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ปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ ากว่าหกสิบล้านเมกะจูล
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4

ผชอ.02348

นายวิฑูรย์  หล้าเมละ

เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของอาคาร
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ข้ันตอนท่ี 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

รูปท่ี 1-1  ผังโครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน

83



1.2  การแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และอ านาจหน้าท่ึความรับผิดชอบ

(ใส่เอกสารค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ)

รูปท่ี 1-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานและคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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หมายเหตุ : การแต่งต้ังคณะท างานในหน่วยงานเป็นหน้าท่ีโดยต าแหน่งการบริหารซ่ึงมีการหมุนเวียนตามวาระของช่วงกรอบ

เวลาในการท างานจึงไม่สามารถระบุช่ือบุคคลได้

รูปท่ี 1-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานและคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(ใส่เอกสารค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
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1.3 วิธีการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …1.. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ …1.. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) สถานีวิทยุ FM 88.5 

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะท างานฯ วิธีการท่ี 1)

(ก) ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานกองอาคารสถานท่ี 

      เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้
ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ให้กับ
พนักงานในองค์กรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง

เพ่ือแสดงการเผยแพร่อย่างท่ัวถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการ
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รูปท่ี 1-3  ภาพการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆ เพ่ิมเติม

(ข) ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM 88.5
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ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น

ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น

ระดับ

คะแนน

นโยบายการอนุรักษ์

พลังงาน

การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจ

ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการสนับสนุน

เป็นคร้ังคราวจากฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

รายงานโดยตรงต่อคณะ 

กรรมการจัดการพลังงาน 

ซ่ึงประกอบด้วยหัวหน้า

ฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการอนุรักษ์

พลังงานเป็นช่องทาง

หลักในการด าเนินงาน

แจ้งผลการใช้พลังงาน

จากมิเตอร์ย่อยให้แต่ละ

ฝ่ายทราบ แต่ไม่มีการ

แจ้งถึงผลการประหยัด

ให้พนักงานรับทราบ

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 

และให้มีการประชา 

สัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้ม

ทุนเป็นหลักใน

การพิจารณาการ

ลงทุน

2

ไม่มีการก าหนดนโยบายท่ี

ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

รายงานต่อคณะกรรมการ

เฉพาะกิจ แต่สายงาน

บังคับบัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เป็นผู้ด าเนินการ

ท ารายงานติดตาม

ประเมิน ผล โดยดูจาก

มิเตอร์ให้คณะ กรรมการ

เฉพาะกิจเข้ามาเก่ียวข้อง

กับการต้ังงบประ มาณ

จัดฝึกอบรมให้พนักงาน

รับทราบเป็นคร้ังคราว

ลงทุนโดยดู

มาตรการท่ีมี

ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว

1

ไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีท าไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมี

ขอบเขตหน้าท่ีความ

รับผิดชอบจ ากัด

มีการติดต่ออย่างไม่เป็น

ทางการระหว่างวิศวกร

กับผู้ใช้พลังงาน 

(พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้าน

ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน

เพ่ือใช้กันภายในฝ่าย

วิศวกรรม

แจ้งให้พนักงานทราบอย่าง

ไม่เป็นทางการเพ่ือส่งเสริม

การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

พิจารณาเฉพาะ

มาตรการท่ีลงทุนต่ า

0

ไม่มีนโยบายท่ี ชัดเจน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงาน

ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้

พลังงาน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูล

และบัญชีการใช้พลังงาน

ไม่มีการสนับสนุนการ

ประหยัดพลังงาน

ไม่มีการลงทุนใดๆ

ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ การ

ใช้พลังงาน
หมาย

เหตุ:

    ตารางด้านบนได้

   จากท้ังหมด..........1,106.........คน คิดเป็นร้อยละ ......67.99.......

4

มีการจัดองค์กรและเป็น

โครงสร้างส่วนหน่ึงของ

ฝ่ายบริหารก าหนดหน้าท่ี

ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน

3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ก็สามารถน ามาใช้แทน

2. ในกรณีท่ีอาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบท่ีสอง ในข้ันตอนน้ีอาคารควบคุมจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการก็ได้ หากด าเนิน

   การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเน่ืองทุกๆปี จะท าให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ดีย่ิงข้ึน

1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นประเมินจาก...5..คณะ ศูนย์ ส านัก ของจ านวนท้ังหมด...5...คณะ ศูนย์ ส านัก   

       หรือบุคลากรจ านวน..752...คน

ตารางท่ี 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร

มีการประสานงาน

ระหว่างผู้รับผิดชอบ

ด้านพลังงาน และ

ทีมงานทุก ระดับอย่าง 

สม่ าเสมอ

ก าหนดเป้าหมายท่ี

ครอบคลุม ติดตามผล หา

ข้อผิดพลาดประเมินผล 

และควบคุมการใช้

งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์คุณค่าของ

การประหยัดพลังงาน และ

ผลการด าเนินงานของการ

จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณ

โดยละเอียด โดย

พิจารณาถึง

ความส าคัญของ

โครงการ

มีนโยบายการจัด

การพลังงานจากฝ่ายบริหาร

และถือเป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายของบริษัท
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ข้ันตอนท่ี 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสถานภาพการใช้

พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปน้ี

เพ่ือแสดงเจตจ านงและความมุ่งม่ันในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้ก าหนด

ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

รูปท่ี 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

       เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ด าเนินการ

เผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

        วิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน             

ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …1.. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ …1.. คร้ัง  ช่วงเวลา…07.30 น.

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน ปีละ …1.. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) สถานีวิทยุ FM 88.5

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงานในองค์กรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง

(ก)  การประชุมพนักงาน และการติดประกาศ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพ่ือแสดงการเผยแพร่อย่างท่ัวถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการ
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(ข) ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย

รูปท่ี 3-2  ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

(ก) การประเมินระดับองค์กร

(ข) การประเมินระดับการบริการ

(ค) การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์

โดยมีแนวทางด าเนินการดังต่อไปน้ี

4.1 การประเมินระดับองค์กร

ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน

    การใช้พลังงานไฟฟ้า

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ข.

รูปท่ี 4-1  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) รายเดือน ปี 2563 และ 2564

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

450,000.00

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

2563

2564
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การใช้พลังงานความร้อน

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ค.

การใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ง.

รูปท่ี 4-3  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2563 และ 2564

รูปท่ี 4-2  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิงรายเดือน ปี 2563 และ 2564

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน
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หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก จ.

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ฉ.

รูปท่ี 4-5 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ปี 2563 และ 2564

รูปท่ี 4-4 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)  ปี 2563 และ 2564

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2563

2564
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หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก จ และ ฉ

รูปท่ี 4-6 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน ท้ังสองปี

สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2563 สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2564

ให้ใส่กราฟวงกลม (Pie Chart) 

แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

ไฟฟ้า 

100%

ความรอ้น          

0%

ปี 2564

ไฟฟ้า

ความรอ้น

ไฟฟ้า 

100%

ความรอ้น

0%

ปี 2563

ไฟฟ้า

ความรอ้น
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4.2 การประเมินระดับการบริการ

                         4.2.1  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของพ้ืนท่ีใช้สอย (ทุกกรณี)

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

ม.ค.-63 93,259.40 - ม.ค.-64 93,259.40 -

ก.พ.-63 93,259.40 - ก.พ.-64 93,259.40 -

มี.ค.-63 93,259.40 - มี.ค.-64 93,259.40 -

เม.ย.-63 93,259.40 - เม.ย.-64 93,259.40 -

พ.ค.-63 93,259.40 - พ.ค.-64 93,259.40 -

มิ.ย.-63 93,259.40 - มิ.ย.-64 93,259.40 -

ก.ค.-63 93,259.40 - ก.ค.-64 93,259.40 -

ส.ค.-63 93,259.40 - ส.ค.-64 93,259.40 -

ก.ย.-63 93,259.40 - ก.ย.-64 93,259.40 -

ต.ค.-63 93,259.40 - ต.ค.-64 93,259.40 -

พ.ย.-63 93,259.40 - พ.ย.-64 93,259.40 -

ธ.ค.-63 93,259.40 - ธ.ค.-64 93,259.40 -

รวม - - รวม - -

เฉล่ีย 93,259.40 - เฉล่ีย 93,259.40 -

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง (ตารางเมตร)

8.50

226,806.00 8.76

177,991.00

10.02

8.60

259,484.95

240,540.41 9.29

                  ตารางท่ี 4.1 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในรอบปี 2563 และปี 2564

242,511.00 9.36

211,015.00 8.15

222,832.00

6.87

288,494.00

2,886,484.95 -

11.14

220,253.00

257,657.00 9.95

357,754.01

เดือน

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ี

ใช้งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/ตารางเมตร)

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

180,734.00 6.98

240,952.99 9.30

13.81

เดือน

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้

งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/ตารางเมตร)

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

251,836.00 9.72

242,589.00

358,538.01

5.33

6.36

9.36

11.50

13.05

13.84

433,729.00

298,016.00

338,154.00

138,058.00

164,806.00

10.52

16.92

11.73

16.74

16.56

-

10.90

303,995.25

428,916.00

438,300.01

282,348.01

272,653.00

3,647,943.03
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รูปท่ี 4-7 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC : MJ/m2) ในรอบปี 2563 และปี 2564

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

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

MJ/ตารางเมตร ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2563 และปี 2564

ปี2563

ปี2564
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4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

                การค้นหาการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ด าเนินการโดยการตรวจวัดหา

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลักท่ีมีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังน้ี
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ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ 12,000 Btu/hr 25 14 2,500 35,156.25 0.96 1.25 kW/tr 1.65 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ 24,000 Btu/hr 68 14 2,500 191,250.00 5.24 1.25 kW/tr 1.65 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ 28,000 Btu/hr 43 14 2,500 141,093.75 3.87 1.25 kW/tr 1.65 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ 32,000 Btu/hr 72 13 2,500 270,000.00 7.40 1.25 kW/tr 1.65 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ 36,000 Btu/hr 118 13 2,500 497,812.50 13.65 1.25 kW/tr 1.65 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ 48,000 Btu/hr 20 12 2,500 112,500.00 3.08 1.25 kW/tr 1.65 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ 60,000 Btu/hr 3 13 2,500 24,468.75 0.67 1.45 kW/tr 1.80 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ Invertor 12,000 Btu/hr 46 2 2,500 56,925.00 1.56 1.1 kW/tr 1.25 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ Invertor 18,000 Btu/hr 65 2 2,500 120,656.25 3.31 1.1 kW/tr 1.25 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ Invertor 24,000 Btu/hr 222 2 2,500 549,450.00 15.06 1.1 kW/tr 1.25 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ Invertor 30,000 Btu/hr 62 2 2,500 191,812.50 5.26 1.1 kW/tr 1.25 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ Invertor 36,000 Btu/hr 77 2 2,500 285,862.50 7.84 1.1 kW/tr 1.25 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ Invertor 42,000 Btu/hr 14 2 2,500 66,150.00 1.81 1.2 kW/tr 1.25 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ Invertor 48,000 Btu/hr 7 2 2,500 37,800.00 1.04 1.2 kW/tr 1.25 kW/tr

ระบบปรบัอากาศ เครือ่งปรบัอากาศ Invertor 60,000 Btu/hr 30 2 2,500 210,937.50 5.78 1.25 kW/tr 1.45 kW/tr

ระบบแสงสวา่ง หลอด LED 18 W 9,986 2 3,500 489,314.00 13.41 7.00 W/m2 8.00 W/m2

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

ตารางท่ี 4.4 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน     ช่ือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก
ขนาด หน่วย

พิกัด

หมายเหตุจ านวน

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

อายุการใช้

งาน (ปี)
ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี)

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ
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ระบบแสงสวา่ง หลอดฟลอูอเรสเซ็นต์ 36 W 675 16 3,500 54,337.50 1.49 14.00 W/m2 16.00 W/m2

ระบบแสงสวา่ง หลอดฟลอูอเรสเซ็นต ์T5 28 W 1,086 5 3,500 57,015.00 1.56 14.00 W/m2 16.00 W/m2

ระบบแสงสวา่ง คอมแพคฟอูอเรสเซนต ์ 18 W 1,023 14 3,500 32,224.50 0.88 14.00 W/m2 16.00 W/m2

ระบบแสงสวา่ง หลอดเมทลัฮารไ์ลต์ 400 W 53 10 3,600 40,926.60 1.12 14.00 W/m2 16.00 W/m2

อ่ืนๆ ป้ัมน า้ 3,730 W 27 11 2,500 50,355.00 1.38 23.00 GPM/kW 19.00 GPM/kW
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ไม่มีการใช้

หมายเหตุ : ให้ด าเนินการบันทึกเฉพาะเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีนัยส าคัญ

หน่วยหน่วย ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง

อายุการใช้

งาน (ปี)

ปริมาณการ

ใช้พลังงานความ

ร้อน

(เมกะจูล/ปี)

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ

ตารางท่ี 4.5 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน

    ช่ือ

เคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จ านวน

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

การใช้เช้ือเพลิง

หมายเหตุ
ขนาด หน่วย

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ชนิด

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน
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ข้ันตอนท่ี 5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อาคารควบคุมได้ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังต่อไปน้ี

5.1 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน กรณีมี 1 บริการ

     เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน กรณีมี 1 บริการ

ค่าเป้าหมาย

          10

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ 9.75

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ และมีหลายบริการให้

ระบุให้ครบตามบริการท่ีอาคารด าเนินการ

ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลังงานท่ีใช้เดิม

การก าหนดเป้าหมาย
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กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเช้ือเพลิง บาท/ปี

ด้านไฟฟ้า

1 116,424.00 495,843.27 3.19 209,000            0.42        

รวมด้านไฟฟ้า 116,424.00 495,843.27 3.19 209,000.00

ด้านความร้อน
1
2
3

รวมด้านความร้อน

หมายเหตุ: 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีท่ีผ่านมา

2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 4.26 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (ปี 2564)

3. อัตราค่าเช้ือเพลิง - บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2564)

ระยะ

เวลา

คืนทุน (ปี)

ตารางท่ี 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในรอบปี 2564

ร้อยละ

ผลประหยัด

เงินลงทุน

(บาท)

เป้าหมายการประหยัด
ล าดับ

ท่ี
มาตรการ

บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน

ไฟฟ้า เช้ือเพลิง

ไมม่กีารใชพ้ลังงานดา้นความรอ้นทีห่น่วยงาน
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เร่ิมต้น ส้ินสุด

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

1 บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน เพ่ิมประสิทธิภำพและยืดอำยเุคร่ืองปรับอำกำศ ม.ค.-64 ก.ย.-64 209,000 นำยชำยญำพร  ย ัง่ยืน

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบมาตรการ

ตารางท่ี 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจ าปี 2564

ล าดับ

ท่ี
มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
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เร่ิมต้น ส้ินสุด

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบมาตรการ

ตารางท่ี 5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ประจ าปี 2564

ล าดับ

ท่ี
มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไมม่กีารใชพ้ลังงานดา้นความรอ้นทีห่น่วยงาน
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1) มาตรการล าดับท่ี : 1

2) ช่ือมาตรการ : บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: : นายชายญาพร  ย่ังยืน ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีเทคนิค

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: : เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง : 528 เคร่ือง

6) สถานท่ีปรับปรุง: : อาคารเรียนและส านักงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7) สาเหตุการปรับปรุง: : เคร่ืองปรับอากาศมีมีประสิทธิภาพการท างานลดลง และมีการใช้พลังงานเพ่ิมมากข้ึน 

อีกท้ังมีฝุ่นละอองเกาะติดท่ีแผ่นกรองอากาศจ านวนมาก

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ - 116,424.00 495,843.27

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง - 2,328,480.00 9,916,865.36

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง - 2,212,056.00 9,421,022.09

11) เงินลงทุนท้ังหมด 209,000.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.42 ปี

13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

ตรวจเช็คท าความสะอาด บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ซ่ึงด าเนินการโดยจ้างเหมาบริษัทภายนอก

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

ประเมินผลประหยัดโดยการค านวณ

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
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15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ

เคร่ือง n 528

kW W 2.8

ช่ัวโมง h 7.0

% F 90.0

วันท่ีใช้งานต่อปี วัน D 250.0

ผลประหยัดภายหลังการบ ารุงรักษา % S 5.0

อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ียต่อหน่วย บาท B 4.26

kWh/y Ei 2,328,480.0   

kWh/y Es 116,424.0      

คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้;  (Es x B) บาท/ปี Bs 495,843.3      

พลังงานท่ีใช้ก่อนปรับปรุง;   n x W x h x D x (F/100)

พลังงานท่ีสามารถประหยัดได้;  (S x Ei)/100

รายการข้อมูลประกอบการค านวณ

จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ

ช่ัวโมงใช้งานต่อวัน 

แฟกเตอร์การท างาน

ก าลังไฟฟ้าต่อเคร่ือง
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1) มาตรการล าดับท่ี:

2) ช่ือมาตรการ:

3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ต าแหน่ง

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:

5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:

6) สถานท่ีปรับปรุง:

7) สาเหตุการปรับปรุง:

ลิตร/ปี เมกะจูล/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง

11) เงินลงทุนท้ังหมด บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน ปี

13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(ส าหรับมาตรการด้านความร้อน)

ไมม่มีาตรการดา้นความรอ้นทีห่น่วยงาน

ไมม่มีาตรการดา้นความรอ้นทีห่น่วยงาน
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5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

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

1 ระบบการจัดการพลังงานในอาคาร ตัวแทนทุกหน่วยงาน P นายธนะโชค  สันต์สวัสด์ิ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบหลักสูตร/กิจกรรม

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

1 กีฬาประเพณี Save The Earth กองอาคารสถานท่ี P นายธนะโชค  สันต์สวัสด์ิ

2 ธนาคารรีไซเคิล บุคลากรทุกคน P P P เบญจวรรณ   ฉิมบุญมา

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบหลักสูตร/กิจกรรม

ตารางท่ี 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2564

ล าดับท่ี หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าอบรม
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ตารางท่ี 5.5 แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2564

ล าดับท่ี หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าอบรม
เดือน

ผู้รับผิดชอบ
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5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

     วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …1.. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….... คน เดือนละ …1.. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ)…………

เพ่ือแสดงการเผยแพร่อย่างท่ัวถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการ

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

      เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมด าเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

(ก) ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ส านักงานกองอาคารสถานท่ี 
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รูปท่ี 5-1 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(ค) การอบรมเร่ืองระบบการจัดการพลังงานในอาคาร ภาคปฏิบัติ

(ข) การอบรมเร่ืองระบบการจัดการพลังงานในอาคาร
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ข้ันตอนท่ี 6 การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
          การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม

          และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6.1 ผลการติดตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

คณะท างานด้านการจัดการพลังงานได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน

อนุรักษ์พลังงนท่ีก าหนดไว้ โดยผลการด าเนินการสรุปได้ดังต่อไปน้ี

ล ำดบัท่ี มำตรกำร หมำยเหตุ

บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน           ด ำเนินกำรตำมแผน

          ไมไ่ดด้  ำเนินกำร เน่ืองจำก

         ล่ำชำ้ เน่ืองจำก

          ด ำเนินกำรตำมแผน

          ไมไ่ดด้  ำเนินกำร เน่ืองจำก

         ล่ำชำ้ เน่ืองจำก

ตารางท่ี 6.1 สรุปผลการติดตามการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

สถำนภำพกำรด ำเนินกำร

1

บ ำรุงรักษำไดต้ำมแผน เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด-19

บำงหอ้ง ไมส่ำมำรถเขำ้ท ำกำร
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ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลังงาน

ท่ีใช้เดิม

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการท่ี 1

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการท่ี 2

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการท่ี 3

หมายเหตุ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางท่ี 6.2  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

การติดตามการด าเนินการ
แผนการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ท่ีเกิดข้ึนจริง

10 4.96

9.75 9.29
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ช่ือมาตรการ: บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

มาตรการล าดับท่ี: 1 จากจ านวนท้ังหมด: 1 มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

ม.ค. 63-ก.ย. 63 ม.ค. 63 -พ.ย. 63 แล้วเสร็จ 209,000.00 215,000.00 116,424.00 495,843.27 143,287.51 610,253.45

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ : บางอาคารหรือบางห้อง ไม่สามารถเข้าท าการบ ารุงรักษาได้ตามแผนท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ควรวางแผนเข้าเข้าด าเนินการและประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้า

ตารางท่ี 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง

ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ช่ือมาตรการ:

มาตรการล าดับท่ี: จากจ านวนท้ังหมด: มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

ตารางท่ี 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านความร้อน

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง

เช้ือเพลิง เช้ือเพลิง

ไมม่กีารใชพ้ลังงานความรอ้นทีห่น่วยงาน
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6.2 ผลการติดตามการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ล าดับ

ท่ี
ช่ือหลักสูตร/กิจกรรม

จ านวน

ผู้เข้าอบรม
หมายเหตุ

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

      ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

      ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

      ล่าช้า เน่ืองจาก

เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด-19

2 กีฬาประเพณี Save The Earth 1000

3 ธนาคารรีไซเคิล 200

เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ตารางท่ี 6.5   สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการด าเนินการ

1 ระบบการจัดการพลังงานใน

อาคาร

40

เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด-19
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ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(ใส่เอกสารค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ)

รูปท่ี 7-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

รูปท่ี 7-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(ใส่เอกสารค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ)
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7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

     วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …1.. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ …... คร้ัง  

   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ 1.. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …FM 88.5.. 

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานให้กับพนักงาน ในองค์กร

ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง

(ก)  การติดประกาศประชาสัมพันธ์ ส านักงานกองอาคารสถานท่ี 

 เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

เพ่ือแสดงการเผยแพร่อย่างท่ัวถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการ
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆ เพ่ิมเติม

รูปท่ี 7-2 เผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(ค)   การประชุมพนักงาน

(ข)   สถานีวิทยุ FM 88.5
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7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองค์กร

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ท่ีระบุ  

    โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างาน

2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้าน  

    การจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

2. การประเมินสถานภาพ 1. ผลการประเมินการด าเนินงานด้านพลังงานท่ีผ่าน โดยใช้  

    การจัดการพลังงานเบ้ืองต้น     ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management

    Matrix)

2. อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  

2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้  

    บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน

รายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก าหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร  

2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ  

3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์  

4. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ 1. มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน  

    พลังงาน 2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า  

3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน  

4. แผนการฝึกอบรม  

5. แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

6. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลการด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  

 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน  

     เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ  

   แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ  

   แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านความร้อน

5. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนฝึกอบรม  

6. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนกิจกรรมเพ่ือ  

    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

7. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน  

    พลังงาน     องค์กร

2. รายงานผลการตรวจประเมิน  

3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข 1. แผนการทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน  

   ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไข  

    ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด

ลงชื่อ.................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ)

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
วันที่ ............./................/.....................
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ข้ันตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

     อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการด าเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ...(จ านวน  2 คร้ัง)....

รวมท้ังได้น าข้อมูลท่ีได้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง

ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน

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

1 

2 

คร้ังท่ี เดือน พ.ศ.

คร้ังท่ี เดือน พ.ศ.

คร้ังท่ี เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ : กรณีอาคารด าเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ให้ระบุเพ่ิมเติม

ตารางท่ี 8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2564

คร้ังท่ี

ปี 2564

เดือน
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รูปท่ี 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1/2564

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-2 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1/2564

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-3 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1/2564

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-4 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 2/2564

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-5 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 2/2564

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-6 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 2/2564

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน


2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น  การด าเนินการล่าช้า ปรับแผนการด าเนินการ สถานการณ์โควิด-19

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน


4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



การประเมินยังไม่ละเอียดและ

ครอบคลุม เน่ืองจากขาดเคร่ืองมือวัด ขอรับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ สถานการณ์โควิด-19

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
 สถานการณ์โควิด-19

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ

และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลังงาน


แผนการท างานกับการปฏิบติจริง 

ไม่สอดคล้องกัน

ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องให้

ชัดเจน
สถานการณ์โควิด-19

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน  การด าเนินการล่าช้า ปรับแผนการด าเนินการ สถานการณ์โควิด-19

หมายเหตุ

ตารางท่ี 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2564

ผลการทบทวน
ข้ันตอน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง
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8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

      ติดประกาศ       โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …1. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ..... คร้ัง  ช่วงเวลา ......

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ...... คน เดือนละ …1.. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ)........

เพ่ือแสดงการเผยแพร่อย่างท่ัวถึง ควรแสดงการเผยแพร่มากกว่า 1 วิธีการ

           หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการ

พลังงานให้กับพนักงานในองค์กรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆ เพ่ิมเติม

          เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ขององค์กร โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

รูปท่ี 8-2  ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(ก) การประชุมพนักงาน (ข) การติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานกองอาคารสถานท่ี
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ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก.

ข้อมูลการใช้อาคาร



ข้อมูลการใช้อาคาร

    ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร (ส าหรับอาคารทุกประเภท)

ช่ัวโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 อาคาร ส านักงานอธิการบดี 2514 12 345 2,277 1,851 4128 4128

2 อาคาร ปฎิบัติการวิทยาศาตร์ 2541 8 345 1101 2043 3144 3144

3 อาคาร เรียน3 2514 12 345 1,449 1,773 3221.5 3221.5

4 อาคาร คณะมนุษยศาสตร์ 2514 12 345 1,852 962 2813.5 2813.5

5 อาคาร เรียน 5 2514 12 345 240 1,065 1305 1305

6 อาคาร 8(ภาควิชาพลศึกษา) 2524 12 345 114 1000 1114 1114

7 อาคาร 9(ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์) 2505 12 345 651 1,223.00 1874 1874

8 อาคาร 10 (ภาควิชาดนตรี) 2515 8 345 896.00 304 1200 1200

9 อาคาร เก็ดถวา (ศิลปะ) 2554 8 345 72 72 72

10 อาคาร  วิทยาศาตร์(ฟิสิกส์+ชีววิทยา) 2523 8 345 794 962 1756 1756

11 อาคาร ปฎิบัติการพลศึกษา 2555 12 345 114 1586 1700 1700

12 อาคาร เรียนปฏิบัติภาควิชาคหกรรม 2514 8 345 484.00 484 484

13 อาคาร เทพรัตนราชสุดา 2550 8 345 1486 924.00 2410 2410

14 อาคาร  คณะวิทยาการจัดการ 2531 12 345 1656 730 2386 2386

15 อาคาร  ภาควิชาคหกรรม 2534 8 345 64 777 841 841

16 อาคาร  เรียนฝึกวิชาศิลปะ 2514 8 345 384 384 384

17 อาคาร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2536 8 345 947 2,001 2948 2948

18 อาคาร สโมสรนักศึกษา 2541 12 345 132 157 289 289

19 อาคาร  ส านักวิทยบริการ 2536 12 345 3590 1690 5280 5280

20 อาคาร เรียนรวม 15ช้ัน 2541 12 345 5235 8870 14105 1016 15121

ล าดับท่ี ช่ืออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาท างาน

ตารางท่ี ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2564

(1) พ้ืนท่ีใช้สอย
พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(2)

พ้ืนท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(2)+(1)

รวม



21 อาคาร เรือนอนุสารสุนทร 2515 8 345 15 433 448 448

22 อาคาร  11 (ภาควิชานาฏศิลป์) 2515 8 345 592 608 1200 1200

23 อาคาร  บ้านพักนานาชาติ 2541 24 345 156 1952 2108 2108

23,360.00 31,851.00 55,211.00 1,016.00 56,227.00

ช่ัวโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

24 อาคาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 12 345 1,696 3,302 4,998 4,998

25 อาคาร 12(ศิลปศึกษา) 2518 8 345 648 552 1,200 1,200

26 อาคาร  โรงเรียนสาธิต 2537 8 345 178 2,822 3,000 3,000

27 อาคาร โรงจอดยานพาหนะ 2538 12 345 0 856 856

28 อาคาร โรงผลิตน้ าด่ืมล้านนา 2538 8 345 171 171 171

29 อาคาร  70 ปี 2526 8 345 0 0

30 อาคาร  สโมสรอาจารย์ 2515 8 345 27 36 63 63

31 อาคาร  โรงประชุม 2512 8 345 1,200 1,200 1,200

32 อาคาร  โรงงานแผนกอาคารสถานท่ี 2529 12 345 324 324 324

33 อาคาร  กองอาคารสถานท่ี 2526 12 345 56 144 200 200

34 อาคาร  โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 2519 8 345 200 404 604 604

35 อาคาร ส านักงานฝ่ายยานพานะ 2564 12 345 49 60 109 109

36 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2528 12 345 1,547 837 2,384 2,384

37 สหกรณ์ล้านนา 2553 8 345 48 48 48

38 ศาลาพระพุทธจตุรทิศ 2552 8 345 60 60 60

39 ศาลาร่มโพธ์ิ 2555 12 345 800 800 800

40 อาคารปฏิบัติการเคมี 2548 8 345 96 96 96

41 ศาลาไทย 2550 12 345 24 24 24

42 โดมกีฬาเอนกประสงค์ 2556 12 345 1500 1,500 1,500

เวลาท างาน
พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พ้ืนท่ีใช้สอย (2)

พ้ืนท่ีจอดรถ
(3)=(2)+(1)

รวม

รวม

ตารางท่ี ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2563

ล าดับท่ี ช่ืออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน



43 อาคารหน่วยซ่อมบ ารุงและสาธารณูปการ 2564 12 345 225 25 250 250

44 อาคารหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 2564 12 345 180 20 200 200

45 อาคารเรียนปฐมวัย (โรงเรียนสาธิตอนุบาล) 2564 10 345 626 638 1,264 1,264

46 อาคารโรงอาหาร (โรงเรียนสาธิตอนุบาล) 2564 8 345 300 60 360 360

47 อาคาร  โรงอาหาร 2564 12 345 530 1340 1,870 1,870

48 อาคารราชภัฏ 90 ปี 2564 12 345 9,914 7,410 17,324 976 18,300

16,223.90 21,824.50 38,048.40 1,832.00 39,880.40
39,583.90 53,675.50 93,259.40 2,848.00 96,107.40

ช่ัวโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 อาคาร ส านักงานอธิการบดี 2514 12 345 2,277 1,851 4,128 4,128

2 อาคาร ปฎิบัติการวิทยาศาตร์ 2541 8 345 1,101 2,043 3,144 3,144

3 อาคาร เรียน3 2514 12 345 1,449 1,773 3,222 3,222

4 อาคาร คณะมนุษยศาสตร์ 2514 12 345 1,852 962 2,814 2,814

5 อาคาร เรียน 5 2514 12 345 240 1,065 1,305 1,305

6 อาคาร 8(ภาควิชาพลศึกษา) 2524 12 345 114 1,000 1,114 1,114

7 อาคาร 9(ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์) 2505 12 345 651 1,223 1,874 1,874

8 อาคาร 10 (ภาควิชาดนตรี) 2515 8 345 896 304 1,200 1,200

9 อาคาร เก็ดถวา (ศิลปะ) 2554 8 345 72 72 72

10 อาคาร  วิทยาศาตร์(ฟิสิกส์+ชีววิทยา) 2523 8 345 794 962 1,756 1,756

11 อาคาร ปฎิบัติการพลศึกษา 2555 12 345 114 1,586 1,700 1,700

12 อาคาร เรียนปฏิบัติภาควิชาคหกรรม 2514 8 345 484 484 484

13 อาคาร เทพรัตนราชสุดา 2550 8 345 1,486 924 2,410 2,410

14 อาคาร  คณะวิทยาการจัดการ 2531 12 345 1,656 730 2,386 2,386

15 อาคาร  ภาควิชาคหกรรม 2534 8 345 64 777 841 841

รวม
รวมท้ังหมด

ตารางท่ี ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2564

ล าดับท่ี ช่ืออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาท างาน
พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พ้ืนท่ีใช้สอย
(2)

พ้ืนท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(2)+(1)

รวม



16 อาคาร  เรียนฝึกวิชาศิลปะ 2514 8 345 384 384 384

17 อาคาร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2536 8 345 947 2,001 2,948 2,948

18 อาคาร สโมสรนักศึกษา 2541 12 345 132 157 289 289

19 อาคาร  ส านักวิทยบริการ 2536 12 345 3,590 1,690 5,280 5,280

20 อาคาร เรียนรวม 15ช้ัน 2541 12 345 5,235 8,870 14,105 1016 15,121

21 อาคาร เรือนอนุสารสุนทร 2515 8 345 15 433 448 448

22 อาคาร  11 (ภาควิชานาฏศิลป์) 2515 8 345 592 608 1,200 1,200

23 อาคาร  บ้านพักนานาชาติ 2541 24 345 156 1,952 2,108 2,108

23,360.00 31,851.00 55,211.00 1,016.00 56,227.00

ช่ัวโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

24 อาคาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 12 345 1,696 3,302 4,998 4,998

25 อาคาร 12(ศิลปศึกษา) 2518 8 345 648 552 1,200 1,200

26 อาคาร  โรงเรียนสาธิต 2537 8 345 178 2,822 3,000 3,000

27 อาคาร โรงจอดยานพาหนะ 2538 12 345 0 856 856

28 อาคาร โรงผลิตน้ าด่ืมล้านนา 2538 8 345 171 171 171

29 อาคาร  70 ปี 2526 8 345 0 0

30 อาคาร  สโมสรอาจารย์ 2515 8 345 27 36 63 63

31 อาคาร  โรงประชุม 2512 8 345 1,200 1,200 1,200

32 อาคาร  โรงงานแผนกอาคารสถานท่ี 2529 12 345 324 324 324

33 อาคาร  กองอาคารสถานท่ี 2526 12 345 56 144 200 200

34 อาคาร  โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 2519 8 345 200 404 604 604

35 อาคาร ส านักงานฝ่ายยานพานะ 2564 12 345 49 60 109 109

รวม

ล าดับท่ี ช่ืออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาท างาน
พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พ้ืนท่ีใช้สอย
(2)

พ้ืนท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(2)+(1)

รวม

ตารางท่ี ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2564



36 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2528 12 345 1,547 837 2,384 2,384

37 สหกรณ์ล้านนา 2553 8 345 48 48 48

38 ศาลาพระพุทธจตุรทิศ 2552 8 345 60 60 60

39 ศาลาร่มโพธ์ิ 2555 12 345 800 800 800

40 อาคารปฏิบัติการเคมี 2548 8 345 96 96 96

41 ศาลาไทย 2550 12 345 24 24 24

42 โดมกีฬาเอนกประสงค์ 2556 12 345 1500 1,500 1,500

43 อาคารหน่วยซ่อมบ ารุงและสาธารณูปการ 2564 12 345 225 25 250 250

44 อาคารหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 2564 12 345 180 20 200 200

45 อาคารเรียนปฐมวัย (โรงเรียนสาธิตอนุบาล) 2564 10 345 626 638 1,264 1,264

46 อาคารโรงอาหาร (โรงเรียนสาธิตอนุบาล) 2564 8 345 300 60 360 360

47 อาคาร  โรงอาหาร 2564 12 345 530 1340 1,870 1,870

48 อาคารราชภัฏ 90 ปี 2564 12 345 9,914 7,410 17,324 976 18,300

16,223.90 21,824.50 38,048.40 1,832.00 39,880.40

39,583.90 53,675.50 93,259.40 2,848.00 96,107.40

รวม

รวมท้ังหมด



ส าหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ จ านวนคนไข้นอก จ านวนคนไข้ใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ก.พ. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

มี.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

เม.ย. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

พ.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

มิ.ย. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ก.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ส.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ก.ย. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ต.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

พ.ย. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ธ.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ก.2 การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน

รวม

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง

ส าหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล

ตารางท่ี ก.3 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2563

ส าหรับอาคารทุกประเภท

เดือน



ส าหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ จ านวนคนไข้นอก จ านวนคนไข้ใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ก.พ. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

มี.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

เม.ย. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

พ.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

มิ.ย. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ก.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ส.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ก.ย. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ต.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

พ.ย. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

ธ.ค. 39,583.90 53,675.50 93,259.40

รวม

ตารางท่ี ก.4 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2564

เดือน

ส าหรับอาคารทุกประเภท ส าหรับอาคารประเภท

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง โรงพยาบาล



หมายเหตุ  : (1)  พ้ืนท่ีใช้สอยส าหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พ้ืนท่ีส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง

(2)  พ้ืนท่ีใช้สอยส าหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พ้ืนท่ีปรับอากาศและพ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีทางการแพทย์ และ

       การบริการท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์ท้ังหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์

(3)  จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักท่ีให้บริการคูณจ านวนวันท่ีให้บริการ เช่น 

       ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก

       หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจ านวนห้องพักท่ี

       จ าหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น 

(4)  จ านวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในท่ีให้บริการคูณจ านวนวันท่ีให้บริการ เช่น เตียง

       หมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน เตียงหมายเลข 

       2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจ านวนคนไข้ในใช้

       บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น



ภาคผนวก  ข.

ข้อมูลระบบไฟฟ้า



ข้อมูลระบบไฟฟ้า

               ข.1 ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2564

หมายเลข หมายเลข ประเภท อัตรา

ผู้ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองวัดไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า

ขนาด 2,000 kVA จ านวน 1 ตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ขนาด 1,600 kVA จ านวน 1 ตัว อาคาร 90 ปี

ขนาด 1,000 kVA จ านวน 2 ตัว อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ขนาด 630 kVA จ านวน 1 ตัว อาคารวิทยบริการ

     ปกติ ขนาด 500 kVA จ านวน 3 ตัว อาคารเทพรัตน์ฯ

โรงอาหาร

     TOD อาคาร 1

    TOU ขนาด 250 kVA จ านวน 4 ตัว อาคารดนตรี

บ้านนานาชาติ

การศึกษาพิเศษ

รร.สาธิตฯ

ขนาด 160 kVA จ านวน 2 ตัว อาคาร 70 ปี

อาคารปฐมวัย

    ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตัว

    TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

อาคารท่ีใช้งาน

รวม

ล าดับท่ี

1

2

kVA9,050

หม้อแปลงไฟฟ้า

9801-020004949265

จ านวน (ชุด)ขนาด (kVA)

27584106 4224



อัตราการใช้ไฟฟ้า (รวม มิเตอร)์ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 9801-020004949265 หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า 27584106

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค. 1,052 633 753 139,817 251,836 854,775.45 1,033,290.24 32.18 4.10

ก.พ. 1,387 813 861 184,404 298,016 1,054,303.94 1,288,762.36 31.97 4.32

มี.ค. 1,435 789 909 190,739 338,154 1,216,782.79 1,464,410.31 31.68 4.33

เม.ย. 821 464 511 109,069 138,058 445,334.8 576,410.48 23.37 4.18

พ.ค. 606 416 416 80,613 164,806 554,245.35 659,176.53 36.53 4.00

มิ.ย. 1,191 917 536 158,308 242,589 863,664.90 1,063,734.60 28.29 4.38

ก.ค. 1,838 1,743 1,194 244,331 358,538 1,267,917.53 1,573,937.90 26.22 4.39

ส.ค. 1,863 1,577 1,290 247,708 433,729 1,532,486.26 1,851,307.95 31.28 4.27

ก.ย. 2,031 1,469 1,493 269,916 428,916 1,518,411.88 1,856,798.34 29.34 4.33

ต.ค. 1,876 1,398 1,147 249,314 438,300 1,562,161.57 1,880,318.83 31.41 4.29

พ.ย. 1,325 847 847 176,083 282,348 994,627.44 1,215,441.77 29.60 4.30

ธ.ค. 1,277 907 919 169,793 272,653 935,893.41 1,147,155.24 28.69 4.21

2,220,094.51 3,647,943.03 8,675,162.99 15,610,744.55

185,007.88 303,995.25 1,239,309.00 1,300,895.38 30.05 4.26
หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีอาคารมีเคร่ืองวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เคร่ือง ให้เพ่ิมจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเคร่ืองวัดไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จ านวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

รวม

ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
ตารางท่ี ข.1 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2563

เดือน

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

เฉล่ีย

ค่าไฟฟ้ารวม

 (บาท)

     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    

(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

ค่าตัวประกอบภาระ 

(เปอร์เซ็นต์)

x 100



อัตราการใช้ไฟฟ้า (รวม มิเตอร)์ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 9801-020004949265 หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า 27584106

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค. 762 500 572 101,358 180,734 613,469.19 735,572.33 31.86 4.07

ก.พ. 1,158 681 764 153,960 240,953 841,142.47 1,025,595.26 30.96 4.26

มี.ค. 1,650 932 920 219,271 357,754 1,269,960.06 1,535,166.54 29.15 4.29

เม.ย. 1,442 1,001 1,144 191,629 259,485 892,497.37 1,117,813.90 25.00 4.31

พ.ค. 1,163 795 463 154,655 222,832 787,106.90 971,491.55 25.74 4.36

มิ.ย. 1,177 892 583 156,473 257,657 898,203.94 1,086,602.51 30.40 4.22

ก.ค. 1,261 880 607 167,631 288,494 1,023,738.81 1,227,809.11 30.75 4.26

ส.ค. 867 606 380 115,281 220,253 765,328.60 906,481.49 34.14 4.12

ก.ย. 843 582 439 112,073 226,806 789,999.68 928,373.22 37.36 4.09

ต.ค. 976 654 666 129,708 242,511 849,170.74 1,007,980.73 33.41 4.16

พ.ย. 808 535 321 107,461 211,015 748,172.30 881,270.89 36.25 4.18

ธ.ค. 750 464 464 99,639 177,991 599,741.60 719,494.42 31.92 4.04

1,709,138.17 2,886,484.95 10,078,531.66 12,143,651.95

142,428.18 240,540.41 839,877.64 1,011,971.00 31.41 4.20
หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีอาคารมีเคร่ืองวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เคร่ือง ให้เพ่ิมจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเคร่ืองวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จ านวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

เฉล่ีย

ตารางท่ี ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2564

รวม

เดือน
ค่าตัวประกอบภาระ 

(เปอร์เซ็นต์)

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้ารวม

 (บาท)

     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    

(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

x 100



ภาคผนวก  ค.

ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและ

พลังงานหมุนเวียน



ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หน่วย) (เมกะจูล)

น้ ามันเตา ลิตร

(ชนิด.........) บาท

ลิตร

บาท 20 19 19 20 21 23 25 27 26 23 17 13

กิโลกรัม

บาท

ล้านบีทียู

บาท

ถ่านหิน ตัน

(ชนิด.....) บาท

ไอน้ า ตัน

(.....บาร์/.......๐C) บาท

หน่วย (ระบุ)

บาท

หน่วย (ลบ. ม.)

บาท

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

อ่ืนๆ (ระบุ)

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิง

รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด

ตารางท่ี ค.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2563

น้ ามันดีเซล

ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว

พลังงาน

หมุนเวียน

ปริมาณการใช้

ก๊าซธรรมชาติ
ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน



ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หน่วย) (เมกะจูล)

น้ ามันเตา ลิตร

(ชนิด.........) บาท

ลิตร

บาท 20 19 19 20 21 23 25 27 26 23 17 13

กิโลกรัม

บาท

ล้านบีทียู

บาท

ถ่านหิน ตัน

(ชนิด.....) บาท

ไอน้ า ตัน

(.....บาร์/.......๐C) บาท

หน่วย (ระบุ)

บาท

หน่วย (ลบ. ม.)

บาท

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด

อ่ืนๆ (ระบุ)

ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว

ปริมาณการใช้

น้ ามันดีเซล

ก๊าซธรรมชาติ

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิง

ตารางท่ี ค.2 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2564

รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

พลังงาน

หมุนเวียน

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน



ภาคผนวก  ง.

ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า



ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (กรณีมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในอาคาร)

           ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว            ผลิตไฟฟ้าส ารองหรือกรณีฉุกเฉิน

ชนิด ปริมาณ หน่วย ส าหรับใช้เอง ส าหรับขาย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

หมายเหตุ
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก

ตารางท่ี ง.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2563

ช่ัวโมง

การเดินเคร่ือง

(ช่ัวโมง)

เดือน

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน



ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (กรณีมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในอาคาร)

           ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว            ผลิตไฟฟ้าส ารองหรือกรณีฉุกเฉิน

ชนิด ปริมาณ หน่วย ส าหรับใช้เอง ส าหรับขาย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ

ตารางท่ี ง.2 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2564

เดือน
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก
ช่ัวโมง

การเดินเคร่ือง

(ช่ัวโมง)

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

รวม

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน



ภาคผนวก  จ.

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า



สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 0.00 0 

*ปรับอากาศแบบแยกส่วน 2,252,604.82 62 

แสงสว่าง 911,985.76 25 

อ่ืนๆ 483,352.45 13 

รวม 3,647,943.03 100.00

หมายเหตุ : *เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 0.00 0 

*ปรับอากาศแบบแยกส่วน 1,876,215.22 65 

แสงสว่าง 721,621.24 25 

อ่ืนๆ 288,648.50 10 

รวม 2,886,484.95 100.00

หมายเหตุ : *เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ตารางท่ี จ.1 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2563

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ

ตารางท่ี จ.2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2564

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ



2563 2564 2563 2564

ชนิดแบบรวมศูนย์ 0.00 0.00 0.00 0.00

ชนิดแบบแยกส่วน 2,252,604.82 1,876,215.22 61.75 65.00

แสงสว่าง 911,985.76 721,621.24 25.00 25.00

อ่ืนๆ 483,352.45 288,648.50 13.25 10.00

รวม 3,647,943.03 3,647,943.03 100.00 100.00

ระบบ
ร้อยละกิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2562

2563



ชนดิแบบรวม

ศนูย์

0.00%

ชนดิแบบแยก

สว่น

61.75%

แสงสวา่ง

25.00%

อืน่ๆ

13.25%

ชนดิแบบรวมศนูย์

ชนดิแบบแยก

สว่น
แสงสวา่ง

อืน่ๆ

ชนดิแบบรวม

ศนูย์
0.00%

ชนดิแบบแยก

สว่น

65.00%

แสงสวา่ง

25.00%

อืน่ๆ

10.00%

ชนดิแบบรวมศนูย์

ชนดิแบบแยก
สว่น

แสงสวา่ง



ภาคผนวก  ฉ.

สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน



สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิง

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

รวม

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

รวม

ระบบ อุปกรณ์
การใช้พลังงานเช้ือเพลิง วิธีการ

ตารางท่ี ฉ.1 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบปี 2563

การใช้พลังงานเช้ือเพลิง
ระบบ อุปกรณ์

วิธีการ

ตารางท่ี ฉ.2 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบปี 2564

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงานไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน

ไมม่กีารใชท้ีห่น่วยงาน



ภาคผนวก  ช.

การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์

ท่ีมีนัยส าคัญ 



         การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ท่ีมีนัยส าคัญ เพ่ือน าไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การค้นหาการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ด าเนินการโดยการ

         ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน

         ในแต่ละเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังน้ี

น้อ
ยที่

สุด
  (

1 
คะ

แน
น)

น้อ
ย 

   
   

  (
2 

คะ
แน

น)

ปา
นก

ลา
ง (

3 
คะ

แน
น)

มา
ก 

   
   

   
(4

 ค
ะแ

นน
)

มา
กที่

สุด
   

(5
 ค

ะแ
นน

)

น้อ
ยที่

สุด
  (

1 
คะ

แน
น)

น้อ
ย 

   
   

  (
2 

คะ
แน

น)

ปา
นก

ลา
ง (

3 
คะ

แน
น)

มา
ก 

   
   

   
(4

 ค
ะแ

นน
)

มา
กที่

สุด
   

(5
 ค

ะแ
นน

)

น้อ
ย 

   
   

  (
1 

คะ
แน

น)

ปา
นก

ลา
ง (

2 
คะ

แน
น)

มา
ก 

   
   

  (
3 

คะ
แน

น)

มา
กที่

สุด
  (

4 
คะ

แน
น)

มา
กที่

สุด
   

(5
 ค

ะแ
นน

)

เครือ่งปรบัอากาศ ไฟฟา้ 1 1 1 12 1

หลอดแสงสวา่ง ไฟฟา้ 1 1 1 9 2

มอเตอร ์/ ป๊ัมน า้ ไฟฟา้ 1 1 1 9 2

           หมายเหตุ 1. เคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก ท่ีมีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความส าคัญในการน าไปก าหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

                 2.  กรณีมีหลายแผนกให้เพ่ิมตารางตามจ านวนแผนกท่ีมีการใช้พลังงาน  

                 3.  แนวทางน้ีเป็นข้อแนะน าเท่าน้ัน ท่านสามารถใช้วิธีการอ่ืนในการประเมินท่ีมีค่าน้ีได้ เช่น การตรวจวัด การใช้งานจริง

(3) ศักยภาพการปรับปรุง

แผนก อาคารและสถานที่ / วิศวกรรม / ซ่อมบ ารุง วนัที่ 27 / 11  / 2565

 แบบประเมินการใช้พลังงานในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

เคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก

ประเภท

พลังงาน

(1) ปริมาณการใช้พลังงาน (2) ช่ัวโมงการใช้งาน

คะ
แน

นร
วม

  (
1)

 x
 (2

) x
 (3

)

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ


