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ตัวช้ีวัด 3.2     ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนขององค์กำรมหำชน 

หน่วยวัด    ลดปริมำณกำรใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมำณกำรใช้มำตรฐำน 

น้ ำหนัก     ร้อยละ 2 

ค ำอธิบำย   

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน หมายถึง การที่
องค์การมหาชนสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในองค์การมหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ 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 

สูตรกำรค ำนวณ :  

 พิจำรณำจำกร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของพลังงำน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

 สูตรกำรค ำนวณค่ำดัชนีกำรใช้พลังงำน : 

1.  ด้ำนไฟฟ้ำ 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

=(90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

 

 ก ำหนดให้  

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณ
การใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นขององค์การมหาชนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจาก
การน าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าขององค์การมหาชนนั้น 
เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ านวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน      
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เ ป็ น ต้ น  ข อ ง แ ต่ ล ะ เ ดื อ น  แ ล้ ว น า ไ ป ร า ย ง า น ผ่ า น                        
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

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

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ขององค์การ
มหาชนนั้นและมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้
ไปจริงในกิจการขององค์การมหาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้ง
หนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือนแล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

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

 ก ำหนดให้  

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นขององค์การมหาชนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจาก
การน าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงขององค์การ
มหาชนนั้น เช่น พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร 
เ ป็ น ต้ น  ข อ ง แ ต่ ล ะ เ ดื อ น  แ ล้ ว น า ไ ป ร า ย ง า น ผ่ า น                  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของ
องค์การมหาชนนั้นและมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
จริง (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะขององค์การมหาชน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ 
เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอลไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะ
ขององค์การมหาชนทุกคันในแต่ละเดือนแล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
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กรณีที่องค์การมหาชนใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊ส
โซฮอล (ใน 1 ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ ามันไบโอดีเซล 
(ใน 1 ลิตร มีน้ ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่
ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 100% นั้น การค านวณปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณ
น้ ามันเบนซิน น้ ามันดี เซล เท่านั้น ตามสูตรการค านวณ
ดังต่อไปนี้ : 

AFU =  ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล+ (0.90 x 
ปริมาณน้ ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณ
น้ ามันไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชนก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละ
หน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

1.  ด้ำนไฟฟ้ำ มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2559รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2559ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 
ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 
ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
ค านวณทีส่นพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 
 

0.0001 
- 

0.5000 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
ค านวณทีส่นพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 
5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ

ค านวณทีส่นพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
องค์การมหาชนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
หมำยเหตุ :  
1) องค์การมหาชนจะต้องได้คะแนนเต็ม (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 2559 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า 

-0.333 องค์การมหาชนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีองค์การมหาชนมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนขององค์การมหาชน โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
 
2.  ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559  

0.2500 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

21 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม

สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

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

0.0001 
- 

0.5000 

หมำยเหตุ :  
1) องค์การมหาชนจะต้องได้คะแนนเต็ม (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 2559 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่า

น้อยกว่า -0.333 องค์การมหาชนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีองค์การมหาชนมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนขององค์การมหาชน โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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แผนภำพแสดงกำรให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:  

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

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 

http://www.e-report.energy.go.th/
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2) องค์การมหาชนต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 
5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
24.00 น.  

3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละองค์การมหาชนส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2559 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละองค์การมหาชนส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น. 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก : 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ชื่อผู้ประสานงาน นายสัญญา  พิพัฒน์พรรณวงศ์ 
หมายเลขโทรศัพท ์ 0 2612 1555 ต่อ 358 
หมายเลขโทรสาร 0 2612 1374 
E-mail address sanya@eppo.go.th 
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แนวทำงกำรประเมินผล 
1. ด้ำนไฟฟ้ำ 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของ 
ปีงบประมาณ  2559  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 
- มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 
- กันยายน 2559) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในองค์การมหาชน
รับทราบและปฏิบัติ 

2) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของ
องค์การมหาชนเกี่ยวกับการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  2559 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหน้าองค์การมหาชน 

 ข้อมูลที่องค์การมหาชนรายงานการติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2559 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึก
ผ่าน www.e-report.energy.go.thตามที่ สนพ. ออกแบบ
ไว้ ซึ่ งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือล าดับครั้ งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล าดับ  

  

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

  เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 

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
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า
ประจ าปีงบประมาณ 
2559ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 

 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานขององค์การมหาชนเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 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 างานขนาดพ้ืนที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พ้ืนที่ของ
อ าเภอที่ตั้ง พ้ืนที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานขององค์การ
มหาชนตามข้อ 1) ที่องค์การมหาชนรายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

 
  * เ มื่ อ อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ  ผ่ า น           

www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะ
ค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละองค์การ
มหาชน ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้ง
โปรแกรมไว้ 

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
นั้น สนพ.ได้จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน 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 
 

 ให้องค์การมหาชนปฏิบัติและศึกษาตาม“คู่มือการจัดท า
ข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ้น 
ตามเอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download 
ได้ที ่ 

www.e-report.energy.go.th/eui2559/handbook/ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

  เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคะแนนที่ 2.1= 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์การ

มหาชน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 

2559  
ใน www.e-report.energy.go.th 

ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 

คะแนน 
ข. ครบทั้ง 12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการขององค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจการขององค์การมหาชน ตามข้อ 1) ที่องค์การมหาชน
รายงานให้  ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่  30 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 9  โ ด ย บั น ทึ ก ผ่ า น  www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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  เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคะแนนที่ 2.2= 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟา้ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 

2559  
ใน www.e-report.energy.go.th 

ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง 12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

  

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจำกแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่  สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานขององค์การ
มหาชน ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่องค์การมหาชน
รายงานให้  ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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-0.200 ถึง -0.333 www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี้ วั ดประสิทธิภาพการใช้ ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-

ชั่วโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

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

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่  สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่  สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคะแนนที่ 3-4-5= 1.5000 คะแนน 

  
 

กำรให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ด้ำนไฟฟ้ำ 
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 

  หมำยเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้าน

การใช้ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขตให้ใช้วิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ 

- กรณีท่ีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 
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องค์การมหาชนจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน 
เท่ากับ 1.5000 คะแนน 

  
 วิธีกำรให้คะแนนขององค์กำรมหำชนที่มีหลำยหน่วยงำน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององค์การ
มหาชน 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และองค์การ
มหาชนที่ตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานขององค์การมหาชน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานขององค์การมหาชนได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององค์การ
มหาชน 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนขององค์กำรมหำชนทั้งหมด 
จ ำนวนหน่วยงำนขององค์กำรมหำชนทั้งหมด 

 
หมำยเหตุ : 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้องค์การมหาชนสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่ำงเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้องค์การมหาชนจัดเตรียมไว้ ณ องค์การมหาชนเพื่อ
พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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แนวทำงกำรประเมินผล : 

2. ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2559 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2558 - 
มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 
- กันยายน 2559) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

ข้อมูลที่องค์การมหาชนรายงานการติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2559 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับท่ีองค์การมหาชนบันทึกการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

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
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนี
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานขององค์การมหาชนเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
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2559 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 

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

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

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานขององค์การ
มหาชน ตามข้อ 1) ที่องค์การมหาชนรายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

* เมื่อองค์การมหาชนบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐานของแต่ละองค์การมหาชน 
ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

  เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคะแนนที่ 2.1= 0.2500 คะแนน 
 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ ามันขององค์การ

มหาชนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559 ใน www.e-

report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

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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2.2  มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ ามัน
เ ชื้ อ เ พลิ ง ที่ ใ ช้ จ ริ ง 
( ลิ ต ร )  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2559 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2558 ถึ ง เ ดื อ น
กันยายน 2559 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่องค์การมหาชนได้ซื้อและใบสั่ง
จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะขององค์การมหาชน
ทุกคันในแต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใช้จริงในยานพาหนะ
ขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นข้อมูล
ทีเ่กิดข้ึนจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะขององค์การมหาชน ตามข้อ 1) ที่องค์การมหาชน
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 
2559 โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  
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  เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้
น้ ามัน 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559  

ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง 12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

*   องค์การมหาชนจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) 
ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5 

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจำกแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานขององค์การ
มหาชน ตามข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่องค์การมหาชน
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

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 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่ สนพ. 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคะแนนที่ 3-4-5= 1.5000 คะแนน 
กำรให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ด้ำนน้ ำมัน 

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 

หมำยเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หากEUI ด้าน

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขตให้ใช้วิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ 

กรณีท่ีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 
องค์การมหาชนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 

  
 วิธีกำรให้คะแนนขององค์กำรมหำชนที่มีหลำยหน่วยงำน 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององค์การ
มหาชน 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และองค์การ
มหาชนที่ตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานขององค์การมหาชน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่1 ถึง 5  
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(2) น าคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานขององค์การมหาชนได้รับการ
ประเมินมารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององค์การ
มหาชน 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนขององค์กำรมหำชนทั้งหมด 
จ ำนวนหน่วยงำนขององค์กำรมหำชนทั้งหมด 

หมำยเหตุ : 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้องค์การมหาชนสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่ำงเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้องค์การมหาชนจัดเตรียมไว้ ณ องค์การมหาชนเพื่อ
พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

    


