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แผนปฏิบัติการลดใชพ้ลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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................................................... 
  

ที่มาและเหตุผลความจำเป็น 
  
                     ตามมติคณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ได้มมีติให้หน่วยงาน
ภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% เริม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป เพื่อลดการนำเข้า
น้ำมันจากต่างประทศ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทราบและดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรอีย่างเคร่งครัด และจัดระบบรายงานและประมวลผลผ่าน  www.e-
report.energy.go.th  น้ัน 
                   เทศบาลตำบลคำเตย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอัน
เป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติ
ด้วย ดังนั้น เทศบาลจึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเปา้หมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในสำนักงานทุกส่วนราชการของเทศบาล เพื่อลดการใช้พลังงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
                    ในการนี้ จงึได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในการลดปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย ใหเ้กิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
วัตถุประสงค ์
              ๑.เพื่อให้การใช้พลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้ พลังงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑) 
              ๒.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรทุกระดับ 
              ๓.เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  
เป้าหมาย 
                 เทศบาลตำบลคำเตย ลดใช้พลังงานลงอย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 
พ.ศ.๒๕๖๑) 
  
กลยุทธ์ในการดำเนนิงาน 
  

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


                 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงานบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน  ไว้ดังนี ้
  
กลยุทธ์ที่ ๑  การเพิ่มประสทิธิภาพการใชพ้ลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย 
  
          มาตรการที่ ๑. สำนักปลัดเทศบาล จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี
          มาตรการที่ ๒. คณะทำงานกำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและ
น้ำมันเช้ือเพลิงและอื่น ๆ ทีส่่งผลให้การใชพ้ลังงานลดลง 
          มาตรการที่ ๓ ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสทิธิภาพตามแนวทาง 
          มาตรการที่ ๔. การประเมินผล 
  
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
          มาตรการ คือ ประชาสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานของ
สำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย 
  
กลยุทธ์ที่ ๓  การติดตามประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพ้ลังงานของ
สำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย 
  
          มาตรการที่ ๑. ให้หัวหน้าสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
แผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
                         ๑.๑  ให้บุคลากรภายในสำนัก / กอง ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของ
สำนักงานอย่างเคร่งครัด 
                         ๑.๒  พจิารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
                         ๑.๓  ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจำสำนัก / กอง 
หรือพื้นที่ มี หน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการผู้ปฏิบัตงิานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ  ประหยัด
อย่างเคร่งครัด 
  
             มาตรการที่ ๒  การรายงานผลการติดตามประเมินผล 
         จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดอืน ต่อ
ผู้บริหารหรือผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
  
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  
                    การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย มี
ประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบปริมาณการใช้พลังงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑) 



แผนปฏิบัติการลดใชพ้ลังงาน 
                       ของสำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 

   
                                                  กลยุทธ์  / หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ                                                                 มาตรการและแนวทางปฏิบตัิ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของสำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย 
มาตรการ 
         ๑.ให้เทศบาลตำบลคำเตย จัดต้ังคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนมาตรการ
ประหยัดพลงังานตามมติคณะรัฐมนตร ี
         ๑.๑ ระดับสำนักงาน 
                 - จัดตั้งคณะทำงาน 
         ๑.๒ ระดับสำนัก / กอง 
                 - จัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบประจำพื้นที่หน่วยงานในการติดตามตรวจสอบกำชับและสั่ง
การ ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน 
          ๒.กำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิง 
และอื่นๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
          ๒.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ 
              ๑.ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการกำหนดการเปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศ ช่วงเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
               ๒. ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที ่๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส 
               ๓. เครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม ให้เปิดเครื่องก่อน เวลาประชุม  ๓๐ นาที 
และปิดเมื่อเลิกใช้ทันที และลงรายการใช้ห้องประชุมทุกครั้ง 
               ๔. ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานนั้น ห้องนั้น ๆ ๓ คนขึ้นไป          หาก
จำนวนต่ำกว่า ๓ คน ให้ใช้พัดลมแทน 
               ๕. งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ และกรณีการอยู่เวรยามกลางคืน 
โดยให้ใช้พัดลมแทน 
               ๖. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยการ 
                 - ทำความสะอาดแผงกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
                 - ทำความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุก ๆ         ๖ เดือน 
               ๗. ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดย 
                 - ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพ่ือให้เกิดร่ม
เงาบริเวณโดยรอบอาคาร 
                 - ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
                 - เปิด-ปิดประตูเข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ระมดัระวังไม่ให้
ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว ้
                  - หลีกเลี่ยงการติดต้ังและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนภายในห้อง
ปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำ กาต้มน้ำ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
  

  
  
  
  
  

สำนักปลัด 
  

สำนัก/ทุกกอง/ 
ทุกฝ่าย 

  
  
  
  

สำนัก/ทุกกอง/ 
ทุกฝ่าย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
     ๒.๒ การใช้แสงสวา่ง 
          ๑. ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
ห้ามใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) 
          ๒. เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น 
          ๓. ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งานและในเวลากลางคืนควรเปิดเฉพาะดวงที่มี
ความจำเป็นจริง ๆ และอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู ่
          ๔. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง 
          ๕. ถอดหลอดไฟฟ้าและแสงสว่างในบางจุดที่ไม่จำเป็นหรือบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกิน
ความจำเป็น หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน
บริเวณต่างๆ 
          ๖. แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสวา่ง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่าง
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับความจำเป็นแทนการใชห้นึ่งสวิตช์ควบคุมหลอดแสงสว่าง
จำนวนมาก 
          ๗. การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เปิดไฟฟ้า
เฉพาะจุดที่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินราชการ 
           ๘.บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนือ่งโดยการทำความสะอาด
ฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้
แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทั้งนี้ควรทำความสะอาด
อย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน 
     ๒.๓ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน 
          ๑. คอมพิวเตอร ์
             - ปดิเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาท ี
             - ปดิจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ นาที หรือในเวลาพักเที่ยง 
             - ตัง้โปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภาพอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๑๕ นาที 
             - ปดิเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน 
             - ไม่ควรเลือกซื้อจอที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ในการใชง้าน เพราะหน้าจอย่ิงใหญ่
ยิ่งกินกระแสไฟฟ้ามากขึ้น ควรเลือกซื้อหนา้จอที่เหมาะสมกับการทำงาน 
               - เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน 
               - ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใชง้าน 
      ๒.๔ เครื่องถา่ยเอกสาร 
            - ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น 
            - ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนถ่าย 
            - ไมว่างเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
            - กดปุ่มพัก Standby mode เมือ่ใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิด
เครื่องอัตโนมัติ ควรตั้งเวลาหน่วย ๓๐ นาท ีก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เครื่องถ่าย
เอกสาร จะต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง ๑-๒ นาทีก่อนเข้าสู่สภาวะทำงานปกติอีกครั้ง ซึ่งหากมีการ
ตั้งหน่วยเวลาสั้นไป เมื่อมีการใช้เครื่องอีกครั้ง จะต้องเสียเวลาอุ่นเครื่องบ่อย 

  
  
  
  

สำนัก/ทุกกอง/ 
ทุกฝ่าย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

งานป้องกันฯ/ยาม 
  

กองช่าง / ช่างไฟฟ้า 
  
  
  
  
สำนัก/ทุกกอง/ทุกฝ่าย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
สำนัก/ทุกกอง/ทุกฝ่าย 
  
  
  



             - ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 
  
     
๒.๕ การใช้หอ้งประชุมและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 
             ๑.การใช้ห้องประชุม ให้จองหรอืขออนุญาตใช้ที่ฝ่ายอำนวยการและลงรายการใช้ให้ครบ
ทุกรายการที่มกีารใช้ห้องประชุม 
             ๒. โทรทัศน์มีการกำหนดให้เปิด - ปิด เป็นเวลา คือช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. กรณีไม่ใช้ให้ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องด้วย 
             ๓. กระติกน้ำร้อน ให้ใช้กระติกนำ้ร้อนส่วนกลาง กำหนดไว้ ๑ จุด คือ ในห้องรับรอง 
             ๔. ปิดเครื่องทำน้ำเย็นในเวลา ๑๖.๐๐ น. 
             ๕. ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้า(ส่วนตัว)มาใช้ในสถานที่ทำงาน 
             ๖. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของงาน 
             ๗. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
     ๒.๖ ด้านน้ำมันเชื้อเพลงิ 
             ๑. กำชับพนักงานขับรถยนต์ ใหข้ับรถในอัตราความเร็วยานพาหนะที่พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดความเร็วที่สม่ำเสมอ 
             ๒. ใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น การสง่หนังสือภายในหมู่บ้าน ควรรวบรวมเอกสารไว้เพื่อส่ง
ในวันศุกร์ ๑ รอบ หากเป็นหนังสือเร่งด่วน พิจารณาส่งเป็นรายกรณีไป 
             ๓. ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หาก
เร่งด่วน ก็ใช้วิธีการส่งทางโทรสาร หรือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธี
รวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน 
             ๔. กำหนดเป้าหมายในการเดินทางเพื่อประหยัดเวลาและน้ำมัน และการใชร้ถไป
ราชการให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือวางเส้นทางก่อนการเดินทางด้วย
การศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง 
             ๕. ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอยและดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน  
             ๖. ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ การเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูง ทำให้สิ้นเปลือง
น้ำมันเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น 
              ๗. ออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้า ๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ โดยการจอดรถติดเครื่อง    อยู่
กับที่ 
              ๘. ใช้เกียร์ใหส้ัมพันธ์กับความเร็วรอบเครื่องของเครื่องยนต์และไม่เหยียบคลัทช์
ในขณะขับ 
              ๙.ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที 
              ๑๐. ไม่บรรทุกนำ้หนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก 
              ๑๑. ใช้น้ำมันที่มคี่าออกเทนเหมาะสมกับกับเครื่องยนต ์
              ๑๒. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยการ 
                    - ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด 
                    - เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของ
รถยนต ์

  
  
  
  
  
  
  

สำนักปลัด 
  

สำนักปลัด 
สำนักปลัด/กองคลัง 

สำนัก/ทุกกอง/ทุกฝ่าย 
  
  
  
  

สำนักปลัด/ทุกกอง/ 
ทุกฝ่าย/ 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย 

  
  
  
  

พนักงานขับรถยนต์/
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                    - ทำความสะอาดไสก้รองอากาศอย่างสม่ำเสมอ 
                    - ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และน้ำมนักลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่
กำหนดรวมถึงระดับน้ำในหม้อน้ำ 
               ๑๓. ตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อย่างประหยัด โดยเคร่งครัด 
               ๑๔. เติมน้ำมันให้ถูกชนิด และให้สอดคล้องกบัระยะทางของไมล์ 
  
               ๑๕. การอนุญาตใช้รถยนต์ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการอย่างจำเป็นหรือเหมาะสม โดยมุ่งหมายเรื่องราชการเป็นสำคัญและให้ผู้รับผิดชอบรถมีการ
ลงรายการการใช้รถให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบ ฯ ของการใช้รถของทาง
ราชการ 
               ๑๖. กำหนดการใช้รถแต่ละคันว่า คันหนึ่งใช้น้ำมันเท่าไร ใช้ได้ในระยะเวลากี่วัน และ
บันทึกไว้เท่าที่ทำงานจริงและวันหนึ่ง ๆ ใชน้้ำมันไปประมาณเท่าไร และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้นทราบต่อไป 
                ๑๗. เมื่อครบกำหนดในแต่ละเดือน ให้รายงานนายกเทศมนตรี เมื่อถึงสิ้นเดือนของ
แต่ละเดือนเพื่อกำหนดในการใช้น้ำมันให้ประหยัดมากขึ้น 
     ๒.๗ มาตรการและแนวทางการประหยัดน้ำ 
            ๑. การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด 
            ๒. ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ 
            ๓. การล้างทำความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ ให้ใชผ้้าชุบน้ำจากถังในการ
เช็ดถูทำความสะอาด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายยางต่อท่อน้ำประปาฉีดล้างโดยตรง 
            ๔. การรดน้ำต้นไม้ให้มีการดูแลอยา่งต่อเนื่องห้ามเปิดน้ำทิ้งไว้ 
            ๕. หากพบอุปกรณ์ใช้น้ำชำรุดให้รีบแจ้งกองช่างหรือนักการภารโรงทันทีเพื่อซ่อมแซม 
เพื่อลดการสูญเสียของน้ำ 
             ๖. ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการรั่วไหล 
๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การจัดเก็บข้อมูลให้มีประสทิธิภาพ 
    การรายงาน ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนดไว้ 
     ๓.๑ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ค่าไฟฟ้า ของกอง/
ฝ่ายต่าง ๆ 
     ๓.๒ ระบบการรายงานและการประมวลผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
  
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัด
พลังงาน 
มาตรการ 
     ๑.ประชาสัมพันธ์ สื่อ รณรงค์ เผยแพร่ เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนให้
ทราบโดยทั่วกัน 
  
กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติการลดใช้พลังงานของ
เทศบาลตำบลคำเตย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สำนัก/ทุกกอง/ 
ทุกฝ่าย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  สำนักปลัด/กองคลัง 
  
  
  
  
  
  
  
  
      สำนักปลดั 

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


มาตรการ 
     ๑.ให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตาแผนการ
ดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
      ๑.๑ ให้บคุลกรภายในสำนัก/กอง/ฝ่าย ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานอย่าง
เคร่งครัด 
      ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  
  
      ๑.๓ ให้ผูดู้แลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจำพื้นที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
กำชับ สั่งการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงาน 
ปัญหา อุปสรรค ต่อคณะทำงานฯ ทราบตามลำดับ 
      ๒.การรายงานผลการติดตามประเมินผล 
        - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ 
เดือน    ต่อคณะทำงานลดใช้พลังงาน 
  
  
  
  
  
  

  
  

สำนัก/ทุกกอง/ 
ทุกฝ่าย 

  
  
  
  
  
  

ผู้ได้รับแต่งตั้งในแต่ละ
พื้นที ่

  
  
  
  

สำนักปลัด 

  
คณะทำงานลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลคำเตย 
โทร. ๐๔๕-๗๑๘-๐๔๕   
โทรสาร ๐๔๕-๗๑๘-๐๒๐ 


