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ความเป็นมา 

 ความส าเร็จของการ
ด าเนนิการตาม
มาตรการประหยดั
พลงังาน หมายถงึ  

 “  การทีส่ว่นราชการ
สามารถจดัการใช้

ไฟฟ้าและน า้มนั
เชือ้เพลงิภายในสว่น
ราชการไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

 และมผีลการใชไ้ฟฟ้า
และน า้มนัเชือ้เพลงิ
ลดลงไดอ้ยา่งนอ้ย
รอ้ยละ 10 ”  

ก.พ.ร. => KPI 

ท าไมตอ้งมมีาตรการ
ประหยดัพลงังานภาครฐั? 

   

ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด
เป็นตวัชีว้ดั ต ัง้แตปี่ 2555 
เป็นตน้ไป 

[3] 



สรปุผลการใชพ้ลงังานภาครฐั 

เปรยีบเทยีบระหวา่งปี 2554 กบั 2555 

ภาพที ่1 กราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าปี 2554 และปี 2555  ภาพที ่2 กราฟเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชน้ า้มนัปี 2554 และปี 2555  

ปรมิาณการใชใ้นปี 2555 (รวม 2,619,255,925 หนว่ย) 
เพิม่ข ึน้จากปี 2554 (รวม 2,596,052,105 หนว่ย) เทา่กบั 

23,203,820 หนว่ย หรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 0.89 

ปรมิาณการใชใ้นปี 2555 (รวม 133,739,238 ลติร) 
ลดลงจากปี 2554 (รวม 154,539,708 ลติร) เทา่กบั 

20,800,470 ลติร หรอืลดลงรอ้ยละ 13.46  

*  หลงัจากมมีตคิณะรฐัมนตร ี20 มนีาคม 2555 หนว่ยงานตา่งๆ ไดใ้ห้
ความส าคญัและเร ิม่ด าเนนิการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2555 

จ านวนหนว่ยงาน 8,975 หนว่ยงาน ประกอบดว้ย สว่นกลาง 1,079 จังหวัด 7,658 และสถาบนัอดุมศกึษา 238 หน่วยงาน  

6 เดอืนหลงั การ
ใชล้ดลง 0.28% 

6 เดอืนแรก การใช้

เพิม่ข ึน้ 2.21% 

6 เดอืนหลงั การ
ใชล้ดลง 11.26% 

6 เดอืนแรก การใช้

ลดลง 15.6% 

[4] 



มตคิณะรฐัมนตร ี19 ก.พ. 56 

[5] 
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ในปี 2555 การใชพ้ลงังานข ัน้ตน้ในเชงิพาณิชย ์~  2.0  ลา้นบารเ์รลเทยีบเทา่น า้มนัดบิ 

พลงังานข ัน้ตน้สว่นใหญผ่ลติไดจ้ากเชือ้เพลงิปิโตรเลยีม (รอ้ยละ 80) 

ตอ้งน าเขา้ 23.6% 

สว่นใหญใ่ชผ้ลติไฟฟ้า 
ตอ้งน าเขา้ 80-85% 

สว่นใหญใ่ชใ้นภาคการขนสง่ 

ปิโตรเลยีมรอ้ยละ 80 

 1.6     ลา้นบารเ์รลเทยีบเทา่น า้มนัดบิ 

จดัหาภายในประเทศไดป้ระมาณรอ้ยละ 54 
 0.87   ลา้นบารเ์รลเทยีบเทา่น า้มนัดบิ 

การใชพ้ลงังานภายในประเทศ 

แยกตามชนดิเชือ้เพลงิ 

ทีม่า กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ18 กมุภาพันธ ์2556 [6] 
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การด าเนนิการ 
ตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

❶ ด าเนนิการ ❷ รายงานผล 



 
เหตแุละผล 

 ดชันชีีว้ดัเป็น รอ้ยละ (%)   ดชันชีีว้ดัเป็น สดัสว่น (EUI) 

 

เกณฑท์ีใ่ช ้

ก. ข. 

[8] 

วธิกีารก าหนดเป้าหมาย 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% EUI EUI EUI 10% EUI

KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI



ตวัชีว้ดัระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม
มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

ปีงบประมาณ 2556 

[9] 

                                  
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90%                            ) –                       
                      

 
                                    
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90%                              ) –                         
                        

 

ก. ข.  พจิารณาจาก
พลงังาน 2 ชนดิ 

ก.  ดา้นไฟฟ้า   

ข.  ดา้นน า้มนัเชือ้เพลงิ   

 ค าส าคญั 

1. ปรมิาณการใช้

มาตรฐาน 

2. 90% ของปรมิาณ
การใชม้าตรฐาน 

3. ปรมิาณการใชจ้รงิ 

 

 

 



 ประเมนิผลหาคะแนนของแตล่ะหนว่ยงาน  
 

 คะแนนของสว่นราชการ เป็นคา่เฉลีย่จากคะแนนของ
หนว่ยงานในสงักดัท ัง้หมด  

  

 
 

o การประเมนิผลประหยดัพลงังาน ดา้นการใชไ้ฟฟ้า และน า้มนัใชห้ลกัการเดยีวกนั โดยปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (kWh) จะเปลีย่นเป็น 
ปรมิาณการใชน้ า้มนัเชือ้เพลงิ (ลติร)  

o ถา้คะแนนข ัน้ตอนที ่1+2 = 1.00 คะแนน จะไดร้บัการประเมนิในข ัน้ตอน 3-4-5 ตอ่ไป 
o ข ัน้ตอนที ่3, 4 และ 5 เมือ่ทราบ EUI แลว้ จะน าไปเทยีบบญัญตัไิตรยางศเ์พือ่ประเมนิคะแนน 
o ผลการค านวณ EUI ถา้นอ้ยกวา่ -0.333 จะไดค้ะแนนเทา่กบั 0.000 คะแนน 

o สว่นราชการ ทีม่หีนว่ยงานในความรบัผดิชอบ>30 หนว่ยงาน และมหีนว่ยงานทีร่ายงานผา่น www.e-report.energy.go.th 

ข ัน้ตอน 1+2 = 1 คะแนน > รอ้ยละ 80 ของจ านวนหนว่ยงานท ัง้หมด จะไดร้บัคะแนนสว่นเพิม่อกี 0.05 เทา่ของคะแนนทีไ่ดร้บั 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ปี 2556 

ดา้นไฟฟ้า [2.5 คะแนน] 

=1.00 

=1.50 

[10] 

ดา้นน า้มนั [2.5 คะแนน] 



แผนภาพแสดงคะแนนระดบัที ่3, 4, 5 

[11] 

 ข ัน้ตอนที ่3, 4 และ 5 
เมือ่ทราบ EUI แลว้ 
จะน าไปเทยีบ
บญัญตัไิตรยางศเ์พือ่
ประเมนิคะแนน 

สตูรค านวณ 



ปรมิาณการใชม้าตรฐาน [1] 

 Standard Electricity Utilization; 
SEU หมายถงึตวัเลขประมาณการใช้

ไฟฟ้าทีค่วรจะเป็นของสว่นราชการน ัน้ 
ต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2555 ถงึ 30 
กนัยายน 2556 รวม 12 เดอืน  

 SEU จดัท าขึน้จากการน าปจัจยัตา่งๆ ที่
มผีลตอ่การใชไ้ฟฟ้าของสว่นราชการ
น ัน้ เชน่ พืน้ทีใ่ชส้อย จ านวนบคุลากร 
เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน เป็นตน้ ของ
แตล่ะเดอืน ทีห่นว่ยงานรายงานผา่น 
www.e-report.energy.go.th  

 ขอ้มลูปจัจยัตา่งๆ ตอ้งครบ 12 เดอืน   

[12] 

 Standard Fuel Utilization; SFU 
หมายถงึตวัเลขประมาณการใชน้ า้มนั
เชือ้เพลงิทีค่วรจะเป็นของสว่นราชการ
น ัน้ ต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2555 ถงึ 30 
กนัยายน 2556 รวม 12 เดอืน  

 SFU จดัท าขึน้จากการน าปจัจยัตา่งๆ ที่
มผีลตอ่การใชน้ า้มนัเชือ้เพลงิของสว่น
ราชการน ัน้ เชน่ พืน้ทีร่บัผดิชอบ 
(ตารางกโิลเมตร) จ านวนบคุลากร เป็น
ตน้ ของแตล่ะเดอืน ทีห่นว่ยงานรายงาน
ผา่น www.e-report.energy.go.th  

 ขอ้มลูปจัจยัตา่งๆ ตอ้งครบ 12 เดอืน   

ปรมิาณการใชน้ า้มนัเชือ้เพลงิมาตรฐาน  
(ลติร) 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  
(kWh; กโิลวตัต-์ช ัว่โมง) 
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ปรมิาณการใชม้าตรฐาน [2] 
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ปรมิาณการใชม้าตรฐาน [2] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังานจ าแนกตามกลุม่ภาครฐั  

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณ แตห่นว่ยงานไมต่อ้งบนัทกึลง e-Report 

1. อณุหภมู ิ 2. ระยะหา่งจากตวัจงัหวดั 
3. พืน้ทีข่องอ าเภอทีต่ ัง้ หรอื พืน้ทีข่องจงัหวดัทีต่ ัง้ 

 

 



ขอ้มลูทีห่นว่ยงานบนัทกึลง e-Report โปรแกรมจะน ามาค านวณดว้ยสตูรและคา่ปจัจยัทีก่ าหนดไว ้ 
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็น “ปรมิาณการใชม้าตรฐาน” ทีจ่ะน าไปเปรยีบเทยีบกบั “ปรมิาณการใชจ้รงิ” 

ปรมิาณการใชม้าตรฐาน [3] 

ตวัอยา่ง สมการค านวณคา่มาตรฐาน 

                                  
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90%                            ) –                       
                      

 

                                    
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90%                              ) –                         
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(รายละเอยีดเพิม่เตมิใน Website) 



 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่20 
มนีาคม 2555 ใหส้ว่นราชการลดใช้

ไฟฟ้าลดลงอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10  

 การก าหนดตวัวดัประสทิธภิาพการ
ใชไ้ฟฟ้าของสว่นราชการ เมือ่
พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัประมาณ
การใชไ้ฟฟ้าทีค่วรจะเป็น (SEU) จงึ
ตอ้งลดคา่ประมาณการน ัน้ลง 10% 
หรอืเปรยีบเทยีบที ่90%  

[16] 

 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่20 
มนีาคม 2555 ใหส้ว่นราชการลดใช้

น า้มนัลดลงอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10  

 การก าหนดตวัวดัประสทิธภิาพการ
ใชน้ า้มนัของสว่นราชการ เมือ่
พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัประมาณ
การใชน้ า้มนัทีค่วรจะเป็น (FEU) จงึ
ตอ้งลดคา่ประมาณการน ัน้ลง 10% 
หรอืเปรยีบเทยีบที ่90%  

90% ปรมิาณการใชน้ า้มนัมาตรฐาน  
(ลติร) 

90% ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  
(kWh; กโิลวตัต-์ช ัว่โมง) 

90% ของปรมิาณการใชม้าตรฐาน  



ปรมิาณการใชจ้รงิ [1] 

 Actual Electricity Utilization; AEU 
จ านวนหนว่ยไฟฟ้าทีใ่ชไ้ปจรงิในกจิการ
ของสว่นราชการ ต ัง้แต ่1 ตลุาคม 55 
ถงึ 30 กนัยายน 56 รวม 12 เดอืน  

 ใชข้อ้มลูจากใบแจง้หนีก้ารใชไ้ฟฟ้าที่
การไฟฟ้าเรยีกเก็บแตล่ะเดอืน  

 

 รายงานผา่น                            
www.e-report.energy.go.th  

 ขอ้มลูตอ้งครบ 12 เดอืน   
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 Actual Fuel Utilization; AFU จ านวน
น า้มนั (ลติร) ทีใ่ชไ้ปจรงิในยานพาหนะ
ของสว่นราชการ ต ัง้แต ่ 1 ตลุาคม 55 
ถงึ 30 กนัยายน 56 รวม 12 เดอืน  

 รวบรวมจ านวนหนว่ยของเชือ้เพลงิทีใ่ช้

ไปกบัยานพาหนะของสว่นราชการทกุ
คนัในแตล่ะเดอืน 

 รายงานผา่น                            
www.e-report.energy.go.th  

 ขอ้มลูตอ้งครบ 12 เดอืน    

ปรมิาณการใชน้ า้มนัเชือ้เพลงิจรงิ 
(ลติร) 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ  
(kWh; กโิลวตัต-์ช ัว่โมง) 

 
 



ปรมิาณการใชจ้รงิ [2] 

[18] 

ปรมิาณการใชน้ า้มนัเชือ้เพลงิมาตรฐาน (ลติร) 

สตูรการค านวณ 

 Gasohol 95-E10, 91-E10 

 Gasohol 95-E20 

 Gasohol 95-E85 

 ไบโอดเีซล (B5) 

 เบนซนิ  95 เบนซนิ  91  

 ดเีซลหมนุเร็ว  



หลกัการพจิารณาคะแนน 

[19] 

 คะแนน ระดบั 1 & 2 
 ความครบถว้นของขอ้มลู 
 คะแนนเต็ม 1.000 

1.00 
 

1.00 1.00 
 

0.50 
 

0.75 
  

 คะแนน ระดบั 3 & 5 
 ความสามารถประหยดัได ้
 คะแนนเต็ม 1.500 

1.50 
 

0.00 
 

0.500 
 

1) รายงานตดิตาม ครบ 2 คร ัง้ 

2) ขอ้มลูปจัจยัพืน้ฐาน ครบ  

3) ขอ้มลูปรมิาณการใช ้ครบ 12 เดอืน 

ไดค้ะแนนเต็ม 1.000 ไดค้ะแนนไมเ่ต็ม 1.000 

  

A :  90% คา่มาตรฐาน  90 90 90     
B :  ปรมิาณการใช ้ปี 56 90 112 140     
C = A- B 0 -22  -50     

EUI = C/B 0.00 -0.20 -0.36   
            

ระดบั 3 = [-0.200 ถงึ -0.333]        0.500         0.500        
ระดบั 4 = [-0.091 ถงึ -0.199]        0.500      
ระดบั 5 = [ 0.000 ถงึ -0.090]        0.500          

รวมคะแนนระดบั 3-5        1.500        0.500        0.00       

รวมคะแนนระดบั 1-5 2.500 1.500 1.000 0.500 0.750 [ก+ข] 

ก. 

ข. 

ค. 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 

หนว่ยงานเดีย่ว 
ดา้น XX [2.5 คะแนน] 

[1] 



หลกัการพจิารณาคะแนน 

[20] 

หนว่ยงานทีม่หีนว่ยงานยอ่ยนอ้ยกวา่ 30 หนว่ย  

6.250 

หาคา่เฉลีย่จากคะแนนของ
หนว่ยงานในสงักดัท ัง้หมด  

 

ดา้น XX [2.5 คะแนน] 
[<30] 



หลกัการพจิารณาคะแนน 

[21] 

หนว่ยงานทีม่หีนว่ยงานยอ่ยมากกวา่ 30 หนว่ย  

50.00 

หาคา่เฉลีย่จากคะแนนของ
หนว่ยงานในสงักดัท ัง้หมด  

 

ดา้น XX [2.5 คะแนน] 

35.25 

14.75 

+5% 

[>30] 



 ส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนดวธิรีายงานและประเมนิผลตามการแบง่สว่นราชการ 
โดยแสดงเป็นแผนภาพไดด้งันี ้

การรายงานและประเมนิผลของสว่นราชการตามลกัษณะ (2) ใหพ้จิารณาจากทีต่ ัง้ของ
หนว่ยงาน ถา้ต ัง้อยูใ่นจงัหวดัใด ก็ใหร้ายงานและประเมนิผลรวมกบัจงัหวดัทีต่ ัง้อยูน่ ัน้ 

สว่นราชการ จงัหวดั อดุมศกึษา 

(1) หนว่ยงานสงักดักรมทีต่ ัง้ข ึน้
ตามกฎกระทรวง และ
ปฏบิตังิานอยูส่ว่นกลาง 

 สว่นภมูภิาคทีจ่ดัต ัง้ข ึน้
ตามกฎกระทรวง 

(3) หนว่ยงานสงักดักรม ทีไ่มไ่ดต้ ัง้ข ึน้ตาม
กฎกระทรวง และปฏบิตังิานอยูภ่มูภิาค 

(2) หนว่ยงานสงักดักรม ทีต่ ัง้ข ึน้
ตามกฎกระทรวง และ
ปฏบิตังิานอยูภ่มูภิาค) 

 สถานศกึษาของรฐัใน
สงักดัระทรวง
ศกึษาธกิาร กระทรวง
การทอ่งเทีย่วและกฬีา 
และกระทรวงวฒันธรรม
ทีจ่ดัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา 

เง ือ่นไขการประเมนิผล 

[22] 



 บนัทกึขอ้มลูผา่น www.e-report.energy.go.th 
 ทกุรายการมคีวามส าคญั โดยเฉพาะรายการล าดบัที ่2, 3 
และ 8  

 บนัทกึและตรวจสอบดว้ยดว้ยความระมดัระวงั หาก
คลาดเคลือ่น หรอืลมืบนัทกึ หรอืไมไ่ดป้รบัปรงุขอ้มลูให้
เป็นปจัจบุนัในแตล่ะเดอืน จะเสีย่งตอ่การประเมนิผล
คะแนน 

รายงานผลการด าเนนิการ [1] 

[23] 

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


❶ เขา้ website :    http://www.e-report.energy.go.th/ 

Log in ดว้ย  
Username และ 
Password 

❷ 

รายงานผลการด าเนนิการ [2] 

 

[24] 



❸ เลอืกรายการทีจ่ะด าเนนิการ 

หมายเหต:ุ ระบบอยูร่ะหวา่งการปรบัปรงุ 

รายงานผลการด าเนนิการ [3] 

[25] 



รายงานผลการด าเนนิการ [4] 

[26] 



รายงานผลตามเกณฑก์ารพจิารณา 

ระดบัที ่1 = 1.000 คะแนน 

[27] 

❶ 

❷ 

❸ 

❶ 

❷ 

❸ 



 เลอืกกลุม่และกลุม่ยอ่ย 
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
งานทีป่ฏบิตั ิเพราะสตูร
ค านวณปรมิาณการใช้

พลงังานมาตรฐานมี
ปจัจยัตา่งกนั 

[28] 

รายงานผลตามเกณฑก์ารพจิารณา 

ระดบัที ่2.1 = 0.500 คะแนน 



รายงานผลตามเกณฑก์ารพจิารณา 

ระดบัที ่2.1 = 0.500 คะแนน 

[29] 

o ขอ้มลูตวัแปรตา่งๆ ทีม่ ี
ผลตอ่การใชพ้ลงังาน
ของสว่นราชการ  

o น าไปใชค้ านวณ 
“ปรมิาณการใช้

มาตรฐาน” 

o ขอ้มลู: บนัทกึทกุเดอืน 
แมจ้ะเป็นคา่คงที ่



หนว่ย เป็น “คน” 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [1] 

[30] 

บคุลากร 

❶ 

❷ 

❷ 
❷ 

❷ 

ผูท้ ีท่ างานประจ าในหนว่ยงานแบบเต็มเวลา (full time)  

ผูท้ ีเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการใชพ้ลงังานในหนว่ยงาน (ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร) 

❶ 

❷ 

จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 



เป็นจ านวนของบคุลากร (คน)  
ทีท่ างานเต็มเวลาท าการ (Full Time) ตลอดท ัง้เดอืน
น ัน้ และใชพ้ืน้ทีข่องหนว่ยงาน  

[31] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [2] 

ผูท้ ีท่ างานประจ าในหนว่ยงานแบบเต็มเวลา (full time) ❶ 

o นบัรวมท ัง้ ขา้ราชการ ลกูจา้ง 
พนกังาน ทีป่รกึษา นกัศกึษา
ฝึกงาน 

o ถา้แบง่เวลาท างานเป็น 2 หรอื 
3 รอบ ก็ใหน้บัรวมกนั  เชน่  

  รอบเชา้  20 คน  
  รอบค า่  7 คน  
=> บคุลากรท างาน  27 คน  

 

 

ปจัจยัที ่2 



[32] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [3] 

ตวัอยา่ง : การนบัเวลาผูท้ ีท่ างานประจ าในหนว่ยงานแบบเต็มเวลา 



บรกิารท ัว่ไป (คน) 

[33] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [4] 

ผูท้ ีม่สีว่นรว่มใชพ้ลงังานในหนว่ยงาน (ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร); 1 ❷ 

โรงพยาบาลหรอืสถานอีนามยั 

สถานตี ารวจ เรอืนจ า, สถานสงเคราะห ์

โรงเรยีน สถาบนัอดุมศกึษา และอาชวีศกึษา 

ปจัจยัที ่ 5 

ปจัจยัที ่ 9 

ปจัจยัที ่ 10 

ปจัจยัที ่ 13 



 จ านวนบคุคลภายนอก ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในอาคาร
ตลอดเวลาเปิดท าการในแตล่ะวนั  

 นบัรวมตลอดท ัง้เดอืน 

บรกิารท ัว่ไป (คน) 

 ทีม่าของขอ้มลู รวบรวมจากบตัรควิ 
หรอืสมดุทะเบยีนจ านวนเรือ่งทีม่ผีู ้
เขา้มาขอใชบ้รกิาร หรอืใบ
ลงทะเบยีนฯ เป็นตน้ 

 จ านวนของผูท้ ีเ่ขา้ใชห้อ้งประชุม ก็
สามารถนบัรวมได ้

[34] 

 

 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [5] 

ผูท้ ีม่สีว่นรว่มใชพ้ลงังานในหนว่ยงาน (ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร); 2 

ปจัจยัที ่5 

❷ 



โรงพยาบาลหรอืสถานอีนามยั 

[35] 

 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [6] 

ผูท้ ีม่สีว่นรว่มใชพ้ลงังานในหนว่ยงาน (ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร); 3 

ไมน่บัจ านวนของญาต ิหรอื ผูต้ดิตามทีต่ดิตามผูป่้วยมา 

❷ 

ปจัจยัที ่9 

9-1 9-2 



จ านวนนกัเรยีน นกัศกึษาท ัง้หมดทกุช ัน้เรยีนทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน 
ภายในเดอืนน ัน้ๆ  
 
  

โรงเรยีน สถาบนัอดุมศกึษา และอาชวีศกึษา 

 ทีม่าของขอ้มลู อาจจะใช้

ตวัเลขจ านวนนกัศกึษา
รวมท ัง้หมดในเทอมน ัน้ ที่
มอียูท่ ีส่ านกัทะเบยีน 

[36] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [8] 

ผูท้ ีม่สีว่นรว่มใชพ้ลงังานในหนว่ยงาน (ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร); 4 

 

❷ 

ปจัจยัที ่ 10 



13-1 จ านวนผูถ้กูคมุ
ประพฤต ิหรอืผูท้ ีอ่ยู่
ในการดแูล (คน)  

  

[37] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [7] 

ผูท้ ีม่สีว่นรว่มใชพ้ลงังานในหนว่ยงาน (ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร); 5 

13-2 จ านวนผูถ้กูคมุประพฤต ิ
หรอืผูท้ ีอ่ยูใ่นการดแูล 
(คน)  

 จ านวนนกัโทษ หรอืผูถ้กูคมุ
ประพฤต ิทีไ่ดร้บัการกกั
บรเิวณในแตล่ะวนั  

 นบัรวมตลอดท ัง้เดอืน 

 จ านวนนกัโทษ หรอืผูถ้กูคมุ
ประพฤตทิีไ่ดร้บัการกกับรเิวณ
ในเรอืนจ า หรอื ผูท้ ีอ่ยูใ่นการ
ดแูลของสถานสงเคราะห ์

 นบั ณ วนัส ิน้เดอืนของทกุเดอืน
ทีร่ายงาน 

❷ 

ปจัจยัที ่13 สถานตี ารวจ เรอืนจ า, สถานสงเคราะห ์



[38] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [9] 

พืน้ทีใ่ชส้อยเฉพาะภายในอาคารทีต่ ัง้ของหนว่ยงาน  

พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบท ัง้หมดทีห่นว่ยงานตอ้งออกไปใหบ้รกิาร 

พืน้ที ่ จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 

❶ 

❷ 

❶ 

❷ 



 เป็นคา่แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยเฉพาะภายในอาคาร 
 นบัรวมทกุอาคารของหนว่ยงาน  
 รวมท ัง้พืน้ทีป่รบัอากาศและไมป่รบัอากาศ  

หนว่ย เป็น 
“ตารางเมตร” 

[39] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [10] 

พืน้ทีใ่ชส้อยเฉพาะภายในอาคารทีต่ ัง้ของหนว่ยงาน;  ❶ 

 

ปจัจยัที ่ 3 



หนว่ย เป็น “(ตารางกโิลเมตร)” 

 พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบท ัง้หมดทีห่นว่ยงาน
ตอ้งออกไปใหบ้รกิารแกป่ระชาชนนอกทีต่ ัง้
ปกต ิ เชน่ การออกไปตรวจสอบกจิการคา้ การ
ตรวจสอบความสงบเรยีบรอ้ย ฯลฯ  

 พืน้ทีแ่ตล่ะจงัหวดั ดทู ี ่

    

 บนัทกึทกุเดอืน แมจ้ะเป็นคา่คงที ่ 

 หากพืน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ก็ใหป้รบัปรงุ
ตวัเลขในเดอืนทีเ่ร ิม่ปฏบิตัจิรงิ 

[40] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [11] 

พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบทีห่นว่ยงานตอ้งออกไปใหบ้รกิาร; 2 

www.e-report.energy.go.th/area.html 

 

❷ 

ปจัจยัที ่ 6 



 เวลาท างานปกตติามทีห่นว่ยงานก าหนดไว ้ 
 นบัรวมตลอดท ัง้เดอืน (เฉพาะวนัท าการ) 

  หนว่ยงานทีม่กีารก าหนดการท างานนอกเวลา (Over Time) ชดัเจน  
เชน่ ตอ้งมาท างานในบางเสาร ์ หรอืตอ้งท างานในชว่งเวลาเย็นในบางวนั  
สามารถน าเวลาทีก่ าหนดใหม้าท างานดงักลา่วนบัรวมได ้ 

หนว่ย เป็น “ช ัว่โมง”  

[41] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [12] 

 

เวลาท าการ 

❶ 

ปจัจยัที ่ 4 

(1) 



ตวัอยา่ง  การนบัเวลาท างานปกต ิ 
นบัเฉพาะวนัท าการ รวมตลอดท ัง้เดอืน 

[42] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [13] 

ปจัจยัที ่ 4 
(2) 



[43] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [14] 

ปจัจยัที ่ 4 
ตวัอยา่ง  การนบัเวลาท างานปกต ิ 
นบัเฉพาะวนัท าการ รวมตลอดท ัง้เดอืน 

(3) 



❶ 

 จ านวนเตยีงท ัง้หมด ตามทีโ่รงพยาบาล หรอื
สถานบรกิารฯ ไดข้ ึน้ทะเบยีนไว ้
 

[44] 

หนว่ย เป็น “เตยีง” 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [15] 

จ านวนเตยีง 

ปจัจยัที ่ 8 



 จ านวนคดทีีศ่าลไดท้ าการวา่ความ หรอื 
 จ านวนส านวนทีส่ านกัอยัการสรปุผลได ้หรอื 
 จ านวนคดทีีท่างสถานตี ารวจลงบนัทกึประจ าวนั 

 

 จ านวนคด/ีส านวน ในแตล่ะวนั  
 นบัรวมตลอดท ัง้เดอืน 

[45] 

หนว่ย เป็น “คด”ี 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [16] 

จ านวนคด ี

ปจัจยัที ่ 12 

❶ 



 จ านวนวนั ทีโ่รงเรยีน หรอืสถาบนัการศกึษาน ัน้ๆ 
เปิดท าการเรยีน การสอนในเดอืนน ัน้ๆ นบัรวม
วนัสอบ 

 ไมน่บัรวมวนัปิดภาคเรยีน 

[46] 

หนว่ย เป็น “วนั” 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [16] 

จ านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน 

ปจัจยัที ่  11 



[47] 

ตวัแปรทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลงังาน [16] 

สถานวีทิยกุระจายเสยีง 

ปจัจยัที ่  14 

ปจัจยัที ่  4 

ปจัจยัที ่  6 



การน าขอ้มลูตวัแปรไปใช ้

 ขอ้มลูทีห่นว่ยงานบนัทกึลง             
e-Report โปรแกรมจะน ามาค านวณ
ดว้ยสตูรและคา่ปจัจยัทีก่ าหนดไว ้ 

 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็น 
“ปรมิาณการใช้

มาตรฐาน” ทีจ่ะน าไป
เปรยีบเทยีบกบั 
“ปรมิาณการใชจ้รงิ” 

[48] 

 

 



รายงานผลตามเกณฑก์ารพจิารณา 

ระดบัที ่2.2 = 0.500 คะแนน 

1. เลอืก
ปีงบประมาณ 
และไตรมาส 

[49] 

  



2. บนัทกึปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (หนว่ย) และน า้มนั (ลติร) 

เกณฑก์ารพจิารณา 

ระดบัที ่2.2 = 0.500 คะแนน 

 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็น “ปรมิาณการ
ใชจ้รงิ” ทีจ่ะน าไปเปรยีบเทยีบ
กบั  “ปรมิาณการใชม้าตรฐาน” 

[50] 



การประมวลผลตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ระดบัที ่3-4-5 = 3.000 คะแนน 

[51] 

ระดบัที ่2.1  ระดบัที ่2.2  



ปีงบประมาณ 2556

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

2. บคุลากรท างานเต็มเวลา (คน) 194        197        198        197        198        200        201        198        183        183        196        197        2,342     

3. พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร (ตารางเมตร) 65          65          65          65          65          65          65          65          100        100        100        100        920        

4. เวลาท าการ (ช ัว่โมง) 176        176        144        176        160        168        144        144        168        184        168        168        1,976     

5. ผูท้ ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร (คน) 225        70          324        72          170        160        228        145        225        310        1,120     1,050     4,099     

6. พืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร (ตารางกโิลเมตร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. การออกพืน้ที ่(คร ัง้) 339        329        293        377        315        325        302        358        325        315        202        150        3,630     

ปีงบประมาณ 2556

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

ดา้นไฟฟ้า 82,207   79,695   66,444   78,845   76,841   82,547   75,061   73,948   82,780   86,754   78,534   79,086   942,742 

ดา้นน า้มนั 4,611     4,619     4,622     4,619     4,622     4,628     4,631     4,622     4,580     4,580     4,617     4,619     55,371   

อณุหภมู ิ(Celcius) 29 28.1 28 27.8 29.5 30.3 31.6 31.2 30.6 29.5 28.7 28.9

สูตร- กลุม่ยอ่ย 1-02 หนว่ยงานระดบักรม

ไฟฟ้ามาตรฐาน   = ( [1.294 x จ านวนบุคลากร] + [0.053 x พืน้ที่ใชส้อยภายในอาคาร] + [14.64 x เวลาท างาน ] + [0.016 x จ านวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร]) x อณุหภมูิ

น ้ามนัมาตรฐาน  = ( [2.814 x จ านวนบุคลากร] + 4,065.05)

ปีงบประมาณ 2556

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

ดา้นไฟฟ้า 63,000   55,000   48,000   48,000   46,000   57,000   58,000   55,000   52,000   55,000   57,000   58,000   652,000 

ดา้นน า้มนั 739        1,231     527        1,354     890        1,160     1,400     1,540     1,680     1,350     1,280     1,130     14,281   

ดา้นไฟฟ้า 0.30       

ดา้นน า้มนั 2.49       

ข ัน้ตอน

1 2.1 2.2 3 4 5 รวม

ดา้นไฟฟ้า 0.5000   0.2500   0.2500   0.5000   0.5000   0.5000   2.5000   

ดา้นน า้มนั 0.5000   0.2500   0.2500   0.5000   0.5000   0.5000   2.5000   

รวมคะแนน 1.000     0.500     0.500     1.000     1.000     1.000     5.0000   

ลกัษณะขององคก์ร

ปรมิาณการใชม้าตรฐาน

ปรมิาณการใชจ้รงิ

ผลประเมนิxระสทิธภิาพ (EUI)

ระดบัคะแนน

ตวัอยา่งกระบวนการประมวลผล 

 

 

 

[52] 



การพจิารณาคะแนนระดบัที ่3, 4, 5 

 การประเมนิคะแนนในข ัน้ตอนที ่3, 4 และ 5  
หาก EUI อยูร่ะหวา่งคา่ขอบเขต จะใชว้ธิ ี
เทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์

 ตารางคะแนนส าเร็จรปู (ดไูดท้ี ่website) 

[53] 



การเรยีกดผูลประเมนิ [1] 

[54] 

 
  



[55] 

การเรยีกดผูลประเมนิ [2] 
❹ ❺ 

❻ ❼ 

Click เพือ่ดรูายละเอยีด 

Click เพือ่ดรูายละเอยีด 



เร ิม่ตน้และสิน้สดุของการรบัรายงาน 

[56] 



การขอเปลีย่นแปลงฯ  

[57] 

 หนว่ยงานจะตอ้งสง่ค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
ตวัชีว้ดัฯ กบั ส านกังาน ก.พ.ร. พรอ้มกบัรายงาน
การประเมนิผลตนเอง รอบ 12 เดอืน  

 ตอ้งชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นพรอ้มรายละเอยีดที่
ชดัเจน และเพยีงพอตอ่การพจิารณา 

 การขอเปลีย่นแปลงกรณีปรมิาณการใชพ้ลงังาน 

 ตอ้งระบรุายละเอยีด และมเีอกสารประกอบเป็น
ประมาณการเชงิตวัเลขของปรมิาณการไฟฟ้า/
น า้มนัทีเ่พ ิม่ข ึน้ เชน่  

 เปลีย่นแปลงโครงสรา้งหรอืภารกจิของ
หนว่ยงาน 

 มภีารกจิเพิม่ข ึน้, ตดิต ัง้อปุกรณ์ส าหรบัด าเนนิ
ภารกจิเพิม่เตมิ สรา้งอาคารใหม ่เป็นตน้ 

 



Q & A 


