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โครงการสง่เสรมิการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอาคาร
MEA Energy Saving Building 2017

วนัพธุที ่6 กนัยายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ หอ้ง Eternity Ballroom โรงแรมพลูแมน คงิ เพาเวอร ์กรงุเทพฯ

สมัมนาใหค้วามรู ้
เทคโนโลยรีะบบปรบัอากาศในยคุ 4.0
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หวัขอ้ชีแ้จง

1. กจิกรรมการแขง่ขนัในระดบัที ่2

1.1 เอกสารทีอ่าคารตอ้งจดัทาํ

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสาํนกึ

1.3 การเขา้เยีย่มประเมนิอาคารของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

2. สรปุปฏทินิการแขง่ขนัของโครงการ
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1.1 เอกสารทีอ่าคารตอ้งจดัทํา1.1 เอกสารทีอ่าคารตอ้งจดัทํา

ประเภทรางวลั

เอกสารทีต่อ้งจดัทาํ

1.ขอ้ตกลง 
M&V

2.รายงานผล
การดาํเนนิงาน
ประจํา 2 เดอืน

3.รายงานสรปุการ
วเิคราะหผ์ลประหยดั
และกจิกรรม
ประชาสมัพนัธ์

4.รายงาน
เบือ้งตน้การ
ดาํเนนิกจิกรรม
ดา้นนวตักรรม
พลงังาน

5.รายงานสรปุ
การดาํเนนิ
กจิกรรมดา้น
นวตักรรม
พลงังาน

1. กฟน. อาคาร
ประหยดัพลงังานดี
เลศิ    - -

2. กฟน. อาคาร
ปรบัปรงุดา้น
พลงังานดเีดน่    - -

3. กฟน. อาคาร
นวตักรรมดา้น
พลงังานดเีดน่     

หมายเหต:ุ 1. อาคารทีเ่ขา้ประกวดในรางวลั “อาคารปรบัปรงุดา้นพลงังานดเีดน่” ตอ้งจดัทาํรายงานสรปุการ
วเิคราะหผ์ลประหยดั  เสนอตอ่โครงการดว้ย โดยไมต่อ้งจดัทาํในสว่นของกจิกรรมประชาสมัพนัธ์

2. อาคารทีเ่ขา้ประกวดในรางวลั “อาคารนวตักรรมพลงังานดเีดน่” ทีม่กีารเสนอมาตรการเพือ่
ปรบัปรงุการใชพ้ลงังาน  ตอ้งจดัทาํขอ้ตกลง M&V เสนอตอ่โครงการดว้ย(ถา้ม)ี

1. กจิกรรมการแขง่ขนัในระดบัที ่2

4

ระยะเวลาการสง่เอกสารและการตรวจประเมนิ

เอกสาร
2560 2561

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ขอ้ตกลง M&V สิน้
เม.ย.

2. รายงานเบือ้งตน้การ
ดําเนนิกจิกรรมดา้น
พลงังาน
(สําหรับรางวัลนวัตกรรมพลงังาน
ดเีดน่)

สิน้
เม.ย.

3. รายงานผลการ
ดําเนนิงานประจํา 2 
เดอืน

สิน้
ม.ิย.

สิน้ 
ส.ค.

สิน้
ต.ค.
2560

4. รายงานสรปุการวเิคราะห์
ผลประหยัด และกจิกรรม
ประชาสมัพันธ์

สิน้
ม.ค. 
2561

5. รายงานสรปุการดําเนนิ
กจิกรรมดา้นพลงังาน
(สําหรับรางวัลนวัตกรรมพลงังาน
ดเีดน่)

สิน้
พ.ย.
2560
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การแขง่ขนัในระดบัที ่2 มเีง ือ่นไขทีส่าํคญัทีท่กุอาคารตอ้งรบัทราบดงันี้

 มาตรการทีเ่สนอปรบัปรุง ตอ้งเป็นมาตรการทีส่ามารถตรวจวดัและพสิูจนผ์ลการใช้
พลงังานไดอ้ยา่งชดัเจน

 อาคารจะตอ้งแจง้ใหท้าง มจธ. เขา้รว่มสงัเกตการณ์การเก็บขอ้มลู การใชพ้ลังงาน กอ่น 
และหลงั หากมาตรการใดที ่ทาง มจธ.ไมไ่ดเ้ขา้รว่มร่วมสงัเกตการณ์การเก็บขอ้มูล
กอ่นและหลงัการปรบัปรงุ ทางโครงการจะ ไมน่บัผลประหยดัของมาตรการน ัน้ๆ

 อาคารใดทีย่กเลกิยกมาตรการ ซึง่ทําใหไ้ม่มกีารดําเนินการปรับปรุงการใชพ้ลังงานตาม
มาตรการใดๆ ตามทีไ่ดเ้สนอไว ้ทางคณะกรรมการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่เขา้ไปประเมนิให ้
คะแนน ในสว่นของกจิกรรมดา้นการบรหิารจัดการ รณรงคใ์นอาคาร (ในคะแนนอกี 70% ที่
เหลอื) และถอืวา่การแขง่ขนัในระดบัที ่2 ของอาคารนัน้เป็นโมฆะ

1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก

6

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

 การตดิป้ายตราสญัลกัษณฯ์ เพือ่แจง้ใหพ้นกังานและผูเ้ก ีย่วขอ้ง 
หรอืผูท้ ีม่าใชส้อยในพืน้ของอาคารน ัน้ๆ ไดท้ราบวา่อาคารของทา่นเป็น
อาคารทีม่กีารใชพ้ลงังานทีด่ ีและกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการแขง่ขนัการ
ประหยดัพลงังานซึง่ทกุคนลว้นมสีว่นรว่มในรางวลัทีอ่าคารไดร้บั 
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1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก
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1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

 การจดัสรรพืน้ทีถ่าวร สําหรบัประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจและ
ใหค้วามรูด้า้นพลงังานในรปูแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสมกบัอาคาร เชน่ บอรด์
นทิรรศการ ,ป้ายรณรงค,์ สติก๊เกอร,์ ธงญีปุ่่ น ฯลฯ 

1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก
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1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

 การจดัสรรพืน้ทีถ่าวร สําหรบัประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจและ
ใหค้วามรูด้า้นพลงังานในรปูแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสมกบัอาคาร เชน่ บอรด์
นทิรรศการ ,ป้ายรณรงค,์ สติก๊เกอร,์ ธงญีปุ่่ น ฯลฯ 
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ตวัอยา่งบอรด์กจิกรรมภายในอาคาร

10

ตวัอยา่งป้ายรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน
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ตวัอยา่งป้ายรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน

12

ตวัอยา่งป้ายรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน
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1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก

13

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

        การจดัทาํเสือ้ทมีอนรุกัษพ์ลงังานในรปูแบบตา่งๆ เพือ่สรา้ง
ความรูส้กึรว่มใจเป็นหนึง่เดยีว  เป็นทมีเดยีว และสามารถสรา้งเป็นภาพ
ขา่วได ้รว่มท ัง้เป็นการตอกยํา้ใหท้กุคนทราบวา่เราจะมสีว่นรว่มกนัใน
การแขง่ขนัคร ัง้นีแ้ละทกุคนมสีว่นรว่มในการลดใชพ้ลงังานเพือ่โลก 

1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก

14

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

        มาสคอต&ฑตูพลงังาน  เพือ่สรา้งสสีนั สรา้งความจดจํา สรา้ง
กระแสและกระตุน้ความสนใจในการมสีว่นรว่มของพนกังานท ัง้ภายใน
และภายนอกองคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก

15

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

        Troop เดนิรณรงคใ์นกจิกรรมตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิการจดจําและมี
สว่นรว่มกบักจิกรรมทีท่มีงานจดัขึน้เชน่ รณรงคป์ระหยดัพลงังาน ,นํา
ขยะมาแลกรไีซเคลิ , การใชอ้ปุกรณป์ระหยดัพลงัาน ฯลฯ 

1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก

16

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

        Energy Day หรอืสปัดาหพ์ลงังาน เพือ่สรา้งกระแสกระตุน้ความ
สนใจ และทาํใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของพนกังานท ัง้ภายในและภายนอก
องคก์รอยา่งแทจ้รงิ และเป็นการใหค้วามรูไ้ปพรอ้มกนั โดยสามารถ
จดัทาํเป็นภาพขา่วสง่เสรมิภาพลกัษณข์ององคก์รไดด้ ี 
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1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก

17

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก

18

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ
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1.2 ตวัอยา่งกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสาํนึก

19

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

        นอกจากนีก็้ยงัมกีจิกรรมประกวดแขง่ขนัตา่งๆ ทีส่ามารถทาํได้
เชน่ ประกวดนวตักรรมพลงังาน ,คาํขวญั,โปสเตอร,์รอ้งเพลงแปลง, ซึง่
ควรปรบัใหเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมของพนกังานในแตล่ะอาคาร โดยมี
รางวลัเป็นแรงบนัดาลใจเพือ่สรา้งความสนกุสนานเป็นกนัเอง

1.2 ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธส์รา้งจติสํานกึ

20
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กฟน. อาคารประหยดัดา้นพลงังานดเีลศิ
(อาคารประเภทละ 1 รางวลั รวม 4 รางวลั)

คะแนนผลประหยดั 20% 
+ 

คะแนนแตม้ตอ่ 10% 
+ 

การประเมนิจากกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ70%

(โรงพยาบาล, โรงแรม, สาํนกังาน, ศนูยก์ารคา้)
รางวลั กฟน. อาคารประหยดัพลงังานดเีลศิ

เกณฑก์ารตดัสนิ /การใหค้ะแนน 

การคดิคะแนน และตดัสนิ แยกไปตามแตล่ะ
ประเภทอาคาร

เงนิรางวลั ประเภทอาคารละ 1 ลา้นบาท รวม 4 รางวลั

22

ปจัจยัทีพ่จิารณา การใหนํ้า้หนกั ตวัอยา่งประเด็นยอ่ยทีพ่จิารณา
1. ผลการปรบัปรงุ 20% คะแนนผลประหยดั พจิารณาจากผลประหยดัพลงังานรวมทุก

มาตรการเทยีบกบัการใชไ้ฟฟ้าในปีทีผ่า่นมา 

10% การคดิคะแนนเสรมิจากผลของคา่ MEA Index ทีด่ ี

2. ความนา่สนใจของ
มาตรการ 20%

• เป็นนวตักรรมใหมห่รอืเทคโนโลยใีหม่
• เป็นประโยชนต์อ่สงัคม
• สามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บัอาคารประเภทเดยีวกนัได้
• สามารถดาํเนนิการไดจ้รงิในทางปฏบิตั ิ

3. การมสีว่นรว่มของบคุลากร
ในองคก์ร

25%

• การรบัทราบของบคุลากรท ัว่ถงึท ัง้องคก์ร
• มกีจิกรรมสง่เสรมิและฝึกอบรมใหแ้กพ่นกังานในองคก์ร
• มกีารเผยแพร ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการเพือ่ใหเ้กดิการตืน่ตวั
ภายในองคก์ร
• การใหค้วามรว่มมอืของบคุลากรในองคก์ร
• พนกังานนําความรูไ้ปปฎบิตัไิดจ้รงิ

4. ความต ัง้ใจของทมีงานและ
ฝ่ายบรหิาร

25%

• ความใสใ่จและการใหค้วามสาํคญัตอ่โครงการของฝ่าย
บรหิาร
• การจดัสรรงบประมาณในการดาํเนนิมาตรการอนรุกัษ์
พลงังาน
• การมสีว่นรว่มของพนกังานในการเสนอมาตรการ
• ความกระตอืรอืรน้/ความสมํา่เสมอของคณะทํางานในการ
ดาํเนนิมาตรการ
• ระดบับคุลากรทีเ่ขา้รว่มประชุมกบัโครงการ

รวม 100%

กฟน. อาคารประหยดัพลงังานดเีลศิ
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การใหค้ะแนนผลของการปรบัปรงุ
 มาตรการดา้นการปรบัปรงุ (30%) ประกอบดว้ย

1. เป็นมาตรการทีม่กีารลงทนุ ปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลง อปุกรณ์ และ/หรอื 
อาคาร เพือ่ลดการใชไ้ฟฟ้า

2. เป็นมาตรการทีด่าํเนนิการในชว่ง มนีาคม 60 – พฤศจกิายน 60
3. เป็นมาตรการทีค่ณะกรรมการไดพ้จิารณารบัรองแลว้
4. เป็นมาตรการทีท่างเจา้หนา้ทีโ่ครงการไดเ้ขา้สงัเกตกุารณก์ารเก็บ

สถานะกอ่นและหลงัปรบัปรงุ 

คะแนนผลประหยดั (20%) คดิจาก 

23

24

อาคารปรบัปรุงดา้นพลงังานดเีดน่
(รวมทกุประเภทอาคารม ี1 รางวลั)

พจิารณาเฉพาะ มลูคา่ผลประหยดั (บาท) 
ของอาคารทีท่ําไดส้งูทีส่ดุ

จากทกุอาคารทีเ่ขา้แขง่ขนัรางวลันี้

รางวลั กฟน. อาคารปรบัปรงุดา้นพลงังานดเีดน่รางวลั กฟน. อาคารปรบัปรงุดา้นพลงังานดเีดน่

เกณฑก์ารตดัสนิ /การใหค้ะแนน 

เงนิรางวลั หา้แสนบาท 1 รางวลั
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อาคารนวตักรรมพลงังานดเีดน่
(รวมทกุประเภทอาคารม ี1 รางวลั)

1. นํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการอนรุกัษพ์ลงังานในอาคาร (40 คะแนน)
2. มรีะบบตดิตามควบคมุการใชพ้ลงังานทีท่นัสมยัอยา่งสมบรูณ์ทกุระบบ (10 คะแนน)
3. สามารถเป็นอาคารตน้แบบใหก้บัอาคารอืน่ๆได ้(20 คะแนน)
4. มกีารใชพ้ลงังานทดแทนในอาคารอยา่งจรงิจงั (10 คะแนน)
5. มรีะบบการบรหิารจดัการพลงังานทีช่ดัเจน เป็นรปูธรรม (10 คะแนน)
6. มกีารพฒันาองคก์ร และเขา้แขง่ขนัดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง (10 คะแนน)
7. มทีมีงาน และผูใ้ชพ้ลงังานในอาคาร ทีม่กีารปฏบิตัดิา้นการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งชดัเจนและย ัง่ยนื (10 คะแนน)
8. อาคารเป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานอาคารเขยีว (20 คะแนน)

รวม 130 คะแนน

รางวลั อาคารนวตักรรมดา้นพลงังานดเีดน่

เกณฑก์ารตดัสนิ /การใหค้ะแนน 

เงนิรางวลั หา้แสนบาท 1 รางวลั

26

1.3 การเขา้เยีย่มประเมนิอาคารของ
คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

 คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุฯิ จะเขา้เยีย่มพบผูบ้รหิารและทมีงานของอาคารทีเ่ขา้
แขง่ขนัในระดบัที ่2 เพือ่รับฟังการเสนอผลงานของอาคารในดา้นตา่งๆตามวนัเวลา
และกําหนดการทีท่างโครงการฯ ทีจ่ะไดแ้จง้ใหอ้าคารทราบตอ่ไป

 การเขา้ประเมนิจะประกอบดว้ยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุฯิ พรอ้มคณะทํางานจาก 
กฟน. และ มจธ. รวมไมเ่กนิ 15 ทา่น (โดยทางโครงการฯจะแจง้จํานวนทีแ่น่นอนให ้
ทราบกอ่นการเขา้ตรวจประเมนิ)

 กําหนดการเขา้เยีย่มประเมนิอาคารของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

เดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ ์2561 
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กจิกรรมการเขา้เยีย่มประเมนิในพืน้ที่
ชว่งที ่1 การตอ้นรบั และชีแ้จงเกีย่วกบัอาคาร

การชีแ้จงเกีย่วกบัมาตรการทีด่าํเนนิการดา้น ประหยดัและอนุรกัษพ์ลงังาน
• ทีเ่คยดาํเนนิงานมา
• ทีด่าํเนนิงานในโครงการ
• ทีจ่ะดาํเนนิงานในอนาคต

การกลา่วถงึกจิกรรมดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานทีผ่า่นมา
• ของอาคาร
• ของพนกังาน
• ตอ่ชุมชนและสงัคม

ชว่งที ่2 การเยีย่มชมอาคาร และการดพูืน้ทีป่รบัปรงุตามมาตรการทีท่าํในโครงการ
รวมเวลาเขา้เยีย่มประเมนิแตแ่หง่ละประมาณ 3 ช ัว่โมง

ประมาณเดอืน ม.ค.-ก.พ. 2561

28
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2. สรปุปฏทินิการแขง่ขนัของโครงการ

กจิกรรม
2560 2561

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

1. การนําเสนอมาตร/ดําเนนิการปรับปรงุการใช ้
พลงังาน/การตรวจวัดผลประหยัด
2. คณะกรรมการเขา้ตรวจเยีย่ม
ประเมนิอาคาร
3. แจง้ผลการแขง่ขนั

4. พธิมีอบรางวลั

30
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