
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าน า 
 

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental 
Health Accreditation: EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) กระบวนการที่ 6 การจัดการเหตุร าคาญ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพบริหารราชการของประเทศต่อไป 

 

กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ SOP 
 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน ทราบว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการท างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เพื่อเป็นส่ือในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ SOP 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้คู่มือ SOP นี้ จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ได้งานท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดขั้นตอน
การท างานท่ีซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ 

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น 

เนื้อหาของคู่มือ SOP 

1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP นั้นๆ 
2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น คลอบคลุมส่ิงใดบ้าง 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ต าแหน่งบุคคลท่ีน า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  
4. เอกสารอ้างอิง ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการท างาน เป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท างานตามแผนภูมิ 
7. ค านิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึกการ

ปฏิบัติงานตรามข้ันตอนต่างๆ 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 น ากระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุร าคาญ 
ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการด าเนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการปฏิบั ติงานตามหมวด 5              
เหตุร าคาญ มาตรา 25, 26, 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต้ังแต่การก าหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งต้ัง
คณะท างานหรือการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการเหตุร าคาญ การรับเรื่องร้องเรียน การมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน การเรียบเรียง 
วิเคราะห ์แปลผลและวินิจฉัยเหตุร าคาญ การระงับเหตุร าคาญโดยการออกค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขเหตุร าคาญ 
การออกค าส่ังทางปกครองและแจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ การประกาศพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญ การเปรียบเทียบปรับ
และด าเนินคดี รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูล การเฝูาระวังและปูองกันปัญหาเหตุร าคาญในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
4. เอกสารอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38 หน้า 167 - 88       
            (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 

2. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือวิชาการ เรื่อง ระบบการจัดการเหตุร าคาญ. พิมพ์ครั้งท่ี  
4. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557. 

3. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือวิชาการ เรื่อง การควบคุมและจัดการปัญหาเหตุร าคาญ.        
            พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557. 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการเหตุร าคาญ 

รหัสกระบวนงาน EHA 6000 
แก้ไขครั้งท่ี 3 : ตุลาคม 2561 

ผู้จัดท า  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร : ตุลาคม 2561 

จ านวนหน้า :  16  หน้า 



 
 

 

5. แผนภูมิการท างาน  

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(เวลาท าการ) 
มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1. 
 

 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีความรู้ทางด้าน
สาธารณสขุ (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) หรือ ผ่าน
การอบรมหลักสูตรการ
จัดการเหตุร าคาญหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีประสบการณ์การ
ท างานอย่างน้อย 1 ป ี
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบและ
คณะท างาน 
 

มีค าสั่งแต่งต้ังหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ระยะด าเนินการ 
2. 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน โดย 
- จัดช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญ 
- ก าหนดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานรับเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญ 
- จัดท าแบบฟอร์มการรบั
เรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญ 

ระบบรับร้องเรียน  
เหตุร าคาญ 
 
 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 

3.  1 วัน 
 

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานคุณภาพ
งาน ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 

เอกสารการมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน 
พิจารณาด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
ระบบการสอบสวน 
เหตุร าคาญ 
 
 
 
 

เอกสารตามระบบการ
สอบสวนเหตุร าคาญ 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

5.  1 วัน การวิเคราะห์และแปลผล 1. เอกสารรายงานผล ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
เหตุร าคาญ 

การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามข้อร้องเรียน 

 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 



 
 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(เวลาท าการ) 
มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-60 วัน หรือ
ตามหลัก
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-60 วันหรือ
ตามหลัก

วิชาการและ 
กฎหมายว่า

ด้วยการ
สาธารณสุข 

ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานตามหลัก
วิชาการ และกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสขุ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระบวนการออก
ค าแนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขตามหลักวิชาการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และ กฎหมายวา่ด้วยการ
สาธารณสขุ 

2. การติดตามตรวจสอบ
การปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าฯ 

 

 
1. กระบวนการออกค าสั่ง
ทางปกครองตามที่
กฎหมายก าหนด 
2. กระบวนการ
เปรียบเทียบปรับและ
ด าเนินคดีตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  
กรณีไม่เป็นเหตุร าคาญ 
มีการยุติเรื่องร้องเรียน  
2. เอกสารแสดงการ
แจ้งผลการด าเนินการ
แก่ผู้ร้องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารแบบตรวจ
แนะน าของเจ้า
พนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 
หรือการออกค าแนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไข 
2. เอกสารรายงานการ
ติดตามตรวจสอบการ
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าฯ 
 
 

1. เอกสารการออก
ค าสั่งทางปกครอง  
2. เอกสารรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบผล
การปฏิบัติตามค าสั่ง
ทางปกครอง 
3. เอกสารรายงานการ
เปรียบเทียบปรับและ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
4. เอกสารรายงานการ
ยุติเรื่องร้องเรียน 
5.เอกสารการแจ้งผล
การด าเนินการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน 
 

มอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

ไม่ผ่าน 

เป็นกิจการควบคุมตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ไม่แก้ไข  
 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ปฏิบัติตาม
ค าสั่งฯ 

 
ผ่าน 

ไม่เป็นเหตุร าคาญ 
เป็นเหตุร าคาญ 

ไม่เป็นกิจการควบคุมตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

มีใบอนุญาตฯ ไม่มีใบอนุญาตฯ 

การระงับเหตุร าคาญ: 
ออกค าแนะน าให้ปรับปรุงแกไ้ข 

แก้ไข  
 

ติดตาม
ตรวจสอบ 

ออกค าสั่งทางปกครองและ
แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ ์

 

ไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งฯ 

 

ติดตาม
ตรวจสอบ 

ยุติเร่ือง/แจ้งผู้ร้องเรียน 
 

ยุติเร่ือง/แจ้งผู้ร้องเรียน 
 

การ 
เปรียบเทียบปรับ
และด าเนินคด ี

 

การเรียบเรียง วเิคราะห ์
แปรผล และวินิจฉัยเหตุร าคาญ 



 
 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(เวลาท าการ) 
มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7. 
 
 
 

 -  จัดท าฐานข้อมูล โดย 
- รวบรวมข้อมูลและสถิติ
เหตุร าคาญของหน่วยงาน 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- จัดท ารายงานสรุปเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญให้
ผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
- ท าทะเบียนสรุปการ
แก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ 
 

 

ระบบฐานข้อมูลเหตุ
ร าคาญ  
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่ได้รับ

มอบหมาย 

8.  
 
 
 
 
 
 

- เฝูาระวังและปูองกัน
ปัญหาเหตุร าคาญ โดย
พัฒนาเป็นระบบตาม
หลักวิชาการ 
 

ระบบเฝูาระวัง และ
ปูองกันปัญหาเหตุ
ร าคาญ  

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ระยะเตรียมการ 

  (1) การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
       เพื่อให้การด าเนินการจัดการเหตุร าคาญ มีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดและแต่งต้ังให้มีคณะท างานจัดการปัญหาเหตุร าคาญหรือการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานด้านเหตุร าคาญของหน่วยงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
แต่งต้ังผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัยส่ิงแวดล้อม) มีประสบการณ์ในการท างานหรือผ่านการอบรม
หลักสูตรการจัดการเหตุร าคาญหรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุร าคาญ หลักสูตร
การจัดการและแก้ไขเหตุร าคาญ หลักสูตรอนามัยส่ิงแวดล้อมพื้นฐาน เป็นต้น และต้องก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีความเหมาะสมและครอบคลุมกับสภาพปัญหา อย่างไรก็ตามใน
กรณีท่ีปัญหาเหตุร าคาญนั้นเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ าซากยาก
ต่อการจัดการแก้ไขปัญหา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการ
ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และผู้เช่ียวชาญด้านนั้นๆ เป็นต้น เพื่อร่วมเป็น
คณะท างานในการติดตาม ตรวจสอบ และก าหนดแนวทาง วิธีการ หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ เพื่อให้
สามารถจัดการปัญหาเหตุร าคาญในหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  
ด้านเหตุร าคาญต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ 
 
 
 

การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 
เหตุร าคาญ 

การจัดท าฐานข้อมูลเหตุร าคาญ 



 
 

 

 6.2 ระยะด าเนินการ 
  (2) การรับเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
             หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ          

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ จะต้องจัดให้มี “ระบบรับเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญของหน่วยงาน” ซึ่งเป็นการเปิด
ช่องทางให้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาเหตุร าคาญสามารถแจ้งข้อมู ลรายละเอียดปัญหา     
เหตุเดือดร้อนร าคาญต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น       
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดูแลพื้นท่ีท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนร าคาญ 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมท้ังก าหนดแนวทาง วิธีการ หรือมาตรการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหา
เหตุร าคาญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดให้มี
หน่วยงานหรือสถานท่ีท่ีใช้เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะ  มีเจ้าหน้าท่ีส าหรับรองรับงานรับเรื่องร้องเรียน และ
มีกระบวนการท างานท่ีชัดเจนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การติดตาม การจัดเก็บ
ข้อมูล การส่งต่อ การส่ังการให้มีการปฏิบัติหน้าท่ีและติดตามความเคล่ือนไหวการด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุ
ร าคาญดังกล่าว 

   องค์ประกอบของระบบรับเร่ืองร้องเรียน   
     จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์/ โทรสาร ติดต่อ

ทางไปรษณีย์ ติดต่อผ่านทางคอมพิวเตอร์ [เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานสนทนา (Web 
board) เว็บไซด์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น] หรือติดต่อด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งการเปิด ช่องทาง
ดังกล่าวต้องสามารถใช้งานได้จริงและต้องมีการช้ีแจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบด้วยว่าสามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยช่องทางหรือวิธีการใดได้บ้าง  

     มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน โดยการจัดโครงสร้างต าแหน่ง
งานหรือการมอบหมายงานจากหน่วยงานท่ีชัดเจน เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดต่อ 
ประสานงาน ส าหรับประชาชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

     มีกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยการจัดท า
เป็นเอกสารขั้นตอนการปฏิบั ติงานในลักษณะการจัดล าดับก่ อน-หลังหรือลักษณะของแผนผังขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการน าไปปฏิบัติใช้และช่วยให้การท างานเป็นไปในรูปแบบเดียวกันส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน    

     มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนในรูปแบบเอกสารหรือแฟูมข้อมูล
อย่างเป็นหมวดหมู่ท่ีสามารถสืบค้นได้สะดวก เพื่อสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปด าเนินการต่อได้ทันทีท่ีต้องการ 

     มีเอกสารแบบฟอร์มการท างาน เช่น แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน   
(แบบ หก.01-1) ส าหรับให้ผู้ร้องเรียนได้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง หรือส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลกรณีการติดต่อ
ด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ (แบบ หก.01-2) เป็นต้น     
   อย่างไรก็ตาม เมื่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อน
ร าคาญผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว ผู้บริหารหน่วยงานจะต้องพิจารณาส่ังการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานเหตุร าคาญพิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว 
 

  (3) การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 



 
 

 

   เมื่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญผ่านช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผู้บริหารหน่วยงานต้องพิจารณาส่ังการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

  (4) ลงพื้นที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 
   โดยท่ัวไปเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จะเป็นผู้รับผิดชอบงานเหตุ

ร าคาญของหน่วยงาน เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญแล้ว จะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากข้อมูลท่ีได้รับแจ้ง เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ร้องเรียน ประเด็นการร้องเรียน และข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน เป็นต้น 
เพื่อให้ได้รับข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องครบถ้วน ก่อนลงพื้นท่ี เพื่อท าการตรวจวินิจฉัยเหตุร าคาญ หรือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื้นท่ีเกิดเหตุท้ังสถานท่ีท่ีถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยใช้หลักการทางวิชาการ เทคโนโลยี     
แล้วน าข้อมูลมาท าการเรียบเรียง วิเคราะห์ และแปรผลเพื่อหาข้อสรุป โดยเทียบเคียงตามกฎหมาย หรือ
มาตรฐานท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
   ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร าคาญ เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุร าคาญ    
ท่ีเกิดขึ้นแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เพื่อเตรียมการก่อนการลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ดังนี้ 
    ประเด็นวิชาการ เจ้าหน้าท่ีต้องหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเกิดปัญหา  
การร้องเรียนให้มากท่ีสุด เช่น หากเกิดเหตุร าคาญเรื่องเสียง ต้องทราบคุณสมบัติของเสียง แนวทางการปูองกัน 
การควบคุมเสียง มาตรฐาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาเสียงดัง หรือกรณีกล่ินเหม็น ก็ต้อง
ทราบชนิดของกล่ิน หากเป็นกล่ินจากสารเคมี ควรสอบถามรายละเอียดของกระบวนการผลิต และวัตถุดิบของ
การเกิดสารเคมีรั่วไหล เพื่อสามารถระบุชนิด และประเภท อันจะน าไปสู่การเลือกวิธีการตรวจวัด มาตรฐานความ
เข้มข้นของสารเคมีตามกฎหมาย และอันตรายท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น ท้ังนี้ ควรได้ด าเนินการศึกษา  
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการ แนวทาง ในการตรวจวัดมลพิษส่ิงแวดล้อมอย่างเข้าใจ เพื่อให้มีมาตรฐาน    
การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   
    การเตรียมเคร่ืองมือ เมื่อทราบสภาพปัญหาเบื้องต้นแล้ว ในกรณีท่ีหน่วยงาน        
มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ส าหรับการตรวจเหตุร าคาญ เจ้าหน้าท่ีต้องท าการเตรียม
เครื่องมือให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น   
  ขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัย 
    เมื่อเจ้าหน้าท่ีเตรียมความพร้อม ท้ังเชิงวิชาการ และเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป คือ    
การลงพื้นท่ีตรวจสอบในพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี สามารถประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการตรวจสอบ ให้ข้อวินิจฉัยข้อแนะน า รวมท้ังให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพิ่มเติมได้ 
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีต้องติดบัตร
ประจ าตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น บัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือบัตรผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าท่ีต้องท าการแสดงบัตรประจ าตัวดังกล่าวให้กับผู้ดูแลหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ 
รวมท้ังประชาชนท่ีมีการติดต่อประสานงานทุกครั้ง  

  ขั้นตอนการสอบสวนเหตุร าคาญ  
  เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และผลจาก

การตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบความจริงในเรื่องเหตุร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม และสามารถพิ สูจน์
ความจริงของเหตุหรือท่ีมาของปัญหา รวมท้ังผู้ท่ีได้รับผลกระทบซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของการ
การเกิดปัญหา การต้ัง และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการควบคุมและปูองกันเหตุร าคาญ 
ตลอดจนสรุปผล และเสนอแนะ แนวทางการควบคุม การปูองกันปัญหา รวม ท้ัง การด าเนินการต่าง ๆ ต้ังแต่   



 
 

 

การเก็บตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัย  ตลอดจนด าเนินการตามมาตรการควบคุมและปูองกัน ท้ังนี้องค์ประกอบของ
การสอบสวนเหตุร าคาญ ได้แก่ 

   1) เจ้าหน้าท่ีและทีมงาน ในการสอบสวนเหตุร าคาญต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีและทีมงานท่ีเหมาะสม อาจพิจารณาจัดต้ังเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วสอบสวนเหตุร าคาญ (Special 
Environmental Response Team) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนท่ีชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

   2) ขั้นตอนหรือแนวทาง การสอบสวนเหตุร าคาญ ซึ่งโดยท่ัวไปการสอบสวนเหตุร าคาญ
มีวิธีการและแนวทางสรุปได้ ดังนี้ 

                     2.1) การระบุปัญหา หมายถึง การยืนยันการเกิดปัญหาเหตุร าคาญ การตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และเปรียบเทียบลักษณะการเกิดปัญหา เพื่อการเกิดเหตุจริง  

                     2.2) บรรยายลักษณะการเกิดเหตุร าคาญ หมายถึง การบรรยายการเกิดเหตุ
ร าคาญ ตามเวลา สถานท่ี และกลุ่มประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 

                       การบรรยายลักษณะการเกิดเหตุร าคาญตามเวลา ประกอบด้วย 
การระบุเวลาท่ีเริ่มมีการก่อเหตุร าคาญ จนถึงเวลาส้ินสุด 

                       การบรรยายลักษณะการเกิดเหตุร าคาญตามสถานท่ี ประกอบด้วย 
การสร้างแผนผังสถานท่ีเกิดเหตุ ตลอดจนการส ารวจส่ิงแวดล้อม เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทิศทางลม เป็นต้น 

                       การบรรยายลักษณะการเกิดโรคตามกลุ่มประชากร ประกอบด้วย 
ลักษณะอาการของการได้รับปัญหา อายุ เพศ ลักษณะการด ารงชีวิตประจ าวัน อาการ หรือภาวะเจ็บปุวย  

                     2.3) การต้ังสมมติฐาน เพื่ออธิบายแหล่งท่ีมาของเหตุร าคาญ ขอบเขต  
การได้รับปัญหา และแนวทางการจัดการปัญหา ท้ังนี้การทดสอบสมมติฐานเหล่านี้จะน าไปสู่มาตรการควบคุม
และปูองกันการเกิดเหตุร าคาญในภายหลัง โดยท่ัวไปแล้วแนวทางการควบคุมและปูองกันการเกิดเหตุร าคาญ           
มีหลักการที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การควบคุมแหล่งท่ีมาของเหตุร าคาญ และการควบคุมท่ีทางผ่านของปัญหา
สู่ประชาชน 

                     2.4) การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาข้อสรุปมาตรการควบคุมและปูองกัน
ปัญหาเหตุร าคาญ โดยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อาจท าได้ด้วยการตรวจวัดด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม การเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และน าผลท่ีได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ี เกิดขึ้น จะท าให้สามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลในภาพรวมได้ 

                     2.5) สรุปผลการสอบสวนและแนวทางการควบคุมเหตุร าคาญ โดยอาจ
ด าเนินการให้ข้อแนะน าเบื้องต้น จนน าไปสู่การออกค าส่ังทางปกครองให้ผู้ก่อเหตุร าคาญท าการปรับปรุง และ
แก้ไขปัญหาเหตุร าคาญภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

   3) เครื่องมือสอบสวนเหตุร าคาญ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมากเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าท่ีมีความ
คล่องตัวในการท างาน และเพื่อเป็นการปูองกันการสูญเสียประเด็นข้อมูล โดยเครื่องมือสอบสวนเหตุร าคาญ 
ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพ สมุดบันทึกต่างๆ แบบส ารวจ แบบตรวจแนะน าฯ (นส.1) และ
แบบสอบสวนเหตุร าคาญ (แบบ หก.04) 

   นอกจากนี้ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุร าคาญในพื้นท่ีภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการสอบสวนเหตุ
ร าคาญเรียบร้อยแล้ว ในล าดับต่อไปเพื่อให้ผลการจัดการปัญหาเหตุร าคาญมีความน่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ตาม
กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีต้องสามารถท าการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้ตามประเภท
ของปัญหามลพิษที่เกิดข้ึน ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวิเคราะห์จะท าให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกด้านท่ีมีการ



 
 

 

เก็บรวบรวมมา ท าให้เห็นถึงสภาพปัญหาได้อย่างชัดเจน และทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับประชาชน   
ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีต้องมีความช านาญในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อความถูกต้อง และมีความน่าเช่ือถือ 

  (5) การเรียบเรียง วิเคราะห์ แปรผล และวินิจฉัยเหตุร าคาญ 
  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ น าข้อเท็จจริงต่างๆ และพยานหลักฐานทุกชนิดจากการลงพื้นท่ี

ตรวจสอบ ท้ังข้อมูลสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเกิดเหตุ เช่น สภาพปัญหา สภาพภูมิประเทศ สภาพทาง
อุตุนิยมวิทยา สภาพพื้นท่ีข้างเคียง ขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา และข้อมูลจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ก่อเหตุ ผู้ร้องเรียน ผู้ท่ีอยู่อาศัยข้องเคียง เป็นต้น โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด รวมถึงผล
การตรวจวัดทางส่ิงแวดล้อม จากนั้นจึงน าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปรผลโดยเทียบเคียงตาม
มาตรฐานของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าเหตุร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นถือเป็น
เหตุร าคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือไม่ อย่างไร ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ ต้องพิจารณาด าเนินการตามประเด็นดังนี้ 

  กรณีเหตุร้องเรียนไม่เป็นเหตุร าคาญ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ให้ท าการยุติเรื่อง โดยประสาน/แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่ทราบช่ือ 
นามสกุล หรือท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนท่ีแน่ชัด ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือหนังสือพิมพ์ชุมชน เป็นต้น และใน
กรณีวินิจฉัยเหตุร้องเรียนนั้นเป็นเหตุร าคาญ ให้ด าเนินการระงับเหตุร าคาญต่อไป 

 (6) การระงับเหตุร าคาญ 
  กรณีเหตุร้องเรียนเป็นเหตุร าคาญ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ให้พิจารณาว่า แหล่งท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น เข้าข่ายเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ
กิจการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ อย่างไร ดังนี้ 

  กรณีที่ 1 เป็นเหตุร าคาญท่ีแหล่งท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญไม่ได้เป็นกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือกิจการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาออกค าแนะน าตาม
แบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 (นส.1) เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ โดยให้ระบุสาเหตุและข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ ระบุข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข ข้อแนะน าในการ
แก้ไขพร้อมก าหนดเงื่อนไขเวลาในการแก้ไข ให้ลงลายมือช่ือรับทราบ (ผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจ) มอบส่วนหนึ่งให้ผู้ถูก
ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน อีกส่วนน าไปสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไป 

การติดตามตรวจสอบและการออกค าสั่งทางปกครอง  เมื่อครบก าหนด
เงื่อนไขเวลาในการแก้ไขตามค าแนะน าฯ ให้เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีติดตามตรวจสอบ หากผู้ก่อเหตุไม่ด าเนินการแก้ไข
เหตุร าคาญตามค าแนะน าฯ ของเจ้าหน้าท่ี ให้ด าเนินการออกค าส่ังทางปกครอง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 
หรือ 28 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ก่อเหตุด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อระงับเหตุร าคาญ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และหลังจากครบก าหนดระยะเวลาตามค าส่ัง ให้เจ้าหน้าท่ีท าการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามค าส่ังฯ ของผู้ก่อเหตุ กล่าวคือ หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง และสามารถแก้ไขและ
ระงับปัญหาเหตุร าคาญได้ ให้ท าการยุติเรื่องและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และหากไม่ทราบช่ือ   
ท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนท่ัวไปโดยผ่านทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ในกรณีท่ีผู้ก่อเหตุฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง หรือปฏิบัติเพียงบางส่วน  
ไม่ครบถ้วน ท าให้ปัญหาเหตุร าคาญยังคงมีอยู่เช่นเดิม ให้พิจารณาส่งเรื่องเพื่อเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

 



 
 

 

  กรณีที่ 2 เป็นเหตุร าคาญท่ีเกิดจากกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ
กิจการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และหากราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น            
เพื่อควบคุมกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาว่า กิจการฯ ดังกล่าวท่ีก่อเหตุ
ร าคาญนั้น ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข 
หรือไม่ อย่างไร ดังนี้ 

   - กรณีผู้ก่อเหตุ/สถานประกอบกิจการไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ถือเป็นความผิดส าเร็จ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน          
ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเรื่องด าเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ/ผู้ประกอบกิจการ 

  - กรณีผู้ก่อเหตุได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาออกค าแนะน าตามแบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข   
พ.ศ.2535 (นส.1) เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ โดยให้ระบุสาเหตุและข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ 
ระบุข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข ข้อแนะน าในการแก้ไขพร้อมก าหนดเงื่อนไขเวลาในการแก้ไข ให้ลงลายมือช่ือ
รับทราบ (ผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจ) มอบส่วนหนึ่งให้ผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน อีกส่วนน าไปสรุปรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา/เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 

  การติดตามตรวจสอบและการออกค าสั่งทางปกครอง หากผู้ก่อเหตุ/    
สถานประกอบกิจการ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุร าคาญตามค าแนะน าฯ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด                 
ให้เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบผลการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าฯ หากด าเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้ องและ
สามารถระงับเหตุร าคาญนั้นได้ ให้ท าการยุติเรื่องและแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีไม่ทราบช่ือ 
ท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนท่ัวไป โดยผ่านทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ และหากผู้ก่อเหตุ/สถานประกอบกิจการไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าแต่อย่างใด หรือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพียงบางส่วนไม่ครบถ้วน ท าให้ปัญหาเหตุร าคาญยังคงมีอยู่
เช่นเดิม ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาออกค าส่ังทางปกครอง (โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 28 หรือหากเป็นการ         
ฝุาฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้นด้วย ให้ใช้อ านาจตามมาตร 45            
ส่ังให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง) ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ก่ อเหตุท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหา          
เหตุร าคาญภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และเมื่อครบก าหนดเงื่อนไขเวลาในการแก้ไขตามค าส่ังฯ ให้เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามค าส่ังฯ หากผู้ก่อเหตุ/สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามค าส่ังฯ และ
สามารถระงับเหตุร าคาญได้ ให้ท าการยุติเรื่องและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีไม่ทราบช่ือ     
ท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนท่ัวไป โดยผ่านทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ แต่หากผู้ก่อเหตุ/สถานประกอบกิจการ ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามค าส่ังหรือปฏิบัติแต่     
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามค าส่ังฯ และไม่สามารถระงับเหตุร าคาญได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้พิจารณาส่งเรื่อง
เพื่อเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
      เมื่อเจ้าหน้าท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ และพยาน หลักฐาน
ทุกชนิดจากการลงพื้นท่ีตรวจสอบในพื้นท่ีเกิดเหตุจนครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ท าการวิเคราะห์ สรุปและ    
แปรผลข้อมูลโดยทันที โดยมีแนวทางการเขียนรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้ 
      (1) ต้นเร่ือง เป็นการเขียนรายละเอียด ท่ีมาของหนังสือร้องเรียน ท้ังท่ีมาจาก
ประชาชนท่ัวไป และจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
         (2) ข้อเท็จจริง เป็นการเขียนรายละเอียดการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของเจ้าหน้าท่ี  หน่วยงาน วันท่ีตรวจวัด โดยในข้อเท็จจริงนี้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น  



 
 

 

       ข้อมูลของผู้ร้องเรียน โดยแสดงรายละเอียดของช่ือ นามสกุล 
(กรณีผู้ร้องเรียนแจ้ง และยินยอมให้บันทึกช่ือ-นามสกุลจริง) เลขท่ีบ้าน ลักษณะโดยท่ัวไปสถานท่ีพักอาศัย    
พื้นท่ีบริเวณโดยรอบบ้าน  ลักษณะและผลกระทบจากมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับ ช่วงเวลาการเกิดปัญหา โดยให้
เขียนรายละเอียดข้อมูลจากการสอบถามประชาชนอื่นท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียงด้วย  
      ข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน โดยแสดงรายละเอียดของช่ือสถานประกอบการ   
ช่ือ-สกุล เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และใบอนุญาตอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี) เลขท่ีต้ัง และลักษณะโครงสร้าง รูปแบบโดยท่ัวไปของสถานประกอบการ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
ประเภท ชนิด จ านวนของเครื่องจักรท่ีใช้ จ านวนพนักงาน วัน เวลาประกอบการ และข้อบกพร่อง หรือบริเวณ  
ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษส่ิงแวดล้อม ตามความเห็นของเจ้าหน้าท่ี  
      ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
      ข้อมูลสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเกิดเหตุ ข้อบกพร่อง ขั้นตอนหรือ
กระบวนการท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือจุดก่อมลพิษที่ตรวจพบในสถานประกอบการ 
      ข้อมูลการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ โดยแสดงรายละเอียด ชนิด 
ยี่ห้อ  เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจวัด บริเวณท่ีท าการติดต้ังเครื่องมือ หากเป็นลักษณะการเก็บตัวอย่าง           
แบบคัดกรองเบ้ืองต้น ต้องเขียนแสดงให้ชัดเจน  และผลท่ีได้จากการตรวจวัด ท้ังจากบริเวณบ้านผู้ถูกร้องเรียน 
และภายในสถานประกอบการ โดยอาจจัดแสดงในรูปแบบตารางเปรียบเทียบข้อมูล และมาตรฐานท่ีใช้เพื่อให้เห็น
ชัดเจน ในหัวข้อข้อมูลการตรวจวัดนี้ เจ้าหน้าท่ีต้องระบุกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวัด และมาตรฐานท่ีใช้ใน
การแปรผลไว้แนบท้ายตารางแสดงผลด้วยทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าท่ี ต้องสรุปให้ชัดเจนว่าผลท่ีได้มีค่าเกินมาตรฐานท่ี
ก าหนด และถือเป็นเหตุร าคาญตามท่ีมีการร้องเรียนหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีความน่าเช่ือถือ 
      ระบุข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    (3) ข้อพิจารณาและเสนอแนะ จะแสดงรายละเอียด ผลการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเหตุร าคาญพร้อมระบุข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยการสรุปผลในภาพรวม ซึ่งเจ้ าหน้าท่ีต้องอาศัยหลัก
วิชาการในการเช่ือมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อม ข้อบกพร่อง หรือจุดก่อมลพิษท่ีตรวจพบในสถานประกอบการ     
กับผลการตรวจวัดท่ีได้ เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาท่ีแท้จริง ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ี ต้องน าเสนอข้อแนะน า หรือแนวทาง
ให้กับผู้ก่อเหตุหรือผู้ประกอบกิจการในพื้นท่ีเกิดเหตุ ส าหรับเป็นแนวทางให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง 
อันเป็นการระงับเหตุร้องเรียน และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยท่ัวไปอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น   
พร้อมระบุข้อพิจารณาในการติดตามตรวจสอบหรือการด าเนินการในล าดับต่อไป 
    (4)  เอกสารแนบท้าย ในการสรุปและแปรผล ต้องมีการแนบเอกสาร         
ท่ีเกี่ยวข้องประกอบการรายงานผลด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และเห็นภาพรวมของการด าเนินการ 
ประกอบด้วย หนังสือร้องเรียนต้นเรื่อง แผนผังของบริเวณท่ีเกิดเหตุร้องเรียน แผนผังจุดติดต้ังเครื่องมือตรวจวัด 
ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน  แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) ข้อมูลชนิด อันตรายของ
สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตและส่งผลกระทบท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ส าเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     
 
 



 
 

 

 6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  (7) การจัดท าฐานข้อมูลเหตุร าคาญ  
   เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเหตุร าคาญของหน่วยงาน ต้องมีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
เหตุร าคาญของหน่วยงาน โดยการรวบรวมข้อมูลปัญหาเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบแล้วน าข้อมูลมา
จัดท าสถติิปัญหาเหตุร าคาญ โดยต้องแยกรายละเอียดข้อมูลประเภทเหตุร าคาญ สภาพปัญหา แหล่งท่ีก่อให้เกิด
ปัญหา กลุ่มประชาชนท่ีเดือดร้อน ซึ่งอาจท าเป็นฐานข้อมูลประจ าเดือน ประจ ารายไตรมาส และประจ าปี รวมท้ัง 
การจัดล าดับประเภทเหตุร าคาญจากมากไปน้อย เพื่อสามารถน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบ
การเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ดังนี้ 
        -การสรุปข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญประจ าเดือน/รายไตรมาส (หก. 02) 
โดยรวมรวมข้อร้องเรียนท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบ และพิจารณาจ าแนกตามประเภทเหตุร าคาญ เช่น 
กล่ินเหม็น เสียงดัง/เสียงรบกวน น้ าเสีย ฝุุนละออง เป็นต้น แหล่งท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญ เช่น กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น และผลการด าเนินงาน เช่น การตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน การแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ เป็นต้น ท้ังนี้ รายงานสรุปข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อน
ร าคาญเสนอให้กับผู้บริหารหน่วยงานรับทราบเป็นประจ าทุกเดือน/ไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการ
ท างานได้อย่างเป็นระบบ รวมท้ังจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   - การจัดท าทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ (หก. 03) เพื่อเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลการร้องเรียนและการด าเนินงานจัดการปัญหาเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ส าหรับเป็นฐานข้อมูลและ
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลในภายหลังได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
   - การรวบรวมข้อมูล หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเหตุร าคาญ   
เรื่องนั้นๆ โดยจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แยกเป็นสัดส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น 
  (8) การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเหตุร าคาญ 
   8.1) ระบบเฝ้าระวังปัญหาเหตุร าคาญ ปัญหาเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีมักมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังความร่วมมือกันของไตรภาคี ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ดังนั้น หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ีจ าเป็นต้องทราบสถานการณ์
ปัญหาในพื้นท่ีของตนเองก่อน โดยอาจมีการจัดล าดับปัญหาก่อน แล้วจึงพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ซึ่งมาตรการ
ในการปูองกัน แก้ไขปัญหาท่ีส าคัญคือ การเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญ การเฝูาระวังจะท าให้ทราบว่าสถานการณ์
ปัญหาในพื้นท่ีมีมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้สามารถก าหนดทิศทาง และแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ต่อไป 
   องค์ประกอบของระบบเฝ้าระวังปัญหาเหตุร าคาญ 
    - นโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารจ าเป็นต้องตระหนัก และให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญในพื้นท่ี เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
    - โครงสร้างการปฏิบัติงาน ต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะด าเนินการเฝูาระวัง ในกระบวนการท างานด้านต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีสืบค้นข้อมูล เจ้าหน้าท่ี
ส ารวจข้อมูลส่ิงแวดล้อม เจ้าหน้าท่ีเก็บตัวอย่าง หรือเจ้าหน้าท่ีรายงานผลข้อมูล เป็นต้น 
    - เคร่ืองมือที่ใช้ในการเฝ้าระวัง เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อ
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อท าให้เกิดความคล่องตัว และมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ เช่น 
แบบสอบถามส่ิงคุกคามด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับสถาน
ประกอบการ และแบบรายงานข้อมูลการร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 



 
 

 

    - รูปแบบการเฝ้าระวัง ต้องมีแนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสม และเป็น
แนวทางท่ีหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ขั้นตอนของการเฝ้าระวัง 
              1) ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน มีการจัดท าโครงสร้างการปฏิบัติงาน
รองรับระบบเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญ โดยโครงสร้างท่ีรองรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสนับสนุน  เช่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย เป็นต้น และหน่วยงานอื่นๆ เช่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
    2) การรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
                                    ก. ข้อมูลด้านส่ิงคุกคาม ข้อมูลประเภทกิจการ จัดท าทะเบียน    
สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยท าการส ารวจทุกกิจการหรือเฉพาะกิจการท่ีเป็นปัญหา
เร่งด่วนท่ีจะด าเนินการภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบการด าเนินงาน รวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิด้านส่ิงคุกคามในส่ิงแวดล้อม โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเก็บตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อม การสัมภาษณ์ 
หรือใช้แบบสอบถาม เป็นต้น รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านส่ิงคุกคามในส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                                 ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน และความเดือดร้อนร าคาญ รวบรวม
ข้อมูลการร้องเรียน เรื่องเหตุร าคาญ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน สถานท่ีเกิด
เหตุร าคาญ ช่วงเวลาการเกิดเหตุร าคาญและประเภทเหตุร าคาญ 
                                  ค. ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และ
ข้อมูลปฐมภูมิด้านสุขภาพ เช่น ข้อมูลการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือข้อมูลจาก
การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวจากสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
    3) การวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และประเมินสถานการณ์ โดยการน า
ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมหรือส ารวจมาท าการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ ประมวลผล ประเมินความเส่ียง และ
สรุปผล เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาในพื้นท่ีโดยใช้หลักระบาดวิทยาได้แก่การน าข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก็บอย่าง
ต่อเนื่องในฐานข้อมูลและข้อมูลด้านสุขภาพจากสถานพยาบาลต่างๆ ในพื้นท่ี  
    4) การจัดท ารายงาน และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้ประกอบกิจการ 
    5) การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์   
ไปประกอบการด าเนินงานปูองกันหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องด าเนินในภาพรวมของการแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี        
   8.2) ระบบป้องกันปัญหาเหตุร าคาญ                     
    การด าเนินงานเรื่องการจัดการปัญหาเหตุร าคาญ นอกจากการให้ความส าคัญ
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญแล้ว มาตรการปูองกันถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งท่ีมีความส าคัญระดับต้นๆ        
ท่ีจะช่วยเสริมการจัดการปัญหาเหตุร าคาญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถ้าสามารถด าเนินการจัดระบบปูองกัน
เหตุร าคาญได้ดีและครอบคลุมก่อนเกิดปัญหา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะส่งผลให้การ เกิดปัญหาเหตุร าคาญ  
ลดน้อยลงหรือการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการ
จัดระบบปูองกัน เหตุร าคาญไว้  เพื่อสนับสนุนการจัดก ารปัญหาเหตุร าคาญได้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่ งขึ้น  
ซึ่งการด าเนินงานระบบปูองกันเหตุร าคาญ มีองค์ประกอบดังนี้ 



 
 

 

    1) การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น มีขอบเขตท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบคุม ปูองกันปัญหาเหตุร าคาญท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หรือกิจการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือการกระท าใดๆ ของบุคคลท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยให้ค านึงถึงการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าควรเป็นรูปแบบท่ี
เจ้าหน้าท่ีสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในพื้นท่ี เข้าใจง่าย และไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
    2) การควบคุมสถานประกอบกิจการ  เป็นการก ากับ ดูแล ติดตามการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการในพื้นท่ีความรับผิดชอบ โดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบ
กิจการและมีมาตรการในการควบคุมการด าเนินกิจการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันการเกิด
ปัญหาเหตุร าคาญหรือปัญหามลพิษต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
โดยรอบสถานประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
         - การจัดท าทะเบียนหรือข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบกิจการท่ีอยู่
ในพื้นท่ีความรับผิดชอบ ด้วยวิธีการส ารวจข้อมูลท่ัวไปและจ านวนกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ี      
แล้วจัดท าเป็นทะเบียนอย่างเป็นระบบ   
          - การก าหนดมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการด้วยการ
ใช้เงื่อนไขของการให้ใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ     
    3) การตรวจแนะน า เป็นการติดตามการด าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ของสถานประกอบกิจการหลังจากการให้ใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และกิจการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ด้วยการเข้าไปสุ่มตรวจและให้ข้อแนะน ากับผู้ประกอบกิจการ
เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน หรือปฏิบัติงานได้ไม่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์   
ของแผนท่ีก าหนดไว้ 
    4) การส่ือสารสาธารณะ ในงานเหตุร าคาญ  หมายถึง  กระบวนการส่งสาร 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุร าคาญด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านทาง
ส่ือและช่องทางต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การประชุมช้ีแจง จัดเวทีประชาคม ติดประกาศ ลงวารสารหรือส่ือส่ิงพิมพ์  
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์หรือวิทยุ เป็นต้น ไปยังผู้รับสารท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมาย คือ ประชาชนและหน่วยงาน            
ท่ีเกี่ยวข้อง มีการก าหนดโครงสร้างและกระบวนงานการส่ือสารสาธารณะ วิธีการ ส่ือและช่องทางการส่งสาร
อยา่งเป็นระบบ โดยมีประเด็นเนื้อหาของสารที่จะส่งถึงผู้รับสารเกี่ยวข้องกับเหตุร าคาญ เช่น 
    - กฎหมายท่ีเอื้อต่อการจัดการเหตุร าคาญท้ังท่ีเกิดจากกิจการและไม่ใช่กิจการ  
เช่น กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย
ส่ิงแวดล้อม กฎหมายผังเมือง และกฎหมายสุขภาพ เป็นต้น 
    - ข้อมูลวิชาการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องเหตุร าคาญ 
    - ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุร าคาญ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  การจัดการเหตุร าคาญของราชการส่วนท้องถ่ิน และอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและ     
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
   การด าเนินการจัดการปัญหาเหตุร าคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535       
ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการด าเนินการควบคุม ดูแล 
ก ากับการ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ไว้ดังนี้  
 
   การควบคุมเหตุร าคาญของราชการส่วนท้องถ่ิน 
    1) กฎหมายได้รับรองอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 26 ในการออกค าส่ัง
เป็นหนังสือ  
    - ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุร าคาญ รวมท้ังการระงับเหตุร าคาญด้วยท้ังในท่ีหรือทาง
สาธารณะ หรือในท่ีเอกชน 
    - ให้ผู้หนึ่งผู้ใด ดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า   
คูคลอง และสถานท่ีต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ 
    2) ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ กฎหมาย
มาตรา 27 ให้อ านาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 
    - ออกค าส่ังเป็นหนังสือให้บุคคลท่ีเป็นต้นเหตุ/เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิด
เหตุร าคาญนั้น ระงับ หรือปูองกันเหตุร าคาญนั้นภายในเวลาอันสมควร  
    - ออกค าส่ังให้กระท าการเพื่อปูองกันมิให้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยก าหนด
วิธีการไว้ในค าส่ังระงับเหตุร าคาญก็ได้ 
    - ถ้าผู้ได้รับค าส่ังไม่ปฏิบัติตามค าส่ังและเหตุร าคาญนั้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าระงับเหตุนั้น และจัดการตามความจ าเป็นเพื่อปูองกันมิให้เกิดขึ้นอีกก็ได้ 
โดยให้ผู้ได้รับค าส่ังเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
    3) ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนกฎหมายตามมาตรา 28 ให้อ านาจแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 
    - ออกค าส่ังเป็นหนังสือให้บุคคลท่ีเป็นต้นเหตุ/เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิด
เหตุร าคาญนั้น ระงับ หรือปูองกันเหตุร าคาญนั้นภายในเวลาอันสมควร  
    - ออกค าส่ังให้กระท าการเพื่อปูองกันมิให้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยก าหนด
วิธีการไว้ในค าส่ังระงับเหตุร าคาญก็ได้ 
    - ถ้าผู้ได้รับค าส่ังไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง ก็เข้าระงับและจัดการตามความจ าเป็นเพื่อปูองกัน
มิให้เกิดขึ้นอีกก็ได้ และถ้าเหตุร าคาญนั้นเกิดจากการกระท าหรือการละเลย หรือการผ่อนผันของเจ้าของหรือ     
ผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย  
    - กรณีท่ีเหตุร าคาญนั้น อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังห้ามมิให้เจ้าของหรือ              
ผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานท่ีนั้นท้ังหมดหรือบางส่วนได้ จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจว่าได้ระงับเหตุ
ร าคาญนั้นแล้ว 
    4) มาตรา 26 เป็นบทบัญญัติท่ีรับรองอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น มีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุ
ร าคาญด้วย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาบรรดาถนน ทางบกทางน้ า  รางระบายน้ า คู คลอง และ



 
 

 

สถานท่ีต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเป็น
หนังสือเพื่อระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ได้ แต่ไม่มีสภาพบังคับโดยตรงเพราะไม่มีบทก าหนดโทษไว้  
   อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    มาตรา 44 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
    1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าช้ีแจง        
เป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
    2) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้
ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 
    3) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 
    4) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน       
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
    5) เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด
เหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตาม        
ความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
    ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ และในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าว
จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย    
และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
    มาตรา 46 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกต้องหรือมีการกระท า
ใดๆ ท่ีฝุาฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไปโดยไม่ชักช้า 
    ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าส่ังให้
ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝุาฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น
ได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
 
7. ค านิยาม 

7.1 เหตุร าคาญ หมายถึง เหตุร าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25       
ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ท่ีอาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุนั้น 
ดังต่อไปนี้ 

1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ท่ีอาบน้ า ส้วม หรือท่ีใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานท่ีอื่นใดซึ่งอยู่ในท าเล
ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมส่ิงของ มีการเทท้ิงส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็นหรือละออง     



 
 

 

เป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพ 

2) การเล้ียงสัตว์ในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เ ส่ือมหรือ 
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

3) อาคารอันเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน้ า การก าจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจาก   
กล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

4) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความส่ันสะเทือน 
ฝุุน ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

5) เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 7.2 ผู้ก่อเหตุ หมายถึง บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือสถานประกอบกิจการใดๆ ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาเหตุ
ร าคาญ จนเป็นสาเหตุให้เกิดการร้องเรียน 
 7.3 สถานประกอบกิจการ หมายถึง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 7.4 สอบสวนปัญหาเหตุร าคาญ หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด พยานเอกสาร พยาน
วัตถุ และผลจากการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบความจริงในเรื่องร้องเรียนในภาพรวม และสามารถพิสูจน์   
ความจริงของเหตุหรือท่ีมาของปัญหารวมท้ังผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
 7.5 การจัดการเหตุร าคาญ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการจัดการปัญหาเหตุร าคาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.6 การรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญ หมายถึง การเปิดช่องทางในการรับแจ้งปัญหาเหตุร าคาญ 
โดยมีการก าหนดเป็นหน่วยงานหรือสถานท่ีท่ีใช้เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีเจ้าหน้าท่ีส าหรับรองรับงานรับเรื่อง
ร้องเรียน และมีกระบวนการท างานท่ีชัดเจนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ประสานงาน 
ติดตามความเคล่ือนไหวการด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ 
 7.7 ค าสั่งทางปกครอง หมายถึง ค าส่ังทางปกครองท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ.2535 เพื่อระงับเหตุร าคาญ 
 7.8 การเฝ้าระวังปัญหาเหตุร าคาญ หมายถึง การติดตาม การเฝูาคุมส่ิงคุกคาม และผลกระทบ        
ต่อสุขภาพท่ีเกิดจากเหตุร าคาญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์   
แปรผลข้อมูล และการรายงานช้ีประเด็นความเส่ียง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 
   
8. แบบฟอร์ม/เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 คู่มือวิชาการ เรื่อง ระบบการจัดการเหตุร าคาญ 
 8.2 ตัวอย่างแบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงานตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 8.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (แบบ หก. 01-1 และ หก. 01-2) 
 8.4 ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลการร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญ (แบบ หก. 02) 
 8.5 ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ (แบบ หก. 03) 
 8.6 ตัวอย่างแบบสอบสวนเหตุร าคาญ (แบบ หก. 04) 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

กระบวนการท่ี 6 การจัดการเหตุร าคาญ รหัสการรับรอง EHA : 6000 ให้มีผลการด าเนินงานตามเงื่อนไข
ตาราง ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

 ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินการจัดการเหตุร าคาญ 

 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ระดับพื้นฐาน ระดับประกาศเกียรติบัตรรับรอง 

มีคะแนนการประเมินรวม ต้ังแต่ 
60 คะแนนขึ้นไป 

 

1. มีคะแนนการประเมินรวม 
ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 

มีคะแนนการประเมินรวม 
น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนน 

 

กรณี “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการ หมายถึง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไข 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสการรับรอง EHA : 6000 



 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการจัดการเหตุร าคาญ และเกณฑ์การให้คะแนนประเมินกระบวนการ พร้อมหลักฐานประกอบการประเมิน 
 ให้ใส่เครื่องหมาย √ ใน     หน้าข้อความ “มีการด าเนินการ” หรือ “ไม่มีการด าเนินการ” ในช่อง  “ผลการประเมิน(A)” และระบุผลคะแนนท่ีได้ในช่อง “คะแนน       
ท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ีปรากฏกรณี “ไม่มีการด าเนินการ” โดยพิจารณา ดังนี้ 
 กรณีท่ี “มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ตามหลักฐานท่ีปรากฏ 
 กรณีท่ี “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้เป็น “0” 
 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A)  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1.    มีการด าเนินการ 

  ไม่มีการด าเนินการ 
10  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านเหตุร าคาญ (10 

คะแนน) 
1.1 มีคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบจัดการเหตุร าคาญของหน่วยงาน (3 
คะแนน) พิจารณาจาก 
- มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานหรือค าสั่งมอบหมายผูร้ับผิดชอบการจัดการเหตุ
ร าคาญของหน่วยงาน โดยก าหนดบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
และลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน  
1.2 ผู้รับผิดชอบงานการจัดการเหตุร าคาญ มีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  (2 คะแนน) 
1.3 ผู้รับผิดชอบงานเหตุร าคาญได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเหตุร าคาญ (5 คะแนน) พิจารณาจาก
เอกสารแสดงการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานเหตุร าคาญ/การ
ฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการจัดการเหตุร าคาญ หรือหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กฎหมายสาธารณสุข, การอนามัยสิ่งแวดล้อม, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท    
เป็นต้น 
 กรณี: อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (3 คะแนน) 
 กรณี: ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุก 1-2 ปี (ย้อนหลัง 3 ปี) (5 คะแนน) 
 

 
 ก าหนดผู้รบัผิดชอบ 
 



 
 

 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A)  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะด าเนินการ 
2.  

 
  มีการด าเนินการ 
  ไม่มีการด าเนินการ 

10  ขั้นตอนที่ 2 มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (10 คะแนน) 
2.1 มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรยีนเหตุร าคาญ 
(6 คะแนน) พิจารณาจาก 
- มีศูนย์หรือหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียน (2 คะแนน) 
- มีแผนผังแสดงข้ันตอนด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน (2 คะแนน) 
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน (2 คะแนน) 
2.2  มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (4 คะแนน) พิจารณาจาก 
- ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร หนังสือ/จดหมาย อีเมลล์ เว็บไซต์ (2 คะแนน) 
- หลักฐานแสดงการรับเรื่องร้องเรียน (ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับเรื่อง 
ร้องเรียนตามแบบ หก.01-1 หก.01-2)  (2 คะแนน) 
 

3.    มีการด าเนินการ 
  ไม่มีการด าเนินการ 

5  ขั้นตอนที่ 3 ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณามอบหมาย/สัง่การเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน (5 
คะแนน) 
- หลักฐานแสดงการมอบหมาย/สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน 
 

4.     มีการด าเนินการ 
   ไม่มีการด าเนินการ 

25  ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน           
(25 คะแนน) พิจารณาจาก 
4.1 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(5 คะแนน) พิจารณาจาก 
- หลักฐานแสดงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 

เช่น การสืบค้นข้อมูล การเตรียมประเด็นทางวิชาการ  การเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

การรบัเรือ่งรอ้งเรียน 
เหตเุดอืดร้อนร าคาญ 

การมอบหมายเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

ลงพืน้ที่ด าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริง   
ตามข้อร้องเรียน 



 
 

 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A)  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

1.1 4.2 การลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (5 คะแนน) พิจารณาจาก 
- หลักฐานแสดงการวางแผน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีภาพ ถ่าย
แสดงการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาเหตุร าคาญ   
4.3 การสอบสวนเหตุร าคาญ (10 คะแนน) พิจารณาจาก 
- รายงานการตรวจสอบปัญหาเหตุร าคาญ การรวบรวมพยานหลักฐานทุก
ชนิด เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ  และผลจากการตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้ทราบความจริงในเรื่องร้องเรียนในภาพรวม และสามารถ
พิสูจน์เชื่อมโยงความจรงิของเหตุหรือที่มาของปัญหา รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ  
- เอกสาร/แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล (หก.04) แสดงการสอบสวนปัญหาเหตุ
ร าคาญ  
4.4 การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
- มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับตรวจวินิจฉัยเหตุร าคาญ 
เช่น เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดกลิ่นสารเคมี และมีภาพถ่ายแสดงการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวินิจฉัยเหตุร าคาญ(2 คะแนน) 
- มีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบการตรวจวินิจฉัย
เหตุร าคาญ (3 คะแนน) 
กรณีที่หน่วยงานไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์สามารถ
ประสานหน่วยงานเครือข่ายด าเนินการ  

   1) ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานอื่น 
   2) ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการตรวจวิเคราะห์ให้ 
หมายเหตุ: กรณีที่หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญน้ันได้โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวินิจฉัยและปัญหาเหตุร าคาญน้ัน
ยุติ ได้ 3 คะแนน) 
 



 
 

 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A)  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มีการด าเนินการ 
  ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียง วิเคราะห์ แปรผล และวินิจฉัยเหตุร าคาญ (5 
คะแนน) 
5.1 การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหาเหตุร าคาญ  
(5 คะแนน) พิจารณาจาก 
- เอกสารรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาเหตุร าคาญให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยรายงานต้องมีองค์ประกอบดังน้ี 
   1) ต้นเรื่อง หรือที่มาของเรื่อง 
   2) ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
   3) ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
    4) เอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้อง 
- เอกสารรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาเหตุร าคาญมีการระบุถึง
ผลการวินิจฉัยเหตุร าคาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เป็นเหตุร าคาญ 

การเรียบเรียง วิเคราะห์ 
 แปรผล และวินิจฉัยเหตุร าคาญ 

เป็นเหตุร าคาญ 

ไม่เป็นกิจการควบคุม
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

มีใบอนุญาตฯ ไม่มีใบอนุญาตฯ 

เป็นกิจการควบคุมตาม
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

ยุติเรื่อง/แจ้งผู้ร้องเรียน 
 

การเปรียบเทยีบ
ปรับและ
ด าเนินคด ี

 



 
 

 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A)  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

 
6. 

    มีการด าเนินการ 
  ไม่มีการด าเนินการ 
 

25  ขั้นตอนที่ 6  การระงับเหตุร าคาญ 
6.1 การออกค าแนะน าให้แก้ไขเพ่ือระงับเหตุร าคาญ  (10 คะแนน)  พิจารณาจาก 
- เอกสารการออกค าแนะน า/แบบตรวจแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข 
ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (นส.1) หรือหนังสือ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือระงับเหตุร าคาญ โดยต้องระบุสาเหตุและ
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ข้อแนะน าในการแก้ไข
พร้อมก าหนดเงื่อนไขเวลาในการแก้ไข (5 คะแนน) 
- รายงานการลงพ้ืนที่ติดตามตรวจสอบผลการปรับปรุงแก้ไขเหตุร าคาญตาม
ค าแนะน าฯ (5 คะแนน) 
6.2 การออกค าสั่งทางปกครอง หรือ การด าเนินการตามกฎหมาย             
(10 คะแนน) พิจารณาจาก 
- ส าเนาค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือระงับเหตุร าคาญ ในกรณี
ผู้ก่อเหตุร าคาญไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าฯ  
- รายงานการลงพ้ืนที่ติดตามตรวจสอบผลการปรับปรงุแก้ไขเหตุร าคาญตาม
ค าสั่งฯ 
- การเปรียบเทียบปรับและด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีหนังสือแจ้งความ
ด าเนินคดี/เอกสารการเปรียบเทียบปรับ กรณีติดตามผลแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งฯ/ไม่แก้ไขปัญหา  

(หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ก่อเหตุร าคาญปฏิบัติตามค าแนะน าฯ/ ค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินและเหตุร าคาญยุติ ถือว่ามีการด าเนินการตามกฎหมายแล้ว ให้ 10 
คะแนน) 

6.3 การยุติเรื่องและการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินการให้ผู้ 
ร้องเรียนทราบ (5 คะแนน) พิจารณาจาก 
- เอกสารหรือบันทึกการยุติเรื่องร้องเรียน (3 คะแนน) 
- หลักฐานแสดงการแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ (2 คะแนน) 

การระงับเหตุร าคาญ: 
ออกค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขเหตุร าคาญ 

ไม่แก้ไข  
 

แก้ไข  
 

ติดตาม
ตรวจสอบ 

ปฏิบัติตาม
ค าสั่งฯ 

 

ติดตาม
ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ยุติเรื่อง/แจ้งผู้ร้องเรียน 
 

ไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งฯ 

 

การเปรียบเทยีบ
ปรับและ
ด าเนินคด ี

 

ออกค าสั่งทางปกครอง 
และแจ้งสิทธิ์การอุทธรณ ์



 
 

 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A)  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

(กรณีไม่ทราบชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้แจ้งผลการด าเนินการผ่านสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ข่าวสารของหน่วย งาน บอร์ด ประชาสัมพันธ์ 
 เป็นต้น) 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7.     มีการด าเนินการ 

  ไม่มีการด าเนินการ 

10  ขั้นตอนที่ 7 การจัดท าฐานข้อมูลเหตุร าคาญ (10 คะแนน) พิจารณาจาก 
- มีการรวบรวมข้อมูล หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหตุ
ร าคาญเรื่องน้ันๆ โดยจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แยกเป็นสัดส่วน 
เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น (5 คะแนน) 
- การจัดท าทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ (หก. 03) (2 คะแนน) 
- การสรุปข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญประจ าเดือน/รายไตรมาส (หก. 
02) และการรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน/ไตรมาส (3 คะแนน) 
(ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลการร้องเรียน และทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหา 
ตามแบบ หก.02 และ หก.03) 

8.     มีการด าเนินการ 
   ไม่มีการด าเนินการ 

10  ขั้นตอนที่ 8 การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเหตุร าคาญ (10 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
8.1 การพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญ (5 คะแนน) 
-  มีโครงการหรือกจิกรรมเก่ียวกับการเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญในพ้ืนที่  
โดยการการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านสิ่งคุกคาม ข้อมูลการ
ร้องเรียนเหตุร าคาญ ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูล และประเมินสถานการณ์ พร้อมก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเหตุร าคาญที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
8.2 การพัฒนาระบบปูองกันเหตุร าคาญ (5 คะแนน) 
- การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถ่ิน มีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินที่มีขอบเขตที่
เก่ียวข้องกับการควบคุมปูองกันปัญหาเหตุร าคาญ เช่น ข้อบัญญัติท้องถ่ินเพ่ือ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่สะสม/จ าหน่าย

การจัดท าฐานข้อมูล 
เหตรุ าคาญ 

การเฝ้าระวังและปอ้งกนั   
ปัญหาเหตรุ าคาญ 



 
 

 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A)  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

อาหารเป็นต้น 
- การควบคุมสถานประกอบกิจการ โดยการจัดท าทะเบียนหรือข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานประกอบกิจการที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ และการก าหนด
มาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการด้วยการใช้เงื่อนไขของการให้
ใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ     
- การตรวจแนะน าและติดตามการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
สถานประกอบกิจการหลังจากการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและกิจการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 
- มีการสื่อสารสาธารณะในงานเหตุร าคาญ เพ่ือประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ หรือ
ถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุร าคาญด้วยวิธีการต่างๆ 
ผ่านทางสื่อและช่องทางต่างๆ เช่น  การประชุมชี้แจง จัดเวทีประชาคม ติด
ประกาศ  ลงวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์  ถ่ายทอดทางโทรทัศน์หรือวิทยุ เป็นต้น 
ไปยังผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย คือ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
หมายเหตุ: กรณีองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีเรื่องร้องเรยีนเหตุร าคาญ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ไม่ต้องประเมินในข้ันตอนที่ 3 – 6 โดยให้ประเมิน
ข้ันตอนที่ 7 และก าหนดคะแนนเต็มในข้อ 7 เป็น 80 คะแนน (น าคะแนนที่
ได้แต่ละข้อย่อยคูณด้วย 8) 
 

รวมคะแนน 100   

 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
กรณีที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ 
ล าดับ รายการ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

1 มีการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญและข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับเหตุร าคาญผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

20  

2 การพัฒนาระบบปูองกันเหตุร าคาญ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการดังน้ี 40  
2.1 การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินที่มีขอบเขตเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมปูองกันปัญหาเหตุร าคาญที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

  

2.2 การตรวจสอบ/ตรวจแนะน าด้านสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต 

  

2.3 การก าหนดมาตรการปูองกันเหตุร าคาญเพ่ือควบคุมสถานประกอบกิจการด้วยการก าหนดเงื่อนไขท้าย
ใบอนุญาต 

  

3 การพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการดังน้ี 40  
3.1 การรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลด้านสิ่งคุกคาม ข้อมูลเก่ียวกับสถิติการร้องเรียนเหตุ
ร าคาญ ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาเหตุร าคาญ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และ
ประเมินสถานการณ์ 

  

3.2 จัดท ารายงานข้อมูลสถานการณ์ พร้อมก าหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการการแก้ไขหรือปูองกัน
ปัญหาเหตุร าคาญ 

  

 3.3 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญในพ้ืนที่
รับผิดชอบ รวมถึงการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานดังกล่าว 

  

รวมคะแนน 100  
 

กรณีที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ 
ล าดับ รายการ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

1 มีการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญและข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับเหตุร าคาญผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

10  

2 การพัฒนาระบบปูองกันเหตุร าคาญ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการดังน้ี 15  
2.1 การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินที่มีขอบเขตเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมปูองกันปัญหาเหตุร าคาญที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

  

2.2 การตรวจสอบ/ตรวจแนะน าด้านสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต 

  

2.3 การก าหนดมาตรการปูองกันเหตุร าคาญเพ่ือควบคุมสถานประกอบกิจการด้วยการก าหนดเงื่อนไขท้าย
ใบอนุญาต 

  

3 การพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการดังน้ี 15  
3.1 การรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลด้านสิ่งคุกคาม ข้อมูลเก่ียวกับสถิติการร้องเรียนเหตุ
ร าคาญ ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาเหตุร าคาญ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และ
ประเมินสถานการณ์ 
 

  

3.2 จัดท ารายงานข้อมูลสถานการณ์ พร้อมก าหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการการแก้ไขหรือปูองกัน
ปัญหาเหตุร าคาญ 

  

 3.3 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญในพ้ืนที่   



 
 

 

ล าดับ รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ (C) 

รับผิดชอบ รวมถึงการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานดังกล่าว 
4 ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัญหาเหตุร าคาญ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของการจัดการและ

แก้ไขปัญหาเหตุร าคาญที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

 

60  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติ + จ านวนเรื่องร้องเรียน 
เหตุร าคาญที่มีการเปรียบเทียบปรับหรือการด าเนินคดีตามกฎหมาย)                               

 
จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญทั้งหมด 

×   60 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


