ส่วนที่ 4
สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลาลูกกา ของบริษทั โรงพยาบาล
ซีจเี อช ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1

สรุปผลการติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ในระยะ ก่อ สร้าง
โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลาลูกกา บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.
2562 พบว่าส่วนใหญ่โครงการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดแต่มบี างมาตรการฯ
ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้แต่ไม่มปี ระสิทธิภาพ และยังไม่ถงึ เวลาปฏิบตั ิ

4.2

สรุปผลการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลาลูกกา ระหว่างเดือนกรกฎาคมธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง ความสั ่นสะเทือน และคุณภาพน้ าทิ้ง พบว่าผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมส่วนใหญ่มคี ่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด ยกเว้น ผลการตรวจสอบระดับเสียง
และคุณภาพน้ าทิ้งในบางเดือนทีม่ คี า่ ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.2-1
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลซีจีเอช ลาลูกกา บริ ษทั โรงพยาบาลซีจีเอช ลาลูกกา จากัด
ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ

คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม

บริ เวณที่ตรวจสอบ

ดัชนี ที่ตรวจวัด

1. สภาพภูมิ
ประเทศ

- พืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ

- ตรวจสอบสภาพรัว้ โดยรอบแนวเขต
ที่ดนิ ของโครงการ หากพบว่าเกิด
การชารุดให้ซ่อมแซมโดยทันที

- สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- กาชับผูร้ บั เหมาดูแลพืน้ ที่ให้มคี วาม
เป็ นระเบียบเรียบร้อย

2. คุณภาพ
อากาศ

- สถานีท่ี 1 บริเวณ
ภายในพืน้ ที่ก่อสร้าง
โครงการโดยตัง้
ใกล้เคียงกับอาคาร
โรงพยาบาล ความสูง
3 ชัน้ ครึ่ง (อาคารเดิม)
ด้านทิศใต้ของพืน้ ที่
โครงการ

- จัดให้มเี จ้าหน้าที่รบั เรื่องร้องเรียนที่
อาจเกิดขึน้ หากพบข้อร้องเรียนต้อง
จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไข
ปั ญหาที่พบโดยทันที
ด้านฝุ่นละออง
- TSP 24 ชัวโมง
่
- PM-10 24 ชัวโมง
่
ด้านมลพิษทางอากาศ
- NO2 1 ชัวโมง
่
- CO 1 ชัวโมง
่
- SO2 24 ชัวโมง
่
- HC

ผลการติ ดตามตรวจสอบ

ระยะเวลา / ความถี่

- สถานีท่ี 1 บริเวณภายในพืน้ ที่ก่อสร้างตรวจวัดทุก
วันที่มกี ารทาฐานราก และรายงานผลการตรวจวัด
เป็ นประจาทุกสัปดาห์ หลังจากนัน้ ตรวจวัดเดือนละ 1
ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- สถานีท่ี 2 บริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผล ตรวจวัดเดือนละ
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- สถานีท่ี 3 บริเวณภายในพืน้ ที่หมูบ่ า้ นอรดาลาลูกกาคลอง 8 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
4-2

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

- โครงการจัดให้มแี นวรัว้ ล้อมรอบแนวเขตที่ดนิ ก่อสร้างบริเวณด้านหน้าและด้านข้างทัง้ สองข้าง
ของโครงการ สาหรับด้านหลังโครงการได้ใช้ผา้ ใบทาเป็ นรัว้ ชัวคราวและมี
่
การจัดทาบันทึก
การตรวจสอบแนวรัว้ และความแข็งแรงของรัว้ รวมทัง้ ได้ติดตัง้ ป้ ายแสดงแนวเขตพื้นที่
ก่อสร้างบริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการเพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการ
ก่อสร้าง รายละเอียดดังภาพถ่ายที่ 3.4.1-1 ถึง 3.4.2-2 และเอกสารแนบที่ 2
- โครงการได้ว่าจ้างให้บริษทั ยูทดี ี จากัด เป็ นที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างให้ควบคุมดูแลการ
ก่อสร้างให้มผี ลกระทบกระเทือนต่อสิง่ แวดล้อมน้อยที่สุด และว่าจ้าง บริษทั ไทยโพลีคอนส์
จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ผูร้ บั เหมางานก่อสร้าง โดยกาหนดให้จดั ทาป้ ายชื่อโครงการ ป้ าย
จราจร ป้ ายอันตรายต่างๆ ตามข้อกาหนด เป็ นต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11
- โครงการมีแผนผังรับเรื่องร้องเรียน บันทึกตรวจสอบกล่องข้อร้องเรียนฯ และติดตัง้ กล่องรับ
ความคิดเห็นที่บริเวณป้ อมยามด้านหน้าทางเข้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึน้
โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนในบันทึกตรวจสอบกล่อง
ข้อร้องเรียนฯ รายละเอียดดังภาพถ่ายที่ 3.4.1-2 และเอกสารแนบที่ 12
- 0.081-0.187 mg/m3
- 0.044-0.081 mg/m3
-

0.009-0.069 ppm
0.173-1.160 ppm
0.001-0.002 ppm
5.26-13.87 ppm

- ผลการตรวจวัด มีค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ม าตรฐานที่
กาหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ ง ชาติฉบับ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) และประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) สาหรับ
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ยังไม่มมี าตรฐานกาหนด

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
2. คุณภาพอากาศ
(ต่อ)

บริ เวณที่ตรวจสอบ
- สถานีท่ี 2 บริเวณโรงเรียนวัด
ธัญญะผล (ระยะห่างจากพื้นที่
โครงการด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ 472 เมตร)

- สถานีท่ี 3 บริเวณภายในพืน้ ที่
หมู่บา้ นอรดา ลาลูกกา-คลอง 8
ด้านทิศ ตะวันออกเฉี ยง
เหนือ ของพื้นที่โครงการ

ดัชนี ที่ตรวจวัด
ด้านฝุ่นละออง
- TSP 24 ชัวโมง
่
- PM-10 24 ชัวโมง
่
ด้านมลพิษทางอากาศ
- NO2 1 ชัวโมง
่
- CO 1 ชัวโมง
่
- SO2 24 ชัวโมง
่
- HC

ด้านฝุ่นละออง
- TSP 24 ชัวโมง
่
- PM-10 24 ชัวโมง
่
ด้านมลพิษทางอากาศ
- NO2 1 ชัวโมง
่
- CO 1 ชัวโมง
่
- SO2 24 ชัวโมง
่
- HC

ผลการติ ดตาม
ตรวจสอบ

ระยะเวลา / ความถี่
- สถานีท่ี 1 บริเวณภายในพืน้ ที่ก่อสร้าง
ตรวจวัดทุกวันที่มกี ารทาฐานราก และ
รายงานผลการตรวจวัดเป็ นประจาทุก
สัปดาห์ หลังจากนัน้ ตรวจวัดเดือนละ
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- สถานีท่ี 2 บริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผล
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- สถานีท่ี 3 บริเวณภายในพืน้ ที่หมู่บา้ น
อรดาลาลูกกา-คลอง 8 ตรวจวัดเดือน
ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- สถานีท่ี 1 บริเวณภายในพืน้ ที่ก่อสร้าง
ตรวจวัดทุกวันที่มกี ารทาฐานราก และ
รายงานผลการตรวจวัดเป็ นประจาทุก
สัปดาห์ หลังจากนัน้ ตรวจวัดเดือนละ
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- สถานีท่ี 2 บริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผล
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- สถานีท่ี 3 บริเวณภายในพืน้ ที่หมู่บา้ นอร
ดาลาลูกกา-คลอง 8 ตรวจวัดเดือนละ
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

4-3

- 0.022-0.136 mg/m3
- 0.015-0.100 mg/m3
-

0.007-0.051 ppm
0.185-1.138 ppm
0.001-0.002 ppm
5.31-15.87 ppm

- 0.021-0.086 mg/m3
- 0.014-0.069 mg/m3
-

0.001-0.044 ppm
0.142-0.929 ppm
0.001-0.002 ppm
6.70-11.72 ppm

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และประกาศคณะกรรมการ
สิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) สาหรับ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน
(HC) ยังไม่มมี าตรฐานกาหนด

- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และประกาศคณะกรรมการ
สิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) สาหรับ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน
(HC) ยังไม่มมี าตรฐานกาหนด

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
2. คุณภาพอากาศ
(ต่อ)

บริ เวณที่ตรวจสอบ

ดัชนี ที่ตรวจวัด

ระยะเวลา / ความถี่

- บริเวณภายในพืน้ ที่ก่อสร้าง
โครงการ

- ตรวจสอบสภาพรัว้ ทึบรอบแนวเขต
พืน้ ที่ก่อสร้างโครงการสภาพแผล
ป้ องกันฝุ่นรอบอาคาร และสภาพ
แผงไม้อดั เพื่อป้ องกันเศษวัสดุร่วง
หล่นจากอาคาร หากพบว่าเกิดการ
ชารุดให้ซ่อมแซมโดยทันที

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- บริเวณภายในพืน้ ที่ก่อสร้าง
โครงการ

- ตรวจสอบผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการต่อผูพ้ กั อาศัย
ข้างเคียงโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- บริเวณภายในพืน้ ที่ก่อสร้าง
โครงการ

- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และ
ไม่ให้มกี ารฉีดขาดของผ้าใบคลุม
รถบรรทุก

- สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
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ผลการติ ดตาม
ตรวจสอบ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

- โครงการอยูร่ ะหว่างการทาแนวรัว้ ล้อมรอบแนวเขตที่ดนิ ก่อสร้างโดยรอบ โดยมีการ
ทาบันทึกการตรวจสอบแนวรัว้ ทึบและความแข็งแรงของรัว้ ทุกวัน และได้ติดตัง้ ป้ าย
แสดงแนวเขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งบริ เ วณด้ านหน้ า ทางเข้า โครงการเพื่อ ช่ ว ยบดบัง
ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง รายละเอียดดังภาพถ่ายที่ 3.4.1-1 ถึง
3.4.2-2 และเอกสารแนบที่ 2 สาหรับแผงป้ องกันฝุ่ นรอบอาคารปั จจุบนั โครงการอยู่
ระหว่างการติดตัง้ แผงป้ องกันฝุ่ นโดยรอบอาคารตัง้ แต่ชนั ้ ล่างจนถึงความสูงอาคาร
ขณะก่อสร้าง เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ขา้ งเคียง รายละเอียดดัง
ภาพถ่ายที่ 3.4.2-2
- โครงการมีแ ผนผัง รับ เรื่อ งร้อ งเรีย น บันทึกตรวจสอบกล่ องข้อร้อ งเรีย นฯ และ
ติดตัง้ กล่ อ งรับ ความคิด เห็นที่บริเ วณป้ อมยามด้า นหน้า ทางเข้าโครงการ เพื่อ
รับ เรื่ อ งร้อ งเรีย นที่อ าจเกิด ขึน้ โดยระหว่า งเดือ นกรกฎาคม -ธันวาคม พ.ศ.
2562 ไม่ พ บข้อร้องเรียนในบันทึกตรวจสอบกล่ องข้อร้องเรียนฯ รายละเอียดดัง
ภาพถ่ายที่ 3.4.1-3 และเอกสารแนบที่ 12 นอกจากนี้โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้าที่
จากบริษทั ผูด้ าเนินการก่อสร้างเข้าพบปะผูท้ ่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้า ง
โครงการ เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในเรื่องการจัดการงาน
ก่อสร้างทุกเดือ น และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้า ที่ค วบคุ มงานก่อ สร้า ง
เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 28
- โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานควบคุมการใช้ผา้ คลุมรถบรรทุกที่
ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้ องกันการร่วงหล่นลงบนถนนสาธารณะและไม่ให้มีการ
ฉีกขาดของผ้าใบคลุมรถบรรทุก รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 5

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
3. ระดับเสียง

บริ เวณที่ตรวจสอบ

ดัชนี ที่ตรวจวัด

- สถานีท่ี 1 บริเวณภายใน
พืน้ ที่ก่อสร้างโครงการโดย
ตัง้ ใกล้เคียงกับอาคาร
โรงพยาบาลความสูง 3 ชัน้
ครึ่ง (อาคารเดิม) ด้านทิศ
ใต้ของพืน้ ที่โครงการ

-

Leq 24 hr
Lmax
Ldn
L90
เสียงรบกวน

- สถานีท่ี 2 บริเวณโรงเรียน
วัดธัญญะผล (ระยะห่างจาก
พืน้ ที่โครงการด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 472 เมตร)

-

Leq 24 hr
Lmax
Ldn
L90
เสียงรบกวน

- ชุมชนใกล้เคียงพืน้ ที่
ก่อสร้าง

- ติดตามตรวจสอบ
ทัศนคติ ความคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนจากผู้
พักอาศัยที่อยูข่ า้ งเคียง
โดยรอบพืน้ ที่โครงการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ผลการติ ดตามตรวจสอบ

ระยะเวลา / ความถี่
- ภายในพืน้ ที่ก่อสร้างตรวจวัด
ทุกวันที่มกี ารทาฐานราก และ
รายงานผลการตรวจวัดเป็ น
ประจาทุกสัปดาห์ หลังจากนัน้
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
- บริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผล
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง

- 67.5-75.2 dB(A)
- 94.1-99.7 dB(A)
- 70.1-76.2 dB(A)
- 46.6-70.3 dB(A)
- ไม่มกี ารรบกวน-18.8 dB(A)

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

-

4-5

-

-

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

- บริเวณภายในพื้น ที่ก่อสร้างโครงการฯ ส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ใ น

เกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กาหนด ยกเว้นผลการตรวจวัด Leq 24
hr. ในเดือ นกัน ยายน-พฤศจิก ายน มีค่ า เกิน ค่ า มาตรฐานที่
กาหนด และผลการตรวจวัดเสียงรบกวนเมื่อนามาเปรียบเทียบ
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550)
พบว่าส่วนใหญ่มคี ่าอยูใ่ นเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กาหนด ยกเว้น
ผลการตรวจวัด ในช่ ว งกลางวัน (06:00-22:00 น.) ระหว่ า ง
53.2-61.0 dB(A)
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่
กาหนด สาหรับ Ldn และL90 ไม่มคี ่ามาตรฐานกาหนดไว้
77.7-95.2 dB(A)
- บริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผลฯ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่า
57.9-63.1 dB(A)
มาตรฐานที่กาหนดยกเว้นเสียงรบกวนในช่วงกลางวัน (06:0042.9-55.1 dB(A)
22:00 น.) ของเดือนสิงหาคมมีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กาหนด
ไม่มกี ารรบกวน-10.1 dB(A)
เนื่องจากมีการรือ้ ถอนที่อยูอ่ าศัยใกล้เคียงจุดตรวจวัด
โครงการมีแ ผนผัง รับ เรื่อ งร้อ งเรีย น บัน ทึก ตรวจสอบกล่อ งข้อ ร้อ งเรีย นฯ และติด ตัง้ กล่อ งรับ
ความคิด เห็น ที่บ ริเ วณป้ อ มยามด้า นหน้า ทางเข้า โครงการ เพื่อ รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นที่อ าจเกิด ขึน้
โดยระหว่า งเดือ นกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนในบันทึกตรวจสอบกล่องข้อ
ร้องเรียนฯ รายละเอียดดังรายภาพถ่ายที่ 3.4.1-3 และเอกสารแนบที่ 12 นอกจากนี้โครงการได้จดั ให้
มีเจ้าหน้าที่จากบริษทั ผูด้ าเนินการก่อสร้างเข้าพบปะผูท้ ่อี ยูอ่ าศัยใกล้เคียงกับพืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ
เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในเรื่องการจัดการงานก่อสร้างทุกเดือน และให้
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง
รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 28

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
4. ความสันสะเทื
่
อน

บริ เวณที่ตรวจสอบ

ดัชนี ที่ตรวจวัด

- สถานีท่ี 1 บริเวณภายในพืน้ ที่ก่อสร้าง
โครงการโดยตัง้ ใกล้เคียงกับอาคาร
โรงพยาบาลความสูง 3 ชัน้ ครึ่ง (อาคาร
เดิม) ด้านทิศใต้ของพืน้ ที่โครงการ
- สถานีท่ี 2 บริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผล
(ระยะห่างจากพืน้ ที่โครงการด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 472 เมตร)

- ตรวจวัดค่าความสันสะเทื
่
อน
ให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 37) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานความ
สันสะเทื
่
อนเพื่อป้ องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร

- ชุมชนใกล้เคียงพืน้ ที่ก่อสร้าง

- ติดตามตรวจสอบทัศนคติ
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
จากผูพ้ กั อาศัยที่อยูข่ า้ งเคียง
โดยรอบพืน้ ที่โครงการตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง

ระยะเวลา / ความถี่
- ภายในพืน้ ที่ก่อสร้างตรวจวัด
ทุกวันที่มกี ารทาฐานราก และ
รายงานผลการตรวจวัดเป็ น
ประจาทุกสัปดาห์ หลังจากนัน้
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะ เวลาก่อสร้าง
- บริเวณโรงเรียนวัดธัญญะผล
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
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ผลการติ ดตามตรวจสอบ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

- บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และโรงเรียนวัดธัญ ญะผลฯ มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกาหนดทุกเดือนที่ตรวจวัด

- โครงการมีแผนผังรับ เรื่อ งร้องเรีย น บันทึกตรวจสอบกล่องข้อ ร้องเรีย นฯ และ
ติดตัง้ กล่องรับความคิดเห็นที่บ ริเวณป้ อมยามด้า นหน้าทางเข้าโครงการ เพื่อ
รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นที่อ าจเกิด ขึน้ โดยระหว่า งเดือ นกรกฎาคม -ธันวาคม พ.ศ.
2562 ไม่พบข้อร้องเรียนในบันทึกตรวจสอบกล่องข้อร้องเรียนฯ รายละเอียดดังราย
ภาพถ่ า ยที่ 3.4.1-3 และเอกสารแนบที่ 12 นอกจากนี้ โ ครงการได้ จ ัด ให้ มี
เจ้าหน้าที่จากบริษทั ผูด้ าเนินการก่อสร้างเข้าพบปะผูท้ ่อี ยูอ่ าศัยใกล้เคียงกับพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในเรื่องการ
จัดการงานก่อสร้างทุกเดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุม งาน
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง รายละเอียดดัง เอกสาร
แนบที่ 28

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
5. การพังทลายของดิ น

บริ เวณที่ตรวจสอบ

ดัชนี ที่ตรวจวัด

ระยะเวลา / ความถี่

- บริเวณพืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ

- ตรวจสอบแนวกาแพงกันดินโดยรอบ
พืน้ ที่โครงการ เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าชารุดต้อง
ดาเนินการซ่อมแซมทันที

- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

- ชุมชนใกล้เคียงพืน้ ที่ก่อสร้าง

- ติดตามปั ญหาเรื่องร้องเรียน/ผลกระทบ
จากชุมชนใกล้เคียงพืน้ ที่ก่อสร้างเดือนละ
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบ
ข้อร้องเรียนต้องจัดหน้าที่เข้าตรวจสอบ
และแก้ไขปั ญหาที่พบทันที

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
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ผลการติ ดตามตรวจสอบ

ผ่านมาตรฐาน/
ปัญหา/อุปสรรค/การ
แก้ไข

- จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโครงการและการตรวจสอบเอกสาร
พบว่าในช่วงที่โครงการมีการขุดดินเพื่อวางฐานรากและก่อสร้างงาน
ระบบที่ฝั ง อยู่ใ ต้ดิน เช่ น ถัง เก็บ น้ า ใต้ดิน และระบบบ าบัด น้ าเสีย
โครงการได้ก่อ สร้า งแนวกาแพงกันดิน (Sheet Pile) และทาค้า ยัน
เหล็ก (Bracing) เพื่อป้ องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน และ
ท าบัน ทึก การตรวจสอบแนวก าแพงกัน ดิน และความแข็ง แรงของ
Sheet Pile และหลังจากงานขุดดินเพื่อวางฐานรากและก่อสร้างงาน
ระบบที่ฝังอยู่ใต้ดินแล้วเสร็จ โครงการได้ดาเนินการถอนเสาเข็มกัน
พัง กลบร่องที่เกิดจากการถอนเข็มกันพัง และบดอัดดินที่กลบให้แน่น
เพื่อป้ องกันการเคลื่อนตัวของดิน รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 16
- โครงการมีแ ผนผัง รับ เรื่ อ งร้อ งเรีย น บัน ทึก ตรวจสอบกล่ อ งข้อ
ร้อ งเรีย นฯ และติด ตัง้ กล่ อ งรับ ความคิด เห็น ที่บ ริเ วณป้ อ มยาม
ด้า นหน้า ทางเข้า โครงการ เพื่ อ รับ เรื่ อ งร้อ งเรีย นที่อ าจเกิด ขึน้
โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่พบข้อร้องเรียน
ในบันทึกตรวจสอบกล่องข้อร้องเรียนฯ รายละเอียดดังรายภาพถ่ายที่
3.4.1-3 และเอกสารแนบที่ 12 นอกจากนี้ โ ครงการได้ จ ั ด ให้ มี
เจ้า หน้ า ที่จ ากบริษ ัท ผู้ด าเนิ น การก่ อ สร้า งเข้า พบปะผู้ท่ีอ ยู่อ าศัย
ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อสอบถามความพึงพอใจและ
ความไม่ พึง พอใจในเรื่อ งการจัด การงานก่อสร้างทุก เดือ น และให้
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 28

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
6. คุณภาพน้า/การ
บาบัดน้าเสีย

บริ เวณที่ตรวจสอบ
- บริเวณพืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ

ดัชนี ที่ตรวจวัด

ระยะเวลา / ความถี่

- ตรวจสอบให้มหี อ้ งส้วมที่
- เดือนละ 1 ครัง้
เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบรางระบายน้า
ชัวคราวและบ่
่
อพักน้าชัวคราว
่
ไม่ให้มเี ศษวัสดุก่อสร้างกีด
ขวางการระบายน้า

- จุดที่ 1 ก่อนเข้าระบบบาบัดน้าเสีย
- จุดที่ 2 หลังผ่านการบาบัดน้าเสีย
- จุดที่ 3 บ่อพักน้าสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่ทอ่ ระบายน้าสาธารณะ

-

pH
BOD
Settleable Solids
Suspended Solid
Total Dissolved Solid
TKN
Sulfide
Oil & Grease
Total Coliform Bacteria

- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
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ผลการติ ดตามตรวจสอบ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

- โครงการมีคนงานประมาณ 90-95 คน โดยจัดให้มีห้องส้วมสาหรับคนงานก่อสร้าง จานวน 8 ห้อง
แบ่งเป็ นห้องน้าชาย 5 ห้อง ห้องน้าหญิง 5 ห้อง (อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน) ซึ่งเพียงพอ
ต่อการใช้งาน และติดตัง้ ถัง Septic โดยว่าจ้างให้เทศบาลลาลูกกามาสูบไปกาจัดและมิได้ระบายน้ า
ลงสู่ท่อระบายน้าริมถนนลาลูกกา รายละเอียดดังภาพถ่ายที่ 3.4.6-1 และเอกสารแนบที่ 17
- โครงการมีเ จ้า หน้ า ที่วิศ วกรสิ่ง แวดล้อมตรวจสอบบ่ อพัก น้ าชัวคราวด้
่
า นหลัง พื้น ที่ก่อ สร้าง
โครงการ และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางระบายน้าริมถนนลาลูกกาและติดตัง้ ตาข่ายโดยรอบเพื่อ
ป้ องกันเศษขยะจากการก่อสร้างลงสู่ท่อระบายน้ าริมถนนลาลูกกา โดยจะขุดลอกท่อระบายน้า
เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จเพื่อฟื้ นฟูสภาพการระบายน้าและคืนสภาพแวดล้อมที่ดีซ่งึ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบพืน้ ที่โครงการ รายละเอียดดังภาพถ่ายที่ 3.4.7-1
- 7.3-7.84
- 3-285 mg/l
- เนื่องจากทางโครงการมิได้ทาการติดตัง้ ระบบบาบัดน้ าเสีย ใน
- <0.1-61.0 mg/l
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 จึงเป็ นการรายงาน
- 3.8-2,343 mg/l
ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ทิ้ง บริเ วณบ่ อ พัก น้ า ทิ้ง หลัง พื้น ที่
- 172-1,200 mg/l
โครงการ
- 2.24-141 mg/l
- ผลการตรวจวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทา
การเปรียบเทียบตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
- <0.010-0.13 mg/l
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
- <2-7 mg/l
อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พบว่าผล
- <1.8- >1,600,000
การตรวจวัด ส่ ว นใหญ่ มีค่ า อยู่ใ นเกณฑ์ค่ า มาตรฐานที่ก าหนด
MPN/100ml
ยกเว้นผลการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม กันยายน และตุลาคม
ในบางพารามิเตอร์ท่มี คี ่าไม่อยูใ่ นเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กาหนด

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่ อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

บริ เวณที่ตรวจสอบ

ดัชนี ที่ตรวจวัด

ระยะเวลา / ความถี่

7. การระบายน้าและการ
ป้ องกันน้าท่วม

- รางระบายน้าบริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้าง

- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้าของ
รางระบายน้าชัวคราวบริ
่
เวณพืน้ ที่ก่อสร้าง
โครงการและตรวจสอบรางระบายน้าและ
บ่อพักน้าชัวคราว
่
ไม่ให้มเี ศษวัสดุก่อสร้าง
กีดขวางการระบายน้า

- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

8. การจัดการมูลฝอย

- บริเวณที่พกั มูลฝอยในพืน้ ที่
ก่อสร้าง

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ความสะอาด
และสภาพของถังรองรับมูลฝอย

- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

9. สภาพเศรษฐกิ จและ
สังคม

- ชุมชนใกล้เคียงพืน้ ที่ก่อสร้าง

- ติดตัง้ กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้ อมยาม
หน้าพืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนที่พกั อาศัยอยูโ่ ดยรอบ
หากมีปัญหาเกิดขึน้ ต้องหาแนวทางแก้ไขโดย
ทันที

- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
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ผลการติ ดตามตรวจสอบ

ผ่านมาตรฐาน/
ปัญหา/อุปสรรค/การ
แก้ไข

- โครงการมี เ จ้ า หน้ า ที่ วิ ศ วกรสิ่ ง แวดล้ อ มตรวจสอบบ่ อ พัก น้ า
ชัวคราวด้
่
านหลังพืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ทางระบายน้ า ริม ถนนล าลู ก กาและติด ตัง้ ตาข่า ยโดยรอบเพื่ อ
ป้ องกันเศษขยะจากการก่อสร้างลงสู่ท่อระบายน้าริมถนนลาลูกกา
โดยจะขุด ลอกท่ อระบายน้ าเมื่อ ก่อ สร้างโครงการแล้ว เสร็จเพื่อ
ฟื้ น ฟู ส ภาพการระบายน้ า และคืน สภาพแวดล้อ มที่ดีซ่ึง จะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ รายละเอี ย ดดั ง
ภาพถ่ายที่ 3.4.7-1
- โครงการจัดให้มีถุงดาสาหรับใส่ขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างและมี
ถังขยะแยกประเภทตามมาตรการกาหนดอยู่รวมกันบริเวณจุดพัก
ขยะด้านหน้าโครงการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลลาลูกกา
รับไปกาจัดต่อไป นอกจากนื้ทางโครงการมีบนั ทึกการตรวจสอบ
การเก็บขยะบริเวณพื้นที่โครงการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยอยู่
ในสภาพที่ชารุด จะแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานให้
ทราบต่ อ ไป รายละเอีย ดดัง ภาพถ่ า ยที่ 3.4.8-1 ถึง ภาพถ่ า ยที่
3.4.8-2 และเอกสารแนบที่ 23
- โครงการมีแ ผนผัง รับ เรื่อ งร้อ งเรีย น บันทึกตรวจสอบกล่ อ งข้อ
ร้องเรีย นฯ และติดตัง้ กล่อ งรับ ความคิด เห็นที่บ ริเ วณป้ อ มยาม
ด้า นหน้า ทางเข้า โครงการ เพื่อ รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นที่อ าจเกิด ขึน้
โดยระหว่า งเดือ นกรกฎาคม-ธัน วาคม พ.ศ. 2562 ไม่ พ บข้อ
ร้องเรียนในบันทึกตรวจสอบกล่องข้อร้องเรียนฯ รายละเอียดดังราย
ภาพถ่ายที่ 3.4.1-3 และเอกสารแนบที่ 12

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

บริ เวณที่ตรวจสอบ

9. สภาพเศรษฐกิ จและสังคม

- ชุมชนใกล้เคียงพืน้ ที่ก่อสร้าง

10. สาธารณสุขอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

- คนงานก่อสร้างโครงการ

ดัชนี ที่ตรวจวัด
- จัดให้มเี จ้าหน้าทีจ่ ากโครงการเข้าพบผูพ้ กั
อาศัยข้างเคียงเป็ นประจาตลอดช่วงเวลา
ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลา / ความถี่

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข

- โครงการจัดให้มเี จ้าหน้าที่จากบริษทั ผูด้ าเนินการก่อสร้างเข้า
พบปะผูท้ ่ีอยู่อาศัย ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้า งโครงการ เพื่อ
สอบถามความพึง พอใจและความไม่ พึง พอใจในเรื่อ งการ
จัดการงานก่อสร้างทุกเดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ ข อง
เจ้ า หน้ า ที่ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้ ส ามารถติด ต่ อ กับ
โครงการได้โดยตรง รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 28
- ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนเข้ารับทางาน - ก่อนรับเข้าทางานทุก - ทางโครงการมีคนงานก่อสร้างทัง้ คนไทยและแรงงานต่างชาติ
ทุกครัง้ เกี่ยวกับความสมบูรณ์แข็งแรงของ
ครัง้
โดยได้ว่าจ้างผ่านกระทรวงแรงงาน
ร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบ
การมองเห็น ระบบการได้ยนิ ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว/การทรงตัว
โรคติดต่อ/การเจ็บป่ วยที่มผี ลต่อการ
ปฏิบตั งิ าน และสภาพจิตใจอยูใ่ นสภาวะปกติ
พร้อมปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างหลังรับเข้าทางาน - ปี ละ 1 ครัง้ หลัง
- โครงการได้ว่ า จ้า งคนงานก่ อ สร้า งผ่า นกระทรวงแรงงาน
เกี่ยวกับความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและ
รับเข้าทางาน ตลอด
สาหรับพนักงานทางโครงการได้ดาเนินตรวจสุขภาพพนักงาน
จิตใจ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบการมองเห็น
ระยะเวลาก่อสร้าง
เมื่อ วัน ที่ 21 มิถุ น ายน 2562 ที่ผ่า นมา รายละเอีย ดผลการ
ระบบการได้ยนิ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ตรวจสุขภาพแสดงดังเอกสารแนบที่ 41
การเคลื่อนไหว/การทรงตัวโรคติดต่อ/การ
เจ็บป่ วยที่มผี ลต่อการปฏิบตั งิ าน และสภาพ
จิตใจอยูใ่ นสภาวะปกติพร้อมปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

ผลการติ ดตามตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลซีจเี อช ลาลูกกา ระยะก่อสร้าง ของ บริษทั โรงพยาบาลซีจเี อซ ลาลูกกา จากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 4.2-1

(ต่อ)

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
10. สาธารณสุขอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่อ)

บริ เวณที่ตรวจสอบ
- คนงานก่อสร้างโครงการ

ดัชนี ที่ตรวจวัด
- ติดตามปั ญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
ใกล้เคียงพืน้ ที่ก่อสร้าง
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ระยะเวลา / ความถี่
- เดือนละ 1 ครัง้
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

ผลการติ ดตามตรวจสอบ

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข

- โครงการมีแผนผัง รับเรื่อ งร้องเรียน บันทึกตรวจสอบกล่อ ง
ข้อ ร้อ งเรีย นฯ และติด ตัง้ กล่อ งรับ ความคิด เห็น ที่บ ริ เ วณ
ป้ อมยามด้านหน้าทางเข้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรี ย นที่
อาจเกิด ขึน้ โดยระหว่า งเดือ นกรกฎาคม -ธันวาคม พ.ศ.
2562 ไม่พบข้อร้องเรียนในบันทึกตรวจสอบกล่องข้อร้องเรียนฯ
รายละเอียดดังรายภาพถ่ายที่ 3.4.1-3 และเอกสารแนบที่ 12
นอกจากนี้โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้าที่จากบริษทั ผูด้ าเนินการ
ก่ อ สร้า งเข้า พบปะผู้ท่ีอ ยู่อ าศัย ใกล้เ คีย งกับ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการ เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจใน
เรื่ อ งการจัด การงานก่ อ สร้ า งทุ ก เดื อ น และให้ ห มายเลข
โทรศัพท์ของเจ้าหน้ าที่ควบคุ มงานก่ อสร้าง เพื่อให้สามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 28

