
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การจัดการเหตรุ าคาญ 

(Standard Operating Procedure : SOP) 
 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม   เทศบาลต าบลปราณบุรี 

อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
 



 

ค าน า 
  พระราชบัญญัติ การ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้ให้ความหมายของ เหตุร าคาญ คือ เหตุอันหนึ่งอันใด อันก่อให้เกิดความเดือดร้อน ของประชาชนผู้ท่ีอยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้ได้ให้  ้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในพื้นท่ี 
หรือสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชน รวมท้ังการระงับเหตุร าคาญด้วย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า คู คลองและสถานท่ีต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจาก เหตุร าคาญ 
ท้ังนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือเพื่อระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญ ต่าง ๆ ได้
เนื่องจากพื้นท่ี เทศบาลต าบลปราณบุรี มีชุมชนท่ีบ้านติดกัน ปัญหาท่ีมีเรื่องร้องเรียน จึงมาจากเหตุร าคาญ     
ในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีเป็นต้นเหตุของการเกิดเหตุร าคาญ จึงเป็นอ านาจ 
หน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการ และระงับเหตุร าคาญ ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ี เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ี  
ท่ีได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย และเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชนต่อไป  
 

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลปราณบุร ีได้มีการด าเนินงานตามข้ันตอนท่ี  
วางแผนไว้แล้ว รายงานให้ผู้บริหารทราบ โดยปัญหาการร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากการเล้ียงสัตว์ และส่งเสียงดัง  
กล่ินเหม็นจากมูลสัตว์ เป็นต้น การด าเนินงานแก้ไขและระงับเหตุร าคาญส่วนใหญ่ยั งขาดการมีส่วนร่วมจาก  
แกนน า ชุมชน ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนเป็นการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของ เทศบาลต าบลปราณบุรี เพื่อให้เป็นประโยชน์และการมี    
ส่วนร่วมของประชาชน ต่อไป เทศบาลต าบลปราณบุรี  โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก
ท่ีมีภารกิจในการด าเนินการ เพื่อระงับเหตุร าคาญทางด้านสาธารณสุข มีความตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนาดังกล่าว ซึ่งมีหน้าท่ี ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี  ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเน้น
ภารกิจการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมให้เป็นระบบและมีคุณภาพ  
 

ดังนั้น จึงได้จัดท าคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานการจัดการเหตุร าคาญ (Standard Operating  
Procedure : SOP) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้
สามารถบริหารจัดการบริการให้ได้คุณภาพ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการ บริหารราชการของประเทศ ต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

  เรื่อง         หน้า 

ค าน า 

วัตถุประสงค์           1 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ         1 

ขอบเขต            1 

ผู้รับผิดชอบ           1 

แผนภูมิการท างาน          2 

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน        5 

ภาคผนวก 

- ตัวอย่างแบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535   
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน  
- ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลการร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญ (แบบ หก.02)  
- ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ (แบบ หก.03)  
- ตัวอย่างแบบสอบสวนเหตุร าคาญ (แบบ หก.04) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การจัดการข้อร้องเรียนและเหตุร าคาญ (Standard Operating Procedure : SOP) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลปราณบุรี 

*************************** 
 วัตถุประสงค์ 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุร าคาญ (Standard Operating 
Procedure : SOP) จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน โดยมีเป้าหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐      
น ากระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการ เหตุร าคาญไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ประโยชน์ของการจัดคู่มือ SOP  

1. ผู้ปฏิบัติท่ีใช้คู่มือ SOP นี้จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้าง ความมั่นใจในการท างาน เกิดผลงานท่ีมี คุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดขั้นตอนการ
ท างานท่ี ซับซ้อน และลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ  

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้
อย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว ช่วยลดเวลา ในการสอนงาน บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถท างานแทนกันได้แต่ละ 
หน่วยงาน สามารถเรียนรู้ งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงาน  ใหม่และปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 

ขอบเขต  

ครอบคลุมการด าเนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับ 
การแต่งต้ัง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง     
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่การรับเรื่องร้องเรียน การแต่งต้ัง คณะท างาน การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ       
การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเหตุร าคาญ การจัดท าข้อสรปุ  วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล วินิจฉัย และรายงาน 

ผู้รับผิดชอบ  

1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
3. ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 



 

แผนภูมิการท างาน 

 

 

 

มีเหตุร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งต้ังคณะท างานหรือการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการเหตุ

ร าคาญ 

การรับเรื่องร้องเรียน /  ข้อเท็จจริง          
ของเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 

การมอบหมายเจ้าหน้าท่ี  
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ลงพื้นท่ีด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง               
ตามข้อร้องเรียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ฝ่าฝืน 

 

เรียบเรียง วิเคราะห์ 
แปรผลและติดตาม 

 

เป็นเหตุร าคาญ 
ไมเ่ป็นเหตุร าคาญ 

ยุติเรื่อง/แจ้งผู้ร้องเรียน  

เป็นกิจการควบคุมตาม
เทศบัญญัติ 

ไม่เป็นกิจการควบคุมตาม   
เทศบัญญัติ 

มีใบอนุญาต
ฯ 

ไม่มีใบอนุญาต
ฯ 

การเปรียบเทียบ
ปรับและ
ด าเนินคดี 

ออกค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อระงบัเหตรุ  าคาญ 

ออกค าส่ังให้หยุดประกอบกิจการ 
เพื่อระงับเหตุร าคาญและแจ้งสิทธิ์

การอุทธรณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ไมผ่า่น 

           ผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ไมผ่า่น   ผา่น 

 

ติดตาม
ตรวจสอบ 

ไม่แก้ไข  แก้ไข  

ออกค าส่ังทางปกครอง 
และแจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ 

ยุติเรื่อง/แจ้งผู้ร้องเรียน 

ติดตาม
ตรวจสอบ 

ไม่ปฏิบัติตาม
ค าส่ังฯ 

ปฏิบัติตาม
ค าส่ังฯ 

การเปรียบเทียบ
ปรับและ
ด าเนินคดี 



รายละเอียดของขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

1. การรับเรื่องร้องเรียน  

เทศบาลต าบลปราณบุร ีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดการเหตุร าคาญ ได้จัดให้ มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน เรื่องเหตุร าคาญจากประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ัง มีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ประจ าของหน่วยงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ จัดเก็บข้อมูล การส่งต่อ การส่ังการให้มีการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  
 

ช่องทางการร้องเรียน   :  โทรศัพท์  โทรสาร หนังสือร้องเรียน ค าร้องท่ัวไป หรือภาพ/ข้อมูลทางเอกสาร 
                                อิเล็กทรอนิกส์)  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน    :  ส านักงานปลัด  เทศบาลต าบลปราณบุรี   
ยื่นค าร้องด้วยตนเอง/ไปรษณีย์   :   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลปราณบุรี  999 หมู่ท่ี 1 

   ถนนเพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์    
โทรศัพท์    :   0 3265 1805   
Facebook  :   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลต าบลปราณบุรี  
Line OA    :     
 
 
2.การแต่งต้ังคณะท างาน  

เพื่อให้การด าเนินการจัดการเหตุร าคาญ มีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบล 
ปราณบุรี  ก าหนดให้มีคณะท างานจัดการปัญหาเหตุร าคาญ โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีความครอบคลุมกับสภาพปัญหา ซึ่งสามารถแต่งต้ังหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น 
โรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เป็นต้น และประกาศแต่งต้ังท่ีปรึกษาในการจัดการเหตุร าคาญ     
ในพื้นท่ี กรณีต้องมีการหารือ หรือขอความช่วยเหลือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น    
ร่วมเป็น คณะท างาน เพื่อให้สามารถจัดการ ปัญหาเหตุร าคาญในหลายด้าน ท้ังนี้คณะท างาน ต้องปฏิบัติหน้าท่ี 
ดังนี้  

2.1 การลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะท างานต้องมอบหมายเจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ  
การลงพื้นท่ีตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า รวมท้ังด าเนินการควบคุมปัญหา กรณีเกิดเหตุร้องเรียนในพื้นท่ี 

  2.2 การจัดท าระบบฐานข้อมูลเหตุร าคาญ คณะท างานต้องจัดท าระบบการรวบรวมข้อมูล  
การรายงานผลเกี่ยวกับเหตุร าคาญ แล้วน าข้อมูล มาจัดท าสถิติปัญหาเหตุร าคาญ โดยต้องแยกรายละเอียดข้อมูล 
ประเภท เหตุร าคาญ สภาพปัญหา แหล่งเกิดปัญหา กลุ่มประชาชนท่ีเดือดร้อน ซึ่ง  อาจท าเป็นฐานข้อมูล 
ประจ าเดือน ประจ าปีรวมท้ังการจัดอันดับประเภทเหตุร าคาญจากมากไปน้อย เพื่อสามารถน าข้อมูลมาท าการ 
วิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบการเฝ้าระวังเหตุร าคาญท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีได้ 

2.3 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องท่ีร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ     
ข้อเท็จจริงจากช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน เพื่อให้ได้รับข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องครบถ้วน ก่อนลงพื้นท่ี เพื่อท าการตรวจ 
วินิจฉัย หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ีเกิดเหตุ  ท้ังสถานท่ีท่ีถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียน   โดยใช้หลักการ   
ทางวิชาการ เทคโนโลยี (กรณีจ าเป็น) แล้วน าข้อมูลมาเรียบเรียงวิเคราะห์ และแปรผล หาข้อสรุป โดย 
เทียบเคียงตามกฎหมาย หรือมาตรฐานท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 



 
2.4 เรียบเรียง วิเคราะห์ และแปรผล เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูลท้ังด้านส่ิงแวดล้อม  

สภาพภูมิประเทศ พื้นท่ีข้างเคียง และสภาพปัญหาโดยรอบท้ังภายในสถานท่ีถูกร้องเรียนและบ้านผู้ร้องเรียน 
โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด หากมีการเก็บตัวอย่างทางส่ิงแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
ต้องศึกษาการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างเป็นอย่างดี จากนั้นจึงน าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์และแปรผล โดย 
เทียบเคียงตามมาตรฐานของกฎหมาย โดยต้องช้ีให้เห็นว่าเหตุร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นถือเป็นเหตุร าคาญจริงหรือไม่ 
ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ต้องพิจารณาประเด็น ดงันี ้ 

2.4.1 กรณีเหตุร้องเรียน              ไม่เป็นเหตุร าคาญ ให้ท าการยุติเรื่อง โดย 
ประสานไปยัง ผู้ร้องเรียนเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่ทราบช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนท่ีแน่ชัด 
ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบดังกล่าว ผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆเช่น เสียงตามสาย 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือหนังสือพิมพ์ชุมชน  เป็นต้น 

2.4.2 กรณีเหตุร้องเรียน         เป็นเหตุร าคาญ ให้พิจารณาว่าผู้ก่อเหตุหรือ 
แหล่งท่ี ก่อให้เกิด เหตุร าคาญ จัดเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
หรือไม่  

กรณีท่ี 1 เป็นเหตุร าคาญท่ี มิใช่เกิด จากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          
ให้เจ้าหน้าท่ี  ออกแบบตรวจค าแนะน า เพื่อให้ผู้ก่อเหตุร าคาญแก้ไข ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้ท าการ
ตรวจติดตามการปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ก่อเหตุด้วย กล่าวคือ หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามค าแนะน าและสามารถ
แก้ไขปัญหาเหตุร าคาญได้ ให้ท าการยุติเรื่อง แล้วแจ้งผู้ร้องเรียน แต่หากไม่ทราบช่ือรวมท้ังท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน      
ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนท่ัวไป  โดยผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์
ประเภท ต่างๆ  

กรณีท่ี 2 เป็นเหตุร าคาญ ท่ีเกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าหน้าท่ี 
พิจารณาว่ากิจการฯ ท่ีก่อเหตุดังกล่าว ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ หรือไม่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบ
กิจการ ดังนี้  

1) กรณีผู้ก่อเหตุ ไม่ได้รับ อนุญาตประกอบกิจการฯ เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้  
2) กรณีผู้ก่อเหตุ ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ  

ออกค าแนะน า ตามแบบตัวอย่างตรวจแนะน าของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560เพื่อให้ผู้ก่อเหตุแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญภายในระยะท่ีก าหนด              
มีรายละเอียดดังนี้ 

ก.หากผู้ก่อเหตุด าเนินการแก้ไขเหตุร าคาญตามค าแนะน าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด            
ให้เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจติดตาม หากปรับปรุง  ผ่าน  เหตุร าคาญยุติ ให้ท าการยุติเรื่องแจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน 
กรณีไม่ทราบช่ือ ท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน ให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนท่ัวไป 
โดยผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ  หากปรับปรุง ไม่ผ่าน ให้เจ้าหน้าท่ีออก ค าส่ังทางปกครอง เพื่อให้
ผู้ท่ีก่อเหตุร าคาญท าการปรับปรุงแก้ไขเหตุร าคาญภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เมื่อผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามค าส่ัง   
ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าท่ี ด าเนินการตรวจติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามค าส่ัง และท าให้เหตุร าคาญยุติ  ให้ท าการ
ยุติเรื่อง แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียนกรณีไม่ทราบช่ือ ท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน ใหท้ าการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ แต่หาก
ผู้ก่อเหตุ ปฏิบัติไม่ผ่าน  ตามค าส่ังก าหนด และเหตุร าคาญยังไม่ยุติ ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้       
ตามกฎหมาย  
 



 
ข. หากผู้ก่อเหตุไม่ด าเนินการแก้ไขเหตุร าคาญตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี ภายในระยะเวลา 

ท่ีก าหนด ใหเ้จ้าหน้าท่ี  ออกค าส่ังทางการปกครอง  เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหา  เมื่อผู้ก่อเหตุ ปฏิบัติตามค าส่ัง
ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจ ติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติ ตามค าส่ัง ท าให้เหตุร าคาญยุติ  ให้ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบช่ือ ท่ีอยู่ของ ผู้ร้องเรียน  ให้ท าการ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ไปยังประชาชน ท่ัวไป โดยผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ แต่หาก ปฏิบัติไม่ผ่าน  ตามค าส่ัง ท่ีก าหนด 
และเหตุร าคาญยังไม่ยุติเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้ตามกฎหมาย 
 

การก าหนดนิยาม 
 เหตุร าคาญ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนผู้ท่ี 

อาศัยอยู่ใน บริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระท า  ดังต่อไปนี้  
- แหล่งน้ า  ทางระบายน้ า ท่ีอาบน้ า หรือท่ีใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานท่ีอื่นใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม 

สกปรก มีการสะสม หรือหมกัหมมของส่ิงของ มีการเทท้ิงส่ิงใด เป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็นหรือละออง เป็นพิษ หรือ
เป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดการเส่ือมหรืออาจเป็น อันตรายต่อ สุขภาพ  

- การเล้ียงสัตว์ในท่ีหรือวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  

- อาคารอันเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มี การระบายอากาศ         
การระบายน้ า  การก าจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกล่ินเหม็น
หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

- การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงท่ีมีพิษ ความส่ันสะเทือน       
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่น ๆ ใด จนเป็นเหตุให้ เส่ือมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ผู้ก่อเหตุ หมายถึง บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือสถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาเหตุ    
ร าคาญจนเป็นสาเหตุให้เกิดการร้องเรียน  

สถานที่ประกอบกิจการ  หมายถึง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2560 

 
แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- คู่มือวิชาการ เรื่อง ระบบการจัดการเหตุร าคาญ  
- คู่มือระบบการจัดการเหตุร าคาญและกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
- ตัวอย่างแบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน  
- ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลการร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญ (แบบ หก.02)  
- ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ (แบบ หก.03)  
- ตัวอย่างแบบสอบสวนเหตุร าคาญ (แบบ หก.04) 
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แบบตรวจแนะน าของเจ้าพนกังาน 
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3 ) พ.ศ.2560 

 หน่วยงาน  ส านักงานเทศบาลต าบลปราณบุรี  โทรศัพท์ 0 3265 1805  

๑. วันท่ี...................เดือน......................................... ..พ.ศ.....................................  เวลา ......................น. 
๒. ช่ือเจ้าของ/ผู้ครอบครอง...................................................................................................................................  
๓. ช่ือสถานประกอบการ ........................................................................................................ ..............................  
4. ประเภทกิจการ..............................................................ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี...................................................... ..  
    ถนน.....................................ต าบล......................................................อ าเภอ...........................................  
    จังหวัด......................................................................... โทร. ...................................................................  
5. ประเด็นปัญหา หรือข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ      
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................  
6. ข้อแนะน า (เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด)    
    ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................  
     ..................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................  
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ลงช่ือ…………………………….……….........…เจ้าหน้าท่ี  ลงช่ือ………...……………….........…………  เจ้าหน้าท่ี  
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       (………….....................……..………….)               (..….…….................………….….) 
     เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้รับค าแนะน า 

แบบ นส.๑ 

 



ค าร้องทั่วไป 
ค าร้องเรื่อง    
เขียนท่ี       

     วันท่ี   เดือน     พ.ศ.    
 ข้าพเจ้า      อายุ    ปี  อยู่บ้านเลขท่ี    
หมู่ท่ี   ต าบล     อ าเภอ  ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
เบอร์โทรศัพท์      
ขอยื่นค าร้องต่อ    
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์          
             
             
            
 
       ลงช่ือ    ผู้ยื่นค าร้อง 
             (    ) 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี    เรียน    ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
-  เพื่อโปรดทราบ 

                 
            
            

 
ลงช่ือ              เจ้าหน้าท่ี 

          (         ) 
เสนอ 
               
             
 

ลงช่ือ                
          (         ) 
ค าส่ัง 
            
             
 

ลงช่ือ                
          (       ) 



แบบสอบสวนเหตุร าคาญ 
เทศบาลต าบลปราณบุรี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องเรียน 

1. ช่ือ – สกุล ผู้ร้องเรียน    เลขท่ีบัตรประชาชน             
2. อาย ุ            ปี   เพศ             ลักษณะงานท่ีท า       
3. ท่ีอยู่ขณะได้รับปัญหา  บ้านเลขท่ี            หมู่ท่ี           ถนน  ต าบล    

อ าเภอ    จังหวัด     
  (     )   อยู่ในเขตเทศบาลนคร   (    )   อยู่ในเทศบาลเมือง 
  (     )   อยู่ในเขตเทศบาลต าบล   (    )   อยู่ใน อบต. 

4. ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี       ต าบล  อ าเภอ    
จังหวัด    
 (     )   อยู่ในเขตเทศบาลนคร   (    )   อยู่ในเทศบาลเมือง 
 (     )   อยู่ในเขตเทศบาลต าบล   (    )   อยู่ใน อบต. 

5. ผู้ร้องเรียนป่วยหรือไม ่    (    )   ป่วย ด้วยโรค    
      (    )   ไม่ป่วย 

6. เบอร์โทรศัพท์    มือถือ     

ข้อมูลการได้รับปัญหา 
1. ในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาท่านได้รับปัญหาความเดือดร้อนหรือไม ่

(     )   ได้รับปัญหา    (    ) ไม่ได้รับปัญหา 
2. ปัญหาท่ีได้รับ 

(    )   ปัญหาเสียงดัง    (    )  ปัญหาสารเคมีระเหยในบรรยากาศ 
(    )   ปัญหาฝุ่นละออง    (    )  ปัญหาน้ าเสียเน่าเหม็น 
(    )   ปัญหากล่ินเหม็น    (    )  ปัญหาขยะมูลฝอย 
(    )   ปัญหาอื่น ๆ ระบุ          

3. ในกรณีท่ีได้รับปัญหา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร 
(   )  ปวดศรีษะ   (   )  คล่ืนไส้ อาเจียน  (   )  มีผ่ืนแดงท่ีผิวหนัง 
(   )  หายใจไม่ออก   (   )  แสบจมูก   (   )  เจ็บคอ 
(   )  แสบตา   (   )  น้ ามูกไหล   (   )  ปวดหู 
(   )  กระสับกระส่าย  (   )  นอนไม่หลับ 
(   )  อื่น ๆ ระบ ุ           

4. ลักษณะการได้รับ (ระบุ) 
             
             
             

5. ช่วงเวลาท่ีได้รับปัญหา         
         

แบบ หก.4 



 
6. การสอบถามข้อเท็จจริงจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียง เกี่ยวกับปัญหาความเดือนร้อนท่ีได้รับ 

6.1  ช่ือ –สกุล       อายุ ปี บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี       
ต าบล                        อ าเภอ   จังหวัด    
          6.2  ช่ือ – สกุล              อายุ      ปี        บ้านเลขท่ี          หมู่ท่ี  
ต าบล                        อ าเภอ   จังหวัด    
          6.3  ช่ือ – สกุล              อายุ      ปี        บ้านเลขท่ี          หมู่ท่ี  
ต าบล                        อ าเภอ   จังหวัด    
ลักษณะปัญหาท่ีได้รับ         
   

ข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน / ผู้ก่อเหตุร าคาญ 
1. ช่ือผู้ถูกร้องเรียน / ผู้ก่อเหตุร าคาญ         
2. ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท       
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จาก        

เล่มท่ี    เลขท่ี        
4. สถานท่ีต้ัง    เลขท่ี             หมู่ท่ี ถนน   ต าบล    

อ าเภอ   จังหวัด     
5. ประกอบกิจการในช่วงเวลา   ต้ังแต่วัน   ถึงวัน   
6. จ านวนพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน   คน 
7. ลักษณะการกระท า/กระบวนการผลิต (โดยสรุป) 

.            

.            
            
            

8. ปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากการประกอบการ / ก่อเกิดปัญหา (ท่ีเจ้าหน้าท่ีสังเกตพบ) 
.            
            
            
            

9. ระบบบ าบัด / ระบบป้องกันมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ในสถานประกอบกิจการ 
- ระบบบ าบัดอากาศ   (  )  ไม่มี (  )  มี ประเภท    
- ระบบป้องกันเสียง   (  )  ไม่มี (  )  มี ประเภท    
- ระบบควบคุมฝุ่นละออง   (  )  ไม่มี (  )  มี ประเภท    
- ระบบบ าบัดน้ าเสีย   (  )  ไม่มี (  )  มี ประเภท    
- การจัดการด้วยระบบหรือวิธีการอื่น ๆ (ระบุ)      

           
 

 
 



ข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปขณะสอบสวนเหตุร าคาญ 
             
             
             
             
 
 
 
 
 
 
ช่ือผู้สอบสวน      ช่ือผู้รับรอง     
ต าแหน่ง       ต าแหน่ง     
วันท่ีลงพื้นท่ีสอบสวน       
 
 

 
 
 

 
   



 
แบบรายงานข้อมูลการร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญด้านสิ่งแวดล้อม 

รวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงาน..........................................................ประจ าเดือน..................................... 
 
 

ล าดับ ประเภทของเหตุร้องเรียน 
จ านวนเหตุ
ร้องเรียน 
(เรื่อง) 

สาเหตุการร้องเรียนมาจาก 

จัดเป็นเหตุร าคาญจริง
ตามกฎหมาย (ราย) 

การระงับ         
เหตุร าคาญ 

หมายเหตุ 
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข 
ไม่ใช่

กิจการ 
(ราย) 

ยุติ 
(ราย) 

ไม่ยุติ 
(ราย) กิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ (ราย) 
กิจการอื่น (ราย) 

1 เสียงดัง         
2 กล่ินเหม็น/สารระเหย         
3 ฝุ่นละออง         
4 เสียงดังและกล่ินเหม็น         
5 เสียงดังและฝุ่น         
6 เสียงดัง กล่ินเหม็น และฝุ่น         
7 น้ าเสีย         
8 ขยะ / ขยะอันตราย         
9 อื่น ๆ (ระบุ)         

          
 รวม         
 
 
 
 

แบบ หก.02 



 

ทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ ประจ าเดือน    ประจ าปีงบประมาณ   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลปราณบุรี  ต าบล เขาน้อย   อ าเภอ ปราณบุรี   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

 

ล าดับ ช่ือ – สกุลผู้ก่อเหตุ ประเภทกิจการ 
ว / ด / ป 

ท่ีตรวจสอบ 
ปัญหามลพิษที่เกิด 

รายละเอียด
ข้อเสนอแนะ / ค าส่ัง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ผลการ
ด าเนินการ 

ว/ด/ป 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

หมายเหตุ 
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