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การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลภูเวียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
*************************** 

 

 
      

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมมาตรการใช้รถยนต์ราชการ  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน  

การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  พนักงานขับรถอาจขับรถออกกนอกเส้นทางหรือนำรถยนต์ราชการ
ไปใช้ในกิจการส่วนตัว  

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริต  1. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ  
2.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  
3.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน 
4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ  
5.การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และมาตรการใช้รถยนต์
ราชการ  

ระดับความเสี่ยง  สูง 
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง  

 ยังไม่ได้ดาเนินการ  
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  

 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ ) 
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  1. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือดูแลรักษาสถานที่และ
ทรัพย์สินของราชการคำสั่งที่ 60/2565  
3. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการ
ตรวจสอบพัสดุ  
4.จัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน ในหมวดการใช้รถยนต์ราชการ  

ตัวช้ีวัด  จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  

ผลการดำเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
ผู้รายงาน  นางพรมวรรณ มูลธิยะ 
สังกัด  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูเวียง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน  



ภาพประกอบการจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม 

ในการประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลภูเวียง 

 
 



 
 

เอกสาร 
มาตรการประหยัด

พลังงาน 
มาตรการใช้รถยนต์

ส่วนกลาง 
ประจาปี 2565 

 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

********************** 
                 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมี
มติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอ่ืน เทศบาลตำบลภูเวียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุก
ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลภูเวียง ให้ความสำคัญกับมาตราการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1.ระบบเครื่องปรับอากาศ 
     1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 – 27 องศาเซลเซียส 
     1.2 ลดชัว่โมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
ตามความเหมาะสม โดยให้เปิดใช้ในเวลา  
           ช่วงเช้า  เปิดเวลา 09.00 น. – ปิด 11.30 น.  
           ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00 น. – ปิด 16.00 น. 
     1.3 จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     1.4 จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้ง ใหญ่ เพ่ือทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน 
     1.5 ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีการปรับอากาศ 
     1.6 เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ไห้ประตูห้องปรับ
อากาศเปิดค้างไว้ 
     1.7 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น 
ตู้เย็น ตู้แช่นํ้าเย็น กาต้มนํ้า ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
     1.8 ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้อง
ปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 
     1.9 สำรวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทน 
เครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2. ระบบแสงสว่าง 
    2.1 ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นใน
การใช้งาน 
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    2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) หรอืเมื่อเลิกใช้งานยกเว้น
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น 
    2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสว่างมากเกินความจำเป็นหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก 
    2.4 แยกสวิชซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพ่ือให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 
    2.5 ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพ่ือให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความ
สะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก 3-6 เดือน 
3. อุปกรณ์สำนักงาน 
    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
           3.1.1 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง (เวลา 12.00 – 13.00 น.) หรือขณะไม่ใช้งานเกิน
กว่า 15 นาท ี
           3.1.2 ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาท ี
           3.1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 
    3.2 Printer 
           3.2.1 ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 
           3.2.2 กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน 
           3.2.3 กำหนดแผนจัดหา network Printer เพ่ือลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน 
           3.2.4 ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out 
    3.3 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 
          3.3.1 การใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น 
          3.3.2 ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่นำน้ำเย็นไปเติมทันที 
          3.3.3 ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด 
          3.3.4 หากจะเปลี่ยนกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 
          3.3.5 ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
3.4 ตู้เย็น 
         3.4.1 ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน 
         3.4.2 ตั้งห่างจากผนัง 15 ซ.ม. 
         3.4.3 หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
         3.4.4 ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น 
         3.4.5 ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น 
    3.๕ โทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ 
         3.๕.1 คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน 
         3.๕.2 ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน 

-3-/3.5.3… 



-3- 
 

         3.๕.3 ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป 
         3.๕.4 ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป 
    3.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร 
         3.๖.1 กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมี
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้ง 
เวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ 
         3.๖.2 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น 
         3.๖.3 ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
         3.๖.4 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 
4. น้ำมันเชื้อเพลิง 
    4.1 ขับข่ีด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนด 
(รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ ในเมืองไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
    4.2 ให้จัดเส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool) 
    4.3 กำหนดเวลาการส่งเอกสาร, ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ 2 ครั้งคือช่วงเช้าและช่วง
บ่าย 
    4.4 ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน 
    4.5 ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 
    4.6 ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเรว็ 
    4.7 ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ 
    4.8 ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตซ์ในขณะขับ 
    4.9 ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาท ี
    4.10 ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก 
   4.11 ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปรกติก่อนออกรถ 
   4.12 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด 
   4.13 ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี 
   4.14 ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม 
   4.15 เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์  
   4.16 ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก 
20,000 กม. 
5. การประหยัดน้ำประปา  
     5.1 การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด  
     5.2 ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 
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     5.3 ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม 
     5.4  ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ 
6. มาตรการปลุกจิตสำนึก 
   6.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน 
   6.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม 
   6.3 ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน 
เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
๗. มาตรการอื่นๆ  
   ๗.๑ การลดใช้กระดาษ  ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้
ภายในสำนักงาน  
 ทั้งนี้ ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลภูเวียง ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 
                   ประกาศ ณ วันที่   18    เดือน มกราคม 2565 
 
 
 
                           (นายฉิน วรปัญญาสถิต) 
             นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง 

 

 

 

 
 

 


