สารบัญ
1
2

ความเป็นมา
l

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

4

6

กลยุทธ์ประหยัดพลังงานพิชิตเป้าหมาย 10%
แนวทางการสำ�รวจการใช้พลังงาน (Energy Audit)
มาตรการลดใช้พลังงาน : ระบบปรับอากาศ
มาตรการลดใช้พลังงาน : ระบบแสงสว่าง
มาตรการลดใช้พลังงาน : ระบบอื่น ๆ
มาตรการลดใช้พลังงาน : น้ำ�มัน
มาตรการดูแลรักษา : เครื่องใช้ ไฟฟ้า
มาตรการดูแลรักษา : รถยนต์ / เครื่องยนต์
EUI Checklist 2016
BEST PRACTICE 2015

10
12
17
21
28
33
36
37
38
43

เกณฑ์ประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

48

เงื่อนไขการประเมินผล

54

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์การพิจารณาระดับที่ 1

58

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์การพิจารณาระดับที่ 2.1

63

l
l
l
l
l
l
l
l
l

3
4
5
6
7
8
9

ผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2

l

l

l

แบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์
จำ�แนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับการประเมินค่า EUI

67
75

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์การพิจารณาระดับที่ 2.2

87

วิธีดูผลประเมินการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

93

แอปพลิเคชัน “E-Report”

96

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

108

รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

ความเป็นมา

ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้

ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์

ความเป็นมา
พลังงานเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำ�ให้ต้อง
พึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท

แนวทางสำ�คัญทีจ่ ะช่วยลดอัตราการเพิม่ ความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดำ�เนินมาตรการ
ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผ่อนภาระรายจ่ายด้านการนำ�เข้าน้ำ�มันจากต่างประเทศ
ถ้าทุกหน่วยงานสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามเป้าหมาย คาดว่าจะลดปริมาณการใช้พลังงานของ
9,290 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่า 950 ล้านบาท ลดการปลดปล่อย CO2 ประมาณ 133 ktCO2e
(ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
คณะรั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ
16 มี.ค. 55 เพือ่ เตรียมมาตรการ
รองรั บ บรรเทาผลกระทบ
ภาวะเศรษฐกิจ
l
l

l

รับทราบภาวะเศรษฐกิจ
ให้ กระทรวงพลังงาน จับตาสถานการณ์
ราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด
และเตรียมมาตรการรองรับเพื่อบรรเทา
ผลกระทบ
ให้ หน่วยงานราชการ ลดใช้พลังงานลง
ให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อลดการนำ�เข้า
น้ำ�มันจากต่างประเทศ

1

มติคณะรัฐมนตรี
20 มี.ค. 55

ก.พ.ร. KPI
l

ก.พลังงาน = เจ้าภาพ

ความสำ � เร็ จ ของการดำ � เนิ น การตาม
มาตรการประหยั ด พลั ง งาน หมายถึ ง

ให้สำ�นักงาน
ก.พ.ร. กำ�หนด
เป็นตัวชี้วัด
ตั้งแต่ปี 2555
เป็นต้นไป

การที่ ส่ ว นราชการสามารถ
จั ด การใช้ ไ ฟฟ้ า และน้ำ � มั น
เชื้อเพลิงภายในส่วนราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ผลการใช้ ไ ฟฟ้ า และน้ำ � มั น
เชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อย
ร้อยละ 10

2

3

l

l

กำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนและเงื่อนไข
การประเมินผล
ติดตามและรวบรวมผลเสนอสำ�นักงาน
ก.พ.ร.

4

3

ผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จังหวัด

อุดมศึกษา

อิสระ (อปท.)

1,166 7,886

238 8,314
หนวยงานทั้งหมด

17,604

สวนกลาง

จังหวัด

อุดมศึกษา

อิสระ (อปท.)

916 7,480
104 2,936
ขอมูลครบ - ไฟฟา

11,436

......................................................

สวนกลาง

......................................................

สรุปผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558) ซึ่งเป็นข้อมูลที่
แต่ละหน่วยงานได้บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

สวนกลาง

จังหวัด

อุดมศึกษา

อิสระ (อปท.)

929 7,165

98 2,650

ขอมูลครบ - น้ำมัน

10,842

................................................................................................

จำนวนหนวยงานทั้งหมด

อุดมศึกษา

จังหวัด

45%

1%

17,604

จำนวนหนวยงานที่รายงานขอมูล

หนวยงานทั้งหมด

อิสระ

1,166

สวนกลาง
ขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th ณ 30 พฤศจิกายน 2558

4

ขอมูลครบ - น้ำมัน

8,314

7,886
7,480
7,165

47%

7%

ขอมูลครบ - ไฟฟา

2,936
2,650

916 929

238 104 98

79% 93% 42% 34%
สวนกลาง*

จังหวัด*

อุดมศึกษา*

* เปอรเซ็นตของจำนวนหนวยงานที่รายงานขอมูลครบถวน

อิสระ (อปท.)*

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2554-2558

l
l

เริ่มใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
หน่วยงานควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบปีฐาน 2554
หน่วยงานที่รายงานข้อมูล ปี 2554-2558 ครบถ้วน
					มี 7,153 หน่วยงาน ประกอบด้วย
ปี 2555 ลดลงร้อยละ 0.1
ส่วนกลาง
739 หน่วยงาน
ปี 2556 ลดลงร้อยละ 12.0
จังหวัด
6,335 หน่วยงาน
ปี 2557 ลดลงร้อยละ 15.0
สถาบันอุดมศึกษา
79 หน่วนงาน
ปี 2558 ลดลงร้อยละ 9.0
*ไม่รวมหน่วยงาน อปท.
					
ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th ณ 30 พฤศจิกายน 2558

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำ�มันปี 2554-2558

ข้อมูลการใช้น้ำ�มันเปรียบเทียบปีฐาน 2554
หน่วยงานที่รายงานข้อมูล ปี 2554-2558 ครบถ้วน
					มี 6,654 หน่วยงาน ประกอบด้วย
ปี 2555 ลดลงร้อยละ 14
ส่วนกลาง
739 หน่วยงาน
ปี 2556 ลดลงร้อยละ 48
จังหวัด
5,851 หน่วยงาน
ปี 2557 ลดลงร้อยละ 51
สถาบันอุดมศึกษา
64 หน่วนงาน
ปี 2558 ลดลงร้อยละ 48
*ไม่รวมหน่วยงาน อปท.
					
ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th ณ 30 พฤศจิกายน 2558

5

รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

ความรู้พื้นฐาน
ด้านพลังงาน

ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้

ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
หน่วยไฟฟ้าที่อยู่ในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าคือ kWh ย่อมาจาก kilowatt-hour : กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเป็น
ค่าที่เกิดจากการนำ�เอา 2 ค่ามาคูณกัน คือ “กิโลวัตต์” และ “ชั่วโมง”

กิโลวัตต์

มาจากกำ�ลังไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งสามารถดูได้ที่
ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า
ดังรูป

ดู ฉ ลากได้ จ าก
ด้านหลังพัดลม

50
กำ�ลังไฟฟ้า

watts

ชัมาจากชั
่วโมง่วโมงการใช้งานของเครื่องไฟฟ้านั้นๆ เช่น เปิดไฟ 7 ชั่วโมง ต่อวัน

7

ตัวอย่างของการคำ�นวณค่าไฟฟ้า
หลอดไฟสป็อตไลต์ส่องป้ายขนาด

พัดลมขนาด

เปิดใช้งานวันละ

ดังนั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่
0.054 x 7 =

เปิดใช้งานวันละ

ดังนั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่
0.5 x 12 =

ส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด (เครื่องท�ำความร้อนและเครื่องท�ำความเย็น) จะมีค่าปัจจัยที่ส�ำคัญอีก
1 ค่า ที่ต้องน�ำมาใช้ในการค�ำนวณ คือ “ค่าสัดส่วนการท�ำงาน” ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสัดส่วนการ
ท�ำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ เช่น หลอดไฟ จะมีค่าสัดส่วนการท�ำงานเท่ากับ 1 คือ ท�ำงานตลอด
เวลาเมื่อเปิด แต่ถ้าเครื่องปรับอากาศมีสัดส่วนการท�ำงานอยู่ที่ 0.5 หมายความว่า เครื่องปรับอากาศ
นั้นมีเวลาที่เครื่องท�ำงานและเวลาที่หยุดท�ำงานเป็นเวลาเท่ากัน
การคำ�นวณหา “ค่าสัดส่วนการทำ�งาน” สามารคำ�นวณได้โดยการสังเกต เช่น การทำ�งานของเครื่อง
ปรับอากาศหนึง่ ให้สงั เกตว่าคอมเพรสเซอร์ของเครือ่ งปรับอากาศมีการทำ�งานกีน่ าที และหยุดทำ�งาน
กี่นาที ซึ่งจะสามารถนำ�มาคำ�นวณหาค่าสัดส่วนการทำ�งานได้ตามวิธีการด้านล่างนี้ ทั้งนี้สัดส่วนการ
ทำ�งานไม่จำ�เป็นต้องเท่ากันในอุปกรณ์เดียวกัน หากมีการดูแลรักษาที่ไม่เหมือนกัน และอุณหภูมิ
ภายนอกไม่เท่ากัน ก็ทำ�ให้ค่าสัดส่วนการทำ�งานไม่เท่ากันได้

สัดสวนการทำงาน =
08.40 น.

ระยะเวลาเครื่องทำงาน

ระยะเวลาที่เครื่องทำงาน
ระยะเวลาที่เครื่องทำงาน + ระยะเวลาที่หยุดทำงาน

08.46 น.

6

08.54 น.

8

...................

...................

นาที

นาที

เริ่มทำงาน

สัดสวนการทำงาน =

8

ระยะเวลาเครื่องหยุดทำงาน

หยุดทำงาน

6
6+8

เริ่มทำงาน

=

0.42

12,000
มีกำ�ลังไฟฟ้า

และถ้าสัดส่วนการทำ�งานของ
เครื่องปรับอากาศอยู่ที่

บีทียู-ชม.
เปิดใช้งานวันละ

ดังนั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่
1.05 x 6 x 0.42 =

จากความรู้พื้นฐานในการคำ�นวณค่าไฟฟ้าที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า
ค่าไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับ 2 ส่วนคือ

หากต้องการลดค่าไฟ ต้องดำ�เนินการลดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้ง 2 ส่วน โดยสามารถ
ทำ�ได้โดย
1. การลดกำ�ลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าลง เช่น
l การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
l การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน หรือ ฉลากเบอร์ 5
l การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
2. การลดชั่วโมงการทำ�งาน เช่น
l การปิดเมื่อไม่ใช้
l การบำ�รุงรักษา - การทำ�ความสะอาด
l การลดการรั่วไหลต่างๆ
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กลยุทธ์ประหยัดพลังงานพิชิตเป้าหมาย 10%

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่

1
2
3
4

5
6

จัดตั้งคณะท�ำงานประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประธานและมีสมาชิกทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนของแต่ละส�ำนัก / กอง / กลุม่ งาน
คณะท�ำงานร่วมกันพิจารณาการใช้ไฟฟ้าและน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงภายในหน่วยงาน
โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ควรทราบสัดส่วนการใช้
พลังงานในแต่ละระบบ ที่จ�ำแนกออกเป็น (1) ระบบแสงสว่าง (2) ระบบ
ปรับอากาศ และ (3) ระบบอื่นๆ
คณะท�ำงานร่วมกันพิจารณาวิธีการใช้งานของแต่ละระบบที่ควรจะเหมาะสม
ตามความจ�ำเป็น และพิจารณาวิธกี ารดูแลบ�ำรุงรักษาทีค่ วรจะมีการมอบหมาย
บุคคลและก�ำหนดเวลาในการตรวจสอบ
จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 น�ำมาจัดท�ำแผนและมาตรการประหยัดพลังงานที่
เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยก�ำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน
1) เริ่มจากระบบที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงมากและมีโอกาสที่จะประหยัด
พลังงานได้อีก
2) ก�ำหนดมาตรการเบือ้ งต้นทีส่ ามารถท�ำได้โดยไม่ตอ้ งลงทุน ได้แก่ ลดการใช้ /
ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีท�ำงาน
3) เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือในหน่วยงาน
4) ก�ำหนดมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่จ�ำเป็นต้องมีการลงทุน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือ / และมีประสิทธิภาพที่
สูงขึ้น
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน
และก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการและการรายงาน
คณะททำงานร่วมกันติดตามผลการด�ำเนินการ เปรียบเทียบผลกับค่าเป้าหมาย
ทีก่ �ำหนดไว้ และทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารประหยัดพลังงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้

โดยมีแนวทางในการตรวจสอบและวิธีประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
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แนวทางการสำ�รวจการใช้พลังงาน (Energy Audit)
ขัน้ ตอนและแบบสำ�รวจการใช้พลังงานแบบง่ายๆ สำ�หรับหน่วยงานทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่มาก

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

แบ่งพืน้ ทีข่ องหน่วยงานออกเป็นส่วนๆ
เช่น ห้องทำ�งาน ห้องเก็บของ ห้อง
ประชุม หรือห้องผู้บริหาร แล้วกรอก
ข้อมูล

ทำ�การสำ�รวจเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ใน
แต่ละส่วน กำ�ลังไฟฟ้า / จำ�นวนของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

ห้องเก็บเอกสาร

ห้องผู้บริหาร

l

l

l

เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู-ชม.
1 เครื่อง
หลอดไฟ 36 วัตต์
4 ดวง

เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู-ชม.
1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 60 วัตต์
1 เครื่อง
หลอดไฟ 36 วัตต์ 4 ดวง

l

l

ห้องสำ�นักงาน
l

l

l
l
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เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู-ชม.
2 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 60 วัตต์
5 เครื่อง
หลอดไฟ 36 วัตต์ 10 ดวง
ตู้เย็น 100 วัตต์ 1 ตู้

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ดำ�เนินการคำ�นวณหาจำ�นวนกำ�ลังไฟฟ้า
ทั้งหมด ของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละส่วน
(6) = (3) x (4) x (5)

สำ�รวจจำ�นวนชั่วโมงใช้งานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด และ
จำ�นวนวันที่ใช้ในแต่ละเดือน

ชื่อพื้นที่

1

อุปกรณ์ ใน
แต่ละห้อง

2

สัดส่วน
การทำ�งาน

3

กำ�ลังไฟฟ้า
(วัตต์)

จำ�นวน

4

5

รวมกำ�ลังไฟฟ้า จำ�นวนชั่วโมง จำ�นวนวันการ จำ�นวน
(วัตต์)
ใช้งานต่อวัน ใช้งานต่อเดือน หน่วยไฟฟ้า

6

7

8

ห้องผู้บริหาร
l เครื่องปรับอากาศขนาด
		 12,000 บีทียู-ชั่วโมง
l คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
l หลอดไฟ

0.5

1,140

1

570

6

20

1
1

60
36

1
4

60
144

5
8

20
20

l เครื่องปรับอากาศขนาด
ห้องประชุม
		 18,000 บีทียู-ชั่วโมง
l หลอดไฟ

0.6

1,600

1

960

2

10

1

36

20

720

2

10

l เครื่องปรับอากาศขนาด
ห้องสำ�นักงาน
		 12,000 บีทียู-ชั่วโมง
l คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
l หลอดไฟ
l ตู้เย็น

0.5

1,000

2

1,000

8

22

1
1
0.3

60
36
100

5
10
1

300
360
30

8
8
24

22
22
30
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ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ดำ�เนินการคำ�นวณหาจำ�นวนหน่วยไฟฟ้า
ทั้งหมด ของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละส่วน
(9) = (6) x (7) x (8) / 1,000

รวมจำ�นวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด

ชื่อพื้นที่

1

อุปกรณ์ ใน
แต่ละห้อง

2

สัดส่วน
การทำ�งาน

3

กำ�ลังไฟฟ้า
(วัตต์)

จำ�นวน

4

5

รวมกำ�ลังไฟฟ้า จำ�นวนชั่วโมง จำ�นวนวันการ จำ�นวน
(วัตต์)
ใช้งานต่อวัน ใช้งานต่อเดือน หน่วยไฟฟ้า

6

7

8

9

ห้องผู้บริหาร
l เครื่องปรับอากาศขนาด
		 12,000 บีทียู-ชั่วโมง
l คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
l หลอดไฟ

0.5

1,140

1

570

6

20

68.40

1
1

60
36

1
4

60
144

5
8

20
20

6.00
23.04

l เครื่องปรับอากาศขนาด
ห้องประชุม
		 18,000 บีทียู-ชั่วโมง
l หลอดไฟ

0.6

1,600

1

960

2

10

19.20

1

36

20

720

2

10

14.40

l เครื่องปรับอากาศขนาด
ห้องสำ�นักงาน
		 12,000 บีทียู-ชั่วโมง
l คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
l หลอดไฟ
l ตู้เย็น

0.5

1,000

2

1,000

8

22

176.00

1
1
0.3

60
36
100

5
10
1

300
360
30

8
8
24

22
22
30

52.80
63.36
21.60

รวม

444.80
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ขั้นตอนที่ 7
วิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงาน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้

ระบบปรับอากาศ

ระบบแสงสว่าง

ระบบอื่นๆ

รวม

จำ�นวนไฟฟ้าต่อเดือน

จำ�นวนไฟฟ้าต่อเดือน

จำ�นวนไฟฟ้าต่อเดือน

จำ�นวนไฟฟ้าต่อเดือน

68.40
19.20
176.00
263.60

+
+
=

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

59.26 %

23.04
14.40
63.36
100.80
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

22.66 %

6.00
52.80
21.60
80.40

+
+
=

+

444.80

+
=

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

18.08 %

100.00 %

ขั้นตอนที่ 8
กำ�หนดเป้าหมายและกำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ โดยสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

House Keeping

การดำ�เนินการมาตรการประหยัดพลังงานในสำ�นักงานโดย
ไม่ต้องลงทุน เช่น ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยน
วิธีทำ�งาน

=ลดชั่วโมงการทำ�งาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

=ลดกำ�ลังไฟฟ้า

ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
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ตัวอย่างการกำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงานในลักษณะที่เป็น House Keeping (เน้นที่ไม่ลงทุน)

มาตรการ

รายละเอียดการคำ�นวณ

ผลประหยัดในภาพรวม

ล้างเครื่องปรับอากาศ
(ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 5%)

5% x 236.60 = 11.83

11.83

ลดชั่วโมงในการทำ�งานของ
เครื่องปรับอากาศ 1 ชม.
(เฉพาะห้องสำ�นักงาน)

(1/8) x 176.00 = 22.00

22.00

อุดรอยรั่วของพื้นที่ปรับอากาศ
(ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 5%)

5% x 236.60 = 11.83

11.83

ปิดไฟพักเที่ยง 1 ชม.
(ยกเว้นห้องประชุม)

(1/8) x (23.04 + 63.36) = 10.80

10.80

ลดจำ�นวนการเปิดหลอดไฟ
โดยใช้แสงธรรมชาติ (10% ของ
หลอดไฟในห้องสำ�นักงาน)

10% x 63.36 = 6.34

6.34

รวมผลประหยัด

62.80

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้ (62.80 / 439.04)

14.30%

การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำ�งาน

SAVE
UP TO

50%
ในการลดการใช้ไฟฟ้า
นอกจากจะด�ำเนินมาตรการ
ลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละอุปกรณ์
ยังสามารถด�ำเนินการลดการใช้ไฟฟ้า
ได้จากการปรับเปลี่ยนการจัดสถานที่ท�ำงาน

เพดาน

สูง

กั้นฝ้า

ทำ�ให้ระบบปรับอากาศทำ�งาน
น้อยลงและความสว่างของ
หลอดไฟยังดีขึ้นด้วย

การกั้นฝ้า
สำ�หรับห้องเพดานสูงก็สามารถช่วยประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศ รวมถึงสามารถ
เพิ่มความสว่างจากหลอดไฟ ที่จะลงมาใกล้โต๊ะทำ�งานมากขึ้นได้
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มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบปรับอากาศ

กำ�จัดแหล่งความร้อน /
ความชื้น ภายในห้อง

x

ช่วยคอยล์ร้อนถ่ายความร้อนออกให้ได้เยอะๆ
ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ให้ถูกตำ�แหน่ง
l ต�ำแหน่งของคอมเพรสเซอร์มีความส�ำคัญ
ถ้าวางไม่ถูกจะท�ำให้เครื่องท�ำงานมากขึ้น
และสิ้นเปลืองพลังงาน

หลักการคือ

x

ต้องไม่มีอะไรมากีดขวาง
ทางลมเป่า และต้องไม่ได้
รับความร้อนจากแสงแดด

ลดการรั่วไหล
l

l

พัดลมระบายอากาศ ใช้เมื่อจำ�เป็น ใช้บ่อยๆ
สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งในส่วนของพัดลม และ
เครื่องปรับอากาศ
ตรวจดูรอยรั่วต่างๆ ตามขอบประตู หน้าต่าง
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มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบปรับอากาศ

ลดใช้เครื่องปรับอากาศ
l

l
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ปิดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู)
เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ลดไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือน
ประหยัดได้ 52.50 บาทต่อเดือน
ถ้าปิดเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง 1 ล้านเครื่อง
จะประหยัดไฟให้ประเทศเดือนละ
52.50 ล้านบาท หรือ 630 ล้านบาทต่อปี*

ข้อดีข้อที่หนึ่ง ช่วยให้เรารู้สึกสบาย

ข้อที่สองช่วยประหยัดพลังงานได้ 20%

“สภาวะความสบาย” ขึ้ น อยู ่ กั บ อุ ณ หภู มิ
ความชืน้ และการเคลือ่ นไหวของอากาศนัน่ เอง
เพราะฉะนั้น เปิดแอร์เพื่อ ความเย็นเพียง
อย่างเดียวอาจไม่พอ แอร์ต้องอยู่ในต�ำแหน่ง
ที่ลมพัดมากระทบตัวเราบ้าง โดยเฉพาะการ
เปิดพัดลมช่วย จะเพิ่มการเคลื่อนไหวของ
อากาศภายในห้อง และช่วยลดความชื้นใน
อากาศได้อีกด้วย

ถ้าเปิดพัดลมเบอร์ 3 ตัง้ ไว้หา่ งจากตัว 3 เมตร
จะท�ำให้เรารูส้ กึ เย็นขึน้ อีก 2-3 องศาเซลเซียส
ท�ำให้แอร์ท�ำงานน้อยลง 2-3 องศาเซลเซียส
จะช่วยลดพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่ใช้
ในการเปิดพัดลมมาก

SEER
à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ ©ÅÒ¡àºEÍEÃR5
·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍºáºº S

»ÃÐËÂÑ´ 30%*

ed

งปรับอากาศแบบ Fixed Spe

* เมื่อเปร�ยบเทียบกับเคร�่อ

SEER

à¤Ã×Íè §»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ

©ÅÒ¡àºÍÃ 5
·Õ¼è Ò‹ ¹¡ÒÃ·´ÊÍº
SEER
´ÕÂÑ§ä§...???

»ÃÐËÂÑ´ä¿¿‡Ò 30%
ÃÑ¡ÉÒÍØ³ËÀÙÁÔä´Œ¤§·Õè
àÂç¹àÃçÇ·Ñ¹ã¨
à¤Ã×èÍ§à´Ô¹à§ÕÂº
à»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

©ÅÒ¡àºÍÃ 5
ÊÓËÃÑºà¤Ã×Íè §»ÃÑºÍÒ¡ÒÈÁÕ
2 ÃÙ»áºº ¤×Í

1. à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ ª¹Ô´
FIXED SPEED (·´ÊÍºáºº EER)
2. à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ ª¹Ô´
VARIABLE SPEED
(·´ÊÍºáºº SEER)

SEER
©ÅÒ¡àºÍÃ 5

àÅ×Í¡¤‹Ò SEER ÊÙ§
ÂÔè§ÊÙ§ÂÔè§»ÃÐËÂÑ´ä¿
ÃÙ»áºº©ÅÒ¡àºÍÃ 5

à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ

»‚à¡³±¾ÅÑ§§Ò¹

·Ñé§ 2 ª¹Ô´

●

áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÂÑ§ä§

●

เครื่องปรับอากาศ ชนิด FIXED SPEED จะตองมีคาตามเกณฑ
ระดับประสิทธิภาพพลังงานป 2011 (พ.ศ. 2554)
เครื่องปรับอากาศ ชนิด VARIABLE SPEED มีคาตามเกณฑระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานป 2015 (พ.ศ. 2558)

¤‹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
●
●

เครือ่ งปรับอากาศ ชนิด FIXED SPEED ระบุเปน ระดับประสิทธิภาพ : EER
เครือ่ งปรับอากาศ ชนิด VARIABLE SPEED ระบุเปน ระดับประสิทธิภาพ
: SEER โดยเครือ่ งปรับอากาศชนิดนี้ จะมีการทดสอบเพิม่ เติมซึง่ จะใชขอ มูล
ของเครือ่ งปรับอากาศในอุณหภูมภิ ายนอกเพือ่ คำนวณหาคาประสิทธิภาพ
ที่สะทอนตอการทำงานจริง

á¤‹à»ÅÕèÂ¹
...
»ÃÐËÂÑ´
ªÑÇÃ

¤‹Ò SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) ËÃ×Í ¤‹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾µÒÁÄ´Ù¡ÒÅ
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ÃÐººáÊ§ÊÇ‹Ò§
....................................................................................................

·Ø¡¤¹ÍÂ‹ÒÅ×Á»´ä¿
ª‹Ç§¾Ñ¡¡ÅÒ§ÇÑ¹
ËÃ×ÍàÁ×èÍäÁ‹ãªŒ§Ò¹¹Ð

áÅŒÇÍÂ‹ÒÅ×Á!!!

´ÙáÅ

·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
ËÅÍ´ä¿
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ
»‚ÅÐ 2 ¤ÃÑé§

ÍÂÒ¡»ÃÐËÂÑ´à¾ÔèÁ
àÃÒà»ÅÕèÂ¹ËÅÍ´ä¿
´ÕÁÂéÑ ¨Ð¤ØÁŒ ¤‹ÒÁÑÂé ¹Ð

¡ÒÃµÔ´µÑé§ÊÇÔµª¡ÃÐµØ¡ /
µÔ´µÑé§á¼¹¼Ñ§ÊÇÔµªà»´ - »´ä¿
·ÓãËŒàÃÒÊÐ´Ç¡µ‹Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹
ÂÔè§·ÓãËŒàÃÒ»ÃÐËÂÑ´ä´Œ¹Ð
ÂÔè§¡Ç‹Ò
¤ÓÇ‹Ò...

¤ØŒÁ

¶ŒÒà»ÅÕèÂ¹¨Ò¡ËÅÍ´äÊŒ
ÁÒà»š¹ËÅÍ´¤ÍÁá¾¡µ
»ÃÐËÂÑ´ä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò

75% 60%
áÅÐ»ÃÐËÂÑ´¶Ö§

¶ŒÒà»ÅÕèÂ¹¨Ò¡
ËÅÍ´¼ÍÁÁÒãªŒ
ËÅÍ´ LED
Like

Share

มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบแสงสว่าง

ปิดไฟ-เปิดม่านหรือหน้าต่าง

ปิดไฟ-เปิดม่านหรือหน้าต่างเพื่อรับแสงธรรมชาติ
แทนการใช้หลอดไฟ

ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้
l

ในเวลาพักเทีย่ ง
ถ้าปิดหลอดผอม (ฟลูออเรสเซนต์)

ติดตั้งแผนผังสวิตช์ เปิด-ปิด ไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำ�ให้ประหยัด
พลังงาน

จะประหยัดค่า
ไฟได้เดือนละ
บาท

ปิดเป็นเวลา
42
100
1 ชั่วโมง
หลอด
l

ถ้าลืมปิดหลอดไฟ 1 หลอด
ก่อนกลับบ้าน จะเสียค่าไฟถึง 2 บาท
ต่อวัน

ติดตัง้ แผนผังสวิตช์ เปิด-ปิด ไฟและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ทำ�ให้ประหยัดพลังงาน เนื่องจากจะ
ทำ�ให้เราสามารถเปิด-ปิดได้ถูกต้อง ไม่ต้อง
ลองผิดลองถูก
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มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบแสงสว่าง

จากที่ได้กล่าวไป จะเป็นมาตรการประหยัดพลังงานแบบที่ไม่ต้องลงทุน เพียงแค่สร้างระบบ
มาจัดการการดูแลหลอดไฟต่างๆ แต่ที่จะกล่าวต่อไป จะเป็นมาตรการที่ต้องมีการลงทุน

เปลี่ยนจากหลอดไส้
เป็นหลอดคอมแพกต์
ประหยัดได้มากกว่า 75%

ติดตั้งสวิตช์กระตุก
ติดตั้งสวิตช์กระตุก เพื่อให้สามารถปิดไฟ
เฉพาะจุดได้ เมื่อมีบางคนไม่ได้นั่งท�ำงาน
ลงทุนประมาณ 200 บาทต่อชุด พร้อมติดตัง้

เปลี่ยนจากหลอดผอม เป็นหลอด LED ประหยัดได้ถึง 60%
ประหยัด
มากกว่า 60%
คืนทุนภายใน
1 ปี
รายการ
หลอดไฟ
(วัตต์)
บัลลาสต์
(วัตต์)
รวม
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หลอดชุดเดิม T8

36 วัตต์
10 วัตต์
46 วัตต์

หลอด LED

18 วัตต์
-		
18 วัตต์

ประหยัดไฟ

18 วัตต์
10 วัตต์
28 วัตต์

ประหยัดพลังงาน

50 %
100 %
60 %

มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบแสงสว่าง

เปลี่ยนหลอด LED
ปัจจุบนั มี หลอด LED เริม่ มีวางจำ�หน่ายมากขึน้ โดยหากเปรียบเทียบกับหลอดไส้ จะสามารถ
ประหยัดได้มากถึง 85% ที่ความสว่างแบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

การใช้ไฟฟ้าต่อเดือน

คิดจากนอกเวลาทำ�งานที่ต้องเปิดไฟโคมทิ้งไว้
วันทำ�งาน เดือนละ 22 วัน เปิดไฟวันละ 16 ชั่วโมง และ
วันหยุด เดือนละ 8 วัน เปิดไฟวันละ 24 ชั่วโมง
l หลอดไส้
60 W เท่ากับ (0.060 x 16 x 22) + (0.060 x 24 x 8) = 32.64 หน่วย
l หลอดคอมแพกต์ 13 W เท่ากับ (0.013 x 16 x 22) + (0.013 x 24 x 8) = 7.07 หน่วย
l หลอด LED
8 W เท่ากับ (0.008 x 16 x 22) + (0.008 x 24 x 8) = 4.35 หน่วย
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มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบแสงสว่าง

การประหยัดไฟฟ้า (หน่วยไฟ)
l
l
l

หลอดคอมแพกต์ ประหยัดกว่า หลอดไส้
78.3 %
หลอด LED
ประหยัดกว่า หลอดไส้
86.6 %
หลอด LED
ประหยัดกว่า หลอดคอมแพกต์ 38.0 %

การประหยัดค่าไฟฟ้า (บาท)

คิดจากนอกเวลาทำ�งานที่ต้องเปิดไฟโคมทิ้งไว้
วันทำ�งาน เดือนละ 22 วัน เปิดไฟวันละ 16 ชั่วโมง และ
วันหยุด เดือนละ 8 วัน เปิดไฟวันละ 24 ชั่วโมง
ดังนั้นในเวลา 2 ปี (เวลาในการเปิดหลอด เท่ากับ 13,056 ชั่วโมง)

ผลประหยัดต่อปี ต่อ 1 หลอดไฟ ที่เปิด
l
l
l

24

หลอดคอมแพกต์ ประหยัดกว่า หลอดไส้
หลอด LED
ประหยัดกว่า หลอดไส้
หลอด LED
ประหยัดกว่า หลอดคอมแพกต์

1,491 บาทต่อปีต่อจุดที่เปิดไฟ
1,582 บาทต่อปีต่อจุดที่เปิดไฟ
90 บาทต่อปีต่อจุดที่เปิดไฟ

ËÅÍ´ä¿ LED
©ÅÒ¡àºÍÃ 5
»ÃÐËÂÑ´ 50%*

* เมื่อเทียบกับหลอดไสขนาดที่เทากัน

ËÅÍ´ä¿

LED

ÊØ´ÂÇÒÍÁà´ÅÔÈ

áË‹§¤

!!!

ËÅÍ´ä¿ LED ä´âÍ´à»Å‹§áÊ§
Light-emitting diode ËÃ×Í
Â‹ÍÇ‹Ò LED áº‹§ÍÍ¡ä´Œà»š¹
3 »ÃÐàÀ·
ËÅÍ´ä¿ LED
áººãªŒÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃ

ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¹ŒÍÂ à¾ÃÒÐá»Å§ä¿¿‡Òà»š¹áÊ§ÊÇ‹Ò§
â´ÂµÃ§ äÁ‹à¡Ô´¤ÇÒÁÃŒÍ¹ ¨Ö§äÁ‹ÊÙÞàÊÕÂ¾ÅÑ§§Ò¹
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãËŒáÊ§ÊÇ‹Ò§ÊÙ§
ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹¹Ò¹¶Ö§ 15,000 ªÑèÇâÁ§
ÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§áÊ§·Õ»è Å‹ÍÂÍÍ¡ÁÒä´Œ
à»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
·¹µ‹Í¡ÒÃÊÑè¹ÊÐà·×Í¹

ÃÙŒËÃ×ÍÂÑ§!!!
ËÅÍ´ä¿ LED
ÁÕËÅÒÂÃÙ»áºº¹Ð

ÍÒ·Ô BULB, TUBE, DOWN LIGHT,
T-BAR, PAR LIGHT, PENDANT LIGHT

......................................................................

ËÅÍ´ä¿ LED ãªŒÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¤ÒÃ
ÍÒ·Ô FLOOD LIGHT, HIGH BAY,
STREET LIGHT

......................................................................

ËÅÍ´ä¿ LED µ¡áµ‹§

ÍÒ·Ô STRIP LIGHT (ä¿àÊŒ¹µ¡áµ‹§),
LAND SCAPE LIGHT, TRACK LIGHT

ÃÙŒáºº¹ÕéáÅŒÇ
!!!
á¤‹à»ÅÕèÂ¹
...
»ÃÐËÂÑ´ªÑÇÃ
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ÃÐººÍ×è¹æ
....................................................................................................

¹Õèææ...àÅ×Í¡à¤Ã×èÍ§ãªŒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÂÑ§ä§
ãËŒ»ÃÐËÂÑ´µÑé§áµ‹àÃÔèÁµŒ¹

¶ŒÒ¨Ð«×éÍ Computer /
à¤Ã×èÍ§¶‹ÒÂàÍ¡ÊÒÃ àÅ×Í¡Ã‹Ø¹·ÕèÁÕ

Energy Star

Printer àÃÒµŒÍ§àÅ×Í¡
·ÕèãªŒ Network ä´Œ
¨Ðä´ŒÅ´¨Ó¹Ç¹
à¤Ã×èÍ§
áÅŒÇ¡ÒÃãªŒ§Ò¹Å‹Ð
ãªŒãËŒ»ÃÐËÂÑ´
¨ÐÂØ‹§ÂÒ¡ÁÑéÂ

µÙŒàÂç¹¡ç
äÁ‹¤ÇÃà»´
º‹ÍÂæ

áÅÐµŒÍ§ËÁÑè¹
·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
á¼§ÃŒÍ¹ËÅÑ§µÙŒ
ÃÇÁ¶Ö§...
µÃÇ¨´Ù¢ÍºÂÒ§
»ÃÐµÙ ÍÂ‹ÒãËŒ
ÃÑèÇäËÅ!!!

§‹ÒÂÁÒ¡ ÅÍ§»ÃÑº
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§àÃÒ
ãËŒ¶Ù¡ÇÔ¸Õ ¡ç»ÃÐËÂÑ´ä´ŒáÅŒÇ
àª‹¹ »´¨Í¤ÍÁ
àÁ×èÍäÁ‹ãªŒ§Ò¹

àÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒÅÔ¿µ ÍÍ¿¿ÈàÃÒ
´ÙáÅãËŒãªŒÍÂ‹Ò§¤ØŒÁ¤‹ÒÍÂÙ‹áÅŒÇ
µŒÍ§ÁÍ§ËÒà¾×èÍ¹Ã‹ÇÁ·Ò§
¢Öé¹Å§¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹
ËÅÒÂæ ¤¹ ¢Öé¹Å§
äÁ‹¡ÕèªÑé¹¡çãªŒºÑ¹ä´
´Õ¡Ç‹Ò à»š¹¡ÒÃ
ÍÍ¡¡ÓÅÑ§ä»ã¹µÑÇ
Like

Share

มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบอืน่ ๆ

คอมพิวเตอร์
การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ควรเลือกซื้อ
รุ่นที่มี Energy Star
l ในสภาวะทำ�งานปกติ
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + จอมอนิเตอร์
		 CRT 17 นิ้ว (จอตูดใหญ่) จะกินไฟ
		 อยู่ที่ประมาณ 113 Watts
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + จอมอนิเตอร์
		 LCD 17 นิ้ว จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ
		 56 Watts
l

ถ้าไม่ใช้แล้วปิดจอคอม (ไม่ปิดคอม)
จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ 60 วัตต์ ประหยัดไปได้มากกว่า 55%
กว่าการตั้งด้วยระบบ Screen Saver

(ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที)

เปลี่ยนจอมอนิเตอร์
จาก CRT เป็น LCD
จะประหยัดได้มากกว่า 50%
การใช้ Notebook
แทน Desktop จะประหยัด
ไฟได้มากกว่า 60%

เครื่องถ่ายเอกสาร
ประหยัดพลังงาน
ได้ถึง 95%

การเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
l เลือกที่มีระบบถ่ายได้ทั้ง 1 หน้า
และ 2 หน้า จะท�ำให้ประหยัด
กระดาษ
l เลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน
Energy Star
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หลังใช้ กดปุ่ม
Standby Mode
จะประหยัดพลังงาน
ได้ถึง 95% เทียบกับ
ขณะที่ เ ปิ ด เครื่ อ ง
รอทำ�งาน

ควรตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร
ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและ
ไม่มีเครื่องปรับอากาศและ
ดีต่อสุขภาพและ
ช่วยประหยัดพลังงาน

ไม่ ตั้ ง เครื่ อ งถ่ า ย
เอกสาร ในห้ อ ง
ปรับอากาศ จะช่วย
ลดการท�ำงานของ
เครื่องปรับอากาศ

มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบอืน่ ๆ

เครื่องพิมพ์
เพิ่ม

เป็
นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

การใช้เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย
(Network Printer) เพื่อลดจำ�นวน
ของ Printer ให้น้อยลง จะทำ�ให้
การใช้พลังงานลดลง

กระติกน้ำ�ร้อน

กระติกน�้ำร้อนขนาด 2.5 ลิตร
634 วัตต์ ถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้
วันละ 10 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 90
หน่วยต่อเดือน จะเสียค่าไฟ
เดือนละ 270 บาทต่อเดือน

ถ้าดึงปลั๊กให้เร็วขึ้น

1ก็จะทำชั่ว�โมงต่
อวัน
ให้ประหยัด
ค่าไฟได้ถึงเดือนละ
27
บาท
หรือ 10%

การตรวจทานข้อความบน
จอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
เพื่อป้องกันความผิดพลาด
จะทำ�ให้ไม่เปลืองกระดาษ
และพลังงาน

ลด

ค่าใช้จ่าย

ประสิิทธิภาพ

การเลือกพิมพ์แบบ
ประหยัด จะช่วยให้
ประหยั ด หมึ ก และ
พลังงาน

บางสำ�นักงานจะมีกระติกน้�ำ ร้อนมากกว่า 1 เครือ่ ง
เนือ่ งจากต้องการปริมาณน้�ำ ร้อนมาก โดยเฉพาะ
ช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งถ้าเสียบปลั๊กไว้ทั้ง 2 เครื่อง
ทัง้ 10 ชัว่ โมง จะทำ�ให้เสียค่าไฟเดือนละ 540 บาท
ต่อเดือน
ถ้ากำ�หนดให้
เครื่องที่ 1 :

ทำ�งานทั้งวัน

จะประหยัดเงินได้ถึง

216

บาทต่อเดือน

เครื่องที่ 2 :
ทำ�งานเฉพาะ

ช่วงเช้าและบ่าย
ประมาณ 2 ชั่วโมง
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มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบอืน่ ๆ

พัดลม

พัดลมตัง้ โต๊ะ 45 วัตต์ ใบพัด 12 นิว้ ถ้าเปิด 1 ชัว่ โมง
l ที่ระดับลมอ่อนสุดใช้ไฟ 0.028 หน่วย
l ระดับลมปานกลางใช้ไฟ 0.031 หน่วย
(ค่าไฟมากขึ้น 1.1 เท่า)
l ระดับลมแรงสุดใช้ไฟ 0.038 หน่วย
(ค่าไฟมากขึ้น 1.4 เท่า)

ตู้เย็น
l

ไม่ ค วรเปิ ด ตู้ เ ย็ น บ่ อ ยหรื อ เปิ ด ไว้
นานๆ และอย่านำ�ของร้อนเข้าแช่
ในตู้เย็น

ตู้เย็นแบบ
1 ประตู
ขนาด 5-6 คิว
100 วัตต์
เปิดตลอด
24 ชั่วโมง

l

5

ถ้าเปิดวันละ ชั่วโมง
ที่ระดับลมแรงสุดจะใช้ไฟมากกว่า
ที่เปิดระดับลมอ่่อนสุดประมาณ
บาทต่อเดือน

4

เลื อ กซื้ อ ตู้ เ ย็ น ชนิ ด ที่ ส ามารถกด
น้ำ�เย็นได้จากภายนอกหรือเลือกใช้
คูลเลอร์ หากความต้องการน้ำ�เย็น
มีมาก

โดยคอมเพรสเซอร์
ทำ�งานร้อยละ
ใช้ไฟฟ้าวันละ
หน่วย

50

1.2

จะจ่ายค่าไฟฟ้า
ประมาณเดือน
ละ
บาทต่อเดือน

108

ลิฟต์
l

l

l
l
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ในการใช้ลิฟต์แต่ละครั้ง ควรคำ�นึงถึง
ความสิ้นเปลืองพลังงาน
ไม่ควรกดลิฟต์ขึ้นลงพร้อมกัน
- หากต้องการขึ้นให้กดขึ้น
- หากต้องการลงให้กดลง
ปิดลิฟต์บางตัว ในช่วงที่มีการใช้น้อย
มองหาเพื่อนร่วมทาง

มองหาเพื่อนร่วมทาง

ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์
ดีทั้งสุขภาพและประหยัดพลังงาน

มาตรการลดใช้พลังงาน

ระบบอืน่ ๆ

การติดตั้ง TIMER

สำ�หรับอุปกรณ์เปิดตลอดเวลา แต่มีการใช้งานเฉพาะช่วงเวลาทำ�งาน
เช่น ตู้น้ำ�ร้อน-น้ำ�เย็น
โดยทั่วไป :

การใช้งาน :
เฉพาะช่วง
เวลาทำ�งาน

โดยทั่วไป :
กำ�ลังไฟฟ้า
จะอยู่ที่
วัตต์
วัตต์

เสี ย บปลั๊ ก
ตลอดเวลา 08.00 - 500 17.00 น. 1,500
สัดส่วนการทำ�งาน

ช่วงเวลาทำ�งาน
ประมาณ 0.6
ช่วงนอกเวลาทำ�งาน ประมาณ 0.3

ดังนัน้ หากติดอุปกรณ์ Timer กับเครือ่ งทำ�น้�ำ ร้อน - น้�ำ เย็น ขนาด 500 วัตต์
จะสามารถลดได้
ในวันทำ�งาน (17.00 - 08.00 น.) เท่ากับ
กิโลวัตต์
ชั่วโมง
หน่วยต่อวันทำ�งาน

0.3 x 0.5 x 15
= 2.25
ในวันหยุด (24 ชั่วโมง) เท่ากับ
0.3 x 0.5 กิโลวัตต์ x 24 ชั่วโมง
= 3.60 หน่วยต่อวันทำ�งาน

TIMER

ดังนัน้ จะสามารถลดค่าไฟ
ได้เดือนละ (ทำ�งาน 22 วัน
วันหยุด 8 วัน) =

78.30
หน่วย

หากคิดเป็นเงิน
(4 บาท ต่อ
หน่วยไฟฟ้า) =

ราคา Timer ประมาณ
บาท
หมายความว่าจะ
สามารถคืนทุนได้
ภายใน เดือน

300
313.20
บาท
1
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มาตรการลดใช้ น้�ำ มัน
การใช้พลังงานอีกส่วนของหน่วยงานของรัฐก็คอื “น้ำ�มัน” อุปกรณ์ทใ่ี ช้น�ำ้ มันของหน่วยงาน
โดยส่วนใหญ่คอื ยานพาหนะ (รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถตู)้ และอีกส่วนสำ�หรับหน่วยงาน
ที่อยู่นอกเมืองคือ ใช้กับเครื่องจักรต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ� เป็นต้น

10 5 1 5 1 22

ผลประหยัดในมาตรการ ผลประหยัดในมาตรการ ผลประหยัดในมาตรการ ผลประหยัดในมาตรการ ผลประหยัดในมาตรการ ผลประหยัดในมาตรการ

%

%

%

%

ขับรถที่ 90 กม. ไม่ขับก็ดับเครื่อง Carpool /
/ ชั่วโมง
/ ปิดแอร์
ใช้รถสาธารณะ

ล้างไส้กรอง /
เติมลมยาง

%

ไม่เบิ้ล / ไม่เร่ง

%

รวมทั้งหมด

ขับรถไม่เกิน 90 กม.ต่อชม.

15% 95
คิดเป็น

ขับความเร็ว

สิ้นเปลือง
น�้ำมันกว่าขับ

กม.ต่อชม.

กม.ต่อชม.

10% 100
คิดเป็น

80

ขับความเร็ว

สิ้นเปลือง
น�้ำมันกว่าขับ

กม.ต่อชม.

กม.ต่อชม.

ความเร็วสูงสุด
ที่กฎหมายกำ�หนดไว้
ทางธรรมดา

90 กม. / ชม.

29% 110
คิดเป็น

ขับความเร็ว

สิ้นเปลือง
น�้ำมันกว่าขับ

กม.ต่อชม.

กม.ต่อชม.

25% 110
คิดเป็น

90

ทางด่วน

110 กม. / ชม.

80

ขับความเร็ว

สิ้นเปลือง
น�้ำมันกว่าขับ

กม.ต่อชม.

กม.ต่อชม.

90

มอเตอร์เวย์

120 กม. / ชม.
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มาตรการลดใช้ น้�ำ มัน
จอดรถไว้บ้าน โดยสารสาธารณะ
ใน 1 ปี (260 วันทำ�งาน)
จะประหยัดน้ำ�มัน
หันมาใช้บริการรถสาธารณะ ด้วยระยะทาง

48 กม. / วัน

52 ล้านลิตร
คิดเป็นค่าน้ำ�มัน
780 ล้านบาท

การติดเครื่องยนต์
จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลา

ทำ�ให้สิ้นเปลืองน้ำ�มัน
โดยเปล่าประโยชน์

ถ้าผู้ใช้รถยนต์

ร้อยละ 1

จากจำ�นวน 5 ล้านคัน

ไม่ขับก็ดับเครื่อง

5 นาที

500
ซีซี

ซีซี

ซีซี

ซีซี
ซีซี

ซีซี

ทางเดียวกันไปด้วยกัน
ถ้า ร้อยละ 1 ของรถยนต์ 5 ล้านคัน
ใช้ Carpool สลับขับ 5 คน ต่อ รถ 1 คัน
ถ้าขับรถยนต์ 5 คัน ไปทางเดียวกัน
ที่หมายใกล้กัน ระยะทาง (ไป-กลับ)

48 กม. / คัน

ใน 1 ปี (260 วันทำ�งาน)
จะสิ้นเปลืองน้ำ�มัน

5,200 ลิตร
คิดเป็นค่าน้ำ�มัน

78,000 บาท
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Carpool
ใน 1 ปี
จะประหยัดน้ำ�มันได้

คิดเป็นเงิน

41.6 ล้านลิตร 624 ล้านบาท

มาตรการลดใช้ น้�ำ มัน
หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน
ถ้ารถติดเพียง

จะสิ้นเปลืองน้ำ�มัน

ร้อยละ 1 ของจำ�นวน
รถยนต์ 5 ล้านคัน

12.4 ล้านลิตร
คิดเป็นค่าน้ำ�มัน
186 ล้านบาท

ในวันทำ�งานทุกวัน และในบางเสาร์
-อาทิตย์ ใน 1 ปี (330 วัน / ปี)

ใช้โทรศัพท์ - โทรสาร เลี่ยงรถติด
หนังสือเวียนที่ไม่สำ�คัญ
ก็ใช้วธิ สี ง่ E-Mail หรือส่งไปรษณีย์
หากเร่งด่วน
ก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร

E-mail

ใช้อปุ กรณ์สอ่ื สารแทนการเดินทาง
เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน
หากเป็นเอกสารสำ�คัญ
ก็ใช้วธิ รี วบรวมเอกสาร
แล้วส่งพร้อมกัน

วางแผนก่อนเดินทาง
ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง
และขับรถหลงทาง 10 นาที
จะสิ้นเปลืองน้ำ�มัน

500 ซีซี.
คิดเป็นค่าน้ำ�มัน
7.50 บาท

ถ้ารถยนต์ 5 ล้านคัน ขับหลงทางเฉลี่ย
เดือนละ 1 ครั้ง ใน 1 ปี
จะสิ้นเปลืองน้ำ�มัน

30 ล้านลิตร
คิดเป็นค่าน้ำ�มัน
450 ล้านบาท

ไม่บรรทุกของเกินจำ�เป็น
หากขับรถโดยบรรทุกของ
ที่ไม่จำ�เป็นประมาณ 10 กก.
เป็นระยะทาง 25 กม.
สิ้นเปลืองน้ำ�มัน

40 ซีซี.

ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต์ทว่ั ประเทศ 5 ล้านคัน
ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไม่จำ�เป็น
ใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองน้ำ�มัน

7.3 ล้านลิตร
คิดเป็นเงิน
10.95 ล้านบาท
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มาตรการดูแลรักษา

เครือ่ งใช้ ไฟฟ้า

ช่วยคอยล์เย็นกินความร้อนให้ได้มากๆ
l

l

ทำ�ความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์เย็น
เดือนละ 1 ครั้ง
ทำ�ความสะอาดแผงระบายอากาศร้อน
ทุก 6 เดือน

ทำ�ความสะอาดหลอดไฟ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ท�ำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ
2 ครัง้ เพราะฝุน่ ละอองทีเ่ กาะอยู่ จะท�ำให้
แสงสว่างน้อยลง
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ตู้เย็น
l

l

หมั่นทำ�ความสะอาดแผงร้อนที่อยู่
ด้านหลังของตู้เย็น
หมั่ น ตรวจตราขอบยางประตู
อย่าให้มกี ารรัว่ ไหล เนือ่ งจากจะทำ�ให้
อากาศร้อนภายนอกเข้าไปภายใน

มาตรการดูแลรักษา

รถยนต์ / เครือ่ งยนต์

ลมยางต้องพอดี ไส้กรองต้องสะอาด
ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ถ้าขับทุกวันเฉลี่ยวันละ 48 กม. ใน 1 เดือน

รถยนต์
สิ้นเปลืองน้ำ�มันเพิ่มขึ้น
2.4 ลิตร

รถจักรยานยนต์
สิ้นเปลืองน้ำ�มันเพิ่มขึ้น
1.2 ลิตร

ถ้าร้อยละ 30 ของรถแต่ละ
ประเภท ละเลยเช่นนี้บ่อยๆ
รวมเป็น 30 วัน / ปี

ถ้าไส้กรองสะอาด
จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำ�มัน
วันละ 65 ซีซี.

รถบรรทุก
สิ้นเปลืองน้ำ�มันเพิ่มขึ้น
4.2 ลิตร

จะสิ้นเปลืองน้ำ�มันเพิ่มขึ้น

คิดเป็นเงิน

ควรทำ�ความสะอาดทุก

ควรเปลี่ยนทุก

5.8 ล้านลิตร
2,500 กม.

87 ล้านบาท
20,000 กม.

ตรวจเช็กเครื่องยนต์เป็นประจำ�
l
l
l

l
l

เปลี่ยนไส้กรองตามกำ�หนด
เปลี่ยนน้ำ�มันหล่อลื่นทุก 5,000 กม.
ตรวจสอบระดั บ น้ำ � มั น เครื่ อ งและน้ำ �
ในแบตเตอรี่
ตรวจสอบระดับน้ำ�ป้อนหม้อน้ำ�
ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดตี ลอดเวลา
ช่วยประหยัดน้�ำ มันเชือ้ เพลิงได้ ร้อยละ
3-9
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...................»¯ÔºÑµÔä´ŒµÒÁá¼¹Ï
.....................Å´ä´ŒµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ

à´×Í¹ ¡.¾. 59

äÁ‹ä´Œ´Ö§»ÅÑê¡
¡ÃÐµÔ¡¹éÓÃŒÍ¹

à´×Í¹ ÁÕ.¤. 59

ÍØÂ...Å×Á
»´¤ÍÁ

à´×Í¹àÁÉÒ 59
à´×Í¹¹ÕéàÃÒ·Óä´Œ
• ¤‹Òä¿¿‡ÒÅ´Å§
• á¼¹»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ
• à¡çº¢ŒÍÁÙÅ
à»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡ÒÃãªŒ¡Ñº
à»‡ÒËÁÒÂ...¤Ãº

***อางอิงเนื้อหาจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ÃÍ´ŒÇÂ...!!!
ä»àªç¡
Ã¶´‹Ç¹

OMG....!!!
»ÃÑºáÍÃ 26 ðc
«Ô¤Ð¨ÐÃÍÍÐäÃ
âÍŒ...äÁ‹¹Ð

µÒÂáÅŒÇ!!!

à¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁ¢Íº¤Ø³
·ÕÁªÒµÔ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹à´×Í¹àÁÉÒ 59
àÃÒÅ´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä´ŒµÒÁà»‡Ò
à´×Í¹ àÁ.Â. 59 àªÔÞÊÁÒªÔ¡
·Ø¡¤¹ÃÑº äÍµÔÁä·Âæ á¡ŒÃŒÍ¹ã¨
ÃŒÍ¹¡ÒÂ ¤ÃÑº¼Á
à¸Íææ...
ÅŒÒ§Ë¹ŒÒ¡Ò¡áÍÃ·Ø¡à´×Í¹
ª‹ÇÂä´ŒàÂÍÐà¹ÍÐ áÍÃàÂç¹
ÊÐÍÒ´ »ÃÐËÂÑ´¤‹Òä¿´ŒÇÂ

ãª‹æ...àËç¹´ŒÇÂ
àÃÒµŒÍ§·Óµ‹Íä»

à´ÕëÂÇ¹Õé¹Ð...
¨Ðä»»ÃÐªØÁÅØ¡¨Ò¡âµÐ
»´Ë¹ŒÒ¨Í¤ÍÁµÅÍ´¤‹Ð

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¡ÒÃÃ³Ã§¤»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ
Å´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ã¹Í§¤¡Ã
.....................................................................................................

ºÍÃ´»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
» ´

½†ÒÂ.........
½†ÒÂ.........
½†ÒÂ.........

àÁ×èÍäÁ‹ãªŒ

●

»´â»ÊàµÍÃ/
»ÃÐ¡ÒÈãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ
´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹

●

µÔ´¡ÃÒ¿áÊ´§ÃÐ´Ñº¡ÒÃãªŒ
¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§Í§¤¡Ã/¡ÃÒ¿
¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹áÂ¡áµ‹ÅÐ
½†ÒÂ/á¼¹¡

●

µÔ´¢ŒÍ¤ÇÒÁ ¤Ó¢ÇÑÞ
ËÃ×Í¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ
´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹

´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍºµÒÁá¼¹
Ã³Ã§¤Å´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹

●

¨Ñ´»ÃÐ¡Ç´½†ÒÂ
·ÕèÅ´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
´Õà´‹¹

●

ÁÍºÃÒ§ÇÑÅÊÓËÃÑº
½†ÒÂÅ´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
´Õà´‹¹

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

àÃÕÂºÃŒÍÂ¤ÃÑº...
»´ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈµÍ¹¾Ñ¡¡ÅÒ§ÇÑ¹
»´ä¿ ÃÐººáÊ§ÊÇ‹Ò§ã¹àÇÅÒ¾Ñ¡¡ÅÒ§ÇÑ¹
»´à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ/Printer/à¤Ã×èÍ§¶‹ÒÂàÍ¡ÊÒÃ
µÑé§¡ÒÃ¨Í´ÅÔ¿µµÒÁªÑé¹·Õè¡ÓË¹´
ÍÍ¡¡®ãËŒãªŒºÑ¹ä´á·¹ÅÔ¿µ àÁ×èÍ¢Öé¹Å§

½†ÒÂ·Õè´Óà¹Ô¹ÁÒµÃ¡ÒÃ áÅÐÁÕ¼Å¡ÒÃÅ´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹

´Õà´‹¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558
ä´Œá¡‹...½†ÒÂºÑÞªÕ...
ÂÔ¹´Õ´ŒÇÂ¤‹Ð!!!
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¡ÒÃÃ³Ã§¤»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃÅ´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ã¹Í§¤¡Ã
.....................................................................................................

àÃÒ¨Ðá¢‹§à¡ÁËÒ¨Ø´ÃÑèÇäËÅã¹ÍÍ¿¿È
½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¨ÐÁÒáªÃàÃ×èÍ§ÇÔ¹ÑÂ
¡ÒÃÅ´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
·´ÅÍ§ÁÒµÃ¡ÒÃ»´áÍÃàÃçÇ¢Öé¹ 15 ¹Ò·Õ
Ã‹ÇÁÊÃØ»ÇÑ¹Å´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ »‚ 2559
¨Ó¹Ç¹ 2 ¤ÃÑé§
ÃÑº
·ÃÒº
¤‹Ð

»¯ÔºÑµÔ!!!

¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ 2559

àÃÒ¨ÐÅ§Á×Í·Ó¨ÃÔ§¨Ñ§
µÃÇ¨ÊÍº
ÃÒÂ§Ò¹¼Å áÅÐ
»ÃÑº»ÃØ§

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍãËŒà»š¹ä»µÒÁ
ÁÒµÃ¡ÒÃÅ´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ 2559
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Morning

Talk
ÇÑ ¹ ¹Õé...
àÃÕÂº
ÃŒÍÂ
¤‹Ð

àÃÔèÁàÅÂ
¤ÃÑº

¡ÒÃ
Â
Ò
Ã
Ø
¡
·
·Ó¤ÃºCheck Lis¹t ¹àµÁç
µÒÁ §Ñ äÁä‹ ´¤Œ Ðá
áµà‹ ÃÒÂ ???

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹Ï

¤Ãº 2 ¤ÃÑé§/»‚

·ÓäÁ!!!

ËÑÇã¨ÊÓ¤ÑÞ
àªç¡ãËŒ´ÕÇ‹Ò
...

..........................................................

ÃÒÂ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅ»˜¨¨ÑÂ

¤Ãº·Ñé§ 12 à´×Í¹

..........................................................

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒä¿¿‡ÒáÅÐ¹éÓÁÑ¹

¤Ãº·Ñé§ 12 à´×Í¹
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ขอบคุณ…ขาราชการไทย
ที่รวมเปนทีมชาติ ประหยัดพลังงาน

“เปลี่ยน”

60 กวาลานคนไดประโยชน แค
หันมาใชอุปกรณและเคร�่องใชไฟฟาที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5
ชวยประหยัดพลังงานและลดการใชไฟฟาในประเทศ
• หลอดไฟ LED ประหยัดไฟฟา 85%*
• เคร�่องปรับอากาศที่มีคา SEER สูง ประหยัดไฟฟา 30%**

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม
ประหยัดชัวร พรอมกันวันนี้

* เมื่อเทียบกับหลอดไสขนาดที่เทากัน
**เมื่อเปร�ยบเทียบกับเคร�่องปรับอากาศแบบ Fixed Speed

BEST PRACTICE 2015
.....................................................................................................

BPRACTICE
EST

µŒÍ§ÁÕ
à·¤¹Ô¤
ÍÐäÃ
¾ÔàÈÉ
á¹‹æ

·Óä´Œ
ÂÑ§ä§¹Ð
???

...
OMG!!!

àª×èÍà¶ÍÐ¤ÃÑº...µÑé§ã¨ Å§Á×Í·Ó
ÁÕÇÔ¹ÑÂã¹¡ÒÃÅ´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹äË¹æ ¡çà»š¹
Best Practice ä´Œ
Best Practice :

ÊÃŒÒ§ÁÒµÃ¡ÒÃ
Å´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ãËŒâ´´à´‹¹
»¯ÔºÑµÔáÅŒÇ
àËç¹¼ÅªÑ´
ÁÒµÃ¡ÒÃà´‹¹
áÅÐ»¯ÔºÑµÔ
¨ÃÔ§¨Ñ§

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹äË¹ä´Œ
Best Practice
???

âËŒ...!!!
ÊØ´ÂÍ´

Best Practice :

´Óà¹Ô¹§Ò¹
Å´ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§áÅÐ
¨ÃÔ§¨Ñ§·Ñé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Å´ãªŒä¿¿‡Ò :
¡ÃÁÃÒªÍ§¤ÃÑ¡É

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Å´ãªŒä¿¿‡Ò :
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÃÃ¾Ò¡Ã¾×é¹·Õè
ÊÒ¢ÒªÑÂºÒ´ÒÅ

Best Practice :

ÃÒÂ§Ò¹¼Å
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
ÊÁèÓàÊÁÍ
µÒÁá¼¹§Ò¹
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Å´ãªŒ¹éÓÁÑ¹ :
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

BEST PRACTICE 2015
หน่วยงานลดใช้ ไฟฟ้า

กรมราชองครักษ์

กรมราชองครักษ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติการ
ทั้งปวงในส่วนพระองค์ให้ต้องตามพระราชประสงค์ และตามพระราชประเพณี

มีบุคลากรประมาณ

700 คน

สูตรแห่งความสำ�เร็จ
สมุหราชองครักษ์มีประกาศคำ�สั่ง

พื้นที่ใช้สอยรวม

33,570 ตร.ม.
ในปีงบประมาณ 2558
สามารถลดการใช้ไฟฟ้า
ลงได้ถึง

14 %
ปี 2557

1,845,292
หน่วย

ตั้งคณะทำ�งานประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงาน
คณะทำ�งานกำ�หนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ดำ�เนินการตามแผน
ประหยัดพลังงาน
ติดตามผลการใช้พลังงาน

ปี 2558

1,590,557
หน่วย
44

รายงานข้อมูลอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง

“
”

ให้ผู้บังคับบัญชาก�ำกับดูแลส�ำนัก/กอง
ร่วมมือใช้พลังงานอย่างประหยัดโดยเคร่งครัด
พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์
สมุหราชองครักษ์

มาตรการเด่น
ติดมิเตอร์ไฟ แยกตามสำ�นัก กอง เพือ่ ให้เกิดการแข่งขันการลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีการประชุม
		 เพื่อรับทราบเรื่องการลดใช้พลังงานทุกเดือน
l

l จัดระบบการเปิด-ปิดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วนของห้องด้วยคีย์การ์ด โดยจะเปิดระบบไฟฟ้าใช้
		 เมื่อมีเจ้าพนักงานนำ�คีย์การ์ดมาเปิดระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบริเวณที่ทำ�งานเท่านั้น
l

ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25-27 องศาเซลเซียส

l จั ด ให้ มี ก ารตรวจเช็ ก ทำ � ความสะอาดแผ่ น กรองอากาศและคอยล์ ค วามเย็ น อย่ า งน้ อ ย
		 เดือนละ 1 ครัง้ และทำ�การล้างครัง้ ใหญ่ เพือ่ ทำ�ความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน

ลดภาระการทำ�งานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำ�เป็นออกจาก
		 ห้องปฏิบัติงาน
l

สำ�รวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำ�แผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศ
		 ประกอบคำ�ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
l

l

ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น.-13.00 น.) หรือเมื่อเลิกใช้งาน

l

ถอดหลอดไฟในบริเวณทีม่ แี สงสว่างมากเกินความจำ�เป็นหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก

l แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพือ
่ ให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่าง
		 เหมาะสมและสอดคล้องกับความจำ�เป็นแทนการใช้หนึง่ สวิตช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำ�นวนมาก

ทำ�ความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคมอย่างสม่�ำ เสมอทุก 3-6 เดือน
		 เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ
l

NEXT

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมราชองครักษ์ จะดำ�เนินการ

เปลี่ยนหลอดไฟ LED ในอาคาร จำ�นวน 2,425 ชุด

โดยคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้ ไฟฟ้าได้ประมาณ 1.1 ล้านบาทต่อปี

45

หน่วยงานลดใช้ ไฟฟ้า

สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล

ในปีงบประมาณ 2558 ทีมงานจากสำ�นักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีได้เข้าให้คำ�แนะนำ�เรื่องวิธีการ
ประหยัดพลังงาน และสำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาลได้ดำ�เนินการปรับปรุงการใช้พลังงาน
ของหน่วยงาน ทำ�ให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 15% โดยมีมาตรการเด่น ดังนี้
ทำ�ให้สามารถลด
การใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง

15 %

ปี 2557

12,817
หน่วย

ปี 2558

10,864
หน่วย

มาตรการเด่น
l

การใช้เครื่องปรับอากาศ

		 ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส กำ�หนดเวลาเปิด 08.30-12.00 น. (พักเที่ยง) เปิดช่วงบ่าย
		 13.00-15.00 น. ระมัดระวังเปิดประตูเข้า-ออกห้อง ไม่ควรเปิดประตูทิ้งไว้
l

การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง

		 ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จ�ำเป็น หลอดไฟ
		 ในส่วนที่เป็นหลอดคู่ เปิดใช้เพียงดวงเดียว ก�ำหนดผู้รับผิดชอบเปิด-ปิดไฟฟ้าส่วนกลาง และ
		 เปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนเฉพาะจุดที่จ�ำเป็น
l

การใช้อุปกรณ์สำ�นักงาน

		 เครื่องคอมพิวเตอร์
		 ปิ ด เครื่ อ งเมื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ ง านภายใน 30 นาที ตั้ ง โปรแกรมพั ก หน้ า จอภาพอั ต โนมั ติ
		 เมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 15 นาที
		 เครื่องพิมพ์
		 ปิดเครือ่ งเมื่อเลิกใช้งาน
		 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
		 ใช้เท่าที่จำ�เป็นและถอดปลั๊กทันที เมื่อเลิกใช้งาน
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หน่วยงานลดใช้น้ำ�มัน

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ในปี 2558 สามารถลดการใช้น�ำ้ มันลงได้ถงึ 15% โดยมีมาตรการเด่น ดังนี้
ทำ�ให้สามารถลด
การใช้น้ำ�มันลงได้ถึง

15 %

ปี 2557

28,754
ลิตร

ปี 2558

24,383
หน่วย

มาตรการเด่น
การใช้รถยนต์
l

		
l

		
l

		
		
l
l

		
l

จัดเส้นทางการเดินรถ เช่น ทางเดียวกันไปด้วยกัน จัดเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปเส้นทางเดียวกัน
ใช้รถคันเดียวกัน
กำ�หนดเวลาการส่งเอกสารโดยรถยนต์ในแต่ละวัน โดยการรวบรวมเอกสารไว้จัดส่งพร้อมกัน
เช่น กำ�หนดส่งไว้วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
ใช้อปุ กรณ์สอ่ื สารแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนก็ใช้วธิ สี ง่
ทางโทรสาร หากเป็นเอกสารทีส่ �ำ คัญก็ใช้วธิ รี วบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน ส่วนหนังสือเวียน
ที่ไม่สำ�คัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือส่งทางไปรษณีย์
ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที
เลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ำ�มันหรือเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการเดินทาง เช่น
การเดินทางในเขตเมืองควรเลือกใช้รถยนต์ที่มีขนาดเล็ก
ใช้น้ำ�มันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์ เลือกใช้น้ำ�มันชีวภาพก่อนเป็นอันดับแรก

การบำ�รุงรักษารถยนต์
ตรวจเช็กรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำ�หนด
l ปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน ทุก 6 เดือน
l เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็กและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ตามเกณฑ์
		 ของผู้ผลิต
l ทำ�ความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำ�เสมอ ทุกเดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก 20,000 กิโลเมตร
l
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รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

เกณฑ์ประเมินผลตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3
ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้

ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์

เกณฑ์ประเมินผลตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
น้ำ�หนัก : ร้อยละ 5
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ�มันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำ�มันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ด้านไฟฟ้า

2. ด้านน้ำ�มันเชื้อเพลิง

ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการมาตรการประหยัดพลังงาน
คะแนนเต็ม
คะแนน

5.000

ด้านไฟฟ้า
คะแนนเต็ม

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ 2559 ลงให้ได้

ด้านน้ำ�มันเชื้อเพลิง
คะแนนเต็ม

2.500
2.500
อย่
า
งน้
อ
ย
10%
คะแนน
ของค่ามาตรฐาน
คะแนน

ลดปริมาณการใช้น้ำ�มัน
ในปีงบประมาณ 2559 ลงให้ได้

อย่
างน้อย 10%
ของค่ามาตรฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลีย่ ของหน่วยงานทัง้ หมด
ที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนัน้ ทีไ่ ม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน
เป็นระดับขั้นของความสำ�เร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความ
ก้าวหน้าของขั้นตอนการดำ�เนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
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สูตรการคำ�นวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : ไฟฟ้า
ดัชนีชว้ี ดั ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy Utilization Index, EUI)

(90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

=
ลำ�ดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

มีการติดตามและรายงานผลการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559)
ตามรูปแบบที่ สนพ. กำ�หนด

2

มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับการประเมินปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ สนพ. กำ�หนด ได้แล้วเสร็จและครบถ้วน
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559

0.2500

		
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าทีใ่ ช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ 			 ชัว่ โมง) ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตัง้ แต่
			 เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559

0.2500

		
		
		

2.1
			
			
			

0.5000

3

มีผลการคำ�นวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคำ�นวณที่ สนพ. กำ�หนด โดยอยูใ่ นช่วง -0.200 ถึง -0.333

0.0001 0.5000

4

มีผลการคำ�นวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคำ�นวณที่ สนพ. กำ�หนด โดยอยูใ่ นช่วง -0.091 ถึง -0.199

0.0001 0.5000

		

5

มีผลการคำ�นวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคำ�นวณที่ สนพ. กำ�หนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090

0.0001 0.5000

		
		

ในกรณีที่ผลการคำ�นวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน
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คะแนน

หมายเหตุ :
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รบั การประเมินผลระดับคะแนนที่
3, 4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขัน้ ตอนที่ 3, 4 และ 5 เมือ่ ทราบ EUI แล้ว จะนำ�ไปเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์เพือ่ ประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามสูตรการคำ�นวณที่ สนพ. กำ�หนด
มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จำ�นวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)

กำ�หนดให้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง ตัวเลข
ประมาณการใช้ไฟฟ้าทีค่ วรจะเป็นของส่วนราชการนัน้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
รวม 12 เดือน ที่จัดท�ำขึ้นจากการน�ำปัจจัยต่างๆ
ทีม่ ผี ลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนัน้ เช่น พืน้ ที่
ใช้สอย จ�ำนวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน�ำไปรายงานผ่าน
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

90% ของปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU)
ของส่วนราชการนัน้ และมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2555

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Actual Electricity Utilization; AEU จำ�นวนหน่วย
ไฟฟ้าที่ใช้ไปจริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วนำ�ไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ
12 เดือน
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สูตรการคำ�นวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : ด้านน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ดัชนีชว้ี ดั ประสิทธิภาพการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (Energy Utilization Index, EUI)

=

(90% ของปริมาณการใช้น้ำ�มันมาตรฐาน) - ปริมาณการใช้น้ำ�มันจริง
ปริมาณการใช้น้ำ�มันจริง

ลำ�ดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

มีการติดตามและรายงานผลการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านน้ำ�มันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กำ�หนด

2

มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการประเมินปริมาณการใช้
นำ�้ มันเชือ้ เพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงประจ�ำปี
งบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก�ำหนด
ได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
ถึงเดือนกันยายน 2559

0.2500

		
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร)
			 ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
			 ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559

0.2500

		
		
		

2.1
			
			
			
			

0.5000

3

มีผลการคำ�นวณ EUI ด้านการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคำ�นวณที่ สนพ. กำ�หนด โดยอยูใ่ นช่วง -0.200 ถึง -0.333

0.0001 0.5000

4

มีผลการคำ�นวณ EUI ด้านการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคำ�นวณที่ สนพ. กำ�หนด โดยอยูใ่ นช่วง -0.091 ถึง -0.199

0.0001 0.5000

5

		

มีผลการค�ำนวณ EUI ด้านการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิง ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการค�ำนวณที่ สนพ. ก�ำหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090

0.0001 0.5000

		
		

ในกรณีที่ผลการคำ�นวณ EUI ด้านการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน
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คะแนน

กำ�หนดให้
ปริมาณการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน (ลิตร)

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลข
ประมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของ
ส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท�ำขึ้นจาก
การน�ำปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
ของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ (ตาราง
กิโลเมตร) จ�ำนวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน
แล้วน�ำไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th
ให้ครบ 12 เดือน

90% ของปริมาณการใช้
น้ำ�มันเชื้อเพลิงมาตรฐาน
(ลิตร)

ตัวเลขประมาณการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงทีค่ วรจะเป็น (SFU)
ของส่วนราชการนัน้ และมีการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
20 มีนาคม 2555

ปริมาณการใช้
น้ำ�มันเชื้อเพลิงจริง (ลิตร)

Actual Fuel Utilization; AFU จ�ำนวนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
(ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน แก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล
และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ�ำนวนหน่วย
ของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการ
ทุ ก คั น ในแต่ ล ะเดื อ น แล้ ว น�ำไปรายงานผ่ า น
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

ปรับปรุงวิธีรายงานน�้ำมัน
เนื่ องจากน�้ำมัน ดีเซลที่มี
จ�ำหน่ายในปัจจุบันเป็น

“ไบโอดีเซล B3 - 5”

จึงให้น�ำปริมาณน�้ำมันดีเซล
ไปบันทึกในช่วง “ไบโอดีเซล”
เพียงช่องเดียว

กรณีทสี่ ว่ นราชการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงทางเลือก ได้แก่
แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีน�้ำมันเบนซินอยู่ 90%)
น�ำ้ มันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีนำ�้ มันดีเซลอยู่ 95%)
และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทีใ่ ช้แทนเบนซินหรือดีเซล
100% นัน้ การค�ำนวณปริมาณการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิง
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ�ำนวนปริมาณน�ำ้ มันเบนซิน
นำ�้ มันดีเซล เท่านัน้ ตามสูตรการค�ำนวณ ดังต่อไปนี้ :
AFU =
		
		
		

ปริมาณน�ำ้ มันเบนซิน + ปริมาณน�ำ้ มันดีเซล
+ (0.90 x ปริมาณน�้ำมันแก๊สโซฮอล)
+ (0.95 x ปริมาณน�้ำมันไบโอดีเซล)
+ (0.00 x ปริมาณ NGV)
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รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

เงื่อนไขการประเมินผล

ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้

ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์

เงื่อนไขการประเมินผล
4.1 สำ�นักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th
ของสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th

หมายเหตุ:
การขอ username และ password ในการเข้าระบบ
(1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
(2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364
4.2 ส่ ว นราชการต้ อ งส่ ง ผลการด�ำเนิ น งาน
ด้านไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิง ในระดับ
คะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์
www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.

4.3 สนพ. จัดท�ำผลสรุปการด�ำเนินงานของ
แต่ละส่วนราชการส่งถึงส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยใช้
ข้ อ มู ล ที่ แ ต่ ล ะส่ ว นราชการส่ ง ผลการ
ด�ำเนินงานด้านไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทาง
เว็บ ไซต์ www.e-report.energy.go.th
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
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4.4 การรายงานผลการดำ�เนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน :

หน่วยงานในส่วนราชการ
หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการทีต่ ง้ั ขึน้ เป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง
สำ�หรับส่วนราชการทีเ่ ป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนัน้ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นภูมภิ าค การรายงานผลการดำ�เนินงานและการประเมินผล
ของส่วนราชการนัน้ ๆ ให้พจิ ารณาจากสถานทีต่ ง้ั ของส่วนราชการว่าตัง้ อยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผล
การดำ�เนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น

หน่วยงานในจังหวัด
หมายรวมถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง รวมทั้ง
ส่วนราชการทีเ่ ป็นราชการบริหารส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นภูมภิ าคซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎกระทรวง
ทั้งนี้ การรายงานผลการดำ�เนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจาก
สถานทีต่ ง้ั ของส่วนราชการว่าตัง้ อยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดำ�เนินงานไปรวมกับจังหวัด
ที่ตั้งอยู่นั้น ไม่นับรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันอุดมศึกษา
หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่รวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่มิใช่ส่วนราชการ
l

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

		
หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัด
		 สถาบันอุดมศึกษา ทัง้ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย / ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
		 ภายในอื่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด
		 ให้รายงานผลการด�ำเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
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ส่วนราชการ

(1)

หน่วยงานสังกัดกรมที่ตั้งขึ้น

(2)

(3)

หน่วยงานสังกัดกรมที่ตั้งขึ้น

หน่วยงานสังกัดกรมที่

ตามกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวง ไม่ได้ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
และปฏิบัติงานอยู่
และปฏิบัติงานอยู่
และปฏิบัติงานอยู่
ส่วนกลาง
ภูมิภาค
ภูมภิ าค
จังหวัด

ส่วนภูมิภาค
ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวง
อุดมศึกษา
สถานศึกษาของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงวัฒนธรรมทีจ่ ดั การ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

การรายงานและประเมินผลของส่วนราชการ
ตามลักษณะ (2) ให้พิจารณาจากที่ตั้งของ
หน่วยงาน ถ้าตัง้ อยู่ในจังหวัดใด ก็ให้รายงาน
และประเมินผลรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น
ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด
/สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ที่ มี จำ � นวนหน่ ว ยงาน
ในสั ง กั ด และหรื อ ใน
พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
มาร่วมในการประเมิน
ผลการประหยัดพลังงาน
มากกว่า

จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก

0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ

โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงาน
ข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุก
ขั้นตอนเป็นจำ�นวน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของจำ�นวน
30 หน่วยงาน หน่วยงานทั้งหมด

ตัวอย่าง :
ส่วนราชการ/จังหวัด/สถาบันอุดมศึกษา A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน

รายงานข้อมูลครบทุกขัน้ ตอน
55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%)
ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย

4.2634 คะแนน

และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก

0.05 x 4.2634 =
0.2132 คะแนน

จึงสรุปคะแนน
ของจังหวัด A เท่ากับ

4.4766
คะแนน
(= 4.2634 + 0.2132)
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รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์
การพิจารณาระดับที่ 1

5
ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้

ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์
การพิจารณาระดับที่ 1
เกณฑ์การให้คะแนน
รายงานการติดตามผลการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2559
l
l

รายงานครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
รายงานครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน

(เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
(เดือนเมษายน 2559 - กันยายน 2559)

การติดตามและรายงานผลการดำ�เนินการ
ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า

รอบ 6
เดือน

รอบ 12
เดือน

การติดตามและรายงานผลการดำ�เนินการ
ตามมาตรการประหยัดน้ำ�มัน

รอบ 6
เดือน

รอบ 12
เดือน

ก. ไม่รายงานผลการติดตามการดำ�เนินงาน
		 ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
		 คณะทำ�งานลดการใช้พลังงาน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ก. ไม่รายงานผลการติดตามการดำ�เนินงาน
		 ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
		 คณะทำ�งานลดการใช้พลังงาน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ข. รายงานผลการติดตามการดำ�เนินงาน
		 ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
		 คณะทำ�งานลดการใช้พลังงาน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน

ข. รายงานผลการติดตามการดำ�เนินงาน
		 ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
		 คณะทำ�งานลดการใช้พลังงาน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน

วิธีรายงาน
5.1 หน่วยงาน Log in เข้าระบบการรายงาน www.e-report.energy.go.th ตามรูปที่ 5.1

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th

หมายเหตุ:
การขอ username และ password
ในการเข้าระบบ

(1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
(2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555
ต่อ 358 หรือ 364
รูปที่ 5.1
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5.2 ภายหลังการลงทะเบียนเข้าระบบการรายงานเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฏหน้าของเมนูหลัก
8 รายการ ตามรูปที่ 5.2

เมนูหลัก 8 รายการ

รูปที่ 5.2

ให้ Click เลือกรายการที่จะดำ�เนินการ
ทุกรายการมีความสำ�คัญ โดยเฉพาะรายการต่อไปนี้

ลำ�ดับที่ 2)

เป็นข้อมูลของกระบวนการจัดทำ�แผน เป้าหมาย และการติดตามผลการดำ�เนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ใช้เป็นหลักฐานพิจารณาตามเกณฑ์ระดับที่ 1 = 1.000 คะแนน

ลำ�ดับที่ 3)

เป็นข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และน้ำ�มันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงไปใน
กิจการของส่วนราชการ ในแต่ละเดือน ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน
ใช้เป็นหลักฐานพิจารณาตามเกณฑ์ระดับที่ 2.2 = 0.500 คะแนน

ลำ�ดับที่ 8)

เป็นข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงทีเ่ กิดขึน้
ในแต่ละเดือน ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน เป็นหลักฐานพิจารณา
ตามเกณฑ์ระดับที่ 2.1 = 0.500 คะแนน
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การบันทึกข้อมูล ควรระมัดระวังไม่ให้มคี วามคลาดเคลือ่ น หรือลืมบันทึกข้อมูล หรือไม่ได้ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในแต่ละเดือน เพราะจะมีความเสี่ยงต่อการประเมินผลคะแนน

ภาพแบบข้อมูลที่บันทึกจากเว็บ e-report
“บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่”

5.3 เลือกทำ�รายการลำ�ดับที่ 2 “คณะทำ�งานและมาตรการลดการใช้พลังงาน”
โดย Click ที่จุด A หรือ B ตามรูปที่ 5.3

B

A

รูปที่ 5.3
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5.4 เลือกท�ำรายการ 3 รายการ ณ จุดที่ปรากฏตัวอักษร C, D และ E ตามรูปที่ 5.4

C
E
D
ณ จุด

C

คณะท�ำงานลดการใช้พลังงาน
ถ้ามีอยู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องตั้งใหม่

ณ จุด

D

มาตรการประหยัดพลังงาน
ถ้ามีอยู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องตั้งใหม่

ณ จุด

E

การติดตามผล
การใช้พลังงาน

รูปที่ 5.4

เป็นข้อมูลของกระบวนการจัดทำ�แผน เป้าหมาย และการติดตามผลการดำ�เนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ใช้เป็นหลักฐานพิจารณาตามเกณฑ์ระดับที่ 1 = 1.000 คะแนน
จึงเป็นเงื่อนไขบังคับที่หน่วยงานจะต้องเข้ามารายงานผลการติดตาม 2 ครั้ง คือ
l รายงานครั้งที่ 1
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
l รายงานครั้งที่ 2
รอบ 12 เดือน (เดือนเมษายน 2559 - กันยายน 2559)
การติดตามอาจเป็นการประชุมของคณะทำ�งานลดการใช้พลังงานของส่วนราชการเกี่ยวกับ
การติดตามการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และหลักฐานแสดงการรับทราบ
ของหัวหน้าส่วนราชการ
การบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ จะเป็นการระบุเลขที่
หรือลำ�ดับครั้งของเอกสารรายงานการประชุมของคณะทำ�งานลดการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน ตามลำ�ดับ
เอกสารและเนื้อหาของเอกสารให้เก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีผู้เข้าตรวจ
ประเมินผลตามคำ�รับรอง
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รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์
การพิจารณาระดับที่ 2.1

ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้

6
ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์
การพิจารณาระดับที่ 2.1
เกณฑ์การให้คะแนน
มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและน้ำ�มันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และข้อมูลครบถ้วน
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ ไฟฟ้า
ของส่วนราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559

ด้านไฟฟ้า

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ำ�มัน
ของส่วนราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559

ด้านน้ำ�มัน

ก. ไม่ครบ 12 เดือน		
				

0.0000
คะแนน

ก. ไม่ครบ 12 เดือน		
				

0.0000
คะแนน

ข. ครบ 12 เดือน		
				

0.2500
คะแนน

ข. ครบ 12 เดือน		
				

0.2500
คะแนน

วิธีรายงาน
6.1 หน่วยงาน Log in เข้าระบบการรายงาน www.e-report.energy.go.th
6.2 เลือกทำ�รายการลำ�ดับที่ 8 “ดัชนีการใช้พลังงาน” โดย Click ที่จุด A หรือ B ตามรูปที่ 6.2

B
A
รูปที่ 6.2
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6.3 เลือกทำ�รายการ ณ จุดที่ปรากฏตัวอักษร C และ D ตามรูปที่ 6.3

C D

รูปที่ 6.3

6.4 ณ จุด C เลือกลักษณะกลุ่มงานของหน่วยงาน

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

ทั่วไป

โรงพยาบาล
และ
สถานีอนามัย

โรงเรียน

ศาล
และ
สำ�นักงานอัยการ

เรือนจำ�
และ
สถานคุมประพฤติ

กลุ่มที่ 6

กลุ่มที่ 7

กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 9

สถานีตำ�รวจ

สถาบันอุดมศึกษา
และ
อาชีวศึกษา

สถานสงเคราะห์

สถานีวิทยุ
และสถานี
เครือ่ งส่งสัญญาณ

65

6.5 ณ จุด D เลือกลักษณะกลุ่มงานย่อยของหน่วยงาน

สนพ. ได้แบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 7

ทั่วไป

โรงเรียน

สถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา

สำ�นักงานทั่วไป
หน่วยงานระดับกรม
กองทัพ
ตำ�รวจตระเวนชายแดน
สำ�นักงานกระทรวงต่างประเทศ
ธนาคาร
อบต. และ เทศบาล
ท่าอากาศยาน ท่าเรือ
พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ
อุทยาน
การไฟฟ้า
การประปา
สถานีอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์วิจัย
โรงงาน โรงพิมพ์
ห้องสมุด
ศูนย์ฝึกอบรม
สำ�นักงานตำ�รวจ
ไปรษณีย์
บ้านพัก

31
32
34
35

โรงเรียน
สถาบันพัฒนาฝีมืออาชีพ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
โรงเรียนของกองทัพ

กลุ่มที่ 4
ศาลและสำ�นักงานอัยการ
41 ศาล
42 สำ�นักงานอัยการ
43 สำ�นักงานศาล

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย (เทคโนโลยี)
วิทยาลัย (ทั่วไป)
คณะ ภาควิชา หน่วยงานต่างๆ
มหาวิทยาลัยของกองทัพ

กลุ่มที่ 8
สถานสงเคราะห์
81 สถานสงเคราะห์

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 9

เรือนจำ�และสถานคุมประพฤติ

สถานีวิทยุ
และ
สถานีเครื่องส่งสัญญาณ

51 เรือนจำ�
52 สถานคุมประพฤติ
53 ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 6

โรงพยาบาลและสถานีอนามัย

สถานีตำ�รวจ

21 โรงพยาบาล
22 สถานีอนามัย
23 สถานบริการสุขภาพ

71
72
73
74
75

91 สถานีวิทยุ และโทรทัศน์
92 สถานีส่งสัญญาณ
93 วิทยุชุมชน

61 สถานีตำ�รวจ
62 ตำ�รวจภูธรจังหวัด
63 ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ การเลือกประเภทและลักษณะกลุ่มงานย่อยข้างต้นมีความสำ�คัญ เนื่องจากแต่ละกลุ่มงานจะมี
การพิจารณาประเมินค่ามาตรฐานการใช้พลังงานด้วยปัจจัยทีแ่ ตกต่างกัน ตามแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์
ของแต่ละกลุ่มงานย่อยดังต่อไปนี้
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แบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์
จำ�แนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
กลุ่มหน่วยงาน

แบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์

กลุ่มย่อย 1-01
สำ�นักงานทั่วไป

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.501 x จำ�นวนบุคลากร + 0.002 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.439 x เวลาทำ�การ + 0.002 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
19.016 x จำ�นวนบุคลากร + 4.067 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 2.541 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-02
หน่วยงาน
ระดับกรม

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[1.294 x จำ�นวนบุคลากร + 0.053 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 14.64 x เวลาทำ�การ + 0.016 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
3.127 x จำ�นวนบุคลากร + 4,516.722

กลุ่มย่อย 1-03
หน่วยงาน
ของกองทัพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[5.463 x จำ�นวนบุคลากร + 0.014 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร]
x [1.111 x อุณหภูมิ]
3.502 x จำ�นวนบุคลากร + 3.503 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 63.608 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-04
ตำ�รวจตระเวน
ชายแดน

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[0.107 x จำ�นวนบุคลากร + 0.034 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 5.614 x เวลาทำ�การ + 0.036 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
0.924 x จำ�นวนบุคลากร + 56.647 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5

กลุ่มย่อย 1-06
ธนาคาร

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[8.176 x จำ�นวนบุคลากร + 0.831 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 9.102 x เวลาทำ�การ + 5.001 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
3.781 x จำ�นวนบุคลากร + 1,259.256

กลุ่มย่อย 1-07
หน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ.
อบต. เทศบาล)

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[0.2953 x จำ�นวนบุคลากร + 0.112 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.159 x เวลาทำ�การ + 0.061 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
10.288 x จำ�นวนบุคลากร + 44.607 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 8.694 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th
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กลุ่มหน่วยงาน

แบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์

กลุ่มย่อย 1-08
ท่าอากาศยาน

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[15.301 x จำ�นวนบุคลากร + 0.012 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 2.537 x เวลาทำ�การ + 0.013 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
2.987 x จำ�นวนบุคลากร + 4.184 x (ขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง)0.5
+ 3.364 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-09
พิพิธภัณฑ์
หอจดหมายเหตุ
อุทยาน

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[10.49 x จำ�นวนบุคลากร + 0.001 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.739 x เวลาทำ�การ + 0.001 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
13.081 x จำ�นวนบุคลากร + 0.056 x ขนาดของพื้นที่ให้บริการ +
4.019 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-11
การประปา

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [14.993 x จำ�นวนบุคลากร + 0.027 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร +
		 520.128] x [1.111 x อุณหภูมิ]
น้ำ�มันมาตรฐาน = 21.344 x จำ�นวนบุคลากร + 0.142 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
		
+ 3.400 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-12
สถานีอุตุนิยมวิทยา

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [15.645 x จำ�นวนบุคลากร + 0.055 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร] x
		 [1.111 x อุณหภูมิ]
น้ำ�มันมาตรฐาน = 4.344 x จำ�นวนบุคลากร + 0.556 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
		
+ 0.169 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-13
ศูนย์วิจัย

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[5.367 x จำ�นวนบุคลากร + 0.001 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 1.182 x เวลาทำ�การ + 0.052 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
3.743 x จำ�นวนบุคลากร + 4.867 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 24.192 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-15
ห้องสมุด

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[(0.456 x จำ�นวนบุคลากร + 0.132 x เวลาทำ�การ + 0.007 x
จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ) x (พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร/1000)] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
4.464 x จำ�นวนบุคลากร + 3.469 x ขนาดของพื้นที่ให้บริการ +
0.002 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด
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กลุ่มย่อย 1-16
ศูนย์ฝึกอบรม

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[0.197 x จำ�นวนบุคลากร + 0.030 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 1.340 x เวลาทำ�การ + 0.153 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
0.321 x จำ�นวนบุคลากร + 9.974 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 7.890 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-17
หน่วยงาน
สำ�นักงานตำ�รวจ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.725 x จำ�นวนบุคลากร + 0.069 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 1.274 x เวลาทำ�การ + 0.001 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
27.311 x จำ�นวนบุคลากร + 14.834 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 9.956 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-101
สำ�นักงาน
การเกษตร

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.562 x จำ�นวนบุคลากร + 0.002 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.059 x เวลาทำ�การ + 0.001 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
10.721 x จำ�นวนบุคลากร + 1.737 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 1.651 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-102
สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[0.1618 x จำ�นวนบุคลากร + 0.087 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.090 x เวลาทำ�การ + 0.5700 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ]x
[1.111 x อุณหภูมิ]
1.154 x จำ�นวนบุคลากร + 23.787 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 2.422 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-103
สำ�นักงาน
พัฒนาชุมชน

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[0.833 x จำ�นวนบุคลากร + 0.011 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.065 x เวลาทำ�การ + 0.002 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
8.199 x จำ�นวนบุคลากร + 3.581 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 1.578 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-104
สำ�นักงาน
สรรพากร

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.166 x จำ�นวนบุคลากร + 0.026 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.700 x เวลาทำ�การ + 0.007 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
2.196 x จำ�นวนบุคลากร + 6.819 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 2.146 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด
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ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[0.436 x จำ�นวนบุคลากร + 0.059 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.230 x เวลาทำ�การ + 0.020 x จำ�นวนผู้เข้ามาใช้บริการ] x
[1.111 x อุณหภูมิ]
5.638 x จำ�นวนบุคลากร + 12.750 x (ขนาดของพื้นที่ให้บริการ)0.5
+ 10.632 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 2-21
โรงพยาบาล

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[0.108 x จำ�นวนบุคลากร + 0.050 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร +
8.898 x จำ�นวนเตียง + 0.194 x จำ�นวนผู้ป่วยนอก + 0.040 x
จำ�นวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน] x [1.111 x อุณหภูมิ]
0.590 x จำ�นวนบุคลากร + 0.276 x จำ�นวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน +
0.179 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 11.552 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 2-22
สถานีอนามัย

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.362 x จำ�นวนบุคลากร + 0.026 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.001 x จำ�นวนผู้ป่วยนอก] x [1.111 x อุณหภูมิ]
9.774 x จำ�นวนบุคลากร + 1.746 x (พื้นที่ของอำ�เภอที่ตั้ง)0.5
+ 0.664 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 2-23
สถานบริการ
สุขภาพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.279 x จำ�นวนบุคลากร + 0.002 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.008 x จำ�นวนผู้ป่วยนอก] x [1.111 x อุณหภูมิ]
10.713 x จำ�นวนบุคลากร + 0.822 x (พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง)0.5
+ 3.477 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-31
โรงเรียน

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[0.186 x จำ�นวนบุคลากร + 0.061 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.861 x (จำ�นวนนักเรียน x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน)
/1000] x [1.111 x อุณหภูมิ]
2.734 x จำ�นวนบุคลากร + 7.896 x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน
+ 0.214 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-32
สถาบันพัฒนา
ฝีมืออาชีพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[3.046 x จำ�นวนบุคลากร + 0.009 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 21.094 x (จำ�นวนนักเรียน x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน)
/1000] x [1.111 x อุณหภูมิ]
1.690 x จำ�นวนบุคลากร + 29.247 x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน
+ 6.419 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 1-105
สำ�นักงาน
สาธารณสุข
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กลุ่มย่อย 3-34
ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[11.715 x จำ�นวนบุคลากร + 0.071 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 10.204 x (จำ�นวนนักเรียน x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน)
/1000] x [1.111 x อุณหภูมิ]
2.510 x จำ�นวนบุคลากร + 7.160 x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน
+ 0.341 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-35
โรงเรียนของ
กองทัพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[6.715 x จำ�นวนบุคลากร + 0.027 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 30.166 x (จำ�นวนนักเรียน x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน)
/1000] x [1.111 x อุณหภูมิ]
9.628 x จำ�นวนบุคลากร + 44.838 x จำ�นวนวันทีม่ กี ารเรียนการสอน

กลุ่มย่อย 4-41
ศาล

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[9.658 x จำ�นวนบุคลากร + 0.015 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.330 x จำ�นวนคดี] x [1.111 x อุณหภูมิ]
0.502 x จำ�นวนบุคลากร + 0.021 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 0.303
x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 4-42
สำ�นักอัยการ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[4.751 x จำ�นวนบุคลากร + 0.077 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.004 x จำ�นวนคดี] x [1.111 x อุณหภูมิ]
7.407 x จำ�นวนบุคลากร + 0.001 x จำ�นวนคดี + 0.018
x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 0.011 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 4-43
สำ�นักงานศาล

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [4.802 x จำ�นวนบุคลากร + 0.222 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
		 + 0.001 x จำ�นวนคดี] x [1.111 x อุณหภูมิ]
น้ำ�มันมาตรฐาน = 0.696 x จำ�นวนบุคลากร + 0.012 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง

กลุ่มย่อย 5-51
เรือนจำ�

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.421 x จำ�นวนบุคลากร + 0.009 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.146 x จำ�นวนนักโทษ] x [1.111 x อุณหภูมิ]
0.571 x จำ�นวนบุคลากร + 0.068 x จำ�นวนนักโทษ + 0.060
x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 1.272 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด
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กลุ่มย่อย 5-52
สถานคุมประพฤติ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น�้ำมันมาตรฐาน =
		

0.291 x จำ�นวนบุคลากร + 0.023 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.058 x จำ�นวนผู้ถูกคุมประพฤติ] x [1.111 x อุณหภูมิ]
0.326 x จ�ำนวนบุคลากร + 0.004 x จ�ำนวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ +
0.046 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 27.204 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 5-53
ศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

4.098 x จำ�นวนบุคลากร + 0.004 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.019 x จำ�นวนผู้ถูกคุมประพฤติ] x [1.111 x อุณหภูมิ]
0.460 x จำ�นวนบุคลากร + 0.002 x จำ�นวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ +
0.037 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 46.171 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 6-61
สถานีตำ�รวจ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.945 x จำ�นวนบุคลากร + 0.033 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.030 x จำ�นวนคดี + 0.682 x จำ�นวนวันนอนรวมของผู้ต้องขัง]
x [1.111 x อุณหภูมิ]
25.522 x จำ�นวนบุคลากร + 13.762 x จำ�นวนคดี + 46.163
x (พื้นที่ของอำ�เภอที่ตั้ง)0.5+ 0.421 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 7-71
มหาวิทยาลัย

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[2.251 x จำ�นวนบุคลากร + 0.042 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 4.038 x (จำ�นวนนักศึกษา x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน/100)
+ 8.090 x จำ�นวนเตียง + 1.406 x จำ�นวนผู้ป่วยนอก + 1.550
x จำ�นวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน] x [1.111 x อุณหภูมิ]
2.261 x จำ�นวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 7-72
วิทยาลัย
(เทคโนโลยี)

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[3.390 x จำ�นวนบุคลากร + 0.001 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 1.645 x (จำ�นวนนักศึกษา x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน/100)]
x [1.111 x อุณหภูมิ]
2.802 x จำ�นวนบุคลากร
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กลุ่มย่อย 7-73
วิทยาลัย
(ทั่วไป)

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[0.355 x จำ�นวนบุคลากร + 0.011 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 4.669 x (จำ�นวนนักศึกษา x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน/100)]
x [1.111 x อุณหภูมิ]
3.406 x จำ�นวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 7-74
คณะ ภาควิชา
หน่วยงานต่าง ๆ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =

[2.251 x จำ�นวนบุคลากร + 0.042 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 4.038 x (จำ�นวนนักศึกษา x จำ�นวนวันที่มีการเรียนการสอน/100)
+ 8.090 x จำ�นวนเตียง + 1.406 x จำ�นวนผู้ป่วยนอก + 1.550
x จำ�นวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน] x [1.111 x อุณหภูมิ]
2.261 x จำ�นวนบุคลากร

กลุ่มย่อย 8-81
สถานสงเคราะห์

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[1.754 x จำ�นวนบุคลากร + 0.001 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.971 x จำ�นวนผู้ที่อยู่ในการดูแล] x [1.111 x อุณหภูมิ]
2.648 x จำ�นวนบุคลากร + 0.427 x จำ�นวนผู้ที่อยู่ในการดูแล +
21.211 x (พืน้ ทีข่ องจังหวัดทีต่ ง้ั )0.5 + 8.788 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 9-91
สถานีวิทยุ
และโทรทัศน์

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[16.457 x จำ�นวนบุคลากร + 0.179 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.031 x (ขนาดรวมของเครื่องส่ง x เวลาให้บริการ)/1000]
x [1.111 x อุณหภูมิ]
3.570 x จำ�นวนบุคลากร + 0.189 x (พื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.099
x ระยะห่างตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 9-92
สถานีส่งสัญญาณ

ไฟฟ้ามาตรฐาน =
		
		
น้ำ�มันมาตรฐาน =
		

[34.721 x จ�ำนวนบุคลากร + 0.023 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
+ 0.089 x (ขนาดรวมของเครื่องส่ง x เวลาให้บริการ)/1000]
x [1.111 x อุณหภูมิ]
20.344 x จำ�นวนบุคลากร + 0.399 x (พื้นที่ให้บริการ)0.5 + 0.007
x ระยะห่างตัวจังหวัด

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการประเมินค่า EUI
เป็นข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการใช้ไฟฟ้าหรือน้�ำ มันเชือ้ เพลิงของหน่วยงาน โดยปัจจัยทีส่ �ำ คัญ
ต่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงานของรัฐในโครงการนี้ นั้นมี 14 ปัจจัยและ
จากลักษณะงานบริการที่ต่างกัน จึงจัดกลุ่มหน่วยงานของรัฐออกเป็น 9 กลุ่มหลัก และเลือกปัจจัย
ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของแต่ละกลุ่ม

โดยแต่ละกลุ่มกำ�หนดข้อมูลตัวแปรต่างๆ
ตามลักษณะการปฏิบัติของส่วนราชการ ดังนี้
กลุม
ทั่วไป

กลุม
โรงพยาบาล
และสถานี
อนามัย

กลุม
โรงเรียน

กลุม
ศาลและ
สำนักงาน
อัยการ

กลุม
เรือนจำ
และสถาน
คุมประพฤติ

กลุม
สถานี
ตำรวจ

กลุม
สถาบันอุดมศึกษา
และสถาบัน
อาชีวศึกษา

กลุม
สถาน
สงเคราะห

กลุม
สถานีวิทยุ
และสถานี
เครื่องสงสัญญาณ

กลุมที่

1

กลุมที่

2

กลุมที่

3

กลุมที่

4

กลุมที่

5

กลุมที่

6

กลุมที่

7

กลุมที่

8

กลุมที่

2. จำนวนบุคลากร

1

2

3

4
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6

7

8

9

3. จำนวนพื้นที่ใชสอย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. เวลาทำการ

1

5. จำนวนผูเ ขามาใชบริการ

1

6. พื้นที่ใหบริการ

1

ปจจัย

9

6

9

8. จำนวนเตียง

2

7

9. จำนวนผูปวยนอก
ผูปวยใน

2

7

10. จำนวนนักเรียน
นักศึกษา

3

7

11. จำนวนวันที่มี
การเรียนการสอน

3

7

12. จำนวนคดี
13. จำนวนผูที่อยูคางคืน
14. ขนาดเครือ่ งสงสัญญาณ

9

4

6
5

6

8
9

75

6.1 ข้อมูลบุคลากร
กำ�หนดพิจารณาข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน 5 ปัจจัย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
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ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ผู้ ที่ ทำ�งานประจำ�ในหน่ ว ยงานแบบ
เต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ ปัจจัยที่ 2

ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน
ในหน่วยงาน (หรือผู้เข้ามาใช้บริการ)
ได้แก่ ปัจจัยที่ 5, 9, 10, 13

ประเภทที่ 1 ผู้ที่ทำ�งานประจำ�ในหน่วยงานแบบเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่
ปัจจัยที่ 2 บุคลากรทำ�งานเต็มเวลา (คน)
(1) เป็นจำ�นวนของบุคลากร (คน) ทีท่ �ำ งานเต็มเวลาทำ�การ (Full Time) ตลอดทัง้ เดือนนัน้ ทีใ่ ช้พน้ื ที่
ในหน่วยงาน นับรวมทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
(2) ถ้าแบ่งเวลาทำ�งานเป็น 2 หรือ 3 รอบ ก็ให้นับรวมกัน เช่น รอบเช้า 20 คน รอบค่ำ� 7 คน
= บุคลากรทำ�งาน 27 คน
(3) ไม่นับรวมบุคลากรที่ทำ�งานบางเวลา ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษา (กรณีกลุ่มสถานีอนามัย) นักเรียน
นักศึกษา (กรณีกลุ่มโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา) ผู้ที่ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่อยู่ในการดูแล
เนื่องจากบุคลากรตามที่กล่าวมานั้น จัดอยู่ประเภทที่ 2 ผู้นำ�เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังคน
ในหน่วยงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามหน้าที่ 78-80

ข้อมูล

ทุก ๆ เดือน

บุคลากรของหน่วยงานที่ทำ�งานเต็มเวลา

การรายงานผล
เท่ากับ 20 + 10 + 2 = 32 คน

A

+ ข้าราชการ 20 คน
+ ลูกจ้างทั้งประจำ�และชั่วคราว 10 คน
+ ลูกจ้างโครงการฯ 2 คน

เดือนเมษายน

+ มีนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งเดือน 2 คน
มีที่ปรึกษาเข้ามาทำ�งาน 2 คน 2 วัน

เท่ากับ

A + 2 = 34 คน

ไม่รวมที่ปรึกษาที่เข้ามา

มีข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
		 ต่างจังหวัด 3 คน 5 วัน

ไม่ต้องหักข้าราชการที่ไปปฏิบัติ
ราชการต่างจังหวัด

เดือนกรกฎาคม

เท่ากับ A + 3 - 1 = 34 คน
+ นักศึกษาฝึกงานเข้ามา
- มีข้าราชการลาบวชทั้งเดือน

+ มีนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งเดือน 3 คน
- มีขา้ ราชการลาบวชตลอดทั้งเดือน 1 คน
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ประเภทที่ 2 ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานในหน่วยงาน (หรือผู้เข้ามาใช้
				 บริการ) ได้แก่
กำ�หนดพิจารณา
ข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลต่ อ
การเปลี่ยนแปลง
การใช้พลังงาน 4
ปัจจัย จำ�แนกได้
5 ลักษณะ คือ

ปัจจัยที่ 10
โรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา

ปัจจัยที่ 5
บริการทั่วไป (คน)

ปัจจัยที่ 9
โรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัย

ปัจจัยที่ 13
สถานีตำ�รวจ

ปัจจัยที่ 13
เรือนจำ�
สถานสงเคราะห์

ปัจจัยที่ 5 บริการทั่วไป (คน)
จำ�นวนบุคคลภายนอก ทีเ่ ข้ามาใช้บริการในอาคาร
		 ตลอดเวลาเปิดทำ�การในแต่ละวัน
l

l

นับรวมตลอดทั้งเดือน

		 k ที่มาของข้อมูล รวบรวมจากบัตรคิวหรือสมุด
			 ทะเบียนจำ�นวนเรื่องที่มีผู้เข้ามาขอใช้บริการ
			 หรือใบลงทะเบียนฯ เป็นต้น
		 k จำ � นวนของผู้ ที่ เข้ า ใช้ ห้ อ งประชุ ม ก็ ส ามารถ
			 นับรวมได้
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ปัจจัยที่ 9 โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
9.1 จำ�นวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
l

จำ�นวนครั้งที่บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการในวันทำ�การในแต่ละวัน

l

นับรวมตลอดทั้งเดือน

		

k

ในหนึ่งเดือน นาย ก. เข้ารับการรักษา 3 ครั้ง ก็นับที่จำ�นวนครั้ง ไม่ได้นับที่จำ�นวนคน

		

k

ไม่นับจำ�นวนของญาติ หรือผู้ติดตามที่ติดตามผู้ป่วยมา

9.2 จำ�นวนผู้ป่วยใน (คน-วัน)
l

จำ�นวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาและนอนในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยในแต่ละวัน

l

นับรวมตลอดทั้งเดือน

ปัจจัยที่ 10 โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา

จำ�นวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
		 ทุกชั้นเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียน
l

l

ภายในเดือนนั้นๆ

k ที่มาของข้อมูล อาจจะใช้ตัวเลขจำ�นวน
			 นั ก ศึ ก ษารวมทั้ ง หมดในเทอมนั้ น ที่ มี
			 อยูท่ ี่สำ�นักทะเบียน
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ปัจจัยที่ 13 สถานีตำ�รวจ, เรือนจำ�, สถานสงเคราะห์
13.1 สถานีตำ�รวจ
จำ�นวนผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่อยู่ในการดูแล (คน)
จำ�นวนนักโทษหรือผูถ้ กู คุมประพฤติทไ่ี ด้รบั การกักบริเวณ
		 ในสถานีตำ�รวจในแต่ละวัน
l

l

นับรวมตลอดทั้งเดือน

13.2 เรือนจำ� สถานสงเคราะห์
จำ�นวนผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่อยู่ในการดูแล (คน)
จำ�นวนนักโทษหรือผูถ้ กู คุมประพฤติทไ่ี ด้รบั การกักบริเวณ
		 ในเรือนจำ� หรือผู้ที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์
l

l

นับ ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือนที่รายงาน

6.2 พื้นที่
ก�ำหนดพิจารณาข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน 2 ประเภท คือ
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ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

พื้นที่ใช้สอย เฉพาะภายในอาคารที่ตั้ง
ของหน่วยงาน (ตารางเมตร) ได้แก่
ปัจจัยที่ 3

พืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบทัง้ หมดทีห่ น่วยงาน
ต้องออกไปให้บริการ ได้แก่ ปัจจัยที่ 6

ปัจจัยที่ 3 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)
(1) เป็นค่าแสดงพื้นที่ใช้สอยเฉพาะภายในอาคาร นับรวมทุกอาคารของหน่วยงาน โดยรวมทั้งพื้นที่
ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ
(2) ไม่นับรวมพื้นที่นอกตัวอาคาร โรงจอดรถ อาคารจอดรถ
(3) บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่ และหากมีการปรับปรุง ขยายพื้นที่ มีอาคารใหม่ ก็ให้ปรับปรุง
ตัวเลขในเดือนที่เริ่มใช้งานพื้นที่นั้นจริง

ข้อมูล

การรายงานผล

ตัวอย่าง
หน่วยงานมีพื้นที่ 12 ไร่
มีอาคาร 5 หลัง หลังละ 3 ชัน้ ชัน้ ละ 20 ตร.ม.
มีโรงจอดรถยนต์ พื้นที่ 30 ตร.ม.
		
		

พื้นที่ใช้สอยเท่ากับ
= 5 หลัง x 3 ชั้น x 20 ตร.ม.
= 300 ตร.ม.
(ไม่นับพื้นที่นอกอาคาร ไม่นับ
พื้นที่โรงจอดรถ)
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ปัจจัยที่ 6 พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)
(1) นับรวมพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดที่หน่วยงานต้องออกไปให้บริการแก่ประชาชนนอกที่ตั้ง
ปกติ เช่น การออกไปตรวจสอบกิจการค้า การตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
(2) หากต้องการทราบพืน้ ทีแ่ ต่ละจังหวัดเป็นตารางกิโลเมตร สืบค้นข้อมูลที่ www.e-report.energy.go.th
/area.html
(3) บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่ หากพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ปรับปรุงตัวเลขในเดือนที่เริ่ม
ปฏิบัติจริง
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6.3 เวลาทำ�การ (ชั่วโมง)
ก�ำหนดพิจารณาข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน ปัจจัยที่ 4

(1) เป็นเวลาทำ�งานปกติตามทีห่ น่วยงานกำ�หนดไว้ นับรวมตลอดทัง้ เดือนเฉพาะวันทำ�การ เช่น
เดือนเมษายน 2550 มีวันทำ�การ 18 วัน
l เวลาเปิดทำ�การ 08.30 - 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง / วัน
l คิดเป็นเวลาทำ�การเดือนนั้น 144 ชั่วโมง (18 วัน x 8 ชั่วโมง / วัน)
(2) เวลาทำ�งานดังกล่าวไม่นับรวมการทำ�งานนอกเวลา (Over Time)
ถ้าหน่วยงานมีการกำ�หนดการทำ�งานนอกเวลา (Over Time) ของหน่วยงานอย่างชัดเจน เช่น
ต้องมาทำ�งานในบางเสาร์ หรือต้องทำ�การในช่วงเวลาเย็นในบางวัน สามารถนำ�เวลาที่กำ�หนด
ให้มาทำ�งานดังกล่าวนับรวมได้
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ข้อมูล

ทุก ๆ เดือน
+ กำ�หนดเวลาทำ�งาน 08.30 - 16.30 น.

เดือนเมษายน
ก. ตลอดทั้งเดือน มี 30 วัน
ข. ตลอดทั้งเดือน มีวันเสาร์และวันอาทิตย์
		 รวม 8 วัน

การรายงานผล
นับเวลาทำ�งาน
เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน

B

จำ�นวนเวลาทำ�การของเดือนเมษายน
เท่ากับ
(ก. - ข. - ค.) x B
(30 - 8 - 4) x 8

= 144 ชั่วโมง
= 144 ชั่วโมง

ค. ตลอดทัง้ เดือน มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน

เดือนกรกฎาคม

ง. ตลอดทั้งเดือน มี 31 วัน

จ. ตลอดทั้งเดือน มีวันเสาร์และวันอาทิตย์
		 รวม 8 วัน
ฉ.
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ตลอดทั้งเดือน มีงานพิเศษ หน่วยงาน
ได้ก�ำหนดให้ทุกคนต้องมาท�ำงานในวัน
เสาร์เพิ่มอีก 1 วัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
เท่ากับ 6 ชั่วโมง C

จำ�นวนเวลาทำ�การเดือนกรกฎาคม เท่ากับ
1) 23 วัน
(ง. - จ.) x

B

= 184 ชั่วโมง

2) 1 วัน
(ฉ.) x

C

รวม 1) + 2)

=

6 ชั่วโมง

= 190 ชั่วโมง

6.4 จำ�นวนเตียง (เตียง)
ได้แก่ ปัจจัยที่ 8
(1) จำ�นวนเตียงทั้งหมดโดยนับรวมทั้งที่มีคนไข้และไม่มีคนไข้

6.5 จำ�นวนคดี (เรื่อง)
ได้แก่ ปัจจัยที่ 12
l

จำ�นวนคดีที่ศาลได้ทำ�การว่าความ หรือ

l

จำ�นวนสำ�นวนที่สำ�นักอัยการสามารถสรุปผลได้ หรือ

l

จำ�นวนคดีที่ทางสถานีตำ�รวจได้ลงบันทึกประจำ�วัน
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6.6 จำ�นวนวันที่มีการเรียน การสอน
จำ�นวนวัน ที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ
เปิดทำ�การเรียนการสอนในเดือนนั้นๆ นับรวมวันสอบ
l

หน่วย เป็น “วัน”

l

ไม่ต้องนับวันปิดภาคเรียนมารวม

6.7 กลุ่มสถานีวิทยุ
ได้แก่ ปัจจัยที่ 4, 6 และ 14
ปัจจัยที่ 4 เวลาที่ใช้กระจายเสียง (ชั่วโมง)
l

จำ�นวนชัว่ โมงปกติทใ่ี ช้ในการออกอากาศให้บริการประชาชนต่อวันทำ�การ นับรวมตลอดทัง้ เดือน

ปัจจัยที่ 6 พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)
l

พื้นที่รัศมีครอบคลุมของการให้บริการวิทยุกระจายเสียง

ปัจจัยที่ 14 ขนาดรวมของเครื่องส่งสัญญาณ (วัตต์)
ผลรวมของขนาดกำ�ลังส่ง
		 ของเครื่องส่งสัญญาณที่มี
		 อยู่ในหน่วยงานนั้นๆ
l

บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็น
		 ค่ า คงที่ ห ากมี ก ารขยาย
		 กำ�ลังส่งก็ให้ปรับปรุงตัวเลข
		 ในเดือนที่เริ่มใช้งานจริง
l
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รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์
การพิจารณาระดับที่ 2.2

ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้

ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์

วิธีรายงานผลตามเกณฑ์
การพิจารณาระดับที่ 2.2
การบันทึกข้อมูล “ปริมาณการใช้พลังงาน”
7.1 บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th แล้วเลือกทำ�รายการที่
“3) ผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน” หน้าจอจะปรากฏดังรูปที่ 7.1

F1

F8

F7

F6

F2

F3

ระบบจะน�ำข้อมูล
ของหน่วยงาน
จากที่บันทึกไว้
มาแสดงผล
โดยอัตโนมัติ

F4

F5

หมายเหตุ

กรณีที่หน่วยงานใดไม่มีงบประมาณค่าไฟฟ้า และหรือค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ให้คลิกที่ F8 เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้ง 2 กรณี
รูปที่ 7.1 วิธีการรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th
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ระบบจะน�ำข้อมูล
ของหน่วยงาน
จากที่บันทึกไว้
มาแสดงผล
โดยอัตโนมัติ

7.2 การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง; kWh) และข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ�มัน
เชื้อเพลิง (ลิตร)
(1) เลือก “ปีงบประมาณ” ที่จะท�ำการบันทึกข้อมูล ตรงบริเวณ F1 และเลือก “เดือน”
		 ที่จะบันทึกข้อมูล ตรง F2 ตามรูปที่ 7.2 และ รูปที่ 7.3

F1

รูปที่ 7.2 วิธีเลือก “ปีงบประมาณ”

F2

รูปที่ 7.3 วิธีเลือก “ไตรมาส”

(2) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ตรงบริเวณ F3 ตามจำ�นวนที่หน่วยงานได้ใช้ไป
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บันทึกเป็นรายเดือน โดยใช้ขอ้ มูลจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
		 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้กับหน่วยงานเป็นหลักฐาน
(3)
		
		
		
		

บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (ลิตร) ตรงบริเวณ F4 ตามจำ�นวนทีห่ น่วยงาน
ได้ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บันทึกเป็นรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบเสร็จรับเงิน
ทีผ่ จู้ �ำ หน่ายน้�ำ มันเชือ้ เพลิงได้ออกให้กบั หน่วยงานเป็นหลักฐาน โดยรายงานปริมาณการใช้
น้ำ�มันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของประเภท เบนซิน 91 และเบนซิน 95 รวมในช่องเดียวกัน คือ
ช่อง “น้ำ�มัน” และรายงานปริมาณการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงประเภทดีเซลรวมกับน้�ำ มันไบโอดีเซล

(4) ระบบจะแสดงผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) / น้ำ�มันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของไตรมาสนั้น
		 โดยอัตโนมัติ ตรงบริเวณ F5
(5)
		
		
		
		
		

การเรียกดู “การใช้พลังงานราย
ปีงบประมาณ” ให้ Click ตรงบริเวณ
F6 จะแสดงผลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(kWh) / น้ำ�มันเชื้อเพลิง (ลิตร) เป็น
รายเดือน ครบทัง้ 12 เดือน ของแต่ละ
ปีงบประมาณ ตามรูปที่ 7.4
รูปที่ 7.4 ภาพแสดงผลจากการเรียกดู
การใช้พลังงานรายปีงบประมาณ
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(6) การบันทึกข้อมูล “ดัชนีพลังงาน” ให้ Click ตรงบริเวณ F7 ตามรูปที่ 7.1 และด�ำเนินการ
ตรงบริเวณ G ตามรูปที่ 7.5 โดยมีวธิ กี ารจัดท�ำข้อมูลตามทีช่ แี้ จงไว้ในส่วนข้อมูลพืน้ ฐาน
		 และตัวแปร หน้า 75-86
(7) ระบบจะแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) / น�้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ทั้งค่ามาตรฐาน และ
		 ปริมาณการใช้จริง ตามรูปที่ 7.5
		
		
		

ตรงบริเวณ H จะแสดงผลเปรียบเทียบเป็นรายเดือน ส่วนตรงบริเวณ I จะแสดงผล
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพราะไม่มีการจัดเก็บข้อมูล)
ส่วนตรงบริเวณ J เป็นส่วนสรุปผลคะแนนที่หน่วยงานได้รับ

รูปที่ 7.5
แสดงผลการเรียกดูปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า (kWh) / น้ำ�มัน
เชือ้ เพลิง (ลิตร) ทัง้ ค่ามาตรฐาน
และปริมาณการใช้จริง

G
H
I
J
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วิธีการพิจารณาคะแนน ขั้นตอนที่ 3-4-5
หน่วยงานต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รบั การประเมินผล
		 ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5
l

ระบบจะประมวลข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกลง e-Report ค�ำนวณด้วยสูตรและค่าปัจจัยที่ก�ำหนดไว้
ผลลัพธ์ที่ ได้จะเป็น “ปริมาณการใช้มาตรฐาน” ที่จะน�ำไปเปรียบเทียบกับ “ปริมาณการใช้จริง”
ระดับที่ 2.1 ปริมาณการใช้มาตรฐาน

ระดับที่ 2.2 ปริมาณการใช้จริง

ดัชนีชว้ี ดั ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า = (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
(Energy Utilization Index, EUI)			
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

ดัชนีชว้ ี ดั ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ มัน = (90% ของปริมาณการใช้นำ�้ มันมาตรฐาน) - ปริมาณการใช้นำ�้ มันจริง
(Energy Utilization Index, EUI)			
ปริมาณการใช้น้ำ�มันจริง

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
		

EUI อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
EUI อยู่ในช่วง -0.000 ถึง -0.090
รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น

ด้านไฟฟ้า
0.0001 - 0.5000 คะแนน
0.0001 - 0.5000 คะแนน
0.0001 - 0.5000 คะแนน
1.5000 คะแนน

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
		

EUI อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
EUI อยู่ในช่วง -0.000 ถึง -0.090
รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น

ด้านน้ำ�มัน
0.0001 - 0.5000 คะแนน
0.0001 - 0.5000 คะแนน
0.0001 - 0.5000 คะแนน
1.5000 คะแนน

ระดับที่ 3-4-5 = 3.000 คะแนน

การประเมินคะแนนในขัน้ ตอนที่ 3, 4 และ 5 เมือ่ ทราบ EUI แล้ว จะนำ�ไปเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์
		 เพื่อประเมินคะแนน
l
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l การประมวลคะแนนกรณี ส่ ว นราชการมี
		 หน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
		 1) ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
			 ในสังกัดตามขัน้ ตอน เพือ่ หาคะแนนของ
			 แต่ละหน่วยงาน

		 2) ประเมิ น ผลคะแนนของส่ ว นราชการ
			 โดยคิดค่าเฉลีย่ จากคะแนนของหน่วยงาน
			 ในสังกัดทัง้ หมด
			 ( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทัง้ หมด
จ�ำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)

		 3)
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ส่ ว นราชการที่ มี จ�ำนวนหน่ ว ยงานใน
ความรับผิดชอบ > 30 หน่วยงาน จะได้
รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของ
คะแนนทีไ่ ด้รบั แต่ต้องมีจ�ำนวนหน่วยงาน
ทีร่ ายงานข้อมูลผ่านระบบครบทุกขัน้ ตอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตารางคะแนน
ส�ำเร็จรูป
(ดูได้ที่ WEBSITE)

รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

วิธดี ผู ลประเมิน
การปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้
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ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์

วิธีดูผลประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ระบบจะ
สรุปผลตามแนวทางประเมินผลตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัด : ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ตามแนวทางที่สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดนี้
ได้จัดทำ�ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจาก สำ�นักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจำ�แนกออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรม รวมหน่วยงานที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
(2) ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค (จังหวัด)
			
(3) สถาบันอุดมศึกษา
(4) หน่วยงานอิสระ
			

รวมหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงมีที่ตั้ง
อยู่ในจังหวัด
รวมสาขาของสถาบันอุดมศึกษาทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดต่างๆ
ทีส่ �ำ นักงาน ก.พ.ร. ไม่ตอ้ งประเมินระดับความสำ�เร็จ
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ

วิธีการเรียกดูข้อมูล
8.1 เข้าระบบ www.e-report.energy.go.th แล้ว Click ที่
หน้าจอจะปรากฏภาพตามรูปที่ 8.1

รูปที่ 8.1 การดูผลประเมินการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
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8.2 ต้องการดูข้อมูลผลการประเมินของกลุ่มใดให้ Click ที่กลุ่ม ดังตัวอย่างตามรูปที่ 8.2

ตัวอย่าง เลือกดูข้อมูล >>
“กลุ่มราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรม” อยู่ในกรอบการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1

Click “ผลการประเมิน” ที่อยู่ภายใต้กรอบ “ส่วนราชการ” จะปรากฏ
ภาพตามรูป K1

ขั้นตอนที่ 2

Click เลือก “กระทรวง..” ระบบจะแสดงผลคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ระดับ “กรม” ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กระทรวงนัน้ โดยจ�ำแนกตามประเด็นการพิจารณา
ให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังมีตัวอย่างตามรูป K2

ขั้นตอนที่ 3

Click “
” ที่คอลัมน์ท้ายสุดของหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดที่มา
ของผลคะแนน ดังมีตัวอย่างตามรูป K3

ขั้นตอนที่ 4

Click “ดูรายละเอียด” ที่ท้ายกรอบของหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียด
ทีม่ าของผลคะแนนเป็นรายหน่วยงาน (ถ้ามีหน่วยงานย่อย) ดังมีตวั อย่าง
ตามรูป K4

K1

K4

K2
K3

รูปที่ 8.2 แสดงตัวอย่างวิธีการเรียกดูข้อมูลผลการประเมิน
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รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีฉลากเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบ SEER
ประหยัดไฟฟ้า 30%

เปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ประหยัดถึง 85%
เมื่อเทียบกับหลอดไส้

ปิดไฟดวงที่ไม่จำ�เป็น

แอปพลิเคชัน
“E-Report”
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ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน

ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 ๐C
ประหยัด 10%

ปิดจอคอม เมื่อไม่ใช้

ใช้บันได
แทนการใช้ลิฟต์
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ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

1. ทำ�การค้นหาแอปพลิเคชัน “E-Report”
บน			
จ ะ พ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น
				
ดังรูปภาพ

2. ดำ�เนินการติดตั้ง โดยกดที่ INSTALL
หรือ ติดตั้ง

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน
1

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ
รหัสผ่านให้เรียบร้อย

2

1. ผู ้ ใช้ ง าน กดเลื อ กไปที่ ห น้ า จอหลั ก
แอปพลิเคชัน และกดเลือกแอปพลิเคชัน
“E-Report”
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กด “เข้าใช้งาน”
เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบ

2. เมื่อกดเลือกแอปพลิเคชัน “E-Report” จะ
ปรากฏหน้าจอ ให้ผใู้ ช้งานกรอก “ชือ่ ผูใ้ ช้งาน”
“รหัสผ่าน” ซึง่ ผูใ้ ช้งานจะต้องท�ำการกรอกข้อมูล
ให้เรียบร้อยและกดเลือก “เข้าใช้งาน” ดังภาพ

3. เมือ่ ผูใ้ ช้งานกด “เข้าใช้งาน” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ซึง่ จะเป็นหน้าจอข่าวสาร ผูใ้ ช้งาน
สามารถเลือกใช้งานตัวเลือกอื่นๆ ได้ โดยให้ผู้ใช้งานกดแถบเมนูทางด้านซ้ายมือ ซึ่งจะ
ปรากฏเมนูดังนี้
			
1 ข่าวสาร			
			
4 สรุปผลประเมิน		
			
7 ออกจากระบบ		

แถบเมนู

2
5
8

ข้อมูลการใช้พลังงาน		
ติดต่อผู้ดูแล			

3
6

ดัชนีการใช้พลังงาน
การตั้งค่า

แสดงชื่อสำ�นักงาน และรหัสหน่วยงานของผู้ใช้งาน

8
1
2
3
4
5
6
7
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4. ทีแ่ ถบเมนู จะประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ ดังนี้
4.1		 ข่าวสาร
			
			
			
			

ในตัวเลือกนี้ จะมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ หรือ
ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องด้านพลังงานในส่วนราชการต่างๆ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกอ่านข่าว
ที่ต้องการ โดยเลือกกดไปที่ข่าวสารที่ต้องการ และหากผู้ใช้งานต้องการกลับเข้าสู่
หน้าหลัก ให้ผู้ใช้งานกด
เพื่อกลับสู่หน้าหลัก

เมื่อต้องการกลับสู่หน้าหลัก
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4.2		 ข้อมูลการใช้พลังงาน
			 ในตัวเลือกนี้ จะประกอบด้วยชุดข้อมูล 2 ชุด คือ มีงบประมาณค่าไฟฟ้า และมี
			 งบประมาณค่าเชื้อเพลิง ผู้ใช้งานสามารถเลือกชุดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งเพื่อบันทึก
			 ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งาน
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1

3

1

2
3

l

มีงบประมาณค่าไฟฟ้า

มีงบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย

ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประกอบด้วย

			
1 หน่วยไฟฟ้า (หน่วย) และจ�ำนวน
			 เงิน (บาท)

			
1 เชือ้ เพลิงประเภทต่างๆ และจ�ำนวน
			 เงิน (บาท)

			
เมื่ อ กรอกรายละเอี ย ดครบถ้ ว น
2
			 ให้กด บันทึก เพือ่ บันทึกข้อมูล

			
เมื่ อ กรอกรายละเอี ย ดครบถ้ ว น
2
			 ให้กด บันทึก เพือ่ บันทึกข้อมูล

เพื่ อ ยกเลิ ก

			
หรื อ กด ยกเลิก เพื่ อ ยกเลิ ก
3
			 การบันทึกข้อมูล

			
หรื อ กด ยกเลิก
3
			 การบันทึกข้อมูล
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l

2

4.3		 ดัชนีการใช้พลังงาน
			
			
			
			

ในตัวเลือกนี้ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกข้อมูลด้านต่างๆ ในหน่วยงานของผูใ้ ช้งาน เช่น บุคลากร
ท�ำงานเต็มเวลา พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เวลาท�ำงาน ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ พื้นที่
การให้บริการ รวมถึงการออกพื้นพี่ เพื่อให้แอปพลิเคชันค�ำนวณดัชนีการใช้พลังงาน
เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล

1

2

1
2

กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
กด

บันทึก

เพื่อบันทึกข้อมูล
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4.4		 สรุปประเมินผล
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ในตัวเลือ กนี้ จะแสดงคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานด้านต่า งๆ ของผู้ใช้งาน
โดยจะสรุปผลคะแนนออกมา 4 หัวข้อ คือ
1) การติดตาม
2) ข้อมูลพลังงาน
3) ข้อมูลพื้นฐาน
4) ขั้นตอนที่ 3-5 โดยมีทั้งในส่วนของไฟฟ้าและน้ำ�มัน

4.5		 ติดต่อผู้ดูแล
			
			
			
			
			

ในตัวเลือกนี้ เป็นช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้ดูแล ในการ
สอบถามการใช้งานของแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลต่างๆ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอก
รายละเอียดของหัวข้อเรื่องที่ต้องการติดต่อผู้ดูแล รวมถึงรายละเอียดของปัญหาต่างๆ
หรือข้อมูลทีท่ างผูใ้ ช้งานต้องการทราบรายละเอียด เมือ่ กรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้ผใู้ ช้งาน
กด บันทึก เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้ดูแล

1

2

1

กรอกรายละเอี ย ดทั้ ง ในส่ ว นของ
หัวข้อและข้อความที่ต้องการส่งให้
ผูด้ แู ล

2

กด บันทึก เพือ่ ส่งข้อมูลให้ผดู้ แู ล
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4.6		 การตั้งค่า
			 ในตัวเลือกนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ โดยให้กรอกรหัสผ่านใหม่ และ
			 กรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด บันทึก เพื่อบันทึกรหัส
			 ผ่านใหม่ หรือกด ยกเลิก ยกเลิก เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

1
3
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2

1

กรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัส
ผ่านใหม่อีกครั้ง

2

กด บันทึก
เพื่อบันทึกรหัสผ่านใหม่

3

กด ยกเลิก
เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนรหัสผ่าน

4.7		 ออกจากระบบ		
			 ในตัวเลือกนี้ เมือ่ ผูใ้ ช้งานทำ�การบันทึกข้อมูลเสร็จสิน้ และต้องการทีจ่ ะออกจากการระบบ
			 ใช้งาน ให้เลือก
เพื่อออกจากระบบ

ออกจากระบบเรียบร้อย
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สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
นางสาวชนานัญ บัวเขียว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสัญญา พิพัฒน์พรรณวงศ์
นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
สำ�นักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โทร 0 2612 1555 ต่อ 364 และ 358
e-mail: siriporn@eppo.go.th

ประชาสัมพันธ์
บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
โทร 0 2663 3226-9
www.kithandkin.com
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