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การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน จะประสบผลสําเร็จไดขึ้นอยูกับเจาของหรือผูบริหารและพนักงานในองคกรทุกคน
สามัคคีรวมแรงรวมใจกันพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ไมใชเปนหนาที่ของคนใดคนหนึ่งเปนผูจัดทําระบบการจัด
การพลังงาน
ตอเนื่องจากตอนที่แลว สําหรับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน ในเรื่องของการจัดการจัดการพลังงานที่อยากจะฝาก
บอกไปถึงเจาของ หรือผูบริหารโรงงาน/อาคารควบคุม และโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่เปนคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงาน/
อาคารควบคุม เพื่อทราบแนวทางการพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน รวมถึงขอผิดพลาดตางๆ
ที่เคยมีการตรวจพบ เพื่อจะไดนําแกไขปรับปรุงกอนที่การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก Third Party จะเขาไปตรวจสอบฯ
ตอไป
ซึ่งปจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ใหโรงงาน/อาคารควบคุมที่ติดตั้งมิเตอรไฟฟาตั้งแต 2,000 กิโลวัตตขึ้นไป หรือหมอแปลงไฟฟาตั้งแต 2,350 กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
หรือมีการใชพลังงานรวมเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 40 ลานเมกะจูลตอป ขึ้นไป ตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน และสงรายงานผลการตรวจสอบสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกป สวนโรงงาน/อาคาร
ควบคุมที่ติดตั้งมิเตอรไฟฟาตั้งแต 1,000 กิโลวัตตขึ้นไปแตไมถึง 2,000 กิโลวัตต หรือหมอแปลงไฟฟาตั้งแต 1,175 กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
แตไมถึง2,350 กิโลโวลทแอมแปร หรือมีการใชพลังงานรวมเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 20 ลานเมกะจูลตอปขึ้นไปแตไมถึง 40 ลานเมกะ
จูลตอป นั้น พพ.จะประกาศฯ ในคราวตอไปนั่นเอง

การตรวจสอบและรับรอง
การพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งานในแต ล ะรอบป โรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม จะต อ งจั ด หาผู ต รวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลังงานมาทําการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของตน ซึ่งคลายๆ กับการทํา External Audit ในมาตรฐาน ISO ตางๆ ที่เรา
จัดทํากันอยูนั่นเอง
ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่จะเขาทําการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายหมายอนุรักษ
พลังงานจะตองขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) แลวเทานั้น โดย พพ.จะจัดทํารายชื่อไวที่
www.dede.go.th ทานสามารถเขาไปคนหาได
ในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานนั้นจะมีหลักเกณฑการพิจารณาถึงความสอดคลองหรือไมสอดคลองกับขอกําหนดของ
วิธีการจัดการพลังงาน ความสอดคลองกับขอกําหนด หมายถึงมีการปฏิบัติตามขอกําหนดไดถูกตองและครบถวนทุกขอ ซึ่งทําใหโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ผาน การตรวจสอบและสามารถสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใหกับพพ.
ตามกฎหมายกําหนดได
แตหากตรวจพบวาไมสอดคลองกับขอกําหนด ซึ่งจะมีอยูสองประเภท คือ ความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง (Minor) และความไม
สอดคลองประเภทรายแรง (Major) หากเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานก็ยัง
ถือวาผานตามกฎหมาย แตตองมีการแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหถูกตองในรอบการจัดการพลังงานปถัดไป
แตหากเปนกรณีไมสอดคลองประเภทรายแรง จะถือวาการจัดการพลังงานที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดจัดทําขึ้นในครั้งนั้น
ไมผาน การตรวจสอบ และมีผลทําใหยังไมสามารถจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในปนั้นไดตาม
กฎหมายจนกวาจะมีการแกไขใหถูกตองกอน
ดังนั้นในครั้งนี้เราจะมาดูกันวาในแตละขั้นตอนของการจัดการพลังงาน มีสาระสําคัญอะไรที่คณะทํางานดานการจัดการพลังงานตองใสใจ
ในดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน เพื่อที่จะทําใหระบบการจัดการพลังงานและรายงานที่จัดทําขึ้นผานการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานไปได โดยมีความสอดคลองตามกฎหมายทุกขั้นตอน

ขัน้ ตอนการแตงตัง้ คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
สิ่งที่ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะเขาไปตรวจสอบในขั้นตอนการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานก็คือเอกสาร
หลักฐานในการแตงตั้งจําพวกคําสั่งหรือประกาศแตงตั้ง การกําหนดรายละเอียดสาระสําคัญของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะทํางาน และหลักฐานในการเผยแพรคําสั่งการแตงตั้งหรือประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
หากพบวาการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานมีสาระสําคัญไมเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือไมลง
นามในคําสั่งแตงตั้ง หรือพบวามีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งแตยังมีพนักงานบางสวนไมทราบ จะถือวาเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง
แตหากไมสามารถแสดงหลักฐานตางๆ ที่กลาวมาจะกลายเปนความไมสอดคลองประเภทรายแรงได

ขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
สําหรับขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน เพื่อวิเคราะหผลของการดําเนินการดานพลังงานงานขององคกรที่ผาน
มามีจุดออนจุดแข็งของการจัดการพลังงาน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาดานการจัดการพลังงาน มีสิ่งที่ผู
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะเขาไปตรวจสอบคือหลักฐานการตรวจประเมินการจัดพลังงานเบื้องตนขององคกร ซึ่งตองจัดทํา
อยางนอยหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะในปแรกที่จัดทําระบบการจัดการพลังงาน และในการประเมินตองใหครบทั้งในหนวยงานยอย ทุกหนวยงาน
ตามโครงสรางขององคกรและในภาพรวมขององคกรดวย
หากผูตรวจสอบและรับรองพบวามีหลักฐานการประเมินสถานภาพเบื้องตนแลว แตทําไมครบทุกหนวยงานยอยจะกลายเปนความไม
สอดคลองประเภทไมรายแรง แตถาหากไมสามารถแสดงหลักฐานการประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตนไดเลย ผูตรวจสอบและรับรอง
อาจตีความดวยดุลยพินิจวาไมไดจัดทําในขั้นตอนนี้ และจะทําใหกลายเปนความไมสอดคลองประเภทรายแรงไดเชนกัน

ขั้นตอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานของสถานประกอบการทั้งองคกร มีความสําคัญที่สุดในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
เพราะถือวาเปนการใหความสําคัญกับเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการ นโยบายอนุรักษพลังงานเปนการกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานของสถานประกอบการทั้งองคกร
ดังนั้นแลวสิ่งที่ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะตรวจคือเอกสารหลักฐานการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเนื้อหา
สาระสําคัญของนโยบายและหลักฐานการประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายที่จัดทําขึ้น หากนโยบายมีสาระสําคัญไมครบตามขอกําหนดของ
กฎหมายหรือมีการเผยแพรนโยบายแลวแตมพี นักงานบางสวนไมรับทราบ หรือผูบริหารสถานประกอบการไมลงนามในประกาศนโยบายจะ
ถือวาเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง
แตถาหากไมมีหรือไมสามารถแสดงหลักฐานเอกสารนโยบายอนุรักษพลังงาน หรือไมไดกําหนดนโยบายที่มีสาระสําคัญตามขอกําหนดใน
กฎกระทรวง หรือไมมีหลักฐานการเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงานในสถานประกอบการ จะถือวาเปนความไมสอดคลอง
ประเภทรายแรง

ขั้นตอนการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
เพื่อกําหนดเปาหมายประหยัดพลังงานและใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน กฎกระทรวงไดกําหนดใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตองมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานใน สาม ระดับดวยกัน
ระดับองคกรเปนการประเมินการใชพลังงานภาพรวมทั้งองคกรโดยแยกเปนสัดสวนตามระบบการใชพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม ระดับผลิตภัณฑหรือบริการเปนการประเมินโดยเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของการผลิตสินคาหรือบริการดวยการหาคาพลังงาน
จําเพาะ(Specific Energy Consumption:SEC)จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่ผลกระทบกับการใชพลังงาน และระดับ
อุปกรณหลักเปนการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณหรือเครื่องจักรหลักแตละตัวที่มีนัยสําคัญในกระบวนการผลิตหรือบริการของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม
สาระความสําคัญในขั้นตอนการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน คือเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการตองจัดใหมีการประเมิน
ศักยภาพการอนุรักษพลังงานใหครบทุกระดับที่กลาวมา หากประเมินศักยภาพไมครบทุกระดับ หรือไมเปนไปตามหลักทางดานวิศวกรรมแลว
ถือวาเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง แตถาหากไมมีการประเมินศักยภาพเลยถือวาเปนความไมสอดคลองประเภทรายแรง

ขั้นตอนการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เจาของหรือผูบริหารสถาน
ประกอบการจะตองกําหนดเปาหมายและรวมทั้งจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน เพื่อใหมีแผนงานที่จะดําเนินการใหบรรลุสูเปาหมายที่กําหนดไว
อยางเปนระบบและตอเนื่อง และมีแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูและกระตุนใหพนักงานในองคกรดําเนินการอนุรักษ
พลังงานบรรลุเปาหมายและแผนที่กําหนดไว
การกําหนดเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงาน โดยกําหนดใหลดลงเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิมหรือกําหนดระดับของการ
ใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุนและผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการอนุรักษพลังงาน สวนการกําหนดแผนการอนุรักษพลังงาน จะตองกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการ ระบุระยะเวลา
การดําเนินงาน ระบุชื่อผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในแตละมาตรการ
การกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จะตองประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรม
กลุมเปาหมายระยะเวลาในการฝกอบรมผูรับผิดชอบในการฝกอบรมและจัดกิจกรรมสงเสริม และตองมีการประชาสัมพันธเผยแพรแผนการ
ฝกอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหพนักงานในองคกรรับทราบอยางทั่วถึงดวย
ขอบกพรองของการดําเนินการในขั้นตอนการกําหนดเปาหมายและแผน อาทิเชนกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานครบถวน แต
การกําหนดแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไมครบถวน กําหนดแตแผนการฝกอบรมในรอบการจัดการพลังงานใน
ปนั้นๆไมไดกําหนดแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานขั้นตอนนี้จะกลายเปนความไมสอดคลองประเภทรายแรงตามกฎหมาย
กําหนดไวทันที เพราะวาทั้งแผนอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อใหความรูและสรางจิตสํานึกตระหนักในเรื่องการอนุรักษพลังงานใหเกิดขึ้นกับ
พนักงานในองคกร ทั้งสองแผนตองมีครบถวนนั่นเอง

ขั้นตอนการดําเนินการและการตรวจสอบ
การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน กฎหมายไดกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินการไวในประกาศกระทรวง
คณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน นั้นตองควบคุมดูแลใหการดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตามเปาหมายและแผนทั้งหมด
แผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานให
เปนไปตามเปาหมายและเวลาตามแผนงาน อยางนอยสามเดือนครั้ง หากพบวาไมเปนไปตามเปาหมายและแผนงานหรือมีปญหาอุปสรรค
ตองหาสาเหตุและแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย และเสนอรายงานผลตอผูบริหารระดับสูงตอไป
รายละเอียดของรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานอยางนอยตองมีรายละเอียดชื่อ
มาตรการ ระยะเวลา เงินลงทุน ผลการอนุรักษพลังงาน และสถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปญหาอุปสรรคและความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขอบกพรองที่ไมสอดคลองตามขอกําหนดประเภทรายแรงในขั้นตอนนี้ก็คือการไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือไมไดติดตามผลการดําเนินการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามแผนงานที่วางไว แตหากไดดําเนินการแลวแตผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมไมเปนไปตามแผนที่
กําหนดไวจะกลายเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง

ขั้นตอนการตรวจติดตามและประเมินผล
ในขั้นตอนการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานคือการใหมีการตรวจสอบการจัดการพลังงานภายในองคกรอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง และวิธีการตรวจประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวง
เริ่มกันตั้งแตการแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการภายในองคกรจากผูที่มีความรูความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเปน
กลางและเปนอิสระในการดําเนินการจํานวนอยางนอย สอง คน โดยใหคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน และจัดทําเปนเอกสารคําสั่งแตงตั้งและ
ลงนามโดยเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการแลวทําการประกาศประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึงทั้งองคกร
จากนั้นคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอนและ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ อาจรวมการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรในองคกรแลวจัดทําเปนสรุปผลการตรวจติดตามการ
ดําเนินการจัดการพลังงาน ลงลายมือชื่อกํากับโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร แลวสงใหคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานและเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการเพื่อนําไปทบทวนแกไข
สําหรับขอบกพรองที่มักจะพบบอยในการดําเนินการขั้นตอนนี้ คือ คณะผูตรวจประเมินทําการตรวจสอบการจัดการพลังงานไมครบทั้ง 8
ขั้นตอน ซึ่งจะกลายเปนความไมสอดคลองอยางไมรายแรง หรือหากไมสามารถแสดงหลักฐานรายงานสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการ
จัดการพลังงานนําเสนอคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของหรือผูบริหาร เพื่อทบทวนการจัดการพลังงานในรอบป ซึ่งจะทําให
ไดรับผลการตรวจสอบเปนความไมสอดคลองอยางรายแรงไปเลยทีเดียว

ขั้นตอนการทบทวนและแกไขขอบกพรอง
ขั้นตอนสุดทายของการจัดการพลังงานตามกฎหมาย คือขั้นตอนการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน จาก
ขั้นตอนที่แลว เมื่อประธานคณะตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองคกรนําผลสรุปการตรวจประเมินเสนอตอคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานแลว กฎหมายกําหนดใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทําการจัดประชุมภายในองคกรขึ้นเพื่อสรุปผลการทบทวน วิเคราะห
แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานแลวรายงานผลใหเจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการรับทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการ
ทบทวนในแตละขั้นตอน
ในการจัดประชุมดังกลาวตองเชิญตัวแทนที่เกี่ยวของจากหนวยงานภายในเขารวมแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินการจัดการพลังงาน
แลวจัดทําเปนผลสรุปการทบทวนดําเนินการจัดการพลังงานใหครบทั้ง 8 ขั้นตอนวามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พรอมกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานในแตละขั้นตอน และรายงานผลสรุปการทบทวนใหเจาของสถานประกอบการทราบ เพื่อ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหากพบขอบกพรองใหแกไขขอบกพรองนั้นโดยเร็ว คณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานตองนําผลการทบทวนดังกลาวไปเผยแพรดวยการติดประกาศหรือดวยวิธีการอื่นๆ เพื่อใหพนักงานในองคกรรับรับทราบ
อยางทั่วถึง
สวนขอบกพรองที่มักจะพบในขั้นตอนสุดทายนี้ก็คือ โรงงานหรืออาคารควบคุมไมมีหลักฐานการจัดประชุมเพื่อทบทวนหรือไมมีหลักฐาน
การนําผลสรุปการทบทวนไปเผยแพร ซึ่งจะกลายเปนความไมสอดคลองอยางรายแรงเลยทีเดียว สวนอีกจํานวนไมนอยที่มีการดําเนินการ
ทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองแลว แตมักจะไมมีหลักฐานในการนําเสนอผลการทบทวนใหเจาของสถานประกอบการไดรับทราบ ซึ่ง
เปนผลทําใหไดรับผลการตรวจสอบเปนความไมสอดคลองอยางไมรายแรงไปอยางนาเสียดาย

บทสรุป
คิดหวังวาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายดานการอนุรักษพลังงานในเรื่องการจัดการพลังงานที่นําเสนอมานี้ คงจะเปนประโยชนกับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางไมมากก็นอย
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานจะประสบผลสําเร็จได เจาของหรือผูบริหารและพนักงานในองคกรทุกคนสามัคคีรวมแรงรวมใจกัน
พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ไมใชเปนหนาที่ของคนใดคนหนึ่งเปนผูจัดทําระบบการจัดการพลังงาน ถามองกันผิวเผินแลวอาจเปนการ
เพิ่มภาระการทํางานใหพนักงานในองคกรก็จริงอยู แตโดยปกติแมไมมรี ะบบการจัดการพลังงาน การลดการสูญเสียตางๆ ที่ไมจําเปนในสถาน
ประกอบการก็เปนหนาที่ของพนักงานทุกคนที่พึงจะตองชวยกันอยูแลว ที่ผานมาการจัดการพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงานตองขอ
ชมเชยทั้งโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจํานวนไมนอยเลยที่มีทีมงานดานการจัดการพลังงานที่เขมแข็ง สังเกตไดจากรายงานการจัด
การพลังงานที่จัดสงใหกับ พพ. คณะทํางานดานการจัดพลังงานตั้งอกตั้งใจทํากันมาเปนอยางดี มีความละเอียดถี่ถวนและเปนไปตาม
หลักเกณฑตามขอกําหนดของกฎหมาย ซึ่งสวนใหญก็จะไดรับผลการตรวจสอบรายงานอยูในระดับที่สอดคลองกันถวนหนา
คราวหนาจะไดนําบทความสรุปผลการดําเนินงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงานที่เจาของโรงงานควบคุมดําเนินการพัฒนาการจัด
การพลังงานในรอบการจัดการพลังงานประจําป 2558 ของโรงงานควบคุมประเภทอุตสาหกรรมไมและอุตสาหกรรมอื่นๆ มารายงาน
สรุปผลการดําเนินการตามกฎหมายอนุรักษพลังงานในภาพรวมใหทราบตอไป

