บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตําบลสันมะเค็ด
ที่ ชร ๕๘๑๐๒ /
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ การเบิกจ่ายน้ํามัน การขออนุญาตใช้
รถยนต์ และมาตรการประหยัด พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด
ตามที่เทศบาลตําบลสันมะเค็ด มีมาตรการกําหนดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ การเบิกจ่ายน้ํามัน การ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
พนักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้รถยนต์ส่วนกลางติดต่อประสานงานกับส่วน
ราชการและหน่วยงานเอกชนอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานราชการเท่านั้น
เพื่อให้การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๙ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดปริ มาณการเบิ กจ่ า ยน้ํ ามั น เชื้อ เพลิ ง ของรถยนต์ส่ ว นกลางแต่ล ะคั นโดยให้ ถือ ตามสภาพและขนาดของ ของ
เครื่องยนต์ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ในอัตราระยะทาง
กิโลเมตร ต่อ น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน ๑ ลิตร และกําหนดปริมาณการเติมน้ํามันแต่ละครั้งต่อคัน ดังนี้
๑. รถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน บน ๗๑๐ เชียงราย
๒. รถยนต์ส่วนกลาง สี่ประตู ทะเบียน กฉ ๕๖๒๗ เชียงราย
๓ รถยนต์ส่วนกลาง สี่ประตู ทะเบียน กพ 2480 เชียงราย
4. รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน บย ๙๒๕๒ เชียงราย
5. รถยนต์บรรทุกแบบเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-8410 เชียงราย
6. รถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) ทะเบียน กย 3715 เชียงราย
7. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-9684 เชียงราย
ส่วนมาตรการกําหนดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้กําหนดช่วงเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในสํานักงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน ซึ่งได้เสนอมาด้วยแล้วจักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่
(นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภทั ร์)
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ความเห็นหัวหน้า/…

-๒.ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.............................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด)
ผู้อํานวยการกองคลัง
ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลสันมะเค็ด......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จ่าเอก...........................................
(สมเกียรติ พินิจอักษร)
ปลัดเทศบาล
ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
จ่าเอก.................................................
(สมเกียรติ พินิจอักษร)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด

คาสั่งเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
ที่ 354/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของหน่วยงาน

********************************
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มี มติให้หน่วยงานราชการดําเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10 % เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระรายจ่ายด้านการนําเข้าน้ํา มันจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน เพื่อตอบสนอง
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ร่วมกันประหยัดพลังงาน จึงขอยกเลิกคําสั่งที่ 819/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน
2563 เทศบาลตํ าบลสั น มะเค็ ด เพื่ อ ให้ มาตรการประหยัดพลั ง งานเกิดผลอย่า งเป็ นรู ปธรรม เป็น ไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด เทศบาลตําบลสันมะเค็ด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน
รับผิดชอบการประหยัดพลังงานของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด
๑. รถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน บน ๗๑๐ เชียงราย
๒. รถยนต์ส่วนกลาง สี่ประตู
ทะเบียน กฉ ๕๖๒๗ เชียงราย
๓. รถยนต์ส่วนกลาง สี่ประตู
ทะเบียน กพ 2480 เชียงราย
4. รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง
ทะเบียน บย ๙๒๕๒ เชียงราย
5. รถยนต์บรรทุกแบบเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-8410 เชียงราย
6. รถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ)
ทะเบียน กย 3715 เชียงราย
7. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ทะเบียน ๘๑-9684 เชียงราย
ส่วนมาตรการกําหนดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้กําหนดช่วงเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
สํานักงาน สําหรับการเบิกจ่ายน้ํามัน การขออนุญาตใช้รถยนต์ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม อํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ขอเบิกและผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์
เพื่อให้ ก ารดําเนิ น งานดังกล่ าวเป็ น ไปด้ว ยความถูกต้ องเรียบร้อย จึงแต่ง ตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตําแหน่ ง
ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์แต่ละคัน จึงขอยกเลิกคําสั่งเลขที่ 819 /2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 ละแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการกาหนดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน
๑. จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
3. นายมีชัย ลือใจ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
4. นางสาวสุพฒ
ั น์ตรา มะโนสด
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายสุภาพ ดาวุธ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
กรรมการ
6. นายสมหวัง นันตา
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ
7. นายทศพล ไชยวงค์
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ
กรรมการ

-2.8. นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
2. นําข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้
3. กําหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 %
4. ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
5. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th
2. คณะทางานการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th
2.1 นางอัญญาณี โพธิ์คํา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
หัวหน้าคณะทํางาน
2.2 นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
คณะทํางาน
2.3 นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกร
คณะทํางาน
2.4 นางสาวภีลออ เต็มคํา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางาน
3. คณะทางาน มีหน้าที่ควบคุม ดูแลปฏิบัติตามแนวทางในการประหยัดพลังงาน
(สานักปลัด)
3.1 นายปรีชา ชมภู
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
3.2 นายนราพล แก้วเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
3.3 นายดิเรก ดิเรกธนิน
นักพัฒนาชุมชน
3.4 นายสมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3.5 นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.6 นางสาวนันทิชา ยศถา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
3.7 นางสาวน้ําฝน จุ่มดี
คนงาน
3.8 นางชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
3.9 นายทศพล ไชยวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
3.10 นางธนัญญา ชัยพนัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.11 นางสาวเสาวลักษณ์ สมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.12 นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
3.13 นายพนม รัตนพฤกษ์
คนงาน
3.14 นางสายบัว แสนบุญยืน
แม่บ้าน
3.15 นางเสาวลักษณ์ ธรรมจักร
แม่บ้าน

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

(กองคลัง)
3.1 นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภทั ร์
3.2 นางฐิติพร เมืองมาหล้า
3.3 นางช่อทิพย์ ปันทะ
3.4 นางสาววิภารัตน์ อินต๊ะเสน

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

-3.(กองช่าง)
3.1 นายณัฐพงษ์ จินาเดช
3.2 นายชัชวาล ใจเปี้ย
3.3 นายนิรุต ใจเปีย้
3.4 นางสาววราภรณ์ ใจวงค์

นายช่างโยธาอาวุธโส
ช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

(กองการศึกษา)
3.1 นางสาวปรางวรินทร์ กุลนายุ
3.2 นางสาวกาญจนา ณ สุนทร
3.3 นายสุภาพ คําปุก
3.4 นางสาวนิศารัตน์ สมเกี๋ยง

นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ทั้งนี้ ให้คณะทํางานได้ร่วมกันประชุมและวางแนวทางในการประหยัดพลังงานโดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระบบแสงสว่าง
1.1 ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร
1.2 ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน และในเวลากลางคืนควรเปิดเฉพาะดวงที่มีความจําเป็นจริงๆ และ
อย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
1.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจําเป็น หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลด
การใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่บริเวณต่างๆ
1.4 เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง ห้ามใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.)
1.5 แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความจําเป็นแทนการใช้สวิตซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจํานวนมาก
1.6 ไฟส่องป้ายและไฟส่องอาคาร ควรปิดหลัง 24.00 น.
1.7 ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย
1.8 บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ควรทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ
ทุกๆ 3-6 เดือน
1.9 ทําความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้
ได้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทํางานและความสว่างของหลอดไฟอย่างสม่ําเสมอ
2. เครื่องปรับอากาศ
2.1 ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอาคาร
2.2 ลดการใช้ชั่วโมงการทํางาน โดยกําหนดการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา เป็น 2 ช่วง ดังนี้
- ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น.
การตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทํางานทั่วไปและส่วนกลาง (ไม่เปิดเครื่องทิ้ง
ไว้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน)
2.3 งดการเปิดเครื่องเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ

-4.2.4 บํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอ โดยการทําความสะอาดแผงกรอกอากาศที่อยู่ภายในชุด
เครื่องปรับอากาศในอาคาร ทุกๆเดือน และทําความสะอาดชุดระบายความร้อน ที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุกๆ 6 เดือน
และตรวจสอบปรับปรุงฉนวนท่อน้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
2.5 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศโดย
- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงาบริเวณโดยรอบอาคาร
- ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกจากห้องปรับอากาศ
- เปิด – ปิด ประตูเข้า – ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จําเป็น ระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับ
อากาศเปิดค้างไว้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกําเนิดความร้อนภายในห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น
ตู้แช่น้ํา กาต้มน้ํา เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
3. เครื่องอานวยความสะดวก
3.1 โทรทัศน์ งดใช้งานในเวลาราชการ ยกเว้นกรณีจําเป็น กรณีทไี่ ม่ได้ใช้งานให้ปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่องด้วย (เพราะ
หากปิดที่รีโมทคอนโทรลเป็นเพียงการ Stanby เครื่องเท่านั้น ซึ่งโทรทัศน์ก็ยังกินกระแสไฟอยู่ประมาณ 5 – 10 วัตต์)
3.2 กระติกน้ําร้อน กําหนดการใช้กระติกน้ําร้อนให้เป็นเวลา ช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. และช่วงบ่าย
14.00 – 15.00 น. และเมื่อเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กออก
3.3 ปิดเครื่องทําน้ําเย็นในเวลา 16.00 น.
3.4 ไม่ควรนําเครื่องใช้ไฟฟ้า(ส่วนตัว) มาใช้ในสถานที่ทํางาน
3.5 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของงาน
3.6 เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. อุปกรณ์สานักงาน
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
- ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อนละ 25 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร
- ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที หรือในเวลาพักเที่ยง
- ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที (Stanby)
- ชัตดาวน์เครื่องทันทีที่เลิกใช้งานแลละถอดปลั๊กออกด้วย เพราะหากเปิดทิ้งไว้เครื่องคอมพิวเตอร์จะกิน
กระแสไฟฟ้าประมาณ 1- 2 แอมแปร์/เครื่อง หรือประมาณ 400 – 500 วัตต์/เครื่อง (ค่าไฟฟ้าประมาณ 2 บาท/
เครื่อง/ชั่วโมง)
- ควรตั้งเครื่องชัตดาวน์อัตโนมัติ กรณี ลืมปิดเครื่องแล้วเครื่องจะทําการปิ ดตังเองตามเวลาที่ตั้งไว้ หรือ
หากไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านแต่ ไ ม่ ต้ อ งการชั ต ดาวน์ ก็ ค วรปิ ด เฉพาะหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ เพราะหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ ก็ จ ะกิ น
กระแสไฟฟ้าประมาณ 70 % ของทั้งหมด และเมื่อเปิดหน้าจอก็สามารถทํางานได้ทันที โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่
- ไม่ ค วรเลื อ กซื้ อ จอที่ มี ข นาดใหญ่ เ กิ น ความจํ า เป็ น ในการใช้ ง าน เพราะหน้ า จอยิ่ ง ใหญ่ ยิ่ ง กิ น
กระแสไฟฟ้ามากขึ้น ควรเลือกซื้อหน้าจอที่เหมาะสมกับการทํางาน
- เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ EnergyStar จะช่วยลด
กําลังไฟฟ้าลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอทํางาน

-5.4.2 เครื่องถ่ายเอกสาร
- เป็นอุปกรณ์สํานักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด
- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จําเป็น
- ไม่ว่างเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
- กดปุ่มพัก (Stanby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
(Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เครื่องถ่ายเอกสาร จะต้องใช้เวลา
ในการอุ่นเครื่อง 1 – 2 นาที ก่อนเข้าสู่สภาวะทํางานปกติอีกครั้ง ซึ่งหากมีการตั้งหน่วงเวลาสั้นไป เมื่อมีการใช้เครื่องอีก
ครั้ง จะต้องเสียเวลาอุ่นเครื่องบ่อย
- ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร หลังเลิกการใช้งานละถอดปลั๊กออกด้วย
5. รถยนต์และรถจักรยานยนต์
5.1 ก่อนขับ
- ควรปรับวิธีการขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และขับรถยนต์ที่มีความรวดเร็วที่พอเหมาะ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป
ควรขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกําหนดไว้คือ ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง
- ใช้รถยนต์เท่าที่จําเป็น การส่งหนังสือควรใช้บริการไปรษณีย์ และรวบรวมส่งในแต่ละวัน วันละ 2 รอบ
หากจําเป็น หรือวันละ 1 รอบ กรณีมีหนังสือน้อยหรือไม่เร่งด่วน
- กําหนดเป้าหมายในการเดินทางเพื่อประหยัด เวลาและน้ํามัน และการใช้รถไปราชการให้จั ดเส้นทาง
การเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือวางเส้นทางก่อนการเดินทาง ด้วยการศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง
- ตรวจสอบสภาพรถหรือสิ่งผิดปกติก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง
- กําหนดการส่งเอกสารวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น.
- ตรวจเช็คลมยางรถยนต์อย่างสม่ําเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.2 หลังขับ
- ควรออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆแทนการการอุ่นเครื่อง โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่
- ใช้ เ กี ย ร์ ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ ความเร็ ว รอบของเครื่ อ งยนต์ และไม่ เ ล่ น คลั ส ซ์ ในขณะขั บ เพราะจะทํ า ให้
สิ้นเปลืองน้ํามันโดยใช่เหตุ และไม่ควรขับรถรากเกียร์
- ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดอัตราความเร็วของรถยนต์
- ในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้าแลละเครื่องเสียง
- ไม่ควรติดเครื่องขนาดจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานานเพราะการติด
เครื่องยนต์ 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ํามัน 100 ซีซี หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่ มอีกรร้อย
ละ 10
5.3 หลังขับ (การบารุงรักษาเครื่องยนต์)
- หมั่นบํารุงรักษาให้ระบบต่างๆของรถยนต์และเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนด จะช่วยประหยัดน้ํามันร้อยละ 5 – 10
- ปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน ทุกๆ 6 เดือน
- ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ตามเกณฑ์ข องผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้รถยนต์
ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก

-6.- ทําความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 2,500 กิโลเมตร และเปลี่ยนทุก 20,000 กิโลเมตร หากขับรถใน
ที่มีฝุ่นมากให้ทําความสะอาดเร็วขึ้น
- ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง และน้ํามันกลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่กําหนดรวมถึงระดับน้ําใน
หม้อน้ํา สําหรับน้ํามันเครื่องควรเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กําหนด
6. มาตรการประหยัดน้า
6.1 ปิดน้ําทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จ
6.2 หากพบอุปกรณ์ใช้น้ําชํารุดให้รีบแจ้งกองช่าง หรือคนสวนทันทีเพื่อซ่อมแซม เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา
6.3 ติดตามปริมาณการใช้น้ําอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหารการรั่วไหล
7. มาตรการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
7.1 ตรวจและควบคุมการเบิกจ่ายน้ํามันโดยเคร่งครัด และรายงานปลัดเทศบาลทุกครั้งเมื่อมีการเบิกจ่ายน้ํามัน
7.2 กําหนดการใช้รถในแต่ละคันว่า คันหนึ่งใช้น้ํามันเท่าไหร่ ใช้ได้ในระยะเวลากี่วัน และบันทึกไว้เท่าที่ทํางาน
จริงและวันหนึ่งใช้น้ํามันไปปริมาณเท่าไหร่ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบต่อไป
7.3 เมื่อครบกําหนดในแต่ละเดือน ให้รายงานปลัดเทศบาลทราบทันที เมื่อถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนเพื่อ
กําหนดในการใช้น้ํามันให้ประหยัดมากขึ้น
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64

จ่าเอก.........................................
(สมเกียรติ พินิจอักษร)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตําบลสันมะเค็ด
ที่ ชร ๕๘๑๐๒ /
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายงานมาตรการกําหนดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง และมาตรการ ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน

นายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ที่ 354/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้แต่งคณะกรรมการ
กําหนดมาตรการประหยัดน้ํามันและพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด คณะกรรมการมีมติที่ประชุมได้กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของ
รถยนต์ส่วนกลางและรถจั กรยานยนต์ แต่ละคัน ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2561 โดยสรุปดังนี้
ระบบเครื่องปรับอากาศ
1. การเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในห้องทํางานให้เปิดและปิดตามเวลา และ หลักเกณฑ์ ดังนี้
ก. เช้า เปิดเวลา 09.30 น. และปิดเวลา 11.30 น.
ข. บ่าย เปิดเวลา 13.0๐ น. และปิดเวลา 15.30 น.
2. หน่วยงานใดมีความจําเป็นต้องทํางานนอกเวลาปกติ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
3. ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องทํางานเป็นคนสุดท้ายของหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องปิดไฟส่องสว่าง
และเครื่องปรับอากาศ และตรวจดูเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหากพบว่า เปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและ
ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้ง
4. เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะห้องที่ใช้งาน และปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส)
5. แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประจํากอง/สํานัก เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม มาตรการ โดย
กําหนดวิธีการควบคุม, ตรวจสอบและติดตามผล
เครื่องคอมพิวเตอร์
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เฉพาะที่จําเป็นต้องใช้เท่านั้นและปิดเครื่องเวลา12.00 น.
ถึง 13.00 น. และเลิกงานเวลา 16.30 น. ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ยกเว้น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
3. ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องทํางานเป็นคนสุดท้ายของหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องตรวจสอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในหน่วยงาน หากพบว่าเปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและถอดปลั๊กไฟฟ้าทุก
ครั้งยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

เครื่องถ่าย/...

-2.เครื่องถ่ายเอกสาร
(เป็นอุปกรณ์สานักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด)
1. ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น
2. ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
3. กดปุ่มพัก (Standby Mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power Off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบ
ประหยัดพลังงาน
4. ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกงานและถอดปลั๊กออกด้วย
มาตรการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
๑. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน ๗๑๐ เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 8 กิโลเมตรต่อ ลิตร
๒. รถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู ทะเบียน กฉ ๕๖๒๗ เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 13 กิโลเมตร
ต่อลิตร
3. รถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู ทะเบียน กพ 2480 เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 14 กิโลเมตร
ต่อลิตร
4. รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน บย ๙๒๕๒ เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 2.5
กิโลเมตรต่อลิตร
5. รถยนต์บรรทุกแบบเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-8410 เชียงรายอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามัน 7 กิโลเมตรต่อลิตร
6. รถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ)ทะเบียน กย 3715 เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 11.5
กิโลเมตรต่อลิตร
7. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-9684 เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 2.3
กิโลเมตรต่อลิตร
ในการเติมน้ํามันแต่ละครั้ง กําหนดให้เติมน้ํามันเต็มถัง พร้อมจดเลขไมล์รถยนต์ลงในบิลที่ได้รับจากปั้มน้ํามัน
ในขณะเต็มทุกครั้ง และนําส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศมาตรการกําหนดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของ
รถยนต์ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้
(ลงชื่อ) .............................................เจ้าหน้าที่
(นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภภู ัทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.......................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด)
ผู้อํานวยการองคลัง
ความเห็นปลัด/...

-3.ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลสันมะเค็ด......................................................................................................................
จ่าเอก...........................................
(สมเกียรติ พินิจอักษร)
ปลัดเทศบาล
ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด............................................................................................................
จ่าเอก...............................................
(สมเกียรติ พินิจอักษร)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด

ประกาศเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
เรื่อง กาหนดปริมาณเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ามันเชือ้ เพลิง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
******************************
อาศัยอํานาจตามนัย ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 7 และข้อ 19 กําหนดให้แต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสํารวจและกําหนด
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง และตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ เทศบาลตําบลสันมะเค็ด จึงกําหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนต์จํานวน 7 คัน
ซึ่งใช้ในราชการของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ดังนี้
๑. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน ๗๑๐ เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 8 กิโลเมตรต่อ ลิตร
๒. รถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู ทะเบียน กฉ ๕๖๒๗ เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 13 กิโลเมตรต่อลิตร
3. รถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู ทะเบียน กพ 2480 เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 14 กิโลเมตร ต่อลิตร
4. รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน บย ๙๒๕๒ เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 2.5 กิโลเมตรต่อลิตร
5. รถยนต์บรรทุกแบบเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-8410 เชียงรายอัตราการ สิ้นเปลืองน้ํามัน
7 กิโลเมตรต่อลิตร
6. รถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ)ทะเบียน กย 3715 เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 11.5 กิโลเมตรต่อลิตร
7. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-9684 เชียงราย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 2.3 กิโลเมตรต่อลิตร
ในการเติมน้ํามันแต่ละครั้ง กําหนดให้เติมน้ํามันเต็มถัง พร้อมจดเลขไมล์รถยนต์ลงในบิลที่ได้รับจากปั้มน้ํามัน
ในขณะเต็มทุกครั้ง และนําส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวม
ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และตลอดทั้งการพิจารณาคํานวณ
ปรับเปลี่ยนค่าความสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิง อันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของทางราชการเป็นสําคัญ จึงกําหนดให้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64
จ่าเอก...............................................
(สมเกียรติ พินิจอักษร)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด

