รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ของ กปภ.
ประจ้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
กปภ.สาขาทีน่ ้าดิบมีปริมาณลดลง
ล้าดับ

กปภ.สาขา

แม่ข่าย/หน่วยบริการ

1

ท่าตะโก

หน่วยบริการไพศาลี

2

หนองเรือ

หน่วยบริการภูเวียง

3
4

พิมาย
พนัสนิคม

5

แม่แตง

6
7

แหล่งน้า

มาตรการเร่งด่วน

ผลการด้าเนินงาน แผนงานแก้ไขปัญหาระยะยาว ระยะเวลาแล้วเสร็จ

สระเก็บน้าไพศาลี (อ่างฯ ห้วยน้า
ลาด)
อ่างฯโสกขุมปูน รับน้าจากล้าห้วย
บอง

จ่ายน้าเป็นเวลา,
ใช้รถบรรทุกน้าแจก 2 คัน
จ่ายน้าเป็นเวลา,
สูบน้าแหล่งน้าส้ารอง(อ่างเก็บน้า
ชลประทานโสกรวก)

สามารถจ่ายน้าได้

-

-

สามารถจ่ายน้าได้

งานจัดหาและติดตังระบบผลิต
น้าประปา แบบ Mobile Plant ขนาด
100 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการดอน
โมง กปภ.สาขาหนองเรือ และวางท่อ
ส่งน้าให้หน่วยบริการภูเวียง กปภ.
สาขาหนองเรือ

30-มิ.ย.-59

หน่วยบริการเมืองคง
หน่วยบริการบ่อทอง

อ่างฯห้วยตะคร้อ
สระเก็บน้าทับสูง

ลดอัตราการจ่ายน้า
ลดอัตราการจ่ายน้า

สามารถจ่ายน้าได้
สามารถจ่ายน้าได้

งานวางท่อส่งน้าดิบจากฝายท่าลาด
(ฝายท่ากง) ถึงสถานีสูบน้าดิบวัดด่าน
เงิน อ้าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

เถิน

แม่ข่ายแม่แตง
หน่วยบริการปาย
หน่วยบริการเชียงดาว
หน่วยบริการสบปราบ

แม่น้าปิง
แม่น้าปาย
แม่น้าปิง
แม่น้าวัง

จัตุรสั

แม่ข่ายจัตุรสั

บึงละหาน

เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง
ท้าฝายเพื่อยกระดับน้า และซ่อมฝายเพื่อ
ดูดรอยรั่ว
เฝ้าระวัง, ท้าฝายเพื่อยกระดับน้า และซ่อม
ฝายเพื่อดูดรอยรั่ว

-

-

-

-

-

-

8

เมืองพล

แม่ข่ายเมืองพล

อ่างฯทุ่งน้อย (รับน้าจากแม่น้าชี)

เฝ้าระวัง

-

งานก่อสร้าง ติดตังและปรับปรุงระบบ
ผลิตน้าประปา Mobile Plant ขนาด
300 ลบ.ม./ชม บริเวณสถานีผลิตน้า
โนนรามราช อ.พล จ.ขอนแก่น

30-มิ.ย.-59

9

หนองบัวล้าภู

หน่วยบริการโนนสัง

เขื่อนอุบลรัตน์

เฝ้าระวัง, ขุดยกสระพักน้าดิบเพื่อรวมน้า

-

งานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พัฒนาบ่อ
บาดาล กปภ.สาขาหนองบัวล้าภู (แม่
ข่าย), ก่อสร้างระบบผลิตน้าประปา
แบบเคลื่อนย้ายได้ Mobile Plant
บริเวณโรงกรองน้าเหล่ายาง

-

หน่วยบริการนากลาง

ล้าพะเนียง

เฝ้าระวัง, จัดหาแหล่งน้าดิบใหม่ในพืนที่
ใกล้เคียงมาเสริม, ติดตังเครื่องยนต์และ
เครื่องสูบน้าไฟฟ้าสูบทอยน้าจากแหล่งน้า
ลึกในล้าพะเนียงสูบเข้าสระน้าดิบ

-

-

-

หน่วยบริการศรีบุญเรือง

ล้าน้าพอง

เฝ้าระวัง, ท้าฝายเพื่อยกระดับน้า และซ่อม
ฝายเพื่อดูดรอยรั่ว, เฝ้าระวังสูบน้าเข้ากัก
เก็บสระน้าดิบบึงยายแก้ว

-

-

-

แม่ข่ายหนองคาย
แม่ข่ายพังโคน

แม่น้าโขง
เขื่อนน้าอูน

ขุด ชักร่องน้า
เฝ้าระวัง, ขุดยกสระพักน้าดิบเพื่อรวมน้า

-

-

หน่วยบริการวาริชภูมิ

เขื่อนน้าอูน

เฝ้าระวัง, ขุดยกสระพักน้าดิบเพื่อรวมน้า

-

-

12 เลิงนกทา
13 อุบลราชธานี

หน่วยบริการพรรณานิคม
แม่ข่ายเลิงนกทา
แม่ข่ายอุบลราชธานี

ล้าน้าอูน
ล้าเซบาย
แม่น้ามูล

-

-

14 เดชอุดม
15 สุรนิ ทร์

หน่วยบริการน้ายืน
หน่วยบริการจอมพระ

ล้าห้วยบอน
ห้วยระวี

เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง, จัดหาแหล่งน้าดิบใหม่ในพืนที่
ใกล้เคียงมาเสริม
เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง, ย้ายจุดสูบน้าไปยังที่มีระดับที่มี มีปริมาณน้าดิบ
ระดับน้าลึก, จัดหาแหล่งน้าดิบใหม่ในพืนที่ พอเพียง, สามารถ
ใกล้เคียงมาเสริม
จ่ายน้าได้

-

-

10 หนองคาย
11 พังโคน

มีปริมาณน้าดิบ
พอเพียง
มีปริมาณน้าดิบ
พอเพียง
-

หน่วยบริการล้าดวน

ห้วยก้าโพก

เฝ้าระวัง, ย้ายจุดสูบน้าไปยังที่มีระดับที่มี มีปริมาณน้าดิบ
ระดับน้าลึก, จัดหาแหล่งน้าดิบใหม่ในพืนที่ พอเพียง, สามารถ
ใกล้เคียงมาเสริม
จ่ายน้าได้

16 รัตนบุรี

แม่ข่ายรัตนบุรี

อ่างฯห้วยแก้ว

เฝ้าระวัง

-

17 นางรอง

หน่วยบริการท่าตูม
แม่ข่ายนางรอง

สระเก็บน้าหนองสิม
ห้วยล้ามาศ

เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง, จัดหาแหล่งน้าดิบใหม่ในพืนที่
ใกล้เคียงมาเสริม
เฝ้าระวัง

-

-

-

-

-

-

-

งานปรับปรุงระบบสูบส่งน้าจากสถานี
ผลิตน้าหนองกลางดง-สถานีผลิตน้า
บางพระ2-3, งานวางท่อเชื่อมถังน้าใส
สถานีผลิตน้าหนองกลางดง, งาน
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าประปาจาก
สถานีผลิตน้าหนองกลางดง-สถานี
ผลิตน้ามาบประชัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 ชลบุรี (ชันพิเศษ) แม่ข่ายชลบุรี
19 พัทยา

แม่ข่ายพัทยา

อ่างฯบางพระ/ซือน้าดิบ บ.อิสท์วอ
เตอร์ จ้ากัด (มหาชน)
อ่างฯห้วยสะพาน,อ่างฯห้วยชากนอก เฝ้าระวัง, รับน้าจากหน่วยงานใกล้เคียง,
,อ่างฯหนองกลางดง,อ่างฯมาบ
ซือนา้ ดิบจากEastWater
ประชัน,ซือน้าดิบจาก บ.อิสท์วอ
เตอร์ จ้ากัด (มหาชน)

20 บ้านบึง

แม่ข่ายบ้านบึง

อ่างฯบ้านบึงขยาย (หนองน้าเขียว)

21 ชัยนาท

แม่ข่ายชัยนาท

แม่น้าเจ้าพระยา

22 สุพรรณบุรี

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

แม่น้าท่าจีน, บ่อบาดาล

เฝ้าระวัง, ย้ายจุดสูบน้าไปยังที่มีระดับที่มี
ระดับน้าลึก
เฝ้าระวัง, ย้ายจุดสูบน้าไปยังที่มีระดับที่มี
ระดับน้าลึก
เฝ้าระวัง, ติดตังเครื่องยนต์สูบน้าเข้าราง
ชักน้า

-

งานก่อสร้างโรงสูบน้าดิบที่แม่น้ามูล
วางท่อส่งน้าดิบ HDPE 315 มม.
ระยะทางประมาณ 13 กม. งาน
จัดหา-ติดตังเครื่องสูบน้าพร้อมระบบ
ควบคุมเครื่องสูบน้า ขนาด 37 KW
และงานขยายเขตไฟฟ้า

-

-

กปภ.สาขาทีน่ ้าดิบประสบปัญหาน้าเค็มรุกล้า
ล้าดับ

กปภ.สาขา

แม่ข่าย/หน่วยบริการ

1
2

ฉะเชิงเทรา
บางปะกง

แม่ข่ายฉะเชิงเทรา
แม่ข่ายบางปะกง

3

บางคล้า

หน่วยบริการเทพราช

แหล่งน้า
สระเก็บน้าดิบสวนสน
สระเก็บน้าดิบบางบ่อ (รับน้าจาก
คลองชลฯพระองค์เจ้าไชยานุชิต)
สระเก็บน้าดิบเทพราช,คลองชป.
พระองค์ฯ,คลองชป.ประเวศฯ

มาตรการเร่งด่วน

ผลการด้าเนินงาน แผนงานแก้ไขปัญหาระยะยาว ระยะเวลาแล้วเสร็จ

รับน้าดิบจากเอกชนมาผสม
รับน้าดิบจากเอกชนมาผสม

สามารถจ่ายน้าได้
สามารถจ่ายน้าได้

รับน้าดิบจากเอกชนมาผสม

สามารถจ่ายน้าได้

งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้า
บริเวณโรงพยาบาลคลองเขื่อน

-

