
แบบรายงาน PDCA 1.2 (4) 
                                                                 บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

                                                   การตรวจราชการตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา (ประเด็น : ตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)  

                                              

  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (จ านวน 10 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

เขต 1 
ปทุมธานี 
เขต 4 

สุพรรณบุรี 
3 – 4 พ.ย. 60 

 

- ระดับปฏิบัติ 
1) ให้ ทสจ.ปทุมธานี และ ทสจ.สุพรรณบุรี 
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานบูรณาการ
การด าเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ใน
พื้นท่ีตามภารกิจของกระทรวงฯ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมสรรพก าลัง 
เครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ ทั้งในช่วงที่ประสบ
อุทกภัยภัย ช่วงฟื้นฟูภายหลังน้ าลด และ
รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
วันที่  3 พ.ย. 61 สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยหลังน้ าลด มีหน่วยงานที่มาร่วมท า
กิจกรรม ดังนี้ 
1) สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี จ านวน 20 คน 
2) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมหมู่บ้าน จ านวน 20 คน โดยได้
ร่วมกันรณรงค์ คัดแยก เก็บขยะและจัดการ 
น้ าเสีย ในสภาวะน้ าท่วมขังที่ ได้ รับอุทกภัย
บริเวณ ต.โคกครามและ ต.บางใหญ่ อ.บางปลา
ม้า จ.สุพรรณบุรี 
 ไมส่ามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
.............................................................................................. 

……………………………………………………………........... 

หนั งสือ สนง.ทสจ.
สุ พ รรณ บุ รี ที่  สพ 
0014.1/334 ลว. 20 
เม.ย. 61 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทสจ.
สุพรรณบุรี 

20 เม.ย. 61 

  ระดับปฏิบัต ิ
2) ให้ ทสจ.ปทุมธานี และ ทสจ.สุพรรณบุรี วาง
แผนการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด)  
วันที่ 24 พ.ย. 61 สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ

หนั งสือ สนง.ทสจ.
สุ พ รรณ บุ รี ที่  สพ 
0014.1/334 ลว. 20 

ทสจ.
สุพรรณบุรี 

20 เม.ย. 61 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ภายหลังน้ าลด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ทส. 
และเครือข่ายในพื้นที่ หรือใกล้เคียง เช่น ทสม. 
และ อปท. เป็นต้น โดยการก าหนดพื้นที่
เป้าหมายให้ชัดเจนและด าเนินการในลักษณะ
จิตอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

อุทกภัยหลังน้ าลด “รวมใจชาว ทส. เข้าร่วม
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม” โดยมีนายวิศิษฐ์  อนันต์
วรปัญญา นายอ าเภอสองพี่น้อง ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิ ดงาน มี หน่ วยงานที่ มาร่วมท า
กิจกรรม ดังนี้ 
1) สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี จ านวน 20 คน พร้อม
อุปกรณ์ ท าความสะอาด 
2) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 15 คน 
3) หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จ. สุพรรณบุรี 
จ านวน 15 คน 
4) อช.พุเตย/วนอุทยานพุม่วง จ านวน 30 คน 
5) สสภ.5 (นครปฐม) จ านวน 6 คน พร้อมน้ า
หมักชีวภาพ 500 ลิตร 
6) สทบ.เขต2 สุพรรณบุรี จ านวน 5 คน พร้อม
น้ าดื่มสะอาดขวดใหญ่ขนาด 5 ลิตร จ านวน 100 
แกลอน ขวดเล็ก จ านวน 200 ขวด และได้ตรวจ
ซ่อมบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ าท่วม 
7) ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ าท่าจีน 
จ านวน 8 คน 
8) สถานีควบคุมไฟป่าสุพรรณบุรี จ านวน 15 คน 
9) สถานีเพาะช ากล้าไม้สุพรรณบุรี จ านวน 5 คน 
10) อบต.สองพี่น้อง จ านวน 20 คน 
11) สถานีพัฒนาท่ีดิน จ านวน 5 คน พร้อมน า
น้ าหมักชีวภาพ จ านวน 1 คัน รถ 1,000 ลิตร 

เม.ย. 61 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

12) เทศบาลสองพี่น้อง จ านวน 2 คน พร้อม
สนับสนุน รถดับเพลิงบรรทุกน้ าท าความสะอาด 
จ านวน 1 คัน 
13) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ชาวบ้าน ในพื้นที่ร่วมกัน 
ประมาณ 70 คน 
14) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมหมู่ บ้ าน จ านวน 20 คน รวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด จ านวน 201 คน โดย
ได้ร่วมกันท าความสะอาดพื้นที่ได้รับอุทกภัยของ
บ้านต้นตาล ม.2 ม.3 โดยได้เริ่มท าความสะอาด
ที่โรงเรียนวัดสองพี่น้อง วัดสองพี่น้อง สถานี
อนามัย และบริเวณใกล้เคียง โดยได้เริ่มท าความ
สะอาดที่วัดสองพี่น้อง กิจกรรมได้ด าเนินการคือ 
รณรงค์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลัง
น้ าลด เก็บเศษขยะ ต้นไม้ที่ตายแล้ว เก็บกวาด
ท าความสะอาด รวมทั้งได้แจกจ่ายน้ าดื่มสะอาด 
น้ าหมั กชี วภาพ ให้ กั บประชาชนที่ ได้ รั บ
ผลกระทบ และสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีได้
เทน้ าอีเอ็ม เพื่อปรับคุณภาพน้ า 
 ไมส่ามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
.............................................................................................. 

……………………………………………………………........... 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

เขต 2 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

3 พ.ย. 61 
 

- ระดับปฏิบัติ 
1) ให้ ทสจ.อ่างทอง และ ทสจ.สิงห์บุรีเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงาน
ร่วมกับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยบูรณาการ
การด าเนินงานของหน่ วยงานในสั งกัด
ก ระท รวงฯ  ใน พื้ น ที่ ต าม ภ ารกิ จ ข อ ง
กระทรวงฯ ในช่วงที ่ประสบอุทกภัย เช่น 
สนับสนุนด้านก าลังพล เครื่องจักรอุปกรณ์ 
ย าน พ าห น ะ  ฯ ล ฯ ภ ายห ลั งน้ าล ด ให้
ช่วยเหลือฟื้นฟู ปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความ
เสียหาย และรายงานผลการด าเนินงานให้
จังหวัดและกระทรวงฯ ทราบ อย่างต่อเนื่อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สนง.ทสจ.อ่างทอง ได้รับเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการประสานด าเนินงานร่วมกับจั งหวัด  
โดยการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างสม่ าเสมอ 
ตั้งแต่เริ่มเกิดอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน ทั้งการตรวจวัดคุณภาพน้ า
ที่ เน่าเสียจากการท่วมขังและมอบ น้ าหมัก
ชีวภาพเพื่อการบ าบัดน้าเสีย การมอบสิ่งของ 
ยังชีพให้กับประชาชน ในพื้นท่ีประสบอุทกภัย 
ด าเนินการประสาน สสภ.6 (นนทบุรี) คพ. เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนในการตรวจวัดคุณภาพน้ า
เพิ่มเติม และร่วมมอบสิ่งของยังชีพ ได้ประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนด้านก าลังพลในการท าความ
สะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัย 

หนั งสือ สนง.ทสจ.
อ่ า ง ท อ ง  ที่  อ ท 
0014.2/480 ลว 20 
เม.ย.61 

ทสจ.
อ่างทอง 

 

20 เม.ย. 61 

ระดับปฏิบัติ 
2) ให้  ทสจ.อ่ างทอง และ ทสจ.สิ งห์ บุ รี
ประสาน สจป.5 (สระบุรี) และ สบอ.1 สาขา
สระบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนไม้ของกลาง
มาใช้ในการซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ใน
พื้นที่ประสบอุทกภัย เช่น สะพานไม้ ประตู 
เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและ
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สนง.ทสจ.อ่างทอง ได้ด าเนินการประสาน สจป. 
ที่  5 (สระบุ รี ) และ สบอ.1 สาขาสระบุ รี  
เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านก าลังพลเท่านั้น 
มิได้ประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนไม้ของกลาง
มาใช้ในการซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่
ประสบอุทกภัยดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัยสามารถบริหารจัดการในการอ านวย

หนั งสือ สนง.ทสจ.
อ่ า ง ท อ ง  ที่  อ ท 
0014.2/480 ลว 20 
เม.ย.61 

ทสจ.
อ่างทอง 

 

20 เม.ย. 61 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่าง
ดี เช่น การท าสะพานเพื่อการคมนาคมต่าง ๆ 

เขต 12  
ขอนแก่น 

/มหาสารคาม 
เขต 18 อุทัยธานี 
5 – 6 พ.ย. 60 

 

1) เค รื่ อ ง สู บ น้ า ทั้ ง ห ม ด 
จ านวน 23 เครื่อง ช ารุด 12 
เครื่อง และใช้การได้ 11 เครื่อง
และไม่สามารถเข้าพื้นที่ประสบ
อุทกภัยได้ในภาวะน้ าท่วมสูง 
และเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณซ่อมแซมเครื่องสูบ
น้ าที่ช ารุด และอุปกรณ์ เพิ่ม
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ก า รท า งาน
ช่วยเหลือประชาชนช่วงเกิด
อุ ท ก ภั ย  เ ช่ น  ท่ อ ส่ ง  หั ว
ก ะ โห ล ก  ท่ อ ดู ด  เป็ น ต้ น 
ร ว ม ทั้ ง  เส น อ ข อ รั บ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเรือ
ท้องแบนในการเข้าส ารวจพื้นที่
น้ าท่วมสูง 
2 ) มี ข้ อจ ากั ด  คื อ  ภ าชนะ
บรรจุน้ าดื่มไม่เพียงพอ เข้าถึง
พื้ น ที่ ฟื้ น ฟู ไม่ ได้  แ ล ะ ไม่ มี
ยานพาหนะในการเข้าถึงพื้นที ่

  3) ขาดการประสานการบูรณาการกับ
หน่วยงาน ทส. ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 

ระดับปฏิบัติ 
1) ให้  ทสจ.ขอนแก่น  ทสจ.มหาสารคาม  
และ ทสจ.อุทัยธานีเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานบูรณาการการด าเนินงาน และ
การรายงานผลของหน่วยงาน ทส. ในจังหวัด
ให้ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น ก าหนด
แผนปฏิบัติการด าเนินงานร่วมกันในช่วง
ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดอุทกภัย 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ด าเนิ นการได้ โดยใน ช่ วงเดื อน  พ .ย . 60  
จ.อุทัยธานี ประสบภาวะน้ าท่วมในบางพื้นที่ 
สนง.ทสจ.อุทัยธานี จึงได้ประสานศูนย์เฝ้าระวัง
ภัยส่วนหน้า จ.นครสวรรค์ ส่วนบริหารจัดการ 
น้ าที่ 3 นครสวรรค์ สทภ.2 เตรียมความพร้อม 
ในการน าเครื่องสูบน้ ามาให้ความช่วยเหลือ 
ในพื้ นที่ ประสบภั ย พร้ อมทั้ งได้ ประสาน  
สทบ .เขต  2 (สุ พ รรณ บุ รี ) เพื่ อขอความ
อนุ เคราะห์น้ าดื่มสะอาดบรรจุขวด จ านวน 
1,000 ขวด ส าหรับบริการแจกจ่ายให้ประชาชน 
เพื่ อเป็ นการช่วยเหลือบรรเทาทุ กข์ ให้ กั บ
ประชาชนผู้ประสบภัยน้ าท่วม/น้ าขัง ในช่วงเวลา
ดังกล่าวด้วยแล้ว 
 ไมส่ามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
............................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 

หนั งสือ สนง.ทสจ.
อุ ทั ย ธ านี  ที่  อ น 
0014.4/844 ลว. 20 
เม.ย. 61 

ทสจ.
อุทัยธาน ี

20 เม.ย. 61 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

  ระดับปฏิบัติ 
2) ให้ ทสจ.อุทัยธานี บูรณาการประสาน
การท างานร่วมกับหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่
อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ด าเนิ นการได้ โดยใน ช่ วงเดื อน  พ .ย . 60  
จ.อุทัยธานี ประสบภาวะน้ าท่วมในบางพื้นที่ 
สนง.ทสจ.อุทัยธานี จึงได้ประสานศูนย์เฝ้าระวัง
ภัยส่วนหน้า จ.นครสวรรค์ ส่วนบริหารจัดการ 
น้ าที่ 3 นครสวรรค์ สทภ.2 เตรียมความพร้อม 
ในการน าเครื่องสูบน้ ามาให้ความช่วยเหลือ 
ในพื้นที่ประสบภัย พร้อมทั้งได้ประสาน  
สทบ .เขต  2 (สุ พ รรณ บุ รี ) เพื่ อขอความ
อนุ เคราะห์น้ าดื่มสะอาดบรรจุขวด จ านวน 
1,000 ขวด ส าหรับบริการแจกจ่ายให้ประชาชน 
เพื่ อเป็ นการช่วยเหลือบรรเทาทุ กข์ ให้ กั บ
ประชาชนผู้ประสบภัยน้ าท่วม/น้ าขัง ในช่วงเวลา
ดังกล่าวด้วยแล้ว 
 ไมส่ามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
.............................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 

หนั งสือ สนง.ทสจ.
อุ ทั ย ธ านี  ที่  อ น 
0014.4/844 ลว. 20 
เม.ย. 61 

ทสจ.
อุทัยธาน ี

20 เม.ย. 61 

เขต  12 
ร้อยเอ็ด 
6 พ.ย. 60 
 

 ระดับปฏิบัติ 
1) ให้  ท ส จ . ร้ อ ย เอ็ ด  แ ล ะ  ส จ ป . 7 
(ขอน แก่ น ) ส นั บ สนุ น จั งห วั ด ใน การ
สนับสนุนและส่งเสริมการเพาะกล้าไม้ใน
แปลงเพาะช าชุมชน เพื่อน าไปปลูกเป็นแนว
กันชนป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ าในพื้นที่
เสี่ ยง โดยคัด เลื อกพันธุ์ ไม้ ที่ ราษฎรใช้

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด ด าเนินการสารวจ สร้าง/ ซ่อม
โรงเรือน ดังนี้ 
1) เรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชนตาบลมะอึ ม.7  
ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน 10,000 กล้า 
2) เรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชนตาบลแวง อ.โพน
ทอง จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน 5,000 กล้า 

หนั งสือ สนง.ทสจ.
ร้ อ ย เอ็ ด  ที่  ร อ 
0014.3/1261 ลว 30 
เม.ย. 61 

ทสจ. 
ร้อยเอ็ด 

20 เม.ย. 61 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ประโยชน์ได้ เช่น ไม้ไผ่ เป็นต้น 3) เรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชนต าบลดงแดง ม.8  
ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 1 ไร่ 
10,000 กล้า 
4) เรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชนตาบลหนองแคน  
ม.5 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน 
5,000 กล้า 
5) เรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชนต าบลช้างเผือก  
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 3 ไร่ 5,000 กล้า 

ระดับปฏิบัติ 
2) ให้ ทสจ. ร้อยเอ็ด ประสาน สทบ.เขต 11 
(อุบลราชธานี ) เพื่อขอรับการสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ในการส ารวจเป่าล้างท าความ
สะอาดบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับผลกระทบจาก
น้ าท่วมขังให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด ด าเนนิการประสาน สทบ.เขต 
11 (อุบลราชธานี ) เพื่ อขอรับการสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ในการสารวจเป่าล้างท าความสะอาด
บ่อน้าบาดาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมขังใน
พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ร้ อ ย เอ็ ด  โด ย  ส ท บ .11 
(อุบลราชธานี) ด าเนินการฟื้นฟูบ่อบาดาลใน
พื้นที่ประสบปัญหาภัยน้ าท่วมในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้นจ านวน 
30 บ่อ 

หนั งสือ สนง.ทสจ.
ร้ อ ย เอ็ ด  ที่  ร อ 
0014.3/1261 ลว 30 
เม.ย. 61 

ทสจ. 
ร้อยเอ็ด 

20 เม.ย. 61 

เขต 8 
สตูล/ 

สงขลา/ปัตตาน/ี
นราธิวาส 

6 – 8 ธ.ค. 60 
 

 ระดับปฏิบัติ 
1) ให้ ทสจ.สตูล ทสจ.สงขลา ทสจ.ปัตตานี 
และ ทสจ.นราธิวาส ประสานองค์การปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น เพื่ อขอรั บ การสนั บสนุ น
ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก หรือ เรือ 
ในกรณี ที่ หน่ วยงาน ทส. มี ความพร้อม

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในท้องที่ จ.สตูล  
ในห้วงตั้งแต่วันที่ 25-30 พ.ย. 60 และวันที่ 1-3 
ธ.ค. 60 ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงสถานการณ์
อุทกภัยเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วในวันที่  
4 ธ.ค.60 ไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ไม่ได้

หนั งสือ สนง.ทสจ.
ส ตู ล  ที่  ส ต 
0014.4/457 ลว. 20 
เม.ย. 61 

ทสจ.สตูล  20 เม.ย. 61 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

สนับสนุนก าลังพล น้ าหมักชีวภาพ สิ่งของ
อุปโภคบริโภค น้ าดื่ม และอื่นๆ แก่ผู้ประสบ
อุกทกภัย แต่มียานพาหนะไม่เพียงพอ หรือไม่
เหมาะสมต่อการลงพื้นที ่

ประสบปัญหายานพาหนะไม่เพียงพอ หรือไม่
เหมาะสมต่อการลงพื้นที่แต่อย่างใด รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหลักฐาน 
 ไมส่ามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
.............................................................................................. 
…………………………………………………………………….. 

ระดับปฏิบัติ 
2) เนื่องจากที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาการขาด
แคลนภาชนะบรรจุน้ าดื่ม จึงขอให้ ทสจ.สตูล 
ทสจ.สงขลา ทสจ.ปัตตานี และ ทสจ.นราธิวาส 
ประสานกับจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุน
ภาชนะบรรจุน้ าดื่มจากภาคเอกชน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในท้องที่ จ.สตูล  
ในห้วงตั้งแต่วันที่ 25-30 พ.ย. 60 และวันที่ 1-3 
ธ.ค. 60 ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงสถานการณ์
อุทกภัยเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วในวันที่  
4 ธ.ค.60 ไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ไม่ได้
ประสบปัญหายานพาหนะไม่เพียงพอ หรือไม่
เหมาะสมต่อการลงพื้นที่แต่อย่างใด รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหลักฐาน 
 ไมส่ามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
..............................................................................................
.....…………………………………………………………………. 

หนั งสือ สนง.ทสจ.
ส ตู ล  ที่  ส ต 
0014.4/457 ลว. 20 
เม.ย. 61 

ทสจ.สตูล 20 เม.ย. 61 

 

  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ านวน 10 ข้อ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 10 ข้อ 

 

 


