ข้อมูลพืนฐานกรมทรัพยากรน้าบาดาล

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต
มีบ่อน้้ำบำดำลทั้งประเทศ จ้ำนวน 170,541 บ่อ
• บ่อรำชกำร 107,130 บ่อ
• บ่อเอกชน 63,411 บ่อ
บ่อสังเกตกำรณ์ระดับน้้ำบำดำล 2,744 บ่อ

แผนโครงการกรมทรัพยากรน้าบาดาล ปี 2562 จ้านวน 1,928 โครงการ
แผนโครงกำรน้้ำบำดำลเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จ้ำนวน 999 แห่ง
• โครงกำรเพิ่มน้้ำต้นทุนให้กับระบบประปำหมู่บ้ำน 548 แห่ง
• โครงกำรสนับสนุนน้้ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน (ขนำดใหญ่) 146 แห่ง
• โครงกำรสนับสนุนน้้ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน (ขนำดเล็ก) 285 แห่ง
• โครงกำรจัดหำแหล่งน้้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้้ำซำก 54 แห่ง
แผนโครงกำรน้้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร จ้ำนวน 895 แห่ง
• โครงกำรน้้ำเกษตรแบบจุม่ ใต้น้ำ 454 แห่ง
• โครงกำรน้้ำเกษตรแบบเทอไบน์ 143 แห่ง
• โครงกำรน้้ำเกษตรแบบพลังแสงอำทิตย์ 298 แห่ง
ปริมำณน้้ำที่คำดว่ำจะได้รับ 44 ล้ำน ลบ.ม./ปี ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมกว่ำ
41,760 ไร่ มีประชำชนได้รับประโยชน์ 129,097 ครัวเรือน

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบพิบตั ิภัย
•
•
•
•
•

ชุดเจำะบ่อน้้ำบำดำล 85 ชุด
หน่วยนำครำช 37 หน่วย
ชุดปรับปรุงคุณภำพน้้ำเคลือ่ นที่ 18 ชุด
รถบรรทุกน้้ำ 79 คัน
จุดจ่ำยน้้ำถำวร 132 จุด
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กรมทรัพยากรน้าบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจ้าวัน
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

นำยวิ ท ยำ มี นิ สั ย ผู้ อ้ ำ นวยกำรส้ ำ นั ก
ทรั พ ยำกรน้้ ำ บำดำล เขต2 สุ พ รรณบุ รี
มอบหมำยให้ นำยสิทธิศักดิ์ บำงแก้ว นั ก
ธรณีช้ำนำญกำร และเจ้ำหน้ำที่ส่วนปฎิบัติ
กำร น้ ำ รถบรรทุ ก น้้ ำ และรถผลิ ตน้้ ำ ดื่ ม
สะอำดเพื่อสนับสนุนงำนชุมนุมยุวกำชำด
ทั่ ว ประเทศ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งใน
โอกำสมหำมงคลพระรำชพิ ธี . บรมรำช
ภิ เ ษก ระหว่ ำ งวั น ที่ 19 - 24 สิ งหำคม
2562 ณ ค่ ำ ยลู ก เสื อวชิ ร ำวุ ธ อ้ ำเภอศรี
รำชำ จังหวัดชลบุรี
สทบ.เขต 11 (อุบลรำชธำนี) บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำให้กับผู้ประสบภัย
แล้งโดยน้ำรถผลิตน้้ำดื่มสะอำดด้วยกระบวนกำรกรองน้้ำ
ระบบรีเวอร์สออสโมซิส(RO)ตั้งที่บริเวณอนุสำวรีย์พระยำ
สุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จำงวำง(ปุม)แจกจ่ำยให้กับประชำชน
ในเขตพื้นที่ อ้ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ อย่ำงต่อเหนื่อง
สำมำรถช่วยเหลือประชำชนได้ 260 คนปริมำณน้้ำสะอำด
มำกกว่ำ 3,500 ลิตร
อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยำกรน้้ำ บำดำล รองอธิ บ ดี
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนัก
ทรั พยำกรน้้ ำบำดำล เขต 3,4,5,11 พร้ อ ม
ด้วยเจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ติดตำมกำรด้ำเนินกำร
เจำะบ่อ น้้ำ บำดำล และจุดบริก ำรน้้ำ ดื่ม ใน
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยบรรเทำกำรขำด
แคลนน้้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชำชน โดย
ในวั น นี้ ไ ด้ ล งพื้ น ที่ 6 จุ ด ได้ แ ก่ จุ ดจ่ ำ ยน้้ ำ
บริเวณอนุสำวรีย์พระยำสุนทรภักดีศรีณรงค์
จำงวำง (ปุม) ,กปภ.สำขำสุรินทร์,อ่ำงเก็บน้้ำ
ห้ ว ยเสนง,สถำนี ผ ลิ ต น้้ ำ ประปำ จ.สุ ริ น ทร์
,บ้ำนพัก รพ.สุรินทร์,วัดหนองบัว จ.สุรินทร์

ข่ำวด้ำนบวก 3 เรื่อง

อธิบายสัญลักษณ์

ข่ำวด้ำนลบ

- เรื่อง

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจั งหวัด

สทบ.เขต 1 (ลาปาง)

สทบ.เขต 5 (นครรราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุ ดรธานี)

ดูแลตรวจสอบระบบประปำบำดำล

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กาแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุ บลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

แจกจ่ำยน้้ำดื่ม

สัญลักษณ์
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โครงการ
1. น้้ำเกษตร (แบบจุ่มใต้น้ำ)
2. น้้ำเกษตร (แบบเทอร์ไบน์)
3. น้้ำเกษตร (แบบพลังงำนแสงอำทิตย์)
4. น้้ำต้นทุน
5. น้้ำโรงเรียน (ขนำดใหญ่)
6. น้้ำโรงเรียน (ขนำดเล็ก)
7. น้้ำแล้งซ้้ำซำก
รวม

แผน
ผล
(แห่ง) (แห่ง)

คิดเป็น
%

ปริมาณน้าที่
คาดว่าจะได้
(ลบ.ม./ปี)

ครัวเรือน

ไร่

454
143
298
548
146
285
54
1,928

97.14
93.71
93.96
96.90
97.95
93.33
83.33
96.11

9,525,600
2,894,400
9,072,000
11,628,900
3,131,700
5,825,400
985,500
43,063,500

1,764
536
2,240
79,650
17,875
19,950
5,625
127,640

17,640
5,360
16,800
39,800

446
134
285
531
143
267
47
1,853

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยจาก สทบ.เขต 1-12
ข้อมูลอัพเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 14 ส.ค. 62

ข้อมูลจำก กองแผนงำน กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2562)

การให้ความช่วยเหลือ

14 ส.ค. 62

สะสม
1 ต.ค. 61 – 14 ส.ค. 62

การแจกจ่ายน้า รวม
ก.จำกรถบรรทุกน้้ำจุดจ่ำยน้้ำ
ข.จำกรถปรับปรุงคุณภำพน้้ำ
ค.น้้ำดื่มสะอำด/น้้ำดื่มบรรจุขวด

119,500

8,210,870

84,000
35,000
500

2,694,900
5,455,915
60,055

หน่วย
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

