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การประกวด กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน
มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

สมัมนาใหค้วามรู ้เร ือ่งแนวทางการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอาคาร 
“โครงการสง่เสรมิการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอาคาร”
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ข ัน้ตอนการประกวดอาคารประหยดัพลงังาน กฟน.
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อาคารสมัคร
เขา้ประกวด

กลั่นกรอง ตรวจวดัและ
ทวนสอบขอ้มลู

ประกาศผล
มอบรางวลัระดบัที ่1

ประกาศผล 
มอบรางวลัระดบัที ่2

อาคารดําเนนิ
การปรับปรงุ

อาคารสง่มาตรการ
ปรับปรงุเพือ่อนุมัติ

ตรวจประเมนิ
และตดัสนิ 5

3

4

พ.ย.60

ม.ีค.60

ม.ีค.- ต.ค.60

ม.ค.-ม.ีค. 61

8 ก.พ.60

สมัมนาให้
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สมัมนาให้
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ชีแ้จงการเขา้รว่มโครงการ ในระดบัที ่2

การแขง่ขนัในระดบัที ่2
 แขง่กบัใคร ?

 แขง่อะไร ?

 ตดัสนิอยา่งไร ?

 แขง่แลว้ไดอ้ะไร ?

 อาคารตอ้งทาํอะไร ?

 ปฏทินิการแขง่ขนั
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แขง่กบัใคร ?

การแขง่ขนัในระดบัที ่2
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แขง่กบัใคร ?

อาคารกลุม่ โรงพยาบาล
1. รพ. ลาดพรา้ว

2. รพ. เปาโล โชคชยั 4

3. รพ. ปิยะเวท

4. รพ. ราชวถิี

5. สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิี

6. รพ.พระน่ังเกลา้

7. รพ. วชิยัเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล

อาคารกลุม่ โรงแรม
1. รร. มริาเคลิ

2. รร. เซน็จรูี ่ปารค์

3. รร. เจา้พระยาปารค์

4. รร. เซน็ทารา แกรนด ์ลาดพรา้ว

5. รร. Central World

6. รร. เซน็จรูีป่ารค์

อาคารกลุม่ สํานกังาน
1. มหานครยปิซมั

2. ธารา สาทร

3. ศนูยร์าชการแจง้วัฒนะ
อาคารรัฐประศาสนภักดี

4. ปตท. พระโขนง

5. ปตท. สํานักงานใหญ ่

6. Energy Complex 

7. ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์สลีม

8. ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์พญาไท

อาคารกลุม่ ศนูยก์ารคา้/
หา้งสรรพสนิคา้

1. เดอะมอลล ์5 ทา่พระ

2. เดอะมอลล ์7 บางแค

3. รเิวอร ์ซติี้

4. ฟอรจ์นูทาวน์

5. King Power ศรวีาร ีคอมเพล็กซ์

6. เดอะ พรอมมานาด

7. King Power ดาวนท์าวน ์คอมเพล็กซ์

8. เดอะมอลล ์บางกะปิ

 รอบแรกเป็นการแขง่กบัตวัเอง

 รอบทีส่องเป็นการแขง่ขนักบัคนอืน่
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แขง่อะไร ?

การแขง่ขนัในระดบัที ่2
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แขง่อะไร ?

ประเภทการแขง่ขนัระดบัที ่2

กฟน. อาคาร
ประหยดัพลงังาน

ดเีลศิ

(รางวลัละ 1 ลา้นบาท 
จํานวน 4 รางวลั)

กฟน. อาคาร
ปรบัปรงุดา้น

พลงังานดเีดน่

(รางวลั 5 แสนบาท 
จํานวน 1 รางวลั)

กฟน. อาคาร
นวตักรรมดา้น
พลงังานดเีดน่

(รางวลั 5 แสนบาท 
จํานวน 1 รางวลั)
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แขง่อะไร ?

ขอ้คดิเห็นจากอาคารทีเ่ขา้รว่มแขง่ขนัใน 4 ปีทีผ่า่นมา
 ลงทนุเยอะ ผลประหยัดก็เยอะ แตแ่ขง่สูอ้าคารทีใ่ชไ้ฟฟ้านอ้ยไมไ่ด ้

ตวัอยา่ง : ทําผลประหยัด 10% เทา่กนั อาคารทีใ่ชไ้ฟฟ้าเดอืนละ 1ลา้นบาท ตอ้งทําผลประหยัดเดอืนละ 1
แสนบาท ขณะทีอ่าคารทีใ่ชไ้ฟฟ้าเดอืนละ 1 แสนบาท ทําผลประหยัดเพยีงเดอืนละ 1 หมืน่บาท

 อาคารทีม่กีารปรับปรงุการใชพ้ลงังานมาอยา่งตอ่เนือ่ง การหามาตรทีทํ่าแลว้เกดิผล
ประหยัดไดม้ากๆ จะทําไดย้าก

โจทยใ์หมจ่าก กฟน.

 อยากใหม้รีางวลัทีแ่ขง่ขนักนัไดท้กุกลุม่
 อาคารทีเ่คยแขง่แลว้ ไดร้างวลัแลว้ สามารถมาแขง่ไดอ้กี โดยแสดงถงึวา่เป็นอาคารที่

พัฒนาตอ่เนือ่ง

ทีม่าของรางวลัใหม่
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แขง่อะไร ?

การตอบโจทย ์เรือ่งรางวลั

30%

70%

รางวลั กฟน.สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน 
(รางวลัละ 1 ลา้นบาท)

คะแนน
จากผลประหยัด

คะแนนจาก การบรหิารจัดการดา้น
พลังงาน ผูใ้ชอ้าคาร ทมีงาน ผูบ้รหิาร 

ระบบ

รางวลัผลประหยัด
เป็นบาท

(รางวัลละ 5 แสนบาท)

รางวลันวตักรรม 
(รางวัลละ 5 แสนบาท)

ทีม่าของรางวลัใหม่
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ตดัสนิอยา่งไร ?

การแขง่ขนัในระดบัที ่2

12

รางวลั
กฟน. อาคารประหยดัพลงังาน

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

คะแนนผลประหยดั 20% 
+ 

คะแนนแตม้ตอ่ 10% 
+ 

การประเมนิจากกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ70%

(โรงพยาบาล, โรงแรม, สาํนกังาน, ศนูยก์ารคา้)

เมือ่อาคารทีผ่า่นหรอืเคยผา่นเกณฑร์ะดบัที1่ แสดงความจํานงจะแขง่ขนัในรอบที ่2 แลว้ จะตอ้งเสนอมาตรการ
ปรบัปรงุอาคารพรอ้มท ัง้จะตอ้งจดัทํารายงานดงันี้

1. ขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน (ขอ้ตกลง M&V) 
2. รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจํา 2 เดอืน 
3. รายงานวเิคราะหผ์ลการประหยดัพลงังาน

รางวลั กฟน. อาคารประหยดัพลงังานดเีลศิ
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ตดัสนิอยา่งไร ?

กฟน. อาคาร
ประหยดัพลงังาน

ดเีลศิ

อาคารกลุม่ โรงพยาบาล
อาคารกลุม่ โรงแรม
อาคารกลุม่ สาํนกังาน
อาคารกลุม่ ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้

การคดิคะแนน และตดัสนิ แยกไป
ตามแตล่ะประเภทอาคาร
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ปจัจยัทีพ่จิารณา การใหนํ้า้หนกั ตวัอยา่งประเด็นยอ่ยทีพ่จิารณา

1. ผลการปรบัปรงุ
20% คะแนนผลประหยดั พจิารณาจากผลประหยดัพลงังานรวมทกุ

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% • ความใสใ่จและการใหค้วามสําคญัตอ่โครงการของฝ่าย
บรหิาร
• การจดัสรรงบประมาณในการดาํเนนิมาตรการอนรุกัษ์
พลงังาน
• การมสีว่นรว่มของพนกังานในการเสนอมาตรการ
• ความกระตอืรอืรน้/ความสมํา่เสมอของคณะทาํงานในการ
ดาํเนนิมาตรการ
• ระดบับคุลากรทีเ่ขา้รว่มประชมุกบัโครงการ

รวม 100%

กฟน. อาคารประหยดัพลงังานดเีลศิ
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การใหค้ะแนนผลของการปรบัปรงุ
 มาตรการดา้นการปรบัปรงุ (30%) ประกอบดว้ย

1. เป็นมาตรการทีม่กีารลงทนุ ปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลง อปุกรณ ์และ/หรอื 

อาคาร เพือ่ลดการใชไ้ฟฟ้า

2. เป็นมาตรการทีด่าํเนนิการในชว่ง มนีาคม 60 – พฤศจกิายน 60

3. เป็นมาตรการทีค่ณะกรรมการไดพ้จิารณารบัรองแลว้

4. เป็นมาตรการทีท่างเจา้หนา้ทีโ่ครงการไดเ้ขา้สงัเกตกุารณ์การเก็บ

สถานะกอ่นและหลงัปรบัปรงุ 

ก. คะแนนผลประหยดั (20%) คดิจาก 

16
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 มาตรการดา้นการปรบัปรงุ (30%) ประกอบดว้ย

ข. คะแนนเสรมิ ผลจากคา่ MEA Index (10%) คดิจาก 

17

1. คดิจากคา่ MEA Index ของอาคารทีย่นืยนัการเขา้แขง่ขนัรอบ 2 
ท ัง้หมด

2. นํามาทาํกราฟแจกแจงความถี ่(ระฆงัควํา่) แลว้ตดัเกรดใหก้บัอาคาร ที่
คา่ MEA Index อยูใ่นชว่งทีด่ที ีส่ดุเป็น A และคา่ทีส่งูสดุเป็น F

A = mean -2sd
B = mean -sd
C = mean
D = Mean +sd
F = mean +2sd

เกรด คะแนน MEA 
Index

A 10.0

B 7.5

C 5.0

D 2.5

F 0.0

การใหค้ะแนนผลของการปรบัปรงุ

18

อาคาร Mean SD
โรงพยาบาล 0.7447 0.1039
โรงแรม 0.8763 0.01767
สาํนกังาน 0.6668 0.2579
ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้ 0.7848 0.1151

คา่ Mean และ SD ของอาคารปีที ่5
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แนวทางการพจิารณาการใหค้ะแนนมาตรการ
และกจิกรรมดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน
 กจิกรรมดา้นการสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม (70%)

1. วสิยัทศัน ์บทบาท ดา้นการสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตอ่

องคก์รและสงัคมโดยรวมของผูบ้รหิาร

2. ความเขม้แข็ง ความกระตอืรอืรน้ ของทมีงานและคนท ัง้องคก์ร ในดา้นการ

อนรุกัษพ์ลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตอ่องคก์รและสงัคม

3. มาตรการ ดา้นการสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ทีผ่า่นมา ที่

ดาํเนนิการอยู ่และทีจ่ะดาํเนนิตอ่ไปในอนาคต

4. กจิกรรมการรณรงค ์ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ท ัง้ภายใน

และภายนอกองคก์ร ทีผ่า่นมา ทีด่าํเนนิการอยู ่และทีจ่ะดาํเนนิตอ่ไปในอนาคต

5. การสง่เสรมิการ รูจ้กัและเขา้ใจในตราสญัลกัษณโ์ครงการ ท ัง้ภายในองคก์รและ

ภายนอกองคก์ร
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 อาคารจะตอ้งสง่แผนการปรบัปรงุอาคาร และวธิวีดัผลประหยดั (ขอ้ตกลง M&V) 
และ/หรอื รายงานเบือ้งตน้ขอ้มลูดาํเนนิกจิกรรมดา้นพลงังาน (สําหรบัรางวลั
นวตักรรมพลงังานดเีดน่) ใหท้างคณะทํางานกอ่นดําเนนิการปรับปรงุ

 อาคารจะตอ้งแจง้ใหค้ณะทํางานไปรว่มสงัเกตการเก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังานกอ่น และ
หลงั การดําเนนิมาตรการปรับปรงุการใชพ้ลงังานของอาคารตามทีไ่ดย้ืน่แผนไว ้

 อาคารสามารถยืน่ แผนการปรับปรงุอาคาร และวธิวีดัผลประหยัด ไดต้ัง้แตเ่ริม่สมัครเขา้
รว่มการประกวดและแขง่ขนั แตจ่ะตอ้งดําเนนิมาตรการตามแผนการปรับปรงุอาคารทีไ่ด ้
แจง้ไว ้ใหเ้สร็จและสามารถวดัผลประหยัดไดไ้มเ่กนิเดอืน พฤศจกิายน 2560

 หากอาคารดาํเนนิมาตรการปรบัปรงุอาคารไปกอ่นการยืน่แผนการปรบัปรงุอาคาร
และวธิวีดัผลประหยดั ใหก้บัทางคณะทาํงาน หรอืไมไ่ดแ้จง้ใหค้ณะทาํงานเขา้
อาคาร เพือ่รว่มสงัเกตการเก็บขอ้มลูกอ่นหรอืหลงั ดาํเนนิมาตรการฯ ทาง
โครงการจะไมน่บัคะแนนจากผลประหยดัของมาตรการน ัน้ๆ

 มาตรการทีเ่สนอปรบัปรงุ ตอ้งเป็นมาตรการทีส่ามารถตรวจวดัและพสิจูนผ์ลการ
ใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งชดัเจน

 อาคารใดทีย่กเลกิหรอืไมม่กีารดาํเนนิการตามมาตรการทีไ่ดเ้สนอไว ้ตาม
ขอ้ตกลง M&V เลย คณะกรรมการขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมเ่ขา้ไปประเมนิใหค้ะแนน 
ในสว่นของกจิกรรมดา้นการบรหิารจดัการ รณรงคใ์นอาคาร (ในคะแนนอกี 70% 
ทีเ่หลอื) และถอืวา่การแขง่ขนัในระดบัที ่2 ของอาคารน ัน้เป็นโมฆะ

ขอ้กาํหนด
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รางวลั
กฟน. อาคารปรบัปรงุ

ดา้นพลงังานดเีดน่

รางวลั
กฟน. อาคารปรบัปรงุ

ดา้นพลงังานดเีดน่
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อาคารปรบัปรุงดา้นพลงังานดเีดน่
(รวมทกุประเภทอาคารม ี1 รางวลั)

พจิารณาเฉพาะ มลูคา่ผลประหยดั (บาท) 
ของอาคารทีท่าํไดส้งูทีส่ดุ

จากทกุอาคารทีเ่ขา้แขง่ขนัรางวลันี้

เม ือ่อาคารทีผ่า่นหรอืเคยผา่นเกณฑร์ะดบัที1่ แสดงความจํานงจะแขง่ขนัในรางวลันี ้จะตอ้งเสนอมาตรการปรบัปรงุ
อาคารพรอ้มท ัง้จะตอ้งจดัทํารายงานดงันี้

1. ขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน (ขอ้ตกลง M&V) 
2. รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจํา 2 เดอืน 
3. รายงานวเิคราะหผ์ลการประหยดัพลงังาน

รางวลั กฟน. อาคารปรบัปรงุดา้นพลงังานดเีดน่รางวลั กฟน. อาคารปรบัปรงุดา้นพลงังานดเีดน่
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กฟน. อาคารนวตักรรม
ดา้นพลงังานดเีดน่

กฟน. อาคารนวตักรรม
ดา้นพลงังานดเีดน่
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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. อาคารเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานอาคารเขยีว (20 คะแนน)

รางวลั อาคารนวตักรรมดา้นพลงังานดเีดน่

เมือ่อาคารทีผ่า่นหรอืเคยผา่นเกณฑร์ะดบัที1่ แสดงความจํานงจะแขง่ขนัในรางวลันี ้จะตอ้งเสนอหวัขอ้การดาํเนนิการ
ดา้นนวตักรรม เทคโนโลย ีความทนัสมยั และความโดดเดน่ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานของอาคาร ทีจ่ะนําเขา้แขง่ขนั 
(อธบิายความเบือ้งตน้เกีย่วกบัหวัขอ้น ัน้ๆ พอสงัเขป) พรอ้มท ัง้จะตอ้งจดัทํารายงานดงันี้

1. หวัขอ้ทีจ่ะนําเขา้แขง่ขนั พรอ้มรายละเอยีดทีแ่สดงถงึแนวคดิ วธิกีาร ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการ
ดาํเนนิการจากหวัขอ้น ัน้ๆ  

2. รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจํา 2 เดอืน (หากเป็นหวัขอ้ หรอืโครงการทีเ่ร ิม่ หรอืกาํลงัดาํเนนิการอยู)่
3. รายงานฉบบัสมบรูณ ์ทีแ่สดงถงึผลสําเร็จ ความโดดเดน่นา่สนใจ ของหวัขอ้ หรอืโครงการทีไ่ดเ้สนอไว้
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เกณฑก์ารตดัสนิอาคารนวตักรรมพลงังานดเีดน่ (คะแนนรวม 130 คะแนน)

1. นํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการอนรุกัษพ์ลงังานในอาคาร (40 คะแนน)
    - ใหท้างอาคารนําเสนอวา่ทําอะไร ผลสมัฤทธิเ์ป็นอยา่งไร
    - ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารลงทนุสงู หรอืเป็นเทคโนโลยชีัน้สงู
    - เป็นนวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีีอ่าคารอืน่ๆไมทํ่า แตอ่าคารเลอืกทีจ่ะนํามาใชเ้พือ่อนุรักษ์พลงังาน

2. มรีะบบตดิตามควบคมุการใชพ้ลงังานทีท่นัสมยัอยา่งสมบรูณท์กุระบบ (10 คะแนน)
 - มรีะบบการตดิตามทีบ่ง่บอกถงึพฤตกิรรมของคนทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังานในอาคาร
 - มรีะบบการตดิตามทีส่ามารถแสดงใหเ้ห็นและสามารถแจง้เตอืนเพือ่ดําเนนิการบํารงุรักษาระบบ
 - มรีะบบ BAS ทีส่ามารถตดิตาม ควบคมุการใชพ้ลงังานในอาคาร และระบบ Data Base

3. สามารถเป็นอาคารตน้แบบใหก้บัอาคารอืน่ๆได ้(20 คะแนน)
    - วธิกีารเผยแพรเ่พือ่ใหอ้าคารอืน่รับทราบไดอ้ยา่งไร

 4. มกีารใชพ้ลงังานทดแทนในอาคารอยา่งจรงิจงั (10 คะแนน)
    - ใชเ้กณฑข์องสถาบนัอาคารเขยีว (Existing Building): ใชพ้ลงังานทดแทนเพือ่ผลติไฟฟ้าใหไ้ดเ้ป็นมลูคา่รอ้ยละ 0.5-3.5
       ของคา่ใชจ้า่ยพลงังานในอาคารตอ่ปี

5. มรีะบบบรหิารจดัการพลงังานทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม (10 คะแนน)
- มโีครงสรา้งคณะทํางานดา้นการจัดการพลงังานอยา่งชดัเจน
- มรีะบบทีแ่สดงสถานะการใชพ้ลงังานในอาคาร และระบบ Data Base เพือ่การวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน

6. มกีารพฒันาองคก์ร และเขา้แขง่ขนัดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง (10 คะแนน)
7. มทีมีงานและผูใ้ชพ้ลงังานในอาคาร ทีม่กีารปฏบิตัดิา้นการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งชดัเจนและย ัง่ยนื (10 คะแนน)

- (ขอ้ 6 และ 7) แสดงถงึความพรอ้ม ความเอาใจใส ่กระตอืรอืรน้ การไมห่ยดุยัง้ในการพัฒนาองคก์ร ในดา้นการอนุรักษ์พลงังาน
- (ขอ้ 6 และ 7) คณะกรรมการเขา้ตรวจประเมนิ ณ อาคาร

8. อาคารเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานอาคารเขยีว (20 คะแนน)
     - ใชเ้กณฑม์าตรฐานอาคารเขยีว (Existing Building)        

รางวลั อาคารนวตักรรมดา้นพลงังานดเีดน่
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การเยีย่มประเมนิ
ใหค้ะแนนอาคาร



กจิกรรมการเขา้เยีย่มประเมนิในพืน้ที่

ชว่งที ่1 การตอ้นรบั และชีแ้จงเกีย่วกบัอาคาร

การชีแ้จงเกีย่วกบัมาตรการทีด่าํเนนิการดา้น ประหยดัและอนรุกัษพ์ลงังาน
• ทีเ่คยดาํเนนิงานมา
• ทีด่าํเนนิงานในโครงการ
• ทีจ่ะดาํเนนิงานในอนาคต

การกลา่วถงึกจิกรรมดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานทีผ่า่นมา
• ของอาคาร
• ของพนกังาน
• ตอ่ชุมชนและสงัคม

ชว่งที ่2 การเยีย่มชมอาคาร และการดพูืน้ทีป่รบัปรงุตามมาตรการทีท่าํในโครงการ

รวมเวลาเขา้เยีย่มประเมนิแตแ่หง่ละประมาณ 3 ช ัว่โมง

ประมาณเดอืน พ.ย.2560

27
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แขง่แลว้ไดอ้ะไร ?

การแขง่ขนัในระดบัที ่2



29

แขง่แลว้ไดอ้ะไร ?

กฟน. อาคาร
ประหยดัพลงังาน

ดเีลศิ

อาคารกลุม่ โรงพยาบาล
อาคารกลุม่ โรงแรม
อาคารกลุม่ สาํนกังาน
อาคารกลุม่ ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้

ที ่1 ของแตล่ะกลุม่ ไดร้บัเงนิรางวลั 1ลา้นบาท
โลร่างวลัดเีลศิ และป้ายตดิทีอ่าคาร

อนัดบัถดัมา ของแตล่ะกลุม่ ไดร้บัโลร่างวลั
ดเีดน่ และป้ายตดิทีอ่าคาร

(หรอือาจจะไมไ่ดร้บัอะไรเลย)
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แขง่แลว้ไดอ้ะไร ?

กฟน. อาคาร
ปรบัปรงุดา้น

พลงังานดเีดน่
ไมแ่บง่กลุม่อาคาร

ที ่1 ไดร้บัเงนิรางวลั 5 แสนบาท
โลร่างวลั และป้ายตดิทีอ่าคาร
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แขง่แลว้ไดอ้ะไร ?

กฟน. อาคาร
นวตักรรมดา้น
พลงังานดเีดน่

ไมแ่บง่กลุม่อาคาร

ที ่1 ไดร้บัเงนิรางวลั 5 แสนบาท
โลร่างวลั และป้ายตดิทีอ่าคาร

ประโยชนท์ีอ่าคารทีเ่ขา้รว่มการประกวดและแขง่ขนัจะไดร้บั

ในการแขง่ขนัรอบที ่2
ภายในองคก์ร

 สรา้งความมสีว่นรว่มทกุสว่น ในงานอนุรักษ์พลงังาน
 เสรมิสรา้งความสามคัค ีเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวในองคก์ร ความภาคภมูใิจดว้ยกจิกรรมดา้น

พลงังานและสิง่แวดลอ้ม
 กระตุน้และปลกูฝงัจติสํานกึดา้นการอนุรักษ์พลงังาน ใหก้บัคนในองคก์ร
 เสรมิสรา้งและพฒันาบคุคลากร ทีม่คีณุภาพและมคีวามแข็งแกรง่
 เห็นความสําคญัและมขีอ้มลูดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานอยา่งครบถว้น มรีะบบ สามารถ

นําไปสูก่ารทําแผนอนุรักษ์พลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพ
 สรา้งระบบการจัดการอนุรักษ์พลงังานในองคก์รทีย่ ัง่ยนื
 กลา้วไปสูอ่งคก์รทีป่ระกวดและแขง่ขนัการอนุรักษ์พลงังานในลําดับตอ่ไป

สงัคมภายนอกองคก์ร

 สรา้งภาพลกัษณท์ีด่ทีางดา้นการอนุรักษ์พลงังาน สําหรับองคก์ร
 สรา้งชือ่เสยีงและการเป็นทีรู่จ้กักบัสงัคมวงกวา้ง
 โฆษณาประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ดา้นการใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
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FacebookWebsite
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