
หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑ ใน ๒๑  หนา 
หลักฐานการตรวจ ประจําป  

เร่ือง   มาตรการประหยัดพลังงาน 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
     ๑.๑  การดํ า เนินการ

ตามบันทึกผลการ
ตรวจของชุดตรวจ 
จบ.ครั้งหลังสุด  

 
๑. แกไขขอบกพรอง 
     เรียบรอย 
๒. รายงานการแกไขให

ผูบังคับบัญชาทราบ 
๓. จัดทําสําเนาบันทึกผล

การตรวจฯ และรายงาน   
      การแกไข แนบไวกับ

ขอมูล 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทัพบก 
   วาดวย การตรวจ 
   ในหนาท่ีนายทหารจเร 

พ.ศ.๒๕๕๒ ลง๑๐ ก.ย.
๕๒ ขอ ๑๕.๒ 

 

 
- ขอ ๑๕.๒ ผูรับตรวจ เม่ือไดรับบันทึกผลการตรวจแลวใหแกไขขอบกพรอง

ท่ีอยูในอํานาจของตนทันที โดยไมตองรอใหผูบังคับบัญชาส่ังการ สําหรับ
เรื่องท่ีเกินขีดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออํานาจของตนท่ีจะแกไขได
เองใหรายงานหนวยเหนือเพ่ือดําเนินการตอไป และใหเก็บบันทึกผลการ
ตรวจและการดําเนินการแกไขขอบกพรองไวเปนหลักฐานในการรับตรวจ
ครั้งตอไป 

 
 

 ๑.๒ ขอมูลท่ีตองการ 
           ทราบประกอบการ 
           รับตรวจตาม 
           อนุผนวก  

๑. ครบถวนตามท่ี จบ. 
     กําหนด 
๒. ถูกตองเรียบรอย 

- ดูเอกสาร - คําส่ัง ทบ. เรื่องกําหนด 
ก า ร ต ร ว จ ใ น ห น า ท่ี
นายทหารจเร   ประจําป
ปจจุบัน 

- หนังสือท่ี จบ.แจงให
ห น ว ย รั บ ต ร ว จ
เ ต รี ย ม ก า ร รั บ ต ร ว จ
ลวงหนา 

- ดูคําส่ัง ทบ.ฉบับ ปจจุบัน 
 
 
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๒ ใน ๒๑  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๑.๓ การเตรียมเอกสาร 

ระเบียบ คําส่ังท่ี
เกี่ยวของกับการ
รับตรวจ 

๑.  ครบถวนตามท่ี จบ. 
กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 
๓. ใสแฟมเก็บเปน

ระเบียบ 
๔. จัดวางอยางเหมาะสม 

- ดูเอกสาร - เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - เชนเดียวกับขอ ๑.๒ 

  ๑.๔ การจัดผูนําตรวจ, 
ผูรับตรวจและ
ยานพาหนะนํา
ตรวจ 

๑.  ผูนํ า ตรว จและผู รั บ
ตรวจมีความรู 

๒. ครบถวน 
๓.  เหมาะสม 

- ต ร ว จ ส อ บ
ผู นํ า ต ร ว จ , 
ผูรับตรวจ  

  และ 
ยานพาหนะ 

-  
 

- เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - เชนเดียวกับ ขอ ๑.๒ 

  ๑.๕ การจัดสถานท่ี 
             รับตรวจ 

๑ .  มี ส่ิ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกสําหรับการ
ตรวจ 

๒. จัดสถานท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอย  

๓. แสงสวางเพียงพอ 

- ดูสถานท่ีรับ
ตรวจ 

- เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - เชนเดียวกับ ขอ ๑.๒  

 
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๓ ใน ๒๑  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๒. มาตรการประหยัด
น้ํามันเชือ้เพลิง 
      ๒.๑ การจดัทําแผน/
มาตรการในการประหยดั
พลังงานและกํากับดูแล
การปฏิบัติตามแผน/
มาตรการตางๆ 

 
 
๑. จัดทําแผน และกําหนด

มาตรการท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน 

๒. แผน/มาตรการสามารถ
ปฏิบัติได 

๔. มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน 

๕. กํากับดูแลและรายงาน
ผลการปฏิบัติ 

 

 
 
- ดูเอกสาร/ การ
จัดทําแผน/
มาตรการ 

 
 
- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ เรื่อง     
  มาตรการประหยัดใน 
  กองทัพบก  ขอ ๒.๖.๔,  

     ขอ ๓ และ ขอ ๔ 

 
 
- ขอ ๒.๖.๔ ใหผูบังคับหนวยกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.กําหนด และตามความริเริ่ม ความจําเปน
ของหนวย โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจความเรียบรอยดานการ
ประหยัด เพ่ือตัวแทนของผูบังคับหนวย ในการกํากับดูแลใหมีการประหยัด
อยางแทจริง 
- ขอ ๓ ใหผูบังคับหนวยทุกระดับช้ัน กวดขัน กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา 
ใหถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในคําส่ังนี้อยางเครงครัด 
- ขอ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใชงาน ตามขอ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผาน กบ.ทบ.) เปนรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตามแบบฟอรม
ท่ี กบ.ทบ.กําหนด และตามขอ ๒.๒-๒.๔ เสนอ ทบ.(ผาน สปช.ทบ.) เปน
รายเดือน ตามผนวก ค, ง และ จ หรือตามแบบฟอรมท่ี  สปช.ทบ.กําหนด 
ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให กบ.ทบ.กํากับดูแลการใชน้ํามันเช้ือเพลิง และ สปช.ทบ. 
กํากับดูแลการใชคาสาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานในภาพรวมของหนวยตาง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด และรายงานขอมูลตอ สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เปนประจําทุกเดือน 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๔ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

       ๒.๒ การรณรงค/
สรางจิตสํานึกในการ
ประหยัดใหกับกําลังพล
และครอบครัว 

๑. จัดใหมีการอบรมช้ีแจง 
เผยแพรขอมูลขาวสาร 

     และการประชาสัมพันธ 
๒. การกระจายเสียงตาม

สาย/ตัววิ่ง/เคเบิล 
๓. จัดทําปาย คําขวัญ 

สติ๊กเกอร/ปายเตือน  
๔. จัดกิจกรรมเพ่ือการ

รณรงคประหยัด
พลังงานภายในหนวย 

 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบัต ิ

- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ เรื่อง     
  มาตรการประหยัดใน 
  กองทัพบก  ขอ ๒.๖.๕  
 

- ขอ ๒.๖.๕ ในสวนของ บก.ทบ. ให สสน.บก.ทบ.รับผิดชอบการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ ทบ. 

๓. การใชน้ํามันเช้ือเพลิง 
     ๓.๑ การควบคุมการใช
รถยนต 

 
๑. การใชรถยนตของทาง

ราชการเทาท่ีจําเปน 
๒. การใชจกัรยานหรือ

จักรยานยนตเปนหลัก
ในการนําสาร 

 
- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบัต ิ

 
- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ เรื่อง     
  มาตรการประหยัดใน 
  กองทัพบก  ขอ ๒.๑, 
ขอ ๒.๑.๑, ๒.๑.๒,๒.๑.๗ 
และ ๒.๑.๘ 

 
- ขอ ๒.๑ มาตรการประหยดัน้ํามันเช้ือเพลิง ให นขต.ใชน้าํมันเช้ือเพลิงอยาง
มีประสิทธิภาพ ตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยเหนือกําหนด และอยูในวงเงินท่ี
หนวยไดรับการจัดสรร โดยปฏิบัติตามมาตรการประหยัด ดังนี ้
- ขอ ๒.๑.๑ ควบคุมการใชรถยนตของราชการและการใชน้ํามันเช้ือเพลิง โดย
ใหใชเทาท่ีจําเปน และเลือกใชรถใหเหมาะสมกับสภาพการเดินทาง ในการสง
เอกสารใหใชวิธีรวบรวมแลวสงพรอมกัน การเดินทางไปสถานท่ีเดียวกันให
ไปดวยกัน หรือใหใชวิธีการติดตอส่ือสารแทนการเดินทาง อาทิ โทรศัพท 
โทรสาร ไปรษณีย E-mail  
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๕ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ขอ ๒.๑.๗ การสนับสนุนยานพาหนะใหกับสวนราชการอ่ืน ใหกระทําเทาท่ี
จําเปน ท้ังนี้ ใหคํานกึถึงภาพพจนของ ทบ.โดยรวม 
- ขอ ๒.๑๘ การจัดรถราชการนําขบวนยานพาหนะรับรองผูบังคับบัญชา 
บุคคลพิเศษ หรือสนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ใหพิจารณาจัดแบบ
รวมการ โดยคํานึงถึงความประหยัด 

     ๓.๒ การเตรียมสภาพ
รถยนต 

๑. ตรวจลมยางรถยนตให
เหมาะสม 

๒. เปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง 
ทําความสะอาดไส
กรองอยางสมํ่าเสมอ 

 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบัต ิ

- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
 เรื่อง   มาตรการประหยดั 
ในกองทัพบก   
ขอ ๒.๑.๔.๑    และ  ขอ
๒.๑.๔.๒ 

- ขอ ๒.๑.๔.๑ ตรวจดูลมยางรถยนต ใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน ถา
ออนเกินไปจะมีผลใหส้ินเปล้ืองน้ํามันเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้น 
- ขอ  ๒.๑.๔.๒  เปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง ปรับเปล่ียน/ทําความสะอาด ไส
กรองฯ หัวเทียน และคารบูเรเตอร ตามระยะเวลาอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการ
เผาไหมในเครื่องยนตมีความสมบูรณ ลดการส้ินเปล้ืองน้ํามันเช้ือเพลิง และ
ลดการสรึกหรอของเครื่องยนต 

     ๓.๓ การใชรถยนต ๑. กวดขันดูแลการขับขี่
ของพลขับ และการ
กําหนดอัตราความเรว็
ของรถยนต 

๒. ดูแลภายหลัง
ปฏิบัติงานเสร็จ 

 - คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
 เรื่อง   มาตรการประหยดั 
ในกองทัพบก   
ขอ ๒.๑.๓,๒.๑.๔,๒.๑.๕    
และ  ขอ ๒.๑.๖ 

- ขอ ๒.๑.๓  รถราชการใหมีการพิจารณาใชพลังงานทางเลือก แทนการใช
น้ํามันเบนซินและดีเซล โดยตรวจสอบจากคูมือกระจํารถ อาทิ น้ํามันแกส 
โซฮอล NGV และไบโอดีเซล เปนตน 
- ขอ ๒.๑.๔ กอนใชรถราชการปฏิบัติงาน ควรมีการวางแผนกอนการเดินทาง 
นําส่ิงของบรรทุกท่ีไมจําเปนออกจากรถ และเตรียมสภาพรถใหพรอมใชงาน 
ท่ีสําคัญ ไดแก 
 ๒.๑.๔.๑ ตรวจดูลมยางรถยนต ใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน ถา
ออนเกินไปจะมีผลใหส้ินเปล้ืองน้ํามันเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้น 

 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๖ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

     ๒.๑.๔.๒  เปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง ปรับเปล่ียน/ทําความสะอาด ไส
กรองฯ หัวเทียน และคารบูเรเตอร ตามระยะเวลาอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการ
เผาไหมในเครื่องยนตมีความสมบูรณ ลดการส้ินเปล้ืองน้ํามันเช้ือเพลิง และ
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต 
- ขอ ๒.๑.๕ ขณะเดินทางใหดําเนินการ ดังนี้.- 
 ๒.๑.๕.๑ ใชรถยนตใหถูกวิธี อาทิ เรงเครื่องยนตใหอัตราแรงท่ี
พอเหมาะ ขับรถดวยความเร็วสมํ่าเสมอ 
 ๒.๑.๕.๒ กวดขันดูแลใหมีการปฏิบัตติามกฎจราจรอยางเครงครัด 
โดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดอัตราความเร็วของรถยนต (ควรใหความเรว็ท่ี 
๘๐-๙๐ กม./ชม.) 

๔.  มาตรการประหยัด
ไฟฟา 
    ๔.๑ การจัดทําแผน/
มาตรการในการประหยดั
พลังงาน/ สาธารณูปโภค
และกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามแผน/มาตรการตาง ๆ 

 
 
๑ จัดทําแผนและกําหนด

มาตรการท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน 

๓. แผน/มาตรการ สามาร
ปฏิบัติได 

๔. มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางาน 
๕. กํากับดูแลและรายงาน

ผลการปฏิบัติ 

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 

- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
  เรื่อง   มาตรการ   
  ประหยัดในกองทัพบก   

     ขอ ๒.๖.๔, ขอ ๓ และ  
     ขอ ๔ 
 

 
 
- ขอ ๒.๖.๔ ให ผูบังคับหนวยกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.กําหนด และตามความริเริ่ม ความจําเปน
ของหนวย โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจความเรียบรอยดานการ
ประหยัด เพ่ือเปนตัวแทนของผูบังคับหนวย ในการกํากับดูแลใหมีการ
ประหยัดอยางแทจริง 
- ขอ ๓ ใหผูบังคับหนวยทุกระดับช้ัน กวดขัน กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา ให
ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในคําส่ังนี้อยางเครงครัด 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๗ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ขอ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใชงาน ตามขอ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผาน กบ.ทบ.) เปนรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตาม
แบบฟอรมท่ี กบ.ทบ.กําหนด และตามขอ ๒.๒-๒.๔ เสนอ ทบ.(ผาน 
สปช.ทบ.) เปนรายเดือน ตามผนวก ค, ง และ จ หรือตามแบบฟอรมท่ี  
สปช.ทบ.กําหนด ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให กบ.ทบ.กํากับดูแลการใชน้ํามันเช้ือเพลิง และ สปช.ทบ. 
กํากับดูแลการใชคาสาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานในภาพรวมของหนวยตาง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด และรายงานขอมูลตอ สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เปนประจําทุกเดือน 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๘ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ๔.๒ การรณรงค/สราง
จิตสํานึกในการประหยดั
ใหกับกําลังพลและ
ครอบครัว 
 

๑. จัดใหมีการอบรมช้ีแจง 
เผยแพรขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 

๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตัววิ่ง/เคเบิล  
๓. มีการจัดทําปายคําขวัญ 
สติ๊กเกอร/ปายเตือนหรือ
การติดประกาศ 
๔. จัดกิจกรรมเพ่ือการ
รณรงคประหยัดพลังงาน
ภายในหนวย 
๕. มีการติดตามและ
ประเมินผล 

- สอบถามดูการ
ปฏิบัติ 

- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
  เรื่อง   มาตรการ   
  ประหยัดในกองทัพบก   

     ขอ ๒.๖.๓ 
 

- ขอ ๒.๖.๓ ใหผูบังคับหนวยจัดใหมีการอบรมช้ีแจงใหกําลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเขาใจในนโยบายประหยัดของผูบังคับบัญชา ตลอดจน
มาตรการตาง ๆ ท่ีหนวยไดกําหนด และใหมีการประชาสัมพันธ ใหเกิดผลใน
การปฏิบัติ เชน การจัดทําปายรณรงค/คําขวัญเพ่ือปลุกจิตสํานึกใหกําลังพล 
เปนตน 

๕. การใชไฟฟา 
    ๕.๑ การใชไฟฟาใน
พ้ืนท่ีสวนกลางและพ้ืนท่ี
ใชประโยชนอ่ืนๆ ของ
หนวย 

 
  ๑. การใชเครื่องปรับ 
     อากาศอยางประหยัด 
๒. การใชอุปกรณใหแสง 
สวางเทาท่ีจําเปน 
 

 
- สอบถามดูการ
ปฏิบัติ 

 
- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
  เรื่อง   มาตรการ   
  ประหยัดในกองทัพบก   

     ขอ ๒.๒,๒.๒.๑, 
     ๒.๒.๒,๒.๒.๓ 

 
- ขอ ๒.๒ มาตรการประหยดัไฟฟา ให นขต. ใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยเหนือกําหนด และอยูในวงเงินท่ีหนวยไดรับการ
จัดสรร โดยปฏิบัตติามมาตรการประหยดั ดังนี ้
 ๒.๒.๑ การใชเครื่องปรับอากาศ 
  ๒.๒.๑.๑ ใหใชเครื่องปรับอากาศอยางประหยัด โดยตั้ง
อุณหภูมิปรับอากาศใหเหมาะสมท่ี ๒๕ – ๒๖ องศาเซลเซียส ในบริเวณพ้ืนท่ี
ทํางานท่ัวไป และพ้ืนท่ีสวนกลาง พรอมกับใหมีการสํารวจการรั่วไหลของ 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๙ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๓. การใชเครื่อง 
คอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปน 
๔. การใชอุปกรณไฟฟา 

อ่ืน ๆ เชน เครื่องถาย 
เอกสารโทรทัศน และ 

ตูเย็น ฯลฯ 

 และ ๒.๒.๔ ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ เชน อยาเปดประตู หนาตางท้ิงไว และอุดชอง
โหวของบานประตู หนาตาง สําหรับสวนราชการท่ีตองมีการใหบริการ
ประชาชนและมีการเขา-ออก ของผูขอรับบริการอยางสมํ่าเสมอควรมีการตดิ
ประตูบานสวิงท่ีสามารถปดไดเอง และหม่ันคอยดูแลบํารงุรักษาใหบานสวิง
ทํางานไดดีอยูตลอดเวลา 
  ๒.๒.๑.๒ กําหนดเวลาในการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศให
เหมาะสมกับอุณหภูมิภายนอก เวลาในการเปดประมาณ ๐๙๐๐ และใหปด
เครื่องปรับอากาศกอนเวลาเลิกงานประมาณ ๓๐ นาที สําหรับหองประชุมท่ี
ไมสามารถเปดหนาตางและประตูได ใหเปดเครื่องปรับอากาศกอนการ
ประชุม ๑๕ นาที ปดทันทีท่ีเลิกประชุม และใหมีการหมุนเวียนการใช
เครื่องปรับอากาศ หากในหองมีเครื่องปรับอากาศตั้งแต ๒ เครื่องขึ้นไป เพ่ือ
เปนการยืดอายุการใชงาน ท้ังนี้ กําหนดเวลาในการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ 
มีขอยกเวนสําหรับสวนราชการใน ทบ. ท่ีมีส่ิงอุปกรณสายส่ือสารบางรายการ
ท่ีจําเปนตองควบคุมการใชงานดวยอุณหภูมิและความช้ืนตลอด ๒๔ ชม. 
ไดแก 
   ๒.๒.๑.๒.๑ ตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติประจํา
หนวยทหาร 
   ๒.๒.๑.๒.๒ ระบบวิทยุถายทอดแบบหลายชอง
การส่ือสาร  (Microwave link) 

 
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๐ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

       ๒.๒.๑.๒.๓ สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินกับสถานี
วิทยุส่ิอสาร 
   ๒.๒.๑.๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
ในระบบ LAN ท่ีติดตั้งภายในอาคาร 
  ๒.๒.๑.๓ ควบคุมการใชเครื่องปรับอากาศใหเปนไปโดย
ประหยัดและเทาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
  ๒ . ๒ . ๑ . ๔  ใ ห ดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศตามกําหนดระยะเวลา ไดแก ทําความสะอาดแผงกรอง
อากาศท่ีอยูภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารอยางสมํ่าเสมอทุก ๆ เดือน 
และทําความสะอาดชุดระบายความรอนท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุก ๖ เดือน 
เพ่ือลดการส้ินเปล้ืองกระแสไฟฟา 
  ๒.๒.๑.๕ ลดหรือหลีกเล่ียงการติดตั้งส่ิงของท่ีไมจําเปน 
และก ารใ ช เครื่ องไ ฟฟา ท่ี ทําใ ห เกิ ดควา มรอ นภา ยใน ห อง ท่ี ตืดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ เชน ตูเส้ือผา ตูแชน้ําเย็น หมอตมน้ําอัตโนมัติ กาตมน้ํา   
เตาไมโครเวฟ เตาหุงตม เครื่องถายเอกสาร และหลอดไฟท่ีมีความรอนสูง 
ทุกชนิด ท้ังนี้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศจะตองสูญเสียพลังงานในการดูดซับ
ความรอนออกจากสัมภาระส่ิงของและเครื่องใชดังกลาวโดยเปลาประโยชน 
ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองติดตั้งภายในหองปรับอากาศ ควรติดตั้งในบริเวณ
ท่ีลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศไหลเวียนไปไมถึง เชน บริเวณมุมหอง       
โดยพิจารณาจากตําแหนงของเครื่องสงลมเย็น (FAN COIL UNIT) 
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๑ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ๒.๒.๑.๖ ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดยการ
ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดยการติดกันสาด หรือปลูกตนไมเพ่ือใหเกดิ
รมเงาบริเวณโดยรอบอาคาร และหลีกเล่ียงการใชผนังกระจก โดยใชวัสดุท่ีมี
การปองกนัความรอนไหลเขาสูอาคาร 
- ขอ ๒.๒.๒ การใชอุปกรณใหแสงสวาง 
  ๒.๒.๒.๑ ใหเปดใชไฟฟาเฉพาะเทาท่ีจําเปนเทานั้น และให
ปดไฟฟาทุกครั้งเม่ือเลิกปฏิบัติงาน 
  ๒.๒.๒.๒ ในชวงพักกลางวันระหวางเวลา ๑๒๐๐ ถึง 
๑๓๐๐ ใหปดไฟฟา ยกเวนสําหรับผูท่ีปฏิบัติงานระหวางหยุดพักดังกลาว 
โดยใหเปดไฟฟาเฉพาะเทาท่ีจําเปน 
  ๒.๒.๒.๓ ใหปดไฟโฆษณา ไฟสงปาย และไฟสองอาคาร
ราชการ หลังเวลา ๒๑๐๐ 
  ๒.๒.๒.๔ ถอดหลอดไฟฟา ในบริเวณท่ีมีความสวางมาก
เกินความจําเปน เชน โถงทางเดิน หรือพิจารณาใชแสงธรรมชาติจากภายนอก 
เพ่ือลดการใชหลอดไฟ โดยการเปดมาน มูล่ีบริเวณหนาตาง 
  ๒.๒.๒.๕ การใชไฟฟาในเวลากลางคืน ใหใชเฉพาะการ
ดํารงภารกิจของหนวย และการ รปภ. เทาท่ีจําเปน หากจําเปน ตองเปดไฟ
เพ่ือใหแสงสวางท้ังคืน ควรใชหลอดไฟท่ีมีกําลังสองสวางต่ํา หรือถอด
หลอดไฟออกเหลือเทาท่ีจําเปน 

 
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๒ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ๒.๒.๒.๖ใหปดหรือลดการใชไฟบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ี 
สวนกลาง เชน หองโถง ทางเดิน หองสุขา หองประชุม ตลอดจนใหปดไฟฟา
ทุกจุดท่ีหมดความจําเปนในการใชงาน 
  ๒.๒.๒.๗ แยกสวิตชควบคุมอุปกรณแสงสวาง เพ่ือให
สามารถควบคุมการใชอุปกรณแสงสวางไดอยางเหมาะสม แทนการใชหนึ่ง
สวิตชควบคุมอุปกรณแสงสวางจํานวนมาก 
  ๒.๒.๒.๘ เม่ือมีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางหรือเปล่ียน
อุปกรณท่ีชํารุด ควรใชหลอดไฟและบัลลาสตชนิดประหยัดพลังงาน และ
ควรใชโคมไฟแบบมีแผนสะทองแสง (Beflector) เพ่ือชวยกระจายแสง 
  ๒.๒.๒.๙ บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแสงสวางอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ โดยทําความสะอาดฝาครอบโคมไฟฟา หลอดไฟ แผนสะทอน
แสง เพ่ือให อุปกรณแสงสวางมีความสะอาดและใหแสงสวางอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ควรทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอทุก ๓-๖ เดือน 
 ๒.๒.๓ การใชลิฟต  เนื่องจากระบบลิฟตในอาคารตองใชมอเตอรท่ี
มีกําลังฉุดสูง มีกําลังแรงมามาก นั้นคือใชกําลังไฟฟามากท้ังขาขึ้นและขาลง 
เม่ือมีการใชลิฟตบอยครั้งการใช ไฟฟาก็จะมีมากขึ้นดวย แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
การลดใชพลังงานในการใชลิฟต มีดังนี้ 
  ๒.๒.๓.๑ หลีกเล่ียงการใชลิฟตกรณีขึ้นลงช้ันเดียว โดย
จัดการใหลิฟตหยุดช้ันเวนช้ัน และปรับปรุงลิฟตใหสามารถตัดไฟได
อัตโนมัติหากไมมีการใชงานเปนเวลานาน หรือปดลิฟตบางตัวในชวงท่ีมีการ 

 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๓ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ใชงานนอย ท้ังนี้ เพ่ือลดการใชพลังงานในการเดินทางและหยุดบอยครั้งของ
ลิฟต ทําใหลดการศึกหรอ และการซอมบํารุงรกัษาได 
  ๒.๒.๓.๒ ไมกดปุมเปด-ปด และใหเครื่องปดเองอัตโนมัติ 
โดยการตั้งเวลาใหประตูลิฟตปดเองในชวงเวลาอยางนอย ๑๐ วินาที จะชวย
ลดความจําเปนในการใชพลังงานไฟฟาของการขับเคล่ือนมอเตอร เปด-ปด 
ประตู และชวยยืดอายุการใชงานของมอเตอร เปด-ปด ประตูลิฟตไดดวย และ
รอใชลิฟตครั้งละหลายคน 
  ๒.๒.๓.๓ ใหจัดทําคําแนะนําการใชลิฟตเพ่ือการลดใช
พลังงานและรายละเอียด ตาง ๆ ไดแก ผังรายละเอียดช้ันท่ีตั้งของหนวยงาน
ในอาคาร พรอมเลขช้ันท่ีชัดเจนในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดงาย เชน หนา
ประตูกอนเขาลิฟต และภายในลิฟต จะชวยลดการเดินทางหลงช้ัน และลด
การใชลิฟตท่ีไมจําเปน 
  ๒.๒.๓.๔ ใหหนวยท่ีมีลิฟตประจําอาคารสํานักงานทําการ
ปรนนิบัติบํารุงลิฟตประจําเดือน โดยเครงครัด 

    - ขอ ๒.๒.๔  การใชอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ และการดําเนนิการเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟา 
  ๒.๒.๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร 
   ๒.๒.๔.๑.๑ ปดจอภาพในเวลาพักเทียง หรือเม่ือไม
มีการใชงานเกิน ๑๕ นาที ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัติ 
เม่ือไมมีการใชงานเกิน ๑๕ นาที (standby modc) 

 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๔ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

       ๒.๒.๔.๑.๒ ปดคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงาน
และถอดปล๊ักออก 
  ๒.๒.๔.๒ เครื่องถายเอกสาร 
   ๒.๒.๔.๒.๑ ใหกดปุมพัก (standby modc) เครื่อง
ถายอกสาร เม่ือใชงานเสร็จ และหากเครื่องถายเอกสารมีระบบปดเครื่อง
อัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหนวง ๓๐ นาที กอนเขาสูระบบ
ประหยัดพลังงาน ท้ังนี้ เนื่องจากเครื่องถายเอกสารจะตองใชเวลาในการอุน
เครื่อง ๑-๒ นาที กอนจะเขาสูภาวะทํางานปกติ อีกครั้ง  ซ่ึงหากมีการตั้งเวลา
หนวงส้ันไป เม่ือจะมีการใชงาน จะตองเสียเวลาอุนเครื่องใหม 
   ๒.๒.๔.๒.๒ ควบคุมการถายเอกสรเฉพาะท่ีจําเปน 
   ๒.๒.๔.๒.๓ ไมควรวางเครื่องถายเอกสารไวใน
หองทํางานปรับอากาศ 
   ๒.๒.๔.๒.๔ ปดเครื่องถายเอกสาร หลังเลิกการใช
งาน และถอดปล๊ักออก 
  ๒.๒.๔.๓ ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาอยู เสมอ ถาชํารุด
เส่ือมสภาพใหรีบแกไขทันที 
  ๒.๒.๔.๔ หามทําการตัดตอเติมสายไฟ หรือถอดแก
อุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาของหนวยงาน รวมท้ังไมใหดําเนินการ
เปล่ียนแปลงระบบไฟฟา หมอแปลง เสาไฟ สายไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ 
กอนไดรับการพิจารณาจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบทุกครั้ง 
   



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๕ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ๒.๒.๔.๕ ใหปดเครื่องใชไฟฟาท่ีไมจําเปนทุกครั้งเม่ือหมด
ความจําเปนในการใช 
  ๒.๒.๔.๖ ใหลดการใชอุปกรณไฟฟาสวนตวัท่ีไมเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน 
  ๒.๒.๔.๗ ใหปดโทรทัศนเฉพาะเวลาพักเทียงหรือเทาท่ี
จําเปน ยกเวนหนวยงานท่ีตองตดิตามสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

     ๕.๒ การนําไฟฟาไป
ใชในกิจการท่ีกอใหเกิด
รายไดของหนวย 

๑. ติดมาตรวัดไฟฟา 
๒. มีการจัดเก็บเงินและ

นําสงบูรณะทรัพยสิน 
๓. หลักฐานการนสงเงิน 
๔. กําหนดมาตรการการ

ใชไฟฟา โครงการตาง  ๆ
เช น โครงการน้ํ าดื่ ม, 
โรงสีขาว เปนตน 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทัพ วาดวย
การใชกระแสไฟฟาและ
น้ําประปาท่ีเบิกจายจาก
งบประมาณ งบงาน
บริหารหนวย พ.ศ.
๒๕๔๖ ขอ ๑๑.๓ 

- ขอ ๑๑.๓ การชําระเงินคากระแสไฟฟาและน้ําประปาในสวนของสํานักงาน
และบานพักอาศัยใหเปนไปตามขอตกลงกับการไฟฟาฯ และการประปาฯ 
รวมถึงท่ีกองทัพบกกําหนดเพ่ิมเติมโดยเบิกจายจากเงินรายรับเพ่ือบูรณะ
ทรัพยสินท่ีฝากไวในบัญชี เชน เงินรายไดของหนวยซ่ึงไดจากกิจการ
สวัสดิการบางประเภท ไดแก รานคา สโมสร ฯลฯ เปนอันดับแรก หากไม
เพียงพอจึงเบิกจายจากงบประมาณ งบงานบริหารหนวยเปนอันดับตอไป 
สวนโรงพยาบาลใหเบิกจายจากเงินรายรับสถานพยาบาลดวย เพ่ือแบงเบา
ภาระการใชงบประมาณคาสาธารณูปโภค สําหรับหนวยท่ีตองชําระคา
กระแสไฟฟาอัตราตามชวงเวลาของการใชงาน (TIME OF USE; TOU) ให
ชําระใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบแจงหนี้ โดยนับถึง
วันท่ีกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดรับฏีกาเบิกจายเงิน หากถูกเรียกเก็บเบ้ีย
ปรับชําระคากระแสไฟฟาลาชา กรณีท่ีเกิดจากความบกพรองของหนวย         
ผูบังคับหนวยตองรับผิดชอบ 

 
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๖ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๖.  มาตรการประหยัด
ประปา 
      ๖.๑ การจัดทําแผน/ 
มาตรการในการประหยดั
พลังงาน/ สาธารณูปโภค
และการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน/ 
มาตรการตางๆ 

 
 
๑. จัดทําแผนและกําหนด

มาตรการท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน 

๒. แผน/มาตรการ
สามารถปฏิบัติได 

๓. มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน 

๔. กํากับดูแลและ 
     รายงานผลการปฏิบัต ิ

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 
- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
  เรื่อง   มาตรการ   
  ประหยัดในกองทัพบก   

     ขอ ๒.๖.๔, ขอ ๓  
     และ ขอ ๔ 

 
 
- ขอ ๒.๖.๔ ให ผูบังคับหนวยกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.กําหนด และตามความริเริ่ม ความจําเปน
ของหนวย โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจความเรียบรอยดานการประหยัด เพ่ือ
ตัวแทนของผูบังคับหนวย ในการกํากับดูแลใหมีการประหยัดอยางแทจริง 
- ขอ ๓ ใหผูบังคับหนวยทุกระดับช้ัน กวดขัน กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา  
ใหถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในคําส่ังนี้อยางเครงครัด 

- ขอ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใชงาน ตามขอ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผาน กบ.ทบ.) เปนรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตาม
แบบฟอรมท่ี กบ.ทบ.กําหนด และตามขอ ๒.๒-๒.๔ เสนอ ทบ.(ผาน 
สปช.ทบ.) เปนรายเดือน ตามผนวก ค, ง และ จ หรือตามแบบฟอรมท่ี  
สปช.ทบ.กําหนด ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให กบ.ทบ.กํากับดูแลการใชน้ํามันเช้ือเพลิง และ สปช.ทบ. 
กํากับดูแลการใชคาสาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานในภาพรวมของหนวยตาง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด และรายงานขอมูลตอ สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เปนประจําทุกเดือน 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๗ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๖.๒ การรณรงค/สราง
จิตสํานึกในการประหยดั
ใหกับกําลังพลและ
ครอบครัว 
 

  ๑. จัดใหมีการอบรมช้ีแจง 
เผยแพรขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 

๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตัววิ่ง/เคเบิล  
๓. มีการจัดทําปายคําขวัญ 
สติ๊กเกอร/ปายเตือน 
๔. จัดกิจกรรมเพ่ือการ

รณรงคประหยัด
พลังงานภายในหนวย 

- สอบถามดูการ
ปฏิบัติ 

- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก ขอ ๒.๖.๓ 

- ขอ ๒.๖.๓ ใหผูบังคับหนวยจัดใหมีการอบรมช้ีแจงใหกําลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเขาใจในนโยบายประหยัดของผูบังคับบัญชา ตลอดจน
มาตรการตาง ๆ ท่ีหนวยไดกําหนด และใหมีการประชาสัมพันธ ใหเกิดผลใน
การปฏิบัติ เชน การจัดทําปายรณรงค/คําขวัญเพ่ือปลุกจิตสํานึกใหกําลังพล เปนตน 
 

๗. การใชน้ําประปา 
      ๗.๑ ลักษณะการใช
น้ํา ในพ้ืนท่ีสวนกลางและ
พ้ืนท่ีใชประโยชนอ่ืน ๆ 
ของหนวย   

 
๑. ตดิตามปริมาณการใชน้ํา
อยางตอเนื่อง 
๒. ตรวจสอบการรั่วไหล 
รอยรั่วตาง ๆ ของอุปกรณ 
๓. ตรวจสอบการซอมทอ

และอุปกรณท่ีรั่วหรือเปล่ียน 
๔. การใชน้ําในกิจการสวนตวั
ท่ี ไมกอใหเกดิประโยชน 

๕. การรดน้ําตนไม 

 
- สอบถาม ดู
การปฏิบัต ิ

 
- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  
  ขอ ๒.๓, ๒.๓.๑ ถึง    
  ขอ ๒.๓.๙ 
 

 
- ขอ ๒.๓ มาตรการประหยัดน้ําประปา การผลิตและการใชน้ําประปาจะมี
การใชพลังงานอยูทุกขั้นตอน ดังนั้น การใชน้ําอยางประหยัดจะเปนการลด
การใชพลังงานดวยอีกทางหนึ่ง ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ ติดตามปริมาณการใชน้ําอยางตอเนื่อง เพ่ือตรวจหาการ
รั่วไหล รวมท้ังหม่ันตรวจสอบรอยรั่วตาง ๆ ของอุปกรณท้ังหมดอยาง
สมํ่าเสมอ และตอเนื่องท้ังภายในและภายนอกอาคาร หาพบจุดท่ีมีการรั่วไหล
ใหลงมือซอมแซมหรือแจงซอมทันที  

 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๘ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

     ๒.๓.๒ ตรวจสอบและจัดซอมทอและกอกน้ําหรืออุปกรณท่ีรั่ว หรือ
เปล่ียนแหวนยางล้ินสุขภณัฑท่ีหมดสภาพการใชงาน เพ่ือลดการสูญเสียน้ํา
โดยไมจําเปน ท้ังนีค้วรเลือกใชอุปกรณประหยัดน้ําชนดิมีประสิทธิภาพสูง 
อาทิ กอกน้ําประหยัดน้ํา ชัดโครกประหยัดน้ํา หัวฉีดชําระประหยัดน้ํา แทน
อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ ต่ําเม่ือเส่ือมสภาพหมดอายุการใชงาน เปนตน 
 ๒.๓.๓ จัดทํากราฟแสดงการใชน้ําแตละเดือนของแตละหนวยงาน 
หรืออาคารเปรียบเทียบ และติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกันในบริเวณอาคาร
ท่ีใชน้ํา 
 ๒.๓.๔ พึงหลีกเล่ียงการนําน้ําไปใชในกิจการสวนตัวท่ีไมกอใหเกิด
ประโยชน 
 ๒.๓.๕ การรดน้ําตนไม ใหพิจารณาใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ 
หากไมไกลจากหนวย 
 ๒.๓.๖ กวดขันวินัยของผูใชน้ําในการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงไม
เคารพกติกาการใชน้ํา ท่ีแตละหนวยไดกําหนดขึ้น อันเปนผลกระทบเสียหาย
ตอสวนรวม 
 ๒.๓.๗ หนวยท่ีมีการใชน้ํานอกเหนือจาการอุปโภค โดยเฉพาะเพ่ือ
การอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ใหประสานขอรับขอมูลและคําแนะนํา 
ตลอดจนความรวมมือจากหนวยงานของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ อาทิ การประปา
นครหลวง กรมชลประทาน กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน  เพ่ือใหการบริหารจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืน 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๑๙ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

     ๒.๓.๘ กวดขัน กํากับดูแล การใชอุปกรณเกี่ยวกับระบบการผลิต
น้ําประปาใหคงสภาพการใชงาน ใหมีการหมุนเวยีนการใชเครื่องสูบน้ํา ใหมี
การปรนนิบัติบํารุงตามระยะเวลาตามคําแนะนําหรือคูมือ โดยเฉพาะเครื่อง
กรองน้ํา ตองหม่ันทําการลางกลับเพ่ือปองกันการอุดตนั 
 ๒.๓.๙ ใหผูบังคับหนวยรวบรวมสถิติการใชน้ําประปาภายในหนวย 
เพ่ือเปนมาตรการในการตรวจสอบ 

 ๗.๒ การเก็บเงินคา
น้ําประปาของหนวย และ
บานพัก 

๑. ติดมาตรวัดน้ําประปา      
๒. นําสงเงินใหการประปา
เรียบรอย 
 

- ดูเอกสาร - คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  

  ขอ ๒.๓.๙ และ ระเบียบ 
  กองทัพบกวาดวยการใช 
  กระแสไฟฟา และ  
  น้ําประปาท่ีเบิกจาย 
  งบประมาณบริหารหนวย  
  พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๑๑.๓ 

 

- ขอ ๒.๓.๙ ใหผูบังคับหนวยรวบรวมสถิตกิารใชน้ําประปาภายในหนวย 
เพ่ือเปนมาตรการในการตรวจสอบ 
- ขอ ๑๑.๓ การชําระเงินคากระแสไฟฟาและน้ําประปาในสวนของสํานักงาน
และบานพักอาศัยใหเปนไปตามขอตกลงกับการไฟฟาฯ และการประปาฯ 
รวมถึงท่ีกองทัพบกกําหนดเพ่ิมเติมโดยเบิกจายจากเงินรายรับเพ่ือบูรณะ
ทรัพยสินท่ีฝากไวในบัญชี เชน เงินรายไดของหนวยซ่ึงไดจากกิจการ
สวัสดิการบางประเภท ไดแก รานคา สโมสร ฯลฯ เปนอันดับแรก หากไม
เพียงพอจึงเบิกจายจากงบประมาณ งบงานบริหารหนวยเปนอันดับตอไป 
สวนโรงพยาบาลใหเบิกจายจากเงินรายรับสถานพยาบาลดวย เพ่ือแบงเบา
ภาระการใชงบประมาณคาสาธารณูปโภค สําหรับหนวยท่ีตองชําระคา
กระแสไฟฟาอัตราตามชวงเวลาของการใชงาน (TIME OF USE; TOU) ให
ชําระใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบแจงหนี้ โดยนับถึง
วันท่ีกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดรับฏีกาเบิกจายเงิน หากถูกเรียกเก็บเบ้ีย
ปรับชําระคากระแสไฟฟาลาชา กรณีท่ีเกิดจากความบกพรองของหนวย ผู
บังคับหนวยตองรับผิดชอบ 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๒๐ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๘.  มาตรการประหยดั
โทรศัพท 
      ๘.๑ การใชโทรศัพท
และอุปกรณส่ือสารอ่ืน ๆ 

 
 
๑ .  จั ด ทํ า แ ผ น ก แ ล ะ

กํ าหนดมาตรการ ท่ี
เปนรูปธรรมชัดเจน 

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

๓. มีการแตงตั้ง 
     คณะกรรมการ/ 
     คณะทํางาน 
๔. กํากับดูแลและรายงาน

ผลการปฏิบัติ 

 
 
- ดูเอกสาร 

 
 
- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  
  ขอ ๒.๔.๖, ๓ และ ๔ 

 
 
- ขอ ๒.๖.๔ ให ผูบังคับหนวยกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวย และ
มาตรการเสริมตามแนวทางท่ี ทบ.กําหนด และตามความริเริ่ม ความจําเปน
ของหนวย โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจความเรียบรอยดานการประหยัด เพ่ือ
ตัวแทนของผูบังคบัหนวย ในการกํากับดูแลใหมีการประหยัดอยางแทจริง 
- ขอ ๓ ใหผูบังคับหนวยทุกระดับช้ัน กวดขัน กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา  
ใหถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในคําส่ังนี้อยางเครงครัด 

- ขอ ๔ การรายงาน 
 ๔.๑ ให นขต.รวบรวมและรายงานสถิติการใชงาน ตามขอ ๒.๑ 
เสนอ ทบ.(ผาน กบ.ทบ.) เปนรายเดือน ตามผนวก ก, ข หรือตาม
แบบฟอรมท่ี กบ.ทบ.กําหนด และตามขอ ๒.๒-๒.๔ เสนอ ทบ.(ผาน 
สปช.ทบ.) เปนรายเดือน ตามผนวก ค, ง และ จ หรือตามแบบฟอรมท่ี  
สปช.ทบ.กําหนด ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
 ๔.๒ ให กบ.ทบ.กํากับดูแลการใชน้ํามันเช้ือเพลิง และ สปช.ทบ. 
กํากับดูแลการใชคาสาธารณูปโภค ของ ทบ. โดยตรวจสอบผลการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานในภาพรวมของหนวยตาง ๆ ใน ทบ. ตามท่ี สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด และรายงานขอมูลตอ สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน (สนพ.) หรือทาง WWW.e-report.energy.go.th  

  เปนประจําทุกเดือน 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๒๑ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๘.๒ การรณรงค/สราง
จิตสํานึกในการประหยดั
ใหกําลังพลและครอบครวั 

๑. จัดใหมีการอบรมช้ีแจง 
เผยแพรขอมูลขาวสารและ
การประชาสัมพันธ 
๒. การกระจายเสียงตาม
สาย/ตัววิ่ง/เคเบิล  
๓. มีการจัดทําปายคําขวัญ 
สติ๊กเกอร/ปายเตือน 
๔. จัดกิจกรรมเพ่ือการ
รณรงคประหยัดพลังงาน
ภายในหนวย 
  

- ดูเอกสาร - คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  
  ขอ ๒.๖.๓  

- ขอ ๒.๖.๓ ใหผูบังคับหนวยจัดใหมีการอบรมช้ีแจงใหกําลังพลและ
ครอบครัวทราบ และเขาใจในนโยบายประหยัดของผูบังคับบัญชา ตลอดจน
มาตรการตาง ๆ ท่ีหนวยไดกําหนด และใหมีการประชาสัมพันธ ใหเกิดผลใน
การปฏิบัติ เชน การจัดทําปายรณรงค/คําขวัญเพ่ือปลุกจิตสํานึกใหกําลังพล เปนตน 
 

๙. การใชโทรศัพท 
 ๙.๑ ลักษณะการใชงาน 

 

 
๑. กําหนดใหใชโทรศัพท 
โทรคมนาคม ทบ.เปน 
หลัก 
๒ .  ก า ร ใ ช โ ท ร ศั พ ท
พ้ื น ฐ า น ป ร ะ เ ภ ท  ค . 
(ทางไกลภายในประเทศ) 
เทาท่ีจําเปน 

 

 
- ดูเอกสาร  

 
- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  
ขอ ๒.๔.๑,๒.๔.๒,๒.๔.๓,
และ ๒.๔.๖ 

 
- ขอ ๒.๔.๑ ใหใชโทรศัพทระบบโครงขายหมายเลขรวมโทรคมนาคม ทบ. 
(๕ ตัว ทบ.) เปนหลักในการตดิตอราชการ โดยการกด/หมุนหมายเลข
ติดตอกนัโดยตรง 
- ขอ ๒.๔.๒ การติดตอกับหนวยงานอ่ืนนอก ทบ. ระบบ ๕ ตัว ทบ. 
 ๒.๔.๒.๑ การตดิตอกับหนวยงานท่ีใชโทรศัพทหมายเลข ๗ ตัว 
ระบบโทรคมนาคมทหาร (สส.ทหาร) 
 

 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๒๒ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ๒.๔.๒.๑.๑ ติดตอจากโทรศัพทหมายเลข ๕ ตวั กด/
หมุนรหัส “๐๘๕” ตามดวยหมายเลข ๗ ตวั สส.ทหาร 
  ๒.๔.๒.๑.๒ ติดตอจากโทรศัพทหมายเลข ๗ ตัว สส.
ทหาร กด/หมุนรหัส “๖๑” ตามดวยหมายเลข ๕ ตัว ทบ. 
 ๒.๔.๒.๒ การตดิตอหนวยงานท่ีใชโทรศัพท ๕ ตัว ทร. 
  ๒.๔.๒.๒.๑ ติดตอจาดโทรศัพทหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
กด/ หมุนรหัส “๐๘๓” ตามดวยหมายเลข ๕ ตัว ทร.  
  ๒.๔.๒.๒.๒ ติดตอจากโทรศัพทหมายเลข ๕ ตัว ทร. 
กด/หมุนรหัส “๘๖๗” ตามดวยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๓ การตดิตอกับหนวยงานท่ีใชโทรศัพทหมายเลข ๕ ตวั ทอ. 
  ๒.๔.๒.๓.๑ ติดตอจาดโทรศัพทหมายเลข ๕ ตัว ทบ.
กด/หมุนรหัส “๐๘๔” ตามดวยหมายเลข ๕ ตวั ทอ.   
  ๒.๔.๒.๓.๒ ติดตอจากโทรศัพทหมายเลข ๕ ตวั ทอ.
กด/ หมุนรหัส “๙๕” ตามดวยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
 ๒.๔.๒.๔ การติดตอหนวยงานท่ีใชโทรศัพท ๕ ตัว มหาดไทย (มท.) 
 ๒.๔.๒.๔.๑ ติดตอจากโทรศัพทหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
กด/หมุนรหัส “๐๘๕” ตามดวยหมายเลข ๕ ตวั มท. 
 ๒.๔.๒.๔.๒ ติดตอจากโทรศัพทหมายเลข ๕ ตวั มท. 
กด/ หมุนรหัส “๘๐๔” ตามดวยหมายเลข ๕ ตวั ทบ. 
  

 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๒๓ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

     ๒.๔.๒.๕ การติดตอกับหนวยงานท่ีใชหมายเลขภายในกรมราช
องครักษ (รอ.)  
  ๒.๔.๒.๕.๑ ติดตอจากโทรศัพทหมายเลข ๕ ตวั ทบ./
กด/ หมุนรหัส “๐๘๐” ตามดวยหมายเลข ๔ ตัว รอ. 
  ๒.๔.๒.๕.๒ ติดตอจากโทรศัพทหมายเลข ๔ ตวั รอ. 
กด/หมุนรหัส “๙๒” ตามดวยหมายเลข ๕ ตัว ทบ. 
 ๒.๔.๒.๖ การติดตอหนวยงานท่ีใชโทรศัพทของ บริษัท ทีโอที 
จํากัด มหาชน ผานระบบ DID : ระบบนี้อํานวยความสะดวกใหผูใชโทรศัพท
พ้ืนฐานของ บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน เรียกเขายังหมายเลขระบบ
โทรคมนาคม ทบ.(๕ ตัว ทบ.) ตั้งแต หมายเลข ๙๕๐๐๐-๙๘๙๙๙ ผูท่ีตองการ
ติดตอกับหมายเลขในกลุมนี้ ใหหมุน “๐๒๒๙๗” แลวตอดวย หมายเลข  
๔ ตัว หลัง หมายเลขท่ีตองการติดตอดวย เชน ติดตอกับหมายเลข ๙๖๑๔๓ 
ให กด/หมุน “๐-๒๒๙๗-๖๑๔๓” 

    - ขอ ๒.๔.๓ การใชโทรศัพทของบรษิัท ทีโอที จํากดั มหาชน ใหหนวยใช
เทาท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะโทรศัพทพ้ืนฐาน ประเภท ค.
(ทางไกลภายในประเทศ) หนวยใชจะตองมีการควบคุมและบันทึกการใชงาน 
โดยหลีกเล่ียงการใชโทรศัพทท่ีนานเกนิควร หรือเพ่ือการสวนตัว 
- ขอ ๒.๔.๖ การเช่ือมตอโทรสารและคอมพิวเตอร :  ควรเช่ือมตอกับ
โทรศัพททางทหารเปนหลัก หากจําเปนตองใชโทรศัพทของบริษัท ทีโอที 
จํากัด มหาชน ก็ใหจัดทําสวิตซโยกไปใชเปนครั้งคราวตามความจําเปน 
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๒๔ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๙.๒ การควบคุมและ
บันทึกการใชงาน 

๑. กําหนดใหมีบันทึกการ 
ใชโทรศัพทประจําวนั 
๒. มีมาตรการปองกันการ 
ใชโทรศัพทท่ีไมจําเปน 

- ดูเอกสาร - คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  
  ขอ ๒.๔.๔ และ ๒.๔.๕ 

- ขอ ๒.๔.๔ ใหมีมาตรการปองกันการใชโทรศัพทท่ีไมจําเปน 
- ขอ ๒.๔.๕ การกําหนดหมายเลขโทรศัพทในหนังสือราชการควรใช
หมายเลขของโทรศัพททางทหารเปนหลัก เพ่ือหนวยท่ีติดตอกลับจะได
ประหยัดคาใชจาย 

๑๐. การใชวัสดุเคร่ืองใช
สํานักงาน 
 ๑๐.๑ ลักษณะการใช 

 
 
๑. การใชวัสดุเครื่องใช 
สํานักงานประเภท เครื่อง 
เขียน แบบพิมพ กระดาษ  
อยางประหยัด 

๒. การจัดพิมพเอกสาร  
รายงานผลงานเทาท่ีจําเปน 
๓. การถายสําเนาเอกสาร 
ใหใชเทาท่ีจําเปนและ 
ใหใชกระดาษท้ัง ๒ หนา 
 

 
 
- ดูเอกสาร 
-ดูดวยสายตา 

 
 
- คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  
  ขอ ๒.๕.๑,๒.๕.๒ และ    
  ๒.๕.๓ 

 
 
- ขอ ๒.๕.๑ ใหใชวัสดุประจําสํานักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ
กระดาษ อยางประหยัด ตรงตามประเภทของงาน 
- ขอ ๒.๕.๒ การจัดพิมพเอกสาร รายงาน ผลงาน ใหจัดทําเทาท่ีจําเปน และ
พิจารณาเก็บขอมูล สงขอมูลและการรายงานขอมูล ดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส แทนจัดพิมพเปนเอกสาร 
- ขอ ๒.๕.๓ การถายเอกสารใหใชเทาท่ีจําเปน และใหใชกระดาษ ท้ัง ๒ หนา 

 
 
 
 



หลักฐานการตรวจประจําป เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน                                หนา ๒๕ ใน ๒๑  หนา 
 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๑๐.๒ เจาหนาท่ี
รับผิดชอบ 

๑.  กําหนดเจาหนาท่ี 
ชัดเจน 
๒. มาตรการในการ 
ตรวจสอบ 

- ดูเอกสาร - คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒  
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  
  ขอ ๒.๕.๔ 

- ขอ ๒.๕.๔ ใหกําหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการบันทึกการใช
วัสดุประจําสํานักงาน ประเภทตาง ๆ เพ่ือเปนมาตรการในการตรวจสอบ 

๑๐.๓ การรณรงค/สราง
จิตสํานักในการประหยดั 
ใหแกกําลังพลและ
ครอบครัว 

๑. จัดใหมีการอบรมช้ีแจง  
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
และการประชาสัมพันธ 
๒. จัดกจิกรรมเพ่ือ 
รณรงคประหยัดการใช 
ภายในหนวย 

- ดูเอกสาร - คําส่ังกองทัพบก  
  ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ 
  ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  
  เรื่อง มาตรการประหยดั 
  ในกองทัพบก  
  ขอ ๒.๖.๓ 

- ขอ ๒.๖.๓   ใหผูบังคับหนวยจดัใหมีการอบรมช้ีแจงใหกาํลังพลและ
ครอบครัวทราบและเขาใจนโยบายประหยัดของผูบังคับบัญชา ตลอดจน
มาตรการตาง ๆ ท่ีหนวยไดกําหนดและใหมีการประชาสัมพันธ ใหเกิดผลใน
การปฏิบัติ เชน การจัดทําปายรณรงค/คําขวัญ เพ่ือปลูกจดิสํานึกใหกําลังพล 
เปนตน 

 


