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ประจำปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของ
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ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว น้ัน
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สรุปผลการประนฉนตัวชีวัคของผู้บริหารองค์กรปกครองห้องลน ประจำฃงบประมากt พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จ ังหว ัด  ะ สุพรรณบุรี V

ห น ่ว ย ง าน
ก า ร ใช ้ไ ฟ ฟ ้า ก า ร ใช ้น ํ้า ม ัน

ค ่า ม า ต รฐ า น ค ่า จ ร ิง ผ ล ป ระห ย ัด ค ะแ น น ค ่า ม า ด รฐ า น ค ่า จ ร ิง ผ ล ป ระห ย ัด ค ะแ น น

เทศบาลตำบลกระจ ัน 50,207.65 42 ,420.26 15.51 % 5.0 11,625.32 9,954.66 14.37 % 5.0

เทศบาลตำบลแนพ ัดเพ ิง 100,790.30 54,351.72 46.07 % 5.0 11,812.83 6,123.47 48 .16 % 5.0

เทศบาลตำบลเขาด ีน ไม,ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลเขาพระ 117,845.72 46,549.55 60.50 % 5.0 11,129.04 4,559.15 59.03 % 5.0

เทศบาลตำบลโคกคราม 110,254.52 80,187.69 27.27 % 5.0 11,508.36 11,945.44 -3.80 % 0.5

เทศบาลตำบลจรเข ้สามพ ัน 84 ,3 2 88 7 51,931.00 38.4 % 5.0 14,070.87 ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลเจด ีย ์ ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0 0

เทศบาลตำบลดอนเจด ีย ์ 50,948.27 37,308.95 26.77 % 5.0 8,556.60 16,202.70 -89.36 % 0.5

เทศบาลตำบลด ่านช ้าง ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลเด ีมบาง ไม ้ครบ ไม,ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม,ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0 0

เทศบาลตำบลด ้นคราม 48,343.36 42,986.01 11.08 % 5.0 8,694.30 12,179.36 -40.08 % 0.5

เทศบาลตำบลตะด ่า 62,959.80 51,468.00 18.25 % 5.0 13,309.56 4,030.22 69.72 % 5.0

เทศบาลตำบลฟาระพ ัด 240,656.94 ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 17,377.37 ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0
เทศบาลตำบลท ้าวด ู่ทอ ่"ง 46,218.95 72 ,130.39 -56.06 % 0.5 22,800.45 19,614.00 13.98 % 5.0
เทศบาลตำบ ่ลฬาเสด ีจ ่ 106,147.11 91,977.00 13.35 % 5.0 17,264.52 94,674.62 -448.38 % 0.5
เทศบาลตำบล vj งค ่ส ื 46 ,131.33 40,171.00 12.92 % 5.0 14,878.14 12,706.65 14.60 % 5.0

เทศบาลตำบลฬ ฺงคอก ไม ้ครบ ไม,ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลนางบวช ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0 0

เทศบาลตำบลบ,อกรฺ ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลบางๆง 27,935.51 45,414.00 -62.57 % 0.5 7,363.44 10,702.01 -45.34 % 0.5

เทศบาลตำบลบางปลาม ้า 136,844.22 68,397.13 50.02 % 5.0 34,614.36 7,867.95 77.27 % 5.0

เทศบาลตำบลบานกร ิาง ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลบ ้านโข ้ง ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได ้ 0.0 ไม ้ครบ ไม ้ครบ ประเม ินไม ้ได 0.0
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เทศบาลตำบลบ ้านดอน 68,392.84 76,088.03 -11.25 % 0.5 10,097.76 6,732.20 33.33 % 5.0

เทศบาลตำบลบ ้านโพ6 55,043.88 57,584.72 -4.62 % 0.5 17 ,95032 13,924.80 22.43 % 5.0

เทศบาลตำบลบานแหลม 58,434.48 33,273.00 43.06 % 5.0 5,898.21 1,856.50 68.52 % 5.0

เทศบาลตำบลบ ้านแหลมพ ัฒ นา 2 9 3 ,3 09 66 56,503.78 80 74 % 5.0 7,353 00 7,545 16 -2 61 % 0.5

เทศบาลตำบลปลายนา 92 ,8 7 6 7 7 69,044.73 25.66 % 5.0 13,205.85 11,713.97 11 30 % 5.0

เทศบาลตำบลปากนา 47,368.97 90,415 17 -90.87 % 0 5 23 ,13 67 2 4,699.95 79.69 % 5.0

เทศบาลตำบลไฝกองต ํน 134,705.52 86,211.07 36.00 % 5.0 7 ,13717 15,954.05 -123.53 % 0.5

เทศบาลตำบลโพร ่พ ระยา 63,237.24 64,412.29 -1 86 % 0.5 9,713.88 12 ,33400 -26.97 % 0.5

เทศบาลตำบล?วใหญ ่ ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไม ่ครบ 57,972.35 ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

เทศบาลตำบล?ง•นาช ้บ 28,680.71 62,773.72 -118.87 % 0.5 11,303.49 8,616.60 23.77 % 5.0

เทศบาลตำบล?งยาง 82,948.99 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 11,916.97 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

เทศบาลตำบล?งหว ้า ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลศร ีประจ ้นต ํ ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0 0 ไม ่ครบ ไ ม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลสระกระโจม 106,173.75 101,851.01 4.07 % 2.0 38,109.18 12,550.70 67.07 % 5.0

เทศบาลตำบลสระยายโสม 191,815.81 52,493.00 72.63 % 5.0 12,972.22 7 ,55747 41.74 % 5.0

เทศบาลตำบลสวนแตง 234,946.23 65,123.04 72.28 % 5.0 10,555.75 23,382.14 -121.51 % 0.5

เทศบาลตำบลสามร(ก 139,183.27 103,174.38 25.87 % 5.0 21,958.32 5,437.55 75.24 % 5.0

เทศบาลตำบลหนองกระฟ ุม 93,215.52 51,776.39 44.46 % 5.0 15,268.47 4,021.95 73.66 % 5.0

เทศบาลตำบลหนองหญ ้าไซ 77,680.51 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 15,450.12 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลห ้วย?งทอง(โพร'พระยา) ไ ม ่ครบ 33,296.00 ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไม ่ครบ ไม ค่รบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

เทศบาลตำบลอ ู่ทอง ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไม ่ครบ ไม ค่รบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

เทศบาลเม ึองสองพ ี่น ้อง ไม ่ครบ 264,073.00 ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไม ค่รบ 128,070.66 ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

เทศบาลเม ืองส ุพ รรณ บ ฺร ิ ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

องค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห?ดส ุพรรณ แร ิ 980,755.44 701,986.31 28.42 % 5.0 87,123.82 54,474.00 37.48 % 5.0

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเน ินพระปรางค ์ 23,585.71 44,733.00 -89.7 % 0.5 37,912.56 ไม ค่รบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลบางเลน 71,170.07 54,728.00 23.10 % 5.0 15,256.56 12,433.19 18.51 % 5.0

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลบ ้านสระ 42,337.18 36,854.64 12.95 % 5.0 10,389.24 2,558.27 75.38 % 5.0

องค ์การบริหารส ่วนตำบล?ง'นาเย ็น 93,662.56 40,066.00 57.22 % 5.0 5,286.11 3,456.70 34.61 % 5.0

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองโพร 100,603.40 38,421.00 61.81 % 5.0 14,645.17 5,773.71 60.58 % 5.0

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองมะค ์าโมง 90 ,882.45 74,560.60 17.96 % 5.0 20,880.87 5,919.48 71.65 % 5.0

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลองค ์พ ระ 34,507.61 26,510.00 23.18 % 5.0 18,995.19 7,443.21 60.82 % 5.0

อบด. กระเส ิยว ไม,ครบ 49,279.84 ประเม ินไม ่ได ้ 0 0 ไม ่ครบ 2,727.83 ประเม ินไม,ได ้ 0.0
อบ"ต. กฤษณา 84,481.12 28,725.00 66.00 % 5.0 19,406.16 1,593.93 91.79 % 5.0

อบต. เขาพระ 124,868.53 35,489.00 71.58 % 5.0 102,834.49 8,373.60 91.86 % 5.0

อบต. โคกโค เฟา 92,783.41 23,531 00 74.64 % 5.0 73,901.71 1,811.21 97.55 % 5.0

อบต. โคกช ้าง 28,584.61 39,429.00 -37.94 % 0.5 14,771.15 5,197.13 64.82 % 5.0
อบต. จร]เข1ใหญ่ 76,519.10 70,242.75 8.20 % 4.0 12,477.19 2,284.55 8 1 .6 9 % 5.0

อบต. แจงงาม 78,214.16 ไม ่ครบ ประเม ินไม,ไ ด ้ 0.0 15,060.33 ไม ค่รบ ประเม ินไม,ได ้ 0.0

อบด. ดอนกำยาน 39,397.07 57,226.00 -45.25 % 0.5 10,000.93 22,653.70 -126.52 % 0.5
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อบ<a.ดอนคา 78,125.66 62,395.51 20.13 % 5.0 13,999.33 23,225.09 -65.90 % 0.5
อบต. ดอน"เจดีย์ ไม,ครบ 83,963.95 ประเม ินไม,ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไฝครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. ดอนตาล ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม,ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไม ่ครบ ประเม ินไปไต ้ 0.0

อบต. ดอนปรู ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไฝครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบด. ดอน'โพธิ๋,ทอง ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไปครบ 8,554.05 ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบด. ดอนมะเกส ือ 53,487.97 42,544.39 20.46 % 5.0 10,062.08 4,760.98 52.68 % 5.0

อบต. ดอนมะนาว 20,776.66 17,565.00 15 46 % 5.0 17 ,61024 6,433.87 63.47 % 5.0

อบต. ดอนมะส ังข ์ 60 ,080 15 46,590.00 22.5 % 5.0 7,575.90 ไฝครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. ด ่านช ้าง ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไม ่ครบ ไฝครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. ต ้นตาล 26,434.00 35,150.00 -32.97 % 0.5 20,326.66 2,452.23 87.94 % 5.0

อบต. ตล็'งชัน 110,713.14 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 10,359.72 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. ทะเลบก ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไม,ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. ท ับด ีเหล ็ก ไม,ครบ 35,965.00 ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไฝครบ 6,742.29 ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบด. ท ัพหลวง ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไม ่ครบ ประเม ินไฝไต ้ 0 0

อบด. ท ังคอก 73,888.65 ไม,ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 19,957.56 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบด. นางบวช ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. 'รคมกระเส ียว 56,929.91 19,568.00 65.63 % 5.0 17,746.65 4,947.63 72.12 % 5.0

อบต. บ ่อกร ุ ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไม,ครบ ประเม ินไฝไต ้ 0.0

อบต. บ ่อส ุพรรณ 187,257.69 107,920.60 42.37 % 5.0 14,476.00 4,746.00 67.21 % 5.0

อบต. บางงาม 89,420.09 64,720.00 27.62 % 5.0 7,171.97 6,969.52 2.82 % 1.0

อบต. บางตะเด ียน 39,452.43 42,612.78 -8.01 % 0.5 15,038.15 3,003.35 80.03 % 5.0

อบด. บางตาเทร 57,535.84 83 ,093.99 -44.42 % 0.5 18,741.58 9,640.98 48 .56 % 5.0

อบต. บางปลาม ้า ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไฝครบ ประเม ินไฝไต ้ 0.0

อบต. บางพล ับ ไม ่ครบ 74,004.20 ประเม ินไม ่ได ้ 0 0 ไม ่ครบ 3,021.65 ประเม ินไปไต ้ 0.0

อบด. บางใหญ ่ ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไม ่ครบ ไฝครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. บ ้านฤม 106,725.35 96,322.68 9.75 % 4.5 13,060.11 3,531.21 72.96 % 5.0

อบต. บ ้านช ้าง 35,568.60 45,314.00 -27.40 % 0.5 13,032.12 4,664.78 64.21 % 5.0

อบต. ปาละแก 79,911.73 29,506.34 63.08 % 5.0 44,349.21 2,264.82 94.89 % 5.0

อบต. ไผ ่ขวาง 218,425.86 55 ,266.66 74.7 % 5.0 6,556.33 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. พล ับพลาไชย ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไฝไต ้ 0.0 ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม,ไต ้ 0.0

อบต. พ ิหารแดง ไม ่ครบ 44,748.00 ประเม ินไฝไต ้ 0.0 ไฝครบ 5,795.97 ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบด. มดแดง 68,342.80 47,631.00 30.31 % 5.0 10,192^56 2,443.44 76.03 % 5.0

อบต. มะขามล ้ม 141,261.22 36,730.69 74.00 % 5.0 6,652.20 9,102.21 -36.83 % 0.5

อบด. ยางนอน 58,351 40 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 24,169.65 ไฝครบ ป ระเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. ย ่านยาว 41,342.05 42,364.80 -2.47 % 0.5 16,042.45 2,417.30 84.93 % 5.0
อบต,. q jหะลาย ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไฝไต ้ 0.0 ไม ่ครบ ไฝครบ ป ระเม ินไม ่ไต ้ 0.0

อบต. ไร่รท ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0 ไฝครบ ไฝครบ ประเม ินไฝไต ้ 0.0

อบต. ว ังค ัน ไม,ครบ 48,115.00 ประเม ินไฝได ้ 0.0 ไฝครบ 7,434.66 ประเม ินไฝไต ้ 0.0

อบต. ว ังยาว ไม,ครบ 22,506.29 ประเม ินไฝได ้ 0.0 ไฝครบ 8,609.22 ประเม ินไม ่ไต ้ 0.0
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อบa. ว ัง ํล ีก 99,167.14 46,669.00 52.94 % 5.0 14,843.64 40,110.50 -170.22 % 0.5

อบด. ว ัดดาว ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไฝครบ ไฝครบ ประเม ินไฝได ้ 0.0

อบต. ว ัดโบสถ ์ 109,113.06 40,351.00 63.02 % 5.0 8,966.16 3,432.44 61.72 % 5.0

อบต. ศรประว ันต ์ 92,314.33 62,338.67 32.47 % 5.0 10 ,47048 8,389.40 19.88 % 5.0

อบด. ศรสำราญ 79,033 68 55,998.00 29.15 % 5.0 18,096.00 7,011.13 61.26 % 5.0

อบต. ศาลาขาว 43 ,802.55 46,261.00 -5.61 % 0.5 19,456.56 9,225.59 52 58 % 5.0

อบต. สนามคล ี ไปครบ ไปครบ ประเม ินไปได ้ 0.0 ไฝครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

อบต. สนามช ัย 60,839.48 70,927.00 -16.58 % 0.5 10,601.16 22,407.90 -111.37 % 0.5

อบด. สระกระโจม 93,244.94 39,733.72 57.39 % 5.0 13,881.34 9,752.26 29.75 % 5.0

อบต. สระพ ังลาน 31,286.85 ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 9,961 42 ไม ่ครบ ประเม ิน ไม ่ได ้ 0.0

อบต. สวนแตง ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไม ่ครบ ไฝครบ ประเม ิน ไม ่ได ้ 0.0

อบต. สาลี 33,404.01 ไปครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 9,368.68 ไม ่ครบ ประเม ินไฝได ้ 0.0

อบต. หนองขาม 356,263.53 74,095.77 79.20 % 5.0 15,505.80 7,394.84 52.31 % 5.0

อบต. หนองปอ 37,130.18 47,671.42 -28.39 % 0.5 15 ,76800 1,871.00 88.13 % 5.0

อบด. หนองผ ักนาก 28,947.21 48,766.20 -68.47 % 0.5 12,178.32 3,745.55 69.24 % 5.0

อบด. หนองราชว ัตร ไม,ครบ 26,636 20 ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไฝครบ 3,291.50 ประเม ินไฝได ้ 0.0

อบต. หนองสะเดา ไม,ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไฝครบ ไฝครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

อบด. หนองสาหร ่าย 75,313.48 49,461.00 34.3 % 5.0 21,777.96 ไม ่ครบ ป ระเม ินไม ่ได ้ 0.0

อบต. หนองหญ ้าไซ 78,100.37 56,160.83 28.1 % 5.0 16,557.60 ไม,ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0

อบต. หนองโอ ่ง 69,371.79 66 ,143.09 4.65 % 2.0 15,814.18 17,463.90 -10.43 % 0.5

อบต. ห ้วยขม ิน 45,030.03 25,377.00 43 .64 % 5.0 18,370.55 4,178.72 77.25 % 5.0

อบด. ห ้วเขา 58,724.95 50,339.00 14.28 % 5.0 14,785.80 12,268.70 17.02 % 5.0

อบด. ห ้วนา 78,508.53 35,239.72 55.11 % 5.0 12,278.64 5,066.14 58.74 % 5.0

อบต. องครักษ ่ ไม'ครบ ไปครบ ประเม ินไฝได ้ 0.0 ไฝครบ ไม ่ครบ ประเม ิน ไฝไต ้ 0.0

อบด.ไฝกองด ิน ไม,ครบ ไม,ครบ ประเม ินไม ่ได ้ 0.0 ไม ่ครบ ไม ่ครบ ประเม ินไฝไต ้ 0.0
อบด.ห ้วโพธ ิ๋ 31 ,408.02 41,417.00 -31.87 % 0.5 20,145.12 2,847.40 85.87 % 5.0
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