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1. ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตร ีตวัชีว้ดัเพือ่การปฏริปู
หวัหนา้หนว่ยราชการและหนว่ยราชการเชงิ
ผลสมัฤทธิ ์

2. แนวทางการประเมนิดา้นการลดพลงังาน 

3. แนวทางการปฏบิตัแิละรายงานผลปฏบิตั ิ

4. ตวัอยา่งการรายงาน และสรปุ 

ประเด็นน าเสนอ 



ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตร ี 
ตวัชีว้ดัเพือ่การปฏริปูหวัหนา้
หนว่ยราชการและหนว่ย
ราชการเชงิผลสมัฤทธิ ์1 
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ประเด็นน าเสนอ 
ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตร ีในคราวประชุมคณะรฐัมนตร ี1 ส.ค. 60 

ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิและอืน่ๆ  
 ใหท้กุสว่นราชการด าเนนิการการพัฒนาและปรับปรงุการท างานภายในหน่วยงานของตนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ อยา่งนอ้ย
เดอืนละ 1 งานหรอืกจิกรรม โดยเฉพาะงานบรกิารประชาชน เชน่ การลดปรมิาณเอกสาร การลดการใชพ้ลังงาน การลดภาระ
งบประมาณ การลดขัน้ตอนการท างานและปรมิาณงานทีซ่ ้าซอ้น การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน การแกไ้ขปัญหา
ทจุรติ การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน และใหก้ าหนดแนวทางการรายงานความคบืหนา้และตัวชีว้ดัการประเมนิผล
การด าเนนิงานเพือ่ใหส้ว่นราชการรายงานผลทกุเดอืน และใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ประเมนิผลการปฏบัิตติามขอ้สัง่การนีข้องสว่น
ราชการทกุ 3 เดอืน เพือ่เสนอตอ่รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) ตอ่ไป  

 ส านักงาน ก.พ.ร. จ าแนกกลุม่การพัฒนาการท างาน ดังนี ้

 การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน  

เชน่ การลดขัน้ตอนการท างานในการอนุมัต/ิอนุญาต การลดระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การใหบ้รกิาร การบรกิารประชาชน ผา่นระบบออนไลน ์การลดขัน้ตอนการรับเรือ่ง
รอ้งเรยีนรอ้งทกุขข์องประชาชน การลดการเรยีกส าเนาเอกสาร เป็นตน้ 

 การบรูณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงาน/ภาคสว่นอืน่ 

เชน่  การจัดท าขอ้ตกลง/ความรว่มมอืในการด าเนนิงานรว่มกันระหวา่งสว่น
ราชการ การประสานพลังประชารัฐ  

 การป้องกนั/แกไ้ขปญัหาดา้นทจุรติ 

เชน่ การช าระคา่ธรรมเนยีมดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์การใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในโครงการของภาครัฐ 

 การเพิม่ประสทิธภิาพของสว่นราชการ 
เชน่ การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้การบรหิารการประชมุดว้ย e-
meeting การพัฒนาระบบการสือ่สารภายในสว่นราชการ 

 การประหยดัทรพัยากร  

 เชน่ การลดปรมิาณเอกสาร/จ านวนเอกสาร การลดการใชพ้ลังงาน การประหยัด
น ้า การลดภาระงบประมาณ เป็นตน้ 

 

ส านกังาน ก.พ.ร. 

นร 1207.4/234  
ลว. 25 ก.ค. 60 ส านกัเลขาธกิาร

นายกรฐัมนตร ี

นร 0405/9157  
ลว. 25 ส.ค. 60 

  

 นร 12000/ว20 ลว. 28 ก.ย. 60 
(1) ลดพลงังาน 

(2) ลดกระดาษ 

(3) ประหยดังบประมาณ 

(4) ระบบสารสนเทศ 

(5) ปราบปรามทจุรติ 

(6) บรูณาการผลงาน 

เป็นคะแนนพเิศษ 
 แตง่ต ัง้ 
 จา่ยคา่ตอบแทน 
 โยกยา้ย 

บงัคบั 6 เร ือ่ง  

ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตร ี 25 ส.ค. 60 



แนวทางการประเมนิ 
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การตดิตามและประเมนิผลของ ก.พ.ร. 

 บงัคบั 6 เร ือ่ง ตามขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตร ีวนัที ่25 ส.ค. 2560 โดยมเีง ือ่นไข ดงันี ้
 การลดพลงังาน เป็นการประเมนิการใชไ้ฟฟ้าและน า้มนั  โดยมสี านกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นเจา้ภาพ  
 ลดลงรอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐาน (ทกุเดอืน) ใหเ้ร ิม่ด าเนนิงานต ัง้แตเ่ดอืน ต.ค. 60  
 และใหห้นว่ยงานรายงานผลการใชพ้ลงังาน ตอ่เนือ่งทกุเดอืนจนถงึเดอืน ก.ย. 61 ผา่น www.e-report.energy.go.th 

อา้งองิ : กองตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ ส านกังาน ก.พ.ร. , ตลุาคม 2560 

1 ใน 12 คะแนนเฉลีย่ 

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

อา้งองิ : กองตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ ส านกังาน ก.พ.ร. , ตลุาคม 2560 

นยิาม การลดพลงังาน พจิารณาจากพลงังาน 2 ชนดิ คอื พลงังานดา้นไฟฟ้าและพลงังานดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

กลุม่เป้าหมาย สว่นราชการ : ราชการบรหิารสว่นกลาง  
 (ไมร่วมราชการบรหิารสว่นกลางทีต่ัง้ในภมูภิาค และราชการบรหิารสว่นภมูภิาค) 
จังหวัด :  ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค (รวมราชการบรหิารสว่นกลางทีต่ัง้ในภมูภิาค) 
 

เป้าหมาย ลดลงรอ้ยละ 10 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่มาตรฐานการใชพ้ลงังาน (Energy Utilization Index; EUI) 
ตามสตูรการค านวณของกระทรวงพลงังาน 

การรายงานผล ใหส้่วนราชการ /จังหวัด รายงานผลการด าเนินงานผ่านเว็บไซด์  www.e-report.energy.go.th ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน โดยใหบ้นัทกึขอ้มลูปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ
และขอ้มลูปรมิาณการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิจรงิ ภายในวันสิน้เดอืนของเดอืนถัดและรายงานทุกเดอืนไปจนจบ
ปีงบประมาณ   
ทัง้นี้ ใหส้ว่นราชการ/จังหวัดบันทกึขอ้มูลพืน้ฐานของหน่วยงานตามที ่สนพ. ก าหนดในคู่มอื พรอ้มกับการ
รายงานผลการด าเนนิงานของแตล่ะเดอืนดว้ย เพือ่น าไปค านวณคา่มาตรฐานพลงังานของแตล่ะหน่วยงาน 

เง ือ่นไข กรณีจังหวัดจะตอ้งมหีน่วยงานทีร่ายงานขอ้มลูผา่นครบถว้นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวนกลุม่เป้าหมาย 
หากต า่กวา่รอ้ยละ 80 จะถอืวา่จังหวัดไมไ่ดร้ายงานขอ้มลูในเดอืนนัน้ๆ 
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สตูรการค านวณและเกณฑค์ะแนน 61 

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 

อา้งองิ : กองตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ ส านกังาน ก.พ.ร. , ตลุาคม 2560 

ปรมิาณการใชฟ้้ามาตรฐาน  200 หน่วย 

ปรมิาณการใชฟ้้าจรงิเดอืน A 185 หน่วย 

ประสทิธภิาพ =  (200 – 185) 
200 

8% 

= (ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน – ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ) 
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  

อา้งองิ : สนพ. 

อา้งองิ : สนพ. 
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การน ารายงานไปใชป้ระเมนิ 

ตค พย ธค มค กพ มคี รอบ 6 เดอืน เมย พค มยิ กค สค กย รอบ 12 เดอืน 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิเทยีบกบั 
90% ของคา่มาตรฐาน 

คา่เฉลีย่การลด
การใชพ้ลงังาน 
ท ัง้ 5 เดอืน 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิเทยีบกบั 
90% ของคา่มาตรฐาน 

คา่เฉลีย่การลด
การใชพ้ลงังาน 
ท ัง้ 11 เดอืน 

รายงานประจ าเดอืน 

1. ประเมนิหนว่ยงาน 
2. พจิารณาการพฒันา
ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน (ลดใชพ้ลงังาน) 

 รายงานครบ (ผา่น) 

 การใชพ้ลงังานแตล่ะเดอืน 
ไดต้ามเป้าหมาย (ผา่น) 

 รายงาน 12 เดอืน ตอ้งผา่น 
รอ้ยละ 80 
 

1. ประเมนิหนว่ยงาน 
2. พจิารณาการพฒันา
ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน (ลดใชพ้ลงังาน) 

 รายงานครบ (ผา่น) 

 การใชพ้ลงังานแตล่ะเดอืน 
ไดต้ามเป้าหมาย (ผา่น) 

 รายงาน 12 เดอืน ตอ้งผา่น 
รอ้ยละ 80 
 

รายงานทกุ 3 เดอืน 

รองนายก (ดร.วษิณุ เครอืงาม) 

รายงาน 6 และ 12 เดอืน 

1. ประเมนิหวัหนา้สว่นราชการ 
2. พจิารณาการพฒันา
ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน (ลดใชพ้ลงังาน) 

 ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิ
เทยีบกบั 90% ของคา่
มาตรฐาน 
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ทกุวนัที ่ 
25 ของเดอืน 
เขา้ระบบเพือ่
ตรวจสอบ 

กอ่น สนพ. ปิดระบบ 
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หนว่ยงานด าเนนิการและรายงาน 

❶ ด าเนนิการ 

2 

❷ รายงานผล 

Log in 
ดว้ย Username  
และ Password 

บนัทกึขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุเดอืน  
และภายในวนัสิน้เดอืนของเดอืนถดัไป  

ระบบจะปิดการบนัทกึขอ้มลู 
เวลา 24:00 น. ของทกุสิน้เดอืน 

ขอ้มลูทีร่ายงาน หากคลาดเคลือ่น มผีลตอ่คะแนนของหนว่ยงาน 
การปรบัปรงุขอ้มลู มผีลตอ่คะแนนประเมนิหวัหนา้สว่นราชการ 
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ด าเนนิการลดใชไ้ฟฟ้าและน า้มนั 
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บนัทกึขอ้มลูปจัจยัและการใชไ้ฟฟ้าและน า้มนั 

ตอ้งครบทกุปจัจยั 
และทกุเดอืน 
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การน าขอ้มลูไปใชใ้นการค านวณ 
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หนว่ยงานทีเ่ขา้รบัการประเมนิ 



ตวัอยา่งการรายงาน และสรปุ 4 
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ตวัอยา่งการรายงาน 
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สรปุ 

 มาตรการประหยดัพลงังานภาครฐั ไมใ่ชเ่ร ือ่งใหม ่

 เก็บขอ้มลู คา่ปจัจยั และการใชไ้ฟฟ้า/น า้มนัเชือ้เพลงิจรงิ เป็นเชน่เดมิ และครบทกุเดอืน 

 25 ส.ค. 60 นายกรฐัมนตรมีขีอ้ส ัง่การเพิม่ตวัชีว้ดัปี 2561 เชงิผลสมัฤทธิ ์เพือ่การปฏริปู
หวัหนา้สว่นราชการและหนว่ยราชการ 6 เร ือ่ง รวมถงึเรือ่งลดใชพ้ลงังาน และรายงาน
ผลส าเร็จ 12 เดอืน (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 

 ส านกังาน ก.พ.ร. มอบ สนพ. เจา้ภาพตวัชีว้ดัเร ือ่งลดใชพ้ลงังาน เร ิม่ ต.ค.60 

 การรายงานประจ าทกุเดอืน  

1. ก าหนดใหจ้งัหวดับนัทกึขอ้มลูภายในสิน้เดอืน 

2. สนพ. ปิดระบบเวลา 24:00 น ของทกุวนัสิน้เดอืน เพือ่ประมวลผลขอ้มลู 

3. สนพ. จดัท าขอ้มลูเสนอส านกังาน ก.พ.ร. เพือ่เสนอส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรทีกุ
วนัที ่10 ของเดอืน 

4. การประเมนิผลรายเดอืนใชป้รมิาณการใชจ้รงิเทยีบกบั 90% คา่มาตรฐาน 

5. จงัหวดัทีม่หีนว่ยงานรายงานขอ้มลูนอ้ยกวา่ 80% จะถอืวา่ไมร่ายงานขอ้มลู 

 การประเมนิผลปฏบิตั ิเป็นไปตาม Slide 9 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
1. ส านกังานพลงังานจงัหวดั 
2. ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
โทร: 02 612 1555 ตอ่ 364 หรอื 358 

ศกึษารายละเอยีด 
เกณฑเ์งือ่นไขและวธิรีายงาน  
โดยสามารถดาวนโ์หลดจาก 
www.e-report.energy.go.th/ 
  

รวมพลงัราชการไทย  
ลดใชพ้ลงังาน 

 จบการน าเสนอ 


