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องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
  
 

คณะท างานลดใชพ้ลงังาน  
 



ค าน า 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการด าเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือลดการ
น าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ตระหนักถึงความส าคัญเห็นควรได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการ มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานของส านักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขันแตก เพ่ือลดการใช้พลังงานของส านักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

   คณะท างานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

       มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 
 

ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 
   

  ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการ
ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือลดการน าเข้าน้ ามัน
จากต่างประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว  และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของส านักงานเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของ
ประเทศชาติด้วย  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน
นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เพ่ือลด
การใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของส านักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 

   ๑. เพ่ือให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เม่ือเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕60) 
   ๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญในการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรทุกระดับ 
   ๓. เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% 

 (เม่ือเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕60) 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขันแตก บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่  ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
       มาตรการ ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จัดตั้งคณะท างานเพ่ือ   
         จัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
   ๒.  ก าหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง 
        และอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
   ๓.  ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง 
   ๔.  การประเมินผล 

กลยุทธ์ที่  ๒  การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
       มาตรการ ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  เผยแพร่ด าเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกัน 
   อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  ๓  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหาร 
                ส่วนต าบลบางขันแตก 
       มาตรการ ๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการควบคุมก ากับ 
       ดูแลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 
       ๑.๑  ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ปฏิบัติตาม 
                                          แผนการด าเนินงานของส านักงานอย่างเคร่งครัด 
       ๑.๒  พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       ๑.๓  ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในส านักงานส่งเสริม 
              การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม มีหน้าที่ตรวจสอบ ก าชับ สั่งการ 
     ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 

      มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล 
    2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ  
          รอบ ๑๒ เดือนให้จังหวัดและทางเว็บไซด์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เม่ือเทียบปริมาณการใช้พลังงาน จากปีที่ผ่านมา) 
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แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

มาตรการ 
๑. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จัดตั้ง คณะท างานเพื่อ
ด าเนินการจัดท าแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
      -  จัดตั้งคณะท างานลดใช้พลังงานของส านักงาน 
              
๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ ามัน
เชื้อเพลิง และอ่ืนๆที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
     ๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
           ๒.๑.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ 
           ๑)  ในห้องท างานรวมให้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เมื่อมีผู้มาปฏิบัติงาน
เกิน ๘ คน ก าหนดเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.อุณหภูมิ       
๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส ยกเว้นช่วงพักเที่ยงให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิด
ใหม่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
          ๒)  ห้องท างานของนายก อบต. ให้เปิด-ปิด เช่นเดียวกับห้องท างาน
รวม 
          ๓)  ตรวจเช็คท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แผ่นกรองอากาศ)         
ปีละ ๑ ครั้ง   
          ๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
          ๑) เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าท่ีจ าเป็น 
           ๒) ระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน (๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.) ให้ปิดไฟใน
ส านักงาน ยกเว้น ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิดได้เฉพาะที่
จ าเป็น 
           ๓) เวลาท างานให้เปิดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ เมื่อเลิกปฏิบัติงาน
ให้ปิดทันที 
          ๔) การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้เปิดไฟฟ้า
เฉพาะจุดที่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สิน
ราชการ 
 
 

 
- ส านักงานปลัด  

 
 

 

- ส านักงานปลัด 
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กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
           ๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
           ๑) คอมพิวเตอร์ 
                ๑.๑) ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาท ี
                ๑.๒) ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง หรือเมื่อไม่มีการใช้งาน
เกิน ๑๕ นาที ยกเว้นเครื่องที่ต้องใช้งานตลอดเวลา 
               ๑.๓) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กเมื่อ
เลิกใช้งาน 
           ๒) ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใช้งาน 
           ๓) เครื่องถ่ายเอกสาร 
               ๓.๑) กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใช้งาน
เสร็จ 
               ๓.๒) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
               ๓.๓) ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่าย 
               ๓.๔) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 
           ๔) โทรศัพท์และโทรสาร 
               ๔.๑) การใช้โทรศัพท์เพ่ือโทรทางไกล ใช้ได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็น
เร่งด่วนในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นไปโดยประหยัด เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะพูดให้พร้อมโดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน ๓ นาทีต่อครั้ง 
                ๔.๒) การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ระบบ Internet เพ่ือช่วยลด
ภาวะค่าใช้จ่ายลง 
               ๔.๓) การใช้โทรศัพท์เพ่ือธุระส่วนตัวให้ใช้เท่าที่จ าเป็นและเร่งด่วน
เท่านั้น 
           ๕) ไปรษณีย ์
               ๕.๑) การส่งหนังสือราชการก าหนดเวลาส่งวันละ ๒ ครั้ง รอบเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. 
               ๕.๒) ถ้าส่งไปในสถานที่เดียวกันให้รวบรวมใส่ซองเดียวกัน 
               ๕.๓) หนังสือราชการที่ไม่เร่งด่วนให้ส่งธรรมดา 
           ๖) ถอดปลั๊กเครื่องท าน้ าร้อนทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ 
         ๒.๑.๔  ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 
             1.1) ใช้เท่าท่ีจ าเป็นและถอดปลั๊กทันที่เมื่อเลิกใช้งาน 

         ๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
              ๒.๒.๑ การขับรถของพนักงานขับรถยนต์ 
                 ๑) ควรสอบถามข้อมูลเ พ่ือการเดินทางไม่ให้ผิดพลาด คือ 
ถูกสถานที่  ถูกเวลา และถูกเส้นทาง 
                 ๒)  ควรวางแผนการเดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดขัด 

-ทุกส่วนราชการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕- 
 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
               ๓)  ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด 
               ๔)  ใช้บางขันแตกให้สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์ 
               ๕)  เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็นเฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่
รอคอยบนรถ   
           ๒.๒.๒ การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
               ๑)  ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ  โดย
การตรวจเช็คตามก าหนดระยะเวลา/เลขไมล์ ตรวจเช็คระดับน้ าในหม้อน้ า ฯลฯ 
               ๒)  ตรวจสอบระบบน้ ามันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่วให้รีบรายงาน
ซ่อมทันที 
               ๓) ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ าเสมอ 

 ๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินที่ก าหนด 
คือ ข้อมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น้ ามันครบถ้วนและมี
กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานปลัด 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 

มาตรการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

-ทุกส่วนราชการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส านักงานฯ 
๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนการบริหารควบคุม 
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 

     ๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ปฏิบัติตาม
แผนการด าเนินงานของส านักงานอย่างเคร่งครัด 
     ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
     ๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 
๒. จัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผล 
      ๒.๑  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน ให้จังหวัดและทาง website 
 

 

 
-ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 

-ส านักงานปลัด 
 

 

 

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


 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

.......................................................... 
  ตามที่ ให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัด  
โดยก าหนดเป้าหมายให้ลดจ านวนหน่วยการใช้น้ ามันและไฟฟ้าจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่าง
น้อยร้อยละ 10 นั้น ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีแผนปฏิบัติการ “รวมพลังประหยัดพลังงาน ”  
ซึ่งเป็นนโยบายการด าเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทุกระดับมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
น้ าประปา และน้ ามันเชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่รั่วไหลสูญเปล่า จึงให้บุคลากรทุกคนใน
หนว่ยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  การประหยัดไฟฟ้า 
 ก าหนดให้ใช้ไฟฟ้าภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ควรเกินเดือนละ 6,000  หน่วย โดย
มีมาตรการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศ 
  ให้เริ่มระยะเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานในแต่ละวันให้สั้นลง ดังนี้ 

 เริ่มเปิดเวลา  9.30  น. 
 ปิดระหว่างเวลา  12.00 น. – 13.00 น. 
 ปิด  16.30  น. หรือก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 30 นาที หากมีภารกิจที่จะต้อง    
 ปฏิบัติงานนอกเวลา ให้เปิดเฉพาะที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงาน 
 ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศา (ประหยัดพลังงานได้ 10 %) 
 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในส านักงานเฉพาะดวงที่จ าเป็นเท่านั้น 
 ในเวลากลางคืนให้ยามเปิดไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาความ 
 ปลอดภัยของอาคารต่าง ๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากท่ีท างานทุกครั้ง 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
 ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน 
 ในกรณีที่ไม่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน ๆ  ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 
 ให้กองช่างตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง  ถ้ามีการช ารุดโดยด าเนินการ ประมาณ

ราคาซ่อมแซม และ ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ 
 



 2.  การประหยัดน้ า 
  2.1 ให้ใช้น้ าอย่างประหยัด  ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ าเพ่ือลดการสูญเสีย   
ให้คนงานหมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ  ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ช ารุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซม 
  2.2 การรดน้ าต้นไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นท าให้การระเหยของน้ าน้อยลง 
  2.3 การใช้น้ าท าความสะอาดภาชนะหรืออ่ืนๆ  ควรใช้อย่างประหยัด 

 3.  การประหยัดเชื้อเพลิง 
ก าหนดให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรวมแต่ละเดือนไม่ควรเกินเดือนละ 300  ลิตร โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ 

  3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จ าเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและต้อง
ขออนุมัติก่อนทุกครั้ง 
  3.2 กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน 
  3.3 ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไป
ติดต่อด้วยตนเองเพ่ือเป็นการประหยัดน้ ามัน 
  3.4 ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ 
  3.5 ควรขับรถด้วยความเร็วคงท่ีไม่เกิน 90 กม./ ชม. 
  3.6 ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย 
  3.7 ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจ ารถ          
ใช้เส้นทางลัดเพ่ือประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    30    เดือน  มีนาคม พ.ศ.2561 
        
     
 
            นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 ที ่17 / 25๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  

 

…………………………………………………………………….. 

   ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้หน่วยงาน
ราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดภาระรายจ่ายด้านการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคราชการ ชุมชนและ
ประชาชน เพ่ือตอบสนองบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ร่วมกันประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานรับผิดชอบการประหยัดพลังงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ดังนี้   

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ประธานคณะท างาน 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    คณะท างาน 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะท างาน 
4. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะท างาน 
9. นักทรัพยากรบุคคล     คณะท างาน/เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน 

   2. น าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้ 
   3. ก าหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 % 
   4. ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
   5. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ  
                        www.e-report- energy.go.th 
   6. ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการท างานและการประเมินผล 

7. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การลดใช้พลังงาน 
   8. ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะท างานได้ก าหนดไว้ และ
รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
 



ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่   22  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖1 
 
 

 
 
                                   นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 
 
 
 
 


