
การประชุมชีแ้จง 
แนวทางการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิม่เตมิ) 

เร ือ่ง ลดการใชพ้ลงังาน 

วนัจนัทรท์ ี ่9 ตลุาคม พ.ศ.2560 
ณ หอ้งประชุมด ารงธรรม (หอ้งประชุม 2) 
ช ัน้ 2 อาคารศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย 



หวัขอ้การน าเสนอ 

1. ความเป็นมา 

2. ทบทวนมาตรการลดใชพ้ลงังานภาครฐั 

3. แนวทางประเมนิการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพ เร ือ่ง ลดการใชพ้ลงังาน 

4. สรปุ 
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1. ยกเลกิกลุม่ด าเนนิการ A/B 
2. ก าหนดตวัชีว้ดั 4.2 การพฒันา

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดย 
2.1 ด าเนนิการ 6 กจิกรรม 
 
 
2.2 เลอืกอกี 6 กจิกรรมจาก 5 

กลุม่ด าเนนิการ 
(1) อ านวยความสะดวกประชาชน 
(2) บรูณาการท างาน 
(3) ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทจุรติ 
(4) เพิม่ประสทิธภิาพสว่นราชการ 
(5) ประหยดัทรพัยากร 

1. ความเป็นมา 

ส านกังาน ก.พ.ร. 

ส านกัเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตร ี

นร 1207.4/234 ลว. 25 ก.ค. 60 
นร 0405/9157 ลว. 25 ส.ค. 60 

 

 

(1) ลดพลงังาน 

(2) ลดกระดาษ 

(3) ประหยดังบประมาณ 

(4) ระบบสารสนเทศ 

(5) ปราบปรามทจุรติ 

(6) บรูณาการผลงาน 

เป็นคะแนนพเิศษ 
 แตง่ต ัง้ 
 จา่ยคา่ตอบแทน 
 โยกยา้ย 

นร 12000/ว20 ลว. 28 ก.ย. 60 
 

เพิม่ตวัชีว้ดัเชงิผลสมัฤทธิ ์6 เร ือ่ง เพือ่การปฏริปู 
หวัหนา้สว่นราชการและหนว่ยราชการ 
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2.  
ทบทวนมาตรการลดใชพ้ลงังานภาครฐั 
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จดัการใช ้

น า้มนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
และ ไฟฟ้า 
 
 
ภายในองคก์าร 

สว่นราชการ 

จงัหวดั 

อดุมศกึษา 

ต ัง้แต ่

1 ต.ค. xx 

ถงึ 

30 ก.ย. xy 
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ประเทศไทยมไิดม้แีหลง่
พลงังานเชงิพาณิชย์
ภายในประเทศมากพอกบั
ความตอ้งการ ท าใหต้อ้ง
พึง่พาพลงังานจาก
ตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ ่
  
หากลดปรมิาณการใชล้ง
ได ้ก็จะสง่ผลใหเ้งนิทนุที่
ตอ้งส ารองไวส้รา้งความ
ม ัน่คงทางพลงังานปรบั
ลดลงดว้ย น าเงนิไป
พฒันาประเทศดา้นอืน่ๆ  

Who? What? When? Why? 

องคก์ารมหาชน 
 

2.1 เหตผุลและความจ าเป็น 



 ประหยดัพลงังานภาครฐั ไมใ่ชเ่ร ือ่งใหม ่เร ิม่ต ัง้แต ่2545  

 คา่เป้าหมาย พฒันาจากลดการใชพ้ลงังาน 10%  เป็นเปรยีบเทยีบกบั   

คา่มาตรฐานการใชพ้ลงังาน  (Energy Utilization Index; EUI) 

2.2 วธิปีระเมนิประสทิธภิาพ 

Energy Utilization Index; EUI 
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 แบบ e-Report ผา่น  

 http://www.e-report.energy.go.th/ 

2.3 รายงาน/ตดิตามผล 
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2.3 การสือ่สารผา่น Website  

Login [user/password] App [IOS/Android]  

แนวทางประเมนิผล 
จ ำแนกตำมกลุม่เป้ำหมำย 

ขอ้มลูยอ้นหลงั 

ปญัหาถามบอ่ย 
อธบิาย 
แนวทำงประเมนิผล ดว้ยภำพ 

ขอ้ความเตอืนเรือ่ง
ส าคญั 

คูม่อืด ำเนนิกำรลดใช ้
พลงังำนภำครัฐ แตล่ะปี 

ขอ้ความรณรงค ์

ดผูลการด าเนนิงาน 

ศนูยป์ระสานงาน 

1. ส านกังานพลงังานจงัหวดั 

2. ส านกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน 
โทร 02 612 1555       
ตอ่ 364 หรอื 358 
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3.  
แนวทางการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของ
จงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(เพิม่เตมิ) เร ือ่งลดการใชพ้ลงังาน 
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❷ รายงานผล 

3.1 วธิปีระเมนิประสทิธภิาพ 
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❶ ด าเนนิการ 

2 

Log in 
ดว้ย Username  
และ Password 

บนัทกึขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุเดอืน  

และกอ่นวนัที ่3 ของเดอืนถดัไป  

24:00 น. 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsKvFmt7WAhWKs48KHey3AOIQjRwIBw&url=https://twitter.com/drinkiieart&psig=AOvVaw3ThnhbLGVBeGd2IIY_cxuR&ust=1507455229811903
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3.1.1 แตล่ะหนว่ยงานด าเนนิการ 



รายงานผา่น http://www.e-report.energy.go.th/ เทา่น ัน้ 
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3.1.2  รายงานขอ้มลูตามทีก่ าหนด 

 
 ขอ้มลูปรมิาณการ

ใชไ้ฟฟ้าจรงิ 
 
 
 
 
 

 ขอ้มลูปรมิาณการ
ใชน้ า้มนั
เชือ้เพลงิจรงิ 

ส านกังาน ก.พ.ร. 
รวบรวมน าไปรายงานส านกั
เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี 
ภายในวนัที ่10 ของทกุเดอืน 

ขอ้มลูที ่สนพ. ก าหนดในคูม่อื เพือ่น าไปค านวณ
คา่มาตรฐานพลงังานของแตล่ะหนว่ยงาน  
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3.2  สตูรค านวณคา่มาตรฐาน   

กลุม่หนว่ยงานตามลกัษณะงาน 

คา่สมัประสทิธิข์องแตล่ะกลุม่ 
ไดม้าจากขอ้มลูทีแ่ตล่ะหนว่ยงานบนัทกึไว ้
แลว้น าไปหาคา่เฉลีย่ 

ศกึษารายละเอยีด และดาวนโ์หลดจาก 

www.e-report.energy.go.th/ 
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สว่นราชการสงักดักรมทีต่ ัง้ข ึน้ตามกฎกระทรวงแตป่ฏบิตังิานอยูใ่นภมูภิาค  
การรายงานผลการด าเนนิงานและการประเมนิผลของสว่นราชการน ัน้ๆ  

ใหร้ายงานผลการด าเนนิงานไปรวมกบัจงัหวดัทีต่ ัง้อยูน่ ัน้ 

3.3  การรวบรวมขอ้มลู 



ระดบั 2  
เป็นขอ้มลูพืน้ฐาน 
และขอ้มลูการใช้

พลงังานจรงิ 

ตอ้งไดค้ะแนน
เต็ม (เทา่กบั 
0.8000)  
จงึจะไดร้บัการ
ประเมนิผลระดบัที ่
3, 4 และ 5 
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3.4 ระดบัคะแนนตวัชีว้ดั ปี 61 

หมายเหต ุ  
ส านกังาน ก.พ.ร. ประเมนิระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยดัพลงังาน  

โดยใชข้อ้มลูทีส่ว่นราชการไดร้ายงานผลผา่น www.e-report.energy.go.th เทา่น ัน้  

ระดบั 3,4,5  
เป็นผลจากสตูร
ค านวณและเทยีบ
บญัญตัไิตรยางศ ์

น าไปรายงาน
ส านกัเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตร ี 
ภายในวนัที ่10 
ของทกุเดอืน 



4.  
ตวัอยา่งรายงานประจ าเดอืน  
เร ือ่งลดการใชพ้ลงังาน 
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4.1  ตวัอยา่งรายงานเดอืน 
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ไฟฟ้ำ (ลำ้นหน่วย) น ้ำมัน(ลำ้นลติร) 

ใชจ้รงิ เป้ำหมำย 

ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าและน า้มนัเชือ้เพลงิ 76 จงัหวดั ประจ าเดอืนตลุาคม 2559 



จงัหวดั 90%ไฟฟ้ามาตรฐาน ไฟฟ้าจรงิ 90%มาตรฐาน-จรงิ ผา่น/ไมผ่า่น รอ้ยละ 

กระบี ่ 668,576 1,057,347 -388,771 ไมผ่า่น -58.15% 

กาญจนบรุ ี 1,308,871 913,303 395,568 ผา่น 30.22% 

ขอนแกน่ 1,921,705 1,841,142 80,563 ผา่น 4.19% 

ฉะเชงิเทรา 345,430 556,789 -211,359 ไมผ่า่น -61.19% 

ชุมพร 455,190 472,965 -17,775   ไมผ่า่น -3.91% 

เชยีงราย 3,305,012 761,807 2,543,205 ผา่น 76.95% 

เชยีงใหม ่ 2,295,451 1,814,471 480,980 ผา่น 20.95% 

นครราชสมีา 3,340,224 2,495,177 845,047 ผา่น 25.30% 

นครศรธีรรมราช 2,597,527 1,090,225 1,507,302 ผา่น 58.03% 

บงึกาฬ 451,110 194,374 256,736 ผา่น 56.91% 

ปตัตาน ี 780,065 396,567 383,498 ผา่น 49.16% 

ศรสีะเกษ 680,390 616,750 63,640 ผา่น 9.35% 

สกลนคร 1,189,270 1,917,936 -728,666 ไมผ่า่น -61.27% 

สงขลา 2,913,398 2,126,671 786,727 ผา่น 27.00% 

สมทุรปราการ 1,693,461 2,216,120 -522,659 ไมผ่า่น -30.86% 

สระแกว้ 455,691 533,790 -78,099 ไมผ่า่น -17.14% 

หนองคาย 601,515 465,256 136,259 ผา่น 22.65% 

หนองบวัล าภ ู 334,225 243,400 90,825 ผา่น 27.17% 

อบุลราชธาน ี 2,896,109 1,231,350 1,664,759 ผา่น 57.48% 

[18] 

4.2  ตวัอยา่งรายงานเดอืน (ไฟฟ้า)  

 การประเมนิผลรายเดอืน ใชป้รมิาณการใชจ้รงิเทยีบกบั 90%ของคา่มาตรฐาน 
 จงัหวดัทีม่จี านวนหนว่ยงานรายงานขอ้มลูนอ้ยกวา่ 80% จะถอืวา่ไมร่ายงานขอ้มลู 
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4.3  ตวัอยา่งรายงานเดอืน (น า้มนั)  

จงัหวดั 90%น า้มนัมาตรฐาน น า้มนัจรงิ 90%มาตรฐาน-จรงิ ผา่น/ไมผ่า่น รอ้ยละ 

กระบี ่ 62,338 37,652 24,686 ผา่น 39.60% 

กาญจนบรุ ี 116,040 78,514 37,526 ผา่น 32.34% 

ขอนแกน่ 196,703 129,567 67,136 ผา่น 34.13% 

ฉะเชงิเทรา 33,133 26,142 6,991 ผา่น 21.10% 

ชลบรุ ี 132,535 88,377 44,158 ผา่น 33.32% 

เชยีงราย 135,209 56,089 79,120 ผา่น 58.52% 

เชยีงใหม ่ 301,485 111,093 190,392 ผา่น 63.15% 

นครราชสมีา 349,748 149,088 200,660 ผา่น 57.37% 

นครศรธีรรมราช 144,104 103,176 40,928 ผา่น 28.40% 

บงึกาฬ 44,660 79,878 -35,218 ไมผ่า่น -78.86% 

ปตัตาน ี 60,268 75,740 -15,472 ไมผ่า่น -25.67% 

ศรสีะเกษ 76,344 50,083 26,261 ผา่น 34.40% 

สกลนคร 113,849 64,778 49,071 ผา่น 43.10% 

สงขลา 321,073 125,673 195,400 ผา่น 60.86% 

สตลู 41,976 34,057 7,919 ผา่น 18.87% 

สระแกว้ 60,967 53,242 7,725 ผา่น 12.67% 

หนองคาย 54,097 71,983 -17,886 ไมผ่า่น -33.06% 

หนองบวัล าภ ู 39,374 55,224 -15,850 ไมผ่า่น -40.26% 

อบุลราชธาน ี 259,700 87,193 172,507 ผา่น 66.43% 

 การประเมนิผลรายเดอืน ใชป้รมิาณการใชจ้รงิเทยีบกบั 90%ของคา่มาตรฐาน 
 จงัหวดัทีม่จี านวนหนว่ยงานรายงานขอ้มลูนอ้ยกวา่ 80% จะถอืวา่ไมร่ายงานขอ้มลู 



http://www.e-report.energy.go.th/ 

4.4 ตดิตามผลรายงานเดอืน 
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ตวัชีว้ดั 4.2  
การพฒันาระสทิธภิาพ 
ในการปฏบิตังิาน  
ดา้นพลงังาน 

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



5.  
สรปุแนวทางการประเมนิสว่น
ราชการฯ เร ือ่งลดการใชพ้ลงังาน 
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สรปุ 

 มาตรการประหยดัพลงังานภาครฐั ไมใ่ชเ่ร ือ่งใหม ่
 ปี 2559 ดชันชีีว้ดั (Energy Utilization Index, EUI) เทา่กบัปรมิาณการใช้

ไฟฟ้า/น า้มนัจรงิ เทยีบกบั 90% ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า/น า้มนัมาตรฐาน  

 25 ส.ค. 60 นายกรฐัมนตรมีขีอ้ส ัง่การเพิม่ตวัชีว้ดัปี 2561 เชงิผลสมัฤทธิ ์เพือ่การ
ปฏริปูหวัหนา้สว่นราชการและหนว่ยราชการ 6 เร ือ่ง รวมถงึเรือ่งลดใชพ้ลงังาน 
และรายงานผลส าเร็จ 12 เดอืน (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 

 ส านกังาน ก.พ.ร. มอบ สนพ. เจา้ภาพตวัชีว้ดัเร ือ่งลดใชพ้ลงังาน เร ิม่ ต.ค.60 

 สนพ. เสนอการประเมนิโดยมดีชันชีีว้ดัเชน่เดยีวกบัปี 2559 และรายงานผา่น  
http://www.e-report.energy.go.th/ เทา่น ัน้ เพิม่เตมิผลคะแนนการรายงาน
ขอ้มลูเป็นประจ าทกุเดอืน 

 การรายงานประจ าทกุเดอืน  
1. ก าหนดใหจ้งัหวดับนัทกึขอ้มลูภายในวนัที ่3 ของเดอืน 
2. สนพ. ปิดระบบทกุวนั 3 ของเดอืน เวลา 24:00 น ประมวลผลขอ้มลู 
3. สนพ. จดัท าขอ้มลูเสนอส านกังาน ก.พ.ร. เพือ่เสนอส านกัเลขาธกิาร

นายกรฐัมนตรทีกุวนัที ่10 ของเดอืน 
4. การประเมนิผลรายเดอืนใชป้รมิาณการใชจ้รงิเทยีบกบั 90%คา่มาตรฐาน 
5. จงัหวดัทีม่หีนว่ยงานรายงานขอ้มลูนอ้ยกวา่ 80% จะถอืวา่ไมร่ายงานขอ้มลู 

 การประเมนิผลปฏบิตัติามมาตรการประหยดัพลงังานภาครฐัในรอบ 6 เดอืน และ 
12  เดอืน เป็นไปตาม Slide15 

 
 
 
 



สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
1. ส านกังานพลงังานจงัหวดั 
2. ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

โทร: 02 612 1555 ตอ่ 364 หรอื 358 

ศกึษารายละเอยีด 
เกณฑเ์งือ่นไขและวธิรีายงาน  
โดยสามารถดาวนโ์หลดจาก 
www.e-report.energy.go.th/ 
  

รวมพลงัราชการไทย  
ลดใชพ้ลงังาน 

 จบการน าเสนอ 


