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ค่าใช้จ่าย สถานะปัจจุบัน
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1. การประหยัดการใช้ไฟฟ้า มีการใช้ไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5
มาตรการ : ในปีงบประมาณก่อน พ.ศ.2563 (เม.ย.63 - ก.ย.63) ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ.2563 (เม.ย.63 - ก.ย.63)

1. ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นเงิน 743,851,467.89 บาท คิดเป็นเงินท่ีลดได้ 37,192,573.39 บาท
1.1 ห้องท างาน

1.1.1 ในวันท าการ เปิดไฟระหว่างการปฏิบัติงาน และวันหยุดราชการ ให้เปิดเฉพาะท่ีจ าเป็น
1.1.2 ปิดไฟช่วงพัก 12.00 - 13.00 น.
1.1.3 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท้ังในวันราชการหรือวันหยุดราชการ ให้ปิดไฟ 2 ใน 3 ของจ านวน
หลอดไฟท่ีใช้ท้ังหมด

1.1.4 ไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องท างาน ให้เปิดเฉพาะช่วงท่ีเจ้าหน้าท่ีท างานอยู่ หากไม่มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ในห้อง 
ก่อนออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างท้ังหมด

1.1.5 ปิดไฟดวงท่ีไม่ใช้งานและไฟฟ้าดวงท่ีไม่จ าเป็นหรือลดจ านวนหลอดไฟในบริเวณท่ีอาศัยแสงธรรมชาติได้
1.1.6 ปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ
แบบแอลอีดี (LED) ซ่ึงประหยัดพลังงานได้ถึง 90% เม่ือเทียบกับหลอดไฟแบบหลอดไส้ ประหยัดพลังงาน
มากกว่าหลอดตะเกียบถึง 40%

1.1.7 ให้ส ารวจหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ หากช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที
1.1.8 แยกสวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพ่ือให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความจ าเป็นแทนการใช้หน่ึงสวิทซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก

1.2 ห้องประชุม
1.2.1 เปิดไฟเฉพาะช่วงการประชุม
1.2.2 เลือกขนาดห้องประชุมให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าประชุม
1.2.3 เม่ือเลิกประชุมให้ปิดสวิทซ์ทันที

เร่ืองท่ี 4.1.4 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จ านวน 2 เร่ือง อ้างอิงตามข้อ 4.1.2

รหัสหน่วยงาน 2507 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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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 (การลดอุณหภูมิลงทุก 1 องศา 
จะส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้าเพ่ิม 10% ของเคร่ืองปรับอากาศแต่ละเคร่ือง)

2.1.4 ให้ดูแลการเปิด - ปิดประตู หน้าต่าง ห้องท่ีติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ไม่ให้เปิดค้างไว้
2.1.5 ปิดพัดลมระบายอากาศ เม่ือไม่มีใครอยู่ในห้องหลังเลิกงานและวันหยุด
2.1.6 ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศในส านักงานเท่ากันเพ่ือให้เคร่ืองปรับอากาศท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ห้องประชุม
2.2.1 เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเร่ิมประชุมประมาณ 10 - 15 นาที และปิดเคร่ืองปรับอากาศทันที
เม่ือเลิกการประชุม

3. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส านักงาน
3.1 ให้ถอดปล๊ักหลังเลิกงาน หรือเม่ือเลิกการใช้งาน
3.2 การใช้กระติกน้ าร้อน ถอดปล๊ักให้เร็วข้ึน 1 ช่ัวโมงต่อวัน หรือไม่ควรเสียบปล๊ักตลอดเวลา ถ้าไม่ต้องการ
ใช้น้ าร้อนแล้ว

3.3 ควรติดต้ังตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพ่ือให้อากาศถ่ายเท และช่วยระบายความร้อนได้ดี 
และควรต้ังอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน หรือ ถูกแสงแดด

3.4 ปิดจอภาพทุกคร้ัง เม่ือไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที
3.5 เคร่ืองถ่ายเอกสารเม่ือเลิกใช้งานแล้ว กดปุ่มพัก (standby mode) และหากเคร่ืองถ่ายเอกสารมีระบบปิดเคร่ือง
อัตโนมัติ (Auto power off) ควรต้ังเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน

3.6 ถ่ายเอกสารเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน
3.7 ไม่วางเคร่ืองถ่ายเอกสารไว้ในห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ

4. การใช้ลิฟท์
4.1 ในการใช้ลิฟท์แต่ละคร้ัง ควรค านึงถึงความส้ินเปลืองพลังงาน
4.2 แสดงรายละเอียดช้ันท่ีต้ังของหน่วยงานในอาคาร พร้อมเลขช้ันท่ีชัดเจน ท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย 
เช่น หน้าประตูก่อนเข้าลิฟท์และภายในลิฟท์ ซ่ึงจะช่วยลดการเดินหลงช้ันและลดการใช้ลิฟท์ท่ีไม่จ าเป็น

4.3 ไม่ควรกดลิฟท์ ข้ึน ลง พร้อมกัน หากต้องการข้ึนให้กดข้ึน หากต้องการลงให้กดลง
4.4 รณรงค์ให้มีการเดินข้ึน - ลง บันได แทนการใช้ลิฟท์
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การรณรงค์ประหยัดพลังงาน
1. สร้างความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด
2. ด าเนินการตามแนวทางการประหยัดพลังงาน
3. มีเจ้าหน้าท่ีดูแลการเปิด - ปิด ไฟฟ้า, เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตามช่วงระยะเวลา
ท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด

4. ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน
5. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันช้ีแจง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึก ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด

2. การประหยัดการใช้น้ าประปาและน้ าบาดาล มีการใช้น้ าประปาและน้ าบาดาล ลดค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล ร้อยละ 5
มาตรการ : ในปีงบประมาณก่อน พ.ศ.2563 (เม.ย.63 - ก.ย.63) ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ.2563 (เม.ย.63 - ก.ย.63)

2.1 ส ารวจการร่ัวไหลของน้ าเพ่ือลดการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์ โดย เป็นเงิน 63,633,842.58 บาท คิดเป็นเงินท่ีลดได้ 3,181,692.13 บาท
2.1.1 ตรวจสอบท่อน้ าร่ัวภายในหน่วยงาน
2.1.2 ตรวจสอบก๊อกน้ าว่ามีช้ินส่วนช ารุด ร่ัวซึมหรือไม่
2.1.3 ตรวจสอบเคร่ืองใช้สุขภัณฑ์ว่ามีจุดร่ัวซึมหรือไม่
2.1.4 แจ้งซ่อมแซมทันทีเม่ือพบการช ารุดของอุปกรณ์

2.2 ให้มีการรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด ด้วยวิธีการต่อไปน้ี
2.2.1 ไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า
2.2.2 การบ้วนปากหรือแปรงฟันควรใช้ภาชนะรองน้ าแทนการเปิดน้ าไหลตลอดเวลา
2.2.3 การล้างผักหรือผลไม้ ให้ใช้ภาชนะรองน้ าเท่าท่ีจ าเป็น ล้างผักหรือผลไม้ได้สะอาดและประหยัดกว่า
การเปิดน้ าล้างจากก๊อกน้ าโดยตรงและถ้าเป็นภาชนะท่ียกได้ง่าย ก็ให้น าน้ าไปรดต้นไม้ได้ด้วย

2.2.4 การล้างถ้วยชามภาชนะ ให้ใช้กระดาษหรือกระดาษช าระเช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วล้างพร้อมกัน
ในภาชนะท่ีรองน้ าไว้จะท าให้ประหยัดน้ าได้มากกว่าการล้างด้วยวิธีการปล่อยน้ าไหลออกจากก๊อกน้ า

2.2.5 การล้างมือ ให้ใช้สบู่เหลวแทนการใช้สบู่ก้อน เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าสบู่เหลว
และท าให้ส้ินเปลืองน้ ามากกว่า

2.2.6 การท าความสะอาดพ้ืน ให้ใช้ภาชนะรองน้ า ซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ ก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ห้ามใช้
สายยางฉีดล้างท าความสะอาดอุปกรณ์โดยตรง


	2.แผนเพิ่ม 64

