
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาตามแผน สถานการณ์ปัจจุบัน  เป้าหมาย กิจกรรมท่ีด าเนินการ
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย
ภาพรวมระดับกรม
1. การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภาพรวม 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62 มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณก่อน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าไฟฟ้า  1. การลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าไฟฟ้า
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  ร้อยละ 10 ของค่าไฟฟ้า ในช่วง  ด าเนินการตามแนวทางการประหยัดพลังงานของ ตร. (ด้านไฟฟ้า)

ระยะเวลาตามแผน 1 เม.ย. -  เดียวกับปีงบประมาณก่อน  1. ไฟฟ้าแสงสว่าง
30 ก.ย. 61 เท่ากับ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เป็น        1.1 ห้องท างาน
671,492,714.63 บาท  จ านวนเงิน 67,149,271.46 บาท             1.1.1 ในวันท าการ เปิดไฟระหว่างการปฏิบัติงาน และวันหยุดราชการ ให้เปิด

เฉพาะท่ีจ าเป็น
             1.1.2 ปิดไฟช่วงพัก 12.00 - 13.00 น.
             1.1.3 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท้ังในวันราชการหรือวันหยุดราชการ ให้ปิด
ไฟ 2 ใน 3 ของจ านวนหลอดไฟท่ีใช้ท้ังหมด
             1.1.4 ไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องท างาน ให้เปิดเฉพาะช่วงท่ีเจ้าหน้าท่ีท างานอยู่ 
หากไม่มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ในห้อง ก่อนออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างท้ังหมด

             1.1.5 ปิดไฟดวงท่ีไม่ใช้งาน และไฟฟ้าดวงท่ีไม่จ าเป็นหรือลดจ านวนหลอดไฟใน
บริเวณท่ีอาศัยแสงธรรมชาติได้
             1.1.6 ปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น การเลือกใช้หลอดไฟฟ้า
ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กชนิดการ
สูญเสียต่ าแทนบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา

              1.1.7 ให้ส ารวจหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ หากช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ทันที
              1.1.8 แยกสวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพ่ือให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์
แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นแทนการใช้หน่ึงสวิทซ์ควบคุมหลอด
แสงสว่างจ านวนมาก

       1.2 ห้องประชุม
             1.2.1 เปิดไฟเฉพาะช่วงการประชุม
             1.2.2 เลือกขนาดห้องประชุมให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าประชุม
             1.2.3 เม่ือเลิกประชุมให้ปิดสวิทซ์ทันที

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายภาพรวม ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณีลดค่าใช้จ่าย ประเภทค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าน  าประปาและน  าบาดาล) 

 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 2. เคร่ืองปรับอากาศ
      2.1 ห้องท างาน
             2.1.1 วันท าการเปิด - ปิด ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. และปิดช่วงพักเวลา 
12.00 - 13.00 น.
             2.1.2 ถ้าไม่อยู่ในห้องมากกว่า 1 ช่ัวโมง ควรปิดเคร่ืองปรับอากาศ
             2.1.3 ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมท่ี  25 - 26 องศา (การลด
อุณหภูมิลงทุก 1 องศา จะส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้าเพ่ิม 10 % ของเคร่ืองปรับอากาศแต่ละ
เคร่ือง)

             2.1.4 ให้ดูแลการเปิด - ปิดประตู หน้าต่าง ห้องท่ีติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ไม่ให้
เปิดค้างไว้
             2.1.5 ปิดพัดลมระบายอากาศ เม่ือไม่มีใครอยู่ในห้องหลังเลิกงานและวันหยุด

             2.1.6 ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศในส านักงานเท่ากันเพ่ือให้เคร่ืองปรับอากาศ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากัน
      2.2 ห้องประชุม
             2.2.1 เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเร่ิมประชุมประมาณ 10 - 15 นาที และปิด
เคร่ืองปรับอากาศทันทีเม่ือเลิกการประชุม
 3. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส านักงาน
    3.1 ให้ถอดปล๊ักหลังเลิกงาน หรือเม่ือเลิกการใช้งาน
    3.2 การใช้กระติกน้ าร้อน ถอดปล๊ักให้เร็วข้ึน 1 ช่ัวโมงต่อวัน หรือไม่ควรเสียบปล๊ัก
ตลอดเวลา ถ้าไม่ต้องการใช้น้ าร้อนแล้ว
    3.3 ควรติดต้ังตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพ่ือให้อากาศถ่ายเท และช่วย
ระบายความร้อนได้ดี และควรต้ังอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน หรือ ถูกแสงแดด

    3.4 การต้ัง สกรีนเซฟเวอร์ (Screen Saver) ไม่ได้ช่วยการประหยัดพลังงาน แต่มีไว้เพ่ือ
รักษาคุณภาพของจอภาพ
    3.5 ปิดจอภาพทุกคร้ัง เม่ือไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที
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    3.6 เคร่ืองถ่ายเอกสารเม่ือเลิกใช้งานแล้ว กดปุ่มพัก (standby mode) และหากเคร่ือง
ถ่ายเอกสารมีระบบปิดเคร่ืองอัตโนมัติ (Auto power off) ควรต้ังเวลาหน่วง 30 นาที ก่อน
เข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน

    3.7 ถ่ายเอกสารเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน
    3.8 ไม่วางเคร่ืองถ่ายเอกสารไว้ในห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ
 4. การใช้ลิฟท์
    4.1 ในการใช้ลิฟท์แต่ละคร้ัง ควรค านึงถึงความส้ินเปลืองพลังงาน
    4.2 แสดงรายละเอียดช้ันท่ีต้ังของหน่วยงานในอาคาร พร้อมเลขช้ันท่ีชัดเจน ท่ีสามารถ
มองเห็นได้ง่าย เช่น หน้าประตูก่อนเข้าลิฟท์และภายในลิฟท์ ซ่ึงจะช่วยลดการเดินหลงช้ัน
และลดการใช้ลิฟท์ท่ีไม่จ าเป็น

    4.3 ไม่ควรกดลิฟท์ ข้ึน ลง พร้อมกัน หากต้องการข้ึนให้กดข้ึน หากต้องการลงให้กดลง

    4.4 รณรงค์ให้มีการเดินข้ึน - ลง บันได แทนการใช้ลิฟท์
 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน
    1. ควรจัดต้ัง "คณะท างานลดใช้พลังงาน" ข้ึน เพ่ือสร้างความตระหนักและความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย
    2. ด าเนินการตามแนวทางการประหยัดพลังงาน
    3. ให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลการเปิด - ปิด ไฟฟ้า , เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด
    4. ให้จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน
    5. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันช้ีแจง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึก ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด
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2. การประหยัดค่าน้ าประปาและ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62 มีการใช้น้ าประปาและน้ าบาดาลใน  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายประเภท  2. การลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าน  าประปาและน  าบาดาล
น้ าบาดาล ปีงบประมาณก่อน (ปีงบประมาณ  ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล       2.1 ส ารวจการร่ัวไหลของน้ าเพ่ือลดการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์ โดย

พ.ศ. 2561) ระยะเวลาตามแผน  ร้อยละ 5 ของค่าน้ าประปาและ               2.1.1 ตรวจสอบท่อน้ าร่ัวภายในหน่วยงาน
1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 เท่ากับ  น้ าบาดาล ในช่วงเดียวกับ               2.1.2 ตรวจสอบก๊อกน้ าว่ามีช้ินส่วนช ารุด ร่ัวซึมหรือไม่
60,590,669.35 บาท  ปีงบประมาณก่อน (ปีงบประมาณ               2.1.3 ตรวจสอบเคร่ืองใช้สุขภัณฑ์ว่ามีจุดร่ัวซึมหรือไม่

 พ.ศ. 2561) เป็นจ านวนเงิน               2.1.4 แจ้งซ่อมแซมทันทีเม่ือพบการช ารุดของอุปกรณ์
 3,029,533.47 บาท       2.2 ให้มีการรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด ด้วยวิธีการต่อไปน้ี

              2.2.1 ไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า
              2.2.2 การบ้วนปากหรือแปรงฟันควรใช้ภาชนะรองน้ าแทนการเปิดน้ าไหล
ตลอดเวลา
              2.2.3 การล้างผักหรือผลไม้ ให้ใช้ภาชนะรองน้ าเท่าท่ีจ าเป็น ล้างผักหรือผลไม้ได้
สะอาดและประหยัดกว่าการเปิดน้ าล้างจากก๊อกน้ าโดยตรงและถ้าเป็นภาชนะท่ียกได้ง่าย ก็
ให้น าน้ าไปรดต้นไม้ได้ด้วย

              2.2.4 การล้างถ้วยชามภาชนะ ให้ใช้กระดาษหรือกระดาษช าระเช็ดคราบสกปรก
ออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในภาชนะท่ีรองน้ าไว้ จะท าให้ประหยัดน้ าได้มากกว่าการล้างด้วย
วิธีการปล่อยน้ าไหลออกจากก๊อกน้ า

              2.2.5 การล้างมือ ให้ใช้สบู่เหลวแทนการใช้สบู่ก้อน เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือ
จะใช้เวลามากกว่าสบู่เหลว  และท าให้ส้ินเปลืองน้ ามากกว่า
              2.2.6 การท าความสะอาดพ้ืน ให้ใช้ภาชนะรองน้ า ซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ 
ก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ห้ามใช้สายยางฉีดล้างท าความสะอาดอุปกรณ์โดยตรง
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การรายงานผล
      ให้หน่วยงานผู้เบิกทุกหน่วย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GFMIS 
ค่าใช้จ่ายประเภทค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปาและน้ าบาดาลของหน่วยงาน โดยเม่ือตรวจสอบ
ถูกต้องแล้ว ให้แจ้งยืนยันให้ ตร. (ผ่าน กช.) ทราบทุกไตรมาส ระยะเวลาการรายงาน ดังน้ี

        - ไตรมาสท่ี 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62) ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 
16 ก.ค. 62
        - ไตรมาสท่ี 4  (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 62) ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 
16 ต.ค 62
จัดส่งทาง E-mail : costing_3@hotmail.com หรือกระดาษ
หมายเหตุ  เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายประเภทค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 
จากระบบ GFMIS

   (ค าส่ังงาน ZGL_MVT_MONTH  จากเคร่ือง GFMIS Terminal)
   (ค าส่ังงาน G12C จาก Web online)


