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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน า้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจดัการคุณภาพน ้ า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจดัการ 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์/แผนงาน แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวดั 
1.จดัหาแหล่งน ้าดิบและก่อสร้าง
ระบบประปา 

1.จดัหาแหล่งน ้ าผิวดิน/น ้ าบาดาล โดยมีทางเลือกตามล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
1.1. ก่อสร้างระบบสูบน ้ าบาดาลขนาดใหญ่  20 แห่ง      
1.2. ก่อสร้างแหล่งเก็บน ้ าขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีสาธารณะเดิม แกม้ลิงสวนสมเด็จ พ้ืนท่ี 300 

ไร่ และแกม้ลิงบา้นตาล พ้ืนท่ี 700 ไร่ เก็บน ้ าได ้3 ลา้นม3 และ 7 ลา้นม3ตามล าดบั 
1.3. ปรับปรุงการใชน้ ้ าจากโครงข่ายบ่อทรายเดิมของเอกชน    
1.4. แหล่งน ้ าจากคลองระบายน ้ าโครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราช 8 ลา้นม3 
1.5. พฒันาแหล่งกกัเก็บน ้ าในพ้ืนท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรมชายฝ่ังทะเล   
1.6. ผนัน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าคลองกระทูน และอ่างเก็บน ้ าคลองดินแดงระยะ 60 ก.ม.  
1.7. ก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าโคกยางตามแนวพระราชด าริ(ลุ่มน ้ าปากพนงั)  

2. การพฒันาระบบเช่ือมโยงแหล่งน ้ า 

ปริมาณน ้าดิบเพิ่มข้ึน 
ระยะ 1-2 ปี = 30,000 ลบ.ม./วนั 
ระยะ 2-3 ปี = 5 ลา้นลบ.ม./ปี 
ระยะ 3-4 ปี = 7 ลา้นลบ.ม./ปี 

2.พฒันาระบบประปาเมือง 1.การปรับปรุงระบบประปาใหเ้หมาะสมกบัปริมาณการใชน้ ้า 
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน ้าของระบบประปา 
3.การจดัการความตอ้งการ โดยการจดัสรรและมีกลไกควบคุมการใชน้ ้า 
4.การรณรงคก์ารใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

1.ระบบประปาตามเกณฑอ์ายกุารใช้
งานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเป็นร้อย
ละ 80 
2.ลดการใชน้ ้าไดร้้อยละ 20 

3. จดัหาน ้าด่ืมใหโ้รงเรียนและ
ชุมชน 

1.การปรับปรุงคุณภาพน ้าประปาใหส้ามารถด่ืมไดอ้ยา่งปลอดภยั  จ านวนชุมชน/โรงเรียน มีระบบน ้า
ด่ืมสะอาด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค 
เป้าประสงค์ : จดัหาน ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคใหแ้ก่ชุมชนเมืองอยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง และเป็นธรรม 

ยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้ าอุปโภคบริโภคเป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การด าเนินงานเพ่ือจดัหาแหล่งน ้ าดิบผลิตน ้ าประปาใหเ้พียงพอและมีหลกัประกนัความเส่ียง 
ก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาขยายพ้ืนท่ีรับน ้ าใหค้รอบคลุม สร้างจิตส านึกการใชน้ ้ าอยา่งประหยดั โดยมีกลยทุธ์การพฒันาและแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 



 

 

 

 

กลยุทธ์/แผนงาน แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวดั 
1.การปรับปรุงทางน ้าสายหลกั 1.ขดุขยายคลองระบายน ้าจากบริเวณบา้นหวัถนน ลงคลองท่าเรือหรือคลองหวัตรุด 

2.ขดุขยายเสริมคนัคลองระบายล่างตวัเมืองทั้ง 5 สายไดแ้ก่ คลองคูพาย คลองสวน
หลวง คลองป่าเหลา้ คลองหนา้เมือง คลองท่าซกั 

เพิ่มอตัราการไหลออกนอกตวัเมือง
ร้อยละ 30 

2.การพฒันาระบบระบายน ้าคง
คา้งในพื้นท่ีชุมชนเมืองลงสู่
คลองระบาย 

1.ปรับปรุงอาคารบงัคบัน ้าปากท่อระบายน ้า และติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า สูบระบายน ้า
จากพื้นท่ีลุ่มต ่าสู่คลองระบาย 
 

จ านวนแห่งท่ีไดด้ าเนินการ 

3.การควบคุมการบุกรุกทางน ้ า 1.จดัท า/ปรับปรุงแนวเขตทางน ้า  จ านวนทางน ้าท่ีไดด้ าเนินการ 

4.การป้องกนัน ้าท่วมชุมชนเมือง 1.โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราช อ านวยการและประสานงานให้
โครงการแลว้เสร็จตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั 
เป้าประสงค์ : ป้องกนัชุมชนเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญั บรรเทาความเสียหายและสนบัสนุนการปรับตวัในพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั 

ยทุธศาสตร์การป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัเป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การด าเนินงานโดยการประสานด าเนินการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในบทบาทภารกิจ และด าเนินการในส่วน
ชุมชนเมืองใหส้ามารถป้องกนั บรรเทา และลดความเสียหายจากอุทกภยั โดยมีกลยทุธ์การพฒันาและแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 
 



 

                   

                  

กลยุทธ์/แผนงาน แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวดั 

1.พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ดดัแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและด าเนินการระบบบ าบดัน ้า
เสียรวม 
2. ศึกษาเพื่อก าหนดอตัราค่าบ าบดัน ้าเสียท่ีเหมาะสมและก าหนดวธีิการจดัเก็บ
รายได ้
3. ส ารวจความยนิยอมท่ีจะจ่ายค่าบ าบดัน ้าเสียของประชาชน 
4. ออกเทศบญัญติัก าหนดอตัราค่าบริการบ าบดัน ้าเสีย 
5. ศึกษาเพื่อการปรับโครงสร้างองคก์รรองรับระบบบดัน ้าเสีย 
6. ศึกษาการปรับปรุงกฎระเบียบ เทศบญัญติัและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
7. ศึกษารูปแบบการใหเ้อกชนด าเนินการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียแทน 

1. ระบบบ าบดัน ้าเสียพร้อมใชง้าน 
2. รายไดเ้พียงพอในการบริหาร
จดัการระบบบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. ลดของเสียท่ีระบายลงสู่แหล่งน ้า 

2.ควบคุมน ้าเสียจากแหล่งก าเนิด 1. รณรงคล์ดการระบายน ้าเสียจากแหล่งก าเนิดลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 
2. รณรงคถ์งัดกัไขมนัในบา้นเรือน และกิจกรรมต่างๆ 
 

1. ลดของเสียท่ีเขา้ระบบบ าบดัน ้า
เสีย 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การจดัการคุณภาพน ้า 
เป้าประสงค์ : แหล่งน ้าในชุมชนเมืองคุณภาพน ้าอยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 และคุณภาพน ้าท่ีระบายสู่ชุมชนทา้ยน ้าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

ยทุธศาสตร์การจดัการคุณภาพน ้ าเป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การด าเนินงานโดยการประสานด าเนินการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในบทบาทภารกิจ และด าเนินการในส่วนชุมชนเมือง
ใหป้ระชาชนและชุมชนมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยมีกลยทุธ์การพฒันาและแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 
 



 

 

 

 

กลยุทธ์/แผนงาน แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวดั 

1.พฒันาระบบฐานขอ้มูล
สนบัสนุนการตดัสินใจ 

1. จดัตั้งคลงัขอ้มูล “น ้าเมืองคอน”บริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการ 
2. พฒันาระบบแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ดา้นน ้า 
3. จดัองคก์รและพฒันาระบบแจง้เตือนภยั 
4. ประสานการด าเนินงานบูรณาการภาคีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เกิดองคก์รรับผิดชอบท่ีมีแผนแม่บท
การบริหารจดัการน ้าอยา่งชดัเจน 

2. ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

1. ปรับปรุงสถานีตรวจวดัน ้า 
2. ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิดสถานีสูบน ้าและจุดเฝ้าระวงั 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบดาวเทียมและระบบติดตามผลระยะไกลเพื่อการ
ติดตามสถานการณ์น ้า 

เกิดกลไกในการติดตามประเมินผล
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อ
ช่วยแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ติดขดัได้
อยา่งทนัท่วงที 

3. การประชาสัมพนัธ์ และการมี
ส่วนร่วม 

1. ใหค้วามรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าทุกภาคส่วน 
2. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัแหล่งน ้าในชุมชน 

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ 
จดัการน ้า ตามเป้าหมายพื้นท่ี ท่ี
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการ 
เป้าประสงค์ : มีองคก์รในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายอยา่งเป็นเอกภาพ มีระบบฐานขอ้มูลใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจ และการ
สร้างความเขา้ใจต่อแผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน ้า 
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การด าเนินงานใหเ้กิดเอกภาพ ในการขบัเคล่ือนนโยบายตามแผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน ้ า  พฒันาระบบฐานขอ้มูล
สนบัสนุนการตดัสินใจ ประชาสมัพนัธ์ สร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยมีกลยทุธ์การพฒันาและแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 
 



 


