
รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

เกณฑ์ประเมินผลตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

3
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3.	 เกณฑ์ประเมินผลตามมาตรการประหยัด

	 พลังงานของส่วนราชการ	ปีงบประมาณ

	 พ.ศ.	2557

นำ้าหนัก	:	ร้อยละ	5

ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและนำ้ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
มีผลการใช้ไฟฟ้าและนำ้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของพลังงาน	2	ชนิด	คือ

 1.  ด้านไฟฟ้า  

 2.  ด้านนำ้ามันเชื้อเพลิง  

ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

คะแนนเต็ม

5.000
คะแนน

ด้านไฟฟ้า

คะแนนเต็ม

2.500
คะแนน

ด้านนำ้ามัน

เชื้อเพลิง

คะแนนเต็ม

2.500
คะแนน

“ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ 2557 ลงให้ ได้

อย่างน้อย 10% ของค่ามาตรฐาน”

“ลดปริมาณการใช้น�้ามัน
ในปีงบประมาณ 2557 ลงให้ ได้

อย่างน้อย 10% ของค่ามาตรฐาน”

เกณฑ์การให้คะแนน	:

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที ่
ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละ
หน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสำาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
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สูตรการคำานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน	:	ไฟฟ้า

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy Utilization Index, EUI)

(90%	ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน)	-	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

=

 1 มีการติดตามและรายงานผลการดำาเนินการตามมาตรการประหยัด 
  พลงังานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2556 - 
  มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) 
  ตามรูปแบบที่ สนพ. กำาหนด

 2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการประเมินปริมาณการใช้ 
   ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดชันกีารใช้ไฟฟ้าประจำาปีงบประมาณ 2557 
   ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ี สนพ. กำาหนด ได้แล้วเสรจ็และครบถ้วน  
   12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

  2.2 มีการรายงานข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จรงิ (kWh; กโิลวตัต์ - 
   ชัว่โมง) ประจำาปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดอืน นบัตัง้แต่ 
   เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

 3 มีผลการคำานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำาปีงบประมาณ 2557  
  ตามสูตรการคำานวณที่ สนพ. กำาหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง  
  -0.333

 4 มีผลการคำานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำาปีงบประมาณ 2557  
  ตามสูตรการคำานวณที่ สนพ. กำาหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง  
  -0.199

 5 มีผลการคำานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำาปีงบประมาณ 2557  
  ตามสูตรการคำานวณที่ สนพ. กำาหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090

  ในกรณีที่ผลการคำานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 

  ส่วนราชการจะได้คะแนนระดบัท่ี 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 จะนำาไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน 
  คะแนน

 3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคำานวณที่ สนพ. กำาหนด 
  มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน

 4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 

  ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 

  ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 

  ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จำานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)

l	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีควรจะเป็นของ 
   ส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง  
   30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดทำาขึ้น 
   จากการนำาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้า 
   ของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จำานวน 
   บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   ของแต ่ล ะเดือน แล้วนำ 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 จำานวนหน่วย 
 (kWh; กโิลวตัต์-ชัว่โมง) ไฟฟ้าท่ีใช้ไปจรงิในกจิการของส่วนราชการ ตัง้แต่ 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  
   รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ 
   ไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าเรยีกเกบ็แต่ละเดอืน แล้วนำาไป 
   รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให ้
   ครบ 12 เดือน

กำาหนดให้
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สูตรการคำานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน	:	ด้านนำ้ามันเชื้อเพลิง

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI)

(90%	ของปริมาณการใช้นำ้ามันมาตรฐาน)	-	ปริมาณการใช้นำ้ามันจริง

ปริมาณการใช้นำ้ามันจริง

=

 1 มีการติดตามและรายงานผลการดำาเนินการตามมาตรการประหยัด 
  พลังงานด้านนำ้ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน  
  (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - 
  กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กำาหนด

 2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการประเมินปริมาณการใช้ 
   นำ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง 
   ประจำาปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ.  
   กำาหนด ได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน 
   ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

  2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร)  
   ประจำาปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน 
   ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

 3 มีผลการคำานวณ EUI ด้านการใช้นำา้มนัเชือ้เพลงิ ประจำาปีงบประมาณ 2557 
  ตามสูตรการคำานวณที่ สนพ. กำาหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง 
  -0.333

 4 มีผลการคำานวณ EUI ด้านการใช้นำา้มนัเชือ้เพลงิ ประจำาปีงบประมาณ 2557  
  ตามสูตรการคำานวณที่ สนพ. กำาหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง 
  -0.199

 5 มีผลการคำานวณ EUI ด้านการใช้นำา้มนัเชือ้เพลงิ ประจำาปีงบประมาณ 2557 
  ตามสูตรการคำานวณที่ สนพ. กำาหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090

  ในกรณีที่ผลการคำานวณ EUI ด้านการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 

  ส่วนราชการจะได้คะแนนระดบัท่ี 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) ประมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของ 
   ส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง  
   30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดทำาขึ้นจาก 
   การนำาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง 
   ของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ (ตาราง 
   กิโลเมตร) จำานวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน  
   แล้วนำาไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th  
   ให้ครบ 12 เดือน

l	 90% ของปรมิาณการใช้ ตวัเลขประมาณการใช้นำา้มนัเชือ้เพลงิทีค่วรจะเป็น (SFU) 
 น�้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน  ของส่วนราชการนัน้และมกีารใช้นำา้มนัเชือ้เพลงิลดลง 
 (ลติร) อย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 
   20 มีนาคม 2555

l	 ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจริง Actual Fuel Utilization; AFU จำานวนนำา้มนัเชือ้เพลิง 
 (ลิตร) (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2557  
   รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน แก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล 
   และก๊าซธรรมชาต ิ (NGV) โดยรวบรวมจำานวนหน่วย 
   ของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการ 
   ทุกคันในแต่ละเดือน แล้วนำาไปรายงานผ่าน  
   www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

   กรณท่ีีส่วนราชการใช้นำา้มนัเชือ้เพลิงทางเลือก ได้แก่ 
   แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีนำ้ามันเบนซินอยู่ 90%)  
   นำ้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีนำ้ามันดีเซลอยู่ 95%)  
   และก๊าซธรรมชาต ิ (NGV) ท่ีใช้แทนเบนซนิหรอืดเีซล 
   100% นัน้ การคำานวณปรมิาณการใช้นำา้มนัเชือ้เพลิง 
   ระบบจะประมวลผลเฉพาะจำานวนปริมาณนำ้ามัน 
   เบนซิน นำ้ามันดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการคำานวณ 
   ดังต่อไปนี้ :

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

กำาหนดให้

*
ปรับปรุงวิธีรายงานนำ้ามัน	เนื่องจาก

นำ้ามันดีเซลท่ีมีจำาหน่ายในปัจจุบัน	

เป็น	“ไบโอดีเซล	B3	-	5”

จึงให้นำาปริมาณนำ้ามันดีเซลไปบันทึก	

ในช่วง	“ไบโอดเีซล”	เพยีงช่องเดยีว


