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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย พื้นที่สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวง สานักงานสี ลม อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการ (OPC) สุ วรรณภูมิ และฝ่ ายบริ การลูกค้า
ภาคพื้น (DK) ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
1.สานักงานใหญ่ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ ี่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
2.สานักงานหลักสี่ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน ) ตั้งอยูท่ ี่ 425 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
3.สานักงานหลานหลวง บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ ี่ 6 ถนนหลานหลวง แขวงบ้าน
บาตร เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ 10100
4.สานักงานสี ลม บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ ี่ 485/1-7 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบาง
รัก กรุ งเทพฯ 10500
5.อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการ (Operations Center: OPC) สุ วรรณภูมิ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ตั้งอยูท่ ี่ 333 หมู่ 1 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
6.ฝ่ ายบริ การลูกค้าภาคพื้น (DK) ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ตั้งอยูท่ ี่ 999 หมู่ 1 ตาบลหนองปรื อ อาเภอ
บางพลี สมุทรปราการ 10540
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินไทย
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน ) ดาเนิ นธุ รกิจสายการบินที่ให้การบริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร
สิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์ โดยทาการขนส่ งเชื่ อมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมือง
ต่าง ๆ ทัว่ โลก ทั้งแบบเที่ยวบินประจา เที่ยวบินเช่าเหมาลา และส่ งผ่านเครื อข่ายพันธมิตรการบิน โดยมี
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายเส้นทางการบิน
นอกจากธุ รกิ จสายการบินซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักแล้ว บริ ษทั ฯยังมี การดาเนิ นกิ จการที่เกี่ ยวเนื่ อง
และสนับสนุนการขนส่ งทางอากาศ ทั้งลักษณะเป็ นหน่วยธุ รกิจและกิจการร่ วมทุน ประกอบด้วย
- การให้บริ การผูโ้ ดยสาร สิ นค้า และเตรี ยมพร้อมอากาศยานทั้งก่อนและหลังเดินทาง
- การให้บริ การอาหารเครื่ องดื่มระหว่างการเดินทาง
- การให้บริ การซ่อมบารุ งอากาศยาน
- การให้บริ การด้านการอานวยการบิน
- การจาหน่ายสิ นค้าปลอดภาษีบนเครื่ องบิน และการจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึก
- การให้บริ การด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการท่องเที่ยว
- การให้บริ การด้านการฝึ กอบรมบุคลากรด้านการให้บริ การการบิน (ร่ วมทุน)
- การให้บริ การด้านการจัดหาแรงงาน (ร่ วมทุน)
- การให้บริ การเชื้ อเพลิงอากาศยาน (ร่ วมทุน)
- การให้บริ การระบบจาหน่ายและสารองที่นงั่ (ร่ วมทุน)
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3.3 การบริหารงานของ บริษัท การบินไทย
ฝ่ ายบริ หารบริ ษ ทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน ) มี ก ารแบ่ ง โครงสร้ า งการบริ หารจัดการ
ออกเป็ น 2 ส่ วน ตามลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน โดยมี
สายการรายงานตรงไปยังกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้แก่
1. ธุ รกิจการบิน เป็ นธุ รกิจหลักที่ให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร สิ นค้า ประกอบด้วย 5 สายงานหลัก ได้แก่
สายการพาณิ ชย์ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุ รกิจ สายการเงินและการบัญชี สายทรัพยากรบุคคลและกากับ
กิจกรรมองค์กร สายผลิ ตภัณฑ์และบริ การลูกค้า และ 2 ฝ่ ายปฏิ บตั ิการ ได้แก่ สายปฏิ บตั ิการ และฝ่ าย
ช่าง
2. กลุ่มธุ รกิจสนับสนุนการบิน บริ หารงานในลักษณะหน่วยธุ รกิจ ประกอบด้วย 4 หน่วยธุ รกิจ ได้แก่
ฝ่ ายการพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ ฝ่ ายครัว การบิน หน่วยธุ รกิจการบินไทยสมายล์ หน่วยธุ รกิ จ
การบริ การภาคพื้น
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ง ฝึ กปฎิบตั ิงานช่าง และงานควบคุมระบบปฎิบตั ิการ
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
เรี ยนรู้และศึกษาระบบสาธารณูปการ ตรวจวัติระบบ Chiller เครื่ องทาความเย็นขนาดใหญ่ที่มี
หน้าที่ในการผลิ ตน้ าเย็นหรื อปรั บอุ ณหภูมิน้ า เย็นและส่ งไปยังเครื่ องปรั บอากาศที่ มีอยู่ในห้องต่างๆ
ของอาคารแต่ละอาคาร ดูการปฎิบตั ิงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศึกษาระบบบาบัดน้ าเสี ย และข้อกฎหมาย
ISO 14000 ปฏิบตั ิงานสัญญาบิการ ISO 9000 ศึกษาและปฏิบตั ิงาน ISO50001 และเข้าร่ วมประชุ มเพื่อ
การประหยัดพลังงาน ฯลฯ
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
1.คุณปริ ญญา อุทยั ทัศน์ หัวหน้าหน่วยปฎิบตั ิการงานระบบ wo-u/o
2.คุณไชยพงศ์ กรวสุ รมย์ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและพลังงาน wo-u/s
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่ วันที่ 10 เดือนมีนาคม 2557 ถึงวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
-วันทางาน 17 สัปดาห์
-วันหยุดปกติ เสาร์ – อาทิตย์
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3.7 มาตรฐานการจัดการพลังงาน
1.มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 (Energy Management System)
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ยึดแนวทางการจัดทาระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐาน ISO 50001 เป็ นกรอบในการบริ หารจัดการพลังงาน โดยมีขอบข่าย (Scope) คืองานบริ หาร
จัดการอาคารและสถานที่ (Building and Premises Management) เพื่อทาให้มนั่ ใจว่าผลิ ตภัณฑ์
บริ การ กิจกรรม และ กระบวนการทางานของบริ ษทั ฯ จะสามารถ
- เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดด้านการจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้อง
- บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย และนโยบายด้านการจัดการพลังงานที่กาหนดไว้
- มีการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
โดยมาตรฐานสากล ISO 50001 ได้ใช้หลักการบริ หารพื้นฐาน P D C A ดังนี้
P: Plan การวางแผน

คือ การทบทวนด้านพลังงาน (Energy review) การกาหนดดัชนี ช้ ี วดั
พลังงาน (Energy performance Indicators / EnPIs) วัตถุประสงค์ของการ
จัดการพลังงาน กาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนิ นงานที่สาคัญ เพื่อให้
เกิ ดประโยชน์ต่อนโยบายด้านพลังงาน และพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน
ขององค์กร

D: Do การนาไปปฏิบัติ คือ การดาเนินการตามแผนงานการจัดการพลังงานขององค์กร
C: Check การตรวจสอบ คือ กระบวนการติดตามและวัดผล ที่เป็ นตัวกาหนดว่าการปฏิบตั ิการด้าน
พลังงานสอดคล้องตามนโยบายพลังงานและวัตถุประสงค์
A: Act การปรับปรุ ง

คือ การปฏิบตั ิจริ งและมีการดาเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
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รู ปแสดงโมเดลระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001
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การวางแผนด้ านพลังงาน (Energy Planning)
1.ข้ อกาหนดทัว่ ไป (General)
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการวางแผนด้านพลังงานและจัดทาเอกสารของกระบวนการวางแผนด้าน
พลังงานไว้อย่างชัดเจน โดยการวางแผนด้า นพลัง งานจะต้องสอดคล้องกับ นโยบายพลัง งานและ
นาไปสู่ กิจกรรมการปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการวางแผนด้านพลังงานนี้ จะ
รวมถึงการทบทวนกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะด้านพลังงาน
การวางแผนด้านพลังงานของบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาถึงกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆด้าน
พลังงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนด้านพลังงาน การจัดทาข้อมูลฐานพลังงาน การกาหนดตัวชี้ สมรรถนะ
ด้านพลังงาน การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนปฏิบตั ิดา้ นการจัดการพลังงาน
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2.กฎหมายและข้ อกาหนดต่ างๆ (Legal and Other Requirements)
บริ ษทั ฯ จะมอบหมายให้มีหน่ วยงานรับผิดชอบศึกษาถึ งข้อกาหนดและกฎหมายด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ที่เกี่ ยวข้องโดยเมื่อทราบถึงส่ วนที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจัดทา “ทะเบียน
ข้อกาหนดและกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน” และจัดหาเอกสารข้อกาหนดและกฎหมายด้านการ
อนุรักษ์พลังงานเหล่านั้นไว้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการบริ หารงาน
บริ ษ ทั ฯ จะดาเนิ นการติ ดตามถึ งการเปลี่ ย นแปลงของข้อก าหนดและกฎหมายด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ดังนี้
- กฎหมายด้า นการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานของประเทศไทยจะติ ด ตามจากการรั บ หนัง สื อ ราช
กิจจานุเบกษา หรื อการติดตามจาก Web Site ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานของต่างประเทศหรื อขององค์การควบคุมการบินที่มีผลกับ
บริ ษทั ฯ
- ข้อกาหนดและมาตรฐานด้านการอนุ รักษ์พลังงานต่างๆ
3.การทบทวนด้ านพลังงาน (Energy Review)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการบันทึกและรักษาไว้ซ่ ึ งการทบทวนด้านพลังงานโดยจัดทาวิธีการ
และเกณฑ์กาหนดในการทบทวนด้านพลังงานโดยจัดทาเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน
และกระบวนการให้บริ การ เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะและปริ มาณการใช้ พลังงาน ที่เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรม
หรื อกระบวนการเหล่านั้น ทั้งในส่ วนที่สามารถควบคุมได้โดยตรง (Direct) และควบคุมโดยทางอ้อม
(Indirect) โดยการพิจารณาจะคานึงถึงประเด็นสาคัญดังนึ้
- ลักษณะการใช้พลังงาน ของระบบงานต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ระบบไฟฟ้ าแสง
สว่าง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็ นต้น
- ปริ มาณการใช้พลังงาน (Energy Consumption)
- ลักษณะโอกาสในการปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงาน (Opportunity)
- กฎหมาย และมาตรฐานด้านการอนุ รักษ์พลังงาน ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมินลักษณะการใช้พลังงานที่มีนยั สาคัญ อาจปรับเปลี่ยนในข้อปลีกย่อยให้มี
ความเหมาะสมได้หากมีความจาเป็ น การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านการอนุรักษ์
พลังงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็ นหลักการที่สาคัญในการกาหนดเกณฑ์อยูเ่ สมอ
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เกณฑ์การประเมินลักษณะการใช้พลังงานที่มีนยั สาคัญ จะได้รับการจัดทาเป็ นเอกสารและ
จะทาการประเมินใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการในการทางาน เครื่ องจักร
หรื อเครื่ องมือในการทางาน อันก่อให้เกิดผลกระทบกับการใช้พลังงาน แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้อมูลในเอกสารจะต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
แนวทางในการหาลักษณะการใช้ พลังงานทีม่ ีนัยสาคัญ
ขั้นตอนที่ 1 เลือกกิจกรรมการทางาน หรื อ เลือกผลิตภัณฑ์ หรื อ พื้นที่ส่วนต่างๆของอาคาร หรื อ
ระบบประกอบอาคาร หรื อ เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อ บริ การที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 หาประเด็นลักษณะการใช้พลังงาน ที่เกิดจากกิจกรรมการทางาน หรื อ เลือกผลิตภัณฑ์
หรื อ พื้นที่ส่วนต่างๆของอาคาร หรื อ ระบบประกอบอาคาร หรื อ เครื่ องจักร อุปกรณ์
หรื อ บริ การที่เลือกมา
ขั้นตอนที่ 3 หาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทางาน หรื อ เลือกผลิตภัณฑ์ หรื อ พื้นที่ส่วนต่างๆ
ของอาคาร หรื อ ระบบประกอบอาคาร หรื อ เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อ บริ การที่เลือกมา
ตัวอย่างของขั้นตอนที่ 1 – 3
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ ลักษณะการใช้ พลังงาน
บริการฯ
Aspect
เครื่ อง Chiller
พลังงานไฟฟ้ า
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า

น้ ามัน

บริ การ: ร้านอาหาร

ก๊าซหุ งต้ม

ผลกระทบ (Impact)
มีผลต่อปริ มาณการใช้
ไฟฟ้ า
มีผลต่อปริ มาณการใช้
น้ ามันดีเซล
มีผลต่อปริ มาณการใช้ก๊าซ
LPG
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ขั้นตอนที่ 4 ทาการประเมินนัยสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าหนด
เกณฑ์ใ นการประเมิ นลัก ษณะการใช้พลัง งานที่ มีนัย ส าคัญมี 4 ส่ วนคื อ ลักษณะการใช้
พลังงาน โดยการใช้พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม (Energy Use), ปริ มาณการใช้พลังงาน (Energy
Consumption), ลักษณะโอกาสในการปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงาน(Opportunity) รวมทั้งกฎหมาย
และมาตรฐานด้านการอนุ รักษ์พลังงานที่เกี่ ยวข้อง โดยตารางที่อยูด่ า้ นล่างนี้ เป็ นเกณฑ์การประเมิน
ลักษณะการใช้พลังงานที่ มีนยั สาคัญ ในส่ วนของพื้นที่ สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่ สานักงาน
หลานหลวง สานักงานสี ลม ศูนย์ปฏิบตั ิการ (OPC) และ ฝ่ ายบริ การลูกค้าภาคพื้น (DK) ณ ท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิ
4.ข้ อมูลฐานด้ านพลังงาน (Energy Baseline)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาข้อมูลด้านพลังงานโดยใช้ขอ้ มูลการทบทวนด้านพลังงานเบื้องต้น การใช้
ข้อมูลในช่ วงเวลาที่เหมาะสมในช่ วงเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะและปริ มาณการใช้พลังของบริ ษทั ฯ
การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะด้านพลังงานมีการตรวจวัดเทียบกับฐานข้อมูลด้านพลังงาน
5.ตัวชี้วดั สมรรถนะด้ านพลังงาน (Energy Performance Indicator : EnPI)
บริ ษทั ฯ ได้ทาการบ่งตัวชี้วดั สมรรถนะด้านพลังงานที่เหมาะสมกับการเฝ้ าระวังและการวัด
สมรรถนะด้านพลังงานวิธีการในการกาหนดและการปรับปรุ งตัวชี้ วดั ได้จดั ทาเป็ นบันทึกและมีการ
ทบทวนอย่างสม่าเสมอ
6.วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (Objectives and Targets)
บริ ษทั ฯ จะจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านการจัดการพลังงาน โดยพิจารณาจาก
-

นโยบายการจัดการพลังงาน และแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
กฎหมายและข้อกาหนดด้านการอนุ รักษ์พลังงาน
ความเหมาะสมทางด้านการเงิน
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานทางธุ รกิจ
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7.แผนการดาเนินตามมาตรการ (Action Plan)
บริ ษทั ฯ จัดการให้มีแผนการดาเนินตามมาตรการ เพื่อทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ด้านการจัดการพลังงาน ที่ได้กาหนดขึ้น โดยองค์ประกอบของแผนการดาเนิ นตามมาตรการ หน้าที่และ
ความรั บ ผิ ดชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานหรื อผูร้ ั บ ผิดชอบที่ จ ะด าเนิ น งานให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์และ
เป้ าหมายด้านการจัดการพลังงาน
การนานโยบาไปปฏิบัติ
1. ข้ อกาหนดทัว่ ไป (General)
บริ ษทั ฯ ได้ดา เนินการวางแผนด้านพลังงานและจัดทา เอกสารของกระบวนการวางแผนด้าน
พลังงานไว้ อย่างชัดเจน โดยการวางแผนด้านพลังงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายพลังงานและ
นาไปสู่ กิจกรรม การปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการวางแผนด้า นพลังงานนี้ จะ
รวมถึงการทบทวน กิจกรรมของบริ ษทั ฯ ที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะด้านพลังงาน
การวางแผนด้านพลังงานของบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาถึ งกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
ด้านพลังงานที่ เกี่ยวข้อง การทบทวนด้านพลังงาน การจัดทา ข้อมูลฐานพลังงาน การกา หนดตัวชี้
สมรรถนะด้าน พลังงาน การกา หนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนปฏิบตั ิดา้ นการจัดการพลังงาน
2.ความสามารถ การฝึ กอบรม และความตระหนัก (Competence, training and awareness)
บุคลากรที่การปฏิ บตั ิงานมีผลกับประเด็นพลังงานที่มีนยั สาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากรของ
บริ ษ ัท ฯ หรื อ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านในนามของ บริ ษ ัท ฯ จะมี ขี ด ความสามารถในการท างาน
(Competence) โดยอยู่ บ นพื้ น ฐานของการศึ ก ษาที่ เ หมาะสม การได้รั บ การฝึ กอบรม หรื อ การมี
ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการทางานในด้านที่รับผิดชอบ
Competency Model และบันทึ กต่างๆ ที่แสดงถึ งขี ดความสามารถในการทางานจะถู ก
จัดเก็บตามมาตรฐานของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึ กในเรื่ องนโยบายพลังงาน และทราบถึ ง
ผลกระทบต่อพลังงานที่สาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่และประโยชน์ที่จะ
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เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิตามระบบการจัดการพลังงาน รวมถึงความสาคัญของพนักงานที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับระบบการจัดการพลังงานและผลอันเกิดขึ้นจากสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีก ารฝึ กอบรมตามแนวทางในการประเมินความจาเป็ นของหลักสู ตร
(Training needs) ที่เหมาะสมกับระบบการจัดการพลังงานและกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวัง
ให้พนักงานเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพลังงานซึ่ งอาจมี
ผลกระทบโดยตรงหรื อโดยอ้อม
การฝึ กอบรมในเรื่ องพลังงานนี้ อาจถูกรวมเข้ากับการฝึ กอบรมด้านอื่นๆ เท่าที่จะเป็ นไปได้
โดยการฝึ กอบรมจะจัดให้มี ข้ ึ นทั้ง ภายในและภายนอก บริ ษทั ฯ โดยจัดเป็ นหลัก สู ตรเดี่ ย วหรื อ
หลักสู ตรต่อเนื่องตามความเหมาะสม
3.การสื่ อสารด้ านพลังงาน (Communication)
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกระบวนการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก บริ ษทั ฯ ในการรับและการ
ตอบข้อมูล
- แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการจัดการพลังงานของ บริ ษทั ฯ
- ให้ขอ้ มูลประเด็นพลังงานที่เกิดจากกิจกรรมการทางานของ บริ ษทั ฯ
- สร้ างจิ ตสานึ ก ให้กบั พนักงานทุ กคนเพื่อให้เกิ ดความตระหนักถึ ง นโยบาย วัตถุ ประสงค์
เป้ าหมาย และแผนงานพลังงานของ บริ ษทั ฯ
- สื่ อสารข้อมูลผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน และประสิ ทธิ ผลการดาเนินงาน
ด้านพลังงานให้กบั พนักงานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านพลังงานของ บริ ษทั ฯ แก่ผทู ้ ี่สนใจ
บริ ษทั ฯ จะจัดทาการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก โดยจะใช้สื่อในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ในการสื่ อสารอย่างเต็มที่ อาทิ การสื่ อสารภายในจะอาศัยสื่ อสิ่ งพิมพ์ โปสเตอร์ วารสาร
ภายใน การกระจายเสี ยงตามสาย อินทราเน็ท อินเตอร์ เน็ท รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่ งเสริ ม
การสื่ อสารภายในให้แก่พนักงานได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงอีกด้วย
ส่ วนการสื่ อสารภายนอก นอกเหนื อจากการทาประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก เช่ น แถลงข่าว และ
ส่ งข่าวสารให้แก่สื่อมวลชนรับทราบแล้ว บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจัดทากิจกรรมด้านการอนุ รักษ์พลังงาน
กับองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การเปิ ดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าเยีย่ มชม
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4.การจัดทาเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน (EnMS Documentation)
เอกสารในระบบการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วย
- คู่มือระบบการจัดการพลังงาน
- นโยบายพลังงาน
- ระเบียบปฏิบตั ิงาน
- แบบฟอร์ม เอกสารสนับสนุน เอกสารภายนอกที่ใช้ในการวางแผนและดาเนินงานในระบบ
การจัดการพลังงาน
- บันทึกที่กาหนดโดยคู่มือหรื อระเบียบปฏิบตั ิดา้ นพลังงาน
5..การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน (Control of EnMS documents)
หลักเกณฑ์ของการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน มีดงั นี้
-

มีการอนุมตั ิเอกสารอย่างเหมาะสมก่อนการใช้งาน
มีการทบทวนเอกสารให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอและมีการอนุมตั ิใช้เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
มีการแสดงสถานะการเปลี่ยนแปลงของเอกสารที่ชดั เจน
มีเอกสารที่จาเป็ นอยูใ่ นที่ใช้งาน
เอกสารต้องมีการชี้บ่งที่ชดั เจน และสามารถอ่านได้
เอกสารจากภายนอกที่ใช้ในระบบการจัดการพลังงานจะต้องมี การชี้ บ่ง และควบคุ มการ
แจกจ่าย หรื อเผยแพร่ ทาง Intranet / THAISphere / DW Homepage
- มีการป้ องกันการใช้เอกสารที่ลา้ สมัย หากต้องการเก็บเอกสารที่ลา้ สมัยไว้จะต้องมีการระบุ
แสดงสถานะที่ชดั เจน
6.การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Control)
บริ ษทั ฯ จะกาหนดการควบคุมการปฏิบตั ิการของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพลังงานที่
มีนยั สาคัญ เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายด้านพลังงาน
บริ ษทั ฯ จะจัดทาแผนและวิธีปฏิบตั ิงานของกิจกรรมต่างๆ โดยกาหนดการควบคุมการ
ปฏิบตั ิดงั นี้
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- จัดทาเอกสารในการทางานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแล้วอาจนาไปสู่ การไม่เป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายด้านพลังงาน
- แนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต้องมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
- จัดทาและคงไว้ซ่ ึ งแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นพลังงานที่ มี
นัยสาคัญ รวมทั้งมีการสื่ อสารแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ให้ผสู ้ ่ งมอบ (Suppliers) และผูร้ ับเหมา (Contractors) ที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั ฯ ทราบ
7..การเตรียมพร้ อมและตอบสนองในภาวะฉุ กเฉิน (Emergency Preparedness and Response)
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ เป็ นการป้ องกัน และบรรเทาผลกระทบต่ อ พลัง งาน อัน
เนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุฉุกเฉิ นในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อพลังงาน โดย
ดาเนินการดังนี้
- จัดทาแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานเมื่อเกิ ดอุ บตั ิเหตุ หรื อเหตุฉุกเฉิ นที่อาจเกิ ดขึ้นใน
สถานการณ์ ต่า งๆ และปรั บ ปรุ ง ขั้นตอนดัง กล่ า วให้ทนั สมัย อยู่เสมอ รวมถึ ง การก าหนด
แผนการป้ องกันและบรรเทาผลกระทบต่อพลังงานอันเนื่ องมาจากสถานการณ์เหล่านั้น
- มี การทบทวนและแก้ไขแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานในการเตรี ยมพร้ อมและการ
ปฏิบตั ิการในภาวะฉุ กเฉิ นอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้น
- มีการทดสอบและฝึ กซ้อมแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน ให้เป็ นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดเพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) จะจัดทาแผนและวิธีปฏิบตั ิงานของกิจกรรมต่างๆ โดย
กาหนดการควบคุมการปฏิบตั ิดงั นี้
- จัดทาเอกสารในการทางานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ งหากไม่ มี เ อกสารดัง กล่ า วแล้ ว อาจน าไปสู่ ก ารไม่ เ ป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายด้านพลังงาน
- แนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต้องมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
- จัดทาและคงไว้ซ่ ึ งแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นพลังงานที่มี
นัยสาคัญ รวมทั้งมีการสื่ อสารแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
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การเตรียมพร้ อมและตอบสนองในภาวะฉุ กเฉิน (Emergency Preparedness and Response)
บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นการเพื่อเป็ นการป้ องกันและบรรเทาผลกระทบต่อพลังงาน อัน
เนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุฉุกเฉิ นในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อพลังงาน โดย
ดาเนินการดังนี้
- จัดทาแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุฉุกเฉิ นที่อาจเกิดขึ้นใน
สถานการณ์ต่างๆ และปรับปรุ งขั้นตอนดังกล่าวให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ รวมถึงการกาหนด
แผนการป้ องกันและบรรเทาผลกระทบต่อพลังงานอันเนื่ องมาจากสถานการณ์เหล่านั้น
- มีการทบทวนและแก้ไขแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการเตรี ยมพร้อมและการ
ปฏิบตั ิการในภาวะฉุ กเฉิ นอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้น
- มีการทดสอบและฝึ กซ้อมแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามระยะ เวลาที่
กาหนดเพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
การตรวจสอบ
1.การติดตามและการประเมินผลการจัดการพลังงาน (Monitoring and Measurement)
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการติดตามและการประเมินผลการจัดการพลังงาน เพื่อให้ทราบถึงปั ญหา
อุปสรรคในการดาเนินการที่ผา่ นมา โดยดาเนิ นการดังนี้
- ตรวจสอบประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน และการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านการ
จัดการพลังงาน ติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จดั ทาขึ้น มีการปฏิบตั ิงานตาม
แผนที่กาหนด และมีการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม
- ด าเนิ น การจัด ตั้ง คณะผู ้ต รวจประเมิ น การจัด การพลั ง งานภายในองค์ ก รและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ฯ ให้พนักงานรับทราบ
- ดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดทารายงานการตรวจติดตามของ องค์กร
โดยกาหนดช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจติดตามอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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2.การประเมินความสอดคล้องกับข้ อกาหนดและกฎหมาย (Evaluation of Compliance)
บริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดด้านการ
จัดการพลัง งาน ตามระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด อย่า งไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จะมีก ารประเมิ นความ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดปี ละ 1 ครั้ง ซึ่ งผลของการประเมินจะถูกเก็บบันทึกไว้
3.การปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกันสิ่ งทีไ่ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด (Nonconformance and
Corrective and Preventive Action)
ในกรณี ที่อาจมีสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดหรื อมีสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดที่พบจาก
การติดตาม (Monitoring) การวัดผล (Measurement) การตรวจติดตาม (Audit) หรื อกระบวนการอื่นๆ
บริษัทฯ มีนโยบายในการแก้ไขและป้องกันสิ่ งทีไ่ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด โดยดาเนินการดังนี้
- จัดทาและคงไว้ซ่ ึ งเอกสารแนวทางหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ระบุถึงอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบสาหรั บการหาสาเหตุสิ่งที่ ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดรวมทั้งการแก้ไขและป้ องกัน
และการปฏิ บ ัติก ารเพื่ อบรรเทาผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ นจากสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามข้อก าหนด
เหล่านั้น
- มีการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดหรื ออาจก่อให้เกิดสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว และมีการ
ดาเนินการเพื่อป้ องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเกิดขึ้นอีก
- มีการประเมินความจาเป็ นของมาตรการป้ องกันต่างๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเกิดขึ้น
- มาตรการปฏิบตั ิการแก้ไขและป้ องกันจะได้รับการทบทวนเพื่อประเมินประสิ ทธิ ผล และมีการ
เก็บบันทึกไว้อย่างเหมาะสม
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4.การควบคุมบันทึก (Control of Records)
บันทึกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงาน คือ หลักฐานจากกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในระบบการจัดการพลังงาน โดยบันทึกด้านการจัดการพลังงานอาจอยูใ่ นหมวดของเรื่ องเหล่านี้
- ข้อมูลคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
- ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
- ข้อมูลการประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน
- เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน
- ข้อมูลการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตาม
เป้ าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน
- ผลการตรวจติดตาม (Audit) และการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ อง (Review) ระบบ
การจัดการพลังงาน
5.การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System Audit)
บริ ษทั ฯ จะกาหนดแผนการตรวจติดตามระบบการจัดการพลังงาน และแนวทางการปฏิบตั ิใน
การตรวจติดตามระบบการจัดการพลังงานเพื่อ
- ตรวจสอบระบบการจัดการพลัง งานว่า เป็ นไปตาม แผนงาน แนวทาง หรื อ ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่กาหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรื อไม่
- น าเสนอผลการตรวจติ ด ตามต่ อ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ประธานและคณะท างานด้า นการจัด
การพลังงาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การกาหนดเวลาการตรวจติดตามจะเป็ นไปตามความสาคัญของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การพลังงานและผลการตรวจติดตามครั้งก่อน แนวทางการปฏิบตั ิงานการตรวจติดตามระบบการจัด
การพลังงานจะครอบคลุมถึงขอบเขตของการตรวจติดตาม ความถี่ วิธีการตรวจ รวมถึ งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการตรวจติดตามและการรายงานผล
ระยะเวลาในแผนการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.รวบรวมข้อมูล
2.จัดทาการจัดการพลังงาน Energy
Review และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ,จัดทา
ทะเบียนข้อกาหนดและกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม
3. การตรวจติดตามระบบการจัด
การพลังงาน ISO50001
4.วางแผน เพื่อจัดทา Energy Review,
Base Line,EnPIs,ชี้บ่งและประเมินการใช้
พลังงาน
5.ตรวจประเมินระบบ ISO50001
ขั้นตอนสุ ดท้าย : Final Assessment for
ISO50001
6.จัดทาเอกสาร
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