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การลดพลงังาน พจิารณาจากพลงังาน 2 ชนดิ  

คอื (1) พลงังานดา้นไฟฟ้า และ (2) พลงังานดา้นน า้มนัเชือ้เพลงิ 

สว่นราชการ : ราชการบรหิารสว่นกลาง  
  (ไมร่วมราชการบรหิารสว่นกลางทีต่ัง้ในภมูภิาค และราชการบรหิารสว่นภมูภิาค) 

จงัหวดั  :  ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค (รวมราชการบรหิารสว่นกลางทีต่ัง้ในภมูภิาค) 

ลดลงรอ้ยละ 10 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่มาตรฐานการใชพ้ลงังาน (Energy Utilization 
Index; EUI) ตามสตูรการค านวณของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
กระทรวงพลงังาน  

ใหส้ว่นราชการ /จงัหวดั รายงานผลการด าเนนิงาน  
ผา่นเว็บไซด ์ www.e-report.energy.go.th ของ สนพ.  

โดยบนัทกึขอ้มลูแตล่ะเดอืนของ (1) ขอ้มลูพืน้ฐานของหนว่ยงานหนว่ยงานตามที ่สนพ. 
ก าหนดในคูม่อื และ (2) ขอ้มลูปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิและขอ้มลูปรมิาณการใชน้ า้มนั
เชือ้เพลงิจรงิ  

ก าหนดปิดระบบเพือ่ประมวลผลคะแนนการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร: ดา้นการลดพลงังาน 

เวลา 24.00 น. รอบที ่1 วนัที ่31 มนีาคม 2562 และรอบที ่2 วนัที ่30 กนัยายน 2562 

กรณีจงัหวดั ตอ้งมหีนว่ยงาน บนัทกึขอ้มลูแตล่ะเดอืนของแตล่ะรอบการประเมนิครบถว้น 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  80 ของจ านวนกลุม่เป้าหมายของการลดพลงังานชนดิน ัน้  
หากนอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ถอืวา่จงัหวดัน ัน้ ไมไ่ดร้ายงานผลการลดพลงังานชนดิน ัน้ในรอบน ัน้ 

นยิาม 

กลุม่เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

การรายงานผล 

เง ือ่นไข 

ค าอธบิายกรอบการประเมนิผล 
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ข ัน้ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

(ปรมิาณการใชล้ดลง) 
ระดบัคะแนน 

(ไฟฟ้า) 
ระดบัคะแนน 

(น า้มนัเชือ้เพลงิ) 

1. นอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00  0.5 0.5 

2. ต ัง้แตร่อ้ยละ  2.00 – 2.99 1.0 1.0 

3. ต ัง้แตร่อ้ยละ  3.00 – 3.99 1.5 1.5 

4. ต ัง้แตร่อ้ยละ  4.00 – 4.99 2.0 2.0 

5. ต ัง้แตร่อ้ยละ  5.00 – 5.99 2.5 2.5 

6. ต ัง้แตร่อ้ยละ  6.00 – 6.99 3.0 3.0 

7. ต ัง้แตร่อ้ยละ  7.00 – 7.99 3.5 3.5 

8. ต ัง้แตร่อ้ยละ  8.00 – 8.99 4.0 4.0 

9. ต ัง้แตร่อ้ยละ  9.00 – 9.99 4.5 4.5 

10. ต ัง้แตร่อ้ยละ  10 ข ึน้ไป 5.0 5.0 

ปรมิาณการใชฟ้้ามาตรฐาน  200 หน่วย 

ปรมิาณการใชฟ้้าจรงิ  185 หน่วย 

ประสทิธภิาพ =  (200 – 185) 
200 

8% 

สตูรการค านวณและเกณฑค์ะแนน  

= (ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน – ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ) 
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  

สตูรค านวณ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รอบที ่2 

การประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย 

 สว่นราชการ /จงัหวดั รายงานผลการด าเนนิงาน ผา่นเว็บไซด ์ www.e-report.energy.go.th 

 บนัทกึขอ้มลูแตล่ะเดอืนของขอ้มลูพืน้ฐานของหนว่ยงานหนว่ยงานตามที ่สนพ. ก าหนดในคูม่อื  

 บนัทกึขอ้มลูแตล่ะเดอืนของขอ้มลูปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ และขอ้มลูปรมิาณการใชน้ า้มนัเชือ้เพลงิจรงิ  

            

รอบที ่1 

ปิดระบบ 2 รอบๆ ละ 7 วนั  
เพือ่ประมวลผลคะแนนการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิเทยีบกบั 90%  ของคา่มาตรฐาน 

รอบที ่1 
31 มนีาคม 2562  

ต ัง้แตเ่วลา 24:00 น.  

รอบที ่2 
30 กนัยายน 2562  
ต ัง้แตเ่วลา 24:00 น.  

[12] 

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


ค าแนะน าในการปฏบิตักิาร 
ลดใชพ้ลงังานในภาครฐั 3 

[13] 



Log in 
ดว้ย Username  
และ Password 

หนว่ยงานด าเนนิการและรายงาน 

❶ ด าเนนิการ 

2 

❷ รายงานผล 

บนัทกึขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุเดอืน 

ระบบจะปิดการบนัทกึขอ้มลู 

ขอ้มลูทีร่ายงาน หากคลาดเคลือ่น มผีลตอ่คะแนนของหนว่ยงาน 
การปรบัปรงุขอ้มลู มผีลตอ่คะแนนประเมนิหวัหนา้สว่นราชการ 

www.e-report.energy.go.th 

รอบที ่1 :  31 มนีาคม 2562 

รอบที ่2 :  30 กนัยายน 2562 

เวลา 24:00 น.  
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ด าเนนิการลดใชไ้ฟฟ้าและน า้มนั 
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บนัทกึขอ้มลูปจัจยัและการใชไ้ฟฟ้า/น า้มนั 
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การน าขอ้มลูไปใชใ้นการค านวณ 
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สรปุ 

 เก็บขอ้มลู คา่ปจัจยั และการใชไ้ฟฟ้า/น า้มนัเชือ้เพลงิจรงิ ครบทกุเดอืน 

 ส านกังาน ก.พ.ร. มอบ สนพ. เจา้ภาพตวัชีว้ดัเร ือ่งลดใชพ้ลงังาน  

 ปีงบประมาณ 2562 ไมไ่ดเ้ป็นตวัชีว้ดัประเมนิประสทิธภิาพหนว่ยงาน ก าหนดเป็น
ตวัชีว้ดัหวัหนา้สว่นราชการ  ประเมนิ 2 รอบๆ ละ 6 เดอืน  

รอบที ่1  กนัยายน 2561–กมุภาพนัธ ์2562 และ รอบที ่2 มนีาคม 2562-สงิหาคม 2562 

 การรายงานประจ าทกุเดอืน ผา่น www.e-report.energy.go.th/ 

1. ก าหนดใหห้นว่ยงานบนัทกึขอ้มลูรายงานประจ าทกุเดอืน  

2. สนพ. ปิดระบบ 2 รอบ เพือ่ประมวลผลขอ้มลู 

3. การปิดแตล่ะรอบเร ิม่ปิดเวลา 24:00 น. มรีะยะเวลา 7 วนั  

4. รอบที ่1 วนัที ่31 มนีาคม 2562 และ รอบที ่2 วนัที ่30 กนัยายน 2562 

5. การประเมนิผลรายเดอืนใชป้รมิาณการใชจ้รงิเทยีบกบั 90% คา่มาตรฐาน 

6. จงัหวดัทีม่หีนว่ยงานรายงานขอ้มลูนอ้ยกวา่ 80% จะถอืวา่ไมร่ายงานขอ้มลู 

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

1. ส านกังานพลงังานจงัหวดั 

2. ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน โทร: 02 612 1555 ตอ่ 364 
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