
    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักปลัด   องคการบริหารสวนตำบลกระแชง                
ที่     อย 73901/    วันที ่        ตุลาคม  2563    
เรื่อง  ขอความรวมมือพนกังานบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจางปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน 
องคการบริหารสวนตำบลกระแชง  

 
เรียน    พนักงานสวนตำบลกระแชง ทุกทาน 
 

เรื่องเดิม         
  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลกระแชง ไดกำหนดแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและติดตาม
ผลการใชพลังงานองคการบริหารสวนตำบลกระแชงขึ้น  เน่ืองจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนาคม 
2555   ซึ่งมีมติใหหนวยงานภาครัฐลด การใชพลังงานลง 10 % โดยใหสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
จัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผาน www.e-report-energy.go.th  และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดใหระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน”  เปนตัวช้ีวัดประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เริ่มต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนตนไป น้ัน 
  องคการบริหารสวนตำบลกระแชง  ในฐานะเปนหนวยงานราชการ  ตระหนัก  และให
ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกลาวของรัฐบาล  เพ่ือใหสามารถลดใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางเปนรูปธรรม  ตอเน่ือง  สอดคลองกับสภาพปจจุบันขององคการบริหารสวนตำบล
กระแชงและสถานการณดานพลังงานของประเทศ  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและติดตามผลการ
ใชพลังงานขององคการบริหารสวนตำบลกระแชงขึ้น  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการตอไป  

 

ขอเท็จจรงิ  
ดังน้ัน เพ่ือใหแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงานองคการบริหารสวน

ตำบลกระแชงดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคจึงขอความรวมมือพนักงานสวนตำบลทุกทาน เขารวมปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนดังกลาว   ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพรอมน้ี 

 

ขอพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

  
(นายฉลอม  จติประสพ) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลกระแชง 
 

  

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


   
 

 

                                        
 
 

     

องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง 

         อาํเภอบางไทร  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
 

คณะทํางานลดใช้พลงังาน  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง 

 



คำนำ 
 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ใหหนวยงานราชการดำเนิน
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงาน ป พ.ศ. ๒๕63) เพ่ือลดการ
นำเขาน้ำมันจากตางประเทศ 

  องคการบริหารสวนตำบลกระแชง  ไดตระหนักถึงความสำคัญเห็นควรใหกำหนดแผนปฏิบัติ
การ  มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานขึ้น  เพ่ือเปนแนวทางในการประหยัด
พลังงานของสำนักงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ทั้งน้ี  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชพลังงานเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวและบังเกิดผลเปนรูปธรรม  ซึ่งการที่ใหสัมฤทธ์ิผลย่ิงขึ้นน้ัน ตองอาศัยความ
รวมมือจากผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงานจางและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานขององคการบริหารสวน
ตำบลกระแชงทุกทาน  เพ่ือลดการใชพลังงานของสำนักงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว 
 
 

   คณะทำงานลดใชพลังงาน ขององคการบริหารสวนตำบลกระแชง 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการลดการใชพลังงาน 
องคการบริหารสวนตำบลกระแชง 

 

 

ท่ีมาและเหตุผลความจำเปน 
   

  ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ใหหนวยงานราชการดำเนิน
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือลดการ
นำเขาน้ำมันจากตางประเทศ 
  องคการบริหารสวนตำบลกระแชง  ไดตระหนักถึงความสำคัญของปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว  
และอันเปนเหตุใหงบประมาณรายจายของสำนักงานเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งยังเปนภาระตองบประมาณของ
ประเทศชาติดวย  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตำบลกระแชง จึงไดกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจน
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของการลดปริมาณการใชพลังงาน
นอกจากน้ียังตองอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตำบลกระแชง เพ่ือลดการ
ใชพลังงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดและใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  ในการน้ี  องคการบริหารสวนตำบลกระแชง  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานเพ่ือ
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใชพลังงานของสำนักงานใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
 

   ๑. เพ่ือใหการใชพลังงานขององคการบริหารสวนตำบลกระแชงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีเปาหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงาน ป พ.ศ. ๒๕๕8) 
   ๒. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรทุกระดับ 
   ๓. เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานใหเปนผูรูคุณคา ใชอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด 

เปาหมาย 

  องคการบริหารสวนตำบลกระแชง   ลดใชพลังงานอยางนอย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงาน          
ป พ.ศ. ๒๕63) 

กลยทุธในการดำเนินงาน 

  เพ่ือใหการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานขององคการบริหารสวนตำบล
กระแชง บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว  จึงไดกำหนดกลยุทธในการดำเนินงาน ไวดังน้ี 
 

กลยุทธที่  ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานขององคการบริหารสวนตำบลกระแชง 
       มาตรการ ๑.  องคการบริหารสวนตำบลกระแชง จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือ   
         จัดทำแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน 
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   ๒.  กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟาและน้ำมันเช้ือเพลิง 
        และอ่ืนๆ ที่สงผลใหการใชพลังงานลดลง 
   ๓.  ใหผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพตามแนวทาง 
   ๔.  การประเมินผล 

กลยุทธที่  ๒  การสรางจิตสำนึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน 
       มาตรการ ประชาสัมพันธ  รณรงค  เผยแพรดำเนินงานในการประหยัดพลังงานใหทราบทั่วกัน 
   อยางตอเน่ือง 
กลยุทธที่  ๓  การติดตามประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานขององคการบริหาร 
                สวนตำบลกระแชง 
       มาตรการ ๑. ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนราชการควบคุมกำกับ 
       ดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหนวยงาน 
       ๑.๑  ใหบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตำบลกระแชง ปฏิบัติตาม 
                                          แผนการดำเนินงานของสำนักงานอยางเครงครัด 
       ๑.๒  พิจารณาปรับปรุงและแกไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
       ๑.๓  ใหผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในสำนักงานสงเสริม 
              การปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส มีหนาที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการ 
     ผูปฏิบัติงานในสำนักงานใหปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอยางเครงครัด 

      มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล 
    2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นปงบประมาณ ให
ผูบริหารทราบ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ   องคการบริหารสวนตำบลกระแชง  มี
ประสิทธิภาพโดยมีเปาหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบปริมาณการใชพลังงาน จากปที่ผานมา) 
 

แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานองคการบริหารสวนตำบลกระแชง 

กลยทุธ  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 
กลยุทธท่ี ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน องคการบริหารสวนตำบลกระแชง 

มาตรการ 

๑. ใหองคการบริหารสวนตำบลกระแชง จัดต้ัง  คณะทำงานเพื่อดำเนินการ
จัดทำแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
      -  จัดต้ังคณะทำงานลดใชพลังงานของสำนักงาน   
๒. กำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟา น้ำมัน
เชื้อเพลิง และอ่ืนๆที่สงผลใหการใชพลังงานลดลง 
      

 
- สำนักงานปลัด  

 
 

 

- สำนักงานปลัด 
 



2.1. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 

1.1 ขับขี่รถยนตใหเปนไปตามกฎหมายคือความเร็วไมเกิน 90 
กม./ชม. เน่ืองจากการเปลี่ยนความเร็วจาก 110 กม./ชม. เปน 90 กม./ชม. 
สามารถประหยัดน้ำมันไดรอยละ 25 

1.2 ไมควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนตทุกครั้งหากจอด
รถเปนเวลานาน 

1.3 ดูแลเครื่องยนตใหอยูในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบ
ตางๆ ของรถยนตตามกำหนดวิธีการที่ระบุไวในคูมือประจำรถยนต 

1.4 มีการควบคุมการใชรถยนตโดยการจัดทำบันทึกการใช
ยานพาหนะประจำรถยนตทุกคันการใชรถยนตตองจัดทำใบอนุญาตการใช
รถยนตจากผูบังคับบัญชา 

1.5 กำหนดเสนทางและวางแผนการเดินทางกอนทุกครั้ง และ
การใชรถยนตไปในเสนทางเดียวกันใหไปพรอมกัน และควรใหคนขับรถศึกษา
เสนทางกอนเดินทางทุกครั้งเพ่ือเลือกใชเสนทางที่ใกลที่สุดหรือใชเวลานอยที่สุด 

2.2 มามาตราการประหยัดไฟฟา 

2.1 ตรวจตราดูแล ปดสวิตซไฟฟาทุกดวงเมื่อพนักงานคนสุดทาย
ออกจากสำนักงาน 

2.2 ปดสวิตซหลอดไฟฟาบางดวงที่ไมใชงานเชน ในเวลาชวงพัก
กลางวัน 

2.3 ควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศา
เซลเซียส 

2.4 ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดยปดมาน มูลี่ ติดกันสาด 
หรือเลื่อนตูมาติดผนังในดานที่ไมตองการแสงสวาง 

2.5 ตรวจบำรุงเครื่องปรับอากาศอยางสม่ำเสมอ โดยทำความ
สะอาดแผนกรองอากาศทุกเดือน และลางทำความสะอาดชุดระบายความรอน
ทุก 6 เดือน 

2.6 ปดเครื่องถายเอกสารเมื่อหมดเวลาทำงานในแตละวันและใน
วันหยุดราชการ 

2.7 ปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดหลังเลิกงาน 

๒.๓ การใชอุปกรณสำนักงาน 
3.1 การแกไขเอกสาร ควรแกไขบนจอคอมพิวเตอร และ

ตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยกอนทำการพิมพ เพ่ือประหยัดการใช
กระดาษ 

3.2 การเช่ือมตอเครื่องพิมพรวมกันจะชวยประหยัดคาใชจายใน
การจัดซื้อเครื่องพิมพได 

3.3 ปดเครื่องถายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทำงานในแตละวันและ
ในวันหยุดราชการ 

 

-ทุกสวนราชการ 

 
  

 



                               
     - ผูเขียน/ผูเสนอโครงการ                                            - ผูตรวจโครงการ 

   (ลงช่ือ)........... .........................................                       (ลงช่ือ)............... ....................................         
            (นางวิลาวรรณ    เสนดี)                                          (นายสืบพงศ  ดอนมุงคุณ)     
                นักทรัพยากรบุคคล                                                 หัวหนาสำนักปลัด         
       
- ผูเห็นชอบโครงการ      - ผูอนุมัติโครงการ 

(ลงช่ือ)...............................................   (ลงช่ือ)............. ................................ 

         (นายการุณ  พิริยายน)             (นายฉลอม  จิตประสพ) 

กลยทุธ  /  มาตรการและแนวทางปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ 
 

3.4 การแจงเวียนหนังสือในสำนักงาน ควรใชเอกสารฉบับ
เดียวกันใหอานแลวสงตอแทนที่จะ ถายเอกสารหลาย ๆ ชุด หรือใชกระดาษที่ใช
แลวดานเดียวมาถายเอกสาร  

๓. ใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามแนว
ทางการประเมินที่กำหนด 
คือ ขอมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟา/น้ำมันครบถวนและมี
กระบวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่นาเช่ือถือ 

-ทุกสวนราชการ 
 

 
 
- สำนักงานปลัด , กองคลัง 

 
 

กลยุทธท่ี ๒ การสรางจิตสำนึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน 

มาตรการ 
๑. ประชาสัมพันธ รณรงค เผยแพรเปาหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่ชัดเจนใหทราบโดยทั่วกัน 

 

-ทุกสวนราชการ 

กลยุทธท่ี ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัการลดใชพลังงานของสำนกังานฯ 

๑. ใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนการบริหารควบคุม 
กำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหนวยงาน 

     ๑.๑ ใหบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตำบลกระแชง ปฏิบัติตาม
แผนการดำเนินงานของสำนักงานอยางเครงครัด 
     ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแกไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
     ๑.๓ ใหผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองคการบริหาร
สวนตำบลกระแชง ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอยางเครงครัด 
๒. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล 
      ๒.๑  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นปงบ 
 ประมาณ 

 

 
-ทุกสวนราชการ 

 
 
 
 
 

-สำนักงานปลัด 

 

            นายกองคการบริหารสวนตำบล

 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกระแชง 
 

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

