แผนปฏิบัติการประหยัดน้า
กองบังคับการอ้านวยการ กองบัญชาการศึกษา

คณะทำงำนปฏิบัติกำรประหยัดนำ
กองบังคับกำรอำนวยกำร

แผนปฏิบัติการประหยัดนา้
กองบังคับการอานวยการ
-------------------------------------

ที่มาและเหตุผลความจ้าเป็น
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ.2558 เห็นชอบแนวทำงกำรประหยัดนำ
ในหน่วยงำนภำครัฐ โดยให้ลดกำรใช้นำลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมำณกำรใช้นำของปีงบประมำณ
พ.ศ.2557 ตำมที่กรมทรัพยำกรนำในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรนำแห่งชำติเสนอ
กองบังคับกำรอำนวยกำร ในฐำนะเป็นหน่วยงำนรำชกำร ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของปัญหำ
กำรที่ประเทศไทยต้องเผชิญภำวะขำดแคลนนำในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ เกิดกำรขำดแคลนนำในภำคเกษตรกรรม บำง
พืนที่เริ่มขำดแคลนนำดิบเพื่อผลิตนำประปำ และต้องควบคุมปริมำณนำเพื่อรักษำระบบนิเวศ และกำรผลักดั น
น ำเค็ ม ดั งนั น กองบั งคั บ กำรอ ำนวยกำร จึ งได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรประหยั ด น ำในหน่ ว ยงำนกองบั งคั บ กำร
อำนวยกำร เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดกองบังคับกำรอำนวยกำรนำไปเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่สำมำรถปฏิบัติได้ง่ำย
ในกำรประหยัดนำ ซึ่งจะช่วยบรรเทำปัญหำวิกฤติกำรขำดแคลนนำ รวมถึงเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมร่วมกันในกำรใช้
นำอย่ำงมีประสิทธิภำพและรู้คุณค่ำ รวมถึงช่วยลดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรใช้นำอย่ำงไม่เหมำะสมได้อีกด้วย ดังนัน
ในกำรลดใช้ น ำลงอย่ ำงน้ อ ยร้ อ ยละ 10 จะต้ องอำศั ยควำมร่ว มมื อร่ว มใจของบุ ค ลำกรภำยในกองบั งคับ กำร
อำนวยกำร เพื่อลดกำรใช้นำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดและให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรใช้นำของกองบังคับกำรอำนวยกำร ในกำรประหยัดนำโดยกำรลด
ปริมำณกำรใช้นำลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณกำรใช้นำของปีงบประมำณ พ.ศ.2557
2. เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรใช้นำของบุคลำกรในทุกระดับ
3. เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้นำอย่ำงมีประสิทธิภำพและรู้คุณค่ำ ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดกองบังคับกำรอำนวยกำร ช่วยลดค่ำสำธำรณูปโภคด้ำนกำรใช้นำลง
อย่ำงคุ้มค่ำ
เป้าหมาย
กองบังคับกำรอำนวยกำร ลดกำรใช้นำลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณกำรใช้นำ
ของปีงบประมำณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมในกำรใช้นำอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ อย่ำงรู้คุณค่ำ
กลยุทธ์ในการด้าเนินงาน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประหยัดนำของกองบังคับกำรอำนวยกำร บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนไว้ ดังนี
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าของกองบังคับกำรอำนวยกำร
แนวทางด้าเนินการ
1. จัดตังคณะทำงำนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรประหยัดนำให้เป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ และนโยบำย
ผู้บัญชำกำรศึกษำ
/2.กำหนดมำตรกำร...
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กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

2. กำหนดมำตรกำร แนวทำงกำรประหยัดนำ ที่ส่งผลให้กำรใช้นำลดลง
3. กำรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้นำที่ชำรุด ให้เป็นอุปกรณ์ที่
ประหยัดนำแทน
4. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประหยัดนำใน
หน่วยงำนทุกเดือน
การสร้างจิตส้านกกและสงงเสริมการมีสงวนรงวมของบุคลากรให้มีการประหยัดน้า
แนวทางด้าเนินการ
1. ประชำสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงำนในกำรประหยัดนำ
ให้ทรำบทั่วกันอย่ำงต่อเนื่อง
2. ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชันชีแจง เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดนำที่กำหนด
โดยเคร่งครัด
การติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของกองบังคับกำรอำนวยกำร
แนวทางด้าเนินการ
1. ให้หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนในสังกัด ควบคุม กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรภำยในหน่วยงำน
1.1 ให้ บุ ค ลำกรภำยในหน่ ว ยงำนทุ ก หน่ ว ยในสั ง กั ด ปฏิ บั ติ ต ำม
แผนกำรดำเนินงำนของหน่วยอย่ำงเคร่งครัด
1.2 พิจำรณำปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในกำรดำเนินงำนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ให้ ผู้ ดู แลรับ ผิ ดชอบกำรปฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำรประหยั ดน ำทุ ก
หน่วยในสังกัด มีหน้ำที่ตรวจสอบ กำกับ สั่งกำรผู้ปฏิบัติงำนใน
พืนที่ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดนำอย่ำงเคร่งครัด
2. กำรรำยงำนผลและกำรติดตำมประเมินผล
- จัดทำรำยงำนผลดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประหยัดนำในหน่วยงำน
ส่งให้ บก.อก.(ผ่ำน ฝอ.3 บก.อก.) ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน

ผลที่คาดวงาจะได้รับ
กำรดำเนิ น กำรตำมมำตรกำรประหยัดนำของกองบังคับกำรอำนวยกำรมีป ระสิ ทธิภ ำพ โดยมี
เป้ำหมำยลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 จำกปริมำณกำรใช้นำ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณกำรใช้นำของปีงบประมำณ
พ.ศ.2557

แผนปฏิบัติการประหยัดนา้ กองบังคับการอ้านวยการ
กลยุทธ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าประปาของกองบังคับการอ้านวยการ
แนวทางดาเนินการ
1. แต่งตั้ง “คณะท้ำงำนปฏิบั ติกำรประหยัดน้้ำ ” ของกองบังคับกำรอ้ำนวยกำร เพื่อ
จัดท้ำแผนปฏิบัติกำรลดใช้น้ำให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี นโยบำยของผู้บัญชำกำร
ต้ำรวจแห่งชำติ และนโยบำยของ ผู้บัญชำกำรศึกษำ รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักและ
ควำมร่วมมือจำกข้ำรำชกำรต้ำรวจทุกระดับเพื่อสะท้อนถึงกำรให้ควำมส้ำคัญของกำร
ประหยัดน้้ำในหน่วยงำน
2. ก้ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรประหยัดน้้ำ ที่ส่งผลกำรใช้น้ำลดลง โดยให้จัดท้ำ
แผนปฏิบัติกำรประหยัดน้้ำของหน่วย
2.1 แนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรประหยัดน้้ำระยะสั้น
2.1.1 ส้ำรวจตรวจสอบกำรรั่วไหลของน้้ำอย่ำงง่ำย เพื่อลดกำรสูญเสียน้้ำอย่ำง
เปล่ำประโยชน์ โดย
ก) ตรวจสอบท่อน้้ำรั่วภำยในหน่วยงำน ด้วยกำรปิดก๊อกน้้ำทุกตัวภำยใน
หน่วยงำน หลังจำกที่ทุกคนกลับบ้ำนแล้ว
ข) ตรวจสอบชักโครกว่ำมีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยให้ลองหยดสีผสมอำหำรลง
ในถังพักน้้ำแล้วสังเกตดูคอห่ำน หำกมีสีลงมำโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้
รีบจัดกำรซ่อมแซม
2.1.2 ควรใช้ถุงหรือขวดบรรจุน้ำมำใส่ในโถชักโครก เพื่อลดกำรใช้น้ำ
2.1.3 ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องกำรล้ำงมือ เพรำะกำรใช้สบู่ก้อนล้ำงมือ
จะใช้เวลำมำกกว่ำกำรใช้สบู่เหลว ท้ำให้สิ้นเปลืองน้้ำมำกกว่ำ แต่กำรล้ำงมือด้วยสบู่เหลว
ที่เข้มข้น ก็จะใช้น้ำมำกกว่ำกำรล้ำงมือด้วยสบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น
2.1.4 ล้ำงจำนในภำชนะที่ขังน้้ำไว้ จะประหยัดน้้ำได้มำกกว่ำกำรล้ำงจำนด้วย
วิธีที่ปล่อยให้น้ำไหลจำกก๊อกน้้ำตลอดเวลำ
2.1.5 กำรล้ำงรถยนต์
ก) ไม่ควรใช้สำยยำงและเปิดน้้ำให้ไหลตลอดเวลำขณะล้ำงรถ เพรำะจะใช้
น้้ำมำกถึง 400 ลิตร แต่ถ้ำล้ำงด้วยน้้ำและฟองน้้ำในกระป๋อง หรือ
ภำชนะบรรจุน้ำ จะลดกำรใช้น้ำได้มำกถึง 300 ลิตร ต่อกำรล้ำงหนึ่ง
ครั้ง
ข) ไม่ควรล้ำงรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพรำะนอกจำกจะสิ้นเปลืองน้้ำแล้วยัง
ท้ำให้เกิดสนิมตัวถังได้ด้วย

ฝอ.3 บก.อก.

ทุก กก.ในสังกัด
ทุก กก.ในสังกัด

หน้ำที่ 2 จำก 3 หน้ำ
กลยุทธ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.1.6 กำรรดน้้ำต้นไม้
ก) ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้้ำต้นไม้แทนกำรฉีดน้้ำด้วยสำยยำงจะช่วย
ประหยัดน้้ำได้มำกกว่ำ
ข) ไม่ควรรดน้้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพรำะน้้ำจะระเหยหมดไปเปล่ำๆ แต่
ควรรดน้้ำต้นไม้ในตอนเช้ำที่อำกำศยังเย็นอยู่ ซึ่งกำรระเหยจะต่้ำกว่ำ
ช่วยให้ประหยัดน้้ำได้มำก
2.1.7 น้ ำหลั ก 3 R คือ กำรลดใช้น้ ำ (Reduce) กำรใช้ซ้ำ (Reuse) กำรน้ ำ
กลับมำใช้ใหม่ (Recycle) มำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมกับหน่วยงำน
2.2 แนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรประหยัดน้้ำระยะยำว
2.2.1 กรณี ที่ อุ ป กรณ์ ช้ ำรุ ด และจ้ ำเป็ น ต้ อ งเปลี่ ยนใหม่ ให้ พิ จ ำรณำจั ด หำ
อุปกรณ์ที่ประหยัดน้้ำทดแทน เช่น ก๊อกประหยัดน้้ำ ชักโครกประหยัดน้้ำ ฝักบัวประหยัด
น้้ำ หัวฉีดประหยัดน้้ำ โถปัสสำวะชำยประหยัดน้้ำ เป็นต้น
2.2.2 ติดตั้ง Aerator หรือ อุปกรณ์เติมอำกำศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอำกำศ
ให้แก่น้ำที่ไหลออกจำกหัวก๊อก จะลดปริมำณกำรไหลของน้้ำและช่วยประหยัดน้้ำ

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัด
นาประปา
แนวทางการดาเนินการ
1. ประชำสั มพัน ธ์สื่ อ รณรงค์ เผยแพร่เป้ ำหมำยและมำตรกำรประหยัดน้้ ำประปำที่
ชัดเจนให้ทรำบโดยทั่วกัน
ก) ไม่เปิดน้้ำไหลตลอดเวลำขณะล้ำงหน้ำ ล้ำงมือ แปรงฟัน เพรำะจะสูญเสียน้้ำโดย
เปล่ำประโยชน์นำทีละหลำยๆ ลิตร
ข) ไม่ทิ้งเศษอำหำร กระดำษ สำรเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก เพรำะจะสูญเสียน้้ำ
ปริมำณมำกจำกกำรชักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่ำวลงท่อ
2. ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นชี้แจงเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำในและจิตส้ำนึกให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดน้้ำที่ก้ำหนดโดยเคร่งครัด
3. มุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
4. ให้ใช้สื่อ Social Network ของหน่วย ช่วยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ (ให้ ฝอ.6 บก.อก.
ใช้สื่อ Social Network ในภำพรวมของ บก.อก.)

ทุก กก.ในสังกัด

ฝอ.๖ บก.อก.

