
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม  โทร.045-210814 
 

ที่ อบ 84001/2564                   วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖4 
 

เร่ือง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 
        (รอบท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง กันยายน ๒๕๖4) 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบัวงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนราชการ  และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุก
ระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑0 ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย 
๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง 

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน 
๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน 
๒.๒ แจกเอกสารเพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้ดำเนินการตรวจสภาพการใช้ 

พลังงานในผ่านระบบ e - report (www.e-repert.energy.ge.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้าเชื้อเพลิง) มา
กำหนดวิธีลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้  

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๓68,600 บาท แยกเป็น
งบประมาณ ค่าไฟฟ้าจำนวน 240,000 บาท       งบประมาณ ค่าน้ำมัน 128,600 บาท 

2. ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง (รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง กันยายน 
๒๕๖4 ดังนี้ 

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า 
พบว่า ในรอบท่ี ๑-4 ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง กันยายน  ๒๕๖4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า จริง 41,406 kwh ค่ามาตรฐาน 41,751 kwh 
ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 0.83 % รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ไฟฟ้าหน่วย ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ไฟฟ้ามาตรฐาน 3,562.00 4,157.00 2,169.00 2,917.00 2,757.00 3,366.00 4,577.00 4,827.00 4,856.00 2,610.00 3,751.00 2,202.00 

ไฟฟ้าใช้จริง 3,715.00 2,201.00 2,413.00 3,021.00 3,100.00 2,962.00 3,589.00 4,626.00 3,830.00 4,015.00 4,157.00 3,777.00 

 
2.2 การใช้เชื้อเพลิง 
พบว่าในรอบที่ ๑-4 ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง กันยายน  ๒๕๖4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลบัวงามมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประกอบด้วย 
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1. น้ำมันเบนชิน จำนวน 0.00 ลิตร 
2. นำมันแก๊สโซฮอลส์ จำนวน 296.00 ลิตร 
3. น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน 1,607.83 ลิตร 

มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง 1,903.83 ลิตร ค่ามาตรฐาน 2,854.95 ลิตร ผลการประหยัด 
พลังงานเชื้อเพลิง 33.31 % รายละเอียดดังนี้ 
 
 

น้ำมัน(ลิตร) ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

น้ำมันมาตรฐาน 165.00 110.00 123.00 198.00 249.62 110.00 562.99 413.34 234 243.00 251.00 195.00 

น้ำมันใช้จริง 102.00 95.00 234.44 78.00 225.13 295.86 27.20 104.75 351 166.00 109 115.45 

 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบล 

บัวงาม  ได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพ่ือกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

4. การสร้างจิตสำนึกกรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
บัวงาม ดำเนินการดังนี้ 

๔.๑ จำทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงาน 
รูปแบบต่างๆ 

๔.๒ จัดทำสติกเกอร์เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน 
จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ข้างต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้แผนการลดใช้พลังงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานด้านการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ยังไม่ชัดเจนทำให้ระบบการ 
รายงานขาดความต่อเนื่อง เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบ report ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน 
พลังงานลดลง 

๒. มาตรการการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรยังขาดความตระหนักส่งผลต่อ 
อัตราการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึน 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเรียน มาเพ่ือกำหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวมกันตรวจสอบและกำกับการใช้ และ 
รายงานผลด้านพลังงานต่อไป 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
    

   พ.จ.อ. 
 ( ศักดิ์สิทธิ์  สุภากรณ์ ) 

หัวหน้าสำนักปลัดฯ   
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ความเห็นปลัดฯ 
............................................................................................................................. .......................................... 
.................................................................. .......................................................................................................  
    

    
                                 จ.ส.อ. 

( วรวิทย์  จดจำ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 

ความเห็นนายกฯ 
............................................................................................................................. .......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  

 
             (ลงชื่อ)  
                        ( นายธานี  พุ่มจันทร์ ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

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


 

 



 
 

 



 


