจุบนั

ภาคผนวก ข. ขอ้มูลผลผลิต ปี 2559 และ 2560

การประเมินระดบัองคก์ร

ภาคผนวก ข. ข้อมูลผลผลิต
ข1) ข้อมูลการผลิต

     ปริมาณการผลิต ปี 2558

      รายละเอียดข้อมูลการผลิตในรอบปี 2558

ลําดับท่ี 1

วัตถุดิบหลัก

เดือนท่ีผลิต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ช่ัวโมงทํางาน

หน่วยผลผลิต                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -   

ปริมาณผลผลิตจริง

กําลังผลิตติดตัง้                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -   

ตารางปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์ ปี 2558

(หน่วย/ปี) (หน่วย/ปี)
ลําดับท่ี

ปริมาณผลผลิตจริง
ช่ือผลิตภัณฑ์

กําลังผลิตติดตัง้

-                                                            

ตารางข้อมูลการผลิตในรอบปี 2558

#######################################################################################################################



หลกัฐานเพิ่มเตมิการประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 

(ภาคผนวก)

ภาคผนวก ค. ขอ้มูลปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ปี 2559 และ 2560

ภาคผนวก ง. ขอ้มูลปรมิาณการใชเ้ช้ือเพลิง ปี 2559 และ 2560

<= ขอ้มูลปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

ขอ้มูลปรมิาณการใชเ้ช้ือเพลิง =>

หลกัฐานเพิ่มเตมิการประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 

(ภาคผนวก)

ภาคผนวก จ. ขอ้มูลปรมิาณการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2559 และ 2560

ภาคผนวก ฉ. ขอ้มูลสดัสว่นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ปี 2559 และ 2560

<= ขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงในการ

ผลิตไฟฟ้า 

ขอ้มูลสดัสว่นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า =>



หลกัฐานเพิ่มเตมิการประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 

(ภาคผนวก)

ภาคผนวก ช. ขอ้มูลสดัสว่นการใชพ้ลงังานความรอ้น ปี 2559 และ 2560

<= ขอ้มูลสดัสว่นการใชพ้ลงังานความรอ้น
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ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

 แบบฟอรม์การจดัการพลงังานประจาํปี 2560

การประเมินระดบัองคก์ร (ก. เปรยีบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลังงาน)

<= กราฟแสดงขอ้มูลเปรยีบเทียบการใช้
พลงังานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2559 และ 2560

กราฟแสดงขอ้มูลเปรยีบเทียบการใชพ้ลงังาน =>
ความรอ้นจากเช้ือเพลิงรายเดือน ปี 2559 และ 

2560

หมายเหตเุพ่ิมเตมิกราฟแสดงขอ้มูลเปรยีบเทียบการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2559 และ 2560 (ถา้มี)
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ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบสัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าและความร้อนในระบบต่างๆ ปี 2559 และ 2560

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบสัดส่วนการใช้พลงังานระหว่างปี 2559 และ 2560

 แบบฟอรม์การจดัการพลงังานประจาํปี 2560

การประเมินระดบัองคก์ร (ก. เปรยีบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลังงาน)
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ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

แบบฟอรม์การจดัการพลงังานประจาํปี 2560

การประเมินระดบัองคก์ร (ข. ขอ้มูลการใชพ้ลังงานหรอืดชันีการใชพ้ลังงานเปรยีบเทียบกบั

คา่เป้าหมายภายในโรงงานหรอืเปรยีบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลังงานกบัโรงงานอ่ืน (ถา้มี))

ตวัอยา่งกราฟการเปรยีบเทียบขอ้มูลจาก Feedback Report
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ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

การประเมินระดบัผลิตภณัฑ ์(ผงักระบวนการผลิตและค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะตอ่

หน่วยผลผลิต)

ปริมาณผลผลิต

ค่าการใช้พลังงาน

จําเพาะ(SEC) ปริมาณผลผลิต

ค่าการใช้พลังงาน

จําเพาะ(SEC)

(หน่วย) ไฟฟ้า ความร้อน (หน่วย) ไฟฟ้า ความร้อน

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล)

ม.ค. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! ม.ค. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

ก.พ. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! ก.พ. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

มี.ค. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! มี.ค. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

เม.ย. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! เม.ย. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

พ.ค. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! พ.ค. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

มิ.ย. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! มิ.ย. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

ก.ค. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! ก.ค. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

ส.ค. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! ส.ค. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

ก.ย. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! ก.ย. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

ต.ค. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! ต.ค. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

พ.ย. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! พ.ย. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

ธ.ค. 58                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! ธ.ค. 59                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

รวม                                    -                                       -                                             -   รวม                                    -                                       -                                   -   

เฉลี่ย                                    -                                       -                                             -   #DIV/0! เฉลี่ย                                    -                                       -                                   -   #DIV/0!

เดือน

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

(เมกะจูล/หน่วย) เดือน

ปริมาณพลังงานท่ีใช้

(เมกะจูล/หน่วย)

27

ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

หมายเหต ุเพิ่มเตมิกราฟเปรยีบเทียบค่า SEC ของผลิตภณัฑ ์ปี2559 และ 2560  และกรณีมี

หลายผลิตภณัฑห์ลกัใหเ้พิ่มตารางตามจาํนวนชนิดของผลิตภณัฑ์

28



หลกัฐานเพิ่มเตมิการประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน 

(ภาคผนวก)

ภาคผนวก ซ. การประเมินศกัยภาพของเครื่องจกัร/อุปกรณท่ี์มีนัยสาํคญั เพื่อนาํไปคน้หา

มาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน (ถา้มี)

การประเมินศกัยภาพของเครือ่งจกัรท่ีมีนยัสาํคญั =>
1.เครือ่งจกัร/อุปกรณห์ลกั ท่ีมีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความสาํคญัในการนาํไปกาํหนดเป็นมาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน

2.กรณีมีหลายแผนกใหเ้พ่ิมตารางตามจาํนวนแผนกท่ีมีการใชพ้ลงังาน 

3.แนวทางน้ีเป็นขอ้แนะนาํเทา่นั้นทา่นสามารถใชวิ้ธีการอ่ืนในการประเมินท่ีมีค่าน้ีได ้เช่น การตรวจวดั ,การใชง้านจรงิ

29

ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

การประเมินระดบัเครือ่งจกัร (แบบบนัทึกขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้า/ความรอ้นท่ีมี

นยัสาํคญัของเครื่องจกัร/อุปกรณห์ลกั)

หมายเหต ุ: ใหด้าํเนินการเฉพาะเครื่องจกัร/อปุกรณห์ลกัท่ีมีนยัสาํคญัตามลาํดบัความสาํคญั

สดัสว่นการใชพ้ลงังาน (%) คิดจาก พลงังานท่ีอปุกรณน์ั้นๆใชห้ารดว้ย พลงังานไฟฟ้า/ความรอ้นรวมทั้งปี

(1) โรงงานสามารถบนัทึกเป็นค่าปริมาณการสูญเสียพลงังาน (เมกะจลู/ปี)

<= ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ขอ้มูลการใชพ้ลงังานความรอ้น =>

30



ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขั้นตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
***ข้อมูลการใช้พลังงาน

ทําไมตัวเลขถึงไมเ่ท่ากัน?

31

ขั้นตอนท่ี 4  ประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

32



ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและ

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

ประกาศ 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

33

ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

เป้าหมายการอนุรกัษพ์ลงังาน (ใหคิ้ดเทียบผลประหยดัเป็นรอ้ยละของพลงังาน

ท่ีใชเ้ดิมหรอืกาํหนดเป็นระดบัการใชพ้ลงังานตอ่หน่วยผลผลิต)
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ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

เป้าหมายการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

หมายเหต ุ: รอ้ยละผลประหยดั = พลังงานท่ีประหยดัได ้หารดว้ย พลังงานรวม (ไฟฟ้า และความรอ้น) คูณดว้ย 100

35

ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

 แผนอนุรกัษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและความรอ้นป.8

หมายเหต ุผูร้บัผิดชอบใหร้ะบุเป็นช่ือบุคลากร
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ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

รายละเอียดมาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน (ดา้นไฟฟ้า/ความรอ้น)

37

ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

***รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
- มาตรการปิดไลน์การผลิต 1 ไลน์

ผลประหยัด

8) = 9) – 10)

- ต้องมีรายละเอียดมาตรการท่ีแสดงการคํานวณถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
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ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

มาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน

ระบุรายละเอียดใหค้รบถว้น

อธิบายใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย

ปริมาณการใชพ้ลังงานก่อนปรับปรุง/
หลั ง ป รับป รุ ง  ขอ ง เ ค รื่ อ ง จัก ร ท่ี

ดาํเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ผลประหยดั

ท่ีคาดว่าจะได ้(จากการคาํนวณ)
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ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

มาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน

รายละเอียดการคาํนวณ ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัวิศวกรรม

แสดงวิธีการคาํนวณท่ีเขา้ใจไดง่้าย มี

การอา้งอิงค่าท่ีนาํมาใช้

ควรมีการตรวจวดัดว้ยเครือ่งมือ

ประกอบ

แสดงรูปภาพการดาํเนินการประกอบ 

(ถา้มี)

40



ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

***รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
- ประเด็นท่ีพบบ่อยจากการทวนสอบในเรื่องรายละเอียดการคํานวณมาตรการ

ประเด็นที่พบ ข้อแนะนํา
1. ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 5 ไม่ตรงกัน (เป้าหมาย, แผน, 
รายละเอียดการคํานวณ)

 - ตรวจสอบข้อมูลต่างๆในขั้นตอนท่ี 5 ให้ตรงกัน

2. มีการคํานวณท่ีภาระโหลด 100% ในบางเคร่ืองจักร ซึ่งไม่
เหมาะสม

 - ในบางเคร่ืองจักร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ, ฮีตเตอร์, เคร่ือง
อัดอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีมีการตัด-ต่อ, Load-Unload ควร
ประเมินเปอร์เซน็ต์การตัดต่อ หรือ Load-Unload ด้วย

3. มาตรการลดอากาศร่ัวไหล คํานวณจากการนับจุดร่ัวไหล  - ควรคํานวณด้วยวิธีการทดสอบแบบ No-Load Test

4. มาตรการด้านแสงสว่างคิดเฉพาะค่ากําลังของหลอดไฟ  - ในหลอดไฟบางประเภทมีการใช้งานร่วมกับบัลลาสต์ ต้อง
นําค่ากําลังไฟฟ้าของบัลลาสต์มาคิดด้วย

5. การตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้ามีเพียงการตรวจวัดกระแส (A) 
แล้วนํามาคํานวณเป็นกําลังไฟฟ้า (kW)

 - ถ้าสามารถตรวจวัดเป็น kW ได้ ควรดําเนินการเพื่อให้ได้
ค่าท่ีถูกต้องแม่นยํามากขึ้น

41

ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

3. รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
- ประเด็นท่ีพบบ่อยจากการทวนสอบในเรื่องรายละเอียดการคํานวณมาตรการ (ต่อ)

ประเด็นที่พบ ข้อแนะนํา
6. มาตรการด้าน House-keeping ใช้ร้อยละผลประหยัด
จากเอกสารเผยแพร่ของ พพ. ในการคํานวณ

 - เพื่อความน่าเชื่อถือในผลประหยัด ควรมีการสุ่มตรวจวัด
จริงจากกลุ่มตัวอย่างท่ีดําเนินการ

7. มาตรการด้านความร้อนไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจาก    
ไม่มีเคร่ืองมือตรวจวัด จึงใช้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรวมท้ังปี
ลบกัน

 - ควรมีการเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจงมาตรการ (เช่น พิกัด, 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง, ชั่วโมงการทํางาน เป็นต้น) และใช้
วิธีการประเมินผลประหยัดตามหลักวิศวกรรม

8. รายละเอียดในขั้นตอนท่ี 6 ไม่สอดคล้องกับในขั้นตอนท่ี 5  - ในกรณีท่ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงไม่สอดคล้องกับแผนในขั้นตอนท่ี 
5 ควรแนะนําให้โรงงาน/อาคารแนบเอกสารรายละเอียดการ
คํานวณประกอบเพ่ิมเติม
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ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

3. รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
- ประเด็นท่ีพบบ่อยจากการทวนสอบในเรื่องรายละเอียดการคํานวณมาตรการ (ต่อ)

ประเด็นที่พบ ข้อแนะนํา
9. ขั้นตอนท่ี 6 คํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานท่ีเกิดขึ้นจริง
เฉพาะช่วงเวลาท่ีเหลือหลังจากดําเนินการมาตรการเสร็จ 
(เช่น ทํามาตรการเสร็จเดือนท่ี 9 คิดผลประหยัดท่ีเกิดขึ้น
เพียง 3 เดือน)

 - ต้องประเมินผลประหยัดเป็น ผลประหยัด/ปี

10. การคํานวณผลประหยัดไม่สอดคล้องกับสัดส่วนการใช้
พลังงาน (เช่น สัดส่วนการใช้พลังงานระบุว่าใช้ไฟฟ้าแสง
สว่าง 300,000 kWh/ปี แต่ผลประหยัดมาตรการไฟฟ้าแสง
สว่างเท่ากับ 400,000 kWh/ปี) 

 - รายละเอียดการคํานวณมาตรการควรสอดคล้องกับ
สัดส่วนการใช้พลังงาน
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ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

หมายเหต ุผูร้บัผิดชอบใหร้ะบุเป็นช่ือบุคลากรในทีมงานและแสดงการเผยแพรอ่ยา่งทัว่ถึง
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ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

เพ่ือแสดงการเผยแพร่อย่างทัว่ถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการพรอ้มแนบเอกสาร หลักฐาน

ตา่งๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน
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ขั้นตอนท่ี 5 กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)
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ขั้นตอนท่ี 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร

ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 
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ขั้นตอนท่ี 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร

ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

สรุปผลการตดิตามการดาํเนินการตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน/หลกัสูตร

การฝึกอบรมและกิจกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

ป.14

ด้านมาตรการ

ด้านฝึกอบรม/กจิกรรมฯ

ตรวจสอบใหค้รบถว้นตามแผนท่ีกาํหนดไว้

กรณีไม่เป็นไปตามแผน ตอ้งระบุเหตผุล

ประกอบดว้ย

ระบุจาํนวนผูอ้บรมจรงิ พรอ้มเก็บบนัทึก

หลกัฐานเพ่ือรองรบัการตรวจสอบ

48



ขั้นตอนท่ี 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร

ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏิบตัติามมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานไฟฟ้า

กรณีดาํเนินการแลว้ ตอ้งมีการวิเคราะหผ์ลประหยดัท่ีเกิดข้ึนจรงิเปรยีบเทียบกบัแผน พรอ้มแนบ

รายละเอียดการคาํนวณเพ่ิมเตมิ (ถา้มี)
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ขั้นตอนท่ี 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร

ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏิบตัติามมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานความรอ้น

กรณีไม่เป็นไปตามแผน ตอ้งระบุเหตผุล/ปัญหาและอุปสรรคประกอบดว้ย

50



ขั้นตอนท่ี 6 การดําเนินการตามแผน และการตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ
ขั้นตอนท่ี 6 การดําเนินการตามแผน และการตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ

เพราะเหตุใดถึงเท่ากัน?
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ขั้นตอนท่ี 6 การดาํเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะหก์าร

ปฏิบตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานและแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่)

ป.13 ใหค้ณะทาํงานตรวจสอบ วิเคราะหผ์ลว่าเป็นไปตามเป้าหมายและแผนหรอืไม่ อยา่งนอ้ยสามเดือนครั้ง
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ขั้นตอนท่ี 7 
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน
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ขั้นตอนท่ี 7 
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน (ตอ่)

แตง่ตัง้คณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 

(ประกาศลงนามโดยผูบ้รหิารและแสดงการเผยแพรอ่ยา่งทัว่ถึง)
(1)

การแตง่ตัง้คณะผูต้รวจประเมิน

มีจาํนวน 2 คนข้ึนไป

มีความรู ้เขา้ใจในการจดัการพลงังาน

มีความเป็นกลางและอิสระในการทาํงาน
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ขั้นตอนท่ี 7 
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน (ตอ่)

เพื่อแสดงการเผยแพร่อยา่งทัว่ถึง ควรแสดงการเผยแพรม่ากกว่า 1 วิธีการพรอ้มแนบเอกสาร 

หลกัฐานตา่งๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ คณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 
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ขั้นตอนท่ี 7 
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน (ตอ่)

ระบบการตรวจตดิตาม

คณะผูต้รวจประเมินฯ มีหนา้ท่ี

ตรวจสอบใหแ้น่ชดัว่าโรงงานปฏิบตัิ

ตามการจดัการพลงังานทั้ง 8 ขั้นตอน 

ดาํเนินการตรวจสอบเอกสารและ

หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ

สอบถามและสมัภาษณ์

สรุปผลการตรวจประเมินและรายงาน

ใหก้บัคณะทาํงานและเจา้ของโรงงาน

รบัทราบ
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แบบสรุปผลการตรวจประเมินภายใน

57

แบบสรุปผลการตรวจประเมินภายใน
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แบบสรุปผลการตรวจประเมินภายใน

ประธานคณะผูต้รวจประเมินลงนามรบัรองผลการตรวจประเมินการจดัการพลงังานทั้ง 8 ขั้นตอน
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ขั้นตอนท่ี 7 
การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน (ตอ่)

60



ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน
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ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)

แผนการทบทวนการดาํเนินงานการจดัการพลงังาน

ดาํเนินการจดัประชุมรว่มกบัตวัแทนจาก

หน่วยงานตา่งๆภายในองคก์ร

โดยนาํผลสรุปการตรวจตดิตามจากขั้นท่ี 7
มาวิเคราะห์

เพ่ือสรุปผลการทบทวนฯ ในแตล่ะขั้นตอน 

ถา้ตอ้งปรบัปรุงใหร้ะบุขอ้บกพรอ่งและแนว

ทางแกไ้ข

เผยแพรผ่ลการประชุม และผลการทบทวนฯ 

อยา่งทัว่ถึง

นาํผลการทบทวนฯ ไปปรบัปรุง พฒันาตอ่ไป

อยา่งตอ่เน่ือง ถา้มีขอ้บกพรอ่งใหแ้กไ้ข

โดยเรว็
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ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)

รายงาน/วาระการประชุมแผนการทบทวนการดาํเนินงานการจดัการพลงังาน

ระบุวนั เวลาการประชุม สถานท่ี

หวัขอ้วาระการประชุม

เน้ือหาสาระการประชุม

ผลสรุป หรอืขอ้ตกลงในท่ีประชุม
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ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)

สรุปผลการทบทวน วิเคราะห ์และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน
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ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)

เพ่ือแสดงการเผยแพร่อย่างทัว่ถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการพรอ้มแนบเอกสาร หลกัฐาน

ตา่งๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ สรุปผลการทบทวน วิเคราะห ์และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน

วิธีการเผยแพร่

ตดิบอรด์ประกาศ

เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

เอกสารแผ่นพบั

ประชุมประจาํปี
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ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (ตอ่)
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67

เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

2. จัดทําระบบการจัดการพลังงาน

ผู้ตรวจสอบและรับรองฯ

3. จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4. ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สร
รห

า แ
ละ

ว่า
จ้า

ง

5. จัดทํารายการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบฯ

6. ส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ รายการตรวจสอบ 
และรายงานการจัดการพลังงานให้ พพ.

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (หลังมีผู้ตรวจ
สอบ)

แจ
้งรับ

ทร
าบ

ผล
กา

รต
รว

จส
อบ

ฯ

จัดส่งให้โรงงาน/อาคารควบคุม

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
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THANK YOUTHANK YOU

Q & A
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

เลขท่ี 17 ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


