
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เรื่อง ผลการประหยัดพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564) 
------------------------------------------------------ 

 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 มีมติให้หน่วนงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง  

10 % โดยให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผ่าน www.e-report-

energy.go.th และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัด

พลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป กอปกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้แต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน และได้ประกาศการใช้แนวทางมาตรการการ

ประหยัดพลังงาน เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้รายงานผลการใช้

พลังงาน ผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วซึ่งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ใช้ไฟฟ้าจริง จ านวน 26,386 หน่วย สามารถลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 74.21 และการใช้น้ ามันจริง จ านวน 2,237.38 ลิตร สามารถลดการใช้น้ ามัน ลงร้อยละ 

76.60   

 จึงขอประกาศผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563 – 

สิงหาคม 2564) มาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

                                                                          

   ( นางน้ าค้าง  พลายละหาร )  

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น                              
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รายงานผลการด าเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๓-  

เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๔) 

 ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ น้อย

กว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๑ รายละเอียดตามตารางที่ ๑ 

 

 ตารางที่ ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ไฟฟ้า (หน่วย) 
ไฟฟ้ามาตรฐาน ไฟฟ้าที่ใช้จริง 

ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๐,๖๔๔.๓๐ ๒,๕๗๙ 
ต.ค. ๒๕๖๓ ๙,๙๒๓.๗๔ ๒,๓๑๒ 
พ.ย. ๒๕๖๓ ๑๐,๐๔๓.๘๒ ๒,๕๑๐ 
ธ.ค. ๒๕๖๓ ๙,๕๗๒.๖๑ ๙๖๒ 
ม.ค. ๒๕๖๔ ๗,๗๘๘.๘๖ ๗๖๐ 
ก.พ. ๒๕๖๔ ๗,๙๙๑.๘๕ ๑,๓๐๘ 
มี.ค. ๒๕๖๔ ๘,๔๙๔.๒๐ ๒,๔๑๓ 
เม.ย. ๒๕๖๔ ๗,๘๙๔.๐๙ ๒,๓๐๖ 
พ.ค. ๒๕๖๔ ๘,๒๙๕.๙๓ ๒,๓๕๑ 
มิ.ย. ๒๕๖๔ ๗,๔๕๑.๔๒ ๓,๐๗๐ 
ก.ค. ๒๕๖๔ ๗,๒๒๐.๖๕ ๓,๔๖๐ 
ส.ค. ๒๕๖๔ ๗,๐๐๓.๗๐ ๒,๓๕๕ 

 

 

 

 

 



 

-๒- 

 

๒. สถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔  

ประเภทดีเซล /ไบโอดีเซล  มากกว่าเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล รายละเอียดตามตารางที่ ๒ 

 

                 ตารางที่ ๒ สถติิการใช้เชื้อเพลิง ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

เชื้อเพลิง (ลิตร) 
แก๊สโซฮอล (ลิตร) ดีเซล / ไบโอดีเซล (ลิตร) 

ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๘.๖๕ ๓๒๖.๘๑ 
ต.ค. ๒๕๖๓  ๘๘.๔๖ 
พ.ย. ๒๕๖๓  ๘๗.๖๙ 
ธ.ค. ๒๕๖๓  ๒๔๘.๕๔ 
ม.ค. ๒๕๖๔ ๘.๓๓ ๒๐๑.๓๙ 
ก.พ. ๒๕๖๔ ๗.๘๗ ๒๖๙.๘๑ 
มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๑.๒๘ ๓๓๕.๗๕ 
เม.ย. ๒๕๖๔  ๗๔.๐๖ 
พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๔.๖๘ ๒๑๘.๒๕ 
มิ.ย. ๒๕๖๔  ๑๐๔.๒๖ 
ก.ค. ๒๕๖๔  ๒๐๕.๐๗ 
ส.ค. ๒๕๖๔  ๑๓๗.๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

๓. สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจ าเดือน กันยายน 

๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔  

น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ 

 

                 ตารางที่ ๓ สถติิปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

เชื้อเพลิง (ลิตร) 
น้ ามันมาตรฐาน (ลิตร) น้ ามันทีใ่ช้จริง (ลิตร) 

ก.ย. ๒๕๖๓ ๗๙๗.๗๖ ๓๒๗.๒๕ 
ต.ค. ๒๕๖๓ ๗๙๗.๗๖ ๘๔.๐๔ 
พ.ย. ๒๕๖๓ ๗๙๗.๗๖ ๘๓.๓๑ 
ธ.ค. ๒๕๖๓ ๗๙๗.๗๖ ๒๓๖.๑๑ 
ม.ค. ๒๕๖๔ ๗๙๗.๗๖ ๑๙๘.๘๒ 
ก.พ. ๒๕๖๔ ๗๙๗.๗๖ ๒๖๓.๔๐ 
มี.ค. ๒๕๖๔ ๗๙๗.๗๖ ๓๒๙.๑๑ 
เม.ย. ๒๕๖๔ ๗๘๗.๔๗ ๗๐.๓๖ 
พ.ค. ๒๕๖๔ ๗๘๗.๔๗ ๒๒๐.๕๕ 
มิ.ย. ๒๕๖๔ ๗๙๗.๗๖ ๙๙.๐๕ 
ก.ค. ๒๕๖๔ ๗๙๗.๗๖ ๑๙๔.๘๒ 
ส.ค. ๒๕๖๔ ๘๐๘.๐๕ ๑๓๐.๕๗ 

 


