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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุง 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
เร่ือง การพฒันาระบบการสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
1. หลกัการและเหตุผล  
 

จากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร และการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิด
ปัญหาเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ดิน แร่ธาตุ สัตว ์และพืช และปัญหา
เส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษยเ์ช่น ดิน น ้า อากาศ เป็นตน้ รวมถึงปัญหา 
ความเส่ือมโทรม ของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาการเปล่ียนแปลงทาง 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน การร้องเรียนดา้นมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มจึงเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง การจดัการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการกบัแหล่งก าเนิดของปัญหา ไดแ้ก่ แหล่งก าเนิดมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้ง การด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวกบัการควบคุม ป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งส่วนราชการใหเ้กิดการประสานงาน
และทาหนา้ท่ีร่วมกนัในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผดิชอบโดยตรง ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษดว้ย
การจดัใหมี้ระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบการจดัของเสีย และเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมลพิษ ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการก่อใหเ้กิดมลพิษใหเ้ป็นไปโดยชดัเจน อยา่งไรกต็าม ในทางปฏิบติัการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนในระดบัจงัหวดัยงัคงเป็นการด าเนินงานแบบแยกส่วน 
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(Piecemeal Approach) เน่ืองจากช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีหลากหลาย  กฎ ระเบียบ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหามีจ านวนมาก เช่น ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั อ  าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น และ
สับสนในการปฏิบติังานและบงัคบัใชก้ฎหมาย  หรือในบางกรณีเป็นไปในลกัษณะต่างคน
ต่างท า โดยไม่ใหค้วามส าคญัแบบองคร์วม (Holistic Approach) หรือในเชิงพื้นท่ี  ท าใหก้าร
แกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ ท าให้
เกิดการหลีกเล่ียงการไม่บงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย และลดตน้ทุนการด าเนินการ 
ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้  าหนดขั้นตอนโดยกระบวนการ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง การจดัท ารายงานหรือสรุปผลการตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอแนะ
ในการแกไ้ขปัญหา การแจง้ผลใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมายพิจารณาด าเนินการ 
การแจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนทราบ รวมถึงการจดัเกบ็ขอ้มูล อยา่งไรกต็าม การจดัการปัญหาเหตุ
ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมุ่งเนน้ประสิทธิภาพ ตอ้งมีหลายองคป์ระกอบผนวกร่วมกนั
อยา่งเป็นระบบ โดยการก าหนดมาตรการเชิงรุก ซ่ึงมุ่งเนน้การด าเนินการผา่นคณะกรรมการ
ระดบัจงัหวดัในการอนุมติั อนุญาต โดยการใหค้วามเห็นและค าแนะน าประกอบการอนุญาต 
เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม อนัน าไปสู่การเกิดปัญหาเร่ืองร้องเรียน ในอนาคต  
ทั้งน้ี ในการก าหนดมาตรการเชิงรับ หรือการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งใหค้วามส าคญั และสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
โดยเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้ทางวชิาการมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เรียกว่า ระบบการสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
ดงันั้นการพฒันาระบบการสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้ม  
จะท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม สามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทาง 
ในการปฏิบติังานดา้นการจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ต่อไป 
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2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
2.1 บทวเิคราะห์ 

จากการการด าเนินการในการแกไ้ขเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นมา 
พบวา่ องคป์ระกอบส าคญัของการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีส าคญัประกอบดว้ย 3 ส่วน 
ดงัน้ี 

2.1.1 มีการจดัการท่ีดีและผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกั
และเห็นในความส าคญัของปัญหาเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงจะท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน
สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งมีการก าหนดโครงสร้าง
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจนมีการมอบหมายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ และมีแนวนโยบาย ใหก้ารสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ี 

2.1.2 มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโดยตรง และเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความรู้ความสามารถ
ในการจดัการปัญหาเร่ืองร้องเรียน โดยอาจด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน คณะกรรมการ 
หรือบุคคล ข้ึนกบัลกัษณะการบริหารงานของพื้นท่ี และเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การควบคุมและจดัการปัญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม เทคนิคการตรวจเคราะห์และการใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
กฎหมายและมาตรฐานมลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.3 มีระบบการท างานท่ีเป็นแบบแผน ระบบการท างาน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท า
ใหก้ารด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนมลพิษส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีแบบแผน จะตอ้งมีการพฒันาระบบการท างานท่ีมีแบบแผน เขา้ใจง่าย และเจา้หนา้ท่ี
สามารถน าระบบการท างานดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการท างานในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดก้  าหนด ขั้นตอนการ
ตรวจและแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือระบบปฏิบติังาน  ดงัน้ี  
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ไม่ใช่ 

1 วนั 

3 วนั 

7 วนั 

4 วนั 

๑. เจ้าหน้าที่สว่นอ านวยการหรือฝา่ยควบคุมมลพิษประจ า
ส่วนสิ่งแวดล้อมรับเร่ืองร้องเรียนและพจิารณาเบื้องต้น 

เสนอ ผอ.ทสจ. พิจารณาสั่งการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปผลการตรวจสอบ และ
ข้อเสนอแนะรายงานต่อ ผอ.ทสจ. 

แจ้งผลการแก้ปญัหาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

จัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการแก้ไขปญัหา 

ส าเนาเร่ืองร้องเรียนส่งให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมมลพิษประจ า
ส่วนสิ่งแวดล้อมทราบ และหมาย
เหตุให้  ผอ.ทสจ. ทราบ 

รวม ๘ ขั้นตอน 

ในระยะเวลา ๑๕ วัน 

หมายเหต:ุ กรณีที่ต้องมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือต้องส่งตัวอย่าง
ไปตรวจวิเคราะห์ ตอ้งใช้เวลาเพิ่มขึ้น
แล้วแต่กรณี 

ไม่ใช่ 
ผอ.ทสจ.หรือผู้ท าหน้าที่รกัษาการฯ  

อยู่ปฏบิัติงาน ณ ส านกังาน 

 กรณีปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว 

รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ ผอ.ทสจ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ / ยุติเรื่อง 

แจ้งหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายและ
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษพิจารณา

ด าเนินการ 

ประสานก าหนดการและหน่วยงานร่วม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

. ส่งเร่ืองให้ฝ่ายควบคุมมลพิษประจ า  สว่น
สิ่งแวดล้อมด าเนินการ 
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2.2 แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
ระบบการท างาน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารด าเนินการจดัการปัญหาเร่ือง

ร้องเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีแบบแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ทั้งน้ี การพฒันา
ระบบการสนบัสนุนการปฏิบติังานจะช่วยใหล้ดปัญหาดา้นการร้องเรียนทางดา้นมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีสามารถน าระบบ
การสนบัสนุนการปฏิบติังานดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการท างานในพื้นท่ีได ้ดงัน้ี 

2.2.1 ระบบป้องกนัการร้องเรียนปัญหาส่ิงแวดล้อม การด าเนินงานเร่ืองการ
จดัการปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการ
แกไ้ขปัญหาแลว้ มาตรการป้องกนัถือวา่เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีจะช่วยเสริมการ
จดัการปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงถา้สามารถ
ด าเนินการจดัระบบป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดดี้และครอบคลุมก่อนเกิดปัญหา จะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งยิง่ท่ีจะส่งผลใหก้ารเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มลดนอ้ยลงหรือการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ดงันั้นส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการจดัใหมี้
มาตรการเตรียมความพร้อมในการจดัระบบป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มไวเ้พื่อสนบัสนุนการ
จดัการปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหส้ัมฤทธ์ิผลมากยิง่ข้ึน ซ่ึงการด าเนินงาน
ระบบป้องกนัปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) ใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน าขอ้มูลไป
ประกอบหรือประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการสร้าง
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทางใหผู้ป้ระกอบการ   
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(2) การจดัท าทะเบียนหรือขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ี
ความรับผดิชอบท่ีมีปัญหาการร้องเรียนบ่อย ๆ  พร้อมทั้งจดัท าขอ้เสนอแนะใหห้น่วยงานอนุญาต
ในการก าหนดมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการดว้ยการใชเ้ง่ือนไข ของการให้
ใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหามลพิษต่างๆ อนัอาจ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

(3) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ หรือถ่ายทอดขอ้มูลและข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองร้องเรียนดว้ยวธีิการต่างๆผา่นทางส่ือและช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมช้ีแจง  
ติดประกาศ ส่ือส่ิงพิมพ ์เวป็ไซตส์ านกังาน เป็นตน้ เพื่อแจง้และเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหป้ระชาชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ เก่ียวกบัสิทธิ
หรือความรู้ต่างๆ อนัเป็นประโยชนใ์นการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนในพื้นท่ี โดยมีประเดน็เน้ือหาท่ีควรน ามาส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ขอ้มูลวชิาการเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
การแกไ้ขปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และผลการด าเนินงานการแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.2.2 ระบบพฒันากระบวนงาน เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดัมีความหลากหลาย  จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบกระบวนงานท่ีชดัเจน มีแบบแผนมี
ขั้นตอนในการด าเนินงาน สามารถเขา้ใจง่าย เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีน าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ด าเนินงานแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ท าใหเ้กิดการท างานซ ้ าซอ้น สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานในทิศทางเดียวกนัขั้นตอนการพฒันาระบบกระบวนงาน เน่ืองจากมี
กฎหมายและหน่วยงานท่ีขอ้งจ านวนมาก จึงเห็นควรใหมี้การด าเนินการ ดงัน้ี 
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(1) จดัท าคู่มือแนวทางการการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือ จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard of Procedure: SOP) เพื่อน ามา
ทดลองใชก้บัพื้นท่ีน าร่อง ในการปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงกบัความตอ้งการในพื้นท่ี โดยน าเสนอ
ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดั อ าเภอ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมจงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั ปศุสัตว์
จงัหวดั เป็นตน้เพื่อใหน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาเหตุร้องเรียนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

(2) จดัตั้งศนูยป์ฏิบติัการการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หรือคณะท างาน 
การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ท่ีประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีนกัวชิาการ ผูท้รงคุณวฒิุ
ท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการแกไ้ข
ปัญหา ลดขั้นตอนการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน ร่วมถึงความซ ้ าซอ้นในการ
ปฏิบติังาน 

2.2.3 ระบบเฝ้าระวงัปัญหามลพษิด้านส่ิงแวดล้อม ปัญหามลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีมกัมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั สภาพสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
ดงันั้น หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบสถานการณ์และจดั
อนัดบัความส าคญัของปัญหาในพื้นท่ีก่อน จึงสามารถพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข  ทั้งน้ี การ
เฝ้าระวงัปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม จะท าใหท้ราบสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ี มีมากนอ้ย
เพียงใดเพื่อจะไดส้ามารถก าหนดทิศทาง และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม ต่อไป โดยระบบเฝ้าระวงัปัญหามลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีขั้นตอนของการ
เฝ้าระวงัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) จดัท าฐานขอ้มูล โดยการส ารวจ การรวบรวมขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัแหล่งก าเนิดมลพิษและสถานประกอบท่ีมีปัญหาร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงดา้นมลพิษ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นภยัคุกคาม ขอ้มูลคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาท่ีผา่นมา เพื่อประเมินสถานการณ์ แนวโนม้การเกิดปัญหา สาเหตุของปัญหา
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ส่ิงแวดลอ้มกบัผลกระทบท่ีประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บ โดยน าขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์ท าให้
เห็นแนวโนม้ของสภาพปัญหาในแต่ละช่วงเดือนและปี ช่วงเวลาของสภาพปัญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีศึกษาแลว้พบวา่มกัเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุด ความถ่ี และความรุนแรงของปัญหาใน
ช่วงเวลาต่างๆ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา และการเตรียมความพร้อม
ดา้นต่างๆ   

(2) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียนในพื้นท่ี โดยการอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชนในการรู้สิทธิ ช่องทางการร้องเรียน
รวมทั้งการป้องกนัตนเองเบ้ืองตน้จากปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม การเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหป้ระชาชนไดท้ราบสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีการจดัเตรียม
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ส าหรับ
แจกจ่ายกบัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบและมีการแนะน าวธีิการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(3) การควบคุมแหล่งก าเนิดปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม โดยการตรวจติดตาม
แหล่งก าเนิดมลพิษหรือสถานประกอบกิจการร่วมกบัหน่วยงานอนุญาต องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเฝ้าระวงัไม่ใหก่้อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการ
ร้องเรียนปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 

3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
ปัญหามลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ และการ

ปฏิบติังานดา้นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าเขา้สู่
กระบวนการแกไ้ขปัญหาดว้ยความรวดเร็ว   

4. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
1. เกิดแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เป็นระบบมี แบบแผนมาตรฐานในการปฏิบติังาน

การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนได ้
2. จ านวนการร้องเรียนปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มลดลง 
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