
ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตาม
มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

รายละเอยีดตวัชีว้ดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามตวัชีว้ดั 
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[2] 

มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

สตูรความส าเร็จ 

ขอ้มลูคอืหวัใจ 

กรอกครบ ผา่นแน ่

ประหยดัได ้ มรีางวลั 



[3] 

มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

ความรว่มมอืทีผ่า่นมา 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานสว่นราชการ ปีงบประมาณ 2554-2557 
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ลา้นลติร 

ลดการใชไ้ฟฟ้า 3% 5% 10% 
เทยีบปี 54 

ลดการใชน้ า้มนั 13% 30% 40% 
เทยีบปี 54 



จดัการใช ้

น า้มนัเชือ้เพลงิ 

 

และ ไฟฟ้า 

 

ภายในองคก์าร 

เหตผุลและความจ าเป็น 

สว่นราชการ 

จงัหวดั 

อดุมศกึษา 

ต ัง้แต ่

1 ต.ค. 58 

ถงึ 

30 ก.ย. 59 

 

 

 

[4] 

ประเทศไทยมไิดม้แีหลง่
พลงังานเชงิพาณิชย์
ภายในประเทศมากพอกบั
ความตอ้งการ ท าใหต้อ้ง
พึง่พาพลงังานจาก
ตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ ่
ปจัจบุนัมลูคา่การน าเขา้สงู

ถงึ 2 ลา้นลา้นบาทตอ่ปี 
และมอีตัราเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 

4.5 ตอ่ปี หากลดปรมิาณ
การใชล้งได ้ก็จะสง่ผลให้
เงนิทนุทีต่อ้งส ารองไวส้รา้ง
ความม ัน่คงทางพลงังาน
ปรบัลดลงดว้ย น าเงนิไป
พฒันาประเทศดา้นอืน่ๆ  

Who? What? When? Why? 

มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า/น า้มนั 
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ  
ของคา่มาตรฐาน 

ลดลง 
10% 



[5] 

พจิารณาจากรอ้ยละเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของพลงังาน 2 ชนดิ คอื  

[1] ดา้นไฟฟ้า              และ   [2] ดา้นน า้มนัเชือ้เพลงิ   

ดชันชีีว้ดั
ประสทิธภิาพ 
การใชพ้ลงังาน 
Energy Utilization  

Index, EUI 

(            ของปรมิาณการใชพ้ลงังาน                      )  
                (ปรมิาณการใชพ้ลงังาน          )  

ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิ 

มาตรฐาน 
จรงิ 

90%  
– 

เป้าหมาย ลดใชพ้ลงังานลงอยา่งนอ้ย 10% หรอืใชไ้มเ่กนิ 90% ของปรมิาณการใชม้าตรฐาน   

มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

สตูรการค านวณ 



[6] 

มหีนว่ยงานมากกวา่ 30 
รบัคะแนนสว่นเพิม่อกี 0.05 เทา่ 

แตข่อ้มลูตอ้งครบรอ้ยละ 80 ของ

จ านวนหนว่ยงานท ัง้หมด  

สว่นราชการตาม (2) แตป่ฏบิตังิานอยูใ่นภมูภิาค  
การรายงานผลการด าเนนิงานและการประเมนิผลของสว่นราชการน ัน้ๆ  
ใหร้ายงานผลการด าเนนิงานไปรวมกบัจงัหวดัทีต่ ัง้อยูน่ ัน้ 

   

มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

การจดักลุม่หนว่ยงาน 



ระดบั 2  
เป็นขอ้มลูพืน้ฐาน 
และขอ้มลูการใช้

พลงังานจรงิ 

ตอ้งไดค้ะแนน
เต็ม (เทา่กบั 
0.5000)  
จงึจะไดร้บัการ
ประเมนิผลระดบัที ่
3, 4 และ 5 

[7] 

หมายเหต ุ ส านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงังาน  
 โดยใชข้อ้มลูทีส่ว่นราชการไดร้ายงานผลผา่น www.e-report.energy.go.th เทา่น ัน้  

มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

ระดบัคะแนนตวัชีว้ดั ปี 59 

Paperless 

ระดบั 3,4,5  
เป็นผลจากสตูร
ค านวณและเทยีบ
บญัญตัไิตรยางศ ์



[8] 

❶ ด าเนนิการ ❷ รายงานผล 

มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

สรปุสิง่ทีต่อ้งท า 



[9] 

หลอดไฟ LED 

ปรบั EUI 
เขม้ขน้ขึน้ 

เครือ่งปรบัอากาศ Inverter 

มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นราชการ 

ความรว่มมอือนาคต 

น ารอ่ง  
Energy Service 

Company  

 

สง่เสรมิอปุกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าประสทิธภิาพสงู 

ส ารวจ/เปลีย่น 

www.e-report.energy.go.th 

2559 2560 



สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
โทร: 02 612 1555 ตอ่ 364 หรอื 358 

ศกึษารายละเอยีดเกณฑเ์งือ่นไขและวธิรีายงาน  
โดยสามารถดาวนโ์หลดจาก 

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

รวมพลงัราชการไทย ลดใชพ้ลงังาน 


