ข้อมูลพืนฐานกรมทรัพยากรน้าบาดาล

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต
มีบ่อน้้ำบำดำลทั้งประเทศ จ้ำนวน 170,537 บ่อ
• บ่อรำชกำร 107,126 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
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

พลตรี หญิ ง เจ้ ำคุ ณพระสิ นี นำฏ พิ ลำสกั ลยำณี
ตรวจเยี่ยมและให้ก้ำลังใจ ประชำชนจิตอำสำที่เข้ำ
ร่วมกิ จกรรมจิ ตอำสำพัฒนำ ปรั บภู มิทั ศน์ เก็ บ
ผักตบชวำบริเวณริ มแม่ น้ำเจ้ำพระยำ หน้ำเขื่อน
ส้ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๒ อ้ำเภอสรรพยำ จังหวัด
ชั ยนำท โดยมี นำยวี ระศั กดิ์ ศรี โสภำ รองผู้ ว่ ำ
รำชกำรจังหวั ดชั ยนำท นำยศักดิ์ดำ วิเชียรศิ ลป์
อธิบดีกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล นำยทองเปลว กอง
จันทร์ อธิบดีกรมชลประทำน ผู้พิพำกษำหัวหน้ำ
ศำลเยำวชนและครอบครั วจั งหวั ดชั ยนำท ผู้
บั ญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 13 ผู้ บั งคั บกำร
ต้ำรวจภูธรจังหวัดชัยนำท และประชำชนจิตอำสำ
ให้กำรต้อนรับกำรนี้ พลตรีหญิง เจ้ำคุณพระสิ นี
นำฏ พิ ลำสกั ลยำณี เดิ นทำงไปยั งห้ องประชุ ม
ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 12 เพื่อรับฟังกำรบรรยำย
สรุปโครงกำรเติมน้้ำใต้ดินโดยมี นำยศักดิ์ดำ วิเชียร
ศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล เป็นผู้บรรยำย

ข่ำวด้ำนบวก 1 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
96.52

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
290
531
143
269
48
1,861

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยจาก สทบ.เขต 1-12
ข้อมูลอัพเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 9 ต.ค. 62

ข้อมูลจำก กองแผนงำน กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2562)

การให้ความช่วยเหลือ

9 ต.ค. 62

สะสม
2 ต.ค. 62 – 9 ต.ค. 62

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

31,130

70,750

30,630
500

69,650
1,100

หน่วย
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

