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บทที4่
ผลการปฎิบัติงานตามโครงงาน
1 ข้ อกาหนดกฎหมายและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
หลักเกณฑ์ ในการจัดทาทะเบียนข้ อกาหนดและกฎหมาย พลังงาน
บริ ษ ทั ฯ มอบหมายให้มีหน่ วยงานรั บ ผิดชอบศึ กษาถึ งข้อก าหนดและกฎหมายด้านอนุ รัก ษ์
พลังงานที่ เกี่ ยวข้องกับลักษณะปั ญหาพลังงานของกิ จกรรม ผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ ในทุ ก
กระบวนการการปฏิ บ ตั ิ ง าน โดยเมื่ อทราบถึ ง ส่ วนที่ เกี่ ย วข้อง บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจัดท า “ทะเบีย น
ข้อกาหนดและกฎหมายด้านอนุ รักษ์พลังงาน” และจัดหาเอกสารข้อกาหนดและกฎหมายด้านอนุ รักษ์
พลังงานเหล่านั้นไว้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการบริ หารงาน หน่ วยงานรับผิดชอบดาเนิ นการติดตามถึงการ
เปลี่ ยนแปลงของข้อกาหนดและกฎหมายด้านอนุ รักษ์พลังงานที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยในส่ วนของ
กฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงานจะติดตามจากการรับหนังสื อราชกิจจานุ เบกษา ในส่ วนของข้อกาหนดอื่นๆ
จะศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลงด้านอนุ รักษ์พลังงานกับบริ ษทั ที่การบินไทยทาธุ รกิ จ
ด้วย เป็ นต้น หน่ วยงานที่รับผิดชอบในด้านกฎหมายด้านอนุ รักษ์พลังงานจะดาเนิ นการประสานงานใน
การให้ขอ้ มูลข้อกาหนดและกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ตอ้ งดาเนิ นการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมายเหล่านั้น และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานจะได้รับทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ขั้นตอนในการจัดทาทะเบียนข้ อกาหนดและกฎหมายด้ านอนุรักษ์ พลังงาน
กองบริ หารงานส่ วนกลาง (WW) รับทราบข้อมูลกฎหมาย ข้อกาหนด หรื อกฎเกณฑ์ดา้ น
อนุรักษ์พลังงานจากหน่วยงานปฏิบตั ิการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายโดยการรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆดังนี้
-หนังสื อราชกิจจานุเบกษา
-หนังสื อหรื อเอกสารที่รวบรวมกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน
-หรื อ Website ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
1.กองบริ หารงานส่ วนกลาง (WW) ประสานกับหน่วยงานปฏิบตั ิการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ดาเนิ นการศึกษากฎหมาย ข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ดา้ นอนุ รักษ์พลังงานที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และ
จัดทาทะเบียนข้อกาหนดและกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน ระบุเรื่ องที่กฎหมายกาหนดและหน่วยงานที่
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ต้องปฏิ บตั ิ พร้ อมทั้ง Update ข้อมูลให้ทนั สมัยอยู่เสมอ และส่ งให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายให้ทวนสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนแล้วจัดส่ งให้ผคู ้ วบคุมเอกสาร
2.ผูค้ วบคุมเอกสารดาเนิ นการควบคุมการแจกจ่าย หรื อเผยแพร่ ทาง Intranet / THAISphere /
DW Homepage ทะเบียนข้อกาหนดและกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงานให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่กาหนด
3.กองบริ หารงานส่ วนกลาง (WW) ดาเนิ นการประสานงานหน่ วยงานปฏิ บตั ิ ตามทะเบี ย น
ข้อกาหนดและกฎหมายด้านอนุ รักษ์พลังงานที่ตอ้ งดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง และ
อบรมพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบข้อกฎหมายและปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามที่กาหนด
4.หน่ ว ยงานต่ า งๆ ตามที่ ร ะบุ ใ นทะเบี ย นข้อ ก าหนดและกฎหมายด้า นอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน
ดาเนิ นการเฝ้ าติ ดตามและวัดผลการปฏิ บตั ิงานตามที่ กฎหมายกาหนด ประเมิ นความสอดคล้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ปฏิบตั ิการแก้ไขและป้ องกัน บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลต้นสังกัด และ
EnMR
เริม่ ต้น
กำหนดผูร้ บั ผิดชอบในกำรระบุและติดตำมกฎหมำย
กำหนดวิธี / ช่องทำงในกำรระบุและติดตำมกฎหมำย
ชีบ้ ่งกฎหมำย ข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมและ EnPIs
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในขอบข่ำย EnMS,
จัดทำทะเบียนกฎหมำย
แจกจ่ำยทะเบียนกฎหมำย พร้อมทัง้ อบรมหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
กำรปฏิบตั งิ ำน
กำรเฝ้ำระวังและวัดผลตำมที่
กฎหมำยกำหนดว่ำสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้อง
เก็บบันทึก
และรวบรวมนำเข้ำสูก่ ำรทบทวนของฝำ่ ยบริหำร
จบกระบวนกำร
บริหำร

ไม่สอดคล้อง

ปฏิบตั และเก็
กิ ำรแก้
ไขและป้องกัน
บบันทึก
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2 วัตถุประสงค์ พลังงาน เป้าหมายพลังงานและแผนปฏิบัติการด้ านการจัดการพลังงาน
เพื่ อเป็ นแนวทางในการก าหนดวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย และจัดท าแผนงานด้า นการจัด
การพลังงาน ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านกฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ ลักษณะการใช้พลังงานที่
มี นัย สาคัญ และโอกาสในการปรั บ ปรุ งสมรรถนะด้านพลังงานตามที่ ช้ ี บ่ง ไว้ในการทบทวนด้า น
พลังงาน (Energy Review) รวมทั้งต้องพิจารณาด้านการเงิ น เงื่ อนไขดาเนิ นงาน ผลกระทบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธุ รกิจ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ ในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้ านการจัดการพลังงาน
บริ ษทั ฯ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนงานด้านการจัดการพลังงาน โดยพิจารณาจาก
- นโยบายด้านการจัดการด้านพลังงาน
- กฎหมายและข้อกาหนดด้านการจัดการพลังงาน
- ลักษณะปัญหาด้านการจัดการพลังงาน ที่มีนยั สาคัญ
- โอกาสในการปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงาน
- ความเหมาะสมทางด้านการเงิน
- ความเหมาะสมและทางเลือกด้านเทคโนโลยี
- เงื่อนไขผลกระทบหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด้านธุ รกิจ
- มุมมองของผูท้ ี่สนใจ (Interested Parties) และภาพลักษณ์ต่อสาธารณชน
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านพลังงานของบริ ษทั ฯ อาจมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้
- การลดใช้พลังงานฟุ่ มเฟื อยที่เกิดจากกิจกรรมของบริ ษทั ฯ
- การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
- การเฝ้ าระวังตัวชี้วดั สมรรถนะด้านพลังงาน
- การสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กบั พนักงานและสังคม
- การปรับปรุ งระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่ อง
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บริ ษทั ฯ ได้พิจารณากาหนดตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุผลเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านการจัดการพลังงานที่กาหนดบริ ษทั ฯ จัดการให้มีแผนงานด้านการจัด
การพลังงาน เพื่อทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายด้านการจัดการพลังงาน โดยแผนงานด้านการ
จัดการพลังงานประกอบด้วย
- หน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบในหน่วยงานที่ดาเนินการตามแผนงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมาย
- วิธีการและกรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนงานด้านการจัดการพลังงาน ได้รับการจัดทาเป็ นเอกสาร
และจะถูกติดตาม ผลการปฏิบตั ิงานและทบทวนโดยผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หารงานด้านการจัดการพลังงาน
(EnMR) หรื อ ผู ้จ ัด การของแต่ ล ะหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า แผนงานด้ า นการจัด การพลัง งาน
ดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
ขั้นตอนในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้ านการจัดการพลังงาน
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย และแผนการดาเนิ นงานที่ทา
ให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายประสบผลสาเร็ จ โดยทาการประเมินการคัดเลือกมาตรการอนุ รักษ์
พลังงานหลังจากการประเมินโอกาสในการปรับปรุ งและก่อนกาหนดแผนดาเนิ นการ Action plan
โดยทาการกาหนดผูร้ ับผิดชอบโครงการ เงินลงทุน และทาการประจาปี ของทุกหน่วยงาน โดย
- จัดทาการประเมินการคัดเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (FDW018)
- จัดทารายการวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย มาตรการอนุ รักษ์พลังงานที่ผา่ นการคัดเลือก
(FDW019)
- จัดทาแผนการดาเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Action Plan) FDW020
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3 การสื่ อสาร
แนวทางในการปฏิบัติงาน
1.บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกระบวนการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ ทั้งในด้านการรับและการ
ตอบข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการบริ หารการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯ
- ให้ขอ้ มูลลักษณะปั ญหาการจัดการพลังงานที่เกิดจากกิจกรรมการทางานของบริ ษทั ฯ
- สร้างจิตสานึกเพื่อให้เกิดความตระหนักถึง นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนงานการจัด
การพลังงาน
- สื่ อสารข้อมูลผลการตรวจประเมินระบบบริ หารการจัดการพลังงานและประสิ ทธิผลการดาเนินงาน
ด้านการจัดการพลังงานให้กบั พนักงานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯ แก่ผทู ้ ี่สนใจ
2.การประชาสัมพันธ์ภายในจะอาศัยสื่ อสิ่ งพิมพ์ โปสเตอร์ วารสารภายใน การกระจายเสี ยงตามสาย
Intranet THAISphere ฯลฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ภายในให้แก่
พนักงานได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงอีกด้วย
3.ส่ วนการประชาสัมพันธ์ภายนอก นอกเหนื อจากการทาประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก เช่น แถลงข่าวและส่ ง
ข่า วสารให้แก่ สื่ อมวลชนรั บ ทราบเป็ นระยะๆ แล้ว บริ ษ ทั ฯ ยัง ได้ร่วมจัดกิ จกรรมด้านการอนุ รัก ษ์
พลังงานกับองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การเปิ ดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่ วยงานต่างๆ เข้า
เยี่ยมชมและการรับฟั งความคิ ดเห็ นจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ งระบบบริ หารการจัด
การพลังงานของบริ ษทั
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ขั้นตอนในการสื่ อสารและการประชาสั มพันธ์
1.หน่วยงานด้านการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ รับข้อมูลที่จะทาการสื่ อสาร รวมทั้งข้อมูลลักษณะ
ปัญหาด้านการจัดการพลังงานที่มีนยั สาคัญที่คณะกรรมการการจัดการพลังงานบริ ษทั ฯ และ EMR
ตัดสิ นใจให้ทาการสื่ อสารตามวิธีการที่กาหนด
2.การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานด้านการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ สามารถดาเนินการได้หลาย
แนวทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้ าหมายและข้อมูลที่ตอ้ งการเผยแพร่ ซึ่ งสามารถ
เลือกดาเนิ นการได้ดงั นี้
- เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการระบบการจัดการด้านการจัดการพลังงานของ
บริ ษทั ฯ ในวารสารภายใน TG Update และ Intranet THAISphere อย่างต่อเนื่ อง
- จัดทาบอร์ ดนิทรรศการเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานภายใน
- จัดทาโปสเตอร์ เชิญชวนรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
- จัดทาประกาศเสี ยงตามสายเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
4 การควบคุมด้ านปฏิบัติการ
บริ ษทั ฯ จะกาหนดการควบคุมการปฏิบตั ิและการบารุ งรักษาในส่ วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการใช้พลังงานที่มีนยั สาคัญ และจัดทาแผนและวิธีปฏิบตั ิงานของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
จัดทาเอกสารในการทางานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแล้วอาจนาไปสู่ การไม่เป็ นไปตามนโยบาย วัตถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายด้านการจัดการพลังงาน
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แนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการควบคุมการปฏิบตั ิงานโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาการควบคุมดังนี้
- กิจกรรมที่ถูกระบุวา่ ต้องมีการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ควรมีความสอดคล้องกับการใช้พลังงาน
และปริ มาณการใช้พลังงานที่มีนยั สาคัญ
- ตรวจสอบเครื่ องจักร อุปกรณ์ใดที่ตอ้ งมีการบารุ งรักษา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้
พลังงานและปริ มาณการใช้พลังงานที่มีนยั สาคัญ
5.การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการควบคุมการปฏิบตั ิงานโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาการควบคุมดังนี้
- กิจกรรมที่ถูกระบุวา่ ต้องมีการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ควรมีความสอดคล้องกับการใช้พลังงาน
และปริ มาณการใช้พลังงานที่มีนยั สาคัญ
- ตรวจสอบเครื่ องจักร อุปกรณ์ใดที่ตอ้ งมีการบารุ งรักษา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้
พลังงานและปริ มาณการใช้พลังงานที่มีนยั สาคัญ
6.แนวทางในการออกแบบ
บริ ษทั การบินไทย มีแนวทางในการออกแบบโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาการ
ออกแบบได้ดงั นี้
- ตรวจสอบปริ มาณการการใช้พลังงานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพื่อใช้ขอ้ มูลมาออกแบบ
ปรับปรุ งสมรรถนะของเครื่ องจักร อุปกรณ์
- ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการออกแบบ
- ตรวจสอบแบบและพื้นที่การติดตั้งเครื่ องจักร อุปกรณ์
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7. การจัดหาบริการด้ านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และพลังงาน
1.หลักเกณฑ์ในการจัดหาบริ การด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และพลังงาน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาการจัดหาบริ การด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
และพลังงานโดยให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาจัดซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การได้ดงั นี้
- ไม่ใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ อย่างเกินสัดส่ วนที่สมควรในระหว่างการผลิต การใช้งาน
และการกาจัด
- ไม่ก่อให้เกิดความสิ้ นเปลืองแบบสู ญเปล่าอันเนื่ องมาจากการบรรจุหีบห่ออย่างฟุ่ มเฟื อยเกิน
ความจาเป็ น
- ในกรณี ที่เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องเป็ นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน
-

เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุที่สามารถนากลับไป Recycle ได้

2.แนวทางในการจัดหาบริ การด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และพลังงาน
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการจัดหาบริ การด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และพลังงานโดยให้
หน่วยงานต่างๆ พิจารณาจัดซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การได้ดงั นี้
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริ การที่ซ้ื อมาแล้วหรื อที่กาลังจะถูกเสนอขายด้านพลังงาน โดย
ประเมินผลกระทบต่อพลังงาน โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถขอได้จากผูจ้ าหน่ายหรื อผูเ้ สนอขาย
- ตรวจสอบการบริ การที่ได้รับอยูแ่ ล้ว ความสม่าเสมอในการจัดหาให้ โดยประเมินผลกระทบที่
มีต่อพลังงาน โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถขอได้จากบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ
- ตรวจสอบปริ มาณของผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ได้รับอยูแ่ ล้วให้เพียงพอกับความต้องการ
- การจัดทาสัญญาบริ การหรื อการกาหนด TOR เพื่อการจัดซื้ อจัดจ้างใดๆ ควรใส่ ประเด็นด้าน
พลังงานไว้ดว้ ย
- ใช้แบบสอบถามผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจกับการบินไทย โดยถามประเด็นต่างๆ ใน
ด้านพลังงาน เพื่อประเมินว่าบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจกับเรานั้นมีความเข้าใจและมีแนวทางอย่างไรใน
เรื่ องเกี่ยวกับพลังงาน
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8. หลักเกณฑ์ ในการติดตาม วัดผลและประเมินความสอดคล้อง
การปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการติดตามและวัดผลและประเมินระบบการจัดการพลังงานตามระยะเวลา
อย่างสม่าเสมอ โดยดาเนิ นการดังนี้
- ติดตามและวัดผลการดาเนินการประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและ
แผนงานการจัดการพลังงาน โดยกาหนดดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ผลงานการจัดการพลังงาน (Energy
Performance Indicator) ที่เหมาะสมในการเฝ้ าติดตามและบันทึกข้อมูล
- กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานสอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกาหนดอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนความสอดคล้องตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ
- กรณี ที่ใช้เครื่ องมือในการตรวจวัดค่าพลังงาน เครื่ องมือจะได้รับการสอบเทียบ (Calibrated)
ตามมาตรฐานในระดับสากล และบันทึกการสอบเทียบดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้ท้ งั เครื่ องมือ
ของบริ ษทั ฯ และเครื่ องมือของหน่วยงานภายนอก
- ในกรณี ที่การตรวจวัดค่าทางพลังงานที่ตอ้ งใช้หน่วยงานภายนอก บริ ษทั ฯ จะใช้ห้องปฏิบตั ิการ
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานระดับสากล
ขั้นตอนในการติดตาม วัดผลและประเมินความสอดคล้อง
คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงาน ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน และการ
ปฏิ บ ัติ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายด้า นการจัด การพลัง งาน ติ ด ตามและตรวจสอบวิธี ก ารจัด
การพลังงานที่ จดั ทาขึ้ นว่ามี การปฏิ บตั ิงานตามแผนที่ กาหนด และมี การบันทึ กข้อมูลอย่างเหมาะสม
รวมทั้งกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงาน ดาเนิ นการติดตามและวัดผล และพิจารณาประเมิน
ความสอดคล้องของผลการดาเนิ นการตามแผนการจัดการพลังงาน ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมาย รวมทั้งข้อกาหนดตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่ นๆ อย่างสม่ าเสมอตามที่ กาหนด รวมทั้ง
ปฏิบตั ิการแก้ไขกรณี ไม่สอดคล้องแล้วรายงานผลและทบทวนแผนการติดตามและวัดผล
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การตรวจติดตามและวัดผลด้ านการจัดการพลังงานโดยตรวจสอบกับข้ อกฎหมาย
- WW ประสานงานหน่ วยงานเกี่ ย วข้องในการตรวจติ ดตามและตรวจสอบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
- หน่วยงานรับผิดชอบดาเนิ นการตามแผนการจัดการพลังงาน ที่ได้กาหนดไว้และดาเนิ นการ
ตรวจติดตามและวัดค่าต่างๆ ตามที่แผนกาหนดไว้
- กรณี ที่ หน่ วยงานต้องการใช้หน่ วยงานภายนอกบริ ษทั ฯ ในการวัดค่า พลัง งานหน่ วยงาน
ภายนอกที่เข้ามาทาการวัดค่าพลังงานจะต้องได้รับอนุ ญาตหรื อมีใบรับรองจากหน่ วยงานราชการตาม
กฎหมายหรื อตามมาตรฐานสากลและมีเอกสารยืนยันความถูกต้องของการสอบเทียบเครื่ องมือวัดด้วย
- กรณี ที่ ห น่ ว ยงานภายในบริ ษ ัท ฯ ท าการวัด ค่ า พลัง งานเอง หัว หน้า หน่ ว ยงานจะต้อ งท า
แผนการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่ องมือวัด และดาเนิ นการตามแผนที่กาหนด และจะต้องเก็บรักษา
เครื่ องมือวัดให้อยูใ่ นสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็ นผูส้ อบเทียบเครื่ องมือ
วัดจะต้องเป็ นหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงได้ในระดับสากล
- ในกรณี ที่กิจกรรมการดาเนิ นงาน และผลการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรื อ
ข้อก าหนดด้า นการจัด การพลัง งาน ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานต้องด าเนิ นการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง แผนงานให้
กิจกรรมการดาเนินงานการจัดการพลังงานให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
- การติดตามและวัดผลของวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนงานการจัดการพลังงาน
- คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงาน แต่ละพื้นที่ รวบรวมวัตถุประสงค์ เป้ าหมายด้านการ
จัดการพลังงาน และแผนงาน ดาเนิ นการตรวจติ ดตามวัดผลความก้าวหน้าของงานตามวัตถุ ประสงค์
เป้ าหมายและแผนงานหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งประชุมผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
- กรณี ที่แผนงานการจัดการพลังงานล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดหรื อไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายมี แนวโน้ม ที่ จะท าให้ผลในขั้นสุ ดท้า ยไม่ เป็ นไปตามที่ กาหนด หน่ วยงานรั บผิดชอบต้อง
ดาเนินการแก้ไข รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุ งแผนงาน
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การอนุรักษ์ พลังงาน
- ใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดเท่าที่จาเป็ น การประหยัดไฟฟ้ าของพนักงานและบุคลากรที่ทางานใน
บริ ษทั ฯ ทุกคนจะส่ งผลในการประหยัดไฟฟ้ าในภาพรวมของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ตัวอย่างการใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดเท่าที่จาเป็ น มีดงั นี้
- การขึ้นลงบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์: นอกจากเป็ นการประหยัดไฟฟ้ าแล้วยังได้ออกกาลังกายอีก
ด้วยโดยเฉพาะในตอนเช้าการเดินขึ้นลงบันไดที่จอดรถจะเร็ วกว่าการรอลิฟท์เพราะมีคนใช้ลิฟท์เป็ น
จานวนมาก
- การจัดให้มีแสงสว่างเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน: บางพื้นที่อาจมีความสว่างเกินความจาเป็ น
สามารถเอาหลอดไฟออกไปได้ทาให้ลดการใช้ไฟฟ้ าหรื อการจัดสานักงานให้มีแสงสว่างภายนอกเข้ามา
ได้ก็สามารถลดการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟได้
- การปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเมื่อไม่ใช้งาน: อุปกรณ์ในสานักงานที่ควรปิ ดเมื่อไม่ใช้งานเพื่อไม่ให้
สิ้ น เปลืองพลังงานไฟฟ้ า เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายเอกสาร และเครื่ องพิมพ์ (Printer) เป็ นต้น
- ไม่สะสมสิ่ งของให้มีมากเกินความจาเป็ น: นอกจากทาให้ไม่เป็ นระเบียบแล้วยังเป็ นการเพิ่ม
ภาระการทางานของระบบปรับอากาศของอาคาร ทาให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าเพราะสิ่ งของทุกอย่าง
จะมีความร้อนแฝง เมื่อระบบปรับอากาศทางานก็จะต้องทาให้สิ่งของเหล่านั้นเย็นด้วย
- สาหรับสานักงานที่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศชนิดแยกส่ วน ควรงดการทางานนอกเวลาทางาน
ปกติเพราะต้องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่ งต้องใช้พลังงานไฟฟ้ าจานวนมากและเป็ นการใช้
พลังงานอย่างไม่คุม้ ค่า
- การมีจิตสานึกในการประหยัดไฟฟ้ า: การมีจิตสานึกในการประหยัดไฟฟ้ า เช่น เมื่อพบเห็น
การเปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทิ้งไว้ ก็ควรเข้าไปปิ ดหรื อการชักชวนเพื่อนร่ วมงานให้
ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัด เป็ นต้น
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ตารางการประเมิณสั ดส่ วนการใช้ พลังงาน
ระบบปรับอากาศ
ระบบเครื่ องฝึ กจาลองการ
บิน
ระบบเครื อข่ายศูนย์
คอมพิวเตอร์

9,740,102.70 38.53
2,397,305.40

9.48

3,762,100.26 14.88

ระบบไฟฟ้ า

2,365,631.14

9.36

ระบบลิฟท์

287,580.11

1.14

ระบบสุ ขาภิบาล

855,360.00

3.38

ระบบอื่นๆ
รวม

5,870,920.39 23.22
25,279,000.00

100.00

