ยุทธศาสตร์ “นา้ ” เมืองคอน
จัดการนา้ ครบวงจรเพื่อความมั่นคงของชุมชน

ยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรนา้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4

การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริ โภค
การป้ องกันและบรรเทาอุทกภัย
การจัดการคุณภาพน้ า
การบริ หารจัดการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริ โภค
เป้าประสงค์ : จัดหาน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริ โภคให้แก่ชุมชนเมืองอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริ โภคเป็ นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อจัดหาแหล่งน้ าดิบผลิตน้ าประปาให้เพียงพอและมีหลักประกันความเสี่ ยง
ก่อสร้างปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบประปาขยายพื้นที่รับน้ าให้ครอบคลุม สร้างจิตสานึกการใช้น้ าอย่างประหยัด โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาและแนวทางการดาเนินงานดังนี้

กลยุทธ์ /แผนงาน
แนวทางการดาเนินงาน
1.จัดหาแหล่งน้ าดิบและก่อสร้าง 1.จัดหาแหล่งน้ าผิวดิน/น้ าบาดาล โดยมีทางเลือกตามลาดับความจาเป็ นเร่ งด่วนและข้อจากัด ดังนี้
1.1. ก่อสร้างระบบสูบน้ าบาดาลขนาดใหญ่ 20 แห่ง
ระบบประปา

ตัวชี้วดั
ปริ มาณน้ าดิบเพิ่มขึ้น
ระยะ 1-2 ปี = 30,000 ลบ.ม./วัน
ระยะ 2-3 ปี = 5 ล้านลบ.ม./ปี
ระยะ 3-4 ปี = 7 ล้านลบ.ม./ปี

2.พัฒนาระบบประปาเมือง

1.ระบบประปาตามเกณฑ์อายุการใช้
งานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นเป็ นร้อย
ละ 80
2.ลดการใช้น้ าได้ร้อยละ 20
จานวนชุมชน/โรงเรี ยน มีระบบน้ า
ดื่มสะอาด

1.2. ก่อสร้างแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณะเดิม แก้มลิงสวนสมเด็จ พื้นที่ 300
ไร่ และแก้มลิงบ้านตาล พื้นที่ 700 ไร่ เก็บน้ าได้ 3 ล้านม3 และ 7 ล้านม3ตามลาดับ
1.3. ปรับปรุ งการใช้น้ าจากโครงข่ายบ่อทรายเดิมของเอกชน
1.4. แหล่งน้ าจากคลองระบายน้ าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรี ธรรมราช 8 ล้านม3
1.5. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่ อมโทรมชายฝั่งทะเล
1.6. ผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองกระทูน และอ่างเก็บน้ าคลองดินแดงระยะ 60 ก.ม.
1.7. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าโคกยางตามแนวพระราชดาริ (ลุ่มน้ าปากพนัง)
2. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ า

3. จัดหาน้ าดื่มให้โรงเรี ยนและ
ชุมชน

1.การปรับปรุ งระบบประปาให้เหมาะสมกับปริ มาณการใช้น้ า
2.การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการส่ งน้ าของระบบประปา
3.การจัดการความต้องการ โดยการจัดสรรและมีกลไกควบคุมการใช้น้ า
4.การรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด
1.การปรับปรุ งคุณภาพน้ าประปาให้สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การป้ องกันและบรรเทาอุทกภัย
เป้าประสงค์ : ป้ องกันชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ บรรเทาความเสี ยหายและสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่เสี่ ยงอุทกภัย
ยุทธศาสตร์การป้ องกันและบรรเทาอุทกภัยเป็ นยุทธศาสตร์ที่มงุ่ เน้นการดาเนินงานโดยการประสานดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทภารกิจ และดาเนินการในส่วน
ชุมชนเมืองให้สามารถป้ องกัน บรรเทา และลดความเสี ยหายจากอุทกภัย โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาและแนวทางการดาเนินงานดังนี้

กลยุทธ์ /แผนงาน
1.การปรับปรุ งทางน้ าสายหลัก

2.การพัฒนาระบบระบายน้ าคง
ค้างในพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่
คลองระบาย
3.การควบคุมการบุกรุ กทางน้ า

แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
1.ขุดขยายคลองระบายน้ าจากบริ เวณบ้านหัวถนน ลงคลองท่าเรื อหรื อคลองหัวตรุ ด เพิ่มอัตราการไหลออกนอกตัวเมือง
2.ขุดขยายเสริ มคันคลองระบายล่างตัวเมืองทั้ง 5 สายได้แก่ คลองคูพาย คลองสวน ร้อยละ 30
หลวง คลองป่ าเหล้า คลองหน้าเมือง คลองท่าซัก
1.ปรับปรุ งอาคารบังคับน้ าปากท่อระบายน้ า และติดตั้งเครื่ องสู บน้ า สู บระบายน้ า จานวนแห่งที่ได้ดาเนินการ
จากพื้นที่ลุ่มต่าสู่ คลองระบาย
1.จัดทา/ปรับปรุ งแนวเขตทางน้ า

4.การป้ องกันน้ าท่วมชุมชนเมือง 1.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรี ธรรมราช

จานวนทางน้ าที่ได้ดาเนินการ
อานวยการและประสานงานให้
โครงการแล้วเสร็ จตามแผน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดการคุณภาพน้ า
เป้าประสงค์ : แหล่งน้ าในชุมชนเมืองคุณภาพน้ าอยูใ่ นระดับพอใช้ข้ ึน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 และคุณภาพน้ าที่ระบายสู่ ชุมชนท้ายน้ าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ าเป็ นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการดาเนินงานโดยการประสานดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทภารกิจ และดาเนินการในส่วนชุมชนเมือง
ให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาและแนวทางการดาเนินงานดังนี้

กลยุทธ์ /แผนงาน
1.พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ระบบบาบัดน้ าเสี ย

แนวทางการดาเนินงาน

1.ก่อสร้าง ปรับปรุ ง ดัดแปลง ซ่อมแซม บารุ งรักษาและดาเนินการระบบบาบัดน้ า
เสี ยรวม
2. ศึกษาเพื่อกาหนดอัตราค่าบาบัดน้ าเสี ยที่เหมาะสมและกาหนดวิธีการจัดเก็บ
รายได้
3. สารวจความยินยอมที่จะจ่ายค่าบาบัดน้ าเสี ยของประชาชน
4. ออกเทศบัญญัติกาหนดอัตราค่าบริ การบาบัดน้ าเสี ย
5. ศึกษาเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับระบบบัดน้ าเสี ย
6. ศึกษาการปรับปรุ งกฎระเบียบ เทศบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย
7. ศึกษารู ปแบบการให้เอกชนดาเนินการให้บริ การบาบัดน้ าเสี ยแทน
2.ควบคุมน้ าเสี ยจากแหล่งกาเนิด 1. รณรงค์ลดการระบายน้ าเสี ยจากแหล่งกาเนิดลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ
2. รณรงค์ถงั ดักไขมันในบ้านเรื อน และกิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วดั
1. ระบบบาบัดน้ าเสี ยพร้อมใช้งาน
2. รายได้เพียงพอในการบริ หาร
จัดการระบบบาบัดน้ าเสี ยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ลดของเสี ยที่ระบายลงสู่ แหล่งน้ า

1. ลดของเสี ยที่เข้าระบบบาบัดน้ า
เสี ย

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีองค์กรในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าที่จะขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็ นเอกภาพ มีระบบฐานข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ และการ
สร้างความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารทรัพยากรน้ า
ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการ เป็ นยุทธศาสตร์ที่มงุ่ เน้นการดาเนินงานให้เกิดเอกภาพ ในการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การบริ หารทรัพยากรน้ า พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการตัดสิ นใจ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมโดยมีกลยุทธ์การพัฒนาและแนวทางการดาเนินงานดังนี้

กลยุทธ์ /แผนงาน
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการตัดสิ นใจ

แนวทางการดาเนินงาน

1. จัดตั้งคลังข้อมูล “น้ าเมืองคอน”บริ หารจัดการน้ าแบบบูรณาการ
2. พัฒนาระบบแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์ดา้ นน้ า
3. จัดองค์กรและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
4. ประสานการดาเนินงานบูรณาการภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามตรวจสอบ และ
1. ปรับปรุ งสถานีตรวจวัดน้ า
ประเมินผล
2. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดสถานีสูบน้ าและจุดเฝ้ าระวัง
3. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบดาวเทียมและระบบติดตามผลระยะไกลเพื่อการ
ติดตามสถานการณ์น้ า
3. การประชาสัมพันธ์ และการมี 1. ให้ความรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดการน้ าทุกภาคส่ วน
ส่ วนร่ วม
2. สร้างเครื อข่ายการเฝ้ าระวังแหล่งน้ าในชุมชน

ตัวชี้วดั
เกิดองค์กรรับผิดชอบที่มีแผนแม่บท
การบริ หารจัดการน้ าอย่างชัดเจน

เกิดกลไกในการติดตามประเมินผล
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยแก้ไขปั ญหาหรื อข้อติดขัดได้
อย่างทันท่วงที
เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการน้ า ตามเป้ าหมายพื้นที่ ที่
กาหนด

