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คำนำ 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 7)       
พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำในเขตองคการบริหาร
สวนตำบล (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ สอดคลองกับบทบัญญัติตามมาตร 25 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายของเหตุรำคาญวา คือ เหตุอันหนึ่งอันใด อันกอใหเกิดความเดือดรอนของ
ประชาชนผูที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ไดใหอำนาจแกเจาพนักงานทองถิ่นในการหามผูหนึ่งผูใดในพื้นที่หรือ
สาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรำคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน 
ทางบก ทางนำ้ ทางระบายน้ำ คู คลองและสถานท่ีตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรำคาญ ท้ังนี้ให เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ การจัดและควบคุมเหตุรำคาญตางๆได เนื่องจากตำบลทาดินแดง 
เปนชุมชน มีชุมชนที่บานติดกัน ปญหาที่มีเรื่องรองเรียนจึงมาจากเหตุรำคาญ ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ 
รวมถึงสภาพแวดลอมที่เปนตนเหตุของการเกิดเหตุรำคาญ จึงเปนอำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการและระงับเหตุ
รำคาญตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหนาท่ีท่ีไดบัญญัติไวตามกฎหมาย และเปนการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีของประชาชนตอไป  

จากการดำเนินงานที่ผานมา งานสาธารณสุข สานักงานปลัด องคการบริหารสวนตาบลทาดินแดง ไดมีการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว แลวรายงานใหผูบริหารตัดสินใจ โดยปญหาการรองเรียนสวนใหญมาจากการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน กิจการปศุสัตว การประกอบชีพบางประเภท เปนตน การดำเนินงานแกไขและระงับ
เหตุรำคาญสวนใหญยังขาดการมีสวนรวมจากแกนนำชุมชน ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาเครือขายการดำเนินงานเพ่ือให
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปนการปฏิบัติงานตามท่ีอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตาบล เพ่ือให
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลทาดินแดงตอไป  

งานสาธารณสุข สานักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลทาดินแดง เปนหนวยงานหลักที่มีภารกิจในการ
ดำเนินการเพื่อระงับเหตุรำคาญทางดานสาธารณสุข มีความตระหนักถึงความจำเปนในการพัฒนาดังกลาว ซึ่งมี
หนาท่ีหลักวาดวยการสาธารณสุข ในการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิงแวดลอมเพ่ือใหประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพดีในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ นอกจากนี้ยังเนนภารกิจในการสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดลอมีที ่เอื ้อตอสุขภาพ ดังนั ้นจึงไดจัดทำคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการ          
ขอรองเรียนและเหตุรำคาญ (Standard of Procedure : SOP) เพื่อใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหสามารถบริหารจัดการการบริการใหไดคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
ตลอดจนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการของประเทศตอไป  
 

งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลทาดินแดง 
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คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการขอรองเรียนและเหตุรำคาญ 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลทาดินแดง 

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

วัตถุประสงค  
คู มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการขอรองเรียนและเหตุรำคาญ (Standard Operating 

Procedure : SOP) จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
โดยมีเปาหมายใหเจาพนังกานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นำกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ        
ไปปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ประโยชนของการจัดคูมือ SOP  

1. ผูปฏิบัติท่ีใชคูมือ SOP นี้จะไมเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเขาใจและชวยเสริมสรางความ
ม่ันใจในการทำงาน เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนด เปนการลดข้ันตอนการทำงานท่ีซับซอน และลด
ขอผิดพลาดจากการทำงานท่ีไมเปนระบบ  

2. เปนคูมือชวยในการเรียนรูการทำงานของผูท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหมใหสามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว ชวยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจาหนาท่ีท่ีสามารถทำงานแทนกันไดแตละหนวยงานสามารถ
เรียนรูงานซ่ึงกันและกัน ชวยในการออกแบบระบบงานใหม และปรบัปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ เปนตน  
 
ขอบเขต  

ครอบคลุมการดำเนินงานของ เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้ังแตการรับเรื่องรองเรียน การแตงตั้งคณะทำงาน 
การมอบหมายผูรับผิดชอบ การตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีเหตุรำคาญการจัดทำขอสรุป วิเคราะหขอมูล แปรผล 
วินิจฉัย และรายงาน  
ผูรับผิดชอบ  

1. เจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
2. เจาพนักงานสาธารณสุข  
3. ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
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รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

1.การรับเรื่องรองเรียน  
องคการบริหารสวนตำบลทาดินแดง ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ. 2535 ในการจัดการเหตุรำคาญ ไดจัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน เรื่องเหตุรำคาญจากประชาชนและ
หนวยงานตางๆ รวมทั้ง มีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนประจำของหนวยงาน เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดเก็บ
ขอมูล การสงตอ การสั่งการใหมีการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้  
ชองทางการรองเรียน (โทรศัพท โทรสาร หนังสือรองเรียน คำรองท่ัวไป หรือภาพ/ขอมูลทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส)  

-ศูนยรับเรื่องรองเรียน สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลทาดินแดง  
โทร 035-750960  
-ศูนยรับเรื่องรองเรียนเหตุรำคาญทางดานงานสาธารณสุข  
โทร 035-750960  
Facebook : องคการบริหารสวนตำบลทาดินแดง อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Website : www.thadindang.go.th 
E-mail : thadindangpakhai@gmail.com  

2.การแตงตั้งคณะทำงาน  
เพื่อใหการดำเนินการจักการเหตุรำคาญ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตำบลทา

ดินแดง กำหนดใหมีคณะทำงานจัดการปญหาเหตุรำคาญ โดยกำหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีความครอบคลุมกับสภาพปญหา ซึ่งสามารถแตงตั้งหนวยงานตางๆในพื้นที่ เชน โรงเรียน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เปนตน และประกาศแตงตั้งที่ปรึกษาในการจัดการเหตุรำคาญในพื้นที่กรณีตอง   
มีการหารือหรือขอความสำนักงานทรัพยากรจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และปศุสัตวจังหวัด เปนตน     
รวมเปนคณะทำงาน เพ่ือใหสามารถจัดการปญหาเหตุรำคาญในหลายดาน ท้ังนี้คณะทำงาน ตองปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้  

2.1 การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง  
คณะทำงานตองมอบหมายเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบการลงพื้นที่ตรวจสอบ ใหคำปรึกษา คำแนะนำ รวมท้ัง

ดำเนินการควบคุมปญหา กรณีเกิดเหตุรองเรียนในพ้ืนท่ี  

2.2 การจัดทำระบบฐานขอมูลเหตุรำคาญ 
 คณะทางานตองจัดทำระบบการรวบรวมขอมูล การรายงานผลเกี่ยวกับเหตุรำคาญ แลวนำขอมูลมาจัดทำ

สถิติปญหาเหตุรำคาญ โดยตองแยกรายละเอียดขอมูลประเภทเหตุรำคาญ สภาพปญหา แหลงเกิดปญหา          
กลุมประชาชนที่เดือดรอน ซึ่งอาจทำเปนฐานขอมูลประจำเดือน ประจำป รวมทั้งการจัดลำดับประเภทเหตุรำคาญ
จากมากไปนอย เพื่อสามรถนำขอมูลมาทำการวิเคราะห และกำหนดรูปแบบการเฝาระวังเหตุรำคาญที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีได  

2.3 ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามเรื่องท่ีรองเรียน  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบขอเท็จจริงจากชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน เพื่อใหไดรับขอเท็จจริงที่ถูกตอง

ครบถวน กอนลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย หรือตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งสถานที่ที่ถูกรองเรียน

และผูรองเรียน โดยใชหลักการทางวิชาการ เทคโนโลยี (กรณีจำเปน)แลวนาขอมูลมาทำการเรียบเรียง วิเคราะห และ

แปรผลหาขอสรุป โดยเทียบเคียงตามกฎหมาย หรือมาตรฐานท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีเก่ียวของ 
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2.4 เรียบเรียง วิเคราะห และแปรผล  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เก็บขอมูลทั้งดานสิ่งแวดลอม สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ขางเคียง และสภาพปญหา

โดยรอบท้ังภายในสถานท่ีถูกรองเรียนและบานผูรองเรียน โดยมีการบันทึกขอมูลอยางละเอียดหากมีการเก็บตัวอยาง
ทางสิ่งแวดลอมเพื่อวิเคราะหทางหองปฏิบัติ ตองศึกษาการเก็บรักสภาพตัวอยางเปนอยางดี จากนั้นจึงนำขอมูล
ท้ังหมดมาวิเคราะหและแปรผล โดยเทียบเคียงตามมาตรฐานของกฎหมาย โดยตองชี้ใหเห็นวาเหตุรองเรียนท่ีเกิดข้ึน
ถือเปนเหตุรำคาญจริงหรือไม ท้ังนี้เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ตองพิจารณาประเด็น ดังนี้  

2.4.1 กรณีเหตุรองเรียน ไมเปนเหตุรำคาญ ใหทำการยุติเรื่อง โดยประสานไปยังผูรองเรียนเพ่ือ
แจงผลการตรวจสอบขอเท็จจริง หากไมทราบชื่อ-สกุล ที่อยูของผูรองเรียนที่แนชัด ใหทำการประชาสัมพันธผลการ
ตรวจสอบดังกลาวผานทางสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ หรือ
หนังสือพิมพชุมชน เปนตน  

2.4.2 กรณีเหตุรองเรียน เปนเหตุรำคาญ ใหพิจารณาวาผูกอเหตุหรือแหลงที่กอใหเกิดเหตุ
รำคาญ จัดเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไม  

กรณีท่ี 1 เปนเหตุรำคาญท่ีมิใชเกิดจากกิจการท่ีเปนอันตรายทางสุขภาพ ใหเจาหนาท่ีทำการออก
คำสั่งทางการปกครอง เพ่ือใหผูกอเหตุรำคาญ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยใหทำการตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
คาสั่งของผูกอเหตุดวย กลาวคือ หากผูกอเหตุปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองและสามารถแกไขปญหาเหตุรำคาญไดให
ทำการยุติเรื ่อง แลวแจงผู รองเรียน แตหากไมทราบชื่อรวมทั้งที่อยู ผูรองเรียนใหทำการประชาสัมพันธผลการ
ดำเนินการแกไขปญหาไปยังประชาชนท่ัวไป โดยผานทางสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ  

กรณีที่2 เปนเหตุรำคาญท่ีเกิดจากกิจการที่เปนอันตรายทางสุขภาพ ใหเจาหนาที่พิจารณาวา
กิจการฯ ท่ีกอเหตุดังกลาว ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ หรือไมไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการดังนี้  

1) กรณีผูกอเหตุไมไดรับอนุญาตประกอบกิจการฯ เจาหนาท่ีสามารถดำเนินคดีกับผูกอเหตุได  

2) กรณีผู กอเหตุไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯตามกฎหมาย ใหเจาหนาที่ดำเนินการออก
คำแนะนำ ตามแบบตัวอยางตรวจแนะนำของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อให       
ผูกอเหตุแกไขปญหาเหตุรำคาญภายในระยะท่ีกาหนด มีรายละเอียดดังนี้  

ก. หากผูกอเหตุดำเนินการแกไขเหตุรำคาญตามคำแนะนำภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
ใหเจาหนาที่ทำการตรวจติดตาม หากปรับปรุงผาน เหตุรำคาญยุติ ใหทำการยุติเรื่อง แจงผลไปยัง 

ผูรองเรียน กรณีไมทราบชื่อ ที่อยูผูรองเรียน ใหทำการประชาสัมพันธผลการดำเนินการแกไขปญหาไปยังประชาชน
ท่ัวไป โดยผานทางสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ หากปรับปรุงไมผานใหเจาหนาท่ีออกคำส่ังทางปกครองเพ่ือให
ผูที่กอเหตุรำคาญภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อผูกอเหตุปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาว ใหเจาหนาท่ีดำเนินการตรวจ
ติดตาม หากผูกอเหตุปฏิบัติตามคำสั่ง และทำใหเหตุรำคาญยุติ ใหทำการยุติเรื ่อง แจงผลไปยังผูรองเรียนกรณี      
ไมทราบชื่อ ท่ีอยูผูรองเรียน ใหทำการประชาสัมพันธประเภทตางๆ แตหากผูกอเหตุปฏิบัติไมผานตามคำสั่งกำหนด 
และเหตุรำคาญยังไมยุติ ใหเจาหนาท่ีดำเนินคดีกับผูกอเหตุไดตามกฎหมาย  

ข. หากผูกอเหตุไมดำเนินการแกไขเหตุรำคาญตามคาแนะนำของเจาหนาท่ี ภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด  

ใหเจาหนาท่ีออกคำส่ังทางการปกครอง เพ่ือใหปรับปรุง แกไขปญหา เม่ือผูกอเหตุปฏิบัติตามคำสั่ง
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีดำเนินการตรวจติดตาม หากผูกอเหตุปฏิบัติตามคำสั่ง ทำใหเหตุรำคาญยุติ ใหยุติเรื่อง  
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แจงผูรองเรียน กรณีไมทราบชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน ใหทำการประชาสัมพันธผลการดำเนินการแกไขปญหาไปยัง
ประชาชนทั่วไป โดยผานทางสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ แตหากปฏิบัติไมผานตามคำสั่งที่กำหนดและ       
เหตุรำคาญยังไมยุติเรื่องใหเจาหนาท่ี ดำเนินคดีกับผูกอเหตุใหตามกฎหมาย  

การกำหนดนิยาม  
เหตุรำคาญ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนของประชาชนผูท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณใกลเคียง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการกระทำ ดังตอไปนี้  
- แหลงน้ำ ทางระบายน้ำ ที ่อาบน้ำ หรือที ่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที ่อื ่นใดซึ ่งอยู ในทำเล            

ไมเหมาะสมสกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมของสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใด เปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนำโรค หรือกอใหเกิดการเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ  

- การเลี้ยงสัตวในท่ีหรือวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ  

- อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ 
การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่น
เหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

- การกระทำใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งที่มีพิษ ความสั่นสะเทือน 
ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนๆใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ผูกอเหตุ หมายถึง บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ที่เปนสาเหตุของปญหา
เหตุราคาญจนเปนสาเหตุใหเกิดการรองเรียน  

สถานที่ประกอบกิจการ หมายถึง กิจการที่เปนอันตรายทางสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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แบบฟอรม/เอกสารท่ีเกี่ยวของ  
- คูมือวิชาการ เรื่อง ระบบการจัดการเหตุรำคาญ  

- คูมือระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการท่ีเปนอันตราตอสุขภาพ  

- ตัวอยางแบบตรวจแนะนำของเจาพนักงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  

- ตัวอยางแบบฟอรมการรบัเรื่องรองเรียน (แบบ หก.01)  

- ตัวอยางแบบรายงานขอมูลการรองเรียนปญหาเหตุรำคาญ (แบบหก.02)  

- ตัวอยางแบบฟอรมทะเบียนสรุปการแกไขปญหาเหตุรำคาญ (แบบหก.03)  

- ตัวอยางแบบสอบสวนเหตุรำคาญ (แบบ หก.04)  
  



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


