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พลังงานเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ 
ท�าให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท

แนวทางส�าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการ 
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด�าเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศ โดยลดการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ

ผลที่คาดว่าจะลดปริมาณการใช้พลังงานของ 8,975 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่า 1,320 ล้านบาท 
ลดการปลดปล่อย CO

2
 ประมาณ 186 ktCO

2
e (ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2555)

1.	ความเป็นมา
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ผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555

สรุปผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัด 
พลงังาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2554 ถงึเดอืนกนัยายน 2555) ซึง่เป็น 
ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  

ปริมาณ

การใช้ไฟฟ้า

ในปี	2555

2,619,255,925

	 รวม

	 หน่วย

2,596,054,105

	 รวม

	 หน่วย

เพิ่มขึ้นจากปี	2554

ร้อยละ	0.89

23,203,820

	 รวม

	 หน่วย

ปริมาณ

การใช้น�้ามัน

ในปี	2555

133,739,238

	 รวม

	 ลิตร

154,539,708

	 รวม

	 ลิตร

ลดลงจากปี	2554

ร้อยละ	13.46

20,800,470

	 รวม

	 ลิตร

 หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2555 หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความส�าคัญและเริ่ม 
 ด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบปริมาณการ 
 ใช้ไฟฟ้าปี 2554 และ ปี 2555

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบปริมาณการ 
 ใช้น�้ามันปี 2554 และ ปี 2555
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หน่วยไฟฟ้าที่อยู่ในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าคือ kWh ย่อมาจาก kilowatt-hour : กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่ง
เป็นค่าที่เกิดจากการน�าเอา 2 ค่ามาคูณกัน คือ “กิโลวัตต์” และ “ชั่วโมง” 

“กิโลวัตต์” มาจากก�าลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถดูได้ที่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังรูป

2.	 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

“ชั่วโมง” มาจากชั่วโมงการใช้งานของเครื่องไฟฟ้านั้นๆ เช่น เปิดไฟ 8 ชั่วโมง ต่อวัน
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พัดลมขนาด 54 วัตต์ หรือเท่ากับ 
0.054 กิโลวัตต์ เปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง 
ดังนั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ท่ี 0.054 
x 8 = 0.432 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อวัน (หน่วย
ต่อวัน)

ตัวอย่างของการค�านวณค่าไฟฟ้า

หลอดไฟสปอร์ตไลท์ส่องป้ายขนาด  
500 วัตต์ หรือเท่ากับ 0.5 กิโลวัตต์ เปิดใช้
งานทุกคืน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ดังนั้นจะม ี
การใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 0.5 x 12 = 6 
กโิลวตัต์-ชัว่โมง ต่อคนื (หน่วยต่อคนื)

แต่ส�าหรบัเครือ่งใช้ไฟฟ้าบางชนดิ (เครือ่งท�าความร้อน เครือ่งท�าความเยน็ต่างๆ) จะมอีกีตวัเลขหนึง่ 
ที่ต้องน�ามาใช้ในการค�านวณ “สัดส่วนการท�างาน” ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสัดส่วนการท�างานของ 
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นอาจจะมีสัดส่วนการท�างานเพียงแค่ 0.5 นั้นหมายความว่า
เครื่องท�างานกับหยุดท�างานเป็นเวลาเท่ากัน

การค�านวณหาค่าสัดส่วนการท�างาน สามารถท�าได้โดยการสังเกต เช่น สามารถดูได้จากการ
ท�างานของคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ ว่าระยะเวลาท�างานกี่นาที และหยุดท�างานกี่นาที โดย
ทั้งนี้สัดส่วนการท�างานนี้ไม่จ�าเป็นต้องเท่ากันกับอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา และ 
อุณหภูมิโดยรอบ

ระยะเวลาที่เครื่องท�างานสัดส่วน

การท�างาน
=

ระยะเวลาที่เครื่องท�างาน ระยะเวลาที่หยุดท�างาน+

08.40	น.

เริ่มท�างาน

08.54	น.

เริ่มท�างาน

08.46	น.

หยุดท�างาน

ระยะเวลา
เครื่องท�างาน 6 นาที

ระยะเวลา
เครื่องหยุดท�างาน 8 นาที

สัดส่วน

การท�างาน
0.42= =

6 8+

6
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ถ้าเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู-ชม. และมีก�าลังไฟฟ้าอยู่ท่ีประมาณ 1,050 วัตต์ หรือ 
1.05 กิโลวัตต์ เปิดใช้งานวันละ 6 ชั่วโมง และถ้าสัดส่วนการท�างานของเครื่องปรับอากาศอยู่ท่ี 0.42 
ดังนั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 1.05 x 6 x 0.42 = 2.646 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อวัน (หน่วยต่อวัน)

จากความรู้พื้นฐานในการค�านวณค่าไฟฟ้าที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไปแล้วนั้น จะเห็นได้

ว่าค่าไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับ 2 ส่วนคือ ก�าลังไฟฟ้า	(watt) และ	ชั่วโมงการใช้งาน	

(hours)	ดังนั้นในการลดใช้พลังงานไฟฟ้านั้นจึงสามารถท�าได้โดย 

s	การลดก�าลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าลง เช่น 

  l	การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  l	การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน หรือ ฉลากเบอร์ 5 

  l	การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน

s	การลดชั่วโมงการท�างาน เช่น

  l	การปิดเมื่อไม่ใช ้

  l	การบ�ารุงรักษา-การท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

  l	การลดการรั่วไหลต่างๆ  
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ขั้นตอนที่	1 จัดตั้งคณะท�างานประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการ 
 เป็นประธานและมสีมาชกิทีป่ระกอบด้วยผูแ้ทนของแต่ละส�านกั / กอง / กลุม่งาน

ขั้นตอนที่	2 คณะท�างานร่วมกนัพจิารณาการใช้ไฟฟ้าและน�า้มนัเชือ้เพลงิภายในหน่วยงาน 
 โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ควรทราบสัดส่วนการใช ้
 พลังงานในแต่ละระบบ ที่จ�าแนกออกเป็น (1) ระบบแสงสว่าง (2) ระบบ 
 ปรับอากาศ และ (3) ระบบอื่นๆ

ขั้นตอนที่	3 คณะท�างานร่วมกนัพจิารณาวธิกีารใช้งานของแต่ละระบบทีค่วรจะเหมาะสม 
 ตามความจ�าเป็น และพิจารณาวธิกีารดแูลบ�ารงุรกัษาท่ีควรจะมกีารมอบหมาย 
 บุคคลและก�าหนดเวลาในการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่	4  จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 น�ามาจัดท�าแผนและมาตรการประหยัดพลังงานที ่
 เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยก�าหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได ้
 อย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน

 1) เริม่จากระบบทีม่สีดัส่วนการใช้พลงังานสงูมากและมโีอกาสทีจ่ะประหยดั 
  พลังงานได้อีก

 2) ก�าหนดมาตรการเบื้องต้นที่สามารถท�าได้โดยไม่ต้องลงทุน ได้แก่ ลด 
  การใช้ / ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีท�างาน

 3) เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือในหน่วยงาน

 4) ก�าหนดมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่จ�าเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อ 
  ปรับเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรือ / และ มีประสิทธิภาพ 
  ที่สูงขึ้น

ขั้นตอนที่	5  ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน  
 และก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการและการรายงาน

ขั้นตอนที่	6  คณะท�างานร่วมกนัตดิตามผลการด�าเนนิการ เปรยีบเทียบผลกบัค่าเป้าหมาย 
 ทีก่�าหนดไว้ และทบทวนแผนปฏบิตักิารประหยดัพลงังาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  

โดยมีแนวทางในการตรวจสอบและวิธีประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ประหยัดพลังงาน	พิชิตเป้าหมาย	10%
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กลยุทธ์ประหยัดพลังงาน

พิชิตเป้าหมาย	10%
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การส�ารวจการใช้พลังงาน	(Energy	Audit)

ในการด�าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน จ�าเป็นที่จะต้องมีการส�ารวจการใช้พลังงานของ
หน่วยงานให้แน่ชัดเสียก่อน ว่ามีการใช้พลังงานเท่าไร อย่างไรบ้าง เพ่ือจะน�ามาใช้ในการตั้งเป้าหมาย
ในการประหยัดพลังงานต่อไป แบบฟอร์มต่อไปนี้ จะใช้ในการท�าการส�ารวจการใช้พลังงานอย่างง่ายๆ 
ส�าหรับหน่วยงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก

ขั้นตอนที่	1

ท�าการแบ่งพื้นที่ของหน่วยงานออกเป็นส่วนๆ เช่น พื้นที่ส�านักงาน 1 ห้องเก็บของ ห้องประชุม 
หรือ ห้องผู้บริหาร เป็นต้น จากนั้นด�าเนินการกรอกข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวมก�าลังไฟฟ้า จ�านวนชั่วโมง จ�านวนวันการ จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  (วัตต์) ใช้งานต่อวัน ใช้งานต่อเดือน หน่วยไฟฟ้า

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวมก�าลังไฟฟ้า จ�านวนชั่วโมง จ�านวนวันการ จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  (วัตต์) ใช้งานต่อวัน ใช้งานต่อเดือน หน่วยไฟฟ้า

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร

ห้องประชุม

ห้องส�านักงาน
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ขั้นตอนที่	2

ท�าการส�ารวจเครือ่งใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วน ก�าลังไฟฟ้าของเครือ่งใช้ไฟฟ้าแต่ละชนดิ รวมถงึจ�านวน

ขั้นตอนที่	3

ด�าเนินการค�านวณหาจ�านวนก�าลังไฟฟ้าทั้งหมด ของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละส่วน 
 (6) = (3) x (4) x (5) 

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1    
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1.0 60 1

 หลอดไฟ 1.0 36 4

ห้องส�านักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 2    
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5

 หลอดไฟ 1 36 10

 ตู้เย็น 0.3 100 1

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1 570   
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1 60

 หลอดไฟ 1 36 4 144

ห้องส�านักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2 1,000    
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5 300

 หลอดไฟ 1 36 10 360

 ตู้เย็น 0.3 100 1 30

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1 960
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20 720
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ขั้นตอนที่	4

ส�ารวจจ�านวนชั่วโมงใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด และจ�านวนวันที่ใช้ในแต่ละเดือน

ขั้นตอนที่	5

ด�าเนินการค�านวณหาจ�านวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด ของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละส่วน
 (9) = (6) x (7) x (8) / 1,000

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1 570 6 20  
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1 60 5 20 

 หลอดไฟ 1 36 4 144 8 20

ห้องส�านักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2 1,000 8 22  
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5 300 8 22 

 หลอดไฟ 1 36 10 360 8 22 

 ตู้เย็น 0.3 100 1 30 24 22

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1 960 2 10 
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20 720 2 10

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1 570 6 20 68.40 
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1 60 5 20 6.00 

 หลอดไฟ 1 36 4 144 8 20 23.04

ห้องส�านักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2 1000 8 22 176.00 
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5 300 8 22 52.80 

 หลอดไฟ 1 36 10 360 8 22 63.36 

 ตู้เย็น 0.3 100 1 30 24 22 15.84

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1 960 2 10 19.20 
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20 720 2 10 14.4
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ขั้นตอนที่	6

รวมจ�านวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด 

ขั้นตอนที่	7

วิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงาน โดยจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนดังนี้

 ชื่อพื้นที่ อุปกรณ์ใน สัดส่วน ก�าลังไฟฟ้า จ�านวน รวม จ�านวน จ�านวนวัน จ�านวน
  แต่ละห้อง การท�างาน (วัตต์)  ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมง การใช้งาน หน่วย
      (วัตต์) ใช้งาน ต่อเดือน ไฟฟ้า
       ต่อวัน  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ห้องผู้บริหาร เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,140 1 570 6 20 68.40 
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 1 60 5 20 6.00 

 หลอดไฟ 1 36 4 144 8 20 23.04

ห้องส�านักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 0.5 1,000 2 1000 8 22 176.00 
 12,000 บีทียู-ชั่วโมง

 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 60 5 300 8 22 52.80 

 หลอดไฟ 1 36 10 360 8 22 63.36 

 ตู้เย็น 0.3 100 1 30 24 22 15.84

 รวม 439.04

ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศขนาด 0.6 1,600 1 960 2 10 19.20 
 18,000 บีทียู-ชั่วโมง

 หลอดไฟ 1 36 20 720 2 10 14.4

ประเภท

รวม

จ�านวน

หน่วยไฟฟ้า

ต่อเดือน

439.04

เปอร์เซนต์

100.00%

ระบบปรับอากาศ 68.4+19.20+176	=	263.6 60.04%

23.04+14.40+63.36	=	100.8 22.96%

6.00+52.80+15.84	=	74.64 17.00%

ระบบแสงสว่าง

ระบบอื่น	ๆ
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ขั้นตอนที่	8

ก�าหนดเป้าหมายและก�าหนดมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ

ในการก�าหนดมาตรการนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

s	 House Keeping: 

 ในการด�าเนนิการมาตรการประหยดัพลงังานในส�านกังานโดยไม่ต้องลงทนุ  เช่น ลดการใช้ / 
 ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นการ 
 ลดจ�านวนชั่วโมงการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเอง

s	 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

 ในการด�าเนินการมาตรการประหยัดพลังงานจ�าเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อเปล่ียนอุปกรณ ์
 ให้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ตวัอย่างการก�าหนดมาตรการประหยดัพลงังานในลกัษณะทีเ่ป็น House Keeping (เน้นทีไ่ม่ลงทนุ)

 มาตรการ รายละเอียดการค�านวณ ผลประหยัด 
   ในภาพรวม

 ล้างเครื่องปรับอากาศ 5% x 236.6 = 11.83 11.83

 ลดชั่วโมงในการท�างานของ (1 / 8) x 176 = 22.00 22.00 
 เครื่องปรับอากาศ 1 ชม. 
 (เฉพาะห้องส�านักงาน)

 อุดรอยรั่วของพื้นที่ปรับอากาศ 5% x 236.6 = 11.83 11.83

 ปิดไฟพักเที่ยง 1 ชม. (1 / 8) x (23.04 + 63.36) = 10.80 10.80 
 (ยกเว้นห้องประชุม)

 ลดจ�านวนการเปิดหลอดไฟ 10% x 63.36 = 6.34 6.34 
 โดยใช้แสงธรรมชาต ิ
 (10% ของหลอดไฟ 
 ในห้องส�านักงาน)

 รวมผลประหยัด  62.80

 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้ (62.80 / 439.04) 14.3%



i	 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เพิ่มทุก ๆ 1 
๐

C ช่วยประหยัดพลังงาน 10%

i	 ทำาความสะอาดและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำา ลดได้ 10%

i	 ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนกลับบ้าน ลดได้ 5%

i	 เครื่องปรับอากาศ
	 l	 ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งาน	
	 	 -	บริเวณใกล้หน้าต่าง	 ตั้งอุณหภูมิที่	24		ํC
	 	 -	พื้นที่ส่วนกลาง	 ตั้งอุณหภูมิที่	25		ํC
	 	 -	ห้องคอมพิวเตอร์	 ตั้งอุณหภูมิที่	23		ํC

i	 ไฟฟ้าแสงสว่าง
	 l	 ปิดเมื่อเวลาพักเที่ยง	
	 l	 ปิดเมื่อไม่จําเป็นต้องใช้งาน
	 l	 ใช้แสงธรรมชาติ

i	 ห้องที่ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ
	 l	 เครื่องทํานํ้าเย็น
	 l	 เครื่องถ่ายเอกสาร
	 	 -	กดปุ่ม	Save	Mode	
	 	 	 เมื่อใช้งานเสร็จ
	 l	 สิ่งของที่ไม่จําเป็น

i	 คอมพิวเตอร์
	 l	 ปิดจอคอมพิวเตอร์	เมื่อไม่ใช้งาน
	 l	 ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจออัตโนมัติ	
	 	 (Stand	by	Mode)

i	 ลดภาระการทํางาน
	 ของเครื่องปรับอากาศ
	 l	 ปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้สนิท
	 l	 ปิดม่าน/มู่ลี่ทางด้านที่ได้รับ
	 	 แสงอาทิตย์โดยตรง

ลดได้
10%

ลดได้
10%

ลดได้
5%

ลดได้
5%

ลดได้
5%

สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน



ระบบปรับอากาศ

ดูแลเครื่องปรับอากาศยังไงบ้าง!!!
08.40

แค่นี้เองเหรอ 08.55

ก�าจัดแหล่งความร้อนRead
09.00

ช่วยคอยล์เย็นกินความร้อน 
ช่วยคอยล์ร้อนถ่ายความร้อนออกRead

09.05

เปิดพัดลมในห้องติดเครื่องปรับอากาศ 
ช่วยประหยัดได้ 20%Read

08.48

Read
08.45
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ระบบ
ปรบั

อากาศ

ในการด�าเนินมาตรการเกี่ยว
กับเครื่องปรับอากาศ สามารถ
แยกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้

ก�าจัดแหล่งความร้อน	/

ความชื้น	ภายในห้อง

ช่วยคอยล์เย็น	

กินความร้อนให้ได้มาก	ๆ

ช่วยคอยล์ร้อนถ่าย	

ความร้อนออกให้ได้เยอะ	ๆ

1

2

3

หมั่นท�าความสะอาด

 l	 ท�าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 
  และคอยล์เย็นเดือนละ 1 ครั้ง 

 l	 ท�าความสะอาดแผงระบายอากาศร้อน 
  ทุก 6 เดือน

ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ให้ถูกต�าแหน่ง

 l	 ต�าแหน่งของคอมเพรสเซอร ์
มีความส�าคัญ ถ้าวางไม่ถูก 
จะท�าให้เครื่องท�างาน 
มากขึน้ และสิน้เปลอืง 
พลังงาน

x

x x

หลักการคือ	

ต้องไม่มีอะไรมากีดขวาง

ทางลมเป่า	 และต้องไม่ได	้

รับความร้อนจากแสงแดด
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ลดการรั่วไหล

ลดใช้เครื่องปรับอากาศ

4

5

 l	 พดัลมระบายอากาศ ใช้เมือ่จ�าเป็น ใช้บ่อย ๆ 
  สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งในส่วนของพัดลม  
  และเครื่องปรับอากาศ

 l	 ตรวจดูรอยรัว่ต่างๆ ตามขอบประต ูหน้าต่าง

ข้อดีข้อที่หนึ่ง ช่วยให้เรารู้สึกสบาย

“สภาวะความสบาย” ขึน้อยู่กบัอณุหภมู ิความชืน้ 
และการเคลื่อนไหวของอากาศนั่นเอง เพราะ
ฉะนั้น เปิดแอร์เพื่อความเย็นเพียงอย่างเดียว 
อาจไม่พอ แอร์ต้องอยู่ในต�าแหน่งที่ลมพัดมา 
กระทบตัวเราบ้าง โดยเฉพาะการเปิดพัดลมช่วย 
จะเพิ่มการเคลื่อนไหวของอากาศภายในห้อง 
และช่วยลดความชื้นในอากาศได้อีกด้วย

ข้อที่สองช่วยประหยัดพลังงานได้ 20%

ถ้าเปิดพัดลมเบอร์ 3 ทั่วๆ ห่างจากตัว 3 เมตรไปจะ
ท�าให้เรารู้สึกเย็นขึ้นอีก 2-3 องศาเซลเซียส ท�าให้
แอร์ท�างานน้อยลง 2-3 องศาเซลเซียส จะช่วย 
ลดพลังงานได้มากกว่าพลังงานท่ีใช้ในการเปิด
พัดลมมาก 

ปิดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1 ตัน (12,000 บีทีย)ู
เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ลดไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือน 
ประหยัดได้ 52.50 บาทต่อเดือน

ถ้าปิดเรว็ขึน้วนัละ 1 ช่ัวโมง 1 ล้านเครือ่ง 
จะประหยัดไฟให ้ประเทศเดือนละ 
52.50 ล้านบาท หรือ 630 ล้านบาท 
ต่อปี*



ระบบแสงสว่าง

ทุกคนอย่าลืมปิดไฟ ช่วงพักกลางวัน  
หรือเมื่อไม่ใช้งานนะ

อยากประหยัดเพิ่ม เราเปลี่ยนหลอดไฟ 
ดีมั๊ย จะคุ้มค่ามั๊ยนะ

แล้วอย่าลืมดูแล ท�าความสะอาดหลอดไฟ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งด้วย

การติดตั้งสวิตซ์กระตุก / ติดตั้งแผนผังสวิตซ์
เปิด-ปิดไฟ ท�าให้เราสะดวกต่อการใช้งาน 
ยิ่งท�าให้เราประหยัดได้นะ

ยิ่งกว่าค�าว่า...คุ้ม ถ้าเปลี่ยนจากหลอดไส้ มา
เป็นหลอดคอมแพค ประหยัดได้มากกว่า 75%

และประหยัดถึง 33% ถ้าเปลี่ยนจากหลอด
ผอม มาใช้หลอดจิ๋ว

09:30

10:10

09:40

Read
09.35

Read
09.38

Read
09.50

Read
09.45



21รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ระบบ
แสง
สว่าง

แสงสว่างเป็นสิง่จ�าเป็นต่อการท�างาน ความสว่าง 
บริเวณพื้นที่ท�างานนั้นต้องมีความเหมาะสม 
ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 300-500 ลักซ์

ส�าหรับมาตรการประหยัดพลังงานส�าหรับ
ระบบแสงสว่าง ดังนี้

ปิดไฟ
เมื่อไม่ใช้

ปิดไฟ-เปิดม่าน

หรือหน้าต่าง

ติดตั้งแผนผังสวิตซ์	เปิด-ปิด	ไฟ	
และอุปกรณ์ไฟฟ้า	ท�าให้ประหยัดพลังงาน

ท�าความสะอาด

หลอดไฟอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

l	 ในเวลาพกัเทีย่ง ถ้าปิดหลอดผอม (ฟลอูอเรสเซนต์) 100 หลอด เป็นเวลา 
 1 ชั่วโมง จะประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 42 บาท 

l	 ถ้าลืมปิดหลอดไฟ 1 หลอด ก่อนกลับบ้าน จะเสียค่าไฟถึง 2 บาทต่อวัน

ปิดไฟ-เปิดม่านหรือ
หน้าต่าง เพื่อรับแสง
ธรรมชาติ แทนการใช้
หลอดไฟ

ท�าความสะอาดหลอดไฟ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพราะ 
ฝุน่ละอองทีเ่กาะอยูจ่ะท�าให้ 
แสงสว่างน้อยลง

ตดิต้ังแผนผงัสวติซ์ เปิด-ปิด ไฟ 
และอปุกรณ์ไฟฟ้า ท�าให้ประหยดั 
พลังงาน เนื่องจากจะท�าให้
เราสามารถเปิด-ปิดได้ถูกต้อง 
ไม่ต้องลองผิดลองถูก
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จากทีไ่ด้กล่าวไป จะเป็นมาตรการประหยดัพลังงานแบบท่ีไม่ต้องลงทุน เพยีงแค่สร้างระบบมาจัดการ 
การดูแลหลอดไฟต่างๆ แต่ที่จะกล่าวต่อไป จะเป็นมาตรการที่ต้องมีการลงทุน

เปลี่ยนจากหลอดไส้

เป็นหลอดคอมแพค	

ประหยัดได้มากกว่า	75%

ติดตั้ ง

สวิตซ ์

กระตุก

เปลี่ยนจากหลอดผอม	เป็นหลอดจิ๋ว	

ประหยัดได้ถึง	33%

ติดตั้งสวิตซ์กระตุก เพ่ือให้สามารถ 
ปิดไฟเฉพาะจุดได้ เมื่อมีบางคนไม่ได้ 
นั่งท�างาน ลงทุนประมาณ 200 บาท 
ต่อชุด พร้อมติดตั้ง

ประหยัด
มากกว่า 33%
คืนทุนภายใน

1 ปี จิ๋ว ผอม อ้วน

 รายการ หลอดชุดเดิม T8 หลอด T5 ประหยัดไฟ ประหยัด 
     พลังงาน

หลอดไฟ 36 วัตต์ 28 วัตต์ 8 วัตต์ 22% 
(วัตต์)

บัลลาสต์ 10วัตต์ 3 วัตต์ 7 วัตต์ 70% 
(วัตต์)

รวม  46 วัตต์ 31 วัตต์ 15 วัตต์ 33%



ระบบอื่น	ๆ

เลือกเครื่องใช้ส�านักงานยังไง 
ให้ประหยัดตั้งแต่เริ่มต้น

แล้วการใช้งานล่ะ 
ใช้ให้ประหยัดจะยุ่งยากมั๊ย

เรื่องการใช้ลิฟท์ ออฟฟิศเรา
ดูแลให้ใช้อย่างคุ้มค่าอยู่แล้ว

ต้องมองหาเพื่อนร่วมทางขึ้นลงพร้อมกันหลายๆ คน 
ขึ้นลงไม่กี่ชั้นก็ใช้บันไดดีกว่า เป็นการออกก�าลังไปในตัว

ถ้าจะซื้อ Computer / เครื่องถ่ายเอกสาร เลือกรุ่นที่มี Energy Star 
Printer เราต้องเลือกที่ใช้ Network ได้ จะได้ลดจ�านวนเครื่อง  

ง่ายมาก ลองปรับพฤติกรรมของเราให้ใช้ให้ถูกวิธ ี
ก็ประหยัดได้แล้ว เช่น ปิดหน้าจอคอมเมื่อไม่ใช้งาน

ตู้เย็นก็ไม่ควรเปิดบ่อยๆ และต้องหมั่นท�าความสะอาด
แผงร้อนหลังตู้ รวมถึงตรวจดูขอบยางประตูอย่าให้รั่วไหล 
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ระบบ
อื่น ๆ

คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

l	 การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ควรเลือกซื้อรุ่น 
 ที่มี Energy Star

การใช้ Notebook 
แทน Desktop จะประหยัด

ไฟได้มากกว่า 60%

เปลี่ยนจอมอนิเตอร์
จาก CRT เป็น LCD

จะประหยัดได้มากกว่า 50%

l	 ในสภาวะท�างานปกติ

 - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + จอมอนิเตอร์ CRT 
  17 นิว้ (จอตดูใหญ่) จะกนิไฟอยูท่ี่ประมาณ 
  113 Watts 

 - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + จอมอนิเตอร์ LCD  
  17 นิ้ว จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ 56 Watts 

การใช้เครื่องพิมพ์แบบเครือ
ข่าย (Network Printer) เพื่อลด
จ�านวนของ Printer ให้น้อยลง 
จะท�าให้การใช้พลังงานลดลง

การตรวจทานข้อความบนจอ 
ให้ถกูต้องก่อนสัง่พมิพ์ เพือ่ป้องกนั 
ความผดิพลาด จะท�าให้ไม่เปลือง 
กระดาษ และพลังงาน

การเลือกพิมพ์แบบประหยัด 
จะช่วยให้ประหยัดหมึกและ
พลังงาน

ถ้าไม่ ใช้แล้วปิดจอคอม (ไม่ปิดคอม) จะกินไฟ 
อยู่ที่ประมาณ 60 วัตต์ ประหยัดไปได้มากกว่า 
55% กว่าการตั้งด้วยระบบ Screen Saver 

(ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เมื่อไม่ ใช้งานเกิน 15 นาที)
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l	 การเลอืกซือ้เครือ่งถ่ายเอกสาร

 - เลือกที่มีระบบถ่ายได้ทั้ง 1 หน้า 
  และ 2 หน้า จะท�าให้ประหยัด 
  กระดาษ 

 - เลอืกทีม่รีะบบประหยดัพลงังาน... 
  Energy Star

l	 ไม่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร 
 ในห้องปรับอากาศ จะ 
 ช่วยลดการท�างานของ 
 เครือ่งปรบัอากาศ

เครื่องถ่ายเอกสาร

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

บางส�านักงานจะมีกระติกน�้าร้อนมากกว่า 1  
เครื่อง เนื่องจากต้องการปริมาณน�้าร้อนมาก 
โดยเฉพาะช่วงเช้าและบ่าย ซึง่ถ้าเสียบปล๊ักไว้ 
ท้ัง 2 เครือ่ง ท้ัง 10 ชัว่โมง จะท�าให้เสียค่าไฟ 
เดือนละ 540 บาทต่อเดือน

กระติกน�้าร้อน

l	 ห ลั ง ใ ช้  ก ด ปุ่ม  
 Standby Mode  
 จะประหยดัพลงังาน 
 ได้ถงึ 95% เทยีบกบั 
 ขณะท่ีเปิดเครื่อง 
 รอท�างาน
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พัดลม

ตู้เย็น

ลิฟท์

พัดลมตั้งโต๊ะ 45 วัตต์ ใบพัด 12 นิ้ว ถ้าเปิด 1 ชั่วโมง 

 l	ที่ระดับลมอ่อนสุดใช้ไฟ 0.028 หน่วย 

 l	 ระดับลมปานกลางใช้ไฟ 0.031 หน่วย (ค่าไฟมากขึ้น 1.1 เท่า)  

 l	 ระดับลมแรงสุดใช้ไฟ 0.038 หน่วย (ค่าไฟมากขึ้น 1.4 เท่า)

ตู้เย็นแบบ 1 ประต ู
ขนาด 5-6 คิว 

100 วัตต์ เปิดตลอด 
24 ชั่วโมง โดย

คอมเพรสเซอร์ท�างาน
ร้อยละ 50 ใช้ไฟฟ้า
วันละ 1.2 หน่วยจะ
จ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ
เดือนละ 108 บาท 

ต่อเดือน

- ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อย 
 หรอืเปิดไว้นานๆ และ 
 อย่าน�าของร้อนเข้า 
 แช่ในตู้เย็น

- เลือกซื้อตู ้เย็นชนิด 
 ท่ีสามารถกดน�้าเย็น 
 ได้จากภายนอกหรือ 
 เลือกใช้คูลเลอร์หาก 
 ความต้องการน�า้เยน็ 
 มีมาก  

- หมั่นท�าความสะอาด 
 แผงร ้อนที่อยู่ด ้าน 
 หลังของตู้เย็น

- หมั่นตรวจตราขอบ 
 ยางประตูอย่าให้มี 
 การรั่วไหล เนื่องจาก 
 จะท�าให้อากาศร้อน 
 ภ า ย น อ ก เ ข้า ไ ป 
 ภายใน

l	 ในการใช้ลิฟท์แต่ละครั้ง ควรค�านึงถึงความสิ้นเปลือง 
 พลังงาน

l	 ไม่ควรกดลิฟท์ขึ้นลงพร้อมกัน 
 หากต้องการขึ้นให้กดขึ้น  
 หากต้องการลงให้กดลง

l	 ปิดลิฟท์บางตัว ในช่วงที่มีการใช้น้อย

l	 มองหาเพื่อนร่วมทาง



มาตรการลดใช้พลังงานน�้ามัน

มาตรการประหยัดน�้ามัน ?

รถก็ติด จะประหยัดได้จริงเหรอ

เครื่องยนต์ มีผลมั้ย?

ง่ายๆ สบายๆ เราท�าได้ทกุคน ขบัรถที ่90 กม. / ชม.   
ถ้าไม่ขับก็ดับเครื่อง ไม่เบิ้ล  ไม่เร่ง

ก็ลอง ..เดินทางแบบใหม่ จอดรถไว้บ้าน โดยสารรถ 
สาธารณะ ทางเดียวกันไปด้วยกันบ้าง

หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน วางแผนก่อนเดินทาง 
จะได้ไม่หลงทาง เปลืองน�้ามัน เสียเวลาด้วย

ที่สุด!!! ควรจะตรวจเช็กเครื่องยนต์เป็นประจ�า 
- เช็กความดันลมยาง 
- เปลี่ยนไส้กรองตามก�าหนด 
- ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง และน�้าในแบตเตอรี่ 
 การตรวจเช็กสมรรถนะรถยนต์ให้ดี จะช่วยประหยัด 
 น�้ามันได้ ร้อยละ 3-9
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การใช้พลังงานอีกส่วนของหน่วยงานของรัฐก็คือ “น�้ามัน” อุปกรณ์ที่ใช้น�้ามันของหน่วยงานโดย
ส่วนใหญ่คือ ยานพาหนะ (รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือรถตู้) และอีกส่วนส�าหรับหน่วยงานที่อยู่นอกเมือง
คือ ใช้กับเครื่องจักรต่างๆ เช่น ปั๊มน�้า เป็นต้น

l	 ความเร็วสูงสุด 
 ที่กฎหมายก�าหนดไว้

 ขับความเร็ว สิ้นเปลืองน�้ามันกว่าขับ ร้อยละ

 95 กม. / ชั่วโมง 80 กม. / ชั่วโมง 15%

 110 กม. / ชั่วโมง 80 กม. / ชั่วโมง 29%

 100 กม. / ชั่วโมง 90 กม. / ชั่วโมง 10%

 110 กม. / ชั่วโมง 90 กม. / ชั่วโมง 25%

 

 มาตรการ

 ขับรถที่ 90 กม. / ชั่วโมง

 ไม่ขับก็ดับเครื่อง / ปิดแอร์

 Carpool / ใช้รถสาธารณะ

 ล้างไส้กรอง / เติมลมยาง

 ไม่เบิ้ล / ไม่เร่ง

 รวมทั้งหมด

ผลประหยัดในมาตรการ

10%

1%

5%

5%

22%

1%
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l	 ถ้าผู้ใช้รถยนต์ร้อยละ 1 จาก 
 จ�านวน 5 ล้านคัน หันมาใช้ 
 บริการรถสาธารณะ ด้วย 
 ระยะทาง 48 กม. / วัน

l	 ใน 1 ปี (260 วันท�างาน) จะประหยัดน�้ามัน 52 ล้านลิตร 
 คิดเป็นค่าน�้ามัน 780 ล้านบาท

l	 การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลา 
 5 นาที

l	 สิ้นเปลืองน�้ามันโดยเปล่าประโยชน์ 500 ซีซี.

l	 ถ้าขับรถยนต์ 5 คัน ไปทางเดียวกัน ที่หมายใกล้กัน 
 ระยะทาง 48 กม. / คัน (ไป-กลับ)

 - ใน 1 ปี (260 วันท�างาน) จะสิ้นเปลืองน�้ามัน 5,200 ลิตร 
  คิดเป็นค่าน�้ามัน 78,000 บาท

l	 ถ้าร้อยละ 1 ของรถยนต์ 5 ล้านคัน ใช้ Car Pool 
 สลับขับ 5 คน ต่อรถ 1 คัน 

 - ใน 1 ปี จะประหยัดน�้ามันได้ 41.6 ล้านลิตร 
 คิดเป็นเงิน 624 ล้านบาท
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l	 ถ้ารถติดเพียงร้อยละ 1 ของจ�านวนรถยนต์ 5 ล้านคัน ในวัน 
 ท�างานทุกวัน และในบางเสาร์-อาทิตย์ ใน 1 ปี (330 วัน / ปี)

l	 ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน

 - หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร

 - หากเป็นเอกสารส�าคัญก็ใช้วิธีรวบรวม 
  เอกสารแล้วส่งพร้อมกัน

 - หนังสือเวียนที่ไม่ส�าคัญก็ใช้วิธีส่ง 
  E-Mail หรือส่งไปรษณีย์

l	 ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง และขับรถหลง 
 ทาง 10 นาที

 - จะสิ้นเปลืองน�้ามัน 500 ซีซี. คิดเป็นค่าน�้ามัน  
 7.50 บาท

l	 ถ้ารถยนต์ 5 ล้านคัน ขับหลงทางเฉลี่ยเดือนละ  
 1 ครั้ง ใน 1 ปี 

 - จะสิ้นเปลืองน�้ามัน 30 ล้านลิตร คิดเป็นค่า 
  น�้ามัน 450 ล้านบาท

l	 หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จ�าเป็นประมาณ 10 กก. เป็นระยะ 
 ทาง 25 กม.

 - สิ้นเปลืองน�้ามัน 40 ซีซี.

l	 ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต์ทั่วประเทศ 5 ล้านคัน 
 ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไม่จ�าเป็น

 - ใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองน�้ามัน 7.3 ล้านลิตร 
  คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท

l	 จะ ส้ินเปลืองน�้ ามัน 
 12.4 ล้านลิตร คิดเป็น 
 ค่าน�า้มนั 186 ล้านบาท

E-mail
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l	 ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน 1 ปอนด์ต่อ 
 ตารางนิว้ ถ้าขบัทุกวนัเฉล่ียวนัละ 48 กม. ใน 1 เดอืน

 - รถยนต์-สิ้นเปลืองน�้ามันเพิ่มขึ้น 2.4 ลิตร

 - รถจักรยานยนต์-ส้ินเปลืองน�า้มนัเพิม่ขึน้ 1.2 ลิตร

 - รถบรรทุก-สิ้นเปลืองน�้ามันเพิ่มขึ้น 4.2 ลิตร

l	 ถ้าร้อยละ 30 ของรถแต่ละประเภท ละเลยเช่นนี้ 
 บ่อยๆ รวมเป็น 30 วัน / ปี

 - จะสิ้นเปลืองน�้ามันเพิ่มขึ้น 
  5.8 ล้านลิตร

 - คิดเป็นเงิน 87 ล้านบาท

l	 ถ้าไส้กรองสะอาด จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันวันละ 65 ซีซี.

 - ควรท�าความสะอาดทุก 2,500 กม.

 - ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กม. 

l	 เปลี่ยนไส้กรองตามก�าหนด

l	 เปลี่ยนน�้ามันหล่อลื่นทุก 5,000 กม.

l	 ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง และน�้าในแบตเตอรี่

l	 ตรวจสอบระดับน�้าป้อนหม้อน�้า

l	 ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา 
 ช่วยประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ 3-9
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1.	ตรวจสอบการบริหารจัดการ

 1 มีการประกาศนโยบายพลังงานให้พนักงานทุกคน 
  ทราบอย่างชัดเจนหรือไม่

 2 ท่านได้ก�าหนดเป้าหมายของการประหยัดพลังงานหรือไม่

 3 ท่านได้แต่งตั้งทีมงานอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาหรือยัง

 4 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานมาจากพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานหรือไม่

 5 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานของท่านมีการประชุมกันทุกเดือนหรือไม่

 6 การประชุมมีการรายงานพลังงานที่ใช้ และเปรียบเทียบกับ 
  ค่าเป้าหมายหรือไม่

 7 ท่านมีระบบการรวบรวมข้อมูลการผลิต และพลังงานที่ใช้หรือไม่

 8 แต่ละแผนกมีเป้าหมายการประหยัดพลังงานของตัวเอง 
  และมีการติดตามให้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่

 9 ข้อมูลการใช้พลังงานมีการรายงานถึงผู้บริหารหรือไม่

 10 บริษัทของท่านมีการประชาสัมพันธ์ ย�้าเตือนถึงการประหยัด 
  พลังงานไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 11 บริษัทของท่านมีกิจกรรมที่จูงใจให้พนักงานร่วมกันประหยัด 
  พลังงานหรือไม่

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ

ตารางตรวจสอบ	(checklists)	เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ดัดแปลงจากเอกสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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 1 ปิดระบบปรับอากาศในเวลาพักกลางวันโดยไม่เปิดหน้าต่าง

 2 ปิดระบบแสงสว่างในเวลาพกักลางวนับางส่วนคงเหลอืเท่าทีจ่�าเป็น

 3 ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์ Printer เครือ่งถ่ายเอกสาร เวลาพกักลางวนั

 4 ควบคุมการถ่ายเอกสารให้ถ่ายเฉพาะงานที่จ�าเป็นและใช้กระดาษ 
  Reused

 5 ออกกฎให้ใช้บันไดแทนลิฟท์เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น 
  (ตั้งการจอดลิฟท์ตามชั้นที่ก�าหนด)

 6 แยกพื้นที่ Coffee Break ออกจากพื้นที่ปรับอากาศ

 7 ท�าความสะอาดในเวลาท�างานปกติ

 8 มีพนักงานเดินปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ที่ใช ้
  พลังงานอื่น ๆ ตามตารางเวลาเช่น พักกลางวัน หลังเลิกงาน

 9 ใช้โปสเตอร์ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน (รณรงค์)

 10 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการด�าเนินมาตรการ 
  อนุรักษ์พลังงาน

 11 ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด�าเนินการแล้ว

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ

2.	การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในองค์กร
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2.	การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในองค์กร

 12 ติดกราฟแสดงระดับการใช้พลังงานขององค์กร 
  หรือติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์

 13 ติดประกาศข้อมูลพลังงาน และกราฟระดับการใช้พลังงาน 
  แยกแต่ละฝ่าย

 14 เขียนข้อความ ค�าขวัญ หรือความรู้ด้านพลังงานในกระดาษโน้ต 
  ที่ใช้ภายในองค์กร

 15 จัดการประกวดฝ่ายประหยัดพลังงานดีเด่นประจ�าป ี
  และออกความเห็นเพื่อการปรับปรุง

 16 ให้โบนัสหรือรางวัลส�าหรับฝ่ายที่ประหยัดพลังงานดีเด่น

 17 จัดให้มีวันประหยัดพลังงานปีละ 2 ครั้ง

 18 จัดให้มีวันทดลองมาตรการประหยัดพลังงาน 
  เช่น วันศุกร์จะทดลองปิดแอร์เร็วขึ้น 15 นาที

 19 มีกล่องรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

 20 จัดการอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและ 
  เห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน

 21 ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน 
  จนกลายเป็นความเคยชิน

 22 จัดให้มีเสียงตามสาย ก�าชับในเรื่องการประหยัดพลังงานทุกวัน

 23 ติดป้ายผ้ารณรงค์การประหยัดพลังงาน

 24 ผูบ้ริหารเย่ียมพบหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้นโยบายอนรุกัษ์พลงังาน

 25 ติดสติกเกอร์ ป้ายผ้า เตือนที่สวิตซ์ไฟ สวิตซ์เครื่องปรับอากาศ

 26 ประกวดค�าขวัญประหยัดพลังงาน

 27 แข่งขันหาจุดสูญเสีย จุดรั่ว เช่น ลมรั่ว

 28 จัดให้มีหัวข้อพลังงานใน Morning Talk

 29 ตั้งหน้าจอให้มีถ้อยค�าชักชวนให้ประหยัดพลังงาน

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ
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3.	ระบบแสงสว่าง

 1 ปิดไฟช่วงพักเที่ยง และปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ

 2 ปิดไฟแสงสว่างในห้องไฟฟ้า ห้องเครื่อง ห้องเก็บของ และห้องน�้า 
  เปิดเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน

 3 ปลดหลอดไฟฟ้าบริเวณที่ไม่ใช้งานหรือไม่จ�าเป็นออก

 4 ตั้งเวลาปิดไฟระเบียงหลัง 05:00 น.

 5 ลดการใช้หลอด Spot Light ซึ่งเป็นหลอดไส้กินไฟมาก

 6 ลดจ�านวนหลอดต่อโคมลง ถ้าระดับความสว่างเกินมาตรฐาน

 7 ลดจ�านวนหลอดไฟบนเพดานลง และใช้โคมไฟตั้งโต๊ะแทน

 8 ปรับลดความสูงของโคมหรือระดับฝ้าเพดานลง เพื่อลดหลอด

 9 ปลดฝาครอบโคมออกเพื่อเพิ่มความสว่าง และลดหลอด

 10 ใช้แผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูง และลดจ�านวนหลอดต่อโคม

 11 ท�าความสะอาดหลอดไฟและโคมทุกเดือน

 12 ทาสีเพดานและผนังห้อง และใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อน 
  เพื่อลดจ�านวนหลอดไฟลง

 13 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดไฟในพื้นที่

 14 ใช้ Motion Sensor ควบคุมการเปิดปิดไฟในพื้นที่

 15 ใช้แสงธรรมชาติ (Daylight) แทนหลอดไฟ

 16 ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิดปิดไฟในบริเวณที่ใช้ Daylight ได้

 17 แยกสวิตซ์เป็นพื้นที่ย่อยๆ ในห้องท�างาน หรือทางเดิน

 18 แยกสวติซ์เพือ่ให้เปิดไฟน้อยดวงทีส่ดุในเวลาทีแ่ม่บ้านเข้าท�าความสะอาด

 19 แยกสวิตซ์เปิด แต่ปิดรวมได้ (สวิตซ์เดียวปิดได้หมดทั้งพื้นที่)

 20 ใช้สวิตซ์แบบกระตุกเพื่อเปิดแยกแต่ละโคมได้

 21 ติดสติกเกอร์ระบุว่าสวิตซ์ตัวใดควบคุมบริเวณใด

 22 ติดสติกเกอร์แจ้งตัวเลขที่ประหยัดได้ถ้าไม่เปิดไฟบริเวณนี้ทิ้งไว้

 23 จัดพนักงานเดินตรวจและปิดไฟหลัง 18:00 น. (เช่น แม่บ้าน รปภ.)

 24 เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอด Compact Fluorescent Warm White

 25 ใช้หลอดประสิทธิภาพสูงแทนหลอดที่ก�าลังจะเปลี่ยน

 26 ใช้บลัลาสต์แบบความสูญเสียต�า่แทนบลัลาสต์แกนเหลก็ทีก่�าลงัจะเปลีย่น

 27 ลดจ�านวนหลอดไฟภายนอกอาคารที่ไม่จ�าเป็น

 28 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟภายนอกอาคาร

 29 ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟภายนอกอาคาร

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ
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4.	ระบบปรับอากาศ	และระบบระบายอากาศ

 1 เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาท�างานเพียง 15 นาที หรือน้อยกว่า

 2 ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที หรือมากกว่า

 3 ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน (แต่ไม่เปิดประตูหรือ 
  หน้าต่างทิ้งไว้เพื่อป้องกันความชื้นและความร้อนจากภายนอก)

 4 ปิดเครื่องปรับอากาศบริเวณทางเดินและโถงลิฟท์

 5 ตัง้ความเรว็พดัลมของ A/C ให้ต�า่ทีส่ดุเท่าทีค่นทีใ่ช้งานพืน้ทีย่งัคงรูส้กึสบาย

 6 ปรับ Thermostat ให้เหมาะสม ไม่ตั้งต�่าเกินไป เช่น ตั้งไว้ที่ 25 °C

 7 ฤดูฝนและฤดูหนาวตั้งอุณหภูมิที่ 26.60 °C

 8 หน้าร้อนตั้งอุณหภูมิที่ 25.50 °C

 9 ตั้งอุณหภูมิทางเดินและโถงลิฟท์ที่ 27.70 °C

 10 ปิดฝาครอบ Thermostat ป้องกันพนักงานปรับ

 11 ใช้พดัลมเสรมิเพือ่เพิม่ความเรว็ลม แทนการตัง้ Thermostat ต�า่ลง

 12 ท�าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์เย็น และคอยล์ร้อน 
  ทุก 1-3 เดือน

 13 ปิดเครื่องปรับอากาศ และดูดอากาศเย็นจากพื้นที่อื่นเข้ามา

 14 สร้างอปุกรณ์บงัแดด หรอืลดอณุหภมูริอบ Condensing Unit อากาศรอบๆ

 15 ก�าจัดสิ่งกีดขวางทางลมรอบ Condensing Unit

 16 ติดตั้ง Thermostat ในพื้นที่ปรับอากาศ หรือ Return Air 
  หลีกเลี่ยง Fresh Air หรือแสงแดด

 17 ส�ารวจและซ่อมรอยรั่วระหว่างพื้นที่ปรับและไม่ปรับอากาศ

 18 ตรวจสอบและซ่อมกลไกปิดประตูอัตโนมัติให้ท�างานปกติ

 19 ติดสติกเกอร์แจ้งตัวเลขค่าไฟของเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดได ้
  ถ้าไม่เปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้

 20 ใช้ประตอูตัโนมัตเิพือ่ให้แน่ใจว่าประตปิูดแน่นอนและไม่มอีากาศรัว่ไหล

 21 ป้องกันอากาศชื้นเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศ

 22 กันอากาศชื้นให้ออกไปนอกบริเวณ เช่น ห้องน�้า ห้องครัว

 23 เปิดพัดลมดูดในห้องประชุมหลังเปิดเครื่องปรับอากาศ 1 ชั่วโมง

 24 ย้ายกระติกน�้าร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน 
  ออกจากพื้นที่ปรับอากาศ

 25 ตรวจสภาพฉนวนของอปุกรณ์ทีม่คีวามร้อนทีย้่ายออกจากพืน้ทีป่รบัอากาศไม่ได้

 26 ปิดประตูหน้าต่างบริเวณปรับอากาศตลอดเวลา

 27 จดัสมัภาระ เอกสาร ฯลฯ ท่ีไม่ใช้งานน�าไปเกบ็บรเิวณทีไ่ม่ได้ปรบัอากาศ

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ
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5.	ระบบและอุปกรณ์อื่น	ๆ

  อุปกรณ์ส�านักงาน   

 1 ปิดคอมพิวเตอร์เวลาพักเที่ยง   

 2 ตั้งเวลาปิดจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน 3 นาที   

 3 ตั้งเวลาคอมพิวเตอร์ให้เข้า Stand-by Mode เมื่อไม่ม ี
  การใช้งาน 15 นาที   

 4 ต่อ Printer 1 เครือ่งให้ใช้งานกบัคอมพวิเตอร์อย่างน้อย 3 เครือ่ง   

 5 ใช้งาน Ink-jet Printer มากกว่า Laser Printer   

 6 ตั้งเวลาเครื่องถ่ายเอกสารให้เข้า Energy Save Mode 
  เมื่อไม่มีการใช้งาน 3 นาที

  ลิฟท ์  

 1 จัดตารางเวลาการเปิดปิดลิฟท์ให้เหมาะสม 
  เช่น ลดชั่วโมงการใช้ลิฟท์ต่อวัน   

 2 ให้ช่วงเวลารอของลิฟท์ไม่ต�่ากว่า 25 วินาที   

 3 ปิด A/C ห้องเครื่องลิฟท์ เวลาไม่ใช้งานลิฟท์  

 4 ใช้พัดลมระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟท์แทนการใช้ A/C   

 5 ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาตแิทนการใช้พดัลมระบายอากาศ   

 6 โปรแกรมให้ลิฟท์จอดชั้นเว้นชั้น หรือเฉพาะบางชั้น   

 7 ตดิสตกิเกอร์และขอความร่วมมอืให้ใช้บันไดแทนลิฟท์เมือ่ขึน้ลง 1 ช้ัน   

 8 ติดตั้ง Timer เพื่อปิดพัดลมและไฟแสงสว่างในลิฟท์ เมื่อไม่ม ี
  การใช้งานเกิน 2 นาที  

 9 โปรแกรมควบคุมการจัดการลิฟท์ให้ท�างานสัมพันธ์กันทุกตัว

  หม้อแปลง   

 1 ปรับลดแรงดันหม้อแปลงไม่ให้สูงเกินความจ�าเป็น   

 2 รวมโหลดให้ใช้หม้อแปลงจ�านวนน้อยลง   

 3 สลบัใช้หม้อแปลงตัวใหญ่เวลาโหลดมาก และตวัเลก็เวลาโหลดน้อย   

 4 ใช้หม้อแปลงตัวเล็กตอนกลางคืน   

 ล�าดับ รายการตรวจสอบ ท�า ไม่ท�า เหตุผลประกอบ



รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

เกณฑ์ประเมินผลตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556
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น�้าหนัก	:	ร้อยละ	3

ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การท่ี
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
มีผลการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของพลังงาน	2	ชนิด	คือ

 1.  ด้านไฟฟ้า  

 2.  ด้านน�้ามันเชื้อเพลิง  

ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

คะแนนเต็ม

5.000
คะแนน

ด้านไฟฟ้า

คะแนนเต็ม

2.500
คะแนน

ด้านน�้ามัน

เชื้อเพลิง

คะแนนเต็ม

2.500
คะแนน

“ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ 2556 ลงให้ ได้

อย่างน้อย 10% ของค่ามาตรฐาน”

“ลดปริมาณการใช้น�้ามัน
ในปีงบประมาณ 2556 ลงให้ ได้

อย่างน้อย 10% ของค่ามาตรฐาน”

3.	 เกณฑ์ประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน	

	 ของส่วนราชการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

เกณฑ์การให้คะแนน	:

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที ่
ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละ
หน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส�าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด�าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
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สูตรการค�านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน	:	ไฟฟ้า

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy Utilization Index, EUI)

(90%	ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน)	-	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

=

 1 มีการติดตามและรายงานผลการด�าเนินการตามมาตรการประหยัด 
  พลงังานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2555- 
  มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556-กันยายน 2556) 
  ตามรูปแบบที่ สนพ. ก�าหนด

 2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการประเมินปริมาณการใช้ 
   ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดชันกีารใช้ไฟฟ้าประจ�าปีงบประมาณ 2556 
   ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที ่สนพ. ก�าหนด ได้แล้วเสรจ็และครบถ้วน  
   12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

  2.2 มีการรายงานข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จรงิ (kWh; กโิลวตัต์- 
   ชัว่โมง) ประจ�าปีงบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดอืน นบัตัง้แต่ 
   เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

 3 มีผลการค�านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ�าปีงบประมาณ 2556  
  ตามสูตรการค�านวณที่ สนพ. ก�าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง  
  -0.333

 4 มีผลการค�านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ�าปีงบประมาณ 2556  
  ตามสูตรการค�านวณที่ สนพ. ก�าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง  
  -0.199

 5 มีผลการค�านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ�าปีงบประมาณ 2556  
  ตามสูตรการค�านวณที่ สนพ. ก�าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090

  ในกรณีที่ผลการค�านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 

  ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที ่3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 1.500 คะแนน

	 ระดับ	 เกณฑ์การให้คะแนน	 คะแนน	

	 คะแนน

0.5000 
 
 

0.2500 
 
 

0.2500 
 

0.0001 
- 

0.5000

0.0001 
- 

0.5000

0.0001 
- 

0.5000
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หมายเหตุ : 

 1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน 
  ที่ 3, 4 และ 5

 2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน�าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน 
  คะแนน

 3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค�านวณที่ สนพ. ก�าหนด 
  มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน

 4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 

  ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 

  ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 

  ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ�านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)

l	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีควรจะเป็นของ 
   ส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง  
   30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดท�าขึ้น 
   จากการน�าปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้า 
   ของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จ�านวน 
   บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   ของแต ่ล ะเดือน แล้วน� า ไปรายงานผ ่าน 
   www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

l	 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ของส่วนราชการนั้นและมีการใช้ไฟฟ้าลดลง 
   อย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตร ี
   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

l	 ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าจรงิ Actual Electricity Utilization; AEU จ�านวนหน่วย 
 (kWh; กโิลวตัต์-ชัว่โมง) ไฟฟ้าท่ีใช้ไปจรงิในกจิการของส่วนราชการ ตัง้แต่ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  
   รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ 
   ไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าเรยีกเกบ็แต่ละเดอืน แล้วน�าไป 
   รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให ้
   ครบ 12 เดือน

ก�าหนดให้
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สูตรการค�านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน	:	ด้านน�้ามันเชื้อเพลิง

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI)

(90%	ของปริมาณการใช้น�้ามันมาตรฐาน)	-	ปริมาณการใช้น�้ามันจริง

ปริมาณการใช้น�้ามันจริง

=

 1 มีการติดตามและรายงานผลการด�าเนินการตามมาตรการประหยัด 
  พลังงานด้านน�้ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน  
  (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556- 
  กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก�าหนด

 2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการประเมินปริมาณการใช้ 
   น�้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 
   ประจ�าปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ.  
   ก�าหนด ได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน 
   ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

  2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (kWh;  
   กโิลวตัต์-ชัว่โมง) ประจ�าปีงบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดอืน  
   นบัตัง้แต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

 3 มีผลการค�านวณ EUI ด้านการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ ประจ�าปีงบประมาณ 2556 
  ตามสูตรการค�านวณที่ สนพ. ก�าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง 
  -0.333

 4 มีผลการค�านวณ EUI ด้านการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ ประจ�าปีงบประมาณ 2556  
  ตามสูตรการค�านวณที่ สนพ. ก�าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง 
  -0.199

 5 มีผลการค�านวณ EUI ด้านการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ ประจ�าปีงบประมาณ 2556  
  ตามสูตรการค�านวณที่ สนพ. ก�าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090

  ในกรณีที่ผลการค�านวณ EUI ด้านการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 

  ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที ่3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 1.500 คะแนน

	 ระดับ	 เกณฑ์การให้คะแนน	 คะแนน	

	 คะแนน

0.5000 
 
 

0.2500 
 
 

 
0.2500 

 

0.0001 
- 

0.5000

0.0001 
- 

0.5000

0.0001 
- 

0.5000
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l	 ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลข 
 (ลิตร) ประมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของ 
   ส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง  
   30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดท�าขึ้นจาก 
   การน�าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 
   ของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ (ตาราง 
   กิโลเมตร) จ�านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน  
   แล้วน�าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th  
   ให้ครบ 12 เดือน

l	 90% ของปรมิาณการใช้ ตวัเลขประมาณการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิทีค่วรจะเป็น (SFU) 
 น�้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน  ของส่วนราชการนัน้และมกีารใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิลดลง 
 (ลติร) อย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่
   20 มีนาคม 2555

l	 ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจริง Actual Fuel Utilization; AFU จ�านวนน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
 (ลิตร) (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2556  
   รวม 12 เดอืน ได้แก่ เบนซนิ ดเีซล แก๊สโซฮอล ไบโอดเีซล 
   และก๊าซธรรมชาต ิ (NGV) โดยรวบรวมจ�านวนหน่วย 
   ของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการ 
   ทุกคันในแต่ละเดือน แล้วน�าไปรายงานผ่าน  
   www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

   กรณท่ีีส่วนราชการใช้น�า้มนัเชือ้เพลิงทางเลือก ได้แก่ 
   แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีน�้ามันเบนซินอยู่ 90%)  
   น�้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน�้ามันดีเซลอยู่ 95%)  
   และก๊าซธรรมชาต ิ (NGV) ท่ีใช้แทนเบนซนิหรอืดเีซล 
   100% นัน้ การค�านวณปรมิาณการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ 
   ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ�านวนปริมาณน�้ามัน 
   เบนซิน น�้ามันดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการค�านวณ 
   ดังต่อไปนี้:

   AFU = ปริมาณน�้ามันเบนซิน + ปริมาณน�้ามัน 
    ดเีซล + (0.90 x ปรมิาณน�า้มนัแก๊สโซฮอล) 
    + (0.95 x ปริมาณน�้ามันไบโอดีเซล) + 
    (0.00 x ปริมาณ NGV)

ก�าหนดให้



รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

เงื่อนไขการประเมินผล
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4.1 ส�านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th  
 ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส�าเร็จ 
 ของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

 

 

 

 

 หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 

  (1)  จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 

  (2)  จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364

4.2 ส่วนราชการต้องส่งผลการด�าเนินงานด้านไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี 1 
 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556  
 เวลา 24.00 น.

4.3 สนพ. จัดท�าผลสรุปการด�าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส�านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  
 15 ธันวาคม 2556 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด�าเนินงานด้านไฟฟ้าและ 
 น�า้มันเช้ือเพลงิ ในระดับคะแนนท่ี 1 ถงึ 5 ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ www.e-report.energy.go.th 
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น.

หน้าแรกของ	www.e-report.energy.go.th

4.	เงื่อนไขการประเมินผล
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4.4 การรายงานผลการด�าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน:

 หน่วยงานในส่วนราชการ

 หมายถงึ ส่วนราชการทีเ่ป็นราชการบรหิารส่วนกลางในสงักดัส่วนราชการระดบักรมทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
 ตามกฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการท่ีตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎ 
 กระทรวง

 ส�าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัด 
 ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด�าเนินงานและการ 
 ประเมินผลของส่วนราชการนั้น ๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ว่าตั้งอยู่ 
 ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด�าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น

 หน่วยงานในจังหวัด

 หมายรวมถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 
 รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม 
 กฎกระทรวง ทั้งนี้ การรายงานผลการด�าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ  
 ให้พจิารณาจากสถานทีต้ั่งของส่วนราชการว่าตัง้อยู ่ณ จังหวดัใด ให้รายงานผลการด�าเนนิงาน 
 ไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น ไม่นับรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สถาบันอุดมศึกษา

 หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
 และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่รวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 ที่มิใช่ส่วนราชการ

  - หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

   หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะใน 
   สงักดัสถาบนัอุดมศึกษา ทัง้ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย / ประกาศของสถาบนัอดุมศกึษา  
   และหน่วยงานภายในอื่นของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ 
   ต้ังอยู่ ณ จงัหวดัใด ให้รายงานผลการด�าเนนิงานไปรวมกบัสถาบนัอดุมศกึษาต้นสังกดั
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ส่วนราชการ จังหวัด อุดมศึกษา

(1) หน่วยงานสังกัดกรมที่่ 
 ตัง้ขึน้ตามกฎกระทรวง 
 และปฏิบัติงานอยู่ 
 ส่วนกลาง

(2) หน่วยงานสังกัดกรมที่ 
 ตัง้ขึน้ตามกฎกระทรวง 
 และปฏิบัติงานอยู่ 
 ภูมิภาค

(3) หน่วยงานสังกัดกรม 
 ที่ไม่ได้ตั้งขึ้นตาม 
 กฎกระทรวง และ 
 ปฏิบัติงานอยู ่
 ภูมิภาค

l ส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น 
 ตามกฎกระทรวง

l สถานศึ กษาของรั ฐ 
 ใ นสั ง กั ด ก ร ะทร ว ง 
 ศึกษาธิการ กระทรวง 
 การท่องเที่ยวและกีฬา 
 และกระทรวงวัฒนธรรม 
 ท่ีจัดการศึกษาระดับ 
 อุดมศึกษา

การรายงานและประเมินผลของส่วนราชการตามลักษณะ (2) ให้พิจารณาจากที่ตั้งของหน่วยงาน ถ้าตั้งอยู ่
ในจังหวัดใด ก็ให้รายงานและประเมินผลรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น

 ตัวอย่าง:

 ส่วนราชการ / จังหวัด / สถาบันอุดมศึกษา A มีหน่วยงาน 
 ในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุก 
 ขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนน 
 ตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก  
 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนน 
 ของจังหวัด A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 +  
 0.2132)

ส่วนราชการ	 /	 จังหวัด	 /	 สถาบันอุดมศึกษา	 ที่มีจ�านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	

มาร่วมในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน	มากกว่า	30	หน่วยงาน	จะได้รับคะแนนส่วน	

เพิ่มอีก	0.05	 เท่า	 ของคะแนนที่ได้รับ	 โดยส่วนราชการนั้น	จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน	

www.e-report.energy.go.th	ครบทุกขั้นตอนเป็นจ�านวน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของจ�านวน

หน่วยงานทั้งหมด
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วิธีรายงานผลตามเกณฑ	์

การพิจารณาระดับที่	1
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เกณฑ์การให้คะแนน	:

รายงานการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2556 

 l	 รายงานครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) 

 l	 รายงานครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (เดือนเมษายน 2556-กันยายน 2556) 

5.	 วิธีรายงานผลตามเกณฑ์การพิจารณาระดับที่	1

หมายเหตุ: 
 การขอ username และ password ใน 
 การเข้าระบบ 

 (1)  จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 

 (2)  จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ  

  358 หรือ 364

หน้าแรกของ	www.e-report.energy.go.th

 การติดตามและรายงานผลการด�าเนินการ รอบ 6 รอบ 12
 ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า เดือน เดือน

 การติดตามและรายงานผลการด�าเนินการ รอบ 6 รอบ 12
 ตามมาตรการประหยัดน�้ามัน เดือน เดือน

 ก. ไม่รายงานผลการติดตามการด�าเนินงาน 0.0000 0.0000
  ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ คะแนน คะแนน
  คณะท�างานลดการใช้พลังงาน

 ข. รายงานผลการติดตามการด�าเนินงาน 0.2500 0.2500
  ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ คะแนน คะแนน
  คณะท�างานลดการใช้พลังงาน

 ก. ไม่รายงานผลการติดตามการด�าเนินงาน 0.0000 0.0000
  ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ คะแนน คะแนน
  คณะท�างานลดการใช้พลังงาน

 ข. รายงานผลการติดตามการด�าเนินงาน 0.2500 0.2500
  ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ คะแนน คะแนน
  คณะท�างานลดการใช้พลังงาน

วิธีรายงาน

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

รูปที่ 5.1
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5.2 ภายหลังการลงทะเบียนเข้าระบบการรายงานเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฏหน้าของ 
 เมนูหลัก 8 รายการ ตามรูปที่ 5.2

 ให้ Click เลือกรายการที่จะด�าเนินการ
 ทุกรายการมีความส�าคัญ โดยเฉพาะรายการต่อไปนี้

 ล�าดบัที	่2) เป็นข้อมลูของกระบวนการจัดท�าแผน เป้าหมาย และการตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
   ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ใช้เป็นหลักฐานพิจารณาตามเกณฑ์ระดับที่ 1 
   = 1.000 คะแนน

	 ล�าดบัที	่3) เป็นข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กโิลวตัต์-ชัว่โมง) และน�า้มนัเชือ้เพลงิ (ลติร) 
   ที่ใช้จริงไปในกิจการของส่วนราชการ ในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง  
   30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ใช้เป็นหลักฐานพิจารณาตามเกณฑ์ระดับที่  
   2.2 = 0.500 คะแนน

	 ล�าดบัที	่8) เป็นข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็น 
   ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  
   รวม 12 เดือน เป็นหลักฐานพิจารณาตามเกณฑ์ระดับที่ 2.1 = 0.500 คะแนน

 การบันทึกข้อมูล ควรระมัดระวังไม่ให้มีความคลาดเคลื่อน หรือลืมบันทึกข้อมูล หรือไม่ได ้
 ปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจบุนัในแต่ละเดอืน เพราะจะมคีวามเส่ียงต่อการประเมนิผลคะแนน

ภาพแบบข้อมูลที่บันทึกจากเว็บ	e-report	“บันทึกทุกเดือน	แม้จะเป็นค่าคงที่”

เมนูหลัก	8	รายการ

รูปที่ 5.2
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5.3 เลือกท�ารายการล�าดับที่ 2 “คณะท�างานและมาตรการลดการใช้พลังงาน” โดย Click ที่จุด  
  A หรือ B ตามรูปที่ 5.3

A

B

รูปที่ 5.3

NOTE
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5.4 เลือกท�ารายการ 3 รายการ ณ จุดที่ปรากฏตัวอักษร C, D และ E ตามรูปที่ 5.4

D

E

C

 ณ จุด C คณะท�างานลดการใช้พลังงาน  ถ้ามีอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องตั้งใหม่

 ณ จุด D  มาตรการประหยัดพลังงาน  ถ้ามีอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดใหม่

 ณ จุด E  การติดตามผลการใช้พลังงาน

 เป็นข้อมูลของกระบวนการจัดท�าแผน เป้าหมาย และการติดตามผลการด�าเนินงาน 
 ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

 ใช้เป็นหลักฐานพิจารณาตามเกณฑ์ระดับที่ 1 = 1.000 คะแนน

 จึงเป็นเงื่อนไขบังคับที่หน่วยงานจะต้องเข้ามารายงานผลการติดตาม 2 ครั้ง คือ

 l	 รายงานครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) 

 l	 รายงานครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (เดือนเมษายน 2556-กันยายน 2556)

 การติดตามอาจเป็นการประชุมของคณะท�างานลดการใช้พลังงานของส่วนราชการเกี่ยวกับ 
 การติดตามการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และหลักฐานแสดงการรับทราบ 
 ของหัวหน้าส่วนราชการ

 การบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ จะเป็นการระบุเลขที่ 
 หรือล�าดับครัง้ของเอกสารรายงานการประชมุของคณะท�างานลดการใช้พลังงาน รอบ 6 เดอืน  
 และรอบ 12 เดือน ตามล�าดับ

 เอกสารและเนื้อหาของเอกสารให้เก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีผู้เข้าตรวจ 
 ประเมินผลตามค�ารับรอง

รูปที่ 5.4
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วิธีรายงานผลตามเกณฑ	์

การพิจารณาระดับที่	2.1



รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน54

เกณฑ์การให้คะแนน	:

มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและน�้ามันเชื้อเพลิง 
มาตรฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 2556 ได้แล้วเสรจ็ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และข้อมลูครบถ้วน 
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556

วิธีรายงาน 

 6.1 หน่วยงาน Log in เข้าระบบการรายงาน www.e-report.energy.go.th

6.2 เลือกท�ารายการล�าดับที่ 8 “ดัชนีการใช้พลังงาน” โดย Click ที่จุด A หรือ B ตามรูปที่ 6.2

 ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ  ด้าน
 ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น�้ามันของส่วนราชการ  น�้ามัน
 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 55 ถึง 30 กันยายน 56
 ใน www.e-report.energy.go.th
 ณ 30 พฤศจิกายน 2556

 ก. ไม่ครบ 12 เดือน  0.0000
    คะแนน 

 ข. ครบทั้ง 12 เดือน  0.2500
    คะแนน

 ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ  ด้าน
 ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น�้ามันของส่วนราชการ  ไฟฟ้า
 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 55 ถึง 30 กันยายน 56
 ใน www.e-report.energy.go.th
 ณ 30 พฤศจิกายน 2556

 ก. ไม่ครบ 12 เดือน  0.0000
    คะแนน 

 ข. ครบทั้ง 12 เดือน  0.2500
    คะแนน

A

B

รูปที่ 6.2

6.	 วิธีรายงานผลตามเกณฑ์การพิจารณาระดับที่	2.1
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6.3 เลือกท�ารายการ ณ จุดที่ปรากฏตัวอักษร C  และ D ตามรูปที่ 6.3

กลุ่มที่ 1
ทั่วไป

กลุ่มที่ 6
สถานีต�ารวจ

กลุ่มที่ 2
โรงพยาบาล และสถานีอนามัย

กลุ่มที่ 7
สถาบนัอดุมศกึษา และอาชวีศกึษา

กลุ่มที่ 3
โรงเรียน

กลุ่มที่ 8
สถานสงเคราะห์

กลุ่มที่ 4
ศาลและส�านักงานอัยการ

กลุ่มที่ 9 สถานีวิทยุ
และสถานีเครื่องส่งสัญญาณ

กลุ่มที่ 5
เรือนจ�า และสถานคุมประพฤติ

C D

รูปที่ 6.3

6.4 ณ จุด C เลือกลักษณะกลุ่มงานของหน่วยงาน
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กลุ่มที่ 1
ทั่วไป

กลุ่มที่ 2
โรงพยาบาล และสถานีอนามัย

กลุ่มที่ 7
สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา

กลุ่มที่ 5
เรือนจ�า และสถานคุมประพฤติ

กลุ่มที่ 9 สถานีวิทยุ
และสถานีเครื่องส่งสัญญาณ

กลุ่มที่ 4 ศาลและส�านักงานอัยการ

กลุ่มที่ 8 สถานสงเคราะห์

กลุ่มที่ 3 โรงเรียน

กลุ่มที่ 6 สถานีต�ารวจ

 01 ส�านักงานทั่วไป

 02 หน่วยงานระดับกรม

 03 กองทัพ

 04 ต�ารวจตระเวนชายแดน

 05 ส�านักงานกระทรวงต่างประเทศ

 06 ธนาคาร

 07 อบต. และ เทศบาล

 08 ท่าอากาศยาน ท่าเรือ

 09 พิพิธภัณฑ์ หอจดหมาย อุทยาน

 10 การไฟฟ้า

 11 การประปา

 12 สถานีอุตุนิยมวิทยา

 13 ศูนย์วิจัย

 14 โรงงาน โรงพิมพ์

 15 ห้องสมุด

 16 ศูนย์ฝึกอบรม

 17 ส�านักงานต�ารวจ

 18 ไปรษณีย์

 19 บ้านพัก

 21 โรงพยาบาล
 22 สถานีอนามัย
 23 สถานบริการสุขภาพ

 61 สถานีต�ารวจ
 62 ต�ารวจภูธรจังหวัด
 63 ด่านตรวจคนเข้าเมือง

 51 เรือนจ�า
 52 สถานพินิจ

 91 สถานีวิทยุ
 92 สถานีส่งสัญญาณ
 93 วิทยุชุมชน

 41 ศาล
 42 ส�านักงานอัยการ
 43 ส�านักงานศาล

 81 สถานสงเคราะห์

 31 โรงเรียน
 32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 33 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
 34 โรงเรียนของกองทัพ

 71 มหาวิทยาลัยไม่มีโรงพยาบาล
 72 มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาล
 73 วิทยาลัย
 74 คณะ ภาควิชา
 75 มหาวิทยาลัยของกองทัพ

6.5 ณ จุด D เลือกลักษณะกลุ่มงานย่อยของหน่วยงาน 

  สนพ.	ได้แบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น	9	ลักษณะ		

ทั้งนี้ การเลือกประเภทและลักษณะกลุ่มงานย่อยข้างต้นมีความส�าคัญ เนื่องจากแต่ละกลุ่มงาน 
จะมีการพิจารณาประเมินค่ามาตรฐานการใช้พลังงานด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน ตามแบบจ�าลองทาง 
คณิตศาสตร์ของแต่ละกลุ่มงานย่อยดังต่อไปนี้
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แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร	์

จ�าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

กลุ่มหน่วยงาน

กลุ่มย่อย	1-01	

ส�านักงานทั่วไป

กลุ่มย่อย	1-02	

หน่วยงานระดับกรม

กลุ่มย่อย	1-03	

หน่วยงานของ	

กองทัพ

กลุ่มย่อย	1-04	

ต�ารวจตระเวน	

ชายแดน

กลุ่มย่อย	1-06	

ธนาคาร

กลุ่มย่อย	1-07	

หน่วยงานปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	(อบจ.	

อบต.	เทศบาล)

กลุ่มย่อย	1-08	

ท่าอากาศยาน

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.501 x จ�านวนบุคลากร + 0.002 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 0.439 x เวลาท�าการ + 0.002 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 6.917 x จ�านวนบคุลากร + 0.841 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 5.638 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.294 x จ�านวนบุคลากร + 0.053 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 14.64 x เวลาท�าการ + 0.016 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�้ามันมาตรฐาน = 2.814 x จ�านวนบุคลากร + 4,065.05

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [5.463 x จ�านวนบุคลากร + 0.014 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร] 
  x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 3.152 x จ�านวนบคุลากร + 3.153 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 57.247 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.017 x จ�านวนบุคลากร + 0.034 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 5.614 x เวลาท�าการ + 0.0.36 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 0.832 x จ�านวนบคุลากร + 50.982 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [8.176 x จ�านวนบุคลากร + 0.831 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 9.102 x เวลาท�าการ + 5.001 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 3.403 x จ�านวนบคุลากร + 1,133.33

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.2953 x จ�านวนบุคลากร + 0.112 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 0.159 x เวลาท�าการ + 0.061 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 9.259 x จ�านวนบคุลากร + 40.146 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 7.825 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [15.301 x จ�านวนบุคลากร + 0.012 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 2.537 x เวลาท�าการ + 0.013 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 2.688 x จ�านวนบคุลากร + 3.766 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 3.028 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด
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กลุ่มหน่วยงาน

กลุ่มย่อย	1-09	

พิพิธภัณฑ์	

หอจดหมายเหตุ	

อุทยาน

กลุ่มย่อย	1-11	

การประปา

กลุ่มย่อย	1-12	

สถานีอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มย่อย	1-13	

ศูนย์วิจัย

กลุ่มย่อย	1-15	

ห้องสมุด

กลุ่มย่อย	1-16	

ศูนย์ฝึกอบรม

กลุ่มย่อย	1-17	

หน่วยงานส�านักงาน

ต�ารวจ

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [10.49 x จ�านวนบุคลากร + 0.001 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 0.739 x เวลาท�าการ + 0.001 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 11.773 x จ�านวนบุคลากร + 0.05 x ขนาดของพื้นที่ให้บริการ 
  + 3.617 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [14.993 x จ�านวนบคุลากร + 0.027 x พืน้ทีใ่ช้สอยภายในอาคาร 
  + 520.128] x อุณหภูมิ

น�้ามันมาตรฐาน = 19.210 x จ�านวนบคุลากร + 0.128 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 3.060 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [15.645 x จ�านวนบุคลากร + 0.055 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร] 
  x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 3.910 x จ�านวนบคุลากร + 0.500 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 0.152 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [5.367 x จ�านวนบุคลากร + 0.001 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 1.182 x เวลาท�าการ + 0.052 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 3.369 x จ�านวนบคุลากร + 4.380 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 21.773 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [(0.456 x จ�านวนบุคลากร + 0.132 x เวลาท�าการ + 0.007 
  x จ�านวนผู้เข้ามาใช้บริการ) x (พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร / 1000)] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 4.018 x จ�านวนบุคลากร + 3.122 x ขนาดของพื้นที่ให้บริการ 
  + 0.002 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.197 x จ�านวนบุคลากร + 0.030 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 1.340 x เวลาท�าการ + 0.153 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 0.289 x จ�านวนบคุลากร + 8.977 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 7.101 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.725 x จ�านวนบุคลากร + 0.069 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 1.274 x เวลาท�าการ + 0.001 x จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้บริการ] x อณุหภมูิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 24.580 x จ�านวนบคุลากร + 13.351 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 8.960 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด
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กลุ่มหน่วยงาน

กลุ่มย่อย	2-21	

โรงพยาบาล

กลุ่มย่อย	2-22	

สถานีอนามัย

กลุ่มย่อย	2-23	

สถานบริการสุขภาพ

กลุ่มย่อย	3-31	

โรงเรียน

กลุ่มย่อย	3-32	

สถาบันพัฒนา	

ฝีมืออาชีพ

กลุ่มย่อย	3-34	

ศูนย์การศึกษา	

นอกโรงเรียน

กลุ่มย่อย	3-35	

โรงเรียนของ	

กองทัพ

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.108 x จ�านวนบุคลากร + 0.050 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 8.898 x จ�านวนเตียง + 0.0.194 x จ�านวนผู้ป่วยนอก +  
  0.040 x จ�านวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน] x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 0.531 x จ�านวนบุคลกร + 0.248 x จ�านวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน  
  + 0.161 x พืน้ทีข่องจงัหวดัทีต่ัง้ + 10.397 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.362 x จ�านวนบคุลากร + 0.026 x พืน้ทีใ่ช้สอยภายในอาคาร 
  + 0.001 x จ�านวนผูป่้วยนอก] x อณุหภมูิ

น�้ามันมาตรฐาน = 8.797 x จ�านวนบคุลากร + 1.571 x (ขนาดของพืน้ทีใ่ห้บรกิาร)0.5

  + 0.598 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.279 x จ�านวนบุคลากร + 0.002 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 0.008 x จ�านวนผู้ป่วยนอก] x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 9.642 x จ�านวนบุคลกร + 0.74 x (พื้นท่ีของจังหวัดท่ีตั้ง)0.5 

  + 3.129 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.186 x จ�านวนบุคลากร + 0.061 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 0.861 x (จ�านวนนกัเรยีน x จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน) / 1000] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 2.461 x จ�านวนบคุลากร + 7.106 x จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน 
  + 0.193 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [3.046 x จ�านวนบุคลากร + 0.009 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 21.094 x (จ�านวนนักเรียน x จ�านวนวนัท่ีมกีารเรียนการสอน) / 1000] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 1.521 x จ�านวนบคุลากร + 26.322 x จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน 
  + 5.777 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [11.715 x จ�านวนบุคลากร + 0.071 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 10.204 x (จ�านวนนักเรียน x จ�านวนวนัท่ีมกีารเรียนการสอน) / 1000] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 2.259 x จ�านวนบคุลากร + 6.444 x จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน 
  + 0.307 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [6.715 x จ�านวนบุคลากร + 0.027 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 30.166 x (จ�านวนนักเรียน x จ�านวนวนัท่ีมกีารเรียนการสอน) / 1000] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 8.665 x จ�านวนบคุลากร + 40.354 x จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน
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กลุ่มหน่วยงาน

กลุ่มย่อย	4-41	

ศาล

กลุ่มย่อย	4-42	

ส�านักงานอัยการ

กลุ่มย่อย	4-43	

ส�านักงานศาล

กลุ่มย่อย	5-51	

เรือนจ�า

กลุ่มย่อย	5-52	

สถานคุมประพฤติ

กลุ่มย่อย	5-53	

ศูนย์ฝึกและอบรม	

เด็กและเยาวชน

กลุ่มย่อย	6-61	

สถานีต�ารวจ

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [9.658 x จ�านวนบุคลากร + 0.015 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 0.330 x จ�านวนคดี] x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 0.452 x จ�านวนบุคลกร + 0.019 x พื้นท่ีของจังหวัดท่ีตั้ง 
  + 0.273 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [4.751 x จ�านวนบคุลากร + 0.077 x พืน้ทีใ่ช้สอยภายในอาคาร 
  + 0.004 x จ�านวนคด]ี x อณุหภมูิ

น�้ามันมาตรฐาน = 6.666 x จ�านวนบคุลกร + 0.001 x จ�านวนคด ี+ 0.016 x พืน้ทีข่อง 
  จงัหวดัทีต่ัง้ + 0.010 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [4.802 x จ�านวนบุคลากร + 0.222 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 0.001 x จ�านวนคดี] x อุณหภูมิ

น�้ามันมาตรฐาน = 0.626 x จ�านวนบุคลกร + 0.011 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.421 x จ�านวนบุคลากร + 0.009 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 0.146 x จ�านวนนักโทษ] x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 0.514 x จ�านวนบคุลากร + 0.061 x จ�านวนนกัโทษ + 0.054 
  x พืน้ทีข่องจงัหวดัทีต่ัง้ + 1.145 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.291 x จ�านวนบุคลากร + 0.023 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 0.058 x จ�านวนผู้ถูกคุมประพฤติ] x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 0.293 x จ�านวนบุคลากร + 0.004 x จ�านวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ 
  + 0.041 x พืน้ทีข่องจงัหวดัทีต่ัง้ + 24.484 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [4.098 x จ�านวนบุคลากร + 0.004 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 0.019 x จ�านวนผู้ถูกคุมประพฤติ] x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 0.414 x จ�านวนบคุลากร + 0.002 x จ�านวนผูท้ีถ่กูคมุประพฤติ 
  + 0.033 x พืน้ทีข่องจงัหวดัทีต่ัง้ + 41.554 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.945 x จ�านวนบุคลากร + 0.033 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 0.030 x จ�านวนคดี + 0.682 x จ�านวนวันนอนรวมของผู้ต้องขัง] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มันมาตรฐาน = 22.97 x จ�านวนบุคลากร + 12.386 x จ�านวนคดี + 41.547 
  x (พื้นที่ของอ�าเภอที่ตั้ง)0.5 + 0.379 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด
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กลุ่มหน่วยงาน

กลุ่มย่อย	7-71	

มหาวิทยาลัย

กลุ่มย่อย	7-72	

วิทยาลัย	

(เทคโนโลยี)

กลุ่มย่อย	7-73	

วิทยาลัย	(ทั่วไป)

กลุ่มย่อย	7-74	

คณะ	ภาควิชา	

หน่วยงานต่าง	ๆ

กลุ่มย่อย	8-81	

สถานสงเคราะห์

กลุ่มย่อย	9-91	

สถานีวิทยุและ	

โทรทัศน์

กลุ่มย่อย	9-92	

สถานีส่งสัญญาณ

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [2.251 x จ�านวนบุคลากร + 0.042 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 4.038  x  (จ�านวนนกัศกึษา x จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน  /  100) 
  + 8.090 x จ�านวนเตียง + 1.406 x จ�านวนผู้ป่วยนอก + 1.550  
  x จ�านวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน] x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 2.035 x จ�านวนบุคลากร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [3.390 x จ�านวนบุคลากร + 0.001 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 1.645 x (จ�านวนนกัศกึษา x จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน  /  100)] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 2.522 x จ�านวนบคุลากร 

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [0.355 x จ�านวนบุคลากร + 0.011 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  +  4.669  x  (จ�านวนนกัศกึษา  x  จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน  /  100)] 
  x อุณหภูมิ

น�้ามันมาตรฐาน = 3.065 x จ�านวนบุคลากร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [2.251จ�านวนบุคลากร + 0.042 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
  + 4.038 x (จ�านวนนกัศกึษา x จ�านวนวนัทีม่กีารเรยีนการสอน / 100) 
  + 8.090 x จ�านวนเตียง + 1.406 x จ�านวนผู้ป่วยนอก + 1.550 
  x จ�านวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน] x อุณหภูมิ

น�้ามันมาตรฐาน = 2.035 x จ�านวนบุคลากร

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [1.754 x จ�านวนบุคลากร + 0.001 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 0.971 x จ�านวนผู้ที่อยู่ในการดูแล] x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 2.383 x จ�านวนบุคลากร + 0.384 x จ�านวนผู้ที่อยู่ในการดูแล 
  + 19.090 x (พืน้ท่ีของจงัหวดัท่ีตัง้)0.5 + 7.909 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [16.457 x จ�านวนบุคลากร + 0.179 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 0.031 x (ขนาดรวมของเคร่ืองส่ง x เวลาให้บริการ) / 1000] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 3.213 x จ�านวนบุคลากร + 0.170 x (พื้นที่ให้บริการ)0.5

  + 0.089 x ระยะห่างจากตวัจงัหวดั

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [34.721 x จ�านวนบุคลากร + 0.023 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
  + 0.089 x (ขนาดรวมของเคร่ืองส่ง x เวลาให้บริการ) / 1000] 
  x อุณหภูมิ

น�า้มนัมาตรฐาน = 18.31 x จ�านวนบุคลากร + 0.359 x (พื้นที่ให้บริการ)0.5

  + 0.006 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด
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โดยแต่ละกลุม่ก�าหนดข้อมลูตวัแปรต่าง	ๆ	ตามลกัษณะการปฏบิตัขิองส่วนราชการ	ดงันี้

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการประเมินค่า	EUI

เป็นข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าหรือน�้ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน โดยปัจจัย 
ที่ส�าคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงานของรัฐในโครงการนี้ นั้นมี 14 ปัจจัย
และจากลักษณะงานบริการที่ต่างกัน จึงจัดกลุ่มหน่วยงานของรัฐออกเป็น 9 กลุ่มหลัก และเลือกปัจจัย 
ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของแต่ละกลุ่ม
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6.1	 ข้อมูลบุคลากร

ก�าหนดพจิารณาข้อมูลทีผ่ลต่อการเปลีย่นแปลงการใช้พลังงาน 5 ปัจจัย แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื

ประเภทที่ 1   ผู้ที่ท�างานประจ�าในหน่วยงานแบบเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ ปัจจัยที่ 2

ประเภทที่ 2   ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานในหน่วยงาน (หรือผู้เข้ามาใช้บริการ) ได้แก่  
    ปัจจัยที่ 5, 9, 10, 13
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ประเภทที่ 1 ผู้ที่ท�างานประจ�าในหน่วยงานแบบเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่

ปัจจัยที่ 2 บุคลากรท�างานเต็มเวลา (คน)

(1) เป็นจ�านวนของบุคลากร (คน) ที่ท�างานเต็มเวลาท�าการ (Full Time) ตลอดทั้งเดือนนั้น ที่ใช ้
 พื้นที่ในหน่วยงาน นับรวมทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา

(2) ถ้าแบ่งเวลาท�างานเป็น 2 หรือ 3 รอบ ก็ให้นับรวมกัน เช่น รอบเช้า 20 คน รอบค�่า 7 คน  
 = บุคลากรท�างาน 27 คน 

(3) ไม่นับรวมบุคลากรที่ท�างานบางเวลา 

(4) ไม่นับรวมผู้ป่วยในที่รับไว้รักษา (กรณีกลุ่มสถานีอนามัย)

(5) ไม่นับรวมนักเรียน นักศึกษา (กรณีกลุ่มโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษา)

(6) ไม่นับรวมผู้ที่ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่อยู่ในการดูแล

ข้อมูล การรายงานผล

ทุก ๆ เดือน 
บุคลากรของหน่วยงานที่ท�างานเต็มเวลา

 + ข้าราชการ 20 คน
 + ลูกจ้างทั้งประจ�าและชั่วคราว 10 คน
 + ลูกจ้างโครงการฯ 2 คน

เดือนเมษายน 

 + มีนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งเดือน 2 คน 

  มีที่ปรึกษาเข้ามาท�างาน 2 คน
  มีข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 
  ต่างจังหวัด 3 คน 5 วัน

เดือนกรกฎาคม 

 + มีนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งเดือน 3 คน 

 - มีข้าราชการลาบวชตลอดทั้งเดือน 1 คน

 
เท่ากับ 20+10+2 = 32 คน

 
เท่ากับ       +2 = 34 คน 
ไม่รวมที่ปรึกษาที่เข้ามา 
ไม่ต้องหักข้าราชการที่ไปปฏิบัติ
ราชการต่างจังหวัด 
 
เท่ากับ       +3-1 = 34 คน 

+ ที่ปรึกษาเข้ามา 
-	 มีข้าราชการลาบวชทั้งเดือน

A

A

A
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ประเภทที่ 2 ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานในหน่วยงาน (หรือผู้เข้า 
 มาใช้บริการ) ได้แก่ 

ก�าหนดพิจารณาข้อมูลที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน 4 ปัจจัย จ�าแนกได้ 5 ลักษณะ คือ

ปัจจัยที่ 5 
บริการทั่วไป (คน)

ปัจจัยที่ 13 
สถานีต�ารวจ

ปัจจัยที่ 13 
เรือนจ�า 

สถานสงเคราะห์

ปัจจัยที่ 10 
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา

และอาชีวศึกษา

ปัจจัยที่ 9 
โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
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ปัจจัยที่ 5 บริการทั่วไป (คน)

 l	 จ�านวนบุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการในอาคารตลอดเวลาเปิดท�าการในแต่ละวัน 

	 l	 นับรวมตลอดทั้งเดือน 

  i	 ทีม่าของข้อมูล รวบรวมจากบตัรควิ 
   หรือสมุดทะเบียนจ�านวนเรื่อง 
   ที่มีผู้เข้ามาขอใช้บริการ หรือ 
   ใบลงทะเบียนฯ เป็นต้น 
  i	 จ�านวนของผู้ที่เข้าใช้ห้องประชุม 
   ก็สามารถนับรวมได้

ปัจจัยที่ 9 โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย

 9.1 จ�านวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)

 l	 จ�านวนครั้งที่บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการในวันท�าการในแต่ละวัน

	 l	 นับรวมตลอดทั้งเดือน 

  i	 ในหนึ่งเดือน นาย ก. เข้ารับการรักษา 3 ครั้ง ก็นับที่จ�านวนครั้ง ไม่ได้นับที่จ�านวนคน
  i	 ไม่นับจ�านวนของญาติ หรือผู้ติดตามที่ติดตามผู้ป่วยมา

 

 9.2 จ�านวนผู้ป่วยใน (คน-วัน)

	 l	 จ�านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาและนอนในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยในแต่ละวัน 

	 l	 นับรวมตลอดทั้งเดือน
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ปัจจัยที่ 10 โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา

 l	 จ�านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียน

	 l	 ภายในเดือนนั้นๆ

	

	 i	 ที่มาของข้อมูล อาจจะใช้ตัวเลขจ�านวนนักศึกษารวมทั้งหมดในเทอมนั้น ที่มีอยู่ที่ส�านัก 
  ทะเบียน

ปัจจัยที่ 13 สถานีต�ารวจ, เรือนจ�า, สถานสงเคราะห์

13.1 สถานีต�ารวจ 
 จ�านวนผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่อยู่ในการดูแล (คน)

 l	 จ�านวนนักโทษ หรือผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการ 
  กักบริเวณในสถานีต�ารวจในแต่ละวัน 

	 l	 นับรวมตลอดทั้งเดือน

13.2 เรือนจ�า สถานสงเคราะห์
 จ�านวนผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่อยู่ในการดูแล (คน)

 l	 จ�านวนนักโทษ หรือผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการ 
  กักบริเวณในเรือนจ�า หรือผู้ที่อยู่ในการดูแลของ 
  สถานสงเคราะห์

	 l	 นับ ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือนที่รายงาน
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6.2	 พื้นที่

ก�าหนดพิจารณาข้อมูลที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1  พืน้ทีใ่ช้สอยเฉพาะภายในอาคารท่ีตัง้ของหน่วยงาน (ตารางเมตร) ได้แก่ ปัจจัยท่ี 3

ประเภทที่ 2   พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบทัง้หมดทีห่น่วยงานต้องออกไปให้บรกิาร ได้แก่ ปัจจยัที ่6
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ปัจจัยที่ 3  พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)

(1) เป็นค่าแสดงพื้นที่ใช้สอยเฉพาะภายในอาคารนับรวมทุกอาคารของหน่วยงาน โดยรวมท้ัง 
 พื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ

(2) ไม่นับรวมพื้นที่นอกตัวอาคาร โรงจอดรถ อาคารจอดรถ 

(3) บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่ และหากมีการปรับปรุง ขยายพื้นที่ มีอาคารใหม่ ก็ให้ 
 ปรับปรุงตัวเลขในเดือนที่เริ่มใช้งานพื้นที่นั้นจริง

ตัวอย่างข้อมูล	 การรายงานผล	

 หน่วยงานมีพื้นที่ 12 ไร่ x พื้นที่ใช้สอยเท่ากับ

+ มีอาคาร 5 หลัง ๆ ละ 3 ชั้น ๆ ละ 20 ตร.ม.  5 หลัง x 3 ชั้น x 20 ตร.ม. = 300 ตร.ม.

- มีโรงจอดรถยนต์ พื้นที่ 30 ตร.ม. x ไม่รวมพื้นที่นอกอาคาร ไม่รวมโรงจอดรถ
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ปัจจัยที่ 6  พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)

(1) นับรวมพื้นที่ความรับผิดชอบท้ังหมดท่ีหน่วยงานต้องออกไปให้บริการแก่ประชาชนนอกที่ตั้ง 
 ปกติ เช่น การออกไปตรวจสอบกิจการค้า การตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ฯลฯ

(2) หากต้องการทราบพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นตารางกิโลเมตร สืบค้นข้อมูลท่ี www.e-report. 
 energy.go.th/area.html

(3) บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงท่ี หากพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ให้ปรับปรุงตัวเลขในเดือนที ่
 เริ่มปฏิบัติจริง
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6.3	 เวลาท�าการ	(ชั่วโมง)

ก�าหนดพิจารณาข้อมูลที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน เป็นปัจจัยที่ 4

 (1) เป็นเวลาท�างานปกติตามทีห่น่วยงานก�าหนดไว้ นบัรวมตลอดท้ังเดอืนเฉพาะวนัท�าการ เช่น

  เดือนเมษายน 2550 มีวันท�าการ 18 วัน 
   เวลาเปิดท�าการ 08.30-16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง / วัน 
   คิดเป็นเวลาท�าการเดือนนั้น 144 ชั่วโมง (18 * 8)

 (2) เวลาท�างานดังกล่าวไม่นับรวมการท�างานนอกเวลา (Over Time)

  ถ้าหน่วยงานมีการก�าหนดการท�างานนอกเวลา (Over Time) ของหน่วยงานอย่างชัดเจน  
   เช่น ต้องมาท�างานในบางเสาร์ หรือต้องท�าการในช่วงเวลาเย็นในบางวัน สามารถน�า 
   เวลาที่ก�าหนดให้มาท�างานดังกล่าวนับรวมได้
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ข้อมูล การรายงานผล

ทุก ๆ เดือน 
+ ก�าหนดเวลาท�างาน 08.30-16.30 น.

เดือนเมษายน 

ก. ตลอดทั้งเดือน มี 30 วัน 

ข. ตลอดทั้งเดือน มีวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

 รวม 8 วัน 

ค. ตลอดทั้งเดือน มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน

เดือนกรกฎาคม 

ง. ตลอดทั้งเดือน มี 31 วัน 

จ. ตลอดทั้งเดือน มีวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

 รวม 8 วัน 

ฉ. ตลอดทั้งเดือน มีงานพิเศษ หน่วยงานได้ก�าหนด 

 ให้ทุกคนต้องมาท�างานในวันเสาร์เพิ่มอีก 1 วัน 

 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. 

 เท่ากับ 6 ชั่วโมง

 
เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน

จ�านวนเวลาท�าการของเดือนเมษายน 
เท่ากับ 
18 วนั (ก.-ข.-ค.) x        = 144 ชัว่โมง 

จ�านวนเวลาท�าการเดือนกรกฎาคม 
เท่ากับ 
1) 23 วัน (ง.-จ.) x = 184 ชัว่โมง 

2) 1 วัน (ฉ.) x = 6 ชัว่โมง 

รวม 1) + 2)  = 190 ชัว่โมง 

B

B

B
C

C
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6.4	 การออกพื้นที่	(ครั้ง)

 ได้แก่ ปัจจัยที่ 7

 (1) จ� านวนครั้ งที่ ใช ้ ยานพาหนะของส่วนราชการออกไปปฏิบัติ ง านนอกที่ ตั้ ง 
  โดยนับรวมยานพาหนะทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดทั้งเดือน

 (2) สามารถรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานบันทึกการใช้รถยนต์
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6.5	 จ�านวนเตียง	(เตียง)

 ได้แก่ ปัจจัยที่ 8

 (1) จ�านวนเตียงทั้งหมดโดยนับรวมทั้งที่มีคนไข้และไม่มีคนไข้
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6.6	 จ�านวนคดี	(เรื่อง)

  ได้แก่ ปัจจัยที่ 12

   l	 จ�านวนคดีที่ศาลได้ท�าการว่าความ หรือ

   l	 จ�านวนส�านวนที่ส�านักอัยการสามารถสรุปผลได้ หรือ

   l	 จ�านวนคดีที่ทางสถานีต�ารวจได้ลงบันทึกประจ�าวัน
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6.7	 กลุ่มสถานีวิทยุ

 ได้แก่ ปัจจัยที่ 4, 6 และ 14

 ปัจจัยที่ 4 เวลาที่ใช้กระจายเสียง  (ชั่วโมง)

	 	 l	 จ�านวนชั่วโมงปกติท่ีใช้ในการออกอากาศให้บริการประชาชนต่อวันท�าการ นับรวม 
   ตลอดทั้งเดือน

 ปัจจัยที่ 6 พื้นที่การให้บริการ  (ตารางกิโลเมตร)

	 	 l	 พื้นที่รัศมีครอบคลุมของการให้บริการวิทยุกระจายเสียง

 ปัจจัยที่ 14 ขนาดรวมของเครื่องส่งสัญญาณ (วัตต์)

	 	 l	 ผลรวมของขนาดก�าลังส่งของเครื่องส่งสัญญาณที่มีอยู่ในหน่วยงานนั้นๆ 

	 	 l	 บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่ หากมีการขยายก�าลังส่งก็ให้ปรับปรุงตัวเลขใน 
   เดือนที่เริ่มใช้งานจริง



รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

วิธีรายงานผลตามเกณฑ	์

การพิจารณาระดับที่	2.2
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7.	 วิธีรายงานผลตามเกณฑ์การพิจารณาระดับที่	2.2

การบันทึกข้อมูล	“ปริมาณใช้พลังงาน”

7.1 บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th แล้วเลือกท�ารายการที ่
 “3) ผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน” หน้าจอจะปรากฏดังรูปที่ 7.1

F5

F1

F6
F7

F2

F3 F4

รูปที่ 7.1 วิธีการรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th

ระบบจะน�าข้อมูล
ของหน่วยงาน 
จากที่บันทึกไว ้
มาแสดงผล 
โดยอัตโนมัติ

ระบบจะน�าข้อมูล
ของหน่วยงาน 
จากที่บันทึกไว ้
มาแสดงผล 
โดยอัตโนมัติ
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7.2 การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง; kWh) และข้อมูลปริมาณการ 
 ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 

 (1) เลือก “ปีงบประมาณ” ที่จะท�าการบันทึกข้อมูล ตรงบริเวณ F1 และเลือก “เดือน”  
  ที่จะบันทึกข้อมูล ตรง F2 ตามรูปที่ 7.2 และ รูปที่ 7.3

F1 F2

 (2) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ตรงบริเวณ F3 ตามจ�านวนท่ีหน่วยงาน 
  ได้ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บันทึกเป็นรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบเสร็จ 
  รับเงินค่าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้กับหน่วยงานเป็นหลักฐาน

 (3) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ตรงบริเวณ F4 ตามจ�านวนที ่
  หน่วยงานได้ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  บันทึกเป็นรายเดือน โดยใช้ข้อมูล 
  จากใบเสร็จรับเงินที่ผู ้จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงได้ออกให้กับหน่วยงานเป็นหลักฐาน  
  โดยรายงานปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของประเภท ดีเซล เบนซิน 91 และ 
  เบนซิน 95 รวมในช่องเดียวกัน คือช่อง “น�้ามัน”

 (4) ระบบจะแสดงผลรวมปริมาณการใช ้ไฟฟ้า (kWh) / น�้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของ 
  ไตรมาสนั้น โดยอัตโนมัติ ตรงบริเวณ F5

รูปที่ 7.2 วิธีเลือก “ปีงบประมาณ”

รูปที่ 7.4 ภาพแสดงผลจากการเรียกดูการใช้พลังงานราย 
 ปีงบประมาณ

รูปที่ 7.3 วิธีเลือก “ไตรมาส”

 (5) การเรียกดู “การใช้พลังงาน 
  รายปีงบประมาณ” ให้ Click  
  ตรงบริเวณ F6 จะแสดงผล 
  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) / 
  น�้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) เป็น 
  รายเดือน ครบทั้ง 12 เดือน 
  ของแต่ละปีงบประมาณ ตาม 
  รูปที่ 7.4 
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 (6) การบันทึกข้อมูล “ดัชนีพลังงาน” ให้ Click ตรงบริเวณ F7 ตามรูปที่ 7.1 และ 
  ด�าเนินการตรงบริเวณ G ตามรูปที่ 7.5 โดยมีวิธีการจัดท�าข้อมูลตามที่ชี้แจงไว้ใน 
  ส่วนข้อมูลพื้นฐานและตัวแปรหน้า	63-77	 

 (7) ระบบจะแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) / น�้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท้ังค่ามาตรฐาน  
  และปริมาณการใช้จริง ตามรูปที่ 7.5 ตรงบริเวณ H จะแสดงผลเปรียบเทียบเป็น 
  รายเดือน ส่วนตรงบริเวณ I จะแสดงผลเปรยีบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ยกเว้นปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2555 เพราะไม่มีการจัดเก็บข้อมูล) ส่วนตรงบริเวณ J เป็นส่วนสรุปผลคะแนนท่ี 
  หน่วยงานได้รับ

รูปที่ 7.5
แสดงผลการเรียกดูปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า (kWh) / น�า้มัน 
เชือ้เพลงิ (ลติร) ทัง้ค่ามาตรฐาน 
และปริมาณการใช้จริง

G

H

I

J
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วิธีการพิจารณาคะแนนขั้นตอนที่	3-4-5

l หน่วยงานต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล 
 ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5

l การประเมินคะแนนในขัน้ตอนที ่3, 4 และ 5 เมือ่ทราบ EUI แล้ว จะน�าไปเทียบบญัญตัไิตรยางศ์ 
 เพื่อประเมินคะแนน

ระดับที่	2.1	ปริมาณการใช้มาตรฐาน

ระบบจะประมวลข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกลง	e-Report	ค�านวณด้วยสูตรและค่าปัจจัยที่ก�าหนดไว	้

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น	“ปริมาณการใช้มาตรฐาน”	ที่จะน�าไปเปรียบเทียบกับ	“ปริมาณการใช้จริง”

ระดับที่	2.2	ปริมาณการใช้จริง

ระดับที่	3-4-5	=	3.000	คะแนน

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า = (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
(Energy Utilization Index, EUI)   ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น�้ามัน = (90% ของปริมาณการใช้น�้ามันมาตรฐาน) - ปริมาณการใช้น�้ามันจริง
(Energy Utilization Index, EUI)   ปริมาณการใช้น�้ามันจริง 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

 ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000 คะแนน 

 ขั้นที่ 4 EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000 คะแนน 

 ขั้นที่ 5 EUI อยู่ในช่วง -0.000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000 คะแนน

  รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน

ด้านไฟฟ้า การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

 ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000 คะแนน 

 ขั้นที่ 4 EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000 คะแนน 

 ขั้นที่ 5 EUI อยู่ในช่วง -0.000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000 คะแนน

  รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน

ด้านน�้ามัน
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l การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการม ี
 หน่วยงานในสงักดัมาร่วมในการประเมนิผล 

 1) ประเมนิผลคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
  ในสงักดัตามขัน้ตอน เพือ่หาคะแนนของ 
  แต่ละหน่วยงาน

 

  

 2) ประเมินผลคะแนนของส่วนราชการ โดย 
  คิดค่าเฉลีย่จากคะแนนของหน่วยงานใน 
  สงักดัทัง้หมด

  ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสงักดัท้ังหมด  
   จ�านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)

 

 3) ส่วนราชการที่มีจ�านวนหน่วยงานใน 
  ความรับผิดชอบ > 30 หน่วยงาน จะได ้
  รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของ 
  ค ะแนนที่ ได ้ รับ  แต่ ต้องมีจ� านวน 
  หน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่านระบบ 
  ครบทุกขั้นตอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตารางคะแนนส�าเร็จรูป	

(ดูได้ที่	WEBSITE)



รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

วิธีดูผลประเมินการปฏิบัติตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน
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8.	 วิธีดูผลประเมินการปฏิบัติ	

	 ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ระบบจะสรุปผลตามแนวทาง

ประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	

ตัวชี้วัด	:	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ตามแนวทางที่ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดนี้ได้ 
จัดท�าขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจาก ส�านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจ�าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

(1) ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรม  รวมหน่วยงานที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง

(2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (จังหวัด) รวมหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงมีที ่
   ตั้งอยู่ในจังหวัด

(3) สถาบันอุดมศึกษา รวมสาขาของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู ่ใน 
   จังหวัดต่างๆ

(4) หน่วยงานอิสระ ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ไม่ต้องประเมินระดับความ 
   ส�าเร็จตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
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วิธีการเรียกดูข้อมูล

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

รูปที่ 8.1 การดูผลประเมินการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

NOTE
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8.2 ต้องการดูข้อมูลผลการประเมินของกลุ่มใดให้ Click ท่ีกลุ่ม ดังตัวอย่างตามรูปท่ี 8.2 
 ตัวอย่าง เลือกดูข้อมูล >> “กลุ่มราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรม” อยู่ในกรอบ 
 การประเมิน

 ขั้นตอนที่ 1 Click “ผลการประเมิน” ที่อยู่ภายใต้กรอบ “ส่วนราชการ” จะปรากฏ 
  ภาพตามรูป K1

 ขั้นตอนที่ 2 Click เลือก “กระทรวง..” ระบบจะแสดงผลคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
  ระดับ “กรม” ที่อยู่ภายใต้กระทรวงนั้น โดยจ�าแนกตามประเด็นการ 
  พิจารณาให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังมีตัวอย่างตามรูป K2	

 ขั้นตอนที่ 3 Click “      ” ที่คอลัมน์ท้ายสุดของหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดท่ีมา 
  ของผลคะแนน ดังมีตัวอย่างตามรูป K3 

 ขั้นตอนที่ 4 Click “ดูรายละเอียด” ที่ท้ายกรอบของหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียด 
  ที่มาของผลคะแนนเป็นรายหน่วยงาน (ถ้ามีหน่วยงานย่อย) ดังม ี
  ตัวอย่างตามรูป K4

รูปที่ 8.2 แสดงตัวอย่างวิธีการเรียกดูข้อมูลผลการประเมิน

K1
K4

K2

K3
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