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คณะทำงานลดการใช้พลังงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพ ู 

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 

 



คำนำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบให้หน่วยงานราชการ
ดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา      
เพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้
ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า  

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน     
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานภาครัฐขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพ ูให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการลดใช้พลังงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ย่ิงขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัด
พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพ ู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสชีมพ ู

 
1. ที่มาหลักการและเหตุผล 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555  เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา เพ่ือช่วยชาติลดภาระ
รายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึง
ความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ในฐานะ
หน่วยงานราชการ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสีชมพู สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่ างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ   
ลดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างน้อย 10% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา โดยต้องอาศัย
ความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 
ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี 

การลดปริมาณการใช้พลังงานลง 10% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา 
2.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน   
2.3 เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
2.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ

บริหารส่วนตำบลสีชมพู  เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลง 10 % เมื่อเทียบกับการใช้

พลังงานปีที่ผ่านมา 

4. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน  
  กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสีชมพู 
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5. แนวทางการดำเนินงาน 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

          1.1 มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสีชมพู ดังต่อไปนี้ 

1) แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

2) กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง 
และด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
               1.2 ให้นำมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 
มาใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี     

2. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
          2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

ผ่านช่องทางต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง 
               2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานเพ่ือช่วยลดการ

นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ 
3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารลดใช้พลังงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสีชมพู  
            3.1 ให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลสีชมพู ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

1) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อย่างเคร่งครัด 

2) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

     3.2 ให้คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ตรวจสอบและ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ /แนวทางการลดใช้พลังงาน ดังนี้ 

1) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้ 
พลังงาน 

2) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสีชมพู ผ่านทาง www.e-report.energy.go.th 

3) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้
พลังงาน รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุก 6 เดือน   
6. วิธีการดำเนินการ  
 

กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
 

ฝ่ายเลขาคณะทำงาน 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้ 
พลังงาน  มาตรการ/แนวทางลดการใช้
พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สีชมพู 

มีแผนปฏิบัติการฯ และ 
มาตรการประหยัดพลังงาน 

คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานฯ 

3. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้
พลังงานฯ และมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลด
การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
สีชมพู ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตำบลสีชมพู ทราบและถือปฏิบัติ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนตำบลสี
ขมพูทราบ และถือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

หน่วยงานในองค์การ
บริหารส่วนตำบล    
สีชมพู ทุกหน่วย  

4. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตำบลสีชมพู ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติลดการใช้พลังงานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

ปริมาณการใช้พลังงานลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับการใช้พลังงานปีที่
ผ่านมา 

บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนตำบลสี
ชมพู ทุกคน  

5. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ 
พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำ
ดัชนีการใช้พลังงานผ่านทาง www.e-
report.energy.go.th   
ของ สนพ. 

กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตาม
กำหนด 

คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานฯ 

6. กำกับ ดูแล ติดตามการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการ
ใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสี
ชมพู 

ปริมาณการใช้พลังงานลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับการใช้พลังงานปีที่
ผ่านมา 

คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานฯ 

7. ประมวลผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูและ
ปริมาณการใช้พลังงาน 

รายงานผลการใช้พลังงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสี
ชมพู ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานฯ 

8. ทบทวนผลการดำเนินการ 
เพ่ือวางแผนปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาแผนปฏิบัติการลดการใช้ 
พลังงาน   
 

มีข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ 
การลดใช้พลังงาน 
ในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานฯ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  ๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการลดการใช้
พลังงาน 
  ๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู สามารถนำมาตรการลดการใช้พลังงานไป
เผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้เคียงได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


