
รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10%

วิธีรายงานผลตามเกณฑ	์

การพิจารณาระดับที่	2.2

7
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7.	 วิธีรายงานผลตามเกณฑ์

	 การพิจารณาระดับที่	 2.2

การบันทึกข้อมูล	“ปริมาณการใช้พลังงาน”

7.1 บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th แล้วเลือกทำารายการที ่
 “3) ผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน” หน้าจอจะปรากฏดังรูปที่ 7.1

รูปที่ 7.1 วิธีการรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th

หมายเหต ุ กรณทีีห่น่วยงานใดไม่มงีบประมาณค่าไฟฟ้า และหรอืค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิ ให้คลิกที่  
 F8 เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้ง 2 กรณี

F5

F1

F8

F6
F7

F2

F3 F4

ระบบจะน�าข้อมูล
ของหน่วยงาน 
จากที่บันทึกไว ้
มาแสดงผล 
โดยอัตโนมัติ

ระบบจะน�าข้อมูล
ของหน่วยงาน 
จากที่บันทึกไว ้
มาแสดงผล 
โดยอัตโนมัติ
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7.2 การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง; kWh) และข้อมูลปริมาณการ 
 ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 

 (1) เลือก “ปีงบประมาณ” ที่จะทำาการบันทึกข้อมูล ตรงบริเวณ F1 และเลือก “เดือน”  
  ที่จะบันทึกข้อมูล ตรง F2 ตามรูปที่ 7.2 และ รูปที่ 7.3

 (2) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ตรงบริเวณ F3 ตามจำานวนท่ีหน่วยงาน 
  ได้ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บันทึกเป็นรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบเสร็จ 
  รับเงินค่าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้กับหน่วยงานเป็นหลักฐาน

 (3) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ตรงบริเวณ F4 ตามจำานวนที ่
  หน่วยงานได้ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  บันทึกเป็นรายเดือน โดยใช้ข้อมูล 
  จากใบเสร็จรับเงินที่ผู ้จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงได้ออกให้กับหน่วยงานเป็นหลักฐาน  
  โดยรายงานปริมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของประเภท เบนซิน 91 และเบนซิน 95 
  รวมในช่องเดียวกัน คือช่อง “น�้ามัน” และรายงานปริมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง 
  ประเภทดีเซลรวมกับนำ้ามันไบโอดีเซล

 (4) ระบบจะแสดงผลรวมปริมาณการใช ้ไฟฟ้า (kWh) / นำ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของ 
  ไตรมาสนั้นโดยอัตโนมัติ ตรงบริเวณ F5

F1 F2

รูปที่ 7.2 วิธีเลือก “ปีงบประมาณ” รูปที่ 7.3 วิธีเลือก “ไตรมาส”

รูปที่ 7.4 ภาพแสดงผลจากการเรียกดูการใช้พลังงานราย 
 ปีงบประมาณ

 (5) การเรียกดู “การใช้พลังงาน 
  รายปีงบประมาณ” ให้ Click  
  ตรงบริเวณ F6 จะแสดงผล 
  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) / 
  นำ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) เป็น 
  รายเดือน ครบทั้ง 12 เดือน 
  ของแต่ละปีงบประมาณ ตาม 
  รูปที่ 7.4 



81

 (6) การบันทึกข้อมูล “ดัชนีพลังงาน” ให้ Click ตรงบริเวณ F7 ตามรูปที่ 7.1 และ 
  ดำาเนินการตรงบริเวณ G ตามรูปที่ 7.5 โดยมีวิธีการจัดทำาข้อมูลตามที่ชี้แจงไว้ใน 
  ส่วนข้อมูลพื้นฐานและตัวแปร	หน้า	64-77	 

 (7) ระบบจะแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) / นำ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท้ังค่ามาตรฐาน  
  และปริมาณการใช้จริง ตามรูปที่ 7.5

  ตรงบริเวณ H จะแสดงผลเปรียบเทียบเป็นรายเดอืน ส่วนตรงบรเิวณ I จะแสดงผล 
  เปรยีบเทยีบย้อนหลงั 3 ปี (ยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพราะไม่มกีารจัดเกบ็ข้อมลู) 
  ส่วนตรงบริเวณ J เป็นส่วนสรุปผลคะแนนที่หน่วยงานได้รับ

รูปที่ 7.5
แสดงผลการเรียกดูปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า (kWh) / นำ้ามัน 
เชือ้เพลงิ (ลติร) ทัง้ค่ามาตรฐาน 
และปริมาณการใช้จริง

G

H

I

J
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วิธีการพิจารณาคะแนน	ขั้นตอนที่	3-4-5

l หน่วยงานต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล 
 ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5

l การประเมินคะแนนในขัน้ตอนที ่3, 4 และ 5 เมือ่ทราบ EUI แล้ว จะนำาไปเทียบบญัญตัไิตรยางศ์ 
 เพื่อประเมินคะแนน

ระดับที่	2.1	ปริมาณการใช้มาตรฐาน

ระบบจะประมวลข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกลง	e-Report	คำานวณด้วยสูตรและค่าปัจจัยที่กำาหนดไว	้

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น	“ปริมาณการใช้มาตรฐาน”	ที่จะนำาไปเปรียบเทียบกับ	“ปริมาณการใช้จริง”

ระดับที่	2.2	ปริมาณการใช้จริง

ระดับที่	3-4-5	=	3.000	คะแนน

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า = (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
(Energy Utilization Index, EUI)   ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำามัน = (90% ของปริมาณการใช้น้ำามันมาตรฐาน) - ปริมาณการใช้น้ำามันจริง 
(Energy Utilization Index, EUI)   ปริมาณการใช้น้ำามันจริง 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

 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 -0.000 ถึง -0.090 0.0001 - 0.5000 คะแนน

  รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน

ด้านไฟฟ้า การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

 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 -0.000 ถึง -0.090 0.0001 - 0.5000 คะแนน

  รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน

ด้านน้�ามัน
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l การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการม ี
 หน่วยงานในสงักดัมาร่วมในการประเมนิผล  

 1) ประเมนิผลคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
  ในสงักดัตามขัน้ตอน เพือ่หาคะแนนของ 
  แต่ละหน่วยงาน

 

  
 2) ประเมินผลคะแนนของส่วนราชการ โดย 
  คิดค่าเฉลีย่จากคะแนนของหน่วยงานใน 
  สงักดัทัง้หมด

  ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสงักดัท้ังหมด  
   จำานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)

 

 3) ส่วนราชการที่มีจำานวนหน่วยงานใน
  ความรับผิดชอบ > 30 หน่วยงาน จะได ้
  รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของ 
  ค ะแนนที่ ได ้ รับ  แต่ ต้องมีจำ านวน 
  หน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่านระบบ 
  ครบทุกขั้นตอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตารางคะแนนสำาเร็จรูป	

(ดูได้ที่	WEBSITE)


