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1

คู่มือการใช้งาน
1. การเข้าสู่ระบบ
ผูใ้ ช้สามารถเข้าสู่ระบบการใช้งานได้โดยเข้าเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ระบบจะเข้า
สู่หน้าหลักของเว็บไซต์ (ดังรูปที่ 1)

1

2

4

5

3

รูปที่ 1 หน้าหลักของเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th
โดย โครงสร้างของหน้าหลัก ประกอบด้วย
1) เมนู ห ลัก เป็ น ปุ่ ม ลัด เพื่อ เข้า สู่ ห น้ า ต่ า งๆ ได้แ ก่ หน้ า แรก หน้ า แนะน าโครงการ หน้ า
เปรียบเทียบผลประหยัด หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า FAQ และหน้าเว็บบอร์ด
2 2) การเข้า สู่ร ะบบ เพื่อ ให้ผู้ใ ช้ก รอกรหัส สมาชิก และรหัส ผ่ า น เพื่อ เข้าสู่ ร ะบบกรอกข้อ มูล
หน่วยงานและข้อมูลการใช้พลังงานต่อไป
1

2

3) ข่าวสารการอนุ รกั ษ์พลังงาน และเบ็ดเตล็ด เพื่อใช้เป็ นช่องทางแจ้งข่าวสารทีม่ คี วามสาคัญ
เช่น การกาหนดวันส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน KPI ของ กพร. มติคณะรัฐมนตรี การใช้
ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน การ Download เอกสารแบบฟอร์ม
ทีใ่ ช้ในการรายงาน
4 4) การประเมิน ผลเบื้อ งต้ น เป็ น การแจ้ง ข้อ มูล ผลการกรอกข้อ มูล หน่ ว ยงาน และข้อ มูล การ
ประหยัด เพื่อกระตุน้ ในหน่วยงานเร่งทาการกรอกข้อมูลและแข่งขันทาการประหยัดพลังงาน
้ มูล เพื่อใช้เป็นช่องทางลัดเข้าสู่รายงานการใช้พลังงานของหน่ วยงานทัง้ ระดับ
5 5) การเรียกดูขอ
กรมในส่วนกลางและระดับจังหวัด ในส่วนภูมภิ าค โดยแบ่งเป็ นรายงานการใช้ไฟฟ้า/น้ ามัน
และรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่ ว ยงานราชการที่
สนพ. ส่งให้ กพร.
3

ผูใ้ ช้จะทาการเข้าสู่ระบบโดยป้อนรหัสสมาชิกและรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั ในช่อง
เข้าสู่ระบบ ระบบจะเข้าสู่หน้าแรก (ดังรูปที่ 2)

2

แล้วกดปุม่

รูปที่ 2 หน้าแรกของเว็บไซต์

3

หน้าแรกของเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนูยอ่ ย 7 เมนู เพื่อให้ผใู้ ช้เข้าสู่หน้าทีต่ อ้ งการได้
รวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ข้อมูลหน่วยงาน
คณะทางานและมาตรการลดใช้พลังงาน
ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน
รูปแบบการใช้พลังงานของหน่วยงาน
หน่วยงานภายใต้การบริหาร
ส่งข้อมูลสมบูรณ์ถงึ สนพ.
ติดต่อเจ้าหน้าที่ สนพ. ผูด้ แู ลระบบ

2. การกรอกข้อมูลหน่ วยงานและข้อมูลพลังงาน
ผูใ้ ช้จะต้องทาการกรอกข้อมูลในเมนูยอ่ ยที่ 1-5 ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
2.1 เมนูย่อยที ่ 1 รายละเอียดของหน่ วยงาน (ดังรูปที่ 3) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลหน่วยงาน ผูใ้ ช้สามารถบันทึก / แก้ไข ข้อมูลหน่วยงาน ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานก่อนปฏิรปู ระบบราชการ ปี 2546 ทีต่ งั ้ หน่วยงาน (เลขที/่ อาคาร ถนน
ตาบล อาเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ของหน่วยงาน) สังกัดของหน่วยงาน และหมายเหตุ
(สาหรับบักทึกข้อมูลอื่นๆ) โดยระบบจะทาการบังคับการกรอกข้อมูล ชื่อหน่ว ยงาน (ไทย) อาเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร (ดังรูปที่ 4)
2) ข้อมูลผูป้ ระสานงาน สามารถกรอกข้อมูลผูป้ ระสานงาน ได้ 2 รายชื่อ แต่ละรายชื่อ
ประกอบด้วย ชื่อผูป้ ระสานงาน ตาแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address โดยระบบจะทาการบังคับ
การกรอกรายละเอียด สาหรับผูป้ ระสานงานที่ 1 โดยไม่จาเป็นต้องกรอกชื่อผูป้ ระสานงานที2่ (ดังรูปที่ 5)
3) เปลีย่ นรหัสเข้าระบบ ผูใ้ ช้สามารถเปลีย่ นรหัสผ่านได้ตามต้องการทีช่ ่องรหัสผ่าน
ใหม่ และทาการยืนยันรหัสผ่านอีกครัง้ (ดังรูปที่ 6)
ในการบันทึก / แก้ไข ข้อ มูล ดังกล่ าว ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มปรับปรุง ข้อ มูล ในหัว ข้อ ที่จะทาการ
กรอก/แก้ไข ตาม 5 ในรูปที่ 3 และเมื่อทาการกรอก/แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการบันทึก
ข้อมูลทุกครัง้ โดยกดปุม่ บันทึกข้อมูลตาม 6 ในรูปที่ 4

4

5

รูปที่ 3 หน้าเมนูยอ่ ยที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

5

6

รูปที่ 4 หน้าข้อมูลหน่วยงาน

รูปที่ 5 หน้าข้อมูลผูป้ ระสานงาน
6

รูปที่ 6 หน้าเปลีย่ นรหัสเข้าระบบ
2.2 เมนูย่อยที ่ 2 คณะทางานและมาตรการลดใช้พลังงาน
หน้าคณะทางานและมาตรการลดใช้พลังงาน (ดังรูปที่ 7) ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
 รายชื่อคณะทางานด้านการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน
 มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

7

รูปที่ 7 หน้าเมนูยอ่ ยที่ 2 คณะทางานและมาตรการลดใช้พลังงาน
โดยหน่วยงานสามารถปรับปรุงข้อมูลคณะทางานและมาตรการลดใช้พลังงานและบันทึกข้อมูล
ต่างๆเข้าฐานข้อมูล ดังนี้
1) รายชื่อคณะทางานด้า นการลดใช้พลังงานของหน่ วยงาน กดปุ่มเพิม่ รายชื่อเพื่อ
กรอกข้อ มูล ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ งภายในหน่ วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร ของคณะทางานแต่ละท่าน
(ดังรูปที่ 8) โดยหลังจากทีก่ ดบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายชื่อในหน้าหลักของคณะทางานทันที โดยมี
ปุ่มปรับปรุงข้อมูลด้านข้าง 3 ปุ่ม ได้แก่ ปุ่มลูกศร (เลื่อนลาดับขึน้ ลง) ปุ่มดินสอ (ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล)
และปุม่ กากบาท (ลบรายชื่อดังกล่าวออกจากระบบ) (ดังรูปที่ 7)

8

รูปที่ 8 หน้าปรับปรุงรายชื่อคณะทางานด้านการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน
2) มาตรการประหยัดพลังงานของหน่ วยงาน เมื่อกดปุ่มปรับปรุงข้อมูล ระบบเข้าสู่
หน้ าสาหรับกรอกข้อมูลมาตรการ/แผนปฏิบตั ิการลดใช้ไ ฟฟ้ า และน้ ามัน โดยมีเ ครื่อ งมือ ที่ส ามารถ
จัดรูปแบบอักษร ขนาด ความหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ การกาหนดลาดับ การปรับสีอกั ษร การเน้ น
ข้อความได้ตามต้องการ ซึ่งผู้ใช้สามารถคัดลอกข้อมูลตัวอักษรหรือตารางที่มอี ยู่วางลงในช่องสาหรับ
กรอกได้ (ดังรูปที่ 9)

9

รูปที่ 9 หน้าปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
2.3 เมนูย่อยที ่ 3 ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่ วยงาน
หน้าข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
 บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน
 ดูขอ้ มูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ
โดยหน่วยงานสามารถปรับปรุงข้อมูลการใช้พลังงานและบันทึกข้อมูลต่างๆเข้าฐานข้อมูล ดังนี้
1) บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ในส่วนของการบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลเป็ น
รายไตรมาสโดยสามารถเลือกปีงบประมาณและไตรมาส เมือ่ ทาการเลือกปีงบประมาณและไตรมาสทีจ่ ะ
ทาการบันทึก แล้ว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อ มูลซึ่งเป็ นแบบฟอร์มเดียวกับที่หน่ วยงาน
ราชการใช้ทาการกรอกข้อมูลและส่งให้ สนพ. อยู่ในปจั จุบนั พร้อมทัง้ ดึงข้อมูลที่ได้ทาการกรอกไว้ใน
หน้าหลักข้อมูลหน่ วยงานมาแสดง ได้แก่ ชื่อหน่ วยงาน จังหวัด ชื่อหน่ วยงานเดิ มก่อนปฏิรปู ราชการปี
2546 สังกัดกรม สังกัดกระทรวง ชื่อผูป้ ระสานงาน (ลาดับที่ 1) สถานทีต่ ดิ ต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
โดยอัตโนมัติ
ในส่ ว นบนของตารางข้อมูล การกรอก ผู้ใ ช้ส ามารถเลือ กที่จะกรอกข้อมูล ไฟฟ้ าและ
น้ ามัน อย่างใดอย่า งหนึ่ง หรือ ทัง้ สองอย่างได้ เช่น หน่ ว ยงานที่ไ ม่ไ ด้จ่ายค่ าไฟฟ้ าเองเนื่ อ งจากใช้
10

สานักงานร่วมกับหน่ วยงานอื่นจึงไม่ได้มกี ารตัง้ งบประมาณไฟฟ้าโดยตรง มีแต่ เพียงงบประมาณค่ า
เชื้อ เพลิง เท่ า นั ้น หน่ ว ยงานลัก ษณะดัง กล่ า วสามารถท าการเลือ กว่ า หน่ ว ยงานของท่ า น ไม่ มี
งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง ได้ เป็นต้น
สาหรับส่วนตาราง สามารถแสดงตารางได้สงู สุด 3 ตาราง ดังนี้
 ส่วนของสานักงาน
 ส่วนของบ้านพัก
 ส่วนการผลิต
โดยตารางจะทาการกรอกและแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่ วยไฟฟ้า/จานวนเงิน)
ข้อมูลปริมาณน้ามัน (ปริมาณ น้ามัน แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติ/ จานวนเงิน) ในไตรมาสทีเ่ ลือก
พร้อ มทัง้ รวมผลทัง้ หมดในไตรมาส/ปี งบประมาณที่เ ลือ ก และแสดงผลรวมในไตรมาสดัง กล่ า วใน
ปีงบประมาณ 2546 (ปีฐาน) เพื่อทาการเปรียบเทียบ ปริมาณพลังงานทีเ่ พิม่ /ลด และเปอร์เซ็นต์ท่เี พิม่ /ลด
ทัง้ นี้หากข้อมูลในปี 2546 ไม่ครบถ้วนทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ หรือข้อมูลไม่ครบไตรมาส ระบบจะ
ไม่ทาการเปรียบเทียบ และขึน้ ข้อความ รอข้อมูลปี 2546 หรือรอข้อมูลให้ครบไตรมาส
นอกจากนี้ยงั สามารถกรอกข้อมูลปจั จัยสาเหตุ ของการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ /ลดลง และ
หมายเหตุอ่นื ๆ เพิม่ เติมได้ (ดังรูปที่ 10)
2) ดูขอ้ มูลการใช้พลังงานรายปี งบประมาณ เป็ นการแสดงรายงานการใช้พลังงานใน
ของหน่วยงานแบบทุกเดือนครบปีงบประมาณ ซึง่ ผูใ้ ช้จะไม่สามารถทาการแก้ไขข้อมูลได้ (ดังรูปที่ 11)

11

รูปที่ 10 หน้าบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน
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รูปที่ 11 หน้าดูขอ้ มูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ
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2.4 รูปแบบการใช้พลังงานของหน่ วยงาน
หน้ารูปแบบการใช้พลังงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
 รูปแบบการใช้ไฟฟ้า
 รูปแบบการใช้เชือ้ เพลิง
(ดังรูปที่ 12)
โดยหน่วยงานสามารถปรับปรุงข้อมูลรูปแบบการใช้พลังงานและบันทึกข้อมูลต่างๆเข้า
ฐานข้อมูล ดังนี้
1) รูปแบบการใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็ น 3 กรณี ได้แก่
 หน่ วยงานของท่านเป็ นเจ้าของมิเตอร์วดั หน่ วยการใช้ไฟฟ้า
i. โดยในกรณีทห่ี น่วยงานเป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถแยกได้เป็น
กรณีท่หี น่ วยงานเป็ นเจ้าของมิเตอร์เอง (ไม่มกี ารใช้มเิ ตอร์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น)
กรณีท่หี น่ ว ยงานใช้ม ิเ ตอร์ร่ว มกับหน่ ว ยงานอื่น สามารถเลือ ก
หน่วยงานทีใ่ ช้มเิ ตอร์ร่วมกับลักษณะต่างๆ ได้แก่ เอกชน บ้านพัก
หน่ วยงานราชการต่างๆ และอื่นๆ(ในกรณีทเ่ี ลือก บ้านพัก ระบบ
จะแสดงตารางข้อมูลบ้านพักในหน้าหลักข้อมูลการใช้พลังงาน)
ii. สาหรับรายงานการใช้ไฟฟ้าของหน่ วยงานราชการที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกัน
ระบบจะมีตวั เลือกเพื่อให้เลือกว่า ข้อมูลทีร่ ายงานเป็ นข้อมูลทัง้ หมดใน
ใบแจ้งหนี้ หรือเลือกหักข้อมูลหน่วยงานทีใ่ ช้รว่ มกันเรียบร้อยแล้ว
 หน่ วยงานของท่านไม่ได้เป็ นเจ้าของมิเตอร์วดั หน่ วยการใช้ไฟฟ้า จะสามารถกรอก
ข้อมูลหน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของมิเตอร์ได้ รวมทัง้ การรายงานข้อมูลดังกล่าว
 การใช้ไฟฟ้าของหน่ วยงานท่าน เพื่อทาการเลือกว่าหน่ วยงานดังกล่าวสามารถ
กรอกข้อมูลในส่วนบ้านพักอย่างเดียว หรือมีขอ้ มูลเพื่อการผลิตด้วย
2) รูปแบบการใช้เชือ้ เพลิง แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของหน่ วยงานท่าน เพื่อทาการเลือกในกรณีท่ลี กั ษณะของ
หน่วยงานมีลกั ษณะทีก่ ่อให้เกิดรายได้หรือไม่
 กรณีท่หี น่ วยงานมีกจิ การเฉพาะ โดยเลือกว่าเป็ นข้อมูลน้ ามันเชื้อเพลิงรวม หรือ
แยกข้อมูลในส่วนของการผลิตหรือกิจการออกแล้ว
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รูปที่ 12 หน้ารูปแบบการใช้พลังงานของหน่วยงาน

15

2.5 หน่ วยงานภายใต้ การบริ หาร
หน้าหน่วยงานภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
 หน่วยงานภายใต้การบริหาร
 ความครบถ้วนของจานวนหน่วยงานภายใต้การบริหาร (1 ระดับชัน้ )
 สถานการณ์ส่งข้อมูลสมบูรณ์ของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
(ดังรูปที่ 13)

7
8
9

รูปที่ 13 หน้าหน่วยงานภายใต้การบริหาร
โดยหน่ วยงานสามารถปรับปรุงข้อมูลหน่ วยงานภายใต้การบริหาร และบันทึกข้อมูลต่างๆ เข้า
ฐานข้อมูล ดังนี้
1) หน่ วยงานภายใต้การบริหาร ผู้ใช้สามารถทาการเพิม่ หน่ วยงานใต้การบริหาร โดยเพิม่
หน่ วยงานได้สูงสุดครัง้ ละ 30 หน่ วยงาน เมื่อทาการเลือกจานวนหน่ วยงานที่ทาการเพิม่ ระบบจะแสดง
ช่องว่างสาหรับกรอกชื่อหน่ วยงาน และรหัสสมาชิก ตามจานวนที่ต้องการเพิม่ โดยอัตโนมัติ โดยรหัส
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สมาชิกของหน่วยงานแม่จะถูกนามาเป็นรหัสขึน้ ต้นของรหัสสมาชิกหน่ วยงานลูกโดยอัตโนมัติ (ดังรูปที่ 14)
และเมือ่ กดบันทึกข้อมูลรายชื่อทีเ่ พิม่ จะปรากฏในหน้าหลักของหน่วยงานภายใต้การบริหาร

รูปที่ 14 หน้าเพิม่ หน่วยงานภายใต้การบริหาร
ตัวอย่างการเพิม่ รายชื่อหน่วยงานภายใต้การบริหาร
กรณีมหี น่วยงานภายใต้การบริหาร
หน่วยงานอันดับที่ 1 : กรมสรรพสามิต มีหน่ วยงานภายใต้การบริหารทีต่ งั ้ อยู่ในภูมภิ าค คือ สานักงาน
สรรพสามิตภาค จานวน 9 หน่ ว ยงาน เมื่อจะทาการเพิม่ หน่ ว ยงาน ให้กดปุ่ม
เพิม่ หน่ วยงาน ตาม 7 ระบบจะเข้าสู่หน้าสาหรับเพิม่ รายชื่อหน่ วยงาน ผูใ้ ช้
สามารถเลือกจานวนหน่วยงานทีจ่ ะเพิม่ ได้ตามต้องการ ตาม 10 ในรูปที่ 15
เมื่อกรอกรายชื่อหน่ วยงานภายใต้บริหารและรหัสสมาชิกครบถ้วนแล้ว ทาการ
บันทึกข้อมูล และหน่ วยงานหลักจะต้องทาการแจ้งรหัสสมาชิกให้กบั หน่ วยงาน
ภายใต้ ก ารบริห ารของตนให้ ท ราบเพื่อ ด าเนิ น การกรอกข้อ มู ล ต่ อ ไป หาก
หน่ ว ยงานนัน้ ๆ มีหน่ ว ยงานภายใต้การบริหารอีก จะต้อ งท าการเพิ่มรายชื่อ
หน่วยงานให้ครบถ้วน
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หน่ ว ยงานอันดับที่ 2 :
สานักงานสรรพสามิตภาค มีหน่ วยงานภายใต้การบริหารคือสานักงาน
สรรพสามิต พื้น ที่ ซึ่ง ส านั ก งานสรรพสามิต ภาคจะต้อ งท าการเพิ่ม รายชื่อ ให้
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ท่ตี งั ้ อยู่ในจังหวัดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามขัน้ ตอนที่ได้
กล่าวไปแล้ว
หน่ ว ยงานอันดับที่ 3 :
สานัก งานสรรพสามิต พื้นที ่ มีหน่ วยงานภายใต้การบริหารคือ สานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีส่ าขา ซึง่ สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีจ่ ะต้องทาการเพิม่ รายชื่อให้
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีส่ าขาต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารให้ครบถ้วน
หน่วยงานอันดับที่ 4 : สานักงานสรรพสามิตพื้นทีส่ าขา หากเป็ นหน่ วยงานสุดท้ายและไม่มหี น่ วยงานที่
อยูภ่ ายใต้การบริหารแล้ว ไม่ตอ้ งเพิม่ หน่วยงานภายใต้การบริหาร
กรณีไม่มมี หี น่วยงานภายใต้การบริหาร
ในกรณีท่หี น่ วยงานไม่มหี น่ วยงานภายใต้การบริหารให้ไปที่หวั ข้อ ความครบถ้วนของจานวน
หน่ วยงานภายใต้การบริหาร (1 ระดับชัน้ ) ที่ 8
ในรูปที่ 13 และเลือก ครบถ้วน ได้ทนั ที โดยไม่
ต้องเพิม่ ชื่อหน่ วยงานแต่อย่างใด โดยผู้ใช้จะต้องทาการบันทึกข้อมูลทุกครัง้ ภายหลังการเลือกความ
ครบถ้วนแล้ว ตาม 9

10

รูปที่ 15 หน้าสาหรับกรอกรายชื่อและรหัสสมาชิกของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
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2) ความครบถ้วนของหน่ วยงานภายใต้การบริหาร (1 ระดับชัน้ ) เมื่อได้ทาการเพิม่ รายชื่อ
หน่ ว ยงานใต้ บริห าร 1 ระดับชัน้ จนครบถ้ว นจะต้อ งท าการเลือ กว่ ามีหน่ ว ยงานภายใต้ก ารบริหาร
ครบถ้วนแล้วหรือไม่ เพื่อยืนยันความครบถ้วนของจานวน/ความถูกต้องของข้อมูลหน่ วยงานภายใต้
การบริหารอีกครัง้
3) สถานะภาพการส่งข้อมูลสมบูรณ์ของหน่วยงานภายใต้การบริหาร ระบบจะทาการสรุปจานวน
หน่วยงานภายใต้การบริหารอีกครัง้ พร้อมทัง้ รายงานจานวนหน่ วยงานใต้บริหารทีย่ งั ไม่ทาการส่งข้อมูล
สมบูรณ์ ทัง้ นี้จะสามารถดูส ถานะภาพการส่ งข้อ มูลสมบูรณ์ ของแต่ ละหน่ ว ยงานได้โ ดยดูท่ดี ้านหลัง
รายชื่อหน่วยงานภายใต้การบริหารในส่วนของ ข้อมูลสมบูรณ์ของหน่ วยงานลูก โดยหากหน่ วยงานใดที่
ยังไม่ได้ส่งข้อมูลสมบูรณ์ ระบบจะแสดงสถานะ ไม่สมบูรณ์ แต่หากส่งข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดง
สถานะ สมบูรณ์ สาหรับระบบทีม่ กี ารแสดงสถานะสมบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถลบรายชื่อดังกล่าวออกจาก
ระบบได้ (ดังรูปที1่ 6)
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รูปที่ 16 สถานะการส่งข้อมูลสมบูรณ์ของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
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2.6 เมนูย่อยที ่ 6 ส่งข้อมูลสมบูรณ์ ถึง สนพ.
เมื่อ หน่ ว ยงานท าการกรอกข้อ มูล ต่ า งๆในเมนู ก่ อ นหน้ า นี้ เ รีย บร้อ ยแล้ ว ระบบจะท าการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่กรอกอีกครัง้ หากหน่ วยงานยังกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ระบบจะแสดง
ข้อความดังนี้
ข้อมูลของท่านไม่สามารถส่งให้ สนพ. ได้เนือ่ งจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
 ข้อมูลหน่วยงาน
 ข้อมูลคณะทางานและมาตรการ
 ข้อมูลรูปแบบการใช้พลังงานของหน่วยงาน
 ข้อมูลหน่วยงานภายใต้การบริหาร
ทัง้ นี้หากมีส่วนใดที่ได้กรอกครบถ้วนแล้วระบบจะแจ้งเฉพาะส่วนที่เหลือ และหากยังมีส่วนใด
ส่วนหนึ่งยังข้อมูลไม่สมบูรณ์ ปุม่ กด ส่งข้อมูลสมบูรณ์ จะไม่ทางาน ดัง 11 ในดังรูปที่ 17
ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขปรับปรุงข้อมูลใดๆหลังจากทีท่ าการส่งข้อมูลสมบูรณ์แล้ว หน่ วยงานจะต้อง
กดส่งข้อมูลสมบูรณ์ใหม่อกี ครัง้ เพื่อเป็ นการยืนยันการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ จะไม่รวมถึงข้อมูลการ
ใช้พลังงานของหน่วยงาน

11

รูปที่ 17 หน้าส่งข้อมูลสมบูรณ์ถงึ สนพ.
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2.7 เมนูย่อยที ่ 7 ติ ดต่อเจ้าหน้ าที ่ สนพ.
หน้าติดต่อเจ้าหน้าที่ สนพ. ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
 ส่งเรือ่ งติดต่อเจ้าหน้าที่ สนพ.
 เรือ่ งทีไ่ ด้เคยติดต่อไว้
(ดังรูปที่ 18)
(1) ส่งเรื่องติดต่อเจ้าหน้ าที่ สนพ. จะแสดงในรูปแบบ Web-board คือ กาหนดเรื่องที่
ต้องการติดต่อ และกรอกข้อความทีจ่ ะทาการติดต่อ ระบบได้เพิม่ การแบ่งกลุ่มของปญั หาเพื่อให้แยกแยะ
กลุ่มปญั หาได้ดขี น้ึ โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ แจ้งปญั หาขัดข้อง สอบถามด้านการใช้งานระบบ
และสอบถามปญั หาด้านพลังงาน ซึ่งเมื่อทาการกดแจ้งปญั หา ระบบจะส่งปญั หาดังกล่าวมายัง สนพ.
ทราบ และแสดงในเรือ่ งทีไ่ ด้เคยติดต่อไว้

รูปที่ 18 หน้าติดต่อเจ้าหน้าที่ สนพ.
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(2) เรื่องที่ได้เคยติดต่อไว้ เมื่อหน่ วยงานส่งปญั หามายังระบบแล้ว ระบบจะทาการบันทึก
ปญั หาไว้ และส่งปญั หาไปรวมกันทัง้ หมดในหน้าการติดตามของ สนพ. และสถานะแสดงปญั หาทีส่ ่งแล้ว
ในหน้าติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานนัน้ พร้อมทัง้ สถานะว่าทาการตอบกลับแล้วหรือไม่ และระบุเวลาที่
ใช้ในการตอบให้ทราบ (ดังรูปที่ 19)

รูปที่ 19 หน้าเรือ่ งทีไ่ ด้เคยติดต่อไว้
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3. ระบบประเมิ นผล ระบบ FAQ และระบบเว็บบอร์ด
สนพ. ได้จดั ทาระบบประเมินผล (เปรียบเทียบผลประหยัด) ระบบ FAQ และระบบเว็บบอร์ด
เพื่อ อานวยความสะดวกให้ก ับหน่ ว ยงานที่ต้องการทราบผลการรายงาน ผลประหยัดพลังงาน และ
สอบถามปญั หาหรือข้อมูลเพิม่ เติม โดยสามารถเลือกหัวข้อทีต่ อ้ งการจากหน้าหลักของเว็บไซต์ ทีช่ ่อง
ในรูปที่ 1
1
3.1 ระบบประเมิ นผล(เปรียบเทียบผลประหยัด)
โครงสร้างของระบบประเมินผล (เปรียบเทียบผลประหยัด)แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน้ ามัน
 ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบผลประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามัน
 ส่วนที่ 3 เลือกหน่วยงาน และ ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการแสดงผล
 ส่วนที่ 4 แสดงผล
(ดังรูปที่ 20)

1

3

2

4

รูปที่ 20 หน้าเปรียบเทียบผลประหยัด
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ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลทีต่ อ้ งการโดยเลือกจากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ดังนี้
3.1.1 การรายงานข้อมูลไฟฟ้ าและน้ามัน

รูปที่ 21 รายงานข้อมูลไฟฟ้าและน้ ามัน
สามารถดูส ถานการณ์รายงานในแต่ล ะกระทรวงได้ โดยเมื่อ เลือ กกระทรวง ปี ง บประมาณ
และไตรมาส ทีต่ อ้ งการทราบข้อมูลในส่วนที่ 3 หน่ วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวงดังกล่าวจะปรากฏ
พร้อมทัง้ ข้อมูลพลังงานในไตรมาสดังกล่าวของปีงบประมาณ ทัง้ นี้ หากมีการเลือกปีงบประมาณเป็ นรายปี
ระบบจะแสดงข้อมูลทัง้ ปีงบประมาณทีท่ าการเลือกโดยอัตโนมัติ (ดังรูปที่ 21)
ข้อมูลที่รายงานดังกล่าวนี้เป็ นข้อมูลที่จะแสดงสถานะของการรายงานว่าหน่ วยงานใดรายงาน
และไม่รายงานข้อมูล จึงเป็ นข้อมูลที่ไม่ได้ รวมข้อมูลพลังงานของหน่ วยงานภายใต้การบริหารของกรม
นัน้ อยู่ด้วย ทัง้ นี้ระบบได้รองรับการดูสถานะการรายงานภายใต้หน่ วยงานใต้การบริหารของหน่ วยงาน
ดังกล่าวในแต่ละระดับจนถึงระดับสุดท้าย
25

3.1.2 เปรียบเทียบผลประหยัดการใช้ไฟฟ้ าและน้ามัน
เปรียบเทียบผลประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันแบ่งเป็ น 3 ส่วนย่อย ได้แก่
 สรุปผลประหยัดเดือนเทียบเดือน รายงานนี้จะสามารถเลือกเปรียบเทียบข้อมูลการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ ามัน เดือนทีต่ อ้ งการ โดยแบ่งตามช่วงผลประหยัดได้แก่
o หน่วยงานทีม่ ผี ลประหยัดมากกว่า 10%
o หน่วยงานทีม่ ผี ลประหยัด 5-10%
o หน่วยงานทีม่ ผี ลประหยัด 0-5%
o หน่ วยงานทีใ่ ช้ไฟฟ้า/น้ ามันเพิม่ ขึน้
และทาการรายงานผลการประหยัดเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
o รายงานผลการประหยัดเป็นรายกระทรวงเป็นเปอร์เซ็นต์ และจานวนหน่ วยงาน
ทีน่ ามาใช้ในการคานวณข้อมูล ซึง่ คิดเฉพาะหน่ วยงานทีม่ ขี อ้ มูลในเดือนทีเ่ ลือก
เปรียบเทียบกับจานวนหน่ วยงานทัง้ หมดภายใต้การบริหารนัน้ โดยสามารถ
เลือกดูผลประหยัดในรูปแบบเดียวกันโดยเลือกกดที่ช่อื กระทรวงนัน้ ระบบจะ
ทาการแสดงผลในแต่ระดับย่อยไปได้ถงึ ระดับสุดท้าย (ดังรูปที่ 22)
o รายงานผลการะหยัด เป็ น รายจัง หวัด ครบทัง้ 75 จัง หวัด แสดงผลเป็ น
เปอร์เซ็นต์ และจานวนหน่ วยงานทีน่ ามาใช้ในการคานวณข้อมูล ซึง่ คิดเฉพาะ
หน่ วยงานที่มขี ้อมูลในเดือนที่เลือกเปรียบเทียบกับจานวนหน่ วยงานทัง้ หมด
ภายใต้การบริหารนัน้ สาหรับหน่ วยงานใต้การบริหารในระดับจังหวัดนัน้ จะไม่
สามารถดูหน่วยงานย่อยลงไปได้ (ดังรูปที่ 23)
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รูปที่ 22 หน้ารายงานผลการประหยัดเป็นรายกระทรวง

รูปที่ 23 หน้ารายงานผลการประหยัดเป็นรายจังหวัด
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 สรุปผลการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน รายงานนี้จะสามารถเลือกเปรียบเทียบข้อมูลการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า/น้ ามัน ช่ วงเดือ นที่ต้อ งการ มากกว่ า 1 เดือนพร้อมกัน ได้
สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทัง้ เปรียบเทียบผลประหยัดเทียบกับเดือนค้างเคียงใน
รูปแบบผลต่างและรูปแบบเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถแบ่งรายงานเป็ น 3 รูปแบบ คือ
o รายกระทรวง (สามารถเลือกดูผลประหยัดในรูปแบบเดียวกันโดยเลือกกดทีช่ ่อื
กระทรวงนัน้ ระบบจะทาการแสดงผลในแต่ระดับย่อยไปได้ถึงระดับสุดท้าย)
(ดังรูปที่ 24)
o รายจังหวัด (จะไม่สามารถดูหน่วยงานย่อยลงไปได้) (ดังรูปที่ 25)
o รายภาค (จะไม่สามารถดูหน่วยงานย่อยลงไปได้) (ดังรูปที่ 26)

รูปที่ 24 สรุปผลการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือนรายกระทรวง
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รูปที่ 25 สรุปผลการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือนรายจังหวัด
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รูปที่ 26 สรุปผลการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือนรายภาค
 กราฟการใช้พลังงาน รายงานในรูปแบบกราฟ จะแสดงเป็น 4 รูปแบบคือ
o รายงานกราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานภาพรวมทัง้ ประเทศ (ดังรูปที่ 27)
o รายงานกราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานภาพรวมรายกระทรวง(ดังรูปที่ 28)
o รายงานกราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานภาพรวมรายกรม (ดังรูปที่ 29)
o รายงานกราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานภาพรวมรายจังหวัด (ดังรูปที่ 30)

รูปที่ 27 กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานภาพรวมทัง้ ประเทศ
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รูปที่ 28 กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานภาพรวมรายกระทรวง

รูปที่ 29 กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานภาพรวมรายกรม
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รูปที่ 30 กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานภาพรวมรายกจังหวัด

3.2 ระบบ FAQ
สนพ. ได้ทาการจัดเตรียมข้อมูลคาถามทีผ่ ู้เข้าใช้งานระบบมักจะถามเป็ นประจาและรวบรวมไว้
ในเมนู FAQ แสดงได้ดงั นี้
1. ส่งข้อมูลสมบูรณ์ ไม่ได้
ตรวจสอบข้อความสีแดง ซึง่ จะแสดงเมนูทย่ี งั ใส่ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน และกลับไปทีห่ น้าของเมนูนนั ้ โดย
คลิกทีข่ อ้ ความสีแดง เพื่อกลับไปใส่ขอ้ มูลให้สมบูรณ์
2. ไม่มี e-mail ทาอย่างไร
สมัครฟรี e-mail ได้ท่เี ว็บไซต์ผใู้ ห้บริการ เช่น www.hotmail.com www.mail.yahoo.com ผู้ตดิ ต่อ
ประสานงานของทุกหน่วยงานควรมี e-mail ไว้ใช้ในการติดต่อกับ สนพ. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารของโครงการ
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3. ไม่มีหน่ วยงานใต้ บริ หารจะต้ องทาอย่างไร
หน่วยงานทีไ่ ม่มหี น่วยงานใต้บริหาร ก็ไม่ตอ้ งเพิม่ หน่วยงาน ให้เลื่อนไปทีด่ า้ นล่างของหน้าจอหน่ วยงาน
ภายใต้บริหาร และคลิกเลือก "มีครบแล้ว" แล้วบันทึกข้อมูล สาหรับหน่ วยงานทีม่ หี น่ วยงานใต้สงั กัดที่
อยู่ใ นสถานที่เ ดีย วกัน
หรือ ชาระค่ าไฟฟ้ า และน้ ามันรวมกัน ก็ไม่ต้อ งเพิ่มหน่ ว ยงานใต้บริหาร
เช่นเดียวกัน
4. ต้องกรอกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าและน้ามันย้อนหลังไปกี่ปี
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันจะใช้ขอ้ มูลในปี งบประมาณ 2546 เป็ นปีฐาน เทียบกับข้อมูลของปีอ่นื ๆ
ดังนัน้ ทุกหน่ วยงานจะต้องกรอกข้อมูลย้อนหลังนับจากปจั จุบนั จนถึงต้นปี งบประมาณ 2546 หรือ เดือน
ตุลาคม 2545 หากหน่ วยงานใดเป็ นหน่ วยงานทีต่ งั ้ ใหม่หลังปี 2546 และไม่มขี อ้ มูลการใช้พลังงานใน
ปีงบประมาณ 2546 ก็ให้ใช้ขอ้ มูลของปีงบประมาณ 2547 แทนได้ หรือหากมีหน่ วยงานทีไ่ ม่ได้เก็บ
ข้อมูลการใช้พลังงานของเก่าไว้ ก็ให้กรอกข้อมูลจากปจั จุบนั ย้อนกลับไปให้ได้มากทีส่ ุด
6. ไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้ า หรือไม่ได้จ่ายค่าน้ามัน
บางหน่ วยงานทีไ่ ม่มงี บประมาณค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ ามัน ก็ไม่ต้องรายงานข้อมูลการใช้พลังงานทีไ่ ม่ได้รบั
งบประมาณ โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ทห่ี น้ารูปแบบการใช้พลังงาน (เมนูท่ี 4)
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3.3 ระบบ เว็บบอร์ด
สนพ. ได้จดั ทาระบบเว็บบอร์ดและการแสดงผลเพื่อใช้ผเู้ ข้ามาใช้งานระบบรับทราบปญั หาจาก
ผู้ใช้งานระบบอื่นๆอีกครัง้ โดยเป็ นรวบรวมคาถามทัง้ หมดจากเมนู ระบบการติดต่อเจ้าหน้ าที่ สนพ.
(ดังรูปที่ 31)

รูปที่ 31 ระบบเว็บบอร์ด
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