
หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑ ใน ๒๑  หน้า 

หลกัฐานการตรวจ ประจ าปี  
เร่ือง   มาตรการประหยัดพลังงาน 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
     ๑ .๑  ก ารด า เนิ นก าร

ตามบันทึกผลการ
ตรวจของชุดตรวจ 
จบ.คร้ังหลงัสุด  

 
๑. แกไ้ขขอ้บกพร่อง 
     เรียบร้อย 
๒. รายงานการแกไ้ขให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
๓. จดัท าส าเนาบนัทึกผล

การตรวจฯ และรายงาน   
      การแกไ้ข แนบไวก้บั

ขอ้มูล 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทพับก 
   วา่ดว้ย การตรวจ 
   ในหน้าท่ีนายทหารจเร 
พ.ศ.๒๕๕๒ ลง๑๐ ก.ย.
๕๒ ขอ้ ๑๕.๒ 

 

 
- ขอ้ ๑๕.๒ ผูรั้บตรวจ เม่ือไดรั้บบนัทึกผลการตรวจแลว้ให้แกไ้ขขอ้บกพร่อง
ท่ีอยู่ในอ านาจของตนทนัที โดยไม่ตอ้งรอให้ผูบ้งัคบับญัชาสั่งการ ส าหรับ
เร่ืองท่ีเกินขีดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออ านาจของตนท่ีจะแกไ้ขได้
เองให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด าเนินการต่อไป และให้เก็บบันทึกผลการ
ตรวจและการด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องไวเ้ป็นหลกัฐานในการรับตรวจ
คร้ังต่อไป 

 
 

 ๑.๒ ขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
           ทราบประกอบการ 
           รับตรวจตาม 
           อนุผนวก  

๑. ครบถว้นตามท่ี จบ. 
     ก าหนด 
๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 

- ดูเอกสาร - ค าสั่ง ทบ. เร่ืองก าหนด 
ก ารต ร ว จ ใน ห น้ า ท่ี
นายทหารจเร   ประจ าปี
ปัจจุบนั 

- หนงัสือท่ี จบ.แจง้ให้
หน่วยรับตรวจ
เตรียมการรับตรวจ
ล่วงหนา้ 

- ดูค  าสั่ง ทบ.ฉบบั ปัจจุบนั 
 
 
 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒ ใน ๒๑  หน้า 

 
หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๑.๓ การเตรียมเอกสาร 
ระเบียบ ค าสั่งท่ี
เก่ียวข้องกับการ
รับตรวจ 

๑.  ครบถว้นตามท่ี จบ. 
ก าหนด 

๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 
๓. ใส่แฟ้มเก็บเป็น

ระเบียบ 
๔. จดัวางอยา่งเหมาะสม 

- ดูเอกสาร - เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๒ - เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๒ 

  ๑.๔ การจดัผูน้ าตรวจ, 
ผูรั้บตรวจและ
ยานพาหนะน า
ตรวจ 

๑ . ผู ้น าตรวจและผู ้ รับ
ตรวจมีความรู้ 

๒. ครบถว้น 
๓.  เหมาะสม 

- ต ร ว จ ส อ บ
ผู ้ น า ต ร ว จ , 
ผูรั้บตรวจ  

  และ 
ยานพาหนะ 

-  

 

- เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๒ - เช่นเดียวกบั ขอ้ ๑.๒ 

  ๑.๕ การจดัสถานท่ี 
             รับตรวจ 

๑ . มี ส่ิ ง อ าน ว ย ค ว าม
สะดวกส าห รับการ
ตรวจ 

๒. จดัสถานท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

๓. แสงสวา่งเพียงพอ 

- ดูสถานท่ี รับ
ตรวจ 

- เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๒ - เช่นเดียวกบั ขอ้ ๑.๒  
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๒. มาตรการประหยัด
น ้ามันเช้ือเพลงิ 
      ๒.๑ การจดัท าแผน/
มาตรการในการประหยดั
พลงังานและก ากบัดูแล
การปฏิบติัตามแผน/
มาตรการต่างๆ 

 
 
๑. จดัท าแผน และก าหนด

มาตรการท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจน 

๒. แผน/มาตรการสามารถ
ปฏิบติัได ้

๔. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

๕. ก ากบัดูแลและรายงาน
ผลการปฏิบติั 

 

 
 
- ดูเอกสาร/ การ
จดัท าแผน/
มาตรการ 

 
 
- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ เร่ือง     
  มาตรการประหยดัใน 
  กองทพับก  ขอ้ ๒.๖.๔,  

     ขอ้ ๓ และ ขอ้ ๔ 

 
 
- ข้อ ๒.๖.๔ ให้ผู ้บังคับหน่วยก าหนดแผนปฏิบัติการของหน่วย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.ก าหนด และตามความริเร่ิม ความจ าเป็น
ของหน่วย โดยแต่งตั้ งผูรั้บผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยด้านการ
ประหยดั เพื่อตวัแทนของผูบ้งัคบัหน่วย ในการก ากบัดูแลให้มีการประหยดั
อยา่งแทจ้ริง 
- ขอ้ ๓ ให้ผูบ้งัคบัหน่วยทุกระดบัชั้น กวดขนั ก ากบัดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรการประหยดัในค าสั่งน้ีอยา่งเคร่งครัด 
- ขอ้ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให้ นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใช้งาน ตามข้อ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผา่น กบ.ทบ.) เป็นรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตามแบบฟอร์ม
ท่ี กบ.ทบ.ก าหนด และตามขอ้ ๒.๒-๒.๔ เสนอ ทบ.(ผ่าน สปช.ทบ.) เป็น
รายเดือน ตามผนวก ค, ง และ จ หรือตามแบบฟอร์มท่ี  สปช.ทบ.ก าหนด 
ภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให้ กบ.ทบ.ก ากับดูแลการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิง และ สปช.ทบ. 
ก ากับดูแลการใช้ค่าสาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามตวัช้ีวดั ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานในภาพรวมของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด และรายงานข้อมูลต่อ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เป็นประจ าทุกเดือน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
       ๒.๒ การรณรงค/์
สร้างจิตส านึกในการ
ประหยดัใหก้บัก าลงัพล
และครอบครัว 

๑. จดัใหมี้การอบรมช้ีแจง 
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

     และการประชาสัมพนัธ์ 
๒. การกระจายเสียงตาม

สาย/ตวัว่ิง/เคเบิล 
๓. จดัท าป้าย ค าขวญั 

สต๊ิกเกอร์/ป้ายเตือน  
๔. จดักิจกรรมเพื่อการ

รณรงคป์ระหยดั
พลงังานภายในหน่วย 

 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบติั 

- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ เร่ือง     
  มาตรการประหยดัใน 
  กองทพับก  ขอ้ ๒.๖.๕  
 

- ข้อ ๒ .๖.๕ ในส่วนของ บก.ทบ. ให้  สสน.บก.ทบ.รับผิดชอบการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของ ทบ. 

๓. การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง 
     ๓.๑ การควบคุมการใช้
รถยนต ์

 
๑. การใชร้ถยนตข์องทาง

ราชการเท่าท่ีจ าเป็น 
๒. การใชจ้กัรยานหรือ

จกัรยานยนตเ์ป็นหลกั
ในการน าสาร 

 
- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบติั 

 
- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ เร่ือง     
  มาตรการประหยดัใน 
  กองทพับก  ขอ้ ๒.๑, 
ขอ้ ๒.๑.๑, ๒.๑.๒,๒.๑.๗ 
และ ๒.๑.๘ 

 
- ขอ้ ๒.๑ มาตรการประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง ให ้นขต.ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยเหนือก าหนด และอยูใ่นวงเงินท่ี
หน่วยไดรั้บการจดัสรร โดยปฏิบติัตามมาตรการประหยดั ดงัน้ี 
- ขอ้ ๒.๑.๑ ควบคุมการใชร้ถยนตข์องราชการและการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง โดย
ใหใ้ชเ้ท่าท่ีจ าเป็น และเลือกใชร้ถใหเ้หมาะสมกบัสภาพการเดินทาง ในการส่ง
เอกสารใหใ้ชว้ิธีรวบรวมแลว้ส่งพร้อมกนั การเดินทางไปสถานท่ีเดียวกนัให้
ไปดว้ยกนั หรือใหใ้ชว้ิธีการติดต่อส่ือสารแทนการเดินทาง อาทิ โทรศพัท ์
โทรสาร ไปรษณีย ์E-mail  
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๒.๑.๗ การสนบัสนุนยานพาหนะใหก้บัส่วนราชการอ่ืน ใหก้ระท าเท่าท่ี

จ าเป็น ทั้งน้ี ให้ค  านึกถึงภาพพจน์ของ ทบ.โดยรวม 
- ข้อ ๒.๑๘ การจัดรถราชการน าขบวนยานพาหนะรับรองผูบ้ังคับบัญชา 
บุคคลพิเศษ หรือสนบัสนุนการเดินทางไปปฏิบติัราชการ ใหพ้ิจารณาจดัแบบ
รวมการ โดยค านึงถึงความประหยดั 

     ๓.๒ การเตรียมสภาพ
รถยนต ์

๑. ตรวจลมยางรถยนตใ์ห้
เหมาะสม 

๒. เปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง 
ท าความสะอาดไส้
กรองอยา่งสม ่าเสมอ 

 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบติั 

- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
 เร่ือง   มาตรการประหยดั 
ในกองทพับก   
ขอ้ ๒.๑.๔.๑    และ  ขอ้
๒.๑.๔.๒ 

- ขอ้ ๒.๑.๔.๑ ตรวจดูลมยางรถยนต์ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ถา้
อ่อนเกินไปจะมีผลใหส้ิ้นเปล้ืองน ้ามนัเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น 
- ข้อ  ๒.๑.๔.๒  เปล่ียนถ่ายน ้ ามันเคร่ือง ปรับเปล่ียน/ท าความสะอาด ไส้
กรองฯ หัวเทียน และคาร์บูเรเตอร์ ตามระยะเวลาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การ
เผาไหมใ้นเคร่ืองยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการส้ินเปล้ืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง และ
ลดการสรึกหรอของเคร่ืองยนต ์

     ๓.๓ การใชร้ถยนต์ ๑. กวดขนัดูแลการขบัขี่
ของพลขบั และการ
ก าหนดอตัราความเร็ว
ของรถยนต ์

๒. ดูแลภายหลงั
ปฏิบติังานเสร็จ 

 - ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
 เร่ือง   มาตรการประหยดั 
ในกองทพับก   
ขอ้ ๒.๑.๓,๒.๑.๔,๒.๑.๕    
และ  ขอ้ ๒.๑.๖ 

- ขอ้ ๒.๑.๓  รถราชการใหมี้การพิจารณาใชพ้ลงังานทางเลือก แทนการใช้
น ้ามนัเบนซินและดีเซล โดยตรวจสอบจากคู่มือกระจ ารถ อาทิ น ้ามนัแก๊ส 
โซฮอล ์NGV และไบโอดีเซล เป็นตน้ 
- ขอ้ ๒.๑.๔ ก่อนใชร้ถราชการปฏิบติังาน ควรมีการวางแผนก่อนการเดินทาง 
น าส่ิงของบรรทุกท่ีไม่จ าเป็นออกจากรถ และเตรียมสภาพรถใหพ้ร้อมใชง้าน 
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 ๒.๑.๔.๑ ตรวจดูลมยางรถยนต ์ใหมี้ความเหมาะสมกบัการใชง้าน ถา้
อ่อนเกินไปจะมีผลใหส้ิ้นเปล้ืองน ้ามนัเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
     ๒.๑.๔.๒  เปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง ปรับเปล่ียน/ท าความสะอาด ไส้

กรองฯ หวัเทียน และคาร์บูเรเตอร์ ตามระยะเวลาอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหก้าร
เผาไหมใ้นเคร่ืองยนตมี์ความสมบูรณ์ ลดการส้ินเปล้ืองน ้ามนัเช้ือเพลิง และ
ลดการสึกหรอของเคร่ืองยนต ์
- ขอ้ ๒.๑.๕ ขณะเดินทางให้ด าเนินการ ดงัน้ี.- 
 ๒.๑.๕.๑ ใชร้ถยนตใ์หถู้กวิธี อาทิ เร่งเคร่ืองยนตใ์หอ้ตัราแรงท่ี
พอเหมาะ ขบัรถดว้ยความเร็วสม ่าเสมอ 
 ๒.๑.๕.๒ กวดขนัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 
โดยเฉพาะในเร่ืองการก าหนดอตัราความเร็วของรถยนต ์(ควรใหค้วามเร็วท่ี 
๘๐-๙๐ กม./ชม.) 

๔.  มาตรการประหยัด
ไฟฟ้า 
    ๔.๑ การจดัท าแผน/
มาตรการในการประหยดั
พลงังาน/ สาธารณูปโภค
และก ากบัดูแลการปฏิบติั
ตามแผน/มาตรการต่าง ๆ 

 
 
๑ จดัท าแผนและก าหนด

มาตรการท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจน 

๓. แผน/มาตรการ สามาร
ปฏิบติัได ้

๔. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างาน  
๕. ก ากบัดูแลและรายงาน

ผลการปฏิบติั 

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 

- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
  เร่ือง   มาตรการ   
  ประหยดัในกองทพับก   

     ขอ้ ๒.๖.๔, ขอ้ ๓ และ  
     ขอ้ ๔ 
 

 
 
- ข้อ ๒.๖.๔ ให้ผู ้บังคับหน่วยก าหนดแผนปฏิบัติการของหน่วย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.ก าหนด และตามความริเร่ิม ความจ าเป็น
ของหน่วย โดยแต่งตั้ งผู ้รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยด้านการ
ประหยดั เพื่อเป็นตัวแทนของผูบ้ังคับหน่วย ในการก ากับดูแลให้มีการ
ประหยดัอยา่งแทจ้ริง 
- ขอ้ ๓ ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทุกระดบัชั้น กวดขนั ก ากบัดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้
ถือปฏิบติัตามมาตรการประหยดัในค าสั่งน้ีอยา่งเคร่งครัด 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๔ การรายงาน 

 ๔.๑ ให้ นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใช้งาน ตามขอ้ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.) เป็นรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตาม
แบบฟอร์มท่ี กบ.ทบ.ก าหนด และตามข้อ ๒.๒ -๒.๔ เสนอ ทบ.(ผ่าน 
สปช.ทบ.) เป็นรายเดือน ตามผนวก ค, ง และ จ หรือตามแบบฟอร์มท่ี  
สปช.ทบ.ก าหนด ภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให้ กบ.ทบ.ก ากบัดูแลการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง และ สปช.ทบ. 
ก ากับดูแลการใช้ค่าสาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามตวัช้ีวดั ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานในภาพรวมของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี ส านกังาน 
ก.พ.ร.ก าหนด และรายงานขอ้มูลต่อ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เป็นประจ าทุกเดือน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    ๔.๒ การรณรงค/์สร้าง
จิตส านึกในการประหยดั
ใหก้บัก าลงัพลและ
ครอบครัว 
 

๑. จดัใหมี้การอบรมช้ีแจง 
เผยแพร่ข่าวสารและ
ประชาสัมพนัธ์ 
๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตวัว่ิง/เคเบิล  
๓. มีการจดัท าป้ายค าขวญั 
สต๊ิกเกอร์/ป้ายเตือนหรือ
การติดประกาศ 
๔. จดักิจกรรมเพื่อการ
รณรงคป์ระหยดัพลงังาน
ภายในหน่วย 
๕. มีการติดตามและ
ประเมินผล 

- สอบถามดูการ
ปฏิบติั 

- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
  เร่ือง   มาตรการ   
  ประหยดัในกองทพับก   

     ขอ้ ๒.๖.๓ 
 

- ข้อ ๒.๖.๓ ให้ผู ้บังคับหน่วยจัดให้มีการอบรมช้ีแจงให้ก าลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเขา้ใจในนโยบายประหยดัของผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ท่ีหน่วยไดก้ าหนด และให้มีการประชาสัมพนัธ์ ใหเ้กิดผลใน
การปฏิบติั เช่น การจดัท าป้ายรณรงค์/ค  าขวญัเพื่อปลุกจิตส านึกให้ก าลงัพล 
เป็นตน้ 

๕. การใชไ้ฟฟ้า 
    ๕.๑ การใชไ้ฟฟ้าใน
พื้นท่ีส่วนกลางและพื้นท่ี
ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ของ
หน่วย 

 
  ๑. การใชเ้คร่ืองปรับ 
     อากาศอยา่งประหยดั 
๒. การใชอุ้ปกรณ์ใหแ้สง 
สวา่งเท่าท่ีจ าเป็น 
 

 
- สอบถามดูการ
ปฏิบติั 

 
- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
  เร่ือง   มาตรการ   
  ประหยดัในกองทพับก   

     ขอ้ ๒.๒,๒.๒.๑, 
     ๒.๒.๒,๒.๒.๓ 

 
- ขอ้ ๒.๒ มาตรการประหยดัไฟฟ้า ให ้นขต. ใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยเหนือก าหนด และอยูใ่นวงเงินท่ีหน่วยไดรั้บการ
จดัสรร โดยปฏิบติัตามมาตรการประหยดั ดงัน้ี 
 ๒.๒.๑ การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 
  ๒.๒.๑.๑ ให้ใช้เคร่ืองปรับอากาศอย่างประหยดั โดยตั้ ง
อุณหภูมิปรับอากาศใหเ้หมาะสมท่ี ๒๕ – ๒๖ องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นท่ี
ท างานทัว่ไป และพื้นท่ีส่วนกลาง พร้อมกบัใหมี้การส ารวจการร่ัวไหลของ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๓. การใชเ้คร่ือง 

คอมพิวเตอร์เท่าท่ีจ าเป็น 
๔. การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า 
อ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองถ่าย 
เอกสารโทรทศัน์ และ 

ตูเ้ยน็ ฯลฯ 

 และ ๒.๒.๔ ความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ เช่น อยา่เปิดประตู หนา้ต่างทิ้งไว ้และอุดช่อง
โหวข่องบานประตู หนา้ต่าง ส าหรับส่วนราชการท่ีตอ้งมีการให้บริการ
ประชาชนและมีการเขา้-ออก ของผูข้อรับบริการอยา่งสม ่าเสมอควรมีการติด
ประตูบานสวิงท่ีสามารถปิดไดเ้อง และหมัน่คอยดูแลบ ารุงรักษาใหบ้านสวิง
ท างานไดดี้อยู่ตลอดเวลา 
  ๒.๒.๑.๒ ก าหนดเวลาในการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศให้
เหมาะสมกับอุณหภูมิภายนอก เวลาในการเปิดประมาณ ๐๙๐๐ และให้ปิด
เคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงานประมาณ ๓๐ นาที ส าหรับห้องประชุมท่ี
ไม่สามารถเปิดหน้าต่างและประตูได้ ให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนการ
ประชุม ๑๕ นาที ปิดทันทีท่ีเลิกประชุม และให้มีการหมุนเวียนการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ หากในห้องมีเคร่ืองปรับอากาศตั้งแต่ ๒ เคร่ืองขึ้นไป เพื่อ
เป็นการยดือายกุารใชง้าน ทั้งน้ี ก าหนดเวลาในการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
มีขอ้ยกเวน้ส าหรับส่วนราชการใน ทบ. ท่ีมีส่ิงอุปกรณ์สายส่ือสารบางรายการ
ท่ีจ าเป็นต้องควบคุมการใช้งานด้วยอุณหภูมิและความช้ืนตลอด ๒๔ ชม. 
ไดแ้ก่ 
   ๒.๒.๑.๒.๑ ตู ้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติประจ า
หน่วยทหาร 
   ๒.๒.๑.๒.๒ ระบบวิทยุถ่ายทอดแบบหลายช่อง
การส่ือสาร  (Microwave link) 
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หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
       ๒.๒.๑.๒.๓ สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินกบัสถานี

วิทยส่ิุอสาร 
   ๒.๒.๑.๒.๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
ในระบบ LAN ท่ีติดตั้งภายในอาคาร 
  ๒.๒.๑.๓ ควบคุมการใช้เคร่ืองปรับอากาศให้เป็นไปโดย
ประหยดัและเท่าท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
  ๒ .๒ .๑ .๔  ใ ห้ ดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เคร่ืองปรับอากาศตามก าหนดระยะเวลา ได้แก่ ท าความสะอาดแผงกรอง
อากาศท่ีอยู่ภายในชุดเคร่ืองปรับอากาศในอาคารอย่างสม ่าเสมอทุก ๆ เดือน 
และท าความสะอาดชุดระบายความร้อนท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุก ๖ เดือน 
เพื่อลดการส้ินเปล้ืองกระแสไฟฟ้า 
  ๒.๒.๑.๕ ลดหรือหลีกเล่ียงการติดตั้ งส่ิงของท่ีไม่จ าเป็น 
และการใช้ เค ร่ืองไฟ ฟ้ าท่ี ท าให้ เกิ ดความ ร้อนภายในห้ อง ท่ี ตืดตั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศ เช่น ตูเ้ส้ือผา้ ตูแ้ช่น ้ าเย็น หม้อต้มน ้ าอัตโนมัติ กาต้มน ้ า   
เตาไมโครเวฟ เตาหุงตม้ เคร่ืองถ่ายเอกสาร และหลอดไฟท่ีมีความร้อนสูง 
ทุกชนิด ทั้งน้ี เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศจะตอ้งสูญเสียพลงังานในการดูดซับ
ความร้อนออกจากสัมภาระส่ิงของและเคร่ืองใช้ดงักล่าวโดยเปล่าประโยชน์ 
ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นตอ้งติดตั้งภายในหอ้งปรับอากาศ ควรติดตั้งในบริเวณ
ท่ีลมเย็นจากเคร่ืองปรับอากาศไหลเวียนไปไม่ถึง เช่น บริเวณมุมห้อง       
โดยพิจารณาจากต าแหน่งของเคร่ืองส่งลมเยน็ (FAN COIL UNIT) 
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หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

      ๒.๒.๑.๖ ลดภาระการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ โดยการ
ป้องกนัความร้อนเขา้สู่อาคารโดยการติดกนัสาด หรือปลูกตน้ไมเ้พื่อใหเ้กิด
ร่มเงาบริเวณโดยรอบอาคาร และหลีกเล่ียงการใชผ้นงักระจก โดยใชว้สัดุท่ีมี
การป้องกนัความร้อนไหลเขา้สู่อาคาร 
- ขอ้ ๒.๒.๒ การใชอุ้ปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 
  ๒.๒.๒.๑ ใหเ้ปิดใชไ้ฟฟ้าเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และให้
ปิดไฟฟ้าทุกคร้ังเม่ือเลิกปฏิบติังาน 
  ๒.๒.๒.๒ ในช่วงพักกลางวันระหว่างเวลา ๑๒๐๐ ถึง 
๑๓๐๐ ให้ปิดไฟฟ้า ยกเวน้ส าหรับผูท่ี้ปฏิบัติงานระหว่างหยุดพกัดังกล่าว 
โดยใหเ้ปิดไฟฟ้าเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น 
  ๒.๒.๒.๓ ให้ปิดไฟโฆษณา ไฟส่งป้าย และไฟส่องอาคาร
ราชการ หลงัเวลา ๒๑๐๐ 
  ๒.๒.๒.๔ ถอดหลอดไฟฟ้า ในบริเวณท่ีมีความสว่างมาก
เกินความจ าเป็น เช่น โถงทางเดิน หรือพิจารณาใชแ้สงธรรมชาติจากภายนอก 
เพื่อลดการใชห้ลอดไฟ โดยการเปิดม่าน มู่ลี่บริเวณหนา้ต่าง 
  ๒.๒.๒.๕ การใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืน ให้ใช้เฉพาะการ
ด ารงภารกิจของหน่วย และการ รปภ. เท่าท่ีจ าเป็น หากจ าเป็น ตอ้งเปิดไฟ
เพื่อให้แสงสว่างทั้ งคืน ควรใช้หลอดไฟท่ีมีก าลังส่องสว่างต ่า หรือถอด
หลอดไฟออกเหลือเท่าท่ีจ าเป็น 

 

 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๒ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
      ๒.๒.๒.๖ใหปิ้ดหรือลดการใชไ้ฟบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ี 

ส่วนกลาง เช่น หอ้งโถง ทางเดิน ห้องสุขา หอ้งประชุม ตลอดจนใหปิ้ดไฟฟ้า
ทุกจุดท่ีหมดความจ าเป็นในการใชง้าน 
  ๒.๒.๒.๗ แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้
สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างไดอ้ย่างเหมาะสม แทนการใชห้น่ึง
สวิตชค์วบคุมอุปกรณ์แสงสวา่งจ านวนมาก 
  ๒.๒.๒.๘ เม่ือมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งหรือเปล่ียน
อุปกรณ์ท่ีช ารุด ควรใช้หลอดไฟและบัลลาสต์ชนิดประหยดัพลงังาน และ
ควรใชโ้คมไฟแบบมีแผน่สะทอ้งแสง (Beflector) เพื่อช่วยกระจายแสง 
  ๒.๒.๒.๙ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ โดยท าความสะอาดฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะทอ้น
แสง เพื่อให้ อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีควรท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอทุก ๓-๖ เดือน 
 ๒.๒.๓ การใชลิ้ฟต์  เน่ืองจากระบบลิฟตใ์นอาคารตอ้งใชม้อเตอร์ท่ี
มีก าลงัฉุดสูง มีก าลงัแรงมา้มาก นั้นคือใชก้ าลงัไฟฟ้ามากทั้งขาขึ้นและขาลง 
เม่ือมีการใชลิ้ฟตบ์่อยคร้ังการใช ้ไฟฟ้าก็จะมีมากขึ้นดว้ย แนวทางปฏิบติัเพื่อ
การลดใชพ้ลงังานในการใชลิ้ฟต ์มีดงัน้ี 
  ๒.๒.๓.๑ หลีกเล่ียงการใช้ลิฟต์กรณีขึ้ นลงชั้นเดียว โดย
จัดการให้ลิฟต์หยุดชั้ นเว้นชั้ น และปรับปรุงลิฟต์ให้สามารถตัดไฟได้
อตัโนมติัหากไม่มีการใชง้านเป็นเวลานาน หรือปิดลิฟตบ์างตวัในช่วงท่ีมีการ 

 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๓ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    ใชง้านนอ้ย ทั้งน้ี เพื่อลดการใชพ้ลงังานในการเดินทางและหยดุบ่อยคร้ังของ

ลิฟต ์ท าใหล้ดการศึกหรอ และการซ่อมบ ารุงรักษาได้ 
  ๒.๒.๓.๒ ไม่กดปุ่ มเปิด-ปิด และให้เคร่ืองปิดเองอตัโนมติั 
โดยการตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย ๑๐ วินาที จะช่วย
ลดความจ าเป็นในการใช้พลงังานไฟฟ้าของการขบัเคล่ือนมอเตอร์ เปิด-ปิด 
ประตู และช่วยยดือายกุารใชง้านของมอเตอร์ เปิด-ปิด ประตูลิฟตไ์ดด้ว้ย และ
รอใชลิ้ฟตค์ร้ังละหลายคน 
  ๒.๒.๓.๓ ให้จัดท าค าแนะน าการใช้ลิฟต์เพื่อการลดใช้
พลงังานและรายละเอียด ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผงัรายละเอียดชั้นท่ีตั้งของหน่วยงาน
ในอาคาร พร้อมเลขชั้นท่ีชดัเจนในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดง้่าย เช่น หนา้
ประตูก่อนเขา้ลิฟต์ และภายในลิฟต์ จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้น และลด
การใชลิ้ฟตท่ี์ไม่จ าเป็น 
  ๒.๒.๓.๔ ให้หน่วยท่ีมีลิฟต์ประจ าอาคารส านกังานท าการ
ปรนนิบติับ ารุงลิฟตป์ระจ าเดือน โดยเคร่งครัด 

    - ขอ้ ๒.๒.๔  การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ และการด าเนินการเก่ียวกบัระบบ
ไฟฟ้า 
  ๒.๒.๔.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   ๒.๒.๔.๑.๑ ปิดจอภาพในเวลาพกัเทียง หรือเม่ือไม่
มีการใช้งานเกิน ๑๕ นาที ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ 
เม่ือไม่มีการใชง้านเกิน ๑๕ นาที (standby modc) 
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หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
       ๒.๒.๔.๑.๒ ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกการใชง้าน

และถอดปลัก๊ออก 
  ๒.๒.๔.๒ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
   ๒.๒.๔.๒.๑ ให้กดปุ่ มพกั (standby modc) เคร่ือง
ถ่ายอกสาร เม่ือใช้งานเสร็จ และหากเคร่ืองถ่ายเอกสารมีระบบปิดเคร่ือง
อัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้ งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบ
ประหยดัพลงังาน ทั้งน้ี เน่ืองจากเคร่ืองถ่ายเอกสารจะตอ้งใช้เวลาในการอุ่น
เคร่ือง ๑-๒ นาที ก่อนจะเขา้สู่ภาวะท างานปกติ อีกคร้ัง  ซ่ึงหากมีการตั้งเวลา
หน่วงสั้นไป เม่ือจะมีการใชง้าน จะตอ้งเสียเวลาอุ่นเคร่ืองใหม่ 
   ๒.๒.๔.๒.๒ ควบคุมการถ่ายเอกสรเฉพาะท่ีจ าเป็น 
   ๒.๒.๔.๒.๓ ไม่ควรวางเคร่ืองถ่ายเอกสารไวใ้น
หอ้งท างานปรับอากาศ 
   ๒.๒.๔.๒.๔ ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสาร หลงัเลิกการใช้
งาน และถอดปลัก๊ออก 
  ๒.๒.๔.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ เสมอ ถ้าช ารุด
เส่ือมสภาพใหรี้บแกไ้ขทนัที 
  ๒.๒ .๔ .๔ ห้ามท าการตัดต่อเติมสายไฟ หรือถอดแก้
อุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน รวมทั้งไม่ให้ด าเนินการ
เปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้า หมอ้แปลง เสาไฟ สายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ก่อนไดรั้บการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบทุกคร้ัง 
   



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๕ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
      ๒.๒.๔.๕ ใหปิ้ดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็นทุกคร้ังเม่ือหมด

ความจ าเป็นในการใช ้
  ๒.๒.๔.๖ ใหล้ดการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังาน 
  ๒.๒.๔.๗ ใหปิ้ดโทรทศัน์เฉพาะเวลาพกัเทียงหรือเท่าท่ี
จ าเป็น ยกเวน้หน่วยงานท่ีตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 

     ๕.๒ การน าไฟฟ้าไป
ใช้ในกิจการท่ีก่อให้เกิด
รายไดข้องหน่วย 

๑. ติดมาตรวดัไฟฟ้า 
๒. มีการจัดเก็บเงินและ

น าส่งบูรณะทรัพยสิ์น 
๓. หลกัฐานการนส่งเงิน 
๔. ก าหนดมาตรการการ

ใช้ไฟฟ้า โครงการต่าง  ๆ
เช่ น โครงการน ้ าด่ื ม, 
โรงสีขา้ว เป็นตน้ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพั วา่ดว้ย
การใชก้ระแสไฟฟ้าและ
น ้าประปาท่ีเบิกจ่ายจาก
งบประมาณ งบงาน
บริหารหน่วย พ.ศ.
๒๕๔๖ ขอ้ ๑๑.๓ 

- ขอ้ ๑๑.๓ การช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าและน ้าประปาในส่วนของส านกังาน
และบ้านพกัอาศยัให้เป็นไปตามขอ้ตกลงกับการไฟฟ้าฯ และการประปาฯ 
รวมถึงท่ีกองทัพบกก าหนดเพิ่มเติมโดยเบิกจ่ายจากเงินรายรับเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สินท่ีฝากไว้ในบัญชี เช่น เงินรายได้ของหน่วยซ่ึงได้จากกิจการ
สวสัดิการบางประเภท ได้แก่ ร้านคา้ สโมสร ฯลฯ เป็นอนัดับแรก หากไม่
เพียงพอจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณ งบงานบริหารหน่วยเป็นอันดับต่อไป 
ส่วนโรงพยาบาลให้เบิกจ่ายจากเงินรายรับสถานพยาบาลด้วย เพื่อแบ่งเบา
ภาระการใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ส าหรับหน่วยท่ีต้องช าระค่า
กระแสไฟฟ้าอตัราตามช่วงเวลาของการใช้งาน (TIME OF USE; TOU) ให้
ช าระให้แลว้เสร็จภายใน ๑๕ วนั นับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี โดยนับถึง
วนัท่ีกรมบญัชีกลางหรือคลงัจงัหวดัรับฏีกาเบิกจ่ายเงิน หากถูกเรียกเก็บเบ้ีย
ปรับช าระค่ากระแสไฟฟ้าล่าช้า กรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องของหน่วย         
ผูบ้งัคบัหน่วยตอ้งรับผิดชอบ 
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หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๖.  มาตรการประหยัด
ประปา 
      ๖.๑ การจดัท าแผน/ 
มาตรการในการประหยดั
พลงังาน/ สาธารณูปโภค
และการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามแผน/ 
มาตรการต่างๆ 

 
 
๑. จดัท าแผนและก าหนด

มาตรการท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจน 

๒. แผน/มาตรการ
สามารถปฏิบติัได ้

๓. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

๔. ก ากบัดูแลและ 
     รายงานผลการปฏิบติั 

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 
- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
  เร่ือง   มาตรการ   
  ประหยดัในกองทพับก   

     ขอ้ ๒.๖.๔, ขอ้ ๓  
     และ ขอ้ ๔ 

 
 
- ข้อ ๒.๖.๔ ให้ผู ้บังคับหน่วยก าหนดแผนปฏิบัติการของหน่วย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.ก าหนด และตามความริเร่ิม ความจ าเป็น
ของหน่วย โดยแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยด้านการประหยดั เพื่อ
ตวัแทนของผูบ้งัคบัหน่วย ในการก ากบัดูแลใหมี้การประหยดัอยา่งแทจ้ริง 
- ขอ้ ๓ ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทุกระดบัชั้น กวดขนั ก ากบัดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรการประหยดัในค าสั่งน้ีอยา่งเคร่งครัด 

- ขอ้ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให้ นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใช้งาน ตามขอ้ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.) เป็นรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตาม
แบบฟอร์มท่ี กบ.ทบ.ก าหนด และตามข้อ ๒.๒ -๒.๔ เสนอ ทบ.(ผ่าน 
สปช.ทบ.) เป็นรายเดือน ตามผนวก ค, ง และ จ หรือตามแบบฟอร์มท่ี  
สปช.ทบ.ก าหนด ภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให้ กบ.ทบ.ก ากบัดูแลการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง และ สปช.ทบ. 
ก ากับดูแลการใช้ค่าสาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามตวัช้ีวดั ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานในภาพรวมของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี ส านกังาน 
ก.พ.ร.ก าหนด และรายงานขอ้มูลต่อ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เป็นประจ าทุกเดือน 

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


หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๗ ใน ๒๑  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๖.๒ การรณรงค/์สร้าง
จิตส านึกในการประหยดั
ใหก้บัก าลงัพลและ
ครอบครัว 
 

  ๑. จดัใหมี้การอบรมช้ีแจง 
เผยแพร่ข่าวสารและ
ประชาสัมพนัธ์ 
๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตวัว่ิง/เคเบิล  
๓. มีการจดัท าป้ายค าขวญั 
สต๊ิกเกอร์/ป้ายเตือน 
๔. จดักิจกรรมเพื่อการ
รณรงคป์ระหยดั
พลงังานภายในหน่วย 

- สอบถามดูการ
ปฏิบติั 

- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก ขอ้ ๒.๖.๓ 

- ข้อ ๒.๖.๓ ให้ผู ้บังคับหน่วยจัดให้มีการอบรมช้ีแจงให้ก าลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเขา้ใจในนโยบายประหยดัของผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ท่ีหน่วยไดก้ าหนด และให้มีการประชาสัมพนัธ์ ใหเ้กิดผลใน
การปฏิบติั เช่น การจดัท าป้ายรณรงค/์ค าขวญัเพื่อปลุกจิตส านึกใหก้ าลงัพล เป็นตน้ 
 

๗. การใชน้ ้าประปา 
      ๗.๑ ลกัษณะการใช้
น ้า ในพื้นท่ีส่วนกลางและ
พื้นท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ 
ของหน่วย   

 
๑. ติดตามปริมาณการใชน้ ้ า
อยา่งต่อเน่ือง 
๒. ตรวจสอบการร่ัวไหล 
รอยร่ัวต่าง ๆ ของอุปกรณ์ 
๓. ตรวจสอบการซ่อมท่อ
และอุปกรณ์ท่ีร่ัวหรือเปล่ียน 
๔. การใชน้ ้าในกิจการส่วนตวั
ท่ี ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ 
๕. การรดน ้าตน้ไม ้

 
- สอบถาม ดู
การปฏิบติั 

 
- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
  ขอ้ ๒.๓, ๒.๓.๑ ถึง    
  ขอ้ ๒.๓.๙ 

 

 
- ขอ้ ๒.๓ มาตรการประหยดัน ้ าประปา การผลิตและการใช้น ้ าประปาจะมี
การใช้พลงังานอยู่ทุกขั้นตอน ดงันั้น การใช้น ้ าอย่างประหยดัจะเป็นการลด
การใชพ้ลงังานดว้ยอีกทางหน่ึง ดงัน้ี 
 ๒.๓.๑ ติดตามปริมาณการใช้น ้ าอย่างต่อเน่ือง เพื่อตรวจหาการ
ร่ัวไหล รวมทั้ งหมั่นตรวจสอบรอยร่ัวต่าง ๆ ของอุปกรณ์ทั้ งหมดอย่าง
สม ่าเสมอ และต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกอาคาร หาพบจุดท่ีมีการร่ัวไหล
ใหล้งมือซ่อมแซมหรือแจง้ซ่อมทนัที  

 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๘ ใน ๒๑  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

     ๒.๓.๒ ตรวจสอบและจดัซ่อมท่อและก๊อกน ้ำหรืออุปกรณ์ท่ีร่ัว หรือ
เปล่ียนแหวนยำงลิ้นสุขภณัฑท่ี์หมดสภำพกำรใชง้ำน เพื่อลดกำรสูญเสียน ้ำ
โดยไม่จ ำเป็น ทั้งน้ีควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้ำชนิดมีประสิทธิภำพสูง 
อำทิ ก๊อกน ้ำประหยดัน ้ำ ชดัโครกประหยดัน ้ำ หวัฉีดช ำระประหยดัน ้ำ แทน
อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ ต ่ำเม่ือเส่ือมสภำพหมดอำยกุำรใช้งำน เป็นตน้ 
 ๒.๓.๓ จดัท ำกรำฟแสดงกำรใช้น ้ ำแต่ละเดือนของแต่ละหน่วยงำน 
หรืออำคำรเปรียบเทียบ และติดประกำศให้ทรำบโดยทัว่กนัในบริเวณอำคำร
ท่ีใชน้ ้ำ 
 ๒.๓.๔ พึงหลีกเล่ียงกำรน ำน ้ ำไปใชใ้นกิจกำรส่วนตวัท่ีไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน ์
 ๒.๓.๕ กำรรดน ้ ำต้นไม้ ให้พิจำรณำใช้น ้ ำจำกแหล่งน ้ ำธรรมชำติ 
หำกไม่ไกลจำกหน่วย 
 ๒.๓.๖ กวดขันวินัยของผูใ้ช้น ้ ำในกำรอุปโภคและบริโภค ซ่ึงไม่
เคำรพกติกำกำรใชน้ ้ ำ ท่ีแต่ละหน่วยไดก้ ำหนดขึ้น อนัเป็นผลกระทบเสียหำย
ต่อส่วนรวม 
 ๒.๓.๗ หน่วยท่ีมีกำรใช้น ้ ำนอกเหนือจำกำรอุปโภค โดยเฉพำะเพื่อ
กำรอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม ให้ประสำนขอรับขอ้มูลและค ำแนะน ำ 
ตลอดจนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของรัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ กำรประปำ
นครหลวง กรมชลประทำน กรมป่ำไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นต้น  เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรน ้ำเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและยัง่ยนื 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๙ ใน ๒๑  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

     ๒.๓.๘ กวดขนั ก ำกบัดูแล กำรใชอุ้ปกรณ์เก่ียวกบัระบบกำรผลิต
น ้ำประปำใหค้งสภำพกำรใชง้ำน ใหมี้กำรหมุนเวียนกำรใชเ้คร่ืองสูบน ้ำ ใหมี้
กำรปรนนิบติับ ำรุงตำมระยะเวลำตำมค ำแนะน ำหรือคู่มือ โดยเฉพำะเคร่ือง
กรองน ้ำ ตอ้งหมัน่ท ำกำรลำ้งกลบัเพื่อป้องกนักำรอุดตนั 
 ๒.๓.๙ ให้ผูบ้งัคบัหน่วยรวบรวมสถิติกำรใชน้ ้ำประปำภำยในหน่วย 
เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรตรวจสอบ 

 ๗.๒ การเก็บเงินค่า
น ้าประปาของหน่วย และ
บา้นพกั 

๑. ติดมาตรวดัน ้าประปา                     
๒. น าส่งเงินใหก้ารประปา
เรียบร้อย 
 

- ดูเอกสาร - ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
  ขอ้ ๒.๓.๙ และ ระเบียบ 
  กองทพับกวา่ดว้ยการใช ้
  กระแสไฟฟ้า และ  
  น ้าประปาท่ีเบิกจ่าย 
  งบประมาณบริหารหน่วย  
  พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ้ ๑๑.๓ 

 

- ขอ้ ๒.๓.๙ ใหผู้บ้งัคบัหน่วยรวบรวมสถิติกำรใชน้ ้ำประปำภำยในหน่วย 
เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรตรวจสอบ 
- ขอ้ ๑๑.๓ การช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าและน ้าประปาในส่วนของส านกังาน
และบ้านพกัอาศยัให้เป็นไปตามขอ้ตกลงกับการไฟฟ้าฯ และการประปาฯ 
รวมถึงท่ีกองทัพบกก าหนดเพิ่มเติมโดยเบิกจ่ายจากเงินรายรับเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สินท่ีฝากไว้ในบัญชี เช่น เงินรายได้ของหน่วยซ่ึงได้จากกิจการ
สวสัดิการบางประเภท ได้แก่ ร้านคา้ สโมสร ฯลฯ เป็นอนัดับแรก หากไม่
เพียงพอจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณ งบงานบริหารหน่วยเป็นอันดับต่อไป 
ส่วนโรงพยาบาลให้เบิกจ่ายจากเงินรายรับสถานพยาบาลด้วย เพื่อแบ่งเบา
ภาระการใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ส าหรับหน่วยท่ีต้องช าระค่า
กระแสไฟฟ้าอตัราตามช่วงเวลาของการใช้งาน (TIME OF USE; TOU) ให้
ช าระให้แลว้เสร็จภายใน ๑๕ วนั นับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี โดยนับถึง
วนัท่ีกรมบญัชีกลางหรือคลงัจงัหวดัรับฏีกาเบิกจ่ายเงิน หากถูกเรียกเก็บเบ้ีย
ปรับช าระค่ากระแสไฟฟ้าล่าช้า กรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องของหน่วย ผู ้
บงัคบัหน่วยตอ้งรับผิดชอบ 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๐ ใน ๒๑  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๘.  มาตรการประหยัด
โทรศัพท์ 
      ๘.๑ การใชโ้ทรศพัท์
และอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ 

 
 
๑ . จั ด ท า แ ผ น ก แ ล ะ

ก าหนดมาตรการท่ี
เป็นรูปธรรมชดัเจน 

๒ .  แ ผ น /ม า ต ร ก า ร 
สามารถปฏิบติัได ้

๓. มีการแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการ/ 
     คณะท างาน 
๔. ก ากบัดูแลและรายงาน

ผลการปฏิบติั 

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 

- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
  ขอ้ ๒.๔.๖, ๓ และ ๔ 

 
 
- ข้อ ๒.๖.๔ ให้ผู ้บังคับหน่วยก าหนดแผนปฏิบัติการของหน่วย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.ก าหนด และตามความริเร่ิม ความจ าเป็น
ของหน่วย โดยแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยด้านการประหยดั เพื่อ
ตวัแทนของผูบ้งัคบัหน่วย ในการก ากบัดูแลใหมี้การประหยดัอยา่งแทจ้ริง 
- ขอ้ ๓ ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทุกระดบัชั้น กวดขนั ก ากบัดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรการประหยดัในค าสั่งน้ีอยา่งเคร่งครัด 

- ขอ้ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให้ นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใช้งาน ตามขอ้ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.) เป็นรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตาม
แบบฟอร์มท่ี กบ.ทบ.ก าหนด และตามข้อ ๒.๒ -๒.๔ เสนอ ทบ.(ผ่าน 
สปช.ทบ.) เป็นรายเดือน ตามผนวก ค, ง และ จ หรือตามแบบฟอร์มท่ี  
สปช.ทบ.ก าหนด ภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให้ กบ.ทบ.ก ากบัดูแลการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง และ สปช.ทบ. 
ก ากับดูแลการใช้ค่าสาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามตวัช้ีวดั ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานในภาพรวมของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี ส านกังาน 
ก.พ.ร.ก าหนด และรายงานขอ้มูลต่อ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เป็นประจ าทุกเดือน 

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


หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๑ ใน ๒๑  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๘.๒ การรณรงค/์สร้าง
จิตส านึกในการประหยดั
ใหก้ าลงัพลและครอบครัว 

๑. จดัใหมี้การอบรมช้ีแจง 
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและ
การประชาสัมพนัธ์ 
๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตวัว่ิง/เคเบิล  
๓. มีการจดัท าป้ายค าขวญั 
สต๊ิกเกอร์/ป้ายเตือน 
๔. จดักิจกรรมเพื่อการ
รณรงคป์ระหยดัพลงังาน
ภายในหน่วย 
  

- ดูเอกสาร - ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
  ขอ้ ๒.๖.๓  

- ข้อ ๒.๖.๓ ให้ผู ้บังคับหน่วยจัดให้มีการอบรมช้ีแจงให้ก าลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเขา้ใจในนโยบายประหยดัของผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ท่ีหน่วยไดก้ าหนด และให้มีการประชาสัมพนัธ์ ใหเ้กิดผลใน
การปฏิบติั เช่น การจดัท าป้ายรณรงค/์ค าขวญัเพื่อปลุกจิตส านึกใหก้ าลงัพล เป็นตน้ 
 

๙. การใช้โทรศัพท์ 
 ๙.๑ ลกัษณะการใชง้าน 

 

 
๑. ก าหนดให้ใช้โทรศพัท ์
โทรคมนาคม ทบ.เป็น 
หลกั 
๒ . ก า ร ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์
พื้ น ฐ าน ป ร ะ เภ ท  ค . 
(ทางไกลภายในประเทศ) 
เท่าท่ีจ าเป็น 

 

 
- ดูเอกสาร  

 
- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
ขอ้ ๒.๔.๑,๒.๔.๒,๒.๔.๓, 
และ ๒.๔.๖ 

 
- ขอ้ ๒.๔.๑ ใหใ้ชโ้ทรศพัทร์ะบบโครงข่ายหมายเลขร่วมโทรคมนาคม ทบ. 
(๕ ตวั ทบ.) เป็นหลกัในการติดต่อราชการ โดยการกด/หมุนหมายเลข
ติดต่อกนัโดยตรง 
- ขอ้ ๒.๔.๒ การติดต่อกบัหน่วยงานอ่ืนนอก ทบ. ระบบ ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๑ การติดต่อกบัหน่วยงานท่ีใชโ้ทรศพัทห์มายเลข ๗ ตวั 
ระบบโทรคมนาคมทหาร (สส.ทหาร) 
 

 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๒ ใน ๒๑  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
      ๒.๔.๒.๑.๑ ติดต่อจากโทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั กด/

หมุนรหสั “๐๘๕” ตามดว้ยหมายเลข ๗ ตวั สส.ทหาร 
  ๒.๔.๒.๑.๒ ติดต่อจากโทรศพัทห์มายเลข ๗ ตวั สส.
ทหาร กด/หมุนรหสั “๖๑” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๒ การติดต่อหน่วยงานท่ีใชโ้ทรศพัท ์๕ ตวั ทร. 
  ๒.๔.๒.๒.๑ ติดต่อจาดโทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั ทบ. 
กด/ หมุนรหสั “๐๘๓” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทร.  
  ๒.๔.๒.๒.๒ ติดต่อจากโทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั ทร. 
กด/หมุนรหสั “๘๖๗” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๓ การติดต่อกบัหน่วยงานท่ีใชโ้ทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั ทอ. 
  ๒.๔.๒.๓.๑ ติดต่อจาดโทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั ทบ.
กด/หมุนรหสั “๐๘๔” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทอ.   
  ๒.๔.๒.๓.๒ ติดต่อจากโทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั ทอ.
กด/ หมุนรหสั “๙๕” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๔ การติดต่อหน่วยงานท่ีใชโ้ทรศพัท ์๕ ตวั มหาดไทย (มท.) 
 ๒.๔.๒.๔.๑ ติดต่อจากโทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั ทบ. 
กด/หมุนรหสั “๐๘๕” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั มท. 
 ๒.๔.๒.๔.๒ ติดต่อจากโทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั มท. 
กด/ หมุนรหสั “๘๐๔” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
  

 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๓ ใน ๒๑  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

     ๒.๔.๒.๕ การติดต่อกบัหน่วยงานท่ีใชห้มายเลขภายในกรมราช
องครั์กษ ์(รอ.)  
  ๒.๔.๒.๕.๑ ติดต่อจากโทรศพัทห์มายเลข ๕ ตวั ทบ./
กด/ หมุนรหสั “๐๘๐” ตามดว้ยหมายเลข ๔ ตวั รอ. 
  ๒.๔.๒.๕.๒ ติดต่อจากโทรศพัทห์มายเลข ๔ ตวั รอ. 
กด/หมุนรหสั “๙๒” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๖ การติดต่อหน่วยงานท่ีใช้โทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที 
จ ากดั มหาชน ผา่นระบบ DID : ระบบน้ีอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัท์
พื้ นฐานของ บริษัท ทีโอที  จ ากัด มหาชน เรียกเข้าย ังหมายเลขระบบ
โทรคมนาคม ทบ.(๕ ตวั ทบ.) ตั้งแต่ หมายเลข ๙๕๐๐๐-๙๘๙๙๙ ผูท่ี้ตอ้งการ
ติดต่อกบัหมายเลขในกลุ่มน้ี ใหห้มุน “๐๒๒๙๗” แลว้ต่อดว้ย หมายเลข  
๔ ตวั หลงั หมายเลขท่ีตอ้งการติดต่อดว้ย เช่น ติดต่อกบัหมายเลข ๙๖๑๔๓ 
ให ้กด/หมุน “๐-๒๒๙๗-๖๑๔๓” 

    - ขอ้ ๒.๔.๓ การใชโ้ทรศพัทข์องบริษทั ทีโอที จ ากดั มหาชน ใหห้น่วยใช้
เท่าท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัราชการ โดยเฉพาะโทรศพัทพ์ื้นฐาน ประเภท ค.
(ทางไกลภายในประเทศ) หน่วยใชจ้ะตอ้งมีการควบคุมและบนัทึกการใชง้าน 
โดยหลีกเล่ียงการใชโ้ทรศพัทท่ี์นานเกินควร หรือเพื่อการส่วนตวั 
- ข้อ ๒ .๔.๖ การเช่ือมต่อโทรสารและคอมพิวเตอร์ :  ควรเช่ือมต่อกับ
โทรศพัท์ทางทหารเป็นหลกั หากจ าเป็นตอ้งใช้โทรศพัท์ของบริษทั ทีโอที 
จ ากดั มหาชน ก็ใหจ้ดัท าสวิตซ์โยกไปใชเ้ป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น 
 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๔ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๙.๒ การควบคุมและ
บนัทึกการใชง้าน 

๑. ก าหนดใหมี้บนัทึกการ 
ใชโ้ทรศพัทป์ระจ าวนั 
๒. มีมาตรการป้องกนัการ 
ใชโ้ทรศพัทท่ี์ไม่จ าเป็น 

- ดูเอกสาร - ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
  ขอ้ ๒.๔.๔ และ ๒.๔.๕ 

- ขอ้ ๒.๔.๔ ใหมี้มาตรการป้องกนัการใชโ้ทรศพัทท่ี์ไม่จ าเป็น 
- ข้อ ๒.๔.๕ การก าหนดหมายเลขโทรศัพท์ในหนังสือราชการควรใช้
หมายเลขของโทรศัพท์ทางทหารเป็นหลัก เพื่อหน่วยท่ีติดต่อกลับจะได้
ประหยดัค่าใชจ่้าย 

๑๐. การใช้วัสดุเคร่ืองใช้
ส านักงาน 
 ๑๐.๑ ลกัษณะการใช ้

 
 
๑. การใชว้สัดุเคร่ืองใช้ 
ส านกังานประเภท เคร่ือง 
เขียน แบบพิมพ ์กระดาษ  
อยา่งประหยดั 
๒. การจดัพิมพเ์อกสาร  
รายงานผลงานเท่าท่ีจ าเป็น 
๓. การถ่ายส าเนาเอกสาร 
ใหใ้ชเ้ท่าท่ีจ าเป็นและ 
ใหใ้ชก้ระดาษทั้ง ๒ หนา้ 
 

 
 

- ดูเอกสาร 

-ดูดว้ยสายตา 

 
 
- ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
  ขอ้ ๒.๕.๑,๒.๕.๒ และ     
  ๒.๕.๓ 

 
 

- ข้อ ๒.๕.๑ ให้ใช้วสัดุประจ าส านักงาน ประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
กระดาษ อยา่งประหยดั ตรงตามประเภทของงาน 
- ขอ้ ๒.๕.๒ การจดัพิมพเ์อกสาร รายงาน ผลงาน ให้จดัท าเท่าท่ีจ าเป็น และ
พิจารณาเก็บข้อมูล  ส่งข้อมูลและการรายงานข้อมูล  ด้วยวิ ธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ แทนจดัพิมพเ์ป็นเอกสาร 
- ขอ้ ๒.๕.๓ การถ่ายเอกสารใหใ้ชเ้ท่าท่ีจ าเป็น และใหใ้ชก้ระดาษ ทั้ง ๒ หนา้ 

 

 

 

 



หลักฐานการตรวจประจ าปี เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๕ ใน ๒๑  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๑๐.๒ เจา้หนา้ท่ี
รับผิดชอบ 

๑.  ก าหนดเจา้หนา้ท่ี 
ชดัเจน 
๒. มาตรการในการ 
ตรวจสอบ 

- ดูเอกสาร - ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒  
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
  ขอ้ ๒.๕.๔ 

- ขอ้ ๒.๕.๔ ให้ก าหนดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการบนัทึกการใช้
วสัดุประจ าส านกังาน ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรการในการตรวจสอบ 

๑๐.๓ การรณรงค/์สร้าง
จิตส านกัในการประหยดั 
ใหแ้ก่ก าลงัพลและ
ครอบครัว 

๑. จดัใหมี้การอบรมช้ีแจง  
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
และการประชาสัมพนัธ์ 
๒. จดักิจกรรมเพื่อ 
รณรงคป์ระหยดัการใช ้
ภายในหน่วย 

- ดูเอกสาร - ค  าสั่งกองทพับก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เร่ือง มาตรการประหยดั 
  ในกองทพับก  
  ขอ้ ๒.๖.๓ 

- ขอ้ ๒.๖.๓   ใหผู้บ้งัคบัหน่วยจดัใหมี้การอบรมช้ีแจงให้ก าลงัพลและ
ครอบครัวทราบและเขา้ใจนโยบายประหยดัของผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ท่ีหน่วยไดก้ าหนดและใหมี้การประชาสัมพนัธ์ ใหเ้กิดผลใน
การปฏิบติั เช่น การจดัท าป้ายรณรงค/์ค าขวญั เพื่อปลูกจิดส านึกใหก้ าลงัพล 
เป็นตน้ 

 


