บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเทพสถิต
ที่ ชย ๕๒๖๐๑/
วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึง
เรียน พนักงานเทศบาลตําบลเทพสถิต ทุกท่าน
เรื่องเดิม
ตามที่ เ ทศบาลตํ า บลเทพสถิ ต ได้ กํา หนดแผนปฏิบั ติก ารลดใช้พลั งงานและติ ด ตามผลการใช้ พ ลั ง งาน
เทศบาลตําบลเทพสถิตขึ้น เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงาน
ภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th
กําหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
เทศบาลตําบลเทพสถิต ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสําคัญกับการดําเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึงและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเสือหึงขึ้น เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการต่อไป
ข้อเท็จจริง
ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิ บัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาลตําบลเทพสถิ ต
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามแผนดังกล่าว
ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

( นายสรวิชญ์ สมรูป )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลเทพสถิต

คําสั่งเทศบาลตําบลเทพสถิต
ที่ ๑๕๘/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานลดใช้พลังงาน
--------------------------ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้
พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน
www.e-report-energy.go.th
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดให้ระบบ
“มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว เทศบาลตําบลเทพสถิตจึงมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานลดใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการประกอบด้วย
๑.๑ นายสรวิชญ์ สมรูป
ปลัดเทศบาลตําบลเทพสถิต
ประธานกรรมการ
๑.๒ พ.จ.อ.สมชาติ ด้ายรินรัมย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กรรมการ
๑.๓ นางจงถนอม จงจิตต์
ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
๑.๔ นางสาวจุฑามาศ ดิเรกโภค
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขฯ
กรรมการ
๑.๕ นางสาวพิชชากร หนูแก้ว
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๑.๖ นายบัญชา สาวก
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
กรรมการ
๑.๗ นางสาวอชิรญาณ์ ดวงกระโทก หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
๒. ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ กําหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
๒.๒ นําข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้
๒.๓ กําหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐ %
๒.๔ ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๒.๕ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-reportenergy.go.th
๒.๖ กําหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทํางานและการประเมินผล
๒.๗ ให้คาํ ปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีตอ่ การดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ลดใช้พลังงาน
๒.๘ ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะทํางานได้กําหนดไว้ และ
รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
( นายสรวิชญ์ สมรูป )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลเทพสถิต

คําสั่งเทศบาลตําบลเทพสถิต
ที่ ๑๖๖/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัตกิ ารลดใช้พลังงานและติดตามผล
--------------------------ตามที่เทศบาลตําบลเทพสถิต ได้แต่งตั้งคณะทํางานลดใช้พลังงานไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตําบลเทพสถิต นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนดังกล่าว เทศบาลตําบลเทพสถิต จึงมีคําสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
๑.๑ สํานักปลัดเทศบาลประกอบด้วย
๑.๑.๑ นางสาวนุจรี แทนน้อย
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
๑.๑.๒ นางสาวพัทธนันท์ ภู่ตระกูล
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๑.๒ กองคลังประกอบด้วย
๑.๒.๑ นางสาวญานิกา ปลั่งดี
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๑.๒.๒ นางสาวกมลเศรษฐ์ ศรีคําขลิบ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑.๓ กองช่างประกอบด้วย
๑.๓.๑ นายประเสริฐ วระชินา
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ
๑.๓.๒ นายบัญชา สาวก
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
๒.คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประอบด้วย
๒.๑ นายสรวิชญ์ สมรูป
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลเทพสถิต
๒.๒ นางจงถนอม จงจิตต์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
๒.๓ พ.จ.อ.สมชาติ ด้ายรินรัมย์
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๒.๔ นางสาวจุฑามาศ ดิเรกโภค
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่
คณะทํางานได้กําหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายสรวิชญ์ สมรูป )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลเทพสถิต

ประกาศเทศบาลตําบลเทพสถิต
เรื่อง กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตําบลเทพสถิต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
*****************************************
ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้
พลังงานลง ๑๐ %
โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน
www.e-report-energy.go.th
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดให้ระบบ
“มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตําบลเทพสถิต อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ทุกคนมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง
และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่รั่วไหลสูญเปล่า โดยให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การประหยัดไฟฟ้า
กําหนดให้ใช้ไฟฟ้าภายในสํานักงานเทศบาลตําบลเทพสถิต ไม่ควรเกินเดือนละ ๒,๐๐๐ หน่วย
โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
1.1 เครื่องปรับอากาศ
๑.๑.๑ ให้มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐๑๖.๐๐ น.
๑.๑.๒ ให้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ํากว่า ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๑.๓ กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องทํางานมากกว่า ๓๐ นาที ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ
๑.๑.๔ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ปรับอากาศ ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องทําน้ําเย็น
เครื่องถ่ายเอกสาร
1.2 ไฟฟ้าส่องสว่าง
๑.๒.๑ ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในสํานักงานเฉพาะดวงที่จําเป็นเท่านั้น
๑.๒.๒ ในเวลากลางคื น ให้ ย ามเปิ ด ไฟฟ้ า เพื่ อ แสงสว่ า งเท่ า ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ รั ก ษาความ
ปลอดภัยของอาคารต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
๑.๒.๔ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากที่ทํางานทุกครั้ง
๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สํานักงาน
๑.๓.๑ ห้ามมิให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน
๑.๓.๒ ในกรณีที่ไม่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน ๆ ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร

/๑.๓.๓ ให้ส่วน....

-๒๑.๓.๓ ให้ส่วนโยธาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง ถ้ามีการชํารุดโดยดําเนินการประมาณ
ราคาซ่อมแซม และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ
๒. การประหยัดน้ํา
๒.๑ ให้ใช้น้ําอย่างประหยัด ให้ส่วนโยธาหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําเพื่อลดการสูญเสีย
ให้นักการภารโรงหมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชํารุดให้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดําเนินการซ่อมแซม
๒.๒ การรดน้ําต้นไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นทําให้การระเหยของน้ํา
น้อยลง
๒.๓ การใช้น้ําทําความสะอาดภาชนะหรืออื่น ๆ ควรใช้อย่างประหยัด
๓. การประหยัดเชื้อเพลิง
กําหนดให้ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงรวมแต่ละเดือนไม่ควรเกินเดือนละ ๒๕๐ ลิตร โดยมีมาตรการ
ดังต่อไปนี้
๓.๑ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จําเป็นและ
เป็นไปอย่างประหยัดและต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง
๓.๒ กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน
๓.๓ ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไป
ติดต่อด้วยตนเองเพื่อเป็นการประหยัดน้ํามัน
๓.๔ ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ
๓.๕ ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน ๙๐ กม./ชม.
๓.๖ ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย
๓.๗ ให้พนั กงานขั บรถศึ กษาเส้น ทางก่ อนการเดิ นทาง จั ดให้ มีแ ผนที่เส้ นทางประจํ ารถ
ใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายสรวิชญ์ สมรูป)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลเทพสถิต

