
 
 
 
 

 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลกระแชง 
ท่ี 135/2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงาน 
---------------------------  

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เห็นชอบยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศและ  
มีมติใหการประหยัดพลังงานเปนวาระแหงชาติ โดยกําหนดนโยบายใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางประหยัดและ    
มีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานอ่ืน องคการบริหารสวนตําบลกระแชง ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการประหยัดพลังงานเพ่ือลดคาใชจายภาครัฐ และปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี  20  มีนาคม  2555  ซ่ึงมีมติใหหนวยงานภาครัฐลดการใชพลังงานลง 10 % โดยให
รายงานและประมวลผลผานระบบ www.e-report-energy.go.th   
  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามมติดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลกระแชงจึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน  ดังตอไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการประกอบดวย 

     1.1  นายการุณ  พิริยายน           ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ   
     1.2  นางทัศนา  เอ้ืออวยชัย  ผูอํานวยการกองคลัง             กรรมการ 
     1.3  นายตอพงษ  เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ   
     1.4  นายสืบพงศ  ดอนมุงคุณ  หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ 
     1.5  นางวิลาวรรณ  เสนดี               นักทรัพยากรบุคล    เลขานุการ 
2.  ใหคณะกรรมการดังกลาวขางตนมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
     2.1  กําหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหนวยงานใหขาราชการและพนักงานทราบท่ัวกัน 
     2.2  นําขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีผานมาของหนวยงานมาพิจารณาปริมาณการใช 
     2.3  กําหนดวิธีการใชพลังงานท่ีไมเกิดประโยชน ตั้งเปาหมายลดลงรอยละ 10 % 
     2.4  ตรวจสภาพการใชพลังงานในหนวยงาน 
     2.5  มอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลและรายงานผลผานระบบ www.e-report-    

    energy.go.th 
     2.6  กําหนดแผนการปฏิบัติงาน  วิธีการทํางานและการประเมินผล 

           2.7  ใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอการดําเนินงานเก่ียวกับการ 
                       ลดใชพลังงาน 
      2.8  ติดตามผลการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทาง  และมาตรการท่ีคณะทํางานไดกําหนดไว  และ 
                      รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

          ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  1   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
                      

 
        (นายฉลอม  จิตประสพ) 

         นายกองคการบริหารสวนตําบลกระแชง 

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


 
 
 
  

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกระแชง 
เรื่อง  การรณรงคมาตรการประหยัดพลังงานองคการบริหารสวนตําบลกระแชง  

-------------------------------- 

   ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เห็นชอบยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศและ   
มีมติใหการประหยัดพลังงานเปนวาระแหงชาติ โดยกําหนดนโยบายใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางประหยัดและ    
มีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานอ่ืน องคการบริหารสวนตําบลกระแชง ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการประหยัดพลังงานเพ่ือลดคาใชจายภาครัฐ และปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให
ทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกระแชงใหความสําคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี ้

1. การประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง 

1.1 ขับข่ีรถยนตใหเปนไปตามกฎหมายคือความเร็วไมเกิน 90 กม./ชม. เนื่องจากการเปลี่ยน
ความเร็วจาก 110 กม./ชม. เปน 90 กม./ชม. สามารถประหยัดน้ํามันไดรอยละ 25 

1.2 ไมควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนตทุกครั้งหากจอดรถเปนเวลานาน 

1.3 ดูแลเครื่องยนตใหอยูในสภาพท่ีดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบตางๆ ของรถยนตตามกําหนด
วิธีการท่ีระบุไวในคูมือประจํารถยนต 

1.4 มีการควบคุมการใชรถยนตโดยการจัดทําบันทึกการใชยานพาหนะประจํารถยนตทุกคันการ
ใชรถยนตตองจัดทําใบอนุญาตการใชรถยนตจากผูบังคับบัญชา 

1.5 กําหนดเสนทางและวางแผนการเดินทางกอนทุกครั้ง และการใชรถยนตไปในเสนทาง
เดียวกันใหไปพรอมกัน และควรใหคนขับรถศึกษาเสนทางกอนเดินทางทุกครั้งเพ่ือเลือกใชเสนทางท่ีใกลท่ีสุดหรือใช
เวลานอยท่ีสุด 

2. การประหยัดไฟฟา 

2.1 ตรวจตราดูแล ปดสวิตซไฟฟาทุกดวงเม่ือพนักงานคนสุดทายออกจากสํานักงาน 

2.2 ปดสวิตซหลอดไฟฟาบางดวงท่ีไมใชงานเชน ในเวลาชวงพักกลางวัน 

2.3 ควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไวท่ี 25 องศาเซลเซียส 

2.4 ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดยปดมาน มูลี่ ติดกันสาด หรือเลื่อนตูมาติดผนังในดานท่ีไม
ตองการแสงสวาง 

2.5 ตรวจบํารุงเครื่องปรับอากาศอยางสมํ่าเสมอ โดยทําความสะอาดแผนกรองอากาศทุกเดือน 
และลางทําความสะอาดชุดระบายความรอนทุก 6 เดือน 

2.6 ปดเครื่องถายเอกสารเม่ือหมดเวลาทํางานในแตละวันและในวันหยุดราชการ 

2.7 ปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดหลังเลิกงาน 

3.วัสดุอุปกรณสํานักงาน 

3.1 การแกไขเอกสาร ควรแกไขบนจอคอมพิวเตอร และตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย
กอนทําการพิมพ เพ่ือประหยัดการใชกระดาษ 

3.2 การเชื่อมตอเครื่องพิมพรวมกันจะชวยประหยัดคาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องพิมพได 
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3.3 ปดเครื่องถายเอกสาร เม่ือหมดเวลาทํางานในแตละวันและในวันหยุดราชการ 

3.4 การแจงเวียนหนังสือในสํานักงาน ควรใชเอกสารฉบับเดียวกันใหอานแลวสงตอแทนท่ีจะ 
ถายเอกสารหลาย ๆ ชุด หรือใชกระดาษท่ีใชแลวดานเดียวมาถายเอกสาร  

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    1   ตุลาคม   2563 

 

  
                                         (นายฉลอม  จิตประสพ) 
                                นายกองคการบริหารสวนตําบลกระแชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลกระแชง       
ท่ี     อย 73901/     วันท่ี        ตุลาคม  2564    
เรื่อง  รายงานผลการดาํเนินการตามโครงการลดการใชพลังงานประจาํปงบประมาณ 2564  

 
เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลกระแชง 
 

เรื่องเดิม         
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระแชง  ตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดลดการใช
พลังงานอยางสูญเปลาสิ้นเปลือง  สํานักปลัดองคการบริหารสวนการแชงจึงจัดทําโครงการลดใชพลังงานประจําป
งบประมาณ 2564   และประกาศใชมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานประจําปงบประมาณ 2564 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดการใชพลังงานลดคาใชจายและเพ่ือสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมใหทุกคนลดใชพลังงาน 
นั้น  

 

ขอเท็จจริง  
บัดนี้   สิ้นปงบประมาณ 2564  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระแชง จึงขอรายงานผล

การดําเนินการตามโครงการลดการใชพลังงาน ประจาํปงบประมาณ 2564  ดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี
แนบมาพรอมนี้       

 
 

ขอพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                                               (ลงชื่อ) 
         (นางวิลาวรรณ  เสนดี)  
                      นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ                                                                                   

                - เพ่ือทราบ 
 

 (ลงชื่อ) 
  (นายสืบพงศ  ดอนมุงคุณ) 
           หวัหนาสํานักปลัด 

 
                          - ทราบ 
 
            (ลงชื่อ) 

                           (นายการุณ  พิริยายน)                                  
- ทราบ    

 
(ลงชื่อ)  

        (นายการุณ พิริยายน) 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระแชง  ปฏิบัติหนาท่ี 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลกระแชง 



 

รายงานผลการดําเนินงานลดการใชพลังงาน  ประจําป  2564 
สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดของผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 
หนวยงาน การใชไฟฟา การใชน้ํามัน 

คามาตราฐาน คาจริง ผลประหยดั คะแนน คามาตราฐาน คาจริง ผลประหยดั คะแนน 

อบต.
กระแชง 

126,308.54 32,333.00 74.40 % 5.0 10,647.30 4,986.40 53.17 % 5.0 

               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


