แบบรายงาน PDCA 1.2 (4)

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
 การตรวจราชการตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา (ประเด็น : ตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 (จานวน 1 ข้อ)
เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด
เขต 8
วันที่ 14 – 16
พ.ย. 60 ณ จังหวัด
สงขลาปัตตานี
สตูล

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
3 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปั ตตานี จึ งไม่ จั ดตั้ งศู นย์ ประสานงานให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติ
ให้ ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาค ติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าในบริเวณพื้ น ที่ ที่ มี
น้ าท่ ว มขั ง เป็ น เวลานาน และให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ทส
สสภ.5
0205(15).2/51 (นครปฐม)/
สสภ.15 (ภูเก็ต) ดาเนินการ ดังนี้
ได้ ประสานงานและลงพื้ นที่ ร่ วมกั บ ทสจ.ตรั ง 6 ลว.19 เม.ย.61 สสภ.15
(ภูเก็ต) และ
และ ทสจ.กระบี่ ส ารวจความเสี ย หายของ
สสภ.16
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย
(สงขลา
ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้า
เสียที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในเดือน
ธันวาคม 2559 (รายละเอียดและหลั กฐานการ
ดาเนินงานตามเอกสารแนบ)
ดาเนินการได้ (รายละเอียด)

สสภ.16 (สงขลา) ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาน้าหมักชีวภาพ (EM) เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าเน่ าเสีย และกลิ่นเหม็นจากน้าท่วมขัง และ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรม “ทส.” ปั น น้ าใจช่ ว ยผู้
ประสบอุ ทกภัย จ.สงขลา จานวน 3,000 ลิตร
รวมทั้ง ประสานขอรับน้าหมักชีวภาพจาก บจม.
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (บ้านพรุ) จานวน 3,000
ลิตร และโรงไฟฟ้าจะนะ จานวน 1,000 ลิตร

E-mail :"
mook16
@gmail.com
เมื่อวันที่ 20
เม.ย.61

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
2. เข้ าร่ วมกิ จ กรรม “ทส.” ปั น น้ าใจ ช่ ว ยผู้
ประสบอุ ทกภั ย จ.สงขลา ในพื้ นที่ อ.กระแส
สินธุ์ จ.สงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.
สงขลา เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
ทส. อ.กระแสสินธุ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในพื้ นที่ เข้ าร่วมกิ จกรรม โดยมี การ
มอบน้ าดื่ ม และใช้ น้ าหมั กชี วภาพ (EM) เพื่ อ
แก้ ไขปัญหาน้ าเน่าเสี ย และกลิ่นเหม็นจากน้ า
ท่ วมขั ง บริ เวณหน้ าโรงพยาบาลกระแสสิ น ธ์
และพื้นที่ น้าท่วมขังทั่วไป จานวน 5,000 ลิตร
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60
3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าเบื้องต้นบริเวณ
น้าท่วมขังในพื้ นที่ อ.กระแสสินธุ์ โดยตรวจวัด
ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) และค่ าออกซิ เจน
ละลายน้ า (DO) พบว่ า ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
(pH) เท่ ากั บ 6.9 และค่ าออกซิ เจนละลายน้ า
(DO) เท่ากับ 5.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อวันที่ 7
ธ.ค.60 ทั้งนี้ สามารถเข้าตรวจวัดคุณภาพน้าได้
เฉพาะบริ เวณ ที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม “ทส.”
ปันน้าใจฯ เนื่องจากในการเดินทางเข้าพื้นที่ต้อง
ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ รถยนต์ทั่วไปไม่สามารถเข้า
พื้นที่ได้

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
4. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน
บริเวณลาคลองสาธารณะหลังบ่อกลบขยะมู ล
ฝอยแบบถู กหลั กสุ ขาภิ บาลของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 เพื่อประเมินการ
ป น เปื้ อน ของน้ าชะขย ะมู ล ฝ อ ยออก สู่
สิ่งแวดล้ อม โดยมี ค่ าความกรด-ด่ าง (pH) 6.8
ค่าออกซิเจนละลายน้า (DO) 3.4 มิลลิกรัมต่ อ
ลิตร และค่าการน าไฟฟ้ า 340 ไมโครซี เมนส์ /
เซนติเมตร
5. สนั บ สนุ น ถุ งด าส าหรั บ บรรจุ ข ยะมู ล ฝอย
ขนาด 30*40 นิ้ ว จ านวน 2,000 ถุ ง ให้ กั บ
ทสจ.สงขลา ทสจ.ปัตตานี ทสจ.นราธิวาส และ
ทสจ.ยะลา
6. ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบจากปั ญ หา
อุทกภัยต่อสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ และไม่ถูกหลักวิชาการ (Open dump)
7. ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบจากปั ญ หา
อุ ทกภั ยต่ อระบบบ าบั ดน้ าเสี ยรวมของชุ มชน
ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย พบว่าทุก
ระบบไม่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย

เอกสาร
หลักฐาน

หน่วย
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิ้นสุด
ของการ
รายงาน

