
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว    โทร ๐๔๔-๔๕๖๕๔๗ 
ที ่นม ๘๔๙๐๑/ วันที ่        ตุลำคม  256๕ 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กำรบริหำรส่วน 
        ต ำบลหนองมะนำว 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว (ผ่ำนปลัด อบต.) 
 

 เรื่องเดิม 
  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว ได้ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผล
กำรใช้พลังงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว ขึ้น ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20  มีนำคม 2555  ซึ่งมี
มติให้หน่วยงำนภำครัฐลด กำรใช้พลังงำนลง 10 % โดยให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนจัดเตรียมระบบรำยงำน
และประมวลผลผ่ำน www.e-report-energy.go.th  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
ก ำหนดให้ระบบ “มำตรกำรประหยัดพลังงำน”  เป็นตัวชี้วัดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร นั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว  ในฐำนะเป็นหน่วยงำนรำชกำร  ตระหนัก  และให้ควำมส ำคัญ
กับกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวของรัฐบำล  เพ่ือให้สำมำรถลดใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อย่ ำงเป็น
รูปธรรม  ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว  และสถำนกำรณ์ด้ำน
พลังงำนของประเทศ  จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนและติดตำมผลกำรใช้พลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองมะนำว ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ และสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมำตรกำรประหยัดพลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำวเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ขอให้ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงปัญหำและอุปสรรค 
เพ่ือปรับปรุงมำตรกำรประหยัดพลังงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว  ต่อไป 
             

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
        

ลงชื่อ 
          (นำยมำนพ  จงกลำง) 
            นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
ลงชื่อ 

        (นำยบุญจันทร์  ไกรนอก) 
                     หวัหน้ำส ำนักปลัด 

 
 

 



 
-๒- 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
......................................................................................  
......................................................................................  
 

ลงชื่อ       
        (นำงจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต) 
          รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รักษำรำชกำรแทน 
       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
       ทรำบ 
       อ่ืนๆ 
......................................................................................  
......................................................................................  
.................................................................................. .... 

 

ลงชื่อ          
        (นำงจันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต) 
          รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รักษำรำชกำรแทน 
       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานกิจกรรมตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

๑. มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  
การประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
๑. ขับข่ีรถยนต์ตำมกฎหมำยคือควำมเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. สำมำรถประหยัดน้ ำมันได้ร้อยละ 25 
๒. ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหำกจอดรถเป็นเวลำนำน 
๓. ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่ำงๆ ของรถยนต์ตำมก ำหนด 

วิธีกำรที่ระบุไว้ในคู่มือประจ ำรถยนต์ 
๔. มีกำรควบคุมกำรใช้รถยนต์โดยกำรจัดท ำบันทึกกำรใช้ยำนพำหนะประจ ำรถยนต์ทุกคันกำรใช้ 

รถยนต์ต้องจัดท ำใบอนุญำตกำรใช้รถยนต์จำกผู้บังคับบัญชำ 
๕. ก ำหนดกำรใช้รถยนต์ไปติดต่อรำชกำรจังหวัด  ตำมควำมจ ำเป็น 
๖. ก ำหนดเส้นทำงและวำงแผนกำรเดินทำงก่อนทุกครั้ง และกำรใช้รถยนต์ไปในเส้นทำงเดียวกันให้ไป

พร้อมกันและควรให้คนขับรถศึกษำเส้นทำงก่อนเดินทำง เพ่ือเลือกใช้เส้นทำงที่ใกล้ที่สุด 
๗. ใช้อุปกรณ์กำรสื่อสำรอ่ืนแทนกำรเดินทำง เช่น กำรส่งหนังสือระหว่ำงหน่วยงำนหำกเร่งด่วนให้ใช้วิธี

ส่งทำงโทรสำร หำกเป็นเอกสำรส ำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสำรแล้วส่งพร้อมกัน หำกเป็นเอกสำรไม่
ส ำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-mail หรือส่งทำงไปรษณีย์ 

สรุปผลการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงระดับองค์กร 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่วนต่าง(เพิ่ม/ลด) หมายเหตุ 
    121,002.00 88,193.30 ๓๒,๘๐๘.๗๐ ลดลง ร้อยละ ๒๗ 

    
 

รายงานกิจกรรมตามมาตรการประหยัดพลังงาน ส านัก/กอง 
  

 ส านักงานปลัด 
๑. มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

กำรประหยัดไฟฟ้ำตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ ประสบควำมส ำเร็จโดยค่ำใช้จ่ำยค่ำไฟฟ้ำ โดยเฉลี่ยตำม
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรฝึกอบรม กำรประชุม กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ภำพรวมทั้งปี ลดลงร้อยละ 
๑๑ กำรใช้เครื่องปรับอำกำศเป็นไปตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน อย่ำงเคร่งครัด 

  

กองสวัสดิการสังคม 
๑. มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

กำรประหยัดไฟฟ้ำตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สถำนที่ปฏิบัติงำนกอง
สวัสดิกำรสังคมซึ่งเป็นอำคำรที่ยังอยู่ระหว่ำงรอกำรปรับปรุง ยังไม่ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  กำรสร้ำง
ส ำนักงำนสีเขียวจึงสำมำรถน ำมำปรับใช้กับมำตรกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ  ได้เป็นอย่ำงดีกำรปลูก
ต้นไม้บริเวณรอบนอกอำคำรส่งผลให้ ควำมร้อนจำกภำยนอกลดลง  เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำน
ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบ 
 

    



-๒- 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะนำว  กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ลดกำรใช้เครื่องปรับอำกำศภำยในส ำนักงำน  ด้วยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
บริเวณรอบนอกอำคำร  ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 

 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักงานปลัด 
๑. มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

กำรประหยัดไฟฟ้ำตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ อำคำรปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ไม่
ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  กำรลดควำมร้อนจำกภำยนอกอำคำรสำมำรถลดอุณภูมิภำยในอำคำรและลด
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ 
 

   
 

กองส่งเสริมการเกษตร 
๑. มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

กำรประหยัดไฟฟ้ำตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ กองส่งเสริมกำรเกษตร มีหน้ำที่ดูแลและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กำรปลูกพืชสีเขียวช่วยให้บรรำยกำศ ในกำรท ำงำนดีขึ้น ต้นไม้ช่วยลด
ควำมร้อนจำกภำยนอกอำคำรสำมำรถลดอุณภูมิภำยในอำคำรและลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ 
 

  
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าระดับองค์กร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่วนต่าง (ลดลง) หมายเหตุ 

134,738.69 120,742.05 ๑๓,๙๙๖.๖๔ ลดลง ร้อยละ ๑๐.๓๘ 
    

 


