รายงาน
รายงาน

รอบ ๙ เดือน ต.ค.๕๘ – มิ.ย.๕๙
รอบ ๑๒ เดือน ก.ค. – ก.ย.๕๙

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการประหยัดน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตัวชี้วัดที่ ๕ : การประหยัดน้า
หน่วยงาน กองกฎหมาย
(๑) การแต่งตั้งคณะทางานประหยัดน้า
คาสั่งที่
/๒๕๕๙ ลงวันที่
ก.ค.๕๙
(๒) การจัดทาแผนการประหยัดน้า
คาสั่งที่
/๒๕๕๙ ลงวันที่
ก.ค.๕๙
เดือน

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวมใช้น้า

(๓) การใช้น้าเฉลี่ยราย
(๓) จานวนบุคลากรปี ๒๕๕๗
เดือน (ลบ.ม.)
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๙
บุคลากร
บุคลากร
ภายในหน่วย
ภายนอกที่มา
ใช้บริการ
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
-

หมายเหตุ

(๓) จานวนบุคลากรปี ๒๕๕๙
หมายเหตุ
บุคลากร
ภายในหน่วย
๘๘
๘๘
๘๘
๘๘
๑๐๖
๑๐๖
๑๐๖
๑๐๕
๑๐๗

บุคลากร
ภายนอกที่มา
ใช้บริการ
-

ใช้น้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
หลายหน่วย
ภายในอาคาร ๑
ตร.

(๑) ๑ คะแนน
ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง
ผู้รายงาน
(๒) ๒ คะแนน
( นพวัลย์ โพธิ์แก้ว )
(๓) ๓ คะแนน
ตาแหน่ง
สว.ฝอ.กม.
คะแนน ๔ และ ๕ หน่วยมีการลดใช้น้าร้อยละ ๕ ถึง ร้อยละ ๑๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๕ ๓๖๕๙
* สาหรับหน่วยงานที่ใช้อาคารร่วมกับหน่วยงานอื่นกรุณาระบุชื่อหน่วยงานร่วม

คาสั่ง กองกฎหมาย สานักงานกฎหมายและคดี
ที่ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย
------------------------------มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการประห ยัดน้าใน
หน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอ ในการขอ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้าอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใช้น้าของปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๗ และรายงานผลกา รประหยัดน้าส่งให้กรมทรัพยากรน้าทุกเดือนเป็น
การช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้า สร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการลดปริมาณการใช้น้า
และปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และกากับดูแลการใช้น้า ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนว
ทางการประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐที่กาหนด จึงแต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย ดังนี้
๑. รองผู้บังคับการ กองกฎหมาย
เป็นประธานคณะทางาน
( รับผิดชอบกากับบริหารราชการของฝ่ายอานวยการ )
๒. ผู้กากับการในสังกัดกองกฎหมาย
เป็นคณะทางาน
๓. ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ กองกฎหมาย
เป็นคณะทางาน/เลขานุการ
๔. รองผู้กากับการฝ่ายอานวยการ กองกฎหมาย
เป็นคณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. สารวัตรฝ่ายอานวยการ กองกฎหมาย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และกากับดูแลการใช้น้าของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประหยัดน้าที่กาหนด
๒) รณรงค์สร้างจิตสานึกในการประหยัดน้า และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกอง
กฎหมาย
๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
พลตารวจตรี
( โฆษิต ปิยเจริญ )
ผู้บังคับการกองกฎหมาย สานักงานกฎหมายและคดี

แผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย
-----------------------------------------

ที่มาและเหตุผลความจ้าเป็น
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการประหยัดน้าใน
หน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอ ในการขอ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้าอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใช้น้าของปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๗ และรายงานผลการประหยัดน้าส่งให้กรมทรัพยาก รน้าทุกเดือนเป็น
การช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้า สร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการลดปริมาณการใช้น้า
และปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
กองกฎหมาย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการขาดแคลนน้า รวมทั้งยังให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล และของสานักงานตารวจแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้สามารถลดปริมาณการใช้
น้าลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้าของปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน กองกฎหมาย จึงได้จัดทาแ ผนการปฏิบัติการประหยัดน้า เพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง
ค่านิยม สร้างความตระหนัก และความร่วมมือจากข้าราชการตารวจในสังกัดกองกฎหมายดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประหยัดน้า และติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้า
ที่เกิดจากการใช้น้าอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดปริมาณการใช้น้าลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้าของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสาคัญในการประหยัดน้า ของข้าราชการตารวจใน
สังกัด
๓. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้าอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดของ
ข้าราชการตารวจในสังกัด

เป้าหมาย
กองกฎหมาย ลดปริมาณการใช้น้าลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้าของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แนวทางในการด้าเนินการ
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
จึงได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการไว้ ดังนี้
แนวทางที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้าอย่างเป็นระบบของกองกฎหมาย
๑.๑ จัดตั้งคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี และสานักงานตารวจแห่งชาติ
๑.๒ จัดทาแผนปฏิบัติการประหยัดน้า

๑.๓ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกอง
กฎหมาย
แนวทางที่ ๒ การรณรงค์สร้างจิตสานึกในการประหยัดน้า
กองกฎหมาย จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้างความเข้าใจเพื่อให้
ข้าราชการตารวจในสังกัดมีจิตสานึกในการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการลด
การสูญเสียน้าที่ไม่จาเป็น
แนวทางที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย
๓.๑ ให้แต่ละ กก. ในสังกัด ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติตามแผนการประหยัดน้า
ของกองกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓.๒ จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้า ตามแบบฟอร์มที่
กาหนดส่งให้ กมค. ภายในกาหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การดาเนินการตามแนวทางประหยัดน้า ในหน่วยงานภาครัฐ และแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของ
กองกฎหมาย มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้น้าลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
การใช้น้าของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๒. ข้าราชการตารวจในสังกัดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการประหยัดน้ามากขึ้น
๓. เกิดการปลูกฝังค่านิยมการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า
๔. ลดความต้องการใช้น้าในภาพรวม สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้าในระยะยาว

แผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ
แนวทางที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้าอย่างเป็นระบบของกองกฎหมาย
มาตรการ :
๑.๑ กองกฎหมาย จัดตั้งคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้า เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากข้าราชการ
ตารวจในสังกัด
๑.๒ กาหนดมาตรการและแนวทางการลดปริมาณการใช้น้า
๑.๒.๑ สารวจตรวจสอบการรัว่ ไหลของน้าอย่างง่าย เพื่อลดการสูญเสียน้าอย่างเปล่าประโยชน์ โดย
๑) ตรวจสอบท่อน้ารั่วภายในหน่วยงาน ด้วยการปิดก๊อกน้าทุกตัวภายในเวลาหลังจากที่ทุกคนกลับบ้าน
แล้ว หากพบท่อน้ารั่วให้ช่างมาตรวจสอบและแก้ไขทันที
๒) ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยให้ลองหยดสีผสมอาหารลงไปในถังพักน้า แล้วสังเกตุ
คอห่าน หากมีน้าสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการซ่อมแซม
๑.๒.๒ รณรงค์สร้างจิตสานึกในการประหยัดน้า เช่น
๑) ไม่เปิดน้าให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้าเพราะจะสูญเสีย น้าโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลาย ๆ ลิตร
๒) ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก เพราะจะสูญเสียน้าปริมาณมากจากการ
ชักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ
๑.๒.๓ ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว
ทาให้สิ้นเปลืองน้ามากกว่า แต่การล้างมือด้วยสบู่เหลวที่เข้มข้น ก็จะใช้น้ามากกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น
๑.๒.๔ ไม่ทิ้งน้าดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด อาจนาไปใช้ รดน้าต้นไม้ ใช้ชาระพื้นผิว หรือ ใช้ชาระ
ความสะอาดสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
๑.๒.๕ ควรใช้เหยือกน้ากับแก้วเปล่าในการบริการน้าดื่ม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน้าดื่มเอง และควรดื่มให้หมด
ทุกครั้ง
๑.๒.๖ ล้างจานในภาชนะที่ขังน้าไว้ จะประหยัดน้าได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้าไหลจากก๊อก
ตลอดเวลา
๑.๒.๗ การล้างรถยนต์
๑) ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้าให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างรถ เพราะจะใช้น้ามากถึง ๔๐๐ ลิตร แต่ถ้าล้าง
ด้วยน้าและฟองน้าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้า จะลดการใช้น้าได้มากถึง ๓๐๐ ลิตร ต่อการล้างหนึ่งครั้ง
๒) ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะจะสิ้นเปลืองน้าแล้ว ยังทาให้เกิดสนิมตัวถังได้ด้วย
๑.๒.๘ การรดน้าต้นไม้
๑) ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้าต้นไม้แทนการฉีดด้วยสายยาง จะช่วยประหยัดน้าได้มากกว่า
๒) ไม่ควรรดน้าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้าจะระเหยหมดไปเปล่า ๆ แต่ควรรดน้าต้นไม้ในตอนเช้าที่
อากาศยังเย็นอยู่ ซึ่งการระเหยจะต่ากว่า ช่วยให้ประหยัดน้าได้มาก

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ
๑.๒.๙ นาหลักการ ๓ R การลดใช้น้า (Reduce) การใช้น้า (Reuse) การนากลับมาใช้ไหม่ (Recycle) มาปรับใช้
ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน
แนวทางที่ ๒ การรณรงค์สร้างจิตสานึกในการประหยัดน้า
มาตรการ :
๒.๑ จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้างความเข้าใจ ให้ข้าราชการตารวจในสังกัดมีจิตสานึกในการใช้น้า
อย่างรู้คุณค่า รวมถึงการเสริมสร้างบทบาท การมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียน้าที่ไม่จาเป็น
๑) จัดตั้ง “คณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้า” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรทุก
ระดับและทุกฝ่าย
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการประหยัดน้า
๓) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้า
๔) จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้าภายในหน่วยงาน
๕) ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดน้าผ่าน Website ของหน่วยงาน
๖) รณรงค์ให้มีการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่ใช้น้าต่าง ๆ
แนวทางที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย
มาตรการ :
๓.๑ ให้คณะทางานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมาย ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการ
ดาเนินงาน
๑) ให้บุคลากรทุกหน่วยในสังกัดกองกฎหมาย ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกองกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
๒) พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๒ การรายงานผลและการติดตามประเมินผล
- จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้า ตามแบบฟอร์มที่กาหนดส่งให้ กมค. ภายใน
กาหนด

