
แบบรายงาน PDCA 1.2 (4) 
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                                                   การตรวจราชการตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา (ประเด็น : ตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)  

                                                                                       ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 (จ านวน 1 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

เขต 8 
วันที่ 14 – 16  

พ.ย. 60 ณ จังหวัด
สงขลาปัตตานี 

สตูล 
 

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
3 จั งหวั ดชายแดนภาคใต้  ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปัตตานีจึงไม่จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

ระดับปฏิบัต ิ
 ให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าในบริเวณพื้นที่ที่มี 
น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน และให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 

สสภ.15 (ภูเก็ต) ด าเนินการ ดังนี ้

ได้ประสานงานและลงพื้นที่ร่วมกับ ทสจ.ตรัง 
และ ทสจ.กระบี่  ส ารวจความเสียหายของ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ า
เสียที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในเดือน
ธันวาคม 2559 (รายละเอียดและหลักฐานการ
ด าเนินงานตามเอกสารแนบ) 

สสภ.16 (สงขลา) ด าเนินการ ดังนี ้

1. จัดท าน้ าหมักชีวภาพ (EM) เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าเน่าเสีย และกลิ่นเหม็นจากน้ าท่วมขัง และ
สนับสนุนกิจกรรม “ทส.” ปันน้ าใจช่วยผู้
ประสบอุทกภัย จ.สงขลา จ านวน 3,000 ลิตร 
รวมทั้ง ประสานขอรับน้ าหมักชีวภาพจาก บจม.
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (บ้านพรุ) จ านวน 3,000 
ลิตร และโรงไฟฟ้าจะนะ จ านวน 1,000 ลิตร 

ทส 
0205(15).2/51
6 ลว.19 เม.ย.61 

 
 
 
 
 
 
 

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

สสภ.5 
(นครปฐม)/  
สสภ.15 

(ภูเก็ต) และ 
สสภ.16 
(สงขลา 

 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

2. เข้าร่วมกิจกรรม “ทส.” ปันน้ าใจ ช่วยผู้
ประสบอุทกภัย จ.สงขลา ในพื้นที่  อ.กระแส
สินธุ์ จ.สงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.
สงขลา เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
ทส. อ.กระแสสินธุ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการ
มอบน้ าดื่ม และใช้น้ าหมักชีวภาพ (EM) เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย และกลิ่นเหม็นจากน้ า
ท่วมขัง บริเวณหน้าโรงพยาบาลกระแสสินธ์ 
และพื้นที่น้ าท่วมขังทั่วไป จ านวน 5,000 ลิตร 
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 

3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นบริเวณ
น้ าท่วมขังในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ โดยตรวจวัด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าออกซิเจน
ละลายน้ า (DO) พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) เท่ากับ 6.9 และค่าออกซิเจนละลายน้ า 
(DO) เท่ากับ 5.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อวันที่ 7 
ธ.ค.60 ทั้งนี้ สามารถเข้าตรวจวัดคุณภาพน้ าได้
เฉพาะบริ เวณ ที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรม “ทส.”  
ปันน้ าใจฯ เนื่องจากในการเดินทางเข้าพื้นที่ต้อง
ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ รถยนต์ทั่วไปไม่สามารถเข้า
พื้นที่ได้ 

 
 



เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

4. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน
บริเวณล าคลองสาธารณะหลังบ่อกลบขยะมูล
ฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เมื่อวันท่ี 14 ธ.ค.60 เพื่อประเมินการ
ป น เปื้ อ น ของน้ าช ะขยะมู ล ฝอยออก สู่
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าความกรด-ด่าง (pH) 6.8 
ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 3.4 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และค่าการน าไฟฟ้า 340 ไมโครซีเมนส์/
เซนติเมตร 

5. สนับสนุนถุงด าส าหรับบรรจุขยะมูลฝอย 
ขนาด 30*40 นิ้ว จ านวน 2,000 ถุง ให้กับ 
ทสจ.สงขลา ทสจ.ปัตตานี ทสจ.นราธิวาส และ 
ทสจ.ยะลา 

6. ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยต่อสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ และไม่ถูกหลักวิชาการ (Open dump)  

7. ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยต่อระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าทุก
ระบบไม่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย 

 


