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ตามกฎหมายอนรุักษพลงังาน 
 

เรื่องโดย : นายกิตติพงษ รัตนาพิศทุธิกุล  kittipong_r@dede.go.th  วิศวกรชํานาญการพิเศษ  :  สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน  

 

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน จะประสบผลสําเร็จไดข้ึนอยูกับเจาของหรือผูบริหารและพนักงานในองคกรทุกคน

สามัคคีรวมแรงรวมใจกันพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ไมใชเปนหนาท่ีของคนใดคนหนึ่งเปนผูจัดทําระบบการจัด

การพลังงาน 

 
ตอเน่ืองจากตอนท่ีแลว สําหรับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน ในเรื่องของการจัดการจัดการพลังงานท่ีอยากจะฝาก

บอกไปถึงเจาของ หรือผูบริหารโรงงาน/อาคารควบคุม และโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ีเปนคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงาน/

อาคารควบคุม เพ่ือทราบแนวทางการพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน รวมถึงขอผิดพลาดตางๆ  

ท่ีเคยมีการตรวจพบ เพ่ือจะไดนําแกไขปรับปรุงกอนท่ีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก Third Party จะเขาไปตรวจสอบฯ 

ตอไป 

 

ซ่ึงปจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ใหโรงงาน/อาคารควบคุมท่ีติดต้ังมิเตอรไฟฟาต้ังแต 2,000 กิโลวัตตขึ้นไป หรือหมอแปลงไฟฟาต้ังแต 2,350 กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 

หรือมีการใชพลังงานรวมเทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแต 40 ลานเมกะจูลตอป ขึ้นไป ตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงาน และสงรายงานผลการตรวจสอบสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกป  สวนโรงงาน/อาคาร

ควบคุมท่ีติดตั้งมิเตอรไฟฟาตั้งแต 1,000 กิโลวัตตข้ึนไปแตไมถึง 2,000 กิโลวัตต หรือหมอแปลงไฟฟาตั้งแต 1,175 กิโลโวลทแอมแปรข้ึนไป

แตไมถึง2,350 กิโลโวลทแอมแปร หรือมีการใชพลังงานรวมเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 20 ลานเมกะจูลตอปข้ึนไปแตไมถึง 40 ลานเมกะ

จูลตอป น้ัน พพ.จะประกาศฯ ในคราวตอไปน่ันเอง 
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 การตรวจสอบและรับรอง
 

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในแตละรอบป โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมจะตองจัดหาผูตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานมาทําการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของตน ซึ่งคลายๆ กับการทํา External Audit ในมาตรฐาน ISO ตางๆ ท่ีเรา

จัดทํากันอยูน่ันเอง 

ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานท่ีจะเขาทําการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายหมายอนุรักษ

พลังงานจะตองขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) แลวเทานั้น โดย พพ.จะจัดทํารายชื่อไวท่ี 

www.dede.go.th ทานสามารถเขาไปคนหาได 

ในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานน้ันจะมีหลักเกณฑการพิจารณาถึงความสอดคลองหรือไมสอดคลองกับขอกําหนดของ

วิธีการจัดการพลังงาน ความสอดคลองกับขอกําหนด หมายถึงมีการปฏิบัติตามขอกําหนดไดถูกตองและครบถวนทุกขอ ซ่ึงทําใหโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ผาน การตรวจสอบและสามารถสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใหกับพพ.

ตามกฎหมายกําหนดได 

แตหากตรวจพบวาไมสอดคลองกับขอกําหนด ซึ่งจะมีอยูสองประเภท คือ ความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง (Minor) และความไม

สอดคลองประเภทรายแรง (Major)  หากเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานก็ยัง

ถือวาผานตามกฎหมาย แตตองมีการแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหถูกตองในรอบการจัดการพลังงานปถัดไป 

แตหากเปนกรณไีมสอดคลองประเภทรายแรง จะถือวาการจัดการพลังงานท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดจัดทําขึ้นในคร้ังนั้น     

ไมผาน การตรวจสอบ และมีผลทําใหยังไมสามารถจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในปนั้นไดตาม

กฎหมายจนกวาจะมีการแกไขใหถูกตองกอน 

ดังน้ันในครั้งน้ีเราจะมาดูกันวาในแตละข้ันตอนของการจัดการพลังงาน มีสาระสําคัญอะไรท่ีคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตองใสใจ

ในดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน เพ่ือท่ีจะทําใหระบบการจัดการพลังงานและรายงานท่ีจัดทําข้ึนผานการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานไปได โดยมีความสอดคลองตามกฎหมายทุกข้ันตอน 

 

 

 

  



ขัน้ตอนการแตงตัง้คณะทาํงานดานการจดัการพลงังาน 

สิ่งท่ีผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะเขาไปตรวจสอบในข้ันตอนการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานก็คือเอกสาร

หลักฐานในการแตงตั้งจําพวกคําสั่งหรือประกาศแตงตั้ง การกําหนดรายละเอียดสาระสําคัญของอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะทํางาน และหลักฐานในการเผยแพรคําสั่งการแตงตั้งหรือประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

หากพบวาการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานมีสาระสําคัญไมเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือไมลง

นามในคําสั่งแตงตั้ง หรือพบวามีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งแตยังมีพนักงานบางสวนไมทราบ จะถือวาเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  

แตหากไมสามารถแสดงหลักฐานตางๆ ท่ีกลาวมาจะกลายเปนความไมสอดคลองประเภทรายแรงได 

ขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

สําหรับข้ันตอนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน เพ่ือวิเคราะหผลของการดําเนินการดานพลังงานงานขององคกรท่ีผาน

มามีจุดออนจุดแข็งของการจัดการพลังงาน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาดานการจัดการพลังงาน มีสิ่งท่ีผู

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะเขาไปตรวจสอบคือหลักฐานการตรวจประเมินการจัดพลังงานเบ้ืองตนขององคกร ซึ่งตองจัดทํา

อยางนอยหน่ึงครั้ง โดยเฉพาะในปแรกท่ีจัดทําระบบการจัดการพลังงาน และในการประเมินตองใหครบท้ังในหนวยงานยอย ทุกหนวยงาน

ตามโครงสรางขององคกรและในภาพรวมขององคกรดวย 

หากผูตรวจสอบและรับรองพบวามีหลักฐานการประเมินสถานภาพเบ้ืองตนแลว แตทําไมครบทุกหนวยงานยอยจะกลายเปนความไม

สอดคลองประเภทไมรายแรง แตถาหากไมสามารถแสดงหลักฐานการประเมินสถานภาพการจัดการเบ้ืองตนไดเลย ผูตรวจสอบและรับรอง

อาจตีความดวยดุลยพินิจวาไมไดจัดทําในข้ันตอนน้ี และจะทําใหกลายเปนความไมสอดคลองประเภทรายแรงไดเชนกัน 

 ขั้นตอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน

การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานของสถานประกอบการท้ังองคกร มีความสําคัญท่ีสุดในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน 

เพราะถือวาเปนการใหความสําคัญกับเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการ นโยบายอนุรักษพลังงานเปนการกําหนดทิศทางในการ

ดําเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานของสถานประกอบการท้ังองคกร 

ดังน้ันแลวสิ่งท่ีผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะตรวจคือเอกสารหลักฐานการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเน้ือหา

สาระสําคัญของนโยบายและหลักฐานการประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายท่ีจัดทําข้ึน หากนโยบายมีสาระสําคัญไมครบตามขอกําหนดของ

กฎหมายหรือมีการเผยแพรนโยบายแลวแตมพีนักงานบางสวนไมรับทราบ หรือผูบริหารสถานประกอบการไมลงนามในประกาศนโยบายจะ

ถือวาเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  

แตถาหากไมมีหรือไมสามารถแสดงหลักฐานเอกสารนโยบายอนุรักษพลังงาน หรือไมไดกําหนดนโยบายท่ีมีสาระสําคัญตามขอกําหนดใน

กฎกระทรวง หรือไมมีหลักฐานการเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงานในสถานประกอบการ จะถือวาเปนความไมสอดคลอง

ประเภทรายแรง 

 



 ขั้นตอนการประเมินศักยภาพการอนรุักษพลังงาน

เพ่ือกําหนดเปาหมายประหยัดพลังงานและใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช

พลังงาน กฎกระทรวงไดกําหนดใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตองมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานใน สาม ระดับดวยกัน  

ระดับองคกรเปนการประเมินการใชพลังงานภาพรวมท้ังองคกรโดยแยกเปนสัดสวนตามระบบการใชพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุม ระดับผลิตภัณฑหรือบริการเปนการประเมินโดยเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของการผลิตสินคาหรือบริการดวยการหาคาพลังงาน

จําเพาะ(Specific Energy Consumption:SEC)จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยท่ีผลกระทบกับการใชพลังงาน และระดับ

อุปกรณหลักเปนการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณหรือเครื่องจักรหลักแตละตัวท่ีมีนัยสําคัญในกระบวนการผลิตหรือบริการของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม 

สาระความสําคัญในข้ันตอนการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน คือเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการตองจัดใหมีการประเมิน

ศักยภาพการอนุรักษพลังงานใหครบทุกระดับท่ีกลาวมา หากประเมินศักยภาพไมครบทุกระดับ หรือไมเปนไปตามหลักทางดานวิศวกรรมแลว 

ถือวาเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง แตถาหากไมมีการประเมินศักยภาพเลยถือวาเปนความไมสอดคลองประเภทรายแรง 

 ขั้นตอนการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เจาของหรือผูบริหารสถาน

ประกอบการจะตองกําหนดเปาหมายและรวมท้ังจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหมีแผนงานท่ีจะดําเนินการใหบรรลุสูเปาหมายท่ีกําหนดไว

อยางเปนระบบและตอเน่ือง และมีแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูและกระตุนใหพนักงานในองคกรดําเนินการอนุรักษ

พลังงานบรรลุเปาหมายและแผนท่ีกําหนดไว 

การกําหนดเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงาน โดยกําหนดใหลดลงเปนรอยละของปริมาณพลังงานท่ีใชเดิมหรือกําหนดระดับของการ

ใชพลังงานตอหน่ึงหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุนและผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายการอนุรักษพลังงาน  สวนการกําหนดแผนการอนุรักษพลังงาน จะตองกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการ ระบุระยะเวลา

การดําเนินงาน ระบุช่ือผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในแตละมาตรการ 

การกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จะตองประกอบดวยช่ือหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรม 

กลุมเปาหมายระยะเวลาในการฝกอบรมผูรับผิดชอบในการฝกอบรมและจัดกิจกรรมสงเสริม และตองมีการประชาสัมพันธเผยแพรแผนการ

ฝกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหพนักงานในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึงดวย 

ขอบกพรองของการดําเนินการในข้ันตอนการกําหนดเปาหมายและแผน อาทิเชนกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานครบถวน  แต

การกําหนดแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไมครบถวน กําหนดแตแผนการฝกอบรมในรอบการจัดการพลังงานใน

ปน้ันๆไมไดกําหนดแผนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานข้ันตอนน้ีจะกลายเปนความไมสอดคลองประเภทรายแรงตามกฎหมาย

กําหนดไวทันที เพราะวาท้ังแผนอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือใหความรูและสรางจิตสํานึกตระหนักในเรื่องการอนุรักษพลังงานใหเกิดข้ึนกับ

พนักงานในองคกร ท้ังสองแผนตองมีครบถวนน่ันเอง 

  



 ขั้นตอนการดําเนินการและการตรวจสอบ

การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน กฎหมายไดกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินการไวในประกาศกระทรวง 

คณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน น้ันตองควบคุมดูแลใหการดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตามเปาหมายและแผนท้ังหมด 

แผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพ่ือติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานให

เปนไปตามเปาหมายและเวลาตามแผนงาน อยางนอยสามเดือนครั้ง  หากพบวาไมเปนไปตามเปาหมายและแผนงานหรือมีปญหาอุปสรรค 

ตองหาสาเหตุและแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย  และเสนอรายงานผลตอผูบริหารระดับสูงตอไป 

รายละเอียดของรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานอยางนอยตองมีรายละเอียดช่ือ

มาตรการ  ระยะเวลา เงินลงทุน ผลการอนุรักษพลังงาน และสถานภาพการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจนปญหาอุปสรรคและความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ขอบกพรองท่ีไมสอดคลองตามขอกําหนดประเภทรายแรงในข้ันตอนน้ีก็คือการไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือไมไดติดตามผลการดําเนินการฝกอบรมและ

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามแผนงานท่ีวางไว  แตหากไดดําเนินการแลวแตผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมไมเปนไปตามแผนท่ี

กําหนดไวจะกลายเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง 

 ขั้นตอนการตรวจติดตามและประเมินผล

ในข้ันตอนการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานคือการใหมีการตรวจสอบการจัดการพลังงานภายในองคกรอยางนอยปละ

หน่ึงครั้ง และวิธีการตรวจประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศกระทรวง 

เริ่มกันตั้งแตการแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการภายในองคกรจากผูท่ีมีความรูความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเปน

กลางและเปนอิสระในการดําเนินการจํานวนอยางนอย สอง คน โดยใหคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธาน และจัดทําเปนเอกสารคําสั่งแตงตั้งและ

ลงนามโดยเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการแลวทําการประกาศประชาสัมพันธใหทราบอยางท่ัวถึงท้ังองคกร 

จากน้ันคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดการพลังงานท้ัง 8 ข้ันตอนและ

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ อาจรวมการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรในองคกรแลวจัดทําเปนสรุปผลการตรวจติดตามการ

ดําเนินการจัดการพลังงาน ลงลายมือช่ือกํากับโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร แลวสงใหคณะทํางานดาน

การจัดการพลังงานและเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการเพ่ือนําไปทบทวนแกไข 

สําหรับขอบกพรองท่ีมักจะพบบอยในการดําเนินการข้ันตอนน้ี คือ คณะผูตรวจประเมินทําการตรวจสอบการจัดการพลังงานไมครบท้ัง 8 

ข้ันตอน ซึ่งจะกลายเปนความไมสอดคลองอยางไมรายแรง หรือหากไมสามารถแสดงหลักฐานรายงานสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการ

จัดการพลังงานนําเสนอคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของหรือผูบริหาร เพ่ือทบทวนการจัดการพลังงานในรอบป ซึ่งจะทําให

ไดรับผลการตรวจสอบเปนความไมสอดคลองอยางรายแรงไปเลยทีเดียว 

  



ขั้นตอนการทบทวนและแกไขขอบกพรอง 

ข้ันตอนสุดทายของการจัดการพลังงานตามกฎหมาย คือข้ันตอนการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน จาก

ข้ันตอนท่ีแลว เมื่อประธานคณะตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองคกรนําผลสรุปการตรวจประเมินเสนอตอคณะทํางานดานการจัด

การพลังงานแลว กฎหมายกําหนดใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทําการจัดประชุมภายในองคกรข้ึนเพ่ือสรุปผลการทบทวน วิเคราะห

แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานแลวรายงานผลใหเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการรับทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการ

ทบทวนในแตละข้ันตอน 

ในการจัดประชุมดังกลาวตองเชิญตัวแทนท่ีเก่ียวของจากหนวยงานภายในเขารวมแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินการจัดการพลังงาน 

แลวจัดทําเปนผลสรุปการทบทวนดําเนินการจัดการพลังงานใหครบท้ัง 8 ข้ันตอนวามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พรอมกําหนดแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานในแตละข้ันตอน และรายงานผลสรุปการทบทวนใหเจาของสถานประกอบการทราบ เพ่ือ

นําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และหากพบขอบกพรองใหแกไขขอบกพรองน้ันโดยเร็ว   คณะทํางานดาน

การจัดการพลังงานตองนําผลการทบทวนดังกลาวไปเผยแพรดวยการติดประกาศหรือดวยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือใหพนักงานในองคกรรับรับทราบ

อยางท่ัวถึง 

สวนขอบกพรองท่ีมักจะพบในข้ันตอนสุดทายน้ีก็คือ โรงงานหรืออาคารควบคุมไมมีหลักฐานการจัดประชุมเพ่ือทบทวนหรือไมมีหลักฐาน

การนําผลสรุปการทบทวนไปเผยแพร ซึ่งจะกลายเปนความไมสอดคลองอยางรายแรงเลยทีเดียว สวนอีกจํานวนไมนอยท่ีมีการดําเนินการ

ทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองแลว แตมักจะไมมีหลักฐานในการนําเสนอผลการทบทวนใหเจาของสถานประกอบการไดรับทราบ ซึ่ง

เปนผลทําใหไดรับผลการตรวจสอบเปนความไมสอดคลองอยางไมรายแรงไปอยางนาเสียดาย 

 บทสรุป
คิดหวังวาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายดานการอนุรักษพลังงานในเรื่องการจัดการพลังงานท่ีนําเสนอมาน้ี คงจะเปนประโยชนกับ

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางไมมากก็นอย 

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานจะประสบผลสําเร็จได เจาของหรือผูบริหารและพนักงานในองคกรทุกคนสามัคคีรวมแรงรวมใจกัน

พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ไมใชเปนหนาท่ีของคนใดคนหน่ึงเปนผูจัดทําระบบการจัดการพลังงาน ถามองกันผิวเผินแลวอาจเปนการ

เพ่ิมภาระการทํางานใหพนักงานในองคกรก็จริงอยู แตโดยปกติแมไมมรีะบบการจัดการพลังงาน การลดการสูญเสียตางๆ ท่ีไมจําเปนในสถาน

ประกอบการก็เปนหนาท่ีของพนักงานทุกคนท่ีพึงจะตองชวยกันอยูแลว ท่ีผานมาการจัดการพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงานตองขอ

ชมเชยท้ังโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจํานวนไมนอยเลยท่ีมีทีมงานดานการจัดการพลังงานท่ีเขมแข็ง สังเกตไดจากรายงานการจัด

การพลังงานท่ีจัดสงใหกับ พพ. คณะทํางานดานการจัดพลังงานตั้งอกตั้งใจทํากันมาเปนอยางดี มีความละเอียดถ่ีถวนและเปนไปตาม

หลักเกณฑตามขอกําหนดของกฎหมาย ซึ่งสวนใหญก็จะไดรับผลการตรวจสอบรายงานอยูในระดับท่ีสอดคลองกันถวนหนา  

คราวหนาจะไดนําบทความสรุปผลการดําเนินงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงานท่ีเจาของโรงงานควบคุมดําเนินการพัฒนาการจัด

การพลังงานในรอบการจัดการพลังงานประจําป 2558 ของโรงงานควบคุมประเภทอุตสาหกรรมไมและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มารายงาน

สรุปผลการดําเนินการตามกฎหมายอนุรักษพลังงานในภาพรวมใหทราบตอไป   


