
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

.......................................................... 
 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใช้
น้้ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยก้าหนดเป้าหมายให้ลดจ้านวนหน่วยการใช้น้้ามันและไฟฟ้าจากเดิม               
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 10 นั้น  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล มีแผนปฏิบัติการ     
“รวมพลังประหยัดพลังงาน” ซึ่งเป็นนโยบายการด้าเนินงานอนุรักษพ์ลังงานภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล 

  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม       
ทุกระดับมีความตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
น้้าประปา น้้ามันเชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาลจึงได้ก้าหนด
มาตรการการประหยัดพลังงานของหน่วยงานเพ่ือให้พนักงานส่วนต้าบลและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ดังนี้  
 1.  การประหยัดไฟฟ้า 
 ก้าหนดให้ใช้ไฟฟ้าภายในส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล ดังต่อไปนี้ 

1. เครือ่งปรับอากาศและพัดลม 

-  เปิดพัดลมช่วยเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 
   -  ให้เปิดเครื่องปรับอากาศช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น.  

   ช่วงบ่ายเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 13.30 – 16.00 น. 
 -  ปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างวันเวลา  12.00 น. – 13.00 น. 
 -  ปิด 16.00  น. หรือก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 30 นาที หากมีภารกิจที่จะต้อง    
             ปฏิบัติงานนอกเวลา ให้เปิดเฉพาะที่จ้าเป็นต้องปฏิบัติงาน 

   -  ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศา (ประหยัดพลังงานได้ 10  %) 
   -  ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
   -  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ห้ามเปิดประตูห้องทิ้งไว้ 

 2. ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 -  ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในส้านักงานเฉพาะดวงที่จ้าเป็นเท่านั้น 

-  ในเวลากลางคืนให้ยามเปิดไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือรักษาความ  
   ปลอดภัยของอาคารต่างๆ  ภายในเขตส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล 
-  ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากท่ีท้างานทุกครั้ง 
-  ท้าความสะอาดหลอดไฟอยู่เสมอ 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส้านักงาน 
 -  ห้ามมิให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน 

-  ในกรณีที่ไมใ่ช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานานๆ  ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 
-  ให้แจ้งให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง ถ้ามีการช้ารุดโดยด้าเนินการ 
   ประมาณการราคาซ่อมแซมและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ 



-  เครื่องถ่ายเอกสารกดปุ่มพัก (standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่าย    
   เอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที 
-  ถ่ายเอกสารเท่าที่จ้าเป็น 
-  เครื่องปริ้นเตอร์ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกงาน 
-  กระติกน้้าร้อนควรเติมน้้าในปริมาณที่เหมาะสม 
-  ให้ถอดปลั๊กเม่ือใช้งานเสร็จ ไม่เสียบปลั๊กไว้ทั้งวัน 
-  ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานประหยัดไฟ เพื่อการประหยัดพลังงาน 
-  ตู้เย็นให้ติดตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. เพ่ือให้อากาศถ่ายเทและช่วยระบาย 
   ความร้อนได้ดี และควรตั้งห่างจากอุปกรณ์ที่มีความร้อนและท่ีที่โดนแสงแดดโดยตรง  
   เพราะจะท้าให้เครื่องท้างานมากขึ้น 
-  ให้ตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็น 3-6 องศา หมั่นละลายน้้าแข็งอยู่เสมอไม่น้าอาหารร้อน 
   เก็บในตู้เย็น ลดการเปิด-ปิด ตู้เย็นโดยไม่จ้าเป็น 

 2.  การประหยัดน  า 
-  ควรใช้น้้าอย่างประหยัด ให้ปิดน้้าทุกครั้งหลังจากที่ใช้ 
-  หากพบอุปกรณ์ ระบบน้้าประปาช้ารุดหรือเกิดรอยรั่วให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบเพ่ือท้าการ 
   ซ่อมแซมต่อไป 

   -  การรดน้้าต้นไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นท้าให้การระเหยของน้้า 
   น้อยลง 

   -  การใช้น้้าท้าความสะอาดภาชนะหรืออ่ืนๆ  ควรใช้อย่างประหยัด 
 3.  การประหยัดเชื อเพลิง 

-  ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนใช้รถยนต์เท่าท่ีจ้าเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและ 
   ต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง 

   -  กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน 
  -  ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไป 

   ติดต่อด้วยตนเองเพ่ือเป็นการประหยัดน้้ามัน 
   -  ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ 
   -  ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน  90  กม./ ชม. 
   -  ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดรอ 

  -  ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจ้ารถใช้ 
   เส้นทางลัดเพ่ือประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 4 มกราคม 2564               
   
     
 
         (นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล 
 



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
        

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
         อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 



ค าน า 
 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕5 ให้หน่วยงานราชการด้าเนินมาตรการ
ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบการใช้พลังงานจากปีที่ผ่านมา เพ่ือลดการน้าเข้าน้้ามันจากต่างประเทศ 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล ได้ตระหนักถึงความส้าคัญเห็นควรได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการ  
มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของ
ส้านักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ทั้งนี้  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่ปฏิบัติงานในส้านักงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล      
เพ่ือลดการใช้พลังงานของส้านักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 
 

   องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล 

  มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

 
 

ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 
   

  ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการด้าเนินมาตรการลดใช้
พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือลดการน้าเข้าน้้ามันจากต่างประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล  ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและ
อันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของส้านักงานเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล จึงได้ก้าหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินงาน  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล เพ่ือลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล  จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของส้านักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 

   ๑. เพ่ือให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
เป้าหมายลดลง ๑๐% (เม่ือเทียบกับการใช้พลังงานปี พ.ศ. ๒๕63) 
   ๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส้าคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ 
   ๓. เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล สามารถประหยัดพลังงานอย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบปริมาณ
การใช้พลังงานจากปีที่ผ่านมา 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

  เพ่ือให้การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  จึงได้ก้าหนดกลยุทธ์ในการด้าเนินงาน ไว้ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่  ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
       มาตรการ ๑.  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล จัดตั้งคณะท้างานเพ่ือ   
         จัดท้าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
   ๒.  ก้าหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้้ามันเชื้อเพลิง 
        และอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
   ๓.  ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง 
   ๔.  การประเมินผล 



กลยุทธ์ที่  ๒  การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
       มาตรการ ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  เผยแพร่ด้าเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกัน 
   อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  ๓  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหาร 
                ส่วนต าบลโนนตาล 
       มาตรการ ๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการควบคุมก ากับ 
       ดูแลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 
       ๑.๑  ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล ปฏิบัติตาม 
                                          แผนการด้าเนินงานของส้านักงานอย่างเคร่งครัด 
       ๑.๒  พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด้าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       ๑.๓  ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในส้านักงานส่งเสริม 
              การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ตรวจสอบ ก้าชับ สั่งการ 
     ผู้ปฏิบัติงานในส้านักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 

      มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล 
    2.1 รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนและ  
          รอบ ๑๒ เดือนให้จังหวัดและทางเว็บไซด์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล             
มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% เมื่อเทียบปริมาณการใช้พลังงานจากปีที่ผ่านมา 

 
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

มาตรการ 
๑. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล จัดตั ง คณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผน
มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
      -  จัดตั้งคณะท้างานลดใช้พลังงานของส้านักงาน 
              
๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า  
น  ามันเชื อเพลิงและอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
     ๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

        2.1.1 เครื่องปรับอากาศและพัดลม 

- เปิดพัดลมช่วยเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 
   - ให้เปิดเครื่องปรับอากาศช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น.  
              ช่วงบ่ายเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 13.30 – 16.00 น. 
            - ปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างวันเวลา  12.00 น. – 13.00 น. 

 
- ส้านักงานปลัด  

 
 

 

- ส้านักงานปลัด 
 

 

 
  

 



            - ปิด 16.00  น. หรือก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 30 นาที  
              หากมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ให้เปิดเฉพาะที่จ้าเป็นต้องปฏิบัติงาน 
  - ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศา ประหยัดพลังงาน 
              ไดร้้อยละ 10 
  - ท้าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
  - เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ห้ามเปิดประตูห้องทิ้งไว้ 
      2.1.2. ไฟฟ้าส่องสว่าง 
            - ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในส้านักงานเฉพาะดวงที่จ้าเป็นเท่านั้น 
            - ในเวลากลางคืนให้ยามเปิดไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือรักษาความ  
             ปลอดภัยของอาคารต่างๆ ภายในเขตส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล 
            - ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากท่ีท้างานทุกครั้ง 
            - ท้าความสะอาดหลอดไฟอยู่เสมอ 

        2.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 
            - ห้ามมิให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน 
            - ในกรณีที่ไม่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานานๆ ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 
            - ให้แจ้งให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง ถ้ามีการช้ารุดโดยด้าเนินการ 
              ประมาณการราคาซ่อมแซมและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ 
            - เครื่องถ่ายเอกสารกดปุ่มพัก (standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จและหากเครื่อง 
              ถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off)  
              ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที 
            - ถ่ายเอกสารเท่าที่จ้าเป็น 
            - เครื่องปริ้นเตอร์ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกงาน 
            - กระติกน้้าร้อนควรเติมน้้าในปริมาณท่ีเหมาะสม 
            - ให้ถอดปลั๊กเม่ือใช้งานเสร็จ ไม่เสียบปลั๊กไว้ทั้งวัน 
            - ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานประหยัดไฟ เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
            - ตู้เย็นให้ติดตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. เพ่ือให้อากาศถ่ายเทและช่วยระบาย 
              ความร้อนได้ดี และควรตั้งห่างจากอุปกรณ์ที่มีความร้อนและที่ที่โดนแสงแดด 
              โดยตรง เพราะจะท้าให้เครื่องท้างานมากข้ึน 
            - ให้ตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็น 3-6 องศา หมั่นละลายน้้าแข็งอยู่เสมอไม่ 
              น้าอาหารร้อนเก็บในตู้เย็น ลดการเปิด-ปิด ตู้เย็นโดยไม่จ้าเป็น 
       2.1.4  การประหยัดน  า 
             - ควรใช้น้้าอย่างประหยัด ให้ปิดน้้าทุกครั้งหลังจากที่ใช้ 
             - หากพบอุปกรณ์ ระบบน้้าประปาช้ารุดหรือเกิดรอยรั่วให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบเพ่ือท้า 
               การซ่อมแซมต่อไป 
            - การรดน้้าต้นไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นท้าให้การระเหยของน้้า 
               น้อยลง 
 - การใช้น้้าท้าความสะอาดภาชนะหรืออ่ืนๆ  ควรใช้อย่างประหยัด 
 
 



        2.1.5 การประหยัดเชื อเพลิง 
            - ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนใช้รถยนต์เท่าท่ีจ้าเป็นและเป็นไปอย่าง 
              ประหยัดและต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง 
 - กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน 

  - ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทน 
    การเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเพ่ือเป็นการประหยัดน้้ามัน 

   - ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถและเช็คลมยางรถยนต์อย่างสม่้าเสมอ 
   - ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน 90 กม./ชม. 
   - ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดรอ 

  - ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทาง 
    ประจ้ารถใช้เส้นทางลัดเพ่ือประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่
ก าหนด 
คือ ข้อมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น้้ามันครบถ้วนและ 
มีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

 

- ส้านักงานปลัด 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 

มาตรการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน 

-ทุกส่วนราชการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส านักงานฯ 
๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนการบริหารควบคุม 
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 

     ๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล ปฏิบัติตามแผนการด้าเนินงาน
ของส้านักงานอย่างเคร่งครัด 
     ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด้าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     ๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองค์การบริหารส่วนต้าบล
โนนตาล ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 
๒. จัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผล 
      ๒.๑  จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ 
รอบ ๑๒ เดือน ให้จังหวัดและทางเวปไซด ์
 

-ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ส้านักงานปลัด 
 

 

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

