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หลักฐานการตรวจ ประจ าปี  
เร่ือง   มาตรการประหยัดพลังงาน 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
     ๑ .๑ ก าร ด า เ นิ น ก าร

ตามบัน ทึกผลการ
ตรวจของช ุดตรวจ 
จบ.คร้ังหลงัสุด  

 
๑. แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 
     เรียบร้อย 
๒. รายงานการแกไ้ขให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
๓. จดัท าส าเนาบนัทึกผล

การตรวจฯ และรายงาน   
      การแกไ้ข แนบไวก้บั

ขอ้มลู 

 
- ดูเอกสาร 

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

 

 
- ขอ้ ๑๕.๒  ผู ้รับตรวจ เมือ่ได้รับบันทึกผลการตรวจแลว้ให้แกไ้ขข้อบกพร่อง
ท่ีอยูใ่นอ านาจของตนทันที โดยไมต่้องรอให้ ผูบ้ังคบับญัชาส่ังการ ส าหรับ
เร่ืองท่ีเกนิขีดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออ านาจของตนท่ีจะแกไ้ขได้
เองให้รายงานหนว่ยเหนือเพื่อด าเนินการตอ่ไป และให้เก็บบันทึกผลการ
ตรวจและการด าเนินการแกไ้ขข้อบกพร่องไวเ้ป็นหลักฐานในการรับตรวจ
คร้ังตอ่ไป 

 
 

 ๑.๒ ขอ้มลูท่ีตอ้งการ 
           ทราบประกอบการ 
           รับตรวจตาม 
           อนุผนวก  

๑. ครบถว้นตามท่ี จบ. 
     ก  าหนด 
๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 

- ดูเอกสาร - ค าส่ัง  ทบ. เร่ืองก  าหนด 
การ ตร วจ ใ น ห น้ า ท่ี
นายทหารจเร   ประจ าปี
ปัจจุบนั 

- หนั งสือ ท่ี  จบ.แจ้ง ใ ห้
ห น ่ ว ย รั บ ต ร ว จ
เต รีย มก าร รับ ต ร ว จ
ลว่งหน้า 

- ดูค าส่ัง ทบ.ฉบบั ปัจจุบนั 
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 ๑.๓ การเตรียมเอกสาร 
ระเบียบ ค าส่ั ง ท่ี
เกี่ยวข้องกบัการ
รับตรวจ 

๑.  ครบถว้นตามท่ี จบ. 
ก  าหนด 

๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 
๓. ใสแ่ฟ้มเกบ็เป็น

ระเบียบ 
๔. จดัวางอยา่งเหมาะสม 

- ดูเอกสาร - เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๒ - เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๒ 

  ๑.๔ การจดัผูน้ าตรวจ, 
ผูรั้บตรวจและ
ยานพาหนะน า
ตรวจ 

๑. ผู ้น า ตรวจแล ะ ผู้ รั บ
ตรวจมคีวามรู้ 

๒. ครบถว้น 
๓.  เหมาะสม 

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

  และ 
ยานพาหนะ 

-  

 

- เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๒ - เชน่เดียวกบั ขอ้ ๑.๒ 

  ๑.๕ การจดัสถานท่ี 
             รับตรวจ 

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

๒. จดัสถานท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

๓. แสงสวา่งเพียงพอ 

- ดูสถาน ท่ี รับ
ตรวจ 

- เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๒ - เชน่เดียวกบั ขอ้ ๑.๒  
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๒. มาตรการประหยัด

น ้ามันเช้ือเพลิง 
      ๒.๑ การจดัท าแผน/
มาตรการในการประหยดั
พลงังานและก  ากบัดูแล
การปฏิบติัตามแผน/
มาตรการตา่งๆ 

 
 
๑. จดัท าแผน และก  าหนด

มาตรการท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจน 

๒. แผน/มาตรการสามารถ
ปฏิบติัได ้

๔. มกีารแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

๕. ก  ากบัดูแลและรายงาน
ผลการปฏิบติั 

 

 
 
- ดูเอกสาร/ การ
จดัท าแผน/
มาตรการ 

 
 
- ค าส่ังกองทพับก  
  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 โดยแตง่ตั้ง ผู ้รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยด้านการ
ประหยดั เพื่อตัวแทนของผูบ้ังคบัหน่วย ในการก  ากบัดูแลให้มกีารประหยัด
อยา่งแทจ้ริง 
- ขอ้ ๓ ให้ผู ้บงัคบัหน ่วยทุกระดบัช ั้น กวดขัน ก  ากบัดูแลผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 
ให้ถือปฏิบติัตามมาตรการประหยัดในค าส่ังน้ีอยา่งเครง่ครัด 
- ขอ้ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให้ นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใช ้งาน ตามข้อ ๒ .๑ 
เสนอ ทบ.(ผา่น กบ.ทบ.) เ ป็นรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตามแบบฟอร์ม
ท่ี กบ.ทบ.ก  าหนด และตามข้อ ๒.๒-๒.๔ เสนอ ทบ.(ผา่น สปช.ทบ.) เป็น
รายเ ดือน ตามผนวก ค, ง  และ จ หรือตามแบบฟอร์มท่ี  สปช.ทบ.ก  าหนด 
ภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให้ กบ.ทบ.ก  ากบัดูแลการใช ้น ้ ามนัเชื้อเพลิง และ สปช.ทบ. 
ก  าก ับ ดูแลการใ ช ้คา่สาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามตวัชี้วดั ระดบัความส าเ ร็จของการด าเ นินการตามมาตรการ
ประหยัดพลงังานในภาพรวมของหน่วยตา่ง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก  าหนด และรายงานข้อมูลต ่อ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เป็นประจ าทุกเดือน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
       ๒.๒ การรณรงค์/
สร้างจิตส านึกในการ
ประหยดัให้กบัก  าลงัพล
และครอบครัว 

๑. จดัให้มกีารอบรมชี้แจง 
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 

     และการประชาสัมพนัธ์ 
๒. การกระจายเสียงตาม

สาย/ตวัวิง่/เคเบิล 
๓. จดัท าป้าย ค าขวญั 

สต๊ิกเกอร์/ป้ายเตือน  
๔. จดักจิกรรมเพื่อการ

รณรงค์ประหยดั
พลงังานภายในหนว่ย 

 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบติั 

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

- ข้อ ๒ .๖ .๕  ใ นส่วนของ  บก.ทบ. ใ ห้  สสน .บก.ทบ.รับผิดช อบการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของ ทบ. 

๓. การใชน้ ้ ามนัเชื้อเพลิง 
     ๓.๑ การควบคมุการใช ้
รถยนต์ 

 
๑. การใชร้ถยนต์ของทาง

ราชการเทา่ท่ีจ าเป็น 
๒. การใชจ้กัรยานหรือ

จกัรยานยนต์เป็นหลกั
ในการน าสาร 

 
- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบติั 

 
- ค าส่ังกองทพับก  
  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 ้ ามนัเชื้อเพลิง ให้ นขต.ใชน้ ้ ามนัเชื้อเพลิงอยา่ง
มปีระสิทธิภาพ ตามท่ีรัฐบาลหรือหนว่ยเหนือก  าหนด และอยูใ่นวงเงินท่ี
หนว่ยไดรั้บการจดัสรร โดยปฏิบติัตามมาตรการประหยัด ดงัน้ี  
- ขอ้ ๒.๑.๑ ควบคมุการใชร้ถยนต์ของราชการและการใชน้ ้ ามนัเชื้อเพลิง โดย
ให้ใชเ้ทา่ท่ีจ าเป็น และเลือกใชร้ถให้เหมาะสมกบัสภาพการเดินทาง ในการสง่
เอกสารให้ใชว้ธีิรวบรวมแลว้สง่พร้อมกนั การเดินทางไปสถานท่ีเดียวกนัให้
ไปดว้ยกนั หรือให้ใชว้ธีิการติดตอ่ส่ือสารแทนการเดินทาง อาทิ โทรศพัท์ 
โทรสาร ไปรษณีย์ E-mail  
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๒.๑.๗ การสนับสนุนยานพาหนะให้กบัสว่นราชการอ่ืน ให้กระท าเทา่ท่ี

จ าเป็น ทั้งน้ี ให้ค านึกถึงภาพพจน์ของ ทบ.โดยรวม 
- ข้อ ๒.๑๘ การจดัรถราช การน าขบวนยานพาหนะรับรองผูบ้ังคับบัญช า 
บุคคลพิเศษ หรือสนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ให้พิจารณาจัดแบบ
รวมการ โดยค านึงถึงความประหยดั 

     ๓.๒ การเตรียมสภาพ
รถยนต์ 

๑. ตรวจลมยางรถยนต์ให้
เหมาะสม 

๒. เปล่ียนถา่ยน ้ ามนัเคร่ือง 
ท าความสะอาดไส้
กรองอยา่งสม า่เสมอ 

 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบติั 

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

- ข้อ ๒.๑.๔.๑ ตรวจดูลมยางรถยนต์ ให้มีความเหมาะสมกบัการใช ้งาน ถ้า
ออ่นเกนิไปจะมผีลให้ส้ินเปล้ืองน ้ ามนัเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึน 
- ข้อ  ๒.๑.๔.๒   เปล่ียนถา่ยน ้ ามนัเคร่ือง ปรับเปล่ียน/ท าความสะอาด ไส้
กรองฯ หัวเ ทียน และคาร์บูเรเตอร์ ตามระยะเวลาอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้การ
เผาไหมใ้นเคร่ืองยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการส้ินเปล้ืองน ้ ามนัเชื้อเพลิง และ
ลดการสรึกหรอของเคร่ืองยนต์ 

     ๓.๓ การใชร้ถยนต์ ๑. กวดขนัดูแลการขบัข่ี
ของพลขบั และการ
ก  าหนดอตัราความเร็ว
ของรถยนต์ 

๒. ดูแลภายหลงั
ปฏิบติังานเสร็จ 

 - ค าส่ังกองทพับก  
  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  รถราชการให้มกีารพิจารณาใชพ้ลงังานทางเลือก แทนการใช ้
น ้ ามนัเบนซินและดีเซล โดยตรวจสอบจากคูม่อืกระจ ารถ อาทิ น ้ ามนัแกส๊ 
โซฮอล์ NGV และไบโอดีเซล เป็นตน้ 
- ขอ้ ๒.๑.๔ กอ่นใชร้ถราชการปฏิบติังาน ควรมกีารวางแผนกอ่นการเดินทาง 
น าส่ิงของบรรทุกท่ีไมจ่ าเ ป็นออกจากรถ และเตรียมสภาพรถให้พร้อมใชง้าน 
ท่ีส าคญั ไดแ้ก ่
 ๒.๑.๔.๑ ตรวจดูลมยางรถยนต์ ให้มคีวามเหมาะสมกบัการใชง้าน ถา้
ออ่นเกนิไปจะมผีลให้ส้ินเปล้ืองน ้ ามนัเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึน 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
     ๒.๑.๔.๒  เปล่ียนถา่ยน ้ ามนัเคร่ือง ปรับเปล่ียน/ท าความสะอาด ไส้

กรองฯ หัวเทียน และคาร์บูเรเตอร์ ตามระยะเวลาอยา่งสม า่เสมอ เพื่อให้การ
เผาไหมใ้นเคร่ืองยนต์มคีวามสมบูรณ์ ลดการส้ินเปล้ืองน ้ ามนัเชื้อเพลิง และ
ลดการสึกหรอของเคร่ืองยนต์ 
- ขอ้ ๒.๑.๕ ขณะเดินทางให้ด าเนินการ ดงัน้ี.- 
 ๒.๑.๕.๑ ใชร้ถยนต์ให้ถูกวธีิ อาทิ เรง่เคร่ืองยนต์ให้อตัราแรงท่ี
พอเหมาะ ขบัรถดว้ยความเร็วสม า่เสมอ 
 ๒.๑.๕.๒ กวดขนัดูแลให้มกีารปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเครง่ครัด 
โดยเฉพาะในเร่ืองการก  าหนดอตัราความเร็วของรถยนต์ (ควรให้ความเร็วท่ี 
๘๐-๙๐ กม./ชม.) 

๔.  มาตรการประหยัด
ไฟฟ้า 
    ๔.๑ การจดัท าแผน/
มาตรการในการประหยดั
พลงังาน/ สาธารณปูโภค
และก  ากบัดูแลการปฏิบติั
ตามแผน/มาตรการตา่ง ๆ 

 
 
๑ จดัท าแผนและก  าหนด

มาตรการท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจน 

๓. แผน/มาตรการ สามาร
ปฏิบติัได ้

๔. มกีารแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างาน  
๕. ก  ากบัดูแลและรายงาน

ผลการปฏิบติั 

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 

- ค าส่ังกองทพับก  
  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 ้บัง คับหน่วยก  าหนดแผนปฏิบัติการของหน่วย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.ก  าหนด และตามความริเ ร่ิม ความจ าเ ป็น
ของหน่วย โดยแตง่ตั้ง ผู ้รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยด้านการ
ประหยัด เพื่ อเป็นตัวแทนของผู้บังคับหน่วย ในการก  ากบัดูแลให้มีการ
ประหยดัอยา่งแทจ้ริง 
- ขอ้ ๓ ให้ผูบ้งัคบัหนว่ยทุกระดบัช ั้น กวดขัน ก  ากบัดูแลผู้ใตบ้ังคบับญัชา ให้
ถือปฏิบติัตามมาตรการประหยดัในค าส่ังน้ีอยา่งเครง่ครัด 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๗ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๔ การรายงาน 

 ๔.๑ ให้ นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใช ้งาน ตามข้อ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผ ่าน  กบ.ทบ.)  เ ป็น รายเ ดือน  ตามผนวก ก , ข ห รือตาม
แบบฟอร์มท่ี กบ.ทบ.ก  าหนด และตามขอ้ ๒.๒ -๒.๔ เสนอ ทบ.(ผา่น 
สปช.ทบ.) เป็นรายเ ดือน ตามผนวก ค, ง  และ จ หรือตามแบบฟอร์มท่ี  
สปช.ทบ.ก  าหนด ภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให้ กบ.ทบ.ก  ากบัดูแลการใช ้น ้ ามนัเชื้อเพลิง และ สปช.ทบ. 
ก  ากบัดูแลการใช ้คา่สาธารณูปโภค ของ  ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามตวัชี้ วดั ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานในภาพรวมของหน่วยตา่ง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก  าหนด และรายงานขอ้มูลตอ่ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เป็นประจ าทุกเดือน 

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


หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๘ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    ๔.๒ การรณรงค์/สร้าง
จิตส านึกในการประหยดั
ให้กบัก  าลงัพลและ
ครอบครัว 
 

๑. จดัให้มกีารอบรมชี้แจง 
เผยแพรข่า่วสารและ
ประชาสัมพนัธ์ 
๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตวัวิง่/เคเบิล  
๓. มกีารจดัท าป้ายค าขวญั 
สต๊ิกเกอร์/ป้ายเตือนหรือ
การติดประกาศ 
๔. จดักจิกรรมเพื่อการ
รณรงค์ประหยดัพลงังาน
ภายในหนว่ย 
๕. มกีารติดตามและ
ประเมนิผล 

- สอบถามดูการ
ปฏิบติั 

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

     ขอ้ ๒.๖.๓ 
 

- ข้อ  ๒ .๖ .๓  ให้ผู ้บังคับหน่วยจัดให้ มีการอบรมชี้ แจง ให้ก  าลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเข้าใจในนโยบายประหยัดของผูบ้ังคับบัญชา ตลอดจน
มาตรการตา่ง ๆ ท่ีหนว่ยไดก้  าหนด และให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้เกดิผลใน
การปฏิบัติ เชน่ การจัดท าป้ายรณรงค์/ค าขวญัเพื่อปลุกจิตส านึกให้ก  าลงัพล 
เป็นตน้ 

๕. การใชไ้ฟฟ้า 
    ๕.๑ การใชไ้ฟฟ้าใน
พื้นท่ีสว่นกลางและพื้นท่ี
ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ของ
หนว่ย 

 
  ๑. การใชเ้คร่ืองปรับ 
     อากาศอยา่งประหยดั 
๒. การใชอุ้ปกรณ์ให้แสง 
สวา่งเทา่ท่ีจ าเป็น 
 

 
- สอบถามดูการ
ปฏิบติั 

 
- ค าส่ังกองทพับก  
  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 ให้ นขต. ใชไ้ฟฟ้าอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
ตามท่ีรัฐบาลหรือหนว่ยเหนือก  าหนด และอยูใ่นวงเงินท่ีหนว่ยไดรั้บการ
จดัสรร โดยปฏิบติัตามมาตรการประหยดั ดงัน้ี 
 ๒.๒.๑ การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 
  ๒.๒ .๑.๑ ให้ใช ้เคร่ืองปรับอากาศอยา่งประหยัด โดยตั้ ง
อุณหภูมปิรับอากาศให้เหมาะสมท่ี ๒๕ – ๒๖ องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นท่ี
ท างานทัว่ไป และพื้นท่ีสว่นกลาง พร้อมกบัให้มกีารส ารวจการร่ัวไหลของ 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๙ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๓. การใชเ้คร่ือง 

คอมพิวเตอร์เทา่ท่ีจ าเป็น 
๔. การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า 
อ่ืน ๆ เชน่ เคร่ืองถา่ย 
เอกสารโทรทศัน์ และ 

ตูเ้ย็น ฯลฯ 

 และ ๒.๒.๔ ความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ เชน่ อยา่เปิดประตู หน้าตา่งท้ิงไว ้ และอุดชอ่ง
โหวข่องบานประตู หน้าตา่ง ส าหรับสว่นราชการท่ีตอ้งมกีารให้บริการ
ประชาชนและมกีารเขา้-ออก ของผูข้อรับบริการอยา่งสม า่เสมอควรมกีารติด
ประตูบานสวงิท่ีสามารถปิดไดเ้อง และหมัน่คอยดูแลบ ารุงรักษาให้บานสวงิ
ท างานไดดี้อยูต่ลอดเวลา 
  ๒.๒.๑.๒ ก  าหนดเวลาในการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศให้
เหมาะสมกบัอุณหภูมภิายนอก เวลาในการเปิดประมาณ ๐๙๐๐ และให้ปิด
เคร่ืองปรับอากาศกอ่นเวลาเลิกงานประมาณ ๓๐ นาที ส าหรับห้องประชมุท่ี
ไมส่ามารถเปิดหน้ าตา่งและประตูได้ ให้เ ปิดเคร่ืองปรับอากาศกอ่นการ
ประช ุม ๑๕  น าที ปิดทันทีท่ี เลิกประช ุม และให้ มีการหมุนเวียนการใ ช ้
เคร่ืองปรับอากาศ หากในห้องมีเคร่ืองปรับอากาศตั้งแต ่๒ เคร่ืองข้ึนไป เพื่อ
เป็นการยืดอายุการใชง้าน ทั้งน้ี  ก  าหนดเวลาในการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
มขีอ้ยกเวน้ส าหรับส่วนราชการใน ทบ. ท่ีมีส่ิงอุปกรณ์สายส่ือสารบางรายการ
ท่ีจ าเป็นต้องควบคุมการใช ้งานด้วยอุณหภูมิและความชื้นตลอด ๒๔ ชม. 
ไดแ้ก ่
   ๒.๒ .๑.๒ .๑ ตู้สาขาโทรศัพ ท์อัตโนมัติประจ า
หนว่ยทหาร 
   ๒.๒ .๑.๒.๒ ระบบวิทยุถา่ยทอดแบบหลายชอ่ง
การส่ือสาร  (Microwave link) 

 

 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๐ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
       ๒.๒.๑.๒.๓ สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินกบัสถานี

วทิยุส่ิอสาร 
   ๒.๒.๑.๒.๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย (Server) 
ในระบบ LAN ท่ีติดตั้งภายในอาคาร 
  ๒.๒.๑.๓  ควบคุมการใช ้เคร่ืองปรับอากาศให้เ ป็นไปโดย
ประหยดัและเทา่ท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบัติงาน 
  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 ได้แก ่ท าความสะอาดแผงกรอง
อากาศท่ีอยูภ่ายในชดุเคร่ืองปรับอากาศในอาคารอยา่งสม ่าเสมอทุก ๆ เดือน 
และท าความสะอาดชดุระบายความร้อนท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุก ๖ เดือน 
เพื่อลดการส้ินเปล้ืองกระแสไฟฟ้า 
  ๒.๒ .๑.๕  ลดหรือหลีกเ ล่ียงการติดตั้ง ส่ิงของท่ีไมจ่ าเป็น 
และ การใ ช ้เค ร่ือง ไฟ ฟ้ า ท่ีท า ให้ เกิดความร้อน ภ ายใ น ห้ องท่ี ตืดตั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศ เชน่ ตู้เส้ือผ้า ตู้แชน่ ้ าเย็น หมอ้ต้มน ้ าอัตโนมติั กาต้มน ้ า   
เตาไมโครเวฟ เตาหุงต้ม เคร่ืองถา่ยเอกสาร และหลอดไฟท่ีมีความร้อนสูง  
ทุกชนิด ทั้งน้ี เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศจะตอ้งสูญเสียพลงังานในการดูดซับ
ความร้อนออกจากสัมภาระส่ิงของและเคร่ืองใชด้ังกลา่วโดยเปลา่ประโยชน์ 
ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นตอ้งติดตั้งภายในห้องปรับอากาศ ควรติดตั้งในบริเวณ
ท่ีลมเย็นจากเค ร่ืองปรับอากาศไหลเวียน ไปไมถึ่ง เชน่  บริเวณมุมห้ อง        
โดยพิจารณาจากต าแหนง่ของเคร่ืองสง่ลมเย็น (FAN COIL UNIT) 
 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๑ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

      ๒.๒.๑.๖ ลดภาระการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ โดยการ
ป้องกนัความร้อนเขา้สูอ่าคารโดยการติดกนัสาด หรือปลูกตน้ไมเ้พื่อให้เกดิ
รม่เงาบริเวณโดยรอบอาคาร และหลีกเล่ียงการใชผ้นังกระจก โดยใชว้สัดุท่ีมี
การป้องกนัความร้อนไหลเขา้สูอ่าคาร 
- ขอ้ ๒.๒.๒ การใชอุ้ปกรณ์ให้แสงสวา่ง 
  ๒.๒.๒.๑ ให้เปิดใชไ้ฟฟ้าเฉพาะเทา่ท่ีจ าเป็นเทา่นั้น และให้
ปิดไฟฟ้าทุกคร้ังเมือ่เลิกปฏิบติังาน 
  ๒.๒ .๒ .๒  ในช ่วงพ ักกลางวนัระหวา่งเวลา ๑๒๐๐ ถึง 
๑๓๐๐ ให้ปิดไฟฟ้า ยกเวน้ส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติงานระหวา่งหยุดพักดังกลา่ว 
โดยให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะเทา่ท่ีจ าเป็น 
  ๒.๒.๒.๓ ให้ปิดไฟโฆษณา ไฟสง่ป้าย และไฟส่องอาคาร
ราชการ หลงัเวลา ๒๑๐๐ 
  ๒.๒.๒ .๔ ถอดหลอดไฟฟ้า ในบริเวณท่ีมคีวามสวา่งมาก
เกนิความจ าเป็น เชน่ โถงทางเดิน หรือพิจารณาใชแ้สงธรรมชาติจากภายนอก 
เพื่อลดการใชห้ลอดไฟ โดยการเปิดมา่น มูล่ี่บริเวณหน้าตา่ง 
  ๒.๒.๒.๕ การใชไ้ฟฟ้าในเวลากลางคืน ให้ใช ้เฉพาะการ
ด ารงภารกิจของหน่วย และการ รปภ. เทา่ท่ีจ าเป็น หากจ าเป็น ต้องเปิดไฟ
เพื่อให้แสงสวา่งทั้ง คืน ควรใช ้หลอดไฟท่ีมีก  าลังส่องสวา่งต ่า ห รือถอด
หลอดไฟออกเหลือเทา่ท่ีจ าเป็น 
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หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
      ๒.๒.๒.๖ให้ปิดหรือลดการใชไ้ฟบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ี 

สว่นกลาง เชน่ ห้องโถง ทางเดิน ห้องสุขา ห้องประชมุ ตลอดจนให้ปิดไฟฟ้า
ทุกจุดท่ีหมดความจ าเป็นในการใชง้าน 
  ๒.๒.๒ .๗ แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสวา่ง เพื่อใ ห้
สามารถควบคุมการใชอุ้ปกรณ์แสงสวา่งได้อยา่งเหมาะสม แทนการใชห้น่ึง
สวติช์ควบคมุอุปกรณ์แสงสวา่งจ านวนมาก 
  ๒.๒.๒.๘ เมือ่มกีารติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งหรือเปล่ียน
อุปกรณ์ท่ีช  ารุด ควรใช ้หลอดไฟและบัลลาสต์ชนิดประหยดัพลงังาน และ
ควรใชโ้คมไฟแบบมแีผน่สะทอ้งแสง (Beflector) เพื่อชว่ยกระจายแสง 
  ๒.๒.๒.๙ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งอยา่งตอ่เ น่ือง
และสม า่เสมอ โดยท าความสะอาดฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผน่สะทอ้น
แสง  เพื่ อให้ อุปกรณ์แสงสวา่งมีความสะอาดและ ให้ แสงสวา่ง อยา่ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีควรท าความสะอาดอยา่งสม า่เสมอทุก ๓-๖ เดือน 
 ๒.๒.๓ การใชลิ้ฟต์  เน่ืองจากระบบลิฟต์ในอาคารตอ้งใชม้อเตอร์ท่ี
มกี  าลงัฉดุสูง มกี  าลงัแรงมา้มาก นั้นคือใช ้ก  าลงัไฟฟ้ามากทั้งขาข้ึนและขาลง 
เมือ่มีการใช ้ลิฟต์บอ่ยคร้ังการใช ้ไฟฟ้ากจ็ะมมีากข้ึนด้วย แนวทางปฏิบติัเพื่อ
การลดใชพ้ลงังานในการใชลิ้ฟต์ มดีงัน้ี 
  ๒.๒ .๓.๑ หลีกเ ล่ียงการใช ้ลิฟต์กรณีข้ึนลงช ั้นเ ดียว โดย
จัดการให้ ลิฟ ต์หยุดช ั้น เวน้ ช ั้น  และปรับปรุงลิฟต์ให้สามารถตัดไฟได้
อตัโนมติัหากไมม่ีการใชง้านเป็นเวลานาน หรือปิดลิฟต์บางตวัในชว่งท่ีมกีาร 
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หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    ใชง้านน้อย ทั้งน้ี เพื่อลดการใชพ้ลงังานในการเดินทางและหยุดบอ่ยคร้ังของ

ลิฟต์ ท าให้ลดการศึกหรอ และการซอ่มบ ารุงรักษาได ้
  ๒.๒.๓.๒ ไมก่ดปุ่มเปิด-ปิด และให้เคร่ืองปิดเองอตัโนมติั 
โดยการตั้ง เวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในชว่งเวลาอยา่งน้อย ๑๐ วนิาที จะชว่ย
ลดความจ าเ ป็นในการใชพ้ลังงานไฟฟ้าของการขบัเคล่ือนมอเตอร์ เปิด -ปิด 
ประตู และชว่ยยืดอายุการใชง้านของมอเตอร์ เปิด-ปิด ประตูลิฟต์ไดด้ว้ย และ
รอใชลิ้ฟต์คร้ังละหลายคน 
  ๒.๒ .๓.๓ ให้ จดัท าค าแนะน าการใช ้ลิฟ ต์เพื่อการลดใช ้
พลงังานและรายละเอียด ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ผังรายละเอียดช ั้นท่ีตั้งของหนว่ยงาน
ในอาคาร พร้อมเลขช ั้นท่ีชดัเจนในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้งา่ย เชน่ หน้า
ประตูกอ่นเขา้ลิฟต์ และภายในลิฟต์ จะชว่ยลดการเดินทางหลงช ั้น และลด
การใชลิ้ฟต์ท่ีไมจ่ าเป็น 
  ๒.๒.๓.๔ ให้หน ่วยท่ีมีลิฟต์ประจ าอาคารส านักงานท าการ
ปรนนิบติับ ารุงลิฟต์ประจ าเดือน โดยเครง่ครัด 

    - ขอ้ ๒.๒.๔  การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ และการด าเนินการเกีย่วกบัระบบ
ไฟฟ้า 
  ๒.๒.๔.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   ๒.๒.๔.๑.๑ ปิดจอภาพในเวลาพกัเ ทียง หรือเมื่อไม ่
มกีารใชง้านเกนิ ๑๕ นาที ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ 
เมือ่ไมม่กีารใชง้านเกนิ ๑๕ นาที (standby modc) 
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หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
       ๒.๒.๔.๑.๒ ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกการใชง้าน

และถอดปลัก๊ออก 
  ๒.๒.๔.๒ เคร่ืองถา่ยเอกสาร 
   ๒.๒.๔.๒.๑ ให้กดปุ่มพัก (standby modc) เคร่ือง
ถา่ยอกสาร เมื่อใช ้งานเสร็จ และหากเคร่ืองถา่ยเอกสารมีระบบปิดเคร่ือง
อัตโนมัติ (Auto power off)  ควรตั้ง เวลาหน่วง ๓๐ นาที  กอ่น เข้าสู ่ระบบ
ประหยดัพลังงาน ทั้งน้ี เน่ืองจากเคร่ืองถา่ยเอกสารจะต้องใชเ้วลาในการอุน่
เคร่ือง ๑-๒ นาที กอ่นจะเข้าสูภ่าวะท างานปกติ อีกคร้ัง  ซ่ึงหากมีการตั้ง เวลา
หนว่งส้ันไป เมือ่จะมกีารใชง้าน จะตอ้งเสียเวลาอุน่เคร่ืองใหม ่
   ๒.๒.๔.๒.๒ ควบคมุการถา่ยเอกสรเฉพาะท่ีจ าเป็น 
   ๒.๒ .๔.๒ .๓ ไมค่วรวางเคร่ืองถา่ยเอกสารไวใ้น
ห้องท างานปรับอากาศ 
   ๒.๒.๔.๒.๔ ปิดเคร่ืองถา่ยเอกสาร หลังเลิกการใช ้
งาน และถอดปลัก๊ออก 
  ๒.๒ .๔ .๓  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าอ ยูเ่สมอ ถ้าช  ารุด
เส่ือมสภาพให้รีบแกไ้ขทนัที 
  ๒.๒ .๔ .๔  ห้ ามท าการตัดต ่อเ ติมสายไฟ  ห รือถอดแก ้
อุปกรณ์ตา่ง ๆ เกีย่วกบัระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน รวมทั้งไมใ่ห้ด าเนินการ
เปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้า หมอ้แปลง เสาไฟ สายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ตา่ง ๆ 
กอ่นไดรั้บการพิจารณาจากเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบทุกคร้ัง 
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หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
      ๒.๒.๔.๕ ให้ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไมจ่ าเป็นทุกคร้ังเมือ่หมด

ความจ าเป็นในการใช  ้
  ๒.๒.๔.๖ ให้ลดการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าสว่นตวัท่ีไมเ่กีย่วข้อง
กบัการปฏิบติังาน 
  ๒.๒.๔.๗ ให้ปิดโทรทศัน์เฉพาะเวลาพกัเทียงหรือเทา่ท่ี
จ าเป็น ยกเวน้หนว่ยงานท่ีตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ิดและตอ่เน่ือง  

     ๕.๒ การน าไฟฟ้ าไป
ใช ้ในกิจการท่ีกอ่ให้เกิด
รายไดข้องหนว่ย 

๑. ติดมาตรวดัไฟฟ้า 
๒. มีการจัดเก็บเ งินและ

น าสง่บูรณะทรัพย์สิน 
๓. หลกัฐานการนสง่เงิน 
๔. ก  าหนดมาตรการการ

ใช ้ไฟฟ้า โครงการตา่ง  ๆ
เช ่น โครงการน ้ าด่ื ม, 
โรงสีขา้ว เป็นตน้ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพั วา่ดว้ย
การใชก้ระแสไฟฟ้าและ
น ้ าประปาท่ีเบิกจา่ยจาก
งบประมาณ งบงาน
บริหารหนว่ย พ.ศ.
๒๕๔๖ ขอ้ ๑๑.๓ 

- ขอ้ ๑๑.๓ การช  าระเงินคา่กระแสไฟฟ้าและน ้ าประปาในสว่นของส านักงาน
และบา้นพักอาศัยให้เป็นไปตามข้อตกลงกบัการไฟฟ้าฯ และการประปาฯ 
รวมถึงท่ีกองทัพบกก  าหนดเพิ่มเติมโดยเบิกจา่ยจากเ งินรายรับเพื่ อบูรณะ
ทรัพ ย์สิน ท่ีฝากไวใ้นบัญชี  เชน่  เ งิน รายได้ของหน่วยซ่ึงได้จากกิจการ
สวสัดิการบางประเภท ไดแ้ก ่ร้านคา้ สโมสร ฯลฯ เ ป็นอันดับแรก หากไม ่
เพียงพอจึงเ บิกจา่ยจากงบประมาณ งบงานบริหารหน่วยเป็นอันดบัตอ่ไป 
สว่นโรงพยาบาลให้เ บิกจา่ยจากเงินรายรับสถานพยาบาลดว้ย เพื่อแบง่เบา
ภาระ การใช ้งบประมาณคา่สาธารณูปโภค ส าหรับหน่วยท่ีต้องช  าระค ่า
กระแสไฟฟ้าอตัราตามชว่งเวลาของการใช ้งาน (TIME OF USE; TOU)  ให้
ช  าระให้แลว้เสร็จภายใน ๑๕ วนั นับตั้งแตว่นั ท่ีได้รับใบแจ้งหน้ี โดยนับถึง
วนัท่ีกรมบญัชีกลางหรือคลังจังหวดัรับฏีกาเบิกจา่ยเงิน หากถูกเรียกเกบ็เบ้ีย
ปรับช  าระคา่กระแสไฟฟ้าลา่ช ้า กรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องของหน่วย         
ผูบ้งัคบัหนว่ยตอ้งรับผิดชอบ 
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หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๖.  มาตรการประหยัด
ประปา 
      ๖.๑ การจดัท าแผน/ 
มาตรการในการประหยดั
พลงังาน/ สาธารณปูโภค
และการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามแผน/ 
มาตรการตา่งๆ 

 
 
๑. จดัท าแผนและก  าหนด

มาตรการท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจน 

๒. แผน/มาตรการ
สามารถปฏิบติัได ้

๓. มกีารแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

๔. ก  ากบัดูแลและ 
     รายงานผลการปฏิบติั 

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 
- ค าส่ังกองทพับก  
  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 ้บัง คับหน่วยก  าหนดแผนปฏิบัติการของหน่วย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.ก  าหนด และตามความริเ ร่ิม ความจ าเ ป็น
ของหนว่ย โดยแตง่ตั้งผู ้รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยด้านการประหยัด เพื่อ
ตวัแทนของผูบ้งัคบัหนว่ย ในการก  ากบัดูแลให้มกีารประหยดัอยา่งแทจ้ริง 
- ขอ้ ๓ ให้ผูบ้งัคบัหนว่ยทุกระดบัช ั้น กวดขนั ก  ากบัดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ให้ถือปฏิบติัตามมาตรการประหยัดในค าส่ังน้ีอยา่งเครง่ครัด 

- ขอ้ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให้ นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใช ้งาน ตามข้อ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผ ่าน  กบ.ทบ.)  เ ป็น รายเ ดื อน  ตามผนวก ก , ข ห รือตาม
แบบฟอร์มท่ี กบ.ทบ.ก  าหนด และตามขอ้ ๒.๒ -๒.๔ เสนอ ทบ.(ผา่น 
สปช.ทบ.) เป็นรายเ ดือน ตามผนวก ค, ง  และ จ หรือตามแบบฟอร์มท่ี  
สปช.ทบ.ก  าหนด ภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให้ กบ.ทบ.ก  ากบัดูแลการใช ้น ้ ามนัเชื้อเพลิง และ สปช.ทบ. 
ก  ากบัดูแลการใช ้คา่สาธารณูปโภค ของ  ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามตวัชี้ วดั ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานในภาพรวมของหน่วยตา่ง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก  าหนด และรายงานขอ้มูลตอ่ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เป็นประจ าทุกเดือน 

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


หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๗ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๖.๒ การรณรงค์/สร้าง
จิตส านึกในการประหยดั
ให้กบัก  าลงัพลและ
ครอบครัว 
 

  ๑. จดัให้มกีารอบรมชี้แจง 
เผยแพรข่า่วสารและ
ประชาสัมพนัธ์ 
๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตวัวิง่/เคเบิล  
๓. มกีารจดัท าป้ายค าขวญั 
สต๊ิกเกอร์/ป้ายเตือน 
๔. จดักจิกรรมเพื่อการ
รณรงค์ประหยดั
พลงังานภายในหนว่ย 

- สอบถามดูการ
ปฏิบติั 

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

- ข้อ  ๒ .๖ .๓  ให้ผู ้บังคับหน่วยจัดให้ มีการอบรมชี้ แจง ให้ก  าลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเข้าใจในนโยบายประหยัดของผูบ้ังคับบัญชา ตลอดจน
มาตรการตา่ง ๆ ท่ีหนว่ยไดก้  าหนด และให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้เกดิผลใน
การปฏิบติั เชน่ การจดัท าป้ายรณรงค์/ค าขวญัเพื่อปลุกจิตส านึกให้ก  าลงัพล เป็นตน้ 
 

๗. การใชน้ ้ าประปา 
      ๗.๑ ลกัษณะการใช ้
น ้ า ในพื้นท่ีสว่นกลางและ
พื้นท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ 
ของหนว่ย   

 
๑. ติดตามปริมาณการใชน้ ้ า
อยา่งตอ่เน่ือง 
๒. ตรวจสอบการร่ัวไหล 
รอยร่ัวตา่ง ๆ ของอุปกรณ์ 
๓. ตรวจสอบการซอ่มทอ่
และอุปกรณ์ท่ีร่ัวหรือเปล่ียน 
๔. การใชน้ ้ าในกจิการสว่นตวั
ท่ี ไมก่อ่ให้เกดิประโยชน์ 
๕. การรดน ้ าตน้ไม ้

 
- สอบถาม ดู
การปฏิบติั 

 
- ค าส่ังกองทพับก  
  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 มาตรการประหยัดน ้ าประปา การผลิตและการใชน้ ้ าประปาจะมี
การใช ้พลังงานอยูทุ่กขั้นตอน ดงันั้น การใชน้ ้ าอยา่งประหยดัจะเป็นการลด
การใชพ้ลงังานดว้ยอีกทางหน่ึง ดงัน้ี 
 ๒.๓.๑ ติดตามปริมาณการใช ้น ้ าอยา่งต ่อเน่ื อง เพื่อตรวจหาการ
ร่ัวไหล รวมทั้งหมัน่ ตรวจสอบรอยร่ัวตา่ง ๆ ของอุปกรณ์ทั้ งหมดอย ่าง
สม า่เสมอ และตอ่เน่ืองทั้งภายในและภายนอกอาคาร หาพบจุดท่ีมีการร่ัวไหล
ให้ลงมอืซอ่มแซมหรือแจง้ซอ่มทนัที  

 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๘ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

     ๒.๓.๒ ตรวจสอบและจดัซอ่มทอ่และกอ๊กน ้ ำหรืออุปกรณ์ท่ีร่ัว หรือ
เปล่ียนแหวนยำงล้ินสุขภณัฑ์ท่ีหมดสภำพกำรใชง้ำน เพื่อลดกำรสูญเสียน ้ ำ
โดยไมจ่ ำเป็น ทั้งน้ีควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้ ำชนิดมปีระสิทธิภำพสูง 
อำทิ กอ๊กน ้ ำประหยดัน ้ ำ ชดัโครกประหยดัน ้ ำ หัวฉีดช  ำระประหยดัน ้ ำ แทน
อุปกรณ์ท่ีมปีระสิทธิภำพ ต ่ำเมือ่เส่ือมสภำพหมดอำยุกำรใชง้ำน เป็นตน้ 
 ๒.๓.๓ จดัท ำกรำฟแสดงกำรใช ้น ้ ำแตล่ะเ ดือนของแตล่ะหนว่ยงำน 
หรืออำคำรเปรียบเทียบ และติดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกนัในบริเวณอำคำร
ท่ีใชน้ ้ ำ 
 ๒.๓.๔ พึงหลีกเล่ียงกำรน ำน ้ ำไปใชใ้นกจิกำรส่วนตัวท่ีไมก่อ่ให้เกิด
ประโยชน์ 
 ๒.๓.๕ กำรรดน ้ ำต้นไม ้ให้พิจำรณำใช ้น ้ ำจำกแหลง่น ้ ำธรรมชำติ 
หำกไมไ่กลจำกหนว่ย 
 ๒.๓.๖ กวดขันวินัยของผู้ใช ้น ้ ำในกำรอุปโภคและบริโภค ซ่ึงไม ่
เคำรพกติกำกำรใชน้ ้ ำ ท่ีแตล่ะหนว่ยไดก้  ำหนดข้ึน อนัเป็นผลกระทบเสียหำย
ตอ่สว่นรวม 
 ๒.๓.๗ หน ่วยท่ีมกีำรใชน้ ้ ำนอกเหนือจำกำรอุปโภค โดยเฉพำะเพื่อ
กำรอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม ให้ประสำนขอรับข้อมูลและค ำแนะน ำ 
ตลอดจนควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนของรัฐบำลท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ กำรประปำ
นครหลวง กรมชลประทำน กรมป่ำไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงอุตสำหกรรม เ ป็นต้น  เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒน ำ
ทรัพยำกรน ้ ำเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและยัง่ยืน 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๑๙ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

     ๒.๓.๘ กวดขนั ก  ำกบัดูแล กำรใชอุ้ปกรณ์เกีย่วกบัระบบกำรผลิต
น ้ ำประปำให้คงสภำพกำรใชง้ำน ให้มกีำรหมนุเวยีนกำรใชเ้คร่ืองสูบน ้ ำ ให้มี
กำรปรนนิบติับ ำรุงตำมระยะเวลำตำมค ำแนะน ำหรือคูม่อื โดยเฉพำะเคร่ือง
กรองน ้ ำ ตอ้งหมัน่ท ำกำรลำ้งกลบัเพื่อป้องกนักำรอุดตนั 
 ๒.๓.๙ ให้ผูบ้งัคบัหนว่ยรวบรวมสถิติกำรใช ้น ้ ำประปำภำยในหนว่ย 
เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรตรวจสอบ 

 ๗.๒ การเกบ็เงินคา่
น ้ าประปาของหนว่ย และ
บา้นพกั 

๑. ติดมาตรวดัน ้ าประปา                     
๒. น าสง่เงินให้การประปา
เรียบร้อย 
 

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

 

- ขอ้ ๒.๓.๙ ให้ผูบ้งัคบัหนว่ยรวบรวมสถิติกำรใชน้ ้ ำประปำภำยในหนว่ย 
เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรตรวจสอบ 
- ขอ้ ๑๑.๓ การช  าระเงินคา่กระแสไฟฟ้าและน ้ าประปาในสว่นของส านักงาน
และบา้นพักอาศัยให้เป็นไปตามข้อตกลงกบัการไฟฟ้าฯ และการประปาฯ 
รวมถึงท่ีกองทัพบกก  าหนดเพิ่มเติมโดยเบิกจา่ยจากเ งินรายรับเพื่ อบูรณะ
ทรัพ ย์สิน ท่ีฝากไวใ้นบัญชี  เชน่  เ งิน รายได้ของหน่วยซ่ึงได้จากกิจการ
สวสัดิการบางประเภท ไดแ้ก ่ร้านคา้ สโมสร ฯลฯ เ ป็นอันดับแรก หากไม ่
เพียงพอจึงเ บิกจา่ยจากงบประมาณ งบงานบริหารหน่วยเป็นอันดบัตอ่ไป 
สว่นโรงพยาบาลให้เ บิกจา่ยจากเงินรายรับสถานพยาบาลดว้ย เพื่อแบง่เบา
ภาระ การใช ้งบประมาณคา่สาธารณูปโภค ส าหรับหน่วยท่ีต้องช  าระค ่า
กระแสไฟฟ้าอตัราตามชว่งเวลาของการใช ้งาน (TIME OF USE; TOU)  ให้
ช  าระให้แลว้เสร็จภายใน ๑๕ วนั นับตั้งแตว่นั ท่ีได้รับใบแจ้งหน้ี โดยนับถึง
วนัท่ีกรมบญัชีกลางหรือคลังจังหวดัรับฏีกาเบิกจา่ยเงิน หากถูกเรียกเกบ็เบ้ีย
ปรับช  าระคา่กระแสไฟฟ้าลา่ช ้า กรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องของหน่วย ผู ้
บงัคบัหนว่ยตอ้งรับผิดชอบ 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๐ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๘.  มาตรการประหยัด
โทรศัพท์ 
      ๘.๑ การใชโ้ทรศพัท์
และอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ 

 
 
๑ .  จั ด ท า แ ผ น ก แ ล ะ

ก  าห นดมาตรการ ท่ี
เป็นรูปธรรมชดัเจน 

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

๓. มกีารแตง่ตั้ง 
     คณะกรรมการ/ 
     คณะท างาน 
๔. ก  ากบัดูแลและรายงาน

ผลการปฏิบติั 

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 

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

 
 
- ข้อ  ๒ .๖ .๔  ให้ผู ้บัง คับหน่วยก  าหนดแผนปฏิบัติการของหน่วย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.ก  าหนด และตามความริเ ร่ิม ความจ าเ ป็น
ของหนว่ย โดยแตง่ตั้งผู ้รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยด้านการประหยัด เพื่อ
ตวัแทนของผูบ้งัคบัหนว่ย ในการก  ากบัดูแลให้มกีารประหยดัอยา่งแทจ้ริง 
- ขอ้ ๓ ให้ผูบ้งัคบัหนว่ยทุกระดบัช ั้น กวดขนั ก  ากบัดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ให้ถือปฏิบติัตามมาตรการประหยัดในค าส่ังน้ีอยา่งเครง่ครัด 

- ขอ้ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให้ นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใช ้งาน ตามข้อ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผ ่าน  กบ.ทบ.)  เ ป็น รายเ ดือน  ตามผนวก ก , ข ห รือตาม
แบบฟอร์มท่ี กบ.ทบ.ก  าหนด และตามขอ้ ๒.๒ -๒.๔ เสนอ ทบ.(ผา่น 
สปช.ทบ.) เป็นรายเ ดือน ตามผนวก ค, ง  และ จ หรือตามแบบฟอร์มท่ี  
สปช.ทบ.ก  าหนด ภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให้ กบ.ทบ.ก  ากบัดูแลการใช ้น ้ ามนัเชื้อเพลิง และ สปช.ทบ. 
ก  ากบัดูแลการใช ้คา่สาธารณูปโภค ของ  ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามตวัชี้ วดั ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานในภาพรวมของหน่วยตา่ง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก  าหนด และรายงานขอ้มูลตอ่ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เป็นประจ าทุกเดือน 

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


หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๑ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๘.๒ การรณรงค์/สร้าง
จิตส านึกในการประหยดั
ให้ก  าลงัพลและครอบครัว 

๑. จดัให้มกีารอบรมชี้แจง 
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและ
การประชาสัมพนัธ์ 
๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตวัวิง่/เคเบิล  
๓. มกีารจดัท าป้ายค าขวญั 
สต๊ิกเกอร์/ป้ายเตือน 
๔. จดักจิกรรมเพื่อการ
รณรงค์ประหยดัพลงังาน
ภายในหนว่ย 
  

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

- ข้อ  ๒ .๖ .๓  ให้ผู ้บังคับหน่วยจัดให้ มีการอบรมชี้ แจง ให้ก  าลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเข้าใจในนโยบายประหยัดของผูบ้ังคับบัญชา ตลอดจน
มาตรการตา่ง ๆ ท่ีหนว่ยไดก้  าหนด และให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้เกดิผลใน
การปฏิบติั เชน่ การจดัท าป้ายรณรงค์/ค าขวญัเพื่อปลุกจิตส านึกให้ก  าลงัพล เป็นตน้ 
 

๙. การใช้โทรศัพท์ 
 ๙.๑ ลกัษณะการใชง้าน 

 

 
๑. ก  าหนดให้ใชโ้ทรศพัท์ 
โทรคมนาคม ทบ.เป็น 
หลกั 
๒ . ก าร ใ ช ้ โ ท ร ศัพ ท์
พื้ น ฐ า น ป ระ เภ ท  ค . 
(ทางไกลภายในประเทศ) 
เทา่ท่ีจ าเป็น 

 

 
- ดูเอกสาร  

 
- ค าส่ังกองทพับก  
  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 ให้ใชโ้ทรศพัท์ระบบโครงขา่ยหมายเลขรว่มโทรคมนาคม ทบ. 
(๕ ตวั ทบ.) เป็นหลกัในการติดตอ่ราชการ โดยการกด/หมนุหมายเลข
ติดตอ่กนัโดยตรง 
- ขอ้ ๒.๔.๒ การติดตอ่กบัหนว่ยงานอ่ืนนอก ทบ. ระบบ ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๑ การติดตอ่กบัหนว่ยงานท่ีใชโ้ทรศพัท์หมายเลข ๗ ตวั 
ระบบโทรคมนาคมทหาร (สส.ทหาร) 
 

 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๒ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
      ๒.๔.๒.๑.๑ ติดตอ่จากโทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั กด/

หมนุรหัส “๐๘๕” ตามดว้ยหมายเลข ๗ ตวั สส.ทหาร 
  ๒.๔.๒.๑.๒ ติดตอ่จากโทรศพัท์หมายเลข ๗ ตวั สส.
ทหาร กด/หมนุรหัส “๖๑” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๒ การติดตอ่หนว่ยงานท่ีใชโ้ทรศพัท์ ๕ ตวั ทร. 
  ๒.๔.๒.๒.๑ ติดตอ่จาดโทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
กด/ หมนุรหัส “๐๘๓” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทร.  
  ๒.๔.๒.๒.๒ ติดตอ่จากโทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั ทร. 
กด/หมนุรหัส “๘๖๗” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๓ การติดตอ่กบัหนว่ยงานท่ีใชโ้ทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั ทอ. 
  ๒.๔.๒.๓.๑ ติดตอ่จาดโทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั ทบ.
กด/หมนุรหัส “๐๘๔” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทอ.   
  ๒.๔.๒.๓.๒ ติดตอ่จากโทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั ทอ.
กด/ หมนุรหัส “๙๕” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๔ การติดตอ่หนว่ยงานท่ีใชโ้ทรศพัท์ ๕ ตวั มหาดไทย (มท.) 
 ๒.๔.๒.๔.๑ ติดตอ่จากโทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
กด/หมนุรหัส “๐๘๕” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั มท. 
 ๒.๔.๒.๔.๒ ติดตอ่จากโทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั มท. 
กด/ หมนุรหัส “๘๐๔” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
  

 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๓ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

     ๒.๔.๒.๕ การติดตอ่กบัหนว่ยงานท่ีใชห้มายเลขภายในกรมราช
องค์รักษ์ (รอ.)  
  ๒.๔.๒.๕.๑ ติดตอ่จากโทรศพัท์หมายเลข ๕ ตวั ทบ./
กด/ หมนุรหัส “๐๘๐” ตามดว้ยหมายเลข ๔ ตวั รอ. 
  ๒.๔.๒.๕.๒ ติดตอ่จากโทรศพัท์หมายเลข ๔ ตวั รอ. 
กด/หมนุรหัส “๙๒” ตามดว้ยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔ .๒.๖ การติดตอ่หน่วยงานท่ีใช ้โทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที 
จ ากดั มหาชน ผา่นระบบ DID : ระบบน้ีอ านวยความสะดวกให้ผูใ้ช ้โทรศพัท์
พื้น ฐ านของ บริษัท  ทีโอที  จ าก ัด มห าชน  เ รียกเข้ายังหมายเลขระบบ
โทรคมนาคม ทบ.(๕ ตวั ทบ.) ตั้งแต ่หมายเลข ๙๕๐๐๐-๙๘๙๙๙ ผูท่ี้ตอ้งการ
ติดตอ่กบัหมายเลขในกลุม่น้ี ให้หมนุ “๐๒๒๙๗” แลว้ตอ่ดว้ย หมายเลข  
๔ ตวั หลัง หมายเลขท่ีต้องการติดตอ่ดว้ย เช น่ ติดตอ่กบัหมายเลข ๙๖๑๔๓ 
ให้ กด/หมนุ “๐-๒๒๙๗-๖๑๔๓” 

    - ขอ้ ๒.๔.๓ การใชโ้ทรศพัท์ของบริษทั ทีโอที จ ากดั มหาชน ให้หนว่ยใช ้
เทา่ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัราชการ โดยเฉพาะโทรศพัท์พื้นฐาน ประเภท ค.
(ทางไกลภายในประเทศ) หนว่ยใชจ้ะตอ้งมกีารควบคุมและบนัทึกการใชง้าน 
โดยหลีกเล่ียงการใชโ้ทรศพัท์ท่ีนานเกนิควร หรือเพื่อการสว่นตวั 
- ข้อ ๒ .๔ .๖  การเชื่ อมตอ่โทรสารและ คอมพิ วเตอร์ :  ควร เชื่ อมต ่อก ับ
โทรศัพท์ทางทหารเป็นหลกั หากจ าเ ป็นต้องใชโ้ทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที 
จ ากดั มหาชน กใ็ห้จดัท าสวติซ์โยกไปใชเ้ป็นคร้ังคราวตามความจ าเ ป็น 
 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๔ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๙.๒ การควบคมุและ
บนัทึกการใชง้าน 

๑. ก  าหนดให้มบีนัทึกการ 
ใชโ้ทรศพัท์ประจ าวนั 
๒. มมีาตรการป้องกนัการ 
ใชโ้ทรศพัท์ท่ีไมจ่ าเป็น 

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

- ขอ้ ๒.๔.๔ ให้มมีาตรการป้องกนัการใชโ้ทรศพัท์ท่ีไมจ่ าเป็น 
- ข้อ ๒ .๔ .๕  การก  าหนดหมายเลขโทรศัพท์ในหนังสือราชการควรใ ช ้
หมายเลขของโทรศัพท์ทางทหารเป็นหลัก เพื่อหน ่วยท่ีติดตอ่กลับจะได้
ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

๑๐. การใช้วัสดุเคร่ืองใช้
ส านักงาน 
 ๑๐.๑ ลกัษณะการใช  ้

 
 
๑. การใชว้สัดุเคร่ืองใช  ้
ส านักงานประเภท เคร่ือง 
เขียน แบบพิมพ์ กระดาษ  
อยา่งประหยดั 
๒. การจดัพิมพ์เอกสาร  
รายงานผลงานเทา่ท่ีจ าเป็น 
๓. การถา่ยส าเนาเอกสาร 
ให้ใชเ้ทา่ท่ีจ าเป็นและ 
ให้ใชก้ระดาษทั้ง ๒ หน้า 
 

 
 

- ดูเอกสาร 

-ดูดว้ยสายตา 

 
 
- ค าส่ังกองทพับก  
  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 ให้ใช ้วสัดุประจ าส านักงาน  ประเภทเคร่ืองเ ขียน แบบพิมพ์
กระดาษ อยา่งประหยดั ตรงตามประเภทของงาน 
- ขอ้ ๒.๕.๒ การจดัพิมพ์เอกสาร รายงาน ผลงาน ให้จดัท าเทา่ท่ีจ าเป็น และ
พิ จา รณา เก็บข้อมูล ส่ง ข้อมูลและ การรายงานข้อมูล  ด้วยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แทนจดัพิมพ์เป็นเอกสาร 
- ขอ้ ๒.๕.๓ การถา่ยเอกสารให้ใชเ้ทา่ท่ีจ าเป็น และให้ใชก้ระดาษ ทั้ง ๒ หน้า 

 

 

 

 



หลักฐานการตรวจประจ  าปี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หน้า ๒๕ ใน ๒๑  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๑๐.๒ เจา้หน้าท่ี
รับผิดชอบ 

๑.  ก  าหนดเจา้หน้าท่ี 
ชดัเจน 
๒. มาตรการในการ 
ตรวจสอบ 

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

- ขอ้ ๒.๕.๔ ให้ก  าหนดเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีช ัดเจนในการบันทึกการใช ้
วสัดุประจ าส านักงาน ประเภทตา่ง ๆ เพื่อเป็นมาตรการในการตรวจสอบ 

๑๐.๓ การรณรงค์/สร้าง
จิตส านักในการประหยดั 
ให้แกก่  าลงัพลและ
ครอบครัว 

๑. จดัให้มกีารอบรมชี้แจง  
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
และการประชาสัมพนัธ์ 
๒. จดักจิกรรมเพื่อ 
รณรงค์ประหยดัการใช  ้
ภายในหนว่ย 

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

- ขอ้ ๒.๖.๓   ให้ผูบ้งัคบัหนว่ยจดัให้มกีารอบรมชี้แจงให้ก  าลงัพลและ
ครอบครัวทราบและเขา้ใจนโยบายประหยัดของผู้บงัคบับญัชา ตลอดจน
มาตรการตา่ง ๆ ท่ีหนว่ยไดก้  าหนดและให้มกีารประชาสัมพนัธ์ ให้เกดิผลใน
การปฏิบติั เชน่ การจดัท าป้ายรณรงค์/ค าขวญั เพื่อปลูกจิดส านึกให้ก  าลงัพล 
เป็นตน้ 

 


