แผนปฏิบัติการประหยัดน้า
ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการประหยัดน้า
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ทีม่ าและเหตุผลความจ้าเป็น
จากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญภาวะการขาดแคลนน้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกิดการขาดแคลนน้า
ในภาคเกษตรกรรม บางพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้าดินเพื่อการผลิตน้าประปา และต้องควบคุมปริมาณน้าเพื่อการ
รักษาระบบนิเวศ และการผลักดันน้าเค็ม
สถิติการใช้น้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ มีข้อมูลการใช้
น้าประปาในภาคครัวเรือนร้อยละ ๔๙ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๓๒ และภาครัฐร้อยละ ๑๙ ดังนั้น เพื่อเป็น
การบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้าที่เกิดขึ้น จาเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันประหยัดน้า
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็ น ชอบแนวทางการประหยั ดน้ าใน
หน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอ
โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้าอย่างน้องร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้าของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประหยัด น้า ตลอดจนการติดตามเพื่อกาหนดกรอบ
แนวทางปฏิ บั ติ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของการลดการใช้ น้ าตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดการใช้น้าของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ ความตระหนักของเจ้าหน้าที่ สผ. ทุกระดับ ในการประหยัด
การใช้น้าของ สผ.
๓. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้าเจ้าหน้าที่ สผ. และเกิดความประหยัดคุ้มค่า

-๒-

๓. เป้าหมาย
เพื่อการลดการใช้น้าของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดลง
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. กลยุทธ์ในการด้าเนินงาน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประหยั ด น้ าของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ไว้
ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้า
แนวทางการด้าเนินการ
๑. จัดตั้ง “คณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้า” ของ สผ. เพื่อสร้างความตระหนักและ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน เพื่อสะท้อนถึงการให้
ความสาคัญของการประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐ
๒. กาหนดมาตรการ และแนวทางการประหยัดน้า ที่ส่งผลให้การใช้น้าของ สผ. ลดลง
๓. การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้า ที่ชารุด ให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดน้า
ทดแทน

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตส้านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัด
น ้า
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่การดาเนินงานในการประหยัดการน้าให้ทราบทั่ว
กันอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการประหยัดน้า
๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้า
๑. มอบผู้แทนสานัก/กอง ในคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้าของ สผ. ประสานการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของ สผ. รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ อย่างเคร่งครัด ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสานัก/กอง

-๓๒. แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของ สผ. เพื่อ
ติดตามตรวจสอบการใช้น้าอย่างสม่าเสมอ และรายงานปัญหาอุปสรรคต่อคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้า
ของ สผ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรการประหยัดน้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. คณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้า จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอเลขาธิการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และจัดส่งให้กรมทรัพยากรน้า ทุก
เดือน

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดการใช้น้าอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปริมาณการ
ใช้น้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนปฏิบัติการประหยัดน้า
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
หน่วยงาน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ รับผิดชอ
บ
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้า

แนวทางการด้าเนินการ
๑. ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตังคณะท้างาน
ปฏิบัติการประหยัดน้า ขึน เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ
และทุกฝ่าย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน เพื่อสะท้อนถึงการให้ความส้าคัญของ
การประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐ
๑.๑ ระดับสานักงาน
สานักงาน
- จัดตั้งคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้า
เลขานุกา
๑.๒ ระดับสานัก/กอง
รกรม
- จัดตั้งหรือมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบประจาสานัก/กอง ในการติดตาม
สานัก/
ตรวจสอบ กาชับและสั่งการ ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้า
กอง
๒. ก้าหนดมาตรการ และแนวทางการประหยัดน้า ที่ส่งผลให้การใช้น้าของ สผ. ลดลง
๒.๑ แนวทางปฏิบัติเพื่อการประหยัดน้า ระยะสัน
๒.๑.๑ สารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้า เพื่อลดการสูญเสียน้าอย่าง
เปล่าประโยชน์ โดย
ก) ตรวจสอบท่อน้ารั่วภายในหน่วยงาน
ข) ตรวจสอบเครื่องใช้สุขภัณฑ์ว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่
๒.๑.๒ ควรใช้ถุงหรือขวดบรรจุน้ามาใส่ในโถชักโครก เพื่อลดการใช้น้า

สานักงาน
เลขานุกา
รกรม

๒.๑.๓ ให้มีการรณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
๑) ไม่เปิดน้าไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า
๒) การบ้วนปากและแปรงฟัน ควรใช้ภาชนะแก้วหรือขัน
แทนการเปิดน้าไหลตลอดเวลาขณะแปรงฟัน
๓) การล้างถ้วยชามภาชนะ ให้ใช้กระดาษหรือกระดาษชาระ
เช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้า
จะประหยัดเวลา ประหยัดน้า และให้ความสะอาดมากกว่า
ล้างจากก๊อกน้าโดยตรง
๔) การล้างผักหรือผลไม้ ให้ใช้ภาชนะรองน้าเท่าที่จาเป็น
ล้างผักหรือผลไม้ ได้สะอาดและประหยัดกว่าการเปิดล้าง
จากก๊อกน้าโดยตรง และถ้าเป็นภาชนะที่ยกย้ายได้ง่าย ก็ให้
นาน้าไปรดต้นไม้ได้ด้วย
๕) การล้างมือ ให้ใช้สบู่เหลวแทนการใช้สบู่ก้อน เพราะการใช้
สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว และทาให้
สิ้นเปลืองน้ามากกว่า
๖) การเช็ดพื้น ให้ใช้ภาชนะรองน้า และซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนที่จะนาไปเช็ดถู ห้ามใช้สายยางฉีดล้างทาความสะอาด
อุปกรณ์โดยตรง
๗) โถชักโครก ควรใช้ถุงหรือขวดบรรจุน้ามาใส่ในโถน้า เพื่อลดการ
ใช้น้า
๘) ไม่ควรทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในโถชักโครก
เพราะจะสูญเสียน้าปริมาณมากจากการชักโครกเพื่อไล่สิ่งของ
ดังกล่าวลงท่อ
๙) ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้
สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว ทาให้
สิ้นเปลืองน้ามากกว่า
๑๐) การล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ให้ใช้ภาชนะรองน้าไว้ และล้าง
ในภาชนะ จะประหยัดน้าได้มากกว่าการล้างด้วยวิธีปล่อยน้า
ให้ไหลจากก๊อกน้าตลอดเวลา

สานักงาน
เลขานุกา
รกรม

สานัก/
กอง

๑๑) การล้างรถยนต์
ก) การล้างทาความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับรถ
ให้ใช้ผ้าชุบน้าจากถังในการเช็ดถูทาความสะอาด ห้าม
ใช้สายยางต่อท่อประปาฉีดล้างโดยตรง
ข) ห้ามนารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาเช็ดล้างภายในสานักงานฯ
๑๒) การรดน้าต้นไม้
ก) การรดน้าต้นไม้ ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง และควรใช้
Sprinkler หรือฝักบัวรดน้าต้นไม้แทนการฉีดน้าด้วย
สายยางหรือปล่อยน้าทิ้วไว้ จะช่วยประหยัดน้าได้
มากกว่า
ข) ไม่ควรรดน้าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้าจะระเหยหมด
ไปเปล่าๆ ควรรดน้าต้นใม้ในตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่
ซึ่งการระเหยจะต่ากว่า ช่วยประหยัดน้าได้มาก
ค) นาน้าเสียที่ผ่านการบาบัดไปใช้ประโยชน์ เช่น นาไป
รดน้าต้นไม้ แทนการใช้น้าประปา

สานักงาน
เลขานุกา
กรม

สานักงาน
เลขานุกา
รกรม

๒.๒ แนวทางปฏิบัติ เพื่อการประหยัดน้า ระยะยาว
๒.๒.๑ กรณีที่อุปกรณ์ชารุด และจาเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ให้พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่
ประหยั ด น้ าทดแทน เช่น ก๊อกประหยั ดน้ า ชักโครกประหยัดน้า ฝั กบัว ประหยั ดน้ า หั ว ฉี ด
ประหยัดน้า โถปัสสาวะชายประหยัดน้า เป็นต้น
๒.๒.๒ ติดตั้ง Aerator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้แก่น้า
ที่ไหลออกจากหัวก๊อก จะลดประมาณการไหลของน้า และช่วยประหยัดน้าได้

สานักงาน
เลขานุกา
รกรม

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตส้านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดน้า

แนวทางการด้าเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ และเผยแพร่ดาเนินงานในการประหยัดน้าให้ทราบทั่ว สานักงาน
กันอย่างต่อเนื่อง
เลขานุกา
๒. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการประหยัดน้า
รกรม
๓. มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ให้ใช้สื่อ Social Network ของ สผ. ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้า

แนวทางการด้าเนินการ
๑. มอบผู้แทนสานัก/กอง ในคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้าของ สผ. ประสาน สานัก/
การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประหยั ด น้ าของ สผ. รวมทั้ งติ ด ตามตรวจสอบผลการ
กอง
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการ
สานัก/กอง
๒. แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิ ดชอบการปฏิบัติตามแผนการประหยัดน้า สผ. เพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และให้คาแนะนาการใช้น้าอย่างประหยัดแก่เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สานัก/
พร้อมรายงานปัญหา และอุปสรรคต่อคณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้า
กอง
๓. ให้คณะทางานปฏิบัติการประหยัดน้าของ สผ. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน แต่งตั้ง
ตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้าของ สผ. เสนอต่อผู้บริหาร สผ. และจัดส่งให้กรมทรัพยากรน้า ผู้รับผิดชอ
ทุกเดือน
บแต่ละ
พื้นที่
คณะทางา
น

ปฏิบัติกา
รประหยัด
น้า

