
 
 

จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย 
(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จำกกำรติดตำมครั้งที ่2  โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 

บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 5 : กำรตรวจรำชกำรตำมเหตุกำรณ์สถำนกำรณ์ และกำรมอบหมำยของผู้บังคับบัญชำ  

ด้ำน : กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  

**************************************************************************** 

ตัวช้ีวัด : ขยะมูลฝอยได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 80  
**************************************************************************** 

 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     

27 - 28  
ม.ค. 6๒ 

สมุทรปราการ 

2) พื้ นที่  ต .ท่ าตู ม  อ.ศรี มหาโพธิ์  
จ .ป ราจี น บุ รี  มี ก ารตรวจวั ดค่ า        
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อยู่ใน
ระดับที่ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” 
เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน
มาก กระจุกตัวในพื้นที่  ซึ่งเป็นเพียง
พื้นที่เดียว ไม่ได้สะท้อนค่าฝุ่นละออง
ขอ งทั้ งจั งห วั ด  แต่ ก ารรายงาน
สถานการณ์คุณภาพอากาศรายงาน
เป็นภาพรวมของจังหวัด ส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด 

2) ให้ คพ. พิจารณาท าความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ในการรายงานสถานการณ์
คุณภาพอากาศให้ชัดเจน โดยระบุเป็น
รายจุดของสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศโดยไม่น ามาเป็นภาพรวมของ
จังหวัด และให้มีการด าเนินการตาม
มาตรการ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาใน
พื้ นที่ ที่ มี ค่ าฝุ่ นละอองขนาด เล็ ก 
(PM2.5) สูงกว่ามาตรฐาน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ก า ร ร า ย ง า น ข้ อ มู ล คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ข อ ง 
กรมควบคุมมลพิษ จะรายงานผลการตรวจวัดและ
ระบุพื้นที่ตั้งสถานีชัดเจน เช่น ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในพื้นที่  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ , 
ปราจีนบุรี เป็นต้น ก็จะแสดงค่า ณ ต าแหน่งของ
สถานีนั้ นดั งภาพประกอบ พ ร้อมกันนี้ มี การ
ประชาสัมพันธ์ และประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรณี   
ที่มีค่าการตรวจวัดสูงกว่ามาตรฐานในพื้นที่อยู่แล้ว  
 
 
 

http://air4thai.pcd.
go.th/webV2/statio
n.php?station=77t 

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=77t
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=77t
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=77t
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

7 ก.พ. 6๒ 
สมุทรปราการ 

3) เนื่ องจากพื้ นที่ ต าบลทรงคนอง 
อ า เภ อ พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้สะพาน
วงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งมีรถสัญจร
ผ่านไป – มา เป็นจ านวนมากและมี
การจราจรติดขัด ประกอบกับลักษณะ
สภาพอากาศมีทิศทางลมพัดจากฝั่ง
โรงงานอุตสาหกรรมผ่านมายังบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าว ท าให้พื้นที่ต าบลทรง
คนอง อ าเภอพระประแดง มีโอกาสเกิด
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ เกินเกณฑ์
มาตรฐาน (โซนสีแดง) มากกว่าพื้นที่
อ่ืนของจังหวัด 

3) ขอให้ คพ. ประชาสัมพันธ์การใช้
แอพพลิ เคชั่ น  Air 4 Thai เพื่ อเป็ น
ข้อมูลกลางในการติดตามสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ แบบ Real Time 
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
และทันต่อสถานการณ์ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
กรมควบคุมมลพิษ ได้ด าเนินการตามภารกิจ 
มีการรายงานข้อมูลแบบ Real Time ผ่านทาง
ช่องทางแอพพลิเคชั่น Air4Thai และทางเวปไซต์ 
Air4Thai.pcd.go.th และเพิ่มการประชาสัมพันธ์
การใช้แอพพลิเคชั่น Air 4 Thai ในการติดตาม
สถานการณ์ คุณภาพอากาศ พร้อมกับมีการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เก่ียวข้องและประชาชนผ่าน
หลายช่องทาง เช่น ทีวี โซเชียลมีเดีย (facebook  
Line youtube) เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้างต้น 
 

 

3. ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำร  

9-11 ม.ค. 62 
เชียงราย 

1) ทสจ.ในพื้ นที่ ภาคเหนือได้รับ
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
การแก้ ไขหมอกควัน และไฟ ป่ า
ค่อนข้างน้อย  
2) มีการวัดคุณ ภาพอากาศจาก
หลากหลายหน่ วยงาน  ซึ่ งท า ให้
ประชาชนเกิดความสับสนเนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลมีค่า    
ที่แตกต่างกันไป 

1) ให้ คพ. ปรับเทียบมาตราวัดของ
เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ของทุกหน่วยงานให้อยู่ในค่า
มาตรฐานเดียว  เพื่อให้การประมวลผล   
มีความน่าเชื่อถือ 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
- วิธีตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ที่ คพ. ใช้ส าหรับติดตาม
ตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศใน
ระดับประเทศนั้น เป็นวิธีตรวจวัดฯ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดและได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็น
เครื่องมือตรวจวัดฯ ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ ปัจจุบัน
หลายๆ ประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลัง
พัฒนา ได้ใช้เครื่องมือและวิธีตรวจวัดฯ เช่น เดียวกับ 
คพ. ในการติดตามตรวจสอบฯ ของประเทศตน 
ดังนั้น ผลการตรวจวัดฯ สามารถเปรียบเทียบกันได้
ทั้งในและระหว่างประเทศ      
- ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

PM2.5 ขึ้นมาอย่างกว้างขวาง ด้วยเทคนิควิธีการวัด
ที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับที่ประชาชนผลิตขึ้นใช้เอง 
จนถึงมีจ าหน่ ายเชิงพาณิ ชย์ที่ ประชาชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ สามารถจัดซื้อ และเข้าถึงอุปกรณ์ฯ       
ได้โดยง่าย เนื่องจากราคาไม่แพง และสะดวก       
ต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เครื่องตรวจวัดฯ 
ดังกล่าว ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลผลการตรวจวัดฯ  
- การด าเนินการให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัด 
PM2.5 ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวิธีตรวจวัดฯ 
และระดับของเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เพื่อให้อยู่ใน
มาตรฐานการวัดเดียวกัน อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนอย่างมากในทางเทคนิค  
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจวัด PM2.5 เทคนิคอย่างง่าย 
ที่ ป ระชาชนหรือหลายหน่ วยงานใช้อยู่  เช่ น 
เซน เซอร์  เป็ น ต้ น  เห ม าะส าห รับ เฝ้ า ระ วั ง
สถานการณ์คุณภาพอากาศในระดับเบื้องต้นเท่านั้น 
(screening level) เพื่ อ ส ร้ า งค ว าม ต ระ ห นั ก 
(awareness) ด้านคุณภาพอากาศ และประชาชน
สามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรมภายนอก
อาคารได้    

 


