คําสั่งเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
ที่ 690/ ๒๕63
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการลดใชพลังงานเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
********************
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ได ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม 2555 ให ห น ว ยงานราชการดํ า เนิ น
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% โดยใหสํานักนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและ
ประมวลผลผาน www.e-report.energy.go.th และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมกับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดแนวทางการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) “การลดพลังงาน (ไฟฟา)”
และเปนตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อขอเสนอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ ขอ 1 การประหยัดพลังงาน (คาไฟฟา) โดยลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณโดยประเมินจาก
ขอมูลเอกสารหลักฐานการประมวลผลคะแนนจาก www.e-report.energy.go.th นั้น
เพื่อใหการดําเนินการมาตรการลดใชพลังงานเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
๖. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
8. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ
9. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
10. นักวิชาการเงินและบัญชีฯชํานาญการ
เลขานุการ
10. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน
๒. นําขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิงที่ผานมาของหนวยงานมาพิจารณาปริมาณการใช
๓. กําหนดวิธีการใชพลังงานที่ไมเกิดประโยชนตั้งเปาหมายลดลงรอยละ 10%
๔. กําหนดแนวทางและขอคิดเห็นใหคําแนะนํา เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน
๕. มอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลและรายงานผลผานระบบ
www.e-report.energy.go.th
๖. ติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน
/โดยใหคณะกรรมการ…

-2โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ในคําสั่งปฏิบัติหนาที่ใหบังเกิดผลดีแกทางราชการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่

21 ตุลาคม 2563 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่

21 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายจรูญ เกลียวทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย

บันทึกขอความ

สวนราชการ งานการเจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
ที่ นภ 6401/
วันที่
ตุลาคม 2563
เรื่อง ขออนุ มัติจั ดทํ า คํ า สั่ ง แต งตั้ งคณะทํ างานกํ าหนดมาตรการลดใช พลัง งานเทศบาลตํา บลโนนสูง เปลื อ ย
ประจําปงบประมาณ 2564
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ได ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม 2555 ให ห น ว ยงานราชการดํ า เนิ น
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% โดยใหสํานักนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและ
ประมวลผลผาน www.e-report.energy.go.th และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมกับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดแนวทางการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) “การลดพลังงาน (ไฟฟา)”
และเปนตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อขอเสนอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ ขอ 1 การประหยัดพลังงาน (คาไฟฟา) โดยลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณโดยประเมินจาก
ขอมูลเอกสารหลักฐานการประมวลผลคะแนนจาก www.e-report.energy.go.th
ดังนั้น งานการเจ าหน าที่ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติจั ดทํ าคําสั่ งแต ง ตั้ ง
คณะทํางานกําหนดมาตรการลดใชพลังงานเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้
คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
๖. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
8. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ
9. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
10. นักวิชาการเงินและบัญชีฯชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
11. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
๗. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน
๘. นําขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันเชื้อเพลิงที่ผานมาของหนวยงานมาพิจารณาปริมาณการใช
๙. กําหนดวิธีการใชพลังงานที่ไมเกิดประโยชนตั้งเปาหมายลดลงรอยละ 10%
๑๐. กําหนดแนวทางและขอคิดเห็นใหคําแนะนํา เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน
๑๑. มอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลและรายงานผลผานระบบ
www.e-report.energy.go.th
๑๒. ติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน
/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา..

-2จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางวรรณภา จําปาวัตตะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ความเห็นของหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(นางสาวศศิวรรณ มีมาก)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

(นายสุวิทย วรยศ)
รองปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย
เห็นควรอนุมัติใหดําเนินการตามเสนอ
เห็นควรไมอนุมัติ
ลงชื่อ
(นายชัยญา ภูพานใบ)
ปลัดเทศบาล
คําสั่งนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย
อนุมัติใหดําเนินการตามเสนอ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ
(นายจรูญ เกลียวทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย

