กรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้าท่าจีนแบบบูรณาการ

สถานการณ์และ
ประเด็นปัญหา

 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ลุ่มน้้าขาดความเป็น
เอกภาพและขาดการ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์
(GOALS)
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/
มาตรการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

ขาดการวางแผนการใช้ที่ดิน
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
การชะล้างพังทลายของดิน
จากการบุกรุกท้าการเกษตร
และอุทกภัย
พื้นที่ชุ่มน้้าถูกบุกรุก
และมีสภาพเสื่อมโทรม
ความอุดมสมบูรณ์และ
คุณภาพของดินไม่เหมาะสม
ท้าการเกษตร
(ดินเปรีย้ วและดินเค็ม)

ความต้องการปลูก
พืชฤดูแล้ง(นาปรัง)มากเกิน
ปริมาณน้้าต้นทุน
แนวโน้มที่จะขาดแคลนน้้า
เพื่อการอุปโภค-บริโภคและ
การอุตสาหกรรมที่ใข้น้าจาก
ล้าน้้าสายหลัก
อุทกภัยเกิดบ่อยและ
รุนแรงขึ้น

คุณภาพน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิด
ต่างๆ เช่น ชุมชน การเลีย้ งสัตว์
ไม่ได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสม
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
เสื่อมโทรมอยู่ต่้ากว่าทีก่ ้าหนดไว้
ในประเภทที3่ (พอใช้)
ท้องถิ่นขาดความรู้และความ
เข้าใจในการจัดการด้านมลพิษ

แหล่งธรรมชาติ
แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม
โบราณคดี และประวัตศิ าสตร์
เสื่อมโทรม
การขยายตัวของชุมชน
เมืองหลักในลุ่มน้้าเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมชุมชน ขยะมูลฝอย
และน้้าเสีย

 การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน
 คุณภาพน้้าชายฝั่งเสื่อมโทรม
ท้าให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์น้า
พื้นที่ป่าชายเลนมีสภาพเสื่อมโทรม
 การท้าประมงที่ไม่เหมาะสม
ท้าให้สัตว์น้าสูญพันธุ์
การท้าประมง
และการเพาะเลีย้ งน้้า
เกินศักยภาพ

ลุ่มน้้าท่าจีนได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม
โดยให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์

พื้นที่ป่าบริเวณต้นน้้า
เสื่อมโทรมและลดลงอย่างต่อเนื่อง
สัตว์ป่าที่หายากใกล้สญ
ู พันธุ์มีจ้านวน
ลดลง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตถูกท้าลาย
และถูกบุกรุก
เกิดความขัดแย้งระหว่างการอนุรกั ษ์และ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางขีวภาพ

2. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อเป็นรากฐาน
ในการด้ารงชีวิตของคนในลุ่มน้้า

1. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1. พื้นที่ลุ่มน้้าท่าจีนมีกลไกการพัฒนาลุ่มน้้าที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทุกกระบวนการ
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่ป่าต้นน้า
4. การจัดการคุณภาพน้้าและมลพิษทางน้้า
จากแหล่งก้าเนิด
1. อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่า
2. ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและระบบ
นิเวศน์ต้นน้้า
3. คุ้มครองระบบนิเวศน์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ
สัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธ์
4. ปลูกจิตส้านึกเสริมสร้างประสิทธิ
ภาพ เครือข่ายประชาชนในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า
และระบบนิเวศน์ต้นน้้า
5. จัดท้าแนวเขตป่าอนุรักษ์และพื้นที่
ท้ากินของประชาชนออกจากกัน
อย่างชัดเจน
6. ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องให้
ด้าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพของสิง่ แวดล้อม
ในระดับที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิต

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดินและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

3.อนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดหา พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

5.การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองโดยให้ความสาคัญกับ
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณคดีและประวัตศิ าสตร์

6. ฟื้นฟู บริหารทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

7.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการลุ่มน้าท่าจีน
โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1. เพิ่มแหล่งน้้าต้นทุน
1. ส่งเสริมให้มีการวางแผนและ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
กับศักยภาพและคุณภาพ
ของดิน
2. คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
ชั้นดีในการให้ผลผลิต
ได้อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมเกษตรที่ดีและลดการ
ใช้สารเคมีลดน้อยลง
4. กาหนดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ
ของเมืองและชุมชนให้เป็น
ไปตามหลักการด้านผังเมือง
5. จัดให้มีตลาดของพืชอินทรีย์

พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ได้รับการฟื้นฟู จ้านวนปีละ
1,400 ไร่
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์จ้านวน 5,000ไร่ มีสภาพสมบูรณ์
ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ไหม้ลดลง
- ฝายต้นน้้าล้าธารที่ช่วยชะลอน้้าและเพิ่มความชุ่ม
ขื้นในพื้นที่ป่าต้นน้้าจ้านวนปีละ 1,000 แห่ง
- ร้อยละของป่าอนุรกั ษ์ที่มีการบริหารจัดการโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ส้าหรับ
การใช้ประโยชน์ การอนุรกั ษ์และฟื้นฟู โดยแนว
ทางที่สร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้คนอยู่
ร่วมกับป่า

2. จัดหาแหล่งน้้าขนาดเล็ก
3. ปรับปรุงแหล่งน้้า
4. ปรับปรุงระบบระบายน้้า
5. วางระบบและติดตั้งระบบ
โทรมาตร เพื่อการพยากรณ์
และเตือนภัยลุ่มน้้าท่าจีน
6. การบริหารจัดการน้้าท่วม
ภัยแล้ง
7. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิ
ภาพระบบชลประทาน

การฟืน้ ฟูศกั ยภาพและ
คุณภาพทรัพยากร
ดิน 22,000 ไร่
- การกาหนดเขตการใช้
ที่ดิน 4 จังหวัด
- การทาการเกษตรที่ดีเพิ่มขึน้
ปีละ 20 แห่ง

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้้า
2. เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า
แบบมีส่วนร่วม
3. ลดการระบายของเสียจากแหล่งก้าเนิด
ประเภทต่าง ๆ
4. ควบคุมการระบายของเสีย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของกิจกรรมแต่ละประเภท เช่น
โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร และหมู่บา้ น
จัดสรร
5. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในการจัดการ
น้้าเสียที่ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
6. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตส้านึก
ความตระหนักให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ
7. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษทางน้้า
ในแม่น้าท่าจีน และคุคลองสาขา
8. ส่งเสริมให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม

- เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่
ชลประทานเดิม 2 ล้านไร่
- มีระบบการพยากรณ์และเตือน
ภัยลุ่มน้้าในพื้นที่วิกฤตเสียงภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า
จ้านวน 83 แห่ง
- มีปริมาณน้้าต้นทุนเพิ่มขึ้น
21.4500ล้าน ลบ.ม.
- จ้านวนแหล่งน้้าที่มีการปรับปรุง
ฟื้นฟู จ้านวนปีละ 30 แห่ง

- คุณภาพน้้าดีขึ้น
- จ้านวนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้้า
- จ้านวนท้องถิน่ ที่มีการจัดการน้้าเสีย
เพิ่มขึ้น
- จ้านวนศูนย์เตือนภัยมลพิษทางน้้า

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในการอนุรกั ษ์แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม
โบราณคดีและประวัติศาสตร์
2.ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในการจัดการแหล่ง
ศิลปกรรม วัฒนธรรมโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
3.ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชน ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ
โดยการมีส่วนร่วม

- คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ
แหล่งศิลปกรรมวัฒนธรรมโบราณสถาน
และแหล่งประวัติศาสตร์ในพื้นที่เป้า
หมายเพิ่มขึ้น
- จ้านวนเครือข่ายอนุรกั ษ์เพิ่มขึ้น
- มีแผนในการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูสงิ่ แวด
ล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมโบราณคดี
และประวัตศิ าสตร์

1.การจัดท้าแผนแม่บท การลด
การสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง อย่าง
เป็นระบบและการน้าแผนสูก่ าร
ปฏิบัติ
2. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แบบมีส่วนร่วม
3. การควบคุมการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชายฝั่งให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่

- แผนแม่บทการลดการสูญเสีย
พื้นที่ชายฝั่ง
- จ้านวนเครือข่ายทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งมีสภาพ
สมบูรณ์ขึ้น
- สัตว์น้าที่มีแนวโน้มลดลงและ
เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ ได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น
- มีการเฝ้าระวังทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
- พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้น
ฟูให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์

1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น
ในการจัดการสิง่ แวดล้อม ให้มี
ศักยภาพ
2. ส่งเสริมศักยภาพและขยาย
เครือข่ายเพื่อการจัดการสิง่ แวด
ล้อม
3. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวด
ล้อม แบบบูรณาการเชิงรุก เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมทั้งพัฒนากลไก การติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ มีตัวชีว้ ัดที่ชัดเจน
4. ส่งเสริมการใช้มาตรการด้าน
การใช้กฎหมายในการบริหารจัด
การทรัพยากรธรรมชาติฯ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศลุ่มน้้า
อย่างเป็นระบบ

-จ้านวนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งแวด
ล้อมอย่างเป็นระบบ
-จ้านวนเครือข่ายด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระบบ
กลไกในการวางแผนการบริหาร
จัดการลุ่มน้้าท่าจีน
-มีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อ
ใช้สนับสนุนการตัดสินใจการแก้
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง จ้านวน 3
ลุ่มน้้าสาขา
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัด
การน้า้ จ้านวน.......คน

