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ชื่อตัวช้ีวัด  : 4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
หน่วยวัด  : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย  :  

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพา
พลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตรา
การเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

สูตรการค านวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

  สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ ที่
มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ านวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการ
นั้นและมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 
กันยายน 2557 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั้นและมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มี
น้ ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั้น การค านวณปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้: 

AFU =  ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล+ (0.90 x 
ปริมาณน้ ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ ามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็น
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ

ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า    

-0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกดัตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่า

น้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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หน้าท่ี-5 

 

แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1) ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

  
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364 
 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

AEU < 90% SEU 
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หน้าท่ี-6 

 

 
2) ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 
24.00 น.  

3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2556 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามัน
เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผล
ของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้
รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 

ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่
ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ครบทุกขั้นตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบ
ทุกขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และ
ได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วน
ราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :   

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ชื่อผู้ประสานงาน    นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 
หมายเลขโทรศัพท ์ 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
หมายเลขโทรสาร 0 2612 1374 
E-mail address chananan@eppo.go.th 
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แนวทางการประเมินผล 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ  2557 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557 
- กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

2) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  2557 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - กันยายน 2557) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลทีส่่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2557  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซ่ึงหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขทีห่รือล าดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล าดับ  

  

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้าประจ าปี
งบประมาณ 2557 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที ่1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร

ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) จ านวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จ านวนนักเรียน จ านวน
เตียงคนไข้ จ านวนชั่วโมงการท างาน ขนาดพ้ืนที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พื้นท่ีของ
อ าเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
นั้น สนพ. ไดจ้ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กลุ่มท่ัวไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและส านักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจ าและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุ่มสถานีต ารวจ 
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 
 

 ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูล
และรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ้น ตาม
เอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/ 

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
 
 
 
 
  

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


กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของส่วนราชการ 

 

            
หน้าท่ี-10 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

http://www.e-report.energy.go.th/
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หน้าท่ี-11 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง)  

 
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าข้ึน  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ด้านไฟฟ้า 
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 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ ์
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการ

จะไดค้ะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 



กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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หน้าท่ี-12 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนทีพิ่จารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที ่1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 



กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของส่วนราชการ 

 

            
หน้าท่ี-13 

 

แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2557 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557 
- กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

ข้อมูลทีส่่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2557  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที ่1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร
ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ตั้ง พ้ืนที่ของอ าเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

 * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้  

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ ามันของส่วนราชการ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
 
 
 
  

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลที่เกิดข้ึนจริง
ในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ทีใ่ช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงาน
ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

http://www.e-report.energy.go.th/
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*   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช้น้ ามันจริง  (ลิตร)  
  
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าข้ึน  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ด้านน้ ามัน 
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 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

น้ ามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ 
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง มากกว่า 0 ส่วน

ราชการจะไดค้ะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
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 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนทีพิ่จารณาจากความก้าวหน้าของ
ขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที ่1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 


