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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
 

คําอธิบาย :    
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด จะพิจารณาจากความ

ครบถวนของขอมูลเชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาที่ใช เปนตน ที่จัดเก็บในฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการประหยัด
พลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/
แนวทางการประหยัดพลังงาน และการดําเนินงานตามแผนงาน/มาตรการไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่สวน
ราชการสามารถลดการใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ 2549 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ 2546   

• พิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 

 1. ดานไฟฟา  ใหน้ําหนักรอยละ 1 
 2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหน้ําหนักรอยละ 1 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) ระดับ
คะแนน ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 

โดยท่ี : 
 1.  ดานไฟฟา 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา 
ขั้นตอนที่ 3 ประหยัดไฟฟาได เทากับรอยละ 0  
ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
ขั้นตอนที่ 5 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป  

หรือ รอยละ 15 ขึ้นไป หากหนวยงานนั้นทีปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ 2548 เพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2546  
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 2.  ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน 
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดน้ํามัน  
ขั้นตอนที่ 3 ประหยัดน้ํามันได เทากับรอยละ 0  
ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 
ขั้นตอนที่ 5 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป  

หรือ รอยละ 15 ขึ้นไป หากหนวยงานนั้นทีปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ 2548 
เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2546 

   
สูตรการคํานวณ : 
 

 1. รอยละของปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดได เทากับ 
 

 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) – 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2549 (หนวย)           x 100 

ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) 
 

 
 2. รอยละของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีประหยัดได  เทากับ 
 

 
                                  ปรมิาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 2546 (ลิตร) –  
                                  ปรมิาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 2549 (ลิตร)           x 100 

ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 2546 (ลิตร) 

 

เหตุผล :  
 ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชมุเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบยุทธศาสตร   การแกไขปญหาดาน
พลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 -15 เทียบกับ
ปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของปงบประมาณ 2546    
 
เงื่อนไข :  

สําหรับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จะ
ใชขอมูลของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่สวนราชการไดรายงานผลผาน 
www.e-report.energy.go.th ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ว 23 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548  
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 

 
สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
โทร.  0 2612 1555 ตอ 351-380  
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แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
ประกอบดวย 2 สวน คือ 
 

 1.1 ใชขอมูลการใชพลังงานที่สวนราชการไดรายงานผลผาน  www.e-report.energy.go.th ของ สวน
อนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ 
นร 1201/ว 23 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 โดยพิจารณาในแตละขั้นตอนดังนี้ 
 

  ข้ันตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
 

   หมายถึง ใหสวนราชการบันทึกขอมูลใน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว โดยขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2546 และป 2549 ตองครบถวน 100%  
 

   เวนแต สวนราชการที่ไมมีฐานขอมูลปงบประมาณ 2546 ตามลักษณะที่กําหนดใน ขอ 
4.2 แหงขอ 4 เง่ือนไข สวนราชการนั้นจะตองมีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2548 และป 2549 ตอง
ครบถวน 100% 
 

 
 
  ข้ันตอนที่ 2 ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา 
   หมายถึง ใหสวนราชการบันทึกเกี่ยวกับการทบทวนแนวทางประหยัดไฟฟา/น้ํามัน ใน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว เชน ไดมีการประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ .... ที่ประชุมมีมติ
ให......... หรือ ที่ประชุมเห็นวามาตรการป 2548 ครบถวนครอบคลุมดีแลว จึงมีมติใหปฏิบัติตามมาตรการเดิมตอไปโดย
เครงครัด เปนตน 
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แนวทางการประเมินผล 

 
 

 1.2 ใชขอมูลรายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามคํารับรอง  (Self Assessment Report: SAR) 
ที่สวนราชการรายงานตอ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยเอกสารประกอบดวย 
 

• รายงานการประชุมเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน 
• แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2549 ที่ไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ ซึ่งควรประกอบดวย 

แนวทางและ/หรือมาตรการการประหยัดพลังงาน การคาดการณปริมาณการใชพลังงานในกรณีไม
มีการมาตรการใดๆ และเมื่อดําเนินงานตามแนวทางและ/หรือมาตรการในปงบประมาณ 2549 
แนวทางการติดตามตรวจสอบ การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหาและอุปสรรค แนวทางการ
ประเมินผล รายงานการติดตามผลรอบครึ่งปและหนึ่งป รายงานการปรับเปล่ียนแนวทาง
ดําเนินการการกรณีที่ผลที่ไดไมเปนไปตามเปาที่คาดหวัง 

• ในกรณีที่ดําเนินการตอจากแผนปงบประมาณ 2548 ตองมีเอกสารแสดงถึงการทบทวนมาตรการ 
ซึ่งประกอบดวย การเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ลดไดจริงกับปริมาณที่คาดหวังวาจะลดไดตาม
มาตรการในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549  (ในกรณีที่แผนปงบประมาณ 2548 ไมมี
การคาดการณในสวนนี้ไว ใหหนวยงานทําการคาดการณทันทีและทําการเปรียบเทียบในเดือนที่
เหลือ) การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน ปญหาและอุปสรรค วิธีการปรับปรุงแนวทางดําเนินการและ/
หรือมาตรการเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว รายงานการติดตามผลรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

• คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน (ในกรณีดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2548 สามารถใชคําส่ัง
แตงตั้งของปงบประมาณ 2548) 

• บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
• เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
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แนวทางการประเมินผล 
 

 หมายเหต ุ:  
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสวนราชการสรุปผลการดําเนินงาน 
พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย  สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสง
ให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสวนราชการจัดเตรียมไว ณ สวนราชการเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูล
เพ่ิมเติม    
   

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ  
 

2.1 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
2.2 ผูจัดเก็บขอมูล 
2.3 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ 
 

3. การสังเกตการณ  
 

3.1 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
• ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ

ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก 
1 เดือน 

• ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

• ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปล่ียนแปลงลงใน
ระบบฐานขอมูล 

• ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สวนราชการมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

3.2 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
3.4 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
4. เงื่อนไข 

 

4.1 การประเมินผลประหยัดไฟฟา/นํ้ามันของสวนราชการ  
 

 สวนราชการ สวนกลาง ประเมินหนวยงานระดับกรม และรวมหนวยงานยอยในสังกัดของกรม
เฉพาะที่ไมไดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง ทั้งหมด ทั้งที่มีที่ต้ังอยูใน
สวนกลางและภูมิภาค 

 

 สวนราชการ สวนจังหวัด ประเมินระดับจังหวัด ซึ่งรวมหนวยงานยอยทั้งหมดในสังกัดจังหวัด และ
รวมหนวยงานยอยทั้งหมดในสังกัดของกรมสวนกลาง เฉพาะที่ไดต้ังขึ้น
ตามกฎกระทรวง แตมีที่ต้ังปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น 

 



(ฉบับราง)                                                                กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                  
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4.2 กรณีที่สวนราชการ ไมมีฐานขอมูลปงบประมาณ 2546 ใหสวนราชการใชขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันของปงบประมาณ 2548 เปนปฐานแทนปงบประมาณ 2546 แทน ทั้งนี้ตองมีเหตุผล เชน  

 

• ไดรับการจัดตั้งภายหลังปงบประมาณ 2546  
• เพ่ิงแยกหรือจัดเก็บปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ดวยตนเอง ภายหลังปงบประมาณ 2546 เชน การ

แยกมิเตอร  แยกสํานักงานจากหนวยงานอื่น หรืออ่ืนๆ 
• มีเหตุสุดวิสัยเปนเหตุใหขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2546 เอกสารชํารุด สูญหาย 

เชน ไฟไหม น้ําทวม  ในปนั้น เปนตน 
 

 4.3 กรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของปงบประมาณ 2549 ของสวนราชการใด เปล่ียนแปลงจากปฐาน 
โดยเพิ่มข้ึนต้ังแตรอยละ 15 ข้ึนไป ซึ่งเปนระดับที่มีนัยสําคัญ ใหสวนราชการนั้นแจงหรือแสดงเหตุผลในรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ที่สวนราชการรายงานตอ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีรายละเอียดที่พอเพียงตอการพิจารณาความ
เหมาะสมของเหตุผลที่ทําใหปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของปงบประมาณ 2549 เพ่ิมขึ้น เชน 

 

• มีการเปล่ียนโครงสรางหรือภารกิจของหนวยงาน (ระบุรายละเอียด) 
• ภารกิจเพ่ิมขึ้น (ระบุรายละเอียด) 
• ติดตั้งอุปกรณสําหรับดําเนินภารกิจเพ่ิมเติม (ระบุรายละเอียด) สรางอาคารใหม (ระบุรายละเอียด)  

 
5. เกณฑการใหคะแนนขั้นตอนที่ 1 (ความครบถวนของฐานขอมูล) = 1 คะแนน 
 

คะแนนเต็ม 1 คะแนน พิจารณา 2 สวน คือ (1) ดานไฟฟา = 0.5 คะแนน และ (2) ดานน้ํามัน = 0.5 คะแนน 
 ใชขอมูลจากที่สวนราชการบันทึกใน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว  
 

5.1 สวนราชการ สวนกลาง 
 

(1) ตองมีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2546 และป 2549 ตองครบถวน 100%  
(2) สําหรับ สวนราชการที่ไมมีฐานขอมูลปงบประมาณ 2546 ตามลักษณะที่กําหนดใน ขอ 4.2 แหง

ขอ 4 เง่ือนไข สวนราชการนั้น ตองมีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2548 และ
ป 2549 ครบถวน 100%  

(3) สวนราชการที่มีขอมูลตามขอ 5.1 (1) หรือ (2) ไมครบ 100% = 0 คะแนน 
 

5.2 สวนราชการ สวนจังหวัด 
 

(1) พิจารณาขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2546 และป 2549 ของหนวยงาน
ทั้งหมดในสังกัดจังหวัด และของหนวยงานท้ังหมดในสังกัดของกรมสวนกลางแตมีที่ต้ัง
ปฏิบัติงานในจังหวัด ที่ครบถวน 100%  

(2) สําหรับ สวนราชการที่ไมมีฐานขอมูลปงบประมาณ 2546 ตามลักษณะที่กําหนดใน ขอ 4.2 แหง
ขอ 4 เง่ือนไข พิจารณาสวนราชการที่มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2548 
และป 2549 ที่ครบถวน 100% 

 
 



(ฉบับราง)                                                                กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                  
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2549 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2549  หนาท่ี   8 

แนวทางการประเมินผล 
(3) เกณฑการพิจารณาคะแนน เปนไปตามสัดสวนดังนี้ 

 

ดานไฟฟา 
 

 
จํานวนหนวยงานที่มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา  

ปงบประมาณ 2546 (หรือ 2548) และ ปงบประมาณ 2549 ครบ 100% 
 

จํานวนหนวยงานหนวยงานทั้งหมดในสังกัดจังหวัด + จํานวนหนวยงานทั้งหมด 
ในสังกัดสวนกลางแตมีที่ต้ังปฏิบัติงานในจังหวัด 

 

ดานนํ้ามัน 
 

 
จํานวนหนวยงานที่มีขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน 

ปงบประมาณ 2546 (หรือ 2548) และ ปงบประมาณ 2549 ครบ 100% 
 

จํานวนหนวยงานหนวยงานทั้งหมดในสังกัดจังหวัด + จํานวนหนวยงานทั้งหมด 
ในสังกัดสวนกลางแตมีที่ต้ังปฏิบัติงานในจังหวัด 

 

 
6. เกณฑการใหคะแนนขั้นตอนที่ 2 (ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน) = 1 คะแนน 
 

(1) พิจารณาเกี่ยวกับการทบทวนแนวทางประหยัดไฟฟา/น้ํามัน ใน www.e-report.energy.go.th ตามที่ 
สนพ. ออกแบบไว เชน ไดมีการประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ... ที่ประชุมมีมติให..... หรือ ที่ประชุมเห็นวา
มาตรการป 2548 ครบถวนครอบคลุมดีแลว จึงมีมติใหปฏิบัติตามมาตรการเดิมตอไปโดยเครงครัด เปนตน 

(2) พิจารณาจากเอกสารประกอบการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามคํารับรอง  (Self Assessment 
Report: SAR) ที่สวนราชการรายงานตอ สํานักงาน ก.พ.ร. 

(3) เกณฑการพิจารณาคะแนน เปนไปตามสัดสวนดังนี้ 
 

ดานไฟฟา/นํ้ามัน 
 

 
จํานวนหนวยงานที่มีการทบทวนแนวทางประหยัดไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2549 ครบ 100% 

 

จํานวนหนวยงานหนวยงานทั้งหมดในสังกัดจังหวัด + จํานวนหนวยงานทั้งหมด 
ในสังกัดสวนกลางแตมีที่ต้ังปฏิบัติงานในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 0.5 

X 0.5 



(ฉบับราง)                                                                กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                  
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2549 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2549  หนาท่ี   9 

แนวทางการประเมินผล 
7. เกณฑการใหคะแนนขั้นตอนที่ 3-5 (ผลประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน) = 3 คะแนน 

 

คะแนนรวม 3 คะแนน พิจารณา 2 สวน คือ  
(1)  ปริมาณการลดใชไฟฟา  = 1.5 คะแนน  
(2)  ปริมาณการลดใชน้ํามัน  = 1.5 คะแนน 
• ใชขอมูลจากที่สวนราชการบันทึกใน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว  
• ตองไดรับเกณฑการใหคะแนนขั้นตอนที่ 1 (ความครบถวนของฐานขอมูล) ดานไฟฟาผาน 0..25 คะแนน 

และ ดานน้ํามันเชื้อเพลิง ผาน 0.25 คะแนน 
• หนวยงานที่มีการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2548 ลดลง เมื่อเทียบกับปฐาน จะได 1.5/1.5 คะแนน เมื่อ

ผลลดใชไฟฟา/น้ํามัน มากกวารอยละ 10 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน 
• หนวยงานที่มีการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2548 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปฐาน จะได 1.5/1.5 คะแนน 

เมื่อผลลดใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2549 ตองมากกวารอยละ 15 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน  
• หนวยงานที่ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2548 ไมสมบูรณ  เปนเหตุใหไมสามารถประเมินผล

การใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2548 ไดวา เพ่ิมขึ้น หรือ ลดลง จะประเมินผลหนวยงานนั้นได 1.5/1.5 
คะแนน เมื่อผลลดใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ 2549 ตองมากกวารอยละ 15 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน  

• สวนราชการสวนจังหวัด ใชขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน รวมหนวยงานยอยทั้งหมดในสังกัดจังหวัด 
และรวมหนวยงานยอยทั้งหมดในสังกัดของกรมสวนกลาง เฉพาะที่ไดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง แตมีที่ต้ัง
ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น 

 
 7.1 พิจารณารอยละของปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดได เทากับ 
 
 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) – 
                               ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2549 (หนวย)           x 100 

ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 ประหยัดไฟฟาได เทากับรอยละ 0   =  0.5 คะแนน 
ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5  =  0.5 คะแนน 
ขั้นตอนที่ 5 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป  

 หรือ มากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 15 ขึ้นไป หากหนวยงานนั้นมี
ปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ 2548 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ 2546 

  
 

 =  0.5 คะแนน 

 
 

หมายเหต:ุ การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5 เปนระบบอัตรากาวหนา (Progressive Rate) 
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 7.2 พิจารณา รอยละของน้ํามันท่ีประหยัดได  เทากับ 
 

 

                                  ปรมิาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 2546 (ลิตร) –  
                                  ปรมิาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 2549 (ลิตร)           x 100 

ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 2546 (ลิตร) 

ขั้นตอนที่ 3 ประหยัดไฟฟาได เทากับรอยละ 0   =  0.5 คะแนน 
ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5  =  0.5 คะแนน 
ขั้นตอนที่ 5 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป  

 หรือ มากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 15 ขึ้นไป หากหนวยงานนั้นมี
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ 2548 เพ่ิมขึ้น เมื่อ
เทียบกับปงบประมาณ 2546 

  
 

 =  0.5 คะแนน 

 
 

หมายเหต:ุ การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5 เปนระบบอัตรากาวหนา (Progressive Rate) 

 
 
 

 

ตัวอยาง: 
ถาหนวยงาน A สามารถลดใช
ไฟฟาป 2549 ได รอยละ 9.30 
 
หนวยงาน A จะไดรับคะแนน
ในขั้นที่ 3-5  
เทากับ 0.50+0.50+0.43  
รวม 1.43 คะแนน 
 
แตหาก ผลการใชไฟฟาป 
2548 เพ่ิมขึ้น  
หนวยงาน A จะไดรับคะแนน 
ในขั้นที่ 3-5  
เทากับ 0.50+0.50+0.22  
รวม 1.22 คะแนน 



(ฉบับราง)                                                                กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                  
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2549 
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8. ตัวอยางการใหคะแนน (สวนจังหวดั) 

 

 
 

 




