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สำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure : SOP)

ชื่อกระบวนงาน การจัดการขอรองเรียนเหตุรำคาญ
ผูจัดทำ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ

วันที่มีผลบังคับใช พ.ศ. 2564
จำนวน 10 หนา

1. วัตถุประสงค

เพื ่ อเป น แนวทางการปฏิ บั ติงานของเจาหนาที่สำนั กอนามัย สิ ่งแวดลอมในการจัด การขอรองเรียน
เหตุรำคาญที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถการจัดการขอรองเรียนเหตุรำคาญไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

ครอบคลุ มการดำเนิ นงานการจั ดการขอรองเรีย นเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 แบงเปน 2 กรณีดังนี้
2.1 กรณี ประชาชนแจ งข อร องเรี ยนเหตุ รำคาญผ านช องทางต างๆ มายั งสำนั กอนามั ยสิ ่ งแวดล อม
กรมอนามัย
2.2 กรณี หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ อาทิเชน ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 1-13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนวยงานราชการสวนทองถิ่น และศาล เปนตน ขอความรวมมือสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมตรวจสอบขอเท็จจริง หรือตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตร หรือรวมลงพื้นที่จัดการและแกไขปญหา
เหตุรำคาญ

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ

สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

4. เอกสารอางอิง

4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 38 หนา 167
- 188 (ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535.
4.2 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย. คูมือวิชาการ เรื่อง ระบบการจัดการเหตุรำคาญ. พิมพครั้งที่
4. กรุงเทพฯ:โรงพิมพสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2557.
4.3 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย. คูมือวิชาการ เรื่อง การควบคุมและจัดการปญหาเหตุ
รำคาญ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2557.

5. แผนภูมิการทำงาน
ลำดับ

ผังกระบวนการ

1.
กำหนดผูร ับผิดชอบ

2.
การรับขอรองเรียน
เหตุรำคาญ

3.
การมอบหมายผูร ับผิดชอบ
พิจารณาดำเนินการ

4.

ระยะเวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
(เวลาทำการ)
ปรับ 3 วัน มีความรูทางดานการ
สาธารณสุข หรือ
เดิม 7 วัน อนามัยสิ่งแวดลอม
หรือ ผานการอบรม
หลักสูตรการจัดการ
เหตุรำคาญ
1 วัน
การรับเรื่องรองเรียน
โดย
- จัดชองทางรับเรื่อง
รองเรียนเหตุรำคาญ
- กำหนดเจาหนาที่
รับผิดชอบงานรับขอ
รองเรียนเหตุรำคาญ
- จัดทำแบบฟอรมการ
รับเรื่องรองเรียนเหตุ
รำคาญ
1 วัน
การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน
พิจารณาดำเนินการ
1 วัน

การพิจารณาและ
จำแนกลักษณะของขอ
รองเรียนเหตุรำคาญ
- กรณี เหตุรำคาญ
ทั่วไป
ที่ประชาชนแจงขอ
รองเรียน
- กรณี หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของขอ
ความรวมมือตรวจสอบ
ขอเท็จจริง

15 วัน

การแจง/ประสาน
หนวยงานราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
และแกไขขอรองเรียน

พิจารณาขอรองเรียนเหตุรำคาญ

เหตุรำคาญทั่วไป
(ประชาชนแจงขอ
รองเรียน)
5.

หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของขอความ
รวมมือ

จัดทำหนังสือประสานหนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่นและหนวยงานที่
เกี่ยวของดำเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามอำนาจหนาที่

๒

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

มีคำสั่งแตงตั้งหรือมี
ผูอำนวยการสำนัก
การมอบหมาย
อนามัยสิ่งแวดลอม/
ผูรับผิดชอบที่มี
หัวหนากลุมงาน
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน
ระบบรับขอรองเรียน
เหตุรำคาญ

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

เอกสารการ
ผูอำนวยการสำนัก
มอบหมายให
อนามัยสิ่งแวดลอม/
ผูรับผิดชอบที่มี
หัวหนากลุมงาน
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพ
งาน พิจารณา
ดำเนินการ
เอกสารการพิจารณา ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
และจำแนกขอ
มอบหมาย
รองเรียนลักษณะของ
เหตุรำคาญโดย
ผูรับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน

มีหนังสือประสาน
ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
หนวยงานราชการสวน
มอบหมาย
ทองถิ่นหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
และแกไขขอรองเรียน

ลำดับ

ผังกระบวนการ

6.
ติดตามผลการดำเนินงานและ
แจงกลับผูรองเรียน

7.
ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงพรอม
การตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตร

8.

รวมรวม เรียบเรียง วิเคราะห
และแปลผลขอมูลขอที่เกี่ยวของ

9.

ระยะเวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
(เวลาทำการ)
3 วัน
- การติดตามผลการ
จัดการเหตุรำคาญของ
หนวยงานราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
- การแจงกลับผู
รองเรียนเพื่อทราบผล
การดำเนินงาน
1-7 วัน - การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและการ
สอบสวนปญหา
เหตุรำคาญ
- การตรวจวิเคราะห
ทางวิทยาศาสตรเพื่อ
วินิจฉัยเหตุรำคาญ

เอกสารแสดงการลง
พื้นที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและการ
ตรวจวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

ขอมูลขอเท็จจริง
ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
รวมถึงพยานหลักฐาน
มอบหมาย
ทุกชนิดที่เกี่ยวของ

3 วัน

การจัดทำรายงานผล
การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอม
ขอเสนอแนะ
การรวมรวมขอ
รองเรียนเหตุรำคาญ
และการจัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ขอรองเรียน
ประจำเดือนเสนอ
ผูบริหารทราบ
การรวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสรุปสถิติ
เหตุรำคาญของ
หนวยงานเพื่อจัดเก็บ
เปนฐานขอมูลกลาง

รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
พรอมขอเสนอแนะ

รวมรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ขอรองเรียนประจำเดือน

10 วัน
รวบรวม วิเคราะห และสรุปผล
พรอมจัดทำฐานขอมูลเหตุรำคาญ
ของหนวยงาน

- มีเอกสารรายงานผล ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย
การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและแกไข
ขอรองเรียน
- เอกสาร/หลักฐาน
การแจงกลับผู
รองเรียน

การรวบรวม วิเคราะห
และแปลผลขอมูล
ขอเท็จจริง และ
พยานหลักฐานทุกชนิด
ตามหลักวิชาการ และ
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข

1 วัน

11.

ผูรับผิดชอบ

7 วัน

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพรอมขอเสนอแนะ
10.

ตัวชี้วัด

๓

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

รายงานสรุปผลการ
ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
ดำเนินงานขอ
มอบหมาย
รองเรียนประจำเดือน

ฐานขอมูลเหตุรำคาญ ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 การกำหนดผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดำเนินการจัดการขอรองเรียนเหตุรำคาญของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงตองกำหนดใหมีผูรับผิดชอบงานดานการจัดการขอรองเรียน
เหตุรำคาญของหนวยงานที่ชัดเจน โดยผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมหรือหัวหนากลุมที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณาผูที่มีความรูทางดานการสาธารณสุข หรือการอนามัยสิ่งแวดลอม หรือที่มีประสบการณในการทำงาน
ดานการจัดการเหตุรำคาญ หรือผานการอบรมหลักสูตรการจัดการเหตุรำคาญหรือหลักสูตรที่เกี่ยวของ เชน
หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญ หลักสูตรการจัดการและแกไขเหตุรำคาญ เปนตน เปนผูรับผิดชอบ
ดำเนินการจัดการขอรองเรียนเหตุรำคาญของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
6.2 การรับขอรองเรียนเหตุรำคาญ เปนการเปดชองทางใหประชาชนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบจาก
ป ญหาเหตุ ร ำคาญสามารถแจ งข อ มู ล รายละเอีย ดปญ หาเหตุร ำคาญต างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหส ำนัก อนามั ย
สิ่งแวดลอมดำเนินการแจงประสานหนวยงานราชการสวนทองถิ่น ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนรำคาญ เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้งกำหนดแนวทาง วิธีการ หรือมาตรการเพื่อควบคุมและแกไขปญหาเหตุร ำคาญ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ตอไป
 จัดใหมีชองทางรับขอรองเรียน เชน ติดตอทางโทรศัพท/ โทรสาร ติดตอทางไปรษณีย ติดตอผาน
ทางระบบคอมพิ ว เตอร [เช น จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-mail) กระดานสนทนา (Web board) เว็ บ ไซด
กรมอนามัย และระบบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เปนตน] หรือติดตอดวยตนเอง เปนตน
 กรณี ป ระชาชนแจ ง ข อ ร อ งเรี ย นผ า นทางโทรศั พ ท ห รื อ ร อ งเรี ย นด ว ยตนเองที ่ ส ำนั ก อนามั ย
สิ่งแวดลอม จะมีเอกสารแบบฟอรมการทำงาน เชน แบบฟอรมการรับเรื่องรองเรียน (แบบ หก.01-1) สำหรับให
ผู  ร  องเรี ย นได กรอกข อ มู ล ด ว ยตนเอง หรื อสำหรับ เจา หนา ที่ ฯ กรอกข อมูล กรณี การติ ด ต อ ด ว ยวาจาหรื อ
ทางโทรศัพท (แบบ หก.01-2) เปนตน
6.3 การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม ไดรับแจงขอรองเรียนเหตุรำคาญผานชองทางการรับเรื่องรองเรียนตางๆ ผูอำนวยการสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมหรือหัว หนากลุ มที่ ไดรับ มอบหมายจะพิจารณาสั่งการหรื อมอบหมายให เจาหนาที่ ผูรั บผิด ชอบ
ดำเนินการตอไป
6.4 พิจารณาขอรองเรียนเหตุรำคาญ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียนเหตุรำคาญ ที่ไดรับ
มอบหมายพิจารณาขอรองเรียนและตรวจสอบรายละเอียดที่ไดรับแจงโดยละเอียด และตองจำแนกลั กษณะ
ขอรองเรียนเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณี เหตุรำคาญทั่วไป โดยประชาชนไดแจงขอรองเรียนเหตุรำคาญผานชองทางตางๆ มายัง สำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
กรณี หนวยงานราชการที่เกี่ยวของขอความรวมมือ อาทิเชน ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนยอนามัยที่ 1-13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนวยงานราชการสวนทองถิ่น และศาล เปนตน ขอความ
รวมมือสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมตรวจสอบขอเท็จจริงเหตุรำคาญ หรือการตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตร หรือ
รวมดำเนินการจัดการและแกไขเหตุรำคาญ
6.5 จัดทำหนังสือประสานหนวยงานราชการส วนทองถิ่นและหน วยงานที่เกี่ ยวข องดำเนิ น การ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามอำนาจหนาที่ ในกรณีเปนขอรองเรียนเปนเหตุรำคาญทั่วไป เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ
จัดการขอรองเรียนเหตุรำคาญที่ไดรับมอบหมาย ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงจากขอมูลที่ไดรับแจง เชน
ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน ประเด็นการรองเรียน และขอมูลผูถูกรองเรียน เปนตน โดยละเอียด พรอมจัดทำหนังสือ
ลงนามโดยอธิบดีกรมอนามัยถึงหนวยงานราชการสวนทองถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น
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ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนรำคาญ
เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้งกำหนดแนวทาง วิธีการ หรือมาตรการเพื่อควบคุมและแกไขปญหา
เหตุรำคาญ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยเรงดวน
6.6 ติดตามผลการดำเนินงานและแจงกลับผูรองเรียน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน
เหตุรำคาญที่ไดรับมอบหมาย ดำเนินการประสานหนวยงานราชการสวนทองถิ่นที่ไดดำเนินการแจงประสาน
ขอรองเรียนไปแลวนั้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการและแกไขปญหาเหตุรำคาญ นอกจากนี้ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียนเหตุรำคาญตองแจงผลการดำเนินงานใหประชาชนผูรองเรียนทราบแลวแต
กรณี เชน กรณี ขอรองเรียนเปนหนังสือ ใหดำเนินการจัดทำหนังสือแจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบ
ที่ชื่อและที่อยูที่ไดรับแจง กรณีรองเรียนผานระบบคอมพิวเตอรกรมอนามัย ใหแจงผลการดำเนินการผานระบบนั้น
6.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมการตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ในกรณี หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของขอความรวมมือสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเหตุรำคาญ หรือการ
ตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตร หรือรวมดำเนินการจัดการและแกไขเหตุรำคาญ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ
จัดการขอรองเรียนเหตุรำคาญที่ไดรับมอบหมาย จะตองดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงจากขอมูลที่ไดรับแจง
เชน ชื่อ ที่อยู ของผูรองเรียน ประเด็นการรองเรียน และขอมูลผูถูกรองเรียน เปนตน โดยละเอียด รวมถึงประสาน
หนวยงานตนเรื่อง เพื่อใหไดรับขอเท็จจริงที่ถูกตองครบถวน กอนลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย เหตุรำคาญ
หรือตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่เกิดเหตุทั้งสถานที่ที่ถูกรองเรียน และผูรองเรียน โดยใชหลักการทางวิชาการ
เทคโนโลยีแลวนำขอมูลมาทำการเรียบเรียง วิเคราะห และแปรผลเพื่อหาขอสรุป โดยเทียบเคียงตามกฎหมาย
หรือมาตรฐานทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ ในการตรวจสอบขอเท็จจริงเหตุรำคาญ เมื่อทราบขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นแลว ใหเจาหนาที่นำขอมูลมาทำการวิเคราะหประเด็นตางๆ เพื่อเตรียมการ
กอนการลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ดังนี้
 ประเด็น วิชาการ เจาหนาที่ตองหาองคความรูเพิ่มเติมเกี่ย วกับ เรื่องที่เกิดปญหาการรองเรียน
ใหมากที่สุด เชน หากเกิดเหตุรำคาญเรื่องเสียง ตองทราบคุณสมบัติของเสียง แนวทางการปองกัน การควบคุม
เสียง มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาเสียงดัง หรือกรณีกลิ่นเหม็น ก็ตองทราบชนิด
ของกลิ่น หากเปนกลิ่นจากสารเคมี ควรสอบถามรายละเอียดของกระบวนการผลิต และวัตถุดิบของการเกิด
สารเคมีรั่วไหล เพื่อสามารถระบุชนิด และประเภท อันจะนำไปสูการเลือกวิธีการตรวจวัด มาตรฐานความเขมขน
ของสารเคมี ต ามกฎหมาย และอั น ตรายที ่ ส  งผลกระทบตอสุขภาพ เปน ตน ทั้งนี้ ควรไดดำเนิน การศึ ก ษา
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิธีการ แนวทาง ในการตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดลอมอยางเขาใจ เพื่อใหมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ
 การเตรี ย มเครื ่ อ งมื อ เมื ่ อ ทราบสภาพป ญ หาเบื ้อ งต น แลว เจ า หน า ที ่ ผ ู  ร ั บ ผิด ชอบการจั ดการ
ขอรองเรียนเหตุรำคาญที่ไดรับมอบหมาย จัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตรดานอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับการ
ตรวจเหตุรำคาญ และเหมาะสมกับปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เครื่องมือ
เลื อ กเครื ่ อ งมื อ ที ่ เ หมาะสมกั บ ป ญ หา/
เครื่องมือวิทยาศาสตร
อุปกรณบันทึกภาพเคลื่อนไหว/
บันทึกภาพ
เอกสารวิชาการ/สมุดบันทึก
แบบตรวจแนะนำของเจาพนักงาน/แบบ
สำรวจ/แบบสอบถามตางๆ
อื่นๆ

ตัวอยาง
เครื่องวัดระดับเสียง, เครื่องวัดกลิ่น/สารเคมี เครื่องเก็บตัวอยาง
ฝุน อุปกรณเก็บตัวอยาง ฯลฯ
กลองวีดิโอ, กลองถายภาพ, สมารทโฟน ฯลฯ
สมุดจดบันทึก ปากกา/ดินสอ กระดาษสำหรับทำแผนผัง ฯลฯ
แบบตรวจแนะนำ (นส.) แบบสอบสวนเหตุรำคาญ, แบบสอบถาม
ความคิดเห็น, แบบบันทึกการไดรับกลิ่น ปค.14 ฯลฯ
บัตรประจำตัวเจาพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หนากากปองกัน
สารเคมี หนากากอนามัยฯลฯ

• การลงพื ้ น ที ่ ต รวจสอบข อ เท็ จ จริ ง เมื ่ อ เจ า หน า ที่ ท ี ่ ไ ด ร ั บ มอบหมายเตรี ย มความพร อ ม
ทั้งเชิงวิชาการ และเครื่องมือเรียบรอยแลว ขั้นตอไป คือ การลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดปญหา โดยประสาน
หนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกี่ยวของ เพื่อเขารวมการตรวจสอบ ใหขอวินิจฉัยขอแนะนำ รวมทั้งใหขอมูลเชิง
วิชาการเพิ่มเติมได เพื่อใหเกิดความถูกตอง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การเขาตรวจสอบ
เจาหนาที่ฯตองติดบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข โดยเจาหนาที่ฯ ตองทำการแสดงบัตรประจำตัวดังกลาวใหกับ
ผูดูแลหรือเจาของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งประชาชนที่มีการติดตอประสานงานทุกครั้ง
• การสอบสวนเหตุ รำคาญ เปนการรวบรวมพยานหลั กฐานทุ กชนิด ทั้งพยานบุ คคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ และผลจากการตรวจวิเคราะห เพื่อใหทราบความจริงในเรื่องเหตุรองเรียนจากประชาชนใน
ภาพรวม และสามารถพิสูจนความจริงของเหตุหรือที่มาของปญหา รวมทั้งผูที่ไดรับผลกระทบซึ่งครอบคลุมการ
ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของการการเกิดปญหา การตั้งและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการ
ควบคุมและปองกันเหตุรำคาญ ตลอดจนสรุปผล และเสนอแนะ แนวทางการควบคุม การปองกันปญหา รวมทัง้
การดำเนินการตาง ๆ ตั้งแตการเก็บตัวอยาง การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการควบคุมและ
ปองกัน ดังนี้
(1) เจาหนาที่ฯ และทีมงาน ในการสอบสวนเหตุรำคาญตองมีการกำหนดบทบาทหนาที่ของ
เจาหนาที่และทีมงานที่เหมาะสม อาจพิจารณาจัดตั้งเปนหนวยเคลื่อนที่เร็วสอบสวนเหตุรำคาญ (Special
Environmental Response Team) เพื ่ อให ก ารปฏิ บ ั ต ิง านเปน ไปอย างรวดเร็ว มีขั้น ตอนที่ช ั ดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
(2) ขั ้ น ตอนหรื อแนวทางการสอบสวนเหตุรำคาญ ซึ่งโดยทั่ว ไปการสอบสวนเหตุรำคาญ
มีวิธีการและแนวทางสรุปได ดังนี้
- การระบุปญหา หมายถึง การยืนยันการเกิดปญหาเหตุรำคาญ การตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการ และเปรียบเทียบลักษณะการเกิดปญหา เพื่อการเกิดเหตุจริง
- บรรยายลั ก ษณะการเกิ ด เหตุ ร ำคาญ หมายถึ ง การบรรยายการเกิ ด เหตุ ร ำคาญ
ตามเวลา สถานที่ และกลุมประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน เชน การบรรยายลักษณะการเกิดเหตุรำคาญตาม
เวลา ประกอบดวย การระบุเวลาที่เริ่มมีการกอเหตุรำคาญจนถึงเวลาสิ้นสุด การบรรยายลักษณะการเกิดเหตุ
รำคาญตามสถานที่ ประกอบดวย การสรางแผนผังสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนการสำรวจสิ่งแวดลอม เชน ลักษณะ
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ทางภูมิศาสตร ทิศทางลม เปนตน การบรรยายลักษณะการเกิดโรคตามกลุมประชากร ประกอบดวย ลักษณะ
อาการของการไดรับปญหา อายุ เพศ ลักษณะการดำรงชีวิตประจำวัน อาการ หรือภาวะเจ็บปวย
- การตั้งสมมติฐาน เพื่ออธิบายแหลงที่มาของเหตุรำคาญ ขอบเขตการไดรับปญหา และ
แนวทางการจัดการปญหา ทั้งนี้การทดสอบสมมติฐานเหลานี้จะนำไปสูมาตรการควบคุมและปองกันการเกิด
เหตุรำคาญในภายหลัง โดยทั่วไปแลวแนวทางการควบคุมและปองกันการเกิดเหตุรำคาญ มีหลักการที่สำคัญ
2 ประการ ไดแก การควบคุมแหลงที่มาของเหตุรำคาญ และการควบคุมที่ทางผานของปญหาสูประชาชน
- การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาขอสรุปมาตรการควบคุมและปองกันปญหาเหตุรำคาญ
โดยการศึกษาทางวิทยาศาสตร อาจทำไดดวยการตรวจวัดดานอนามัยสิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยางสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และนำผลที่ไดเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่เกิดขึ้น จะทำใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลในภาพรวม
ได
- สรุ ป ผลการสอบสวนและแนวทางการควบคุ ม เหตุ ร ำคาญ โดยอาจดำเนิ น การให
ขอแนะนำเบื้องตน จนนำไปสูการออกคำสั่งทางปกครองใหผูกอเหตุรำคาญทำการปรับปรุง และแกไขปญหาเหตุ
รำคาญภายในระยะเวลาที่กำหนด
(3) เครื่องมือสอบสวนเหตุรำคาญ เปนสิ่งที่จำเปนอยางมากเพื่อชวยใหเจาหนาที่มีความ
คลองตัวในการทำงาน และเพื่อเปนการปองกันการสูญเสียประเด็นขอมูล โดยเครื่องมือสอบสวนเหตุรำคาญ
ไดแก อุปกรณบันทึกเสียง อุปกรณบันทึกภาพ สมุดบันทึกตางๆ แบบสำรวจ แบบตรวจแนะนำฯ (นส.1) และ
แบบสอบสวนเหตุรำคาญ (แบบ หก.04)
อยางไรก็ตาม เพื่อใหผลการจัดการปญหาเหตุรำคาญมีความนาเชื่อถือ อางอิงไดตามกฎหมาย
เจาหนาที่ฯ ตองสามารถทำการตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตรดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดตามประเภทของ
ปญหามลพิษที่เกิดขึ้น ขอมูลที่ไดจากการตรวจวิเคราะหจะทำใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากทุกดานที่มีการเก็บ
รวบรวมมา ทำใหเห็นถึงสภาพปญหาไดอยางชัดเจน และทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ดังนั้น
เจาหนาที่ตองมีความชำนาญในการตรวจวิเคราะห เพื่อความถูกตอง และมีความนาเชื่อถือ
6.8 รวมรวม เรี ยบเรี ยง วิ เ คราะห และแปลผลข อ มูล ข อ ที ่เ กี่ ย วข อง เจาหนาที่ผ ูร ับ ผิด ชอบฯ
นำขอเท็จจริงตางๆ และพยานหลักฐานทุกชนิดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ทั้งขอมูลสภาพแวดลอมของสถานที่
เกิ ด เหตุ เช น สภาพป ญ หา สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพทางอุตุน ิย มวิทยา สภาพพื้น ที่ขางเคีย ง ขั้น ตอนหรือ
กระบวนการที่อาจกอใหเกิดปญหา และขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูกอเหตุ ผูรองเรียน ผูที่อยู อาศัย
ขางเคียง เปนตน โดยมีการบันทึกขอมูลอยางละเอียด รวมถึงผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดลอม จากนั้นจึงนำขอมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห สังเคราะห และแปรผลโดยเทียบเคียงตามมาตรฐานของกฎหมาย โดยตองวินิจฉัยใหไดวา
เหตุรองเรียนที่เกิดขึ้นถือเปนเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือไม
อยางไร
6.9 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมขอเสนอแนะ เมื่อเจาหนาที่ทำการเก็บรวบรวม
ขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ และพยาน หลักฐานทุกชนิดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุจนครบถวนและ
ถูกตองแลว ใหทำการวิเคราะห สรุปและแปรผลขอมูลโดยทันที โดยมีแนวทางการเขียนรายงานการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ดังนี้
(1) ตนเรื่อง เปนการเขียนรายละเอียด ที่มาของหนังสือรองเรียน ทั้งที่มาจากประชาชนทั่ว ไป
และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) ข อ เท็ จ จริ ง เป น การเขี ย นรายละเอี ย ดการลงพื้น ที ่ตรวจสอบข อเท็ จ จริง ของเจ าหน า ที่
หนวยงาน วันที่ตรวจวัด โดยในขอเท็จจริงนี้ จะแบงเนื้อหาออกเปน
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ขอมูลของผูรองเรียน โดยแสดงรายละเอียดของชื่อ นามสกุล (กรณีผูรองเรียนแจง และ
ยินยอมใหบันทึกชื่อ-นามสกุลจริง) เลขที่บาน ลักษณะโดยทั่วไปสถานที่พักอาศัยพื้นที่บริเวณโดยรอบบาน
ลักษณะและผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอมที่ไดรับ ชวงเวลาการเกิดปญหา โดยใหเขียนรายละเอียดขอมูลจาก
การสอบถามประชาชนอื่นที่อาศัยอยูขางเคียงดวย
 ขอมูลของผูถูกรองเรียน โดยแสดงรายละเอียดของชื่อสถานประกอบการ ชื ่ อ -สกุ ล เจ า ของหรื อ
ผูประกอบการ ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) เลขที่ตั้ง และ
ลักษณะโครงสราง รูปแบบโดยทั่วไปของสถานประกอบการ รายละเอียดกระบวนการผลิต ประเภท ชนิด จำนวน
ของเครื่องจักรที่ใช จำนวนพนักงาน วัน เวลาประกอบการ และขอบกพรอง หรือบริเวณ ที่เปนแหลงกำเนิด
มลพิษสิ่งแวดลอม ตามความเห็นของเจาหนาที่
 ขอมูล จากผูเกี่ย วขอ ง เชน ประชาชนที่อาศัย อยูในบริเวณใกลเคีย ง ขอมูล จากหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ เปนตน
 ข อ มู ล สภาพแวดล อ มของสถานที ่ เ กิ ด เหตุ ข อ บกพร อ ง ขั ้ น ตอนหรื อ กระบวนการที ่ อ าจ
กอใหเกิดปญหาหรือจุดกอมลพิษที่ตรวจพบในสถานประกอบการ
 ขอมูลการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร โดยแสดงรายละเอียด ชนิด ยี่หอ เครื่องมือที่ใชในการ
ตรวจวัด บริเวณที่ทำการติดตั้งเครื่องมือ หากเปนลักษณะการเก็บตัวอยางแบบคัดกรองเบื้องตน ตองเขียนแสดง
ใหชัดเจน และผลที่ไดจากการตรวจวัด ทั้งจากบริเวณบานผูถูกรองเรียน และภายในสถานประกอบการ โดยอาจ
จัดแสดงในรูปแบบตารางเปรียบเทียบขอมูล และมาตรฐานที่ใชเพื่อใหเห็นชัดเจน ในหัวขอขอมูลการตรวจวัดนี้
เจาหนาที่ตองระบุกฎหมายที่เกี่ยวข องกับการตรวจวัด และมาตรฐานที่ใชในการแปรผลไวแนบทายตาราง
แสดงผลดวยทุกครั้ง โดยเจาหนาที่ ตองสรุปใหชัดเจนวาผลที่ไดมีคาเกินมาตรฐานที่กำหนด และถือเปนเหตุ
รำคาญตามที่มีการรองเรียนหรือไม เพื่อใหขอมูลมีความชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ มีความนาเชื่อถือ
 ระบุ ข  อ กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วของตามพระราชบั ญ ญัต ิ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และ/หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(3) ขอพิจารณาและเสนอแนะ จะแสดงรายละเอียด ผลการวิเคราะหและวินิจฉัยเหตุรำคาญ
พรอมระบุขอกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยการสรุปผลในภาพรวม ซึ่งเจาหนาที่ตองอาศัยหลักวิชาการในการเชื่อมโยง
ขอมูลสภาพแวดลอม ขอบกพรอง หรือจุดกอมลพิษที่ตรวจพบในสถานประกอบการกับผลการตรวจวัดที่ได
เพื่อใหเห็นสภาพปญหาที่แทจริง ทั้งนี้ เจาหนาที่ ตองนำเสนอขอแนะนำ หรือแนวทางใหกับผูกอเหตุห รื อผู
ประกอบกิจการในพื้นที่เกิดเหตุ สำหรับเปนแนวทางใหเกิดการแกไข ปรับปรุงขอบกพรอง อันเปนการระงับเหตุ
รองเรียน และผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปอยางถูกตอง ตรงประเด็นพรอมระบุขอพิจารณาใน
การติดตามตรวจสอบหรือการดำเนินการในลำดับตอไป
(4) เอกสารแนบทาย ในการสรุปและแปรผล ตองมีการแนบเอกสารที่เกี่ยวของประกอบการ
รายงานผลดวย เพื่อใหเกิดความเขาใจงาย และเห็นภาพรวมของการดำเนินการ ประกอบดวย หนังสือรองเรียน
ตนเรื่อง แผนผังของบริเวณที่เกิดเหตุรองเรียน แผนผังจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด ภาพถายขณะปฏิบัติงาน แบบ
รายงานผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (ถามี) ขอมูลชนิด อันตรายของสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต
และสงผลกระทบทำใหเกิดความเดือดรอนรำคาญ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ
6.10 รวมรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานขอรองเรียนประจำเดือน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเหตุรำคาญที่ไดรับหมายหมาย ดำเนินการรวมรวบขอรองเรียนเหตุ
รำคาญทั้งหมดที่ไดรับแจงผานชองทางตางๆ และบันทึกลงในทะเบียนคุมขอรองเรียนเหตุรำคาญ พรอมจัดทำ


๘

รายงานสรุปผลการดำเนินงานขอรองเรียนประจำเดือนเสนอผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมทราบและ
แจงสำนักงานเลขานุการกรมทราบตามลำดับ
6.11 รวบรวม วิเคราะห และสรุปผลพรอมจัดทำฐานขอมูลเหตุรำคาญของหนวยงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเหตุรำคาญที่ไดรับมอบหมาย รวบรวม วิเคราะหและการจัดทำระบบ
ฐานขอมูลเหตุรำคาญของหนวยงาน โดยการรวบรวมขอมูลปญหาเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบแลวนำ
ขอมูลมาจัดทำสถิติปญหาเหตุรำคาญ โดยตองแยกรายละเอียดขอมูลประเภทเหตุรำคาญ สภาพปญหา แหลงที่
กอใหเกิดปญหา โดยจัดทำเปนรายประจำป รวมถึงการรวบรวมขอมูล หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ปญหาเหตุรำคาญเรื่องนั้นๆ โดยจัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย แยกเปนสัดสวน เพื่อใหงายตอการสืบคน
7. คำนิยาม
7.1 เหตุรำคาญ หมายถึง เหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25
ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูที่อาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น
ดังตอไปนี้
1) แหลงน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยูในทำเลไม
เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละออง เปน
พิ ษ หรื อ เป น หรื อ น า จะเป น ที ่ เ พาะพั น ธุ  พ าหะนำโรค หรื อ ก อ ให เ กิ ด ความเสื ่ อ มหรื อ อาจเป น อั น ตราย
ตอสุขภาพ
2) การเลี ้ ย งสั ต ว ใ นที ่ ห รื อ โดยวิ ธ ี ใ ด หรื อ มี จ ำนวนเกิ น สมควรจนเป น เหตุ ใ ห เ สื ่ อ มหรื อ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
3) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ
การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก กลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
4) การกระทำใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7.2 ผูกอเหตุ หมายถึง บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือสถานประกอบกิจการใดๆ ที่เปนสาเหตุของปญหาเหตุ
รำคาญ จนเปนสาเหตุใหเกิดการรองเรียน
7.3 สถานประกอบกิ จ การ หมายถึง กิจ การที่ เปน อั น ตรายต อสุขภาพ ตามพระราชบัญ ญั ต ิ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
7.4 สอบสวนปญหาเหตุรำคาญ หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด พยานเอกสาร พยาน
วัตถุ และผลจากการตรวจวิเคราะห เพื่อใหทราบความจริงในเรื่องรองเรียนในภาพรวม และสามารถพิสูจน
ความจริงของเหตุหรือที่มาของปญหารวมทั้งผูที่ไดรับผลกระทบ
7.5 การจัดการเหตุรำคาญ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการจัดการปญหาเหตุรำคาญ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขอยางมีระเบียบแบบแผน เพื่อบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
7.6 การรับเรื่องรองเรียนปญหาเหตุรำคาญ หมายถึง การเปดชองทางในการรับแจงปญหาเหตุรำคาญ
โดยมีการกำหนดเปนหนวยงานหรือสถานที่ที่ใชเปนศูนยรับเรื่องรองเรียน มีเจาหนาที่สำหรับรองรับงานรับเรื่อง
รองเรียน และมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนอยางเปนระบบ เพื่อเปนศูนยกลางในการติดตอ ประสานงาน
ติดตามความเคลื่อนไหวการดำเนินการแกไขปญหาเหตุรำคาญ

๙

8. แบบฟอรม/เอกสารที่เกี่ยวของ

8.1 คูมือวิชาการ เรื่อง ระบบการจัดการเหตุรำคาญ
8.2 ตัวอยางแบบตรวจแนะนำของเจาพนักงานตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
8.3 ตัวอยางแบบฟอรมการรับเรื่องรองเรียน (แบบ หก. 01-1 และ หก. 01-2)
8.4 ตัวอยางแบบรายงานขอมูลการรองเรียนปญหาเหตุรำคาญ (แบบ หก. 02)
8.5 ตัวอยางแบบสอบสวนเหตุรำคาญ (แบบ หก. 04)

๑๐

