
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน       
ที ่    กจ. 76101/4     วันที่      4  มกรำคม 2564    
เรื่อง  ขอควำมร่วมมือพนักงำนและลูกจ้ำงปฏิบตัิตำมแผนปฏบิตัิกำรลดใช้พลงังำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  
 
เรียน    พนักงานส่วนต าบลช่องด่าน ทุกท่าน 
 

เรื่องเดิม         
 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน ได้ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้พลังงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำนขึ้น  เนื่องจำกตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนำคม 2555   ซึ่งมีมติให้
หน่วยงำนภำครัฐลด กำรใช้พลังงำนลง 10 % โดยให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนจัดเตรียมระบบรำยงำนและ
ประมวลผลผ่ำน www.e-report-energy.go.th  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดให้
ระบบ “มำตรกำรประหยัดพลังงำน”  เป็นตัวชี้วัดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  ซึ่ง
ได้รับควำมร่วมมือจำกส่วนรำชกำรระดับกรม จังหวัด และสถำนศึกษำ เข้ำระบบรำยงำนประมำณ 86 % ของจ ำนวน
ทั้งหมดโดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน แจ้งว่ำ ยังมีหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบกำรประเมินผลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7,853 แห่ง มีหน่วยงำนเพียง 2 %  
ที่ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและเข้ำระบบรำยงำนข้ำงต้นแล้ว  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  ในฐำนะเป็นหน่วยงำนรำชกำร  ตระหนัก  และให้ควำมส ำคัญกับกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวของรัฐบำล  เพ่ือให้สำมำรถลดใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำนและสถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำนของประเทศ  จึง
ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้พลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำนขึ้น  เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรต่อไป  

 

ข้อเท็จจริง  
ดังนั้น เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้พลังงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน

ดังกล่ำวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอควำมร่วมมือพนักงำนส่วนต ำบลทุกท่ำน เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนดังกล่ำว   ตำม
รำยละเอียดตำมที่แนบมำพร้อมนี้ 

 

ข้อพิจารณา 
 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
 
 

  
( นำยมนัส  ป้องกัน ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
ที่  4 /2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน 
---------------------------  

ตำมมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  20  มีนำคม  2555  ซึ่งมีมติให้หน่วยงำนภำครัฐลดกำรใช้พลังงำน
ลง 10 % โดยให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนจัดเตรียมระบบรำยงำนและประมวลผลผ่ำน  
www.e-report-energy.go.th  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดให้ ระบบ “มำตรกำร
ประหยัดพลังงำน”  เป็นตัวชี้วัดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  ซึ่งได้รับควำมร่วมมือ
จำกส่วนรำชกำรระดับกรม จังหวัด และสถำนศึกษำ เข้ำระบบรำยงำนประมำณ 86 % ของจ ำนวนทั้งหมดโดยส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน แจ้งว่ำ ยังมีหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบกำรประเมินผลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7,853 แห่ง มีหน่วยงำนเพียง 2 %  ที่ได้ด ำเนินกำรตำม
มติคณะรัฐมนตรีและเข้ำระบบรำยงำนข้ำงต้นแล้วนั้น 
  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมมติดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำนจึงมีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนลดใช้พลังงำน  ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการประกอบด้วย 
      1.1  นำยมนัส ป้องกัน              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน    ประธำนกรรมกำร 
      1.2  นำยสำยชล เหมือนเขียว             รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรรมกำร 

     1.3  นำยสมเกียรติ  แซ่จึง             รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรรมกำร 
     1.4  นำยก ำจำย นกด ำ    เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบิหำรส่วนต ำบล กรรมกำร 
     1.5  นำยอดุลย์ ด้วงพลับ    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรรมกำร 
     1.6  นำยภิญโญ  พุ่มจ ำปำ    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรรมกำร กรรมกำร   
     1.7  นำงสุมณฑำ สิงห์โตงำม          ผู้อ ำอวยกำรกองคลัง   กรรมกำร 
     1.8  นำงสำวณัฐธยำน์ คล้ำยทวนมีสุข    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร   
     1.9  นำงสรัลนุช  ฟักข ำ      นักพัฒนำชุมชนรักษำรำชกำรแทน กรรมกำร 

   หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     1.10 นำงสำวนงค์นุชย์  มั่นคง    เจ้ำพนักงำนธุรกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      

2.  ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
     2.1  ก ำหนดนโยบำยกำรประหยัดพลังงำนของหน่วยงำนให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนทรำบทั่วกัน 
     2.2  น ำข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ/น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่ำนมำของหน่วยงำนมำพิจำรณำปริมำณกำรใช้ 
     2.3  ก ำหนดวิธีกำรใช้พลังงำนที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้ำหมำยลดลงร้อยละ 10 % 
     2.4  ตรวจสภำพกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำน 
     2.5  มอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผลผ่ำนระบบ www.e-report-    

    energy.go.th 
 

                                                                                                                   /2. 6 ก ำหนด... 
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     2.6  ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน  วิธีกำรท ำงำนและกำรประเมินผล 

           2.7  ให้ค ำปรึกษำ  ข้อเสนอแนะ  เพ่ือแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่มีต่อกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร 
                       ลดใช้พลังงำน 
      2.8  ติดตำมผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมแนวทำง  และมำตรกำรที่คณะท ำงำนได้ก ำหนดไว้  และ 
                      รำยงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
        

          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2564 
 

                       
 

        ( นำยมนัส  ป้องกัน ) 
         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

ที่  4 /2564 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 

---------------------------  
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนลดใช้พลังงำนไปแล้วเมื่อวันที่ 4  มกรำคม 

2564  และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้พลังงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน นั้น 
  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  จึงมีค ำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตำมแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผล ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
    1.1 ส ำนักงำนปลัดประกอบด้วย 
       1.1.1  นำงสำวนงค์นุชย์  มั่นคง           ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร         
     1.2 ส่วนกำรคลังประกอบด้วย                      

      1.2.1  นำงสุมณฑำ สิงห์โตงำม ต ำแหน่ง ผู้อ ำอวยกำรกองคลัง 
      1.2.2  นำงดำรำรัตน์   ขจรไพศำล ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรคลัง 
    1.3 กองช่ำงประกอบด้วย 
      1.3.1  นำงสำวณัฐธยำน์ คลำ้ยทวนมีสุข    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
     2.คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน  ประอบด้วย 
     2.1  นำยภิญโญ  พุ่มจ ำปำ  ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ประธำนกรรมกำร  

2.2  นำงสุมณฑำ สิงห์โตงำม ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกองคลัง      กรรมกำร 
2.3  นำงสำวณัฐธยำน์ คล้ำยทวนมีสุข ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง    กรรมกำร              
2.4  นำงสรัลนชุ  ฟักข ำ  ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนรักษำรำชกำรแทน  กรรมกำร   
        หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 

  

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่ ติดตำมผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมแนวทำง และมำตรกำรที่
คณะท ำงำนได้ก ำหนดไว้  และรำยงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
 

          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2564 
 

                     
  

      ( นำยมนัส  ป้องกัน ) 
      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
เรื่อง  การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  

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

  สืบเนื่องจำกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนำคม 2555   ซึ่งมีมติให้หน่วยงำนภำครัฐลด กำรใช้
พลังงำนลง 10 % โดยให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนจัดเตรียมระบบรำยงำนและประมวลผลผ่ำน www.e-report-
energy.go.th  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดให้ระบบ “มำตรกำรประหยัดพลังงำน”  
เป็นตัวชี้วัดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกส่วนรำชกำร
ระดับกรม จังหวัด และสถำนศึกษำ เข้ำระบบรำยงำนประมำณ 86 % ของจ ำนวนทั้งหมดโดยส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน แจ้งว่ำ ยังมีหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบกำรประเมินผลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7,853 แห่ง มีหน่วยงำนเพียง 2 %  ที่ ได้ด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีและเข้ำระบบรำยงำนข้ำงต้นแล้ว  

  เพ่ือให้สำมำรถลดใช้พลังงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เป็นรูปธรรม  และต่อเนื่อง  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่องด่ำน  จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้พลังงำนขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงให้
บุคลำกรและหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรและถือปฏิบัติต่อไป  รำยละเอียดตำมแนบท้ำยประกำศฉบับนี้  
โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  ซึ่งเป็นประธำนคณะท ำงำนลดใช้พลังงำน  เป็นผู้ควบคุม ก ำกับ  ดูแล  กำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

    ประกำศ  ณ  วันที่  4  มกรำคม  2564 
 
 

  
                                         ( นำยมนัส  ป้องกัน ) 
                                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 
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แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

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

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนำคม 2555   ซึ่งมีมติให้หน่วยงำนภำครัฐลด กำรใช้พลังงำนลง 10 % 

โดยให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนจัดเตรียมระบบรำยงำนและประมวลผลผ่ำน  www.e-report-energy.go.th  

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดให้ระบบ “มำตรกำรประหยัดพลังงำน”  เป็นตัวชี้วัด
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกส่ วนรำชกำรระดับกรม 
จังหวัด และสถำนศึกษำ เข้ำระบบรำยงำนประมำณ 86 % ของจ ำนวนทั้งหมดโดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
แจ้งว่ำ ยังมีหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบกำรประเมินผลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7,853 แห่ง มีหน่วยงำนเพียง 2 %  ที่ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ
เข้ำระบบรำยงำนข้ำงต้นแล้ว  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  ในฐำนะเป็นหน่วยงำนรำชกำร  ตระหนัก  และให้ควำมส ำคัญกับกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวของรัฐบำล  เพ่ือให้สำมำรถลดใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำนและสถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำนของประเทศ  จึง
ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้พลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำนขึ้น  เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรต่อไป  

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้พลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่องด่ำน  ซึ่งเป็นกำรถือปฏิบัติตำมนโยบำยมำตรกำรประหยัดพลังงำนของรัฐบำลที่ให้ทุกหน่วยงำนควบคุม ดูแลกำร
ใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดเท่ำที่จ ำเป็น  
 2.  เพ่ือให้เห็นถึงภำพรวมและผลกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรลดใช้พลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่องด่ำนเป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะน ำไปสู่กำรวำงแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 3. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรในหน่วยงำนตระหนักและถือปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอย่ำงต่อเนื่อง  เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำน  
 4.  เพ่ือลดปริมำณกำรใช้พลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  

เป้าหมาย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  มีปริมำณกำรใช้พลังงำนทั้งในส่วนของพลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิงต่ ำ
กว่ำเกณฑ์มำตรฐำน  

วิธีด าเนินการ  
กิจกรรม เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำน 

ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน และกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ  

เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ 

คณะท ำงำนลดใช้
พลังงำนฯ 
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กิจกรรม เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

2.  ทบทวนกำรจัดตั้งคณะท ำงำนลด
ใช้พลังงำน 

ได้คณะท ำงำน 

ที่สอดคล้องกับสภำพ
ปัจจุบันของส ำนักงำน  

เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ  

คณะท ำงำนลดใช้
พลังงำนฯ 

3.  แต่งตั้งคณะท ำงำนลดใช้
พลังงำน/คณะท ำงำนก ำกับ ดูแล 
ติดตำม และรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรลดใช้พลังงำน  

มีเจ้ำภำพรับผิดชอบ ตำม
ภำรกิจกำรปฏิบัติงำน  

ตลอดปี คณะท ำงำนลดใช้
พลังงำนฯ 

4.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลดใช้
พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้
พลังงำน/มำตรกำรประหยัดพลังงำน
เสนอคณะท ำงำนลดใช้พลังงำนฯ ให้
ควำมเห็นชอบ   

ได้แผนปฏิบัติกำรฯ และ
มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
ที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร 

ตลอดปี คณะท ำงำนลดใช้
พลังงำนฯ  

5.  ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำร
ลดใช้พลังงำนฯ และมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนของหน่วยงำนให้
บุคลำกร ในสังกัดทรำบและถือ
ปฏิบัติ  

บุคลำกร และสถำนศึกษำ
ในสังกัดทรำบ และถือ
ปฏิบัติอย่ำงจริงจัง และ
ต่อเนื่อง 

ตลอดปี  คณะท ำงำนก ำกับ 
ดูแล ติดตำม และ
รำยงำนผลฯ 

6. บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ  

ปริมำณกำรใช้พลังงำนของ
ส ำนักงำนต่ ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน 

ตลอดทั้งปี  บุคลำกรใน
หน่วยงำน 

7.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อง
ด่ำน รำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้
พลังงำน และข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับ
กำรท ำดัชนีกำรใช้พลังงำนผ่ำนระบบ  
e – report  ของ สนพ.  

กรอกข้อมูลผ่ำนระบบ ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ตำมก ำหนด  

ทุกสิ้นเดือน  บุคลำกรใน
หน่วยงำน 

8.  ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำร และประเมินผล 

ปริมำณกำรใช้พลังงำนของ
ส ำนักงำนต่ ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน  

ตลอดปี  คณะท ำงำนก ำกับ 
ดูแล ติดตำม และ
รำยงำนผลฯ  

9.  ประมวลผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรและปริมำณกำรใช้พลังงำน  

มีผลกำรใช้พลังงำน 

ของส ำนักงำนรำยงำน
ผู้เกี่ยวข้อง  

เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ  

คณะท ำงำนก ำกับ 
ดูแล ติดตำม และ
รำยงำนผลฯ  

10.  ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อ
วำงแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ 

ได้ข้อมูลเพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรลดใช้
พลังงำนปีงบประมำณต่อไป  

เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ  

คณะท ำงำนลดใช้
พลังงำน  
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มาตรการประหยัดพลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

1.  การใช้เครื่องปรับอากาศ 
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศไว้ที่ 25 องศำเซลเซียส 
1.2 ลดชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศในแต่ละวัน  จำก  8  ชั่วโมง  เป็น  5  ชั่วโมง   

โดยเปิดช่วงเช้ำเวลำ  09.30 – 11.30  น.  ช่วงบ่ำยเวลำ  13.00 – 16.00  น.  ปิดช่วงเวลำ  
11.30 – 13.00  น.   

1.3 ไม่เปิดเครื่องปรับอำกำศในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำรยกเว้นแต่กำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรนั้นมีค ำสั่งให้มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรเท่ำนั้น 

1.4 จัดให้มีกำรตรวจเช็คท ำควำมสะอำดแผ่นกรองเครื่องปรับอำกำศเป็นประจ ำเดือนละ 1 ครั้ง 
1.5 จัดให้มีกำรตรวจเช็คท ำกำรล้ำงครั้งใหญ่ เพ่ือท ำควำมสะอำดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน   

โดยใช้น้ ำหรือน้ ำยำท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ 6 เดือน/ครั้ง 
1.6 ปิดหน้ำต่ำงให้สนิท/ปิดผ้ำม่ำน  เมื่อเปิดเครื่องปรับอำกำศ  เพื่อไม่ให้เกิดกำรสูญเสีย 

ควำมเย็นและกำรถ่ำยเทควำมร้อนจำกภำยนอกเข้ำสู่พ้ืนที่ที่มีกำรปรับอำกำศ  เป็นเหตุให้มีกำร
สูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำในกำรปรับอำกำศเพ่ิมมำกขึ้น 

1.7 ลดภำระกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ โดยขนย้ำยสัมภำระที่ไม่จ ำเป็นออกจำก 
ห้องปฏิบัติงำน  รวมถึงเอกสำรเก่ำท่ีไม่ได้ใช้งำนประจ ำให้ส่งเก็บตำมระเบียบฯ  ว่ำด้วย 
งำนสำรบรรณ  

2.  การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
2.1 ให้เปิดไฟฟ้ำและแสงสว่ำงในห้องท ำงำนเฉพำะเท่ำท่ีปฏิบัติงำนอยู่  ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

ที่ไม่จ ำเป็นในกำรใช้งำน   
2.2 ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงระหว่ำงหยุดพักกลำงวัน (เวลำ 12.00 น. – 13.00 น.)  ยกเว้นส ำหรับ

ผู้ปฏิบัติงำนในเวลำหยุดพักกลำงวัน ให้เปิดเฉพำะที่จ ำเป็น  

2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสว่ำงมำกเกินควำมจ ำเป็น  
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มาตรการประหยัดพลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

3.  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจ าส านักงาน   
3.1 คอมพิวเตอร์  

3.1.1 ปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ในเวลำพักเที่ยง  (เวลำ  12.00 – 13.00  น.)  
3.1.2 ตั้งระบบพักหน้ำจอเมื่อไม่ใช้งำนเกิน  15  นำที 
3.1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกกำรใช้งำนและถอดปลั๊กออก 

3.2 Printer 
3.2.1 ปิดเครื่อง  Printer  เมื่อไม่ใช้งำน 
3.2.2 ตรวจทำนข้อควำมบนจอภำพให้ถูกต้องก่อนสั่ง  Print  Out  
3.2.3 ใช้กระดำษท่ีใช้แล้ว 1 หน้ำ  ส ำหรับพิมพ์เอกสำรที่ไม่ส ำคัญ 

3.3 กระติกไฟฟ้า 
3.3.1 กำรเปิดใช้กระติกไฟฟ้ำ  ช่วงเช้ำเวลำ  08.30  น.  ชว่งบ่ำยเวลำ  13.00 – 15.00 น.  ใส่

น้ ำให้พอเหมำะกับควำมต้องกำร 
3.3.2 ไม่ปล่อยให้น้ ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ ำต่ ำกว่ำขีดที่ก ำหนด 
3.3.3 เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันควำมร้อนที่มีประสิทธิภำพ 
3.3.4 ไม่น ำน้ ำเย็นไปต้มทันที 

3.4 ตู้เย็น 
3.4.1 เลือกใช้ขนำดให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
3.4.2 ตรวจสอบขอบยำงแม่เหล็ก  4  ด้ำน 
3.4.3 ตั้งห่ำงจำกผนัง  15  ซ.ม. 
3.4.4 เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 
3.4.5 ไม่น ำของร้อนใส่ตู้เย็น 
3.4.6 ลดกำรเปิดตู้เย็นโดยไม่จ ำเป็น  

3.5 เครื่องท าน้ าเย็น 
ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งำนทุกวัน  

3.6 โทรทัศน์/วิทยุ   
3.6.1 ค ำนึงถึงควำมต้องกำร/จ ำเป็นในกำรใช้งำน 
3.6.2 ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งำน 
3.6.3 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งำน 
3.6.4 ไม่ปรับจอภำพให้สว่ำงมำกเกินไป 
3.6.5 ควรเลือกดูเฉพำะรำยกำรที่เป็นประโยชน์น่ำสนใจ 

3.7 เครื่องถ่ายเอกสาร 
3.7.1  ถ่ำยเอกสำรเฉพำะที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 
3.7.2  ไม่วำงเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศ 
3.7.3  ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรหลังจำกเลิกกำรใช้งำนและถอดปลั๊กออก 
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มาตรการประหยัดพลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

4.  น้ ามันเชื้อเพลิง 
4.1 ขับข่ีใช้ควำมเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
4.2 ลดกำรเดินทำงที่ไม่จ ำเป็น  โดยใช้กำรติดต่อผ่ำนทำงระบบ Internet  แทน  
4.3 ปลุกจิตส ำนึกให้พนักงำนขับรถขับรถให้ถูกวิธี 
4.4 ศึกษำเส้นทำงก่อนออกเดินทำงทุกครั้ง 
4.5 ตรวจสอบสภำพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทำงทุกครั้ง 
4.6 ให้วำงแผนเส้นทำง หำกไปทำงเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
4.7 ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด  

5.  มาตรการปลูกจิตส านึก 
5.1 ประชำสัมพันธ์มำตรกำรประหยัดพลังงำนผ่ำน Website ของส ำนักงำน 
5.2 ขอควำมร่วมมือทุกคนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำนร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงำน    
 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ 
 บุคลำกรที่มีจิตส ำนึก  ตระหนัก  และให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
 เดือนตุลำคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยำยน  พ.ศ.2564 

การติดตามและประเมินผล  
ตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน
ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 

ตรวจสอบจำกประมวลผล 
ของระบบ e – report เมื่อกรอกข้อมูล
ปริมำณกำรใช้พลังงำนและข้อมูลพื้นฐำนฯ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว  

โปรแกรมประมวลผล 
ของระบบ e –report  

2.  ร้อยละของกำรปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของ
บุคลำกรในส ำนักงำน  

ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ  แบบเก็บข้อมูล  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. บุคลำกรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนในหน่วยงำน 
2. บุคลำกรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
3. บุคลำกรมีส่วนร่วมในมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส ำนักงำน    

        
 

เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผน 
    
 
 

( นำยมนัส  ป้องกัน ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  

 
 


