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สรุปรายงานสถานการณ์ประจ้าวัน

กรมทรัพยากรนา้ บาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
3 สทบ.เ ขต 2 (สุพ ร รณบุรี ) เจ้ าหน้าที่ ส่วนแผนงาน ลงพื นที่ติดตามการด้าเนินงาน
โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ่ (งบกลาง) ณ บ้ านหนองใหญ่
ม.4 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

เขต 1
(ล้าปาง)

เขต 4
เขต 7
(ก้าแพงเพชร) (ขอนแก่น)
เขต 2
(สุพรรณบุรี)

เขต 3
(สระบุรี)
2

เขต 10
(อุดรธานี)

5

4

เขต 11
เขต 5
(นครราชสีมา) (อุบลราชธานี)

3

1

เขต 8
(ราชบุรี)

เขต 9
(ระยอง)

4 สทบ.เขต 11 (อุบ ลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพืนที่ส้ารวจอุทกธรณีวิทยา
และส้ ารวจธรณี ฟิ สิกส์ แบบวั ดค่ าความต้ านทานไฟฟ้ าของชั นดิ นชั นหิ น เพื่ อหาจุ ดเจาะ
บ่อน้าบาดาลที่ เหมาะสมส้ าหรั บท้ าการเกษตร โครงการพั ฒนาน้ าบาดาลเพื่ อการเกษตร
พืนที่ 120 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง ) ณ บ้านกุดกว้ าง ม.2 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมู ล
จ.ยโสธร

เขต 6
(ตรัง)
เขต 12
(สงขลา)

1 นาย จตุ พร บุ รุ ษ พั ฒ น์ ป ลั ด กร ะท รวงทรั พย าก รธรรมช าติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม /

5 สทบ.เขต 11 (อุบ ลราชธานี ) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพืนที่เร่งเจาะบ่อน้าบาดาล

นายยงยุ ท ธ นาควิ โ รจน์ รอง อทบ . เป็ นประธานการประชุ ม หารื อ การด้ า เนิ น งาน
โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน ทรั พยากรสร้ า งมู ลค่ า พั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ปลุกจิตส้านึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่้า" โดยมี นายยงยุ ทธ นาควิ โรจน์
รอง อทบ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั น 17 อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง)
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้าบาดาลเพื่อป้องกั นปั ญหาอุ ทกภั ยและบรรเทาภั ยแล้ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านโนนสะอาด ม.9 ต.ทุ่งแต้ อ.เมื อง จ.ยโสธร (จุ ดที่ 1)
และบ้านหนองคูบอน ม.5 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพืนที่ตรวจสอบระบบประปาบาดาล
เบืองต้น โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พบว่าปริมาณน้าน้อยไม่เพียงพอใช้อุปโภคของประชาชน จึ งได้ แจ้ งผู้ รั บจ้ างให้ เข้ าด้ าเนิ นการ
แก้ไขต่อไป ณ บ้านหนองปลากระดี่ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ประเภทข่าว

วัน ที่ 22 ก.ย. 65 (ข่าว)

วัน ที่ 1 ต.ค. ถึง 22 ก.ย. 65 (ข่าว)

1.ประเด็นข่าวด้านบวก

5

3,682

2.ประเด็นข่าวด้านลบ

-

14

กรมทรัพยากรนา้ บาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

จัดท้าโดย : ส่วนภูมสิ ารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรนา้ บาดาล
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