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The objective of this study was to study the concepts, principles, theories, laws, and 

policies applied to manage and resolve nuisance in Rayong Municipality. With a qualitative 

research, it aims to analyze the municipal law enforcement’s difficulties and defects in order to 

recommend any guideline for boosting its efficiency and to handle nuisances in the municipality. 

Moreover,  the SWOT Analysis technique was also used in this research to evaluate both primary 

and secondary data collected from the study. According to the research, it was found that the 

Rayong Municipality Administration (RMA) has regularly placed a high value on the control of 

nuisance issues such as response to complaints through a variety of channels, making its rapid and 

clear fact-checking procedure. However, there were some shortcomings on its implementation 

leading to ineffective coordination, sponsorship, and unclear notice of nuisances, including a refusal 

to accept the outcomes of problems precisely. All of theses were finally contributed to the 

incapacity to resolve the nuisance. Therefore, the Rayong Municipality's implementation of its 

nuisance law would become sufficient to handle nuisance if it would be tailored to the current 

contexts by making the rules and regulations available to the existing population and increasing 

RMA and other competent officers’ awareness and encouraging public participation in the 

municipality rendering the RMA’s resolution to nuisance more effective. 

Keywords: Environmental law, Nuisance, Enforcement  

  



กติติกรรมประกาศ 
 

รายงานการคน้ควา้อิสระ เร่ือง การบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มในการจดัการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ: กรณีศึกษาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เทศบาลนครระยอง ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
ผูเ้ขียนตอ้งกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือตลอดมา ขอบคุณเจา้หน้าท่ีจากเทศบาล
นครระยองทุกท่านท่ีใหข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี  

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พีรพล เจตโรจนานนน์ ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิชาการคน้ควา้อิสระท่ีไดใ้ห้ความกรุณา ให้ค  าปรึกษา  ค  าช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท ารายงาน
คน้ควา้อิสระในทุกขั้นตอน ช่วยตรวจสอบและคอยใหก้ าลงัใจ ท าใหร้ายงานการคน้ควา้อิสระฉบบั
น้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์และขอขอบพระคุณคณาจารยข์องหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้เพื่อใช้ประกอบการจดัท าวิชาค้นควา้อิสระในคร้ังน้ี และ
ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน
ใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดี 

สุดท้ายน้ี ขอขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัว และเพื่อนๆ  ท่ีคอยสนับสนุนและให้
ก าลงัใจในการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัฉบบัน้ีเสมอมาและขอมอบความส าเร็จน้ีให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ผูท่ี้สนใจทุกท่าน 

 
     ปาริชาติ ฤกษพ์ิพฒัน์พงศ ์
           พฤษภาคม  2565 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 
 

บทคัดย่อ (3) 
ABSTRACT (4) 
กติติกรรมประกาศ (5) 
สารบัญ (6) 
สารบัญตาราง (8) 
สารบัญภาพ (9) 
บทท่ี 1  บทน า 1 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 1 
1.2 ค  าถามการวิจยั 2 
1.3 วตัถุประสงคก์ารวิจยั 3 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 3 
1.5 ขอบเขตการวิจยั 3 

บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรม 4 
 2.1 สถานการณ์ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของประเทศไทย                    4 

2.2 สถานการณ์ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 4 
2.3 ความหมายของเหตุเดือดร้อนร าคาญ 5 
2.4 ความหมายของการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ 6 
2.5 หลกัการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ 7 
2.6 ระบบรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 8 
2.7 ระบบการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 12 
2.8 ระบบการตรวจวิเคราะห์ 19 
2.9 หลกัการป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ 22 
2.10 ระบบพฒันากระบวนงาน 30 
2.11 ระบบเฝ้าระวงัปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 31



บทท่ี 3  วิธีการศึกษา 35 
3.1 กรอบแนวคิด 35 
3.2 วิธีการศึกษา 36 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 36 
3.4 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 37 
3.5 เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 37 
3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 38 

บทท่ี 4  ผลการศึกษา 39 
4.1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 39 
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ 45  

 4.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก        46 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบักฎหมาย    48 

ในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 
บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 50 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 50 
5.2 ขอ้เสนอแนะ 53 

บรรณานุกรม 55 
ภาคผนวก 58 

ภาคผนวก ก  แบบค าถามการสัมภาษณ์ 59 
ภาคผนวก ข  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 63 
ภาคผนวก ค รูปภาพการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก 77 

ประวัติผู้เขียน 79 

 



สารบัญตาราง 

 
ตารางที่                                                                                                                       หน้า 

 
4.1  การวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ SWOT Analysis 48 

  



สารบัญภาพ 

 
ภาพที่                                                                                                                          หน้า 

 
2.1 ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 11 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 35 
4.1 ลกัษณะเหตุร าคาญ   41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทที ่1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศในโลกเป็น

อย่างมาก  ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรม เสียหาย สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ น ้ าท่วม ภยัแลง้ 

สึนามิ เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุของการเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นมาจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น จึงท า

ให้เกิดใชท้รัพยากรมากขึ้น และใชจ้นเกินขีดจ ากดั ความยากจนท่ีท าให้ตอ้งน าทรัพยากรธรรมชาติ

มาใช้ตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ใช้ในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ียงัมีสาเหตุมาจาก

ความลม้เหลวท่ีไม่สามารถน าตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มเขา้มารวมในราคาผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

 จงัหวดัระยอง เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูเ่ขตภาคตะวนัออก มีขนาดพื้นท่ี 3,552 ตารางกิโลเมตร มี

จ านวนประชากรทั้งส้ิน 711,226 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560) มีการแบ่งการปกครอง

ออกเป็น  8 อ าเภอ 54 ต าบล 439 หมู่บา้น 181 ชุมชน ดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 27 แห่ง และ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง รายไดห้ลกัของจงัหวดัระยองมาจากการเกษตร/ปศุสัตว/์ประมง 

การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การด าเนินโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) ในพื้นท่ี ท าให้เกิดการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม บุคลากร การศึกษา การวิจยั ธุรกิจ การเงินและเทคโนโลย ีส่งผลใหจ้งัหวดัระยองเป็น

จงัหวดัท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  

จากการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจงัหวดัระยองส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

ตามมาอย่างมาก โดยพบว่ามีปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในพื้นท่ีต าบลมาบตาพุด จงัหวดั

ระยอง สารอินทรียร์ะเหยง่าย ประเภทสารเบนซีน และสาร 1,3 บิวทาไดอีน มีปริมาณเพิ่มขึ้น
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ส่วนสาร 1,2 ไดคลอโรอีเทน ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ปัญหาคุณภาพน ้ า แหล่งน ้ าเส่ือมโทรม จากการ

ปล่อยน ้ าเสียจากชุมชน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ปริมาณขยะ

มูลฝอย 1,000 ตนั/วนั และมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น 

ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยู่หลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติัการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง พ.ศ. 2535  เป็นตน้ ซ่ึงพบปัญหาจากการบงัคบัใช้และการฝ่าฝืนกฎหมายเกิดขึ้น สาเหตุ

มาจากท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีบทลงโทษเพียงเลก็นอ้ยท าใหป้ระชาชนไม่เกรงกลวักฎหมาย และ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองก็มิไดน้ ากฎหมายแม่บทมาออกเป็นขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินของตน จึง

ไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างจริงจงั รวมถึงเจา้พนกังานท่ีไดรั้บอ านาจตามกฎหมายขาดความรู้ในตวั

กฎหมาย ท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานลดลง 

เทศบาลนครระยอง เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ

ประชาชน เทศบาลนครระยองตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งหมด 

16.95 ตารางกิโลเมตร (เทศบาลนครระยอง , 2561)  มีจ านวนประชากร 62,125 คน (ส านักงาน

ทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลนครระยอง, 2564) นับตั้งแต่มีการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของจังหวดั

ระยอง สภาพทางสังคมเศรษฐกิจของเมืองระยองในปัจจุบนัมีลกัษณะผสมผสานระหว่างวิถีชีวิต

แบบชนบท และความเป็นเมืองใหม่ ท าใหมี้ประชาชนเขา้มาพกัอาศยัและท างานภายในเขตเทศบาล

นครระยองอยู่เป็นจ านวนมาก ส่งผลใหเ้กิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยใน

ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลนครระยองได้รับเร่ืองร้องเรียนจากปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ

ประชาชน จ านวน 26 เร่ือง (งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2564) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีในการจดัการปัญหาเหตุ

เดือดร้อนร าคาญ กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแกไ้ข

การจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

1.2 ค าถามการวิจัย 
ปัจจุบนัน้ีการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยเหตุเดือดร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยองมี

ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจดัการปัญหาเดือดร้อนร าคาญแลว้หรือไม่
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.3.1 เพื่อศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 1.3.2 เพื่อศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีน าแนวคิดในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ของเทศบาลนครระยอง 
 1.3.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเทศบาลนคร
ระยอง  
 1.3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมายในการจัดการ
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ไดท้ราบแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 1.4.2 ไดท้ราบกฎหมายและนโยบายท่ีน าแนวคิดในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ของเทศบาลนครระยอง 
 1.4.3 ไดท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเทศบาลนครระยอง 
 1.4.4 เทศบาลนครระยองไดแ้นวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายในการ
จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีใน

การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ กฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้อง นโยบายของผูบ้ริหาร

เทศบาลนครระยอง เพื่อน าไปวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมาย พร้อมทั้งเสนอ

แนวทางในการแก้ไข/เสนอแนะ การจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

ขอ้มูลท่ีจะน ามาศึกษาในการวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้แก่ บทบญัญติัของกฎหมาย 

นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ต ารา บทความ 

รายงาน และเอกสารประกอบการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ คู่มือ

วิชาการเร่ืองระบบการจดัการเหตุร าคาญ เป็นตน้ 



 

 

 
 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 สถานการณ์ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของประเทศไทย 

จากรายงานสถานการณ์เหตุเดือดร้อนร าคาญของประเทศไทยปีพ.ศ. 2561 เป็นการน า
ข้อมูลการจัดการเหตุร าคาญในปีพ.ศ. 2559 และ 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 76 
จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ซ่ึงไดข้อ้มูลตอบกลบัจ านวนทั้งส้ิน 
811 ชุด จ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีหน่วยงานไดรั้บแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ ในปีพ.ศ. 2559 และ 2560 มี
จ านวน 7,991 และ 8,928 เร่ือง ตามล าดบั คิดเป็นจ านวนเร่ืองร้องเรียนเพิ่มขึ้น 11.73 % จงัหวดัท่ีมี
การร้องเรียนสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ และสงขลา 
ตามล าดบั สามารถจ าแนกสถานการณ์ปัญหาเหตุร าคาญท่ีมีการร้องเรียนสูงสุด ในปี พ.ศ. 2560 ห้า
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กล่ินเหมน็/กล่ินรบกวน เสียงดงั/เสียงรบกวน สัตวแ์ละแมลงพาหะน าโรค น ้าเสีย 
และฝุ่ นละออง/เขม่า/ควนั ตามล าดบั หากจ าแนกตามแหล่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาเหตุร าคาญท่ีมีการ
ร้องเรียนสูงสุดในปีพ.ศ. 2560 ห้าอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีจ าหน่าย/สะสมอาหารและ
ตลาด กิจการท่ีเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง  กิจการท่ีเก่ียวกบัการบริการ กิจการทีเก่ียวกบัยานยนต ์เคร่ืองจกัร
หรือเคร่ืองกล เช่น การผลิตยางยนต ์อู่เคาะ ปะผ ุพ่นสี 

 
2.2 สถานการณ์ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

เทศบาลนครระยอง เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผูบ้ริหารของเทศบาลนครระยอง 
น าโดยนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง มีนโยบาย “นครระยองยุคใหม่ หัวใจคือ
ประชาชน” พร้อมรับฟังและแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชนอยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที  
โดยมีช่องทางรับร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชนในเขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ การเขียนค า
ร้องท่ีส านกังานเทศบาลนครระยอง แจง้ทางโทรศพัทข์องส านกังาน เบอร์ติดต่อ 038-620111  แจง้
ผา่นเวป็ไซต ์www.rayongcity.go.th หรือสามารถแจง้ผา่น Line@ เรารักนครระยอง 
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เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน เจา้หน้าท่ีงานสุขาภิบาลและอนามยัจะด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ออกค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญและป้องกนัเพื่อไม่ให้
เกิดเหตุซ ้ า หลงัจากผูถู้กร้องเรียนด าเนินการแกไ้ขเหตุเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตรวจติดตามการ
แกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญเพื่อยุติเร่ือง แจง้ผลการแกไ้ขเหตุแก่ผูร้้องทราบ และเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 

จากขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนในปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564) โดย
งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ไดรั้บการแจง้เร่ือง
ร้องเรียนทั้งหมด 26 เร่ือง ดงัน้ี 

1. กล่ินเหมน็/กล่ินรบกวน จ านวน 9 เร่ือง  
2. เสียงดงัรบกวน จ านวน 5 เร่ือง  
3. การปล่อยน ้าเสีย จ านวน 4 เร่ือง  
4. การเล้ียงสัตว ์จ านวน 2 เร่ือง  
5. อ่ืนๆ จ านวน 6 เร่ือง 

 

2.3 ความหมายของเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

Black’s law Dictionary ได้ให้ความหมายของค าว่า “Nuisance” หมายถึง วิสัย กิจกรรม 
หรือ สถานการณ์ใดๆ (ยกตวัอย่างเช่น เสียงดงั หรือ กล่ินเหม็น) อนัเป็นการแทรกแซงการใช้สอย
ทรัพยสิ์นอย่างปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิสัยท่ีมีลกัษณะไม่เป็นการชัว่คราว หรือ กิจกรรมท่ีมี
อยูต่ลอดเวลาซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายในทางกายภาพหรือการแทรกแซงการใชส้อยทรัพยสิ์นอยา่งปกติ
สุขน้ี  อาจจะเกิดขึ้ นติดกับท่ี ดินหรือทางสาธารณะก็ได้(Garner, Bryan A; Black and Henry 
Campbell, Black’s law dictionary, 9th ed, (St. Paul,Minn : West Thomson Reuters, 2009), s.v. 
“Nuisance”) 

ในหนังสือ The law of property ของ Roger A. Cunningham ได้เขียนถึงความแตกต่าง
ระหวา่ง เหตุเดือดร้อนร าคาญ (Nuisance) กบั การบุกรุก (Trespass) วา่ การบุกรุกเป็นการกระท าท่ีมี
ลกัษณะในทางกายภาพ แต่เหตุเดือดร้อนร าคาญไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น กล่าวคือ การบุกรุกจะตอ้งเป็น
การท่ีผูก้ระท าใชก้ าลงัในทางกายภาพ คือตอ้งมีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเขา้ไปในท่ีดิน  อาคาร 
เคหะสถานของผูอ่ื้น ซ่ึงแตกต่างกบัการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนนร าคาญท่ีผูก้ระท าไม่จ าเป็นต้อง
อาศยัการกระท าในทางกายภาพเพื่อให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายตนเพื่อเขา้ไปรบกวนการใช้
สอยทรัพย์สินของผูอ่ื้นอย่างปกติสุข ซ่ึงอาจะเป็นการกระท าในอสังหาริมทรัพย์ของตนก็ได้ 
ตวัอยา่งเช่น การปล่อยกล่ินเหมน็จากบา้นของตน หรือการก่อใหเ้กิดเสียงดงัจากบา้นของตวัเอง เป็น
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ต้น  (Roger A. Cunningham et al, The law of property, 2d ed. ( 1 9 9 3 ) , p.417 Quote in Garner, 
Bryan A; Black, Henry Campbell, Supra note 26, p.1171.) 

ส าหรับความหมายของเหตุร าคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า เหตุร าคาญ หมายถึง เหตุหน่ึงเหตุใด  อนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ของประชาชนผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการกระท า ดงัต่อไปน้ี  

• แหล่งน ้ า ทางระบายน ้ า ท่ีอาบน ้ า ส้วม หรือท่ีใส่มูลหรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงอยู่ใน
ท าเล ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมกัหมมส่ิงของ มีการเททิ้งส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกล่ิน
เหม็นหรือละออง เป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความ
เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

• การเล้ียงสัตวใ์นท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

• อาคารอนัเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว ์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน ้ า การก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้
ปราศจากกล่ินเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษอยา่งพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ  

• การกระท าใด  ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี  เสียง ความร้อน  ส่ิงมีพิษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ  

• เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ดงันั้น การจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการ

จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขอยา่งมีระเบียบแบบแผน เพื่อ
บรรลุสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2.4 ความหมายของการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

การจดัการ หมายถึง กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจดัองค์การ 
(Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกใน
องคก์ารและการใชท้รัพยากรต่างๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีองคก์ารก าหนดไว ้(นิยามของ James 
A.F.Stoner)  
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2.5 หลกัการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักอนามัยส่ิงแวดลอ้ม ได้ด าเนินการพฒันา
รูปแบบของระบบการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถ
น าไปใชป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

2.5.1 มีการจดัการท่ีดีและผูบ้ริหารให้การสนับสนุน ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นบุคคลท่ีส าคัญมากในการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญ  เพราะหากผูบ้ริหารมีความ
ตระหนกัและเลง็เห็นความส าคญัของการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ จะท าใหร้ะบบการจดัการเหตุ
เดือดร้อนร าคาญขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการในท่ีน้ี คือ  

2.5.1.1 การก าหนดโครงสร้างการปฏิบติังานจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญอย่าง
ชดัเจน 

2.5.1.2 มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามบทบาท  หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ  

2.5.1.3 ผูบ้ริหารมีแนวนโยบาย ใหก้ารสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ที 

2.5.2 มีเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโดยตรง และเจ้าหน้าท่ีต้องมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญต้องมีเจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน โดยอาจด าเนินการในรูปแบบ คณะท างาน คณะกรรมการ หรือบุคคล ขึ้นกบั
ลกัษณะการบริหารงานของพื้นท่ีและเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงความรู้ท่ีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบควรไดรั้บ มีดงัน้ี  

2.5.2.1 การควบคุมและจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
2.5.2.2 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญและการใช้เคร่ืองมือ

ตรวจวดั  
2.5.2.3 บทบาทหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและเจา้พนกังานสาธารณสุขในการ

ด าเนินงาน กรณีเหตุร้องเรียนและกรณีเหตุอุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข  
2.5.2.4 การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท กรณีเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
2.5.2.5 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

นอกจากน้ีการพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าท่ี ตอ้งไดรั้บการสนับสนุนให้มีการด าเนินการ
เป็นประจ าและมีความต่อเน่ือง โดยอาจก าหนดให้เป็นการอบรม การศึกษาดูงานในพื้นท่ีต่างๆ การ
เขา้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความมัน่ใจสามารถรับมือกบัทุกสถานการณ์ปัญหา 



8 
 

2.5.3 มีระบบการท างานท่ีเป็นแบบแผน ระบบการท างานเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การ
ด าเนินการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแบบแผน โดยในการท างานท่ี
เก่ียวกบัการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ ตอ้งมีการพฒันาระบบการท างานท่ีมีแบบแผน เขา้ใจง่าย 
และเจา้หนา้ท่ีสามารถน าระบบการท างานดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการท างานในพื้นท่ีไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยระบบการท างานประกอบดว้ย  

 2.5.3.1 ระบบปฏิบติัการ 
     • ระบบรับเร่ืองร้องเรียน  
     • ระบบสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
     • ระบบการตรวจวิเคราะห์  

2.5.3.2 ระบบสนบัสนุน 
     • ระบบป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
     • ระบบพฒันากระบวนงาน  
      • ระบบเฝ้าระวงัเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 

2.6 ระบบรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

ระบบรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ หมายถึง การเปิดช่องทางในการรับแจง้
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยมีการก าหนดเป็นหน่วยงานหรือสถานท่ีท่ีใช้เป็นศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน มีเจา้หนา้ท่ีส าหรับรองรับงานเร่ืองร้องเรียน และมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อ ประสานงาน ติดตามความเคล่ือนไหวการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว 

2.6.1 หลกัการท างานของระบบรับเร่ืองร้องเรียน 
2.6.1.1 มีการจดัช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ยกตวัอย่างเช่น ติดต่อทางโทรศัพท์/ 

โทรสาร ติดต่อทางไปรษณีย์ ติดต่อผ่านระบบออนไลน์ และติดต่อด้วยตนเองด้วยวิธีการกรอก
แบบฟอร์มท่ีจดัไวใ้ห้ เขียนจดหมาย จดัท าเป็นหนังสือหรือบนัทึกขอ้ความ เป็นตน้  ซ่ึงการเปิด
ช่องทางดังกล่าวตอ้งสามารถใช้งานได้จริงและตอ้งช้ีแจงหรือประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบดว้ยว่าสามารถเขา้มาแจง้เร่ืองร้องเรียนดว้ยช่องทางหรือวิธีการใดได้
บา้ง 
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2.6.1.2 มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานรับเร่ืองร้องเรียน ดว้ยการจดัโครงสร้างต าแหน่ง
งานหรือการมอบหมายงานจากหน่วยงานท่ีชดัเจน เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานส าหรับประชาชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6.1.3 มีกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยการจดัท า
เป็นเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบติังานในลกัษณะการจดัล าดับก่อน-หลงั หรือลกัษณะของแผนผงั
ขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อความสะดวกในการน าไปปฏิบติัใช้และช่วยให้การท างานเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกนัส าหรับเจา้หนา้ท่ีทุกคน  

2.6.1.4 มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเ ร่ืองร้องเรียนในรูปแบบเอกสาร หรือ
แฟ้มข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ท่ีสามารถสืบค้นได้สะดวก  เพื่อสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไป
ด าเนินการต่อไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 

2.6.1.5 มีเอกสารแบบฟอร์มการท างานและการจดัท ารายงาน ยกตวัอยา่งเช่น  
2.6.1.5.1 แบบฟอร์มการรับเร่ืองร้องเรียน ส าหรับให้ผูร้้องเรียนไดก้รอก

ขอ้มูลดว้ยตนเอง หรือส าหรับเจา้หนา้ท่ีกรอกขอ้มูลกรณีการติดต่อดว้ยวาจา อนัประกอบดว้ยขอ้มูล
ผู ้ร้องเรียนเอง  คือ ช่ือ-สกุล  ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดต่อได้ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีร้องเรียน 
ผลกระทบท่ีไดรั้บ ช่วงเวลาท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมถึงขอ้มูลผูถู้กร้องเรียน  คือ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ และ
การกระท าหรือการด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นตน้  

2.6.1.5.2 แบบฟอร์มสรุปการรับเร่ืองร้องเรียน ว่าด้วยการคัดแยกเร่ือง
ร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ว่าเก่ียวกบักิจการหรือไม่ใช่กิจการ และสรุปในรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มูลไปด าเนินงานจดัการปัญหา
เหตุเดือดร้อนร าคาญได้ต่อไป  ทั้งน้ี สามารถจัดท าทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญประจ าเดือน เพื่อจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนและการด าเนินงานจดัการปัญหาส าหรับการ
สืบคน้ฐานขอ้มูลในภายหลงัได ้จะท าใหร้ะบบงานมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

2.6.1.5.3 จัดท ารายงานสรุปประเด็นการรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญใหก้บัผูบ้ริหารหน่วยงานรับทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลในการติดตามการท างานไดอ้ย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งจดัส่งรายงานให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นขอ้มูลในการสนบัสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2.6.1.6 มีหน่วยงานหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นศูนยส์ าหรับรับเร่ืองร้องเรียน ไดแ้ก่  
2.6.1.6.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส านักนายกรัฐมนตรีและกรม

ควบคุมมลพิษ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีมี
หน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ี
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เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีประชาชนร้องเรียนเขา้มา โดยมีการ
ด าเนินงานคือก าหนดศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ก าหนดเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
มีขั้นตอนการด าเนินงานและรวบรวมขอ้มูล เพื่อจดัท าสถิติรายงานสถานการณ์การรับเร่ืองร้องเรียน  

2.6.1.6.2 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
  • ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ และ

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เป็นหน่วยงานหลกัของส่วนภูมิภาค ในการ
สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นวิชาการและปฏิบติัการดว้ยการช่วยประสานงานกบัหน่วยงานวิชาการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นท่ีปรึกษาให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยบทบาทการท างานควรมี
การเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญเก่ียวกบัการ
เปิดช่องทางรับเ ร่ืองร้องเรียน ก าหนดเจ้าหน้า ท่ีรับผิดชอบมีขั้นตอนการด าเนินงานหรือ
ประสานงาน เป็นตน้  

• ศูนย์ด ารงธรรม เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีประชาชนรู้จักและให้
ความส าคญัในการเขา้มาร้องเรียนปัญหาต่างๆ โดยความหมายของช่ือศูนยด์ ารงธรรม คือ ศูนยก์ลาง
ท่ีธ ารงความดีงาม ความชอบธรรม ความเป็นธรรมและความยุติธรรม ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิบติั
ราชการของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ โดยกระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตั้งศูนยด์ ารงธรรมใน
ระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ เพื่อเป็นศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนท่ีเปิดช่องทางใหก้บัประชาชนท่ีมีความ
เดือดร้อนและตอ้งการร้องทุกข์ในเร่ืองต่างๆ รวมถึงเร่ืองปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ดว้ยวิธีการ
ติดต่อ ประสานงาน แลว้ส่งต่อเร่ืองให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งรับเร่ืองไปจดัการปัญหาเหตุร าคาญดงักล่าว  

2.6.1.6.3 หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
ในบทบาทของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ควรจดัใหมี้ระบบรับเร่ืองร้องเรียน ดงัน้ี  
• จัดตั้ งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนประจ าของหน่วยงาน เพื่อเป็น

ศูนยก์ลางในการติดต่อ ประสานงาน จดัเก็บขอ้มูล การส่งต่อ และการสั่งการใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ี  
• จัดให้มีช่องทางส าหรับรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนและ

หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ทางโทรศพัท ์ทางไปรษณีย ์ฯลฯ  
• จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานรับเร่ืองร้องเรียนโดยเฉพาะ  
• จดัให้มีการก าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  
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• จดัให้มีการรวบรวมขอ้มูล จดัท าสถิติและรายงานสถานการณ์
เหตุเดือดร้อนร าคาญในภาพรวม  

• จัดให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่กรมอนามยัผ่านระบบต่างๆ  
เช่น การส่งเป็นรายงานประจ าเดือน หรือกรอกขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

2.6.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 
ท่ีมา : กรมอนามยั, 2557. 

ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้อ านาจเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจในการระงบัเหตุเดือดร้อนร าคาญ ดงัน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจห้ามผูห้น่ึง
ผูใ้ดมิให้ก่อเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญดว้ย 
ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน ้ า รางระบายน ้ า คู คลอง และ

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

คัดกรองเรื่องร้องเรียนเหตุเดือนร้อนรำคาญ โดยพิจารณาจากการไม่มีหน่วยงานอ่ืนเป็น

หลักในการดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การรับเรื่องร้องเรียน 

และ แบบฟอร์มสรุปการรับเรื่องร้องทุกข์ 

ส่งคืนผู้ร้องเรียน เพ่ือไปร้องเรียน

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเรื่องต่อให้กับทีมสอบสวน

เหตุเดือนร้อนรำคาญ 

ส่งรายงานให้ผู้บริหารและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ใช่ ไม่ใช่ 
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สถานท่ีต่างๆในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการน้ีให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนงัสือเพื่อระงบั ก าจดัและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆได ้

ดังนั้นการรับเร่ืองปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากประชาชน จึงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินในการแกไ้ข ระงบัเหตุท่ีเกิดขึ้น โดยประชาชนสามารถร้องเรียน
โดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี หรืออาจจะแจง้ท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ศูนยด์ ารงธรรม เพื่อส่งเร่ืองต่อไปยงัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งจะมีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีแต่ง
ต่างกนั 
 

2.7 ระบบการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

การสอบสวนขอ้เทจ็จริงเหตุเดือดร้อนร าคาญ หมายถึง การรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิด 
ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวตัถุ และผลจากการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบความจริงใน
เร่ืองเหตุร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม และสามารถพิสูจน์ความจริงของเหตุหรือท่ีมาของ
ปัญหารวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

2.7.1 หลกัการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

การสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ ประกอบดว้ย การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของ
การเกิดปัญหา การตั้งและทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางการควบคุมและป้องกนั
เหตเุดือดร้อนร าคาญ ตลอดจนสรุปผลและเสนอแนะแนวทางการควบคุมการป้องกนัปัญหา รวมทั้ง
การด าเนินการต่างๆ ตั้งแต่การเก็บตวัอย่าง การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนด าเนินการตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกนั ทั้งน้ี องคป์ระกอบของการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ ไดแ้ก่ 

2.7.1.1 เจ้าหน้าท่ีและทีมงานในการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ ต้องมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีและทีมงานท่ีเหมาะสม อาจพิจารณาจดัตั้งเป็นหน่วยเคล่ือนท่ี
เร็วสอบสวนเหตุร าคาญ (Special Environmental Response Team) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว มีขั้นตอนท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

2.7.1.2 ขั้นตอนหรือแนวทางการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ ซ่ึงโดยทัว่ไปการ
สอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญมีวิธีการและแนวทางสรุปได ้ดงัน้ี 

2.7.1.2.1 การระบุปัญหา หมายถึง การยืนยนัการเกิดปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ การตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ และเปรียบเทียบลกัษณะการเกิดปัญหา  
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2.7.1.2.2 บรรยายลักษณะการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ หมายถึง การ
บรรยายการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเวลา สถานท่ี และกลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน  

2.7.1.2.3 การตั้ งสมมติฐาน เพื่ออธิบายแหล่งท่ีมาของเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ขอบเขตการไดรั้บปัญหา และแนวทางการจดัการปัญหา ทั้งน้ีการทดสอบสมมติฐานเหล่าน้ี
จะน าไปสู่มาตรการควบคุมและป้องกันการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญในภายหลงั โดยทัว่ไปแลว้ 
แนวทางการควบคุมและป้องกนัการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ มีหลกัการท่ีส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 
การควบคุมแหล่งท่ีมาของเหตุเดือดร้อนร าคาญ และการควบคุมท่ีทางผา่นของปัญหาสู่ประชาชน 

2.7.1.2.4 การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาข้อสรุปมาตรการควบคุมและ
ป้องกนัปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อาจท าไดด้ว้ยการตรวจวดัดา้น
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม การเก็บตวัอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ และน าผลท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐานท่ีเกิดขึ้น จะท าใหส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มูลในภาพรวมได ้ 

2.7.1.2.5 สรุปผลการสอบสวนและแนวทางการควบคุมเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ โดยอาจด าเนินการให้ขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ จนน าไปสู่การออกค าสั่งทางปกครองให้ผูก่้อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญท าการปรับปรุง และแกไ้ข ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

2.7.1.3 เคร่ืองมือสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมากเพื่อช่วย
ให้เจา้หนา้ท่ีมีความคล่องตวั ในการท างาน และเพื่อเป็นการป้องกนัการสูญเสียประเด็นขอ้มูล โดย
เคร่ืองมือสอบสวนเหตุร าคาญ ไดแ้ก่ อุปกรณ์บนัทึกเสียง สมุดบนัทึกต่าง ๆ และแบบสอบสวนเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ 

2.7.1.4 การเขียนรายงาน ตอ้งมีรายละเอียดท่ีครบถว้น เป็นล าดับขั้นตอนก่อน-
หลงั และมีรูปแบบท่ีชดัเจน โดยเจา้หน้าท่ีตอ้งเขียนเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง พร้อม
เสนอแนะแนวทางการด าเนินการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผูบ้ริหาร เพื่อจดัท าเป็นค าสั่ง 
หรือขอ้แนะน าต่อไป โดยตอ้งมีองคป์ระกอบของ การเขียนรายงาน ดงัน้ี  

2.7.1.4.1 ความเป็นมา  
2.7.1.4.2 ผลการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
2.7.1.4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
2.7.1.4.4 สรุปผลในภาพรวม   
2.7.1.4.5 มาตรการควบคุมและป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
2.7.1.4.6 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  
2.7.1.4.7 ขอ้เสนอแนะเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  
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2.7.1.5 กรอบระยะเวลาด าเนินการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงานสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญไวอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.7.2 ข้ันตอนการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

2.7.2.1 การเตรียมทีมก่อนลงไปสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นการจดัเตรียม
เอกสารและการปฏิบติัตามขั้นตอนการบริหารงานสาธารณสุข เช่น ขออนุมติัเดินทาง เบิกจ่ายวสัดุ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัครอบคลุมถึงการท่ีเจ้าหน้าท่ีตอ้งมีการทบทวนความรู้
เก่ียวกบัปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีจะด าเนินการสอบสวน ตลอดจนติดต่อเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีและท่ี
ปรึกษาทางวิชาการ ทั้งน้ี ผูด้  าเนินการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญทุกคนควรท าความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีและสายการท างานต่างๆ ใหเ้รียบร้อยก่อนเร่ิมด าเนินการสอบสวน 

2.7.2.2 การตรวจสอบขอ้มูลการแพร่กระจายปัญหา เป็นการยืนยนัว่าประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน มีสาเหตุมาจากแหล่งก่อปัญหาจริงตามท่่ีมีการร้องเรียนหรือไม่ และเป็น
ปัญหาประเภทใด ดงันั้นผูส้อบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญจะตอ้งยืนยนัสภาพการไดรั้บปัญหาของ
ประชาชนก่อน จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบกบัแหล่งก่อปัญหาหรือสารเคมีหรือประเภทปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีใชเ้ปรียบเทียบอาจไดม้าจากขอ้มูลของหน่วยงานท่ีมีการตรวจวินิจฉัยมาแลว้ 
ขอ้มูลลกัษณะการประกอบการของสถานประกอบกิจการท่ีก่อเหตุ ขอ้มูลจากการสังเกตพื้นท่ีก่อ
เหตุ เป็นตน้  

2.7.2.3 ตั้ งนิยามผู ้ได้รับปัญหาและค้นหาผู ้มีปัญหาเพิ่มเติม เป็นการสืบหา
ข้อเท็จจริงของประชาชนผูไ้ด้รับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีตามการร้องเรียนของประชาชน โดย
เจา้หนา้ท่ีตอ้งตั้งนิยามของผูท่ี้ไดรั้บปัญหาดงักล่าวว่า ประชาชนจะมีโอกาสไดรั้บปัญหาหรือสภาพ
ปัญหาอย่างไรบา้ง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีตวัช้ีวดัสภาพปัญหาท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น การเกิดปัญหาเสียง
ดงัจากสถานบนัเทิง นิยามของผูท่ี้ไดรั้บปัญหา คือ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีดงักล่าว ในช่วงเวลาท่ี
มีการประกอบกิจการ (ก าหนดช่วงเวลา) ช่วงอายุเท่าไร มีสภาพหูตึงชัว่คราว ใจเตน้เร็วเม่ือไดรั้บ
เสียงดงั เป็นตน้ ส่วนการคน้หาผูท่ี้มีปัญหาเพิ่มเติม โดยการสืบหาขอ้มูลจากโรงพยาบาล หรือการ
ลงพื้นท่ีในชุมชน การตั้งจุดตรวจวิเคราะห์ในพื้นท่ี หรือการขอความร่วมมือจากอาสาสมคัรประจ า
หมู่บา้น (อสม.) ในการเขา้ไปในทุกครัวเรือนเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาตามท่ีไดต้ั้งนิยามไว ้โดย
ในขั้นตอนน้ีตอ้งใชแ้บบสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีก าหนดเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

2.7.2.3.1 ประวติัผูร้้องเรียน  ได้แก่ ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ผู ้
สอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญสามารถติดต่อผูร้้องเรียนไดใ้นภายหลงั  
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2.7.2.3.2 ขอ้มูลประชากร ไดแ้ก่ อายุ เพศ อาชีพ หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจใช้
แบ่งกลุ่มประชากร  

2.7.2.3.3 ลกัษณะการไดรั้บปัญหา ไดแ้ก่ เวลาท่ีเร่ิมไดรั้บปัญหา อาการ
ผิดปกติหลงัจากไดรั้บปัญหา ลกัษณะหรือประเภทปัญหาท่ีไดรั้บ เช่น กล่ิน เสียงดงั ฝุ่ นละออง เป็น
ตน้  

2.7.2.3.4 ขอ้มูลการสัมผสัปัจจยัเส่ียง ขึ้นกบัประเภทของเหตุเดือดร้อน
ร าคาญท่ีท าการสอบสวน  

2.7.2.3.5 ข้อมูลของผู ้รายงานปัญหาอ่ืนๆ  ในพื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อให้
สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดภ้ายหลงั  

2.7.2.4 วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ภายหลงัจากท่ีได้มีการ
เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญแลว้ ใหน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาจดัเรียงขอ้มูลของผู ้
ท่ีได้รับปัญหา จากนั้นให้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ โดยอาศยัหลกัทางระบาดวิทยา โดยยึดหลกัการ
วิเคราะห์ปัญหาตามเวลา การวิเคราะห์ปัญหาตามสถานท่ีและการวิเคราะห์ตามบุคคล  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
อาจใชวิ้ธีการท าเป็นแผนผงัพื้นท่ี (Area map) หรือแผนผงัการเกิดปัญหาแบบจุด (Spot map) จะท า
ใหส้ามารถบรรยายภาพรวมของปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน  

2.7.2.5 ตั้งสมมติฐานของปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง
หมดแลว้ให้ตั้งสมมติฐานว่า ใครบา้งท่ีไดรั้บปัญหา แหล่งใดก่อให้เกิดปัญหา ปัจจยัเส่ียงของการ
เกิดปัญหาคืออะไร สมมติฐานท่ีตั้งตอ้งสอดคลอ้งกบัความจริงเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของปัญหามลพิษ 
หรือสภาพปัญหาท่ีประชาชนไดรั้บ ในการตั้งสมมติฐานนั้นผูส้อบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ ควร
ค านึงถึงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับมลพิษส่ิงแวดลอ้ม การสุขาภิบาล และหลกัวิชาการต่างๆ รวมทั้ง
มาตรฐาน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเจ้าหน้าท่ีผูส้อบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ ควรมองหา
ลกัษณะท่ีเหมือนกนัในกลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บปัญหา กล่าวคือ สืบหาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญใหม้ากท่ีสุดนัน่เอง 

2.7.2.6 ศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์  เป็นการทดสอบสมมุติฐานของการเกิด
ปัญหา เพื่อตอบปัญหาไดบ้า้งว่า ใครบา้งท่ีไดรั้บปัญหา แหล่งใดก่อให้เกิดปัญหา ปัจจยัเส่ียงของ
การเกิดปัญหาคืออะไร ในกรณีเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ วิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือ Cohort study เน่ืองจากมีกลุ่มประชากรท่ีไดรั้บปัญหาในจ านวนท่ีจ ากดั มีลกัษณะ
การด ารงชีวิตในพื้นท่ีคลา้ยคลึงกนั และไดรั้บปัญหาในลกัษณะเดียวกนั  

2.7.2.7 ศึกษาหรือสอบสวนเพิ่มเติม เช่น การเก็บตวัอย่างด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ ภายหลงัจากการศึกษาเชิงพรรณนาเชิงวิเคราะห์ เจา้หน้าท่ีตอ้ง
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เก็บตวัอย่างทางดา้นส่ิงแวดลอ้มตามประเภทปัญหาท่ีประชาชนไดรั้บ เช่น การตรวจวดัระดบัเสียง 
การเก็บตวัอย่างฝุ่ นละออง การตรวจวดัระดบัการไดก้ล่ิน หรือการตรวจวดัคุณภาพน ้ า เป็นตน้ โดย
อาจเลือกใช้วิ ธีการตรวจแบบอ่านค่าโดยตรง  หรือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิ เคราะห์ทาง
หอ้งปฏิบติัการขึ้นกบัชนิดหรือประเภทของปัญหา  

2.7.2.8 สรุปผลให้ค าแนะน าดา้นการควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ภายหลงั
จากไดมี้การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ แลว้ เจา้หน้าท่ีตอ้งท าการสรุปผลเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างผู ้
ร้องเรียนการเกิดปัญหา และผูถู้กร้องเรียน โดยตอ้งให้ค  าแนะน าหรือมีขอ้เสนอเก่ียวกบัแนวทาง  
หรือก าหนดมาตรการในการควบคุมปัญหาเหตุ เดือดร้อนร าคาญ เพื่อให้ผู ้บริหารพิจารณา
ประกอบการออกค าสั่งทางปกครองไปยงัผูก่้อเหตุดว้ยโดยอาจพิจารณาหลกัการ ดงัน้ี  

2.7.2.8.1 การควบคุมแหล่งหรือสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียน
เคร่ืองจกัร การจดัท าระบบบ าบดัอากาศ หรือการปรับเปล่ียนวตัถุดิบท่ีก่อให้เกิดปัญหานอ้ยท่ีสุดมา
แทนวตัถุดิบเดิมท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน เป็นตน้  

2.7.2.8.2 การควบคุมท่ีทางผ่าน ได้แก่ การควบคุมป้องกันไม่ให้มลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถแพร่กระจายไปยงัประชาชนท่ีอาศยับริเวณใกลเ้คียงได ้ 

2.7.2.8.3 การควบคุมท่ีผูท่ี้ได้รับเหตุ ได้แก่ การมอบอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานและประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณใกลเ้คียง 

2.7.2.9 การเขียนรายงาน รูปแบบการเขียนรายงานการสอบสวนเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เจา้หนา้ท่ีตอ้งจดัระเบียบโครงเร่ืองตามล าดบัเหตุการณ์ เน้ือหาสาระขอ้เท็จจริงตามขั้นตอน
ในการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ และตอ้งสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลสาเหตุของปัญหากบัความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีเหตุผล เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง และออกค าสั่งทางปกครองต่อไป มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.7.2.9.1 การเขียนความเป็นมา เป็นส่วนท่ีบอกถึงท่ีมาของการออกไป
สอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ สามารถระบุวตัถุประสงคใ์นการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญไว้
ในส่วนน้ี การเขียนความเป็นมาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจา้หน้าท่ีหรือบุคคลอ่ืนเพื่อให้ทราบ
แหล่งท่ีมาของปัญหา  

2.7.2.9.2 การเขียนผลการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญและการวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นส่วนท่ีแสดงผลท่ีได้จากการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยให้เขียนบรรยาย
รายละเอียดส าคญัของผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน ประชาชนอ่ืนๆ ท่ีอาศยัในบริเวณใกลเ้คียงทั้งหมด 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้รับ เป็นการแสดงข้อเท็จจริงจากท่ีเจ้าหน้าท่ีพบในขณะท่ีด าเนินการ
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สอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขียนขอ้เท็จจริงดงักล่าวให้ครอบคลุมกบัปัญหาท่ีพบ
และช้ีแจงสภาพตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  

2.7.2.9.3 การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการแสดงผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ การตรวจวดัผา่นเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยใหเ้ขียนระบุช่ือ ชนิด 
ประเภท เลขท่ีประจ าเคร่ืองมือ ช่วงเวลาติดตั้งเคร่ืองมือหรือเก็บตวัอย่างส่ิงแวดลอ้ม และบริเวณท่ี
ตรวจวดั ในส่วนน้ีตอ้งระบุให้ชดัเจน เพื่อให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด จากนั้นให้น าขอ้มูล
ทั้งหมดมาเรียบเรียงและน าเสนอดว้ยตารางแจกแจงรายละเอียดขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีแสดงในตาราง
ตอ้งมีการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีก าหนดอย่างชดัเจน (ระบุมาตรฐานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย) รวมทั้งเช่ือมโยงสภาพปัญหาท่ีประชาชนได้รับกบัผลการตรวจวดัด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งตรวจวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงดา้นต่างๆ จากผลท่ีไดรั้บ 

2.7.2.9.4 สรุปผลในภาพรวม  เป็นการน าข้อมูลจากการสอบสวนเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ และผลการตรวจวิเคราะห์ผนวกกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยเจา้หน้าท่ีตอ้งเขียน
เช่ือมโยงระหว่างแหล่งก าเนิดของปัญหา ผูไ้ดรั้บผลกระทบ และขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์เขา้ดว้ยกนั
อย่างมีความสัมพนัธ์กัน เขา้ใจง่าย และมีความถูกตอ้งตามความเป็นจริงจากข้อเท็จจริงท่ีได้รับ
ทั้งหมด รวมทั้งสามารถเขียนประเด็นทางกฎหมายหรือประเด็นทางดา้นสุขาภิบาลอ่ืนๆ ท่ีพบวา่ยงัมี
ขอ้บกพร่องหรือตามท่ีเจา้หนา้ท่ีเห็นว่ามีความส าคญัต่อการจดัการปัญหา  ทั้งน้ีขอ้มูลต่างๆ ท่ีเขียน
ในส่วนน้ีตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัในภาพรวม สอดคลอ้ง และช้ีประเด็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างชดัเจน โดยตอ้งสรุปในส่วนทา้ยน้ีว่า สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ถือเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ
จริงตามท่ีมีการร้องเรียนหรือไม่ด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาออกค าสั่งทางปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชาต่อไป 

2.7.2.9.5 มาตรการควบคุมและป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ ภายหลงัจาก
เขียนสรุปประเด็นในภาพรวมแลว้ เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีขอ้เสนอแนะแนวทาง มาตรการ  หรือวิธีการอ่ืน
ใดในการแกไ้ขปัญหาให้กบัสถานประกอบกิจการหรือบุคคลผูก่้อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เพื่อให้น า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการปัญหาท่ี เกิดขึ้น เป็นการช่วยให้ผูก่้อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญมีทิศทางการแกไ้ขปัญหาและมีทางออกส าหรับการควบคุมสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะดงักล่าว ตอ้งอา้งอิงไดต้ามหลกัการทางวิชาการ มีความน่าเช่ือถือ และตอ้ง
เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง 

2.7.2.9.6 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ในส่วนน้ีเจ้าหน้าท่ีอาจ
เขียนแสดงไวใ้นรายงานเหตุเดือดร้อนร าคาญดว้ยก็ได ้เพื่อใหส้ามารถทบทวนปัญหาไดใ้นภายหลงั 
รวมทั้งท าใหผู้บ้ริหารหรือบุคคลอ่ืนมีความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหามากยิง่ขึ้นดว้ย  
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2.7.2.9.7 ขอ้เสนอแนะเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  เป็นการน าเสนอ
แนวทางในการใช้อ านาจตามกฎหมาย เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาตามแนวทางท่ีเจา้หน้าท่ี
เสนอในการออกค าสั่งทางปกครองไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง และไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีต่อไป 

2.7.2.10 ติดตามผลการควบคุมและป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นการติดตาม
ผลการด าเนินงานภายหลงัจากไดมี้การสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ และก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางท่ีให้มีการปรับปรุงขอ้บกพร่องของสถานประกอบกิจการต่างๆ  ไปแลว้นั้น ส่งผลท าให้
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีประชาชนได้รับลดลงหรือไม่  หรือประชาชนยงัคงได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่ อยา่งไร (กรมอนามยั, 2552) 

2.7.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  

ในการด าเนินการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีเกิดจากปัญหาทางดา้นอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม หรือปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  

2.7.3.1 หน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีสอบสวนเหตุร าคาญ คือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง กรณีท่ีเกิดเหตุร าคาญในพื้นท่ี เจา้หน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งสามารถด าเนินการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญ ตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง พร้อมสามารถแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา  เพื่อให้เกิดความ
น่าเช่ือถือและมีความยติุธรรม  

2.7.3.2 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั รวมทั้งหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง เช่น กรมอนามยั กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ท า
หนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการสอบสวนเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ  
 ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้อ านาจเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจในการระงบัเหตุร าคาญ ดงัน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจหา้มผูห้น่ึงผูใ้ดมิให้ก่อ
เหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญดว้ย ตลอดทั้งการ
ดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน ้ า รางระบายน ้ า คู คลอง และสถานท่ีต่างๆใน
เขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการน้ีให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
เพื่อระงบั ก าจดัและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆได ้
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 ดงันั้นการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญจึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
จะรับผิดชอบโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี ซ่ึงเจ้า
พนักงานทอ้งถ่ินสามารถขอรับการสนับสนุนขอ้มูลวิชาการ เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ ในการสอบสวน
เหตุเดือดร้อนร าคาญจากหน่วยงานราชการส่วนกลางได ้

 
2.8 ระบบการตรวจวิเคราะห์ 

 ระบบการตรวจวิเคราะห์ หมายถึง การประเมินสถานการณ์ เหตุการณ์ โดยอาศยัหลกัการ
แยกแยะความคิด ตน้เหตุ และองคป์ระกอบของเหตุการณ์ดงักล่าว เพื่อพิจารณาความเช่ือมโยงของ
ขอ้มูลในภาพรวมและท าให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ทั้งน้ีระบบการตรวจวิเคราะห์มี
ขอบเขตท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับการประเมินผลตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเหตุเดือดร้อนร าคาญ ไดแ้ก่ การ
ตรวจวิเคราะห์ระดบัเสียง การตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศ  การตรวจวิเคราะห์
ระดบัสารเคมีระเหยง่ายในบรรยากาศ การตรวจวิเคราะห์เก่ียวกบัคุณภาพน ้ าทิ้ง การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอากาศภายในอาคาร 

2.8.1 หลกัการตรวจวิเคราะห์ 

2.8.1.1 เจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรในการตรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ จ าเป็นตอ้งมีเจา้หน้าท่ีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในหลกัวิชาการต่างๆ  
รวมทั้งตอ้งมีประสบการณ์ในการน าผลลพัธ์จากการตรวจวิเคราะห์เช่ือมโยงกบัสาเหตุของปัญหา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผล  

2.8.1.2 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
2.8.1.2.1 เคร่ืองมือชนิดอ่านผลไดท้นัที เคร่ืองมือชนิดน้ีเป็นแบบสามารถ

อ่านผลการตรวจไดท้นัทีไม่ตอ้งใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ท่ีนานเกินไป เหมาะส าหรับการลง
พื้นท่ีท่ีตอ้งการขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในเบ้ืองตน้  

2.8.1.2.2 เคร่ืองมือชนิดท่ีเป็นการเก็บตวัอยา่ง เพื่อน าส่งไปตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เป็นเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยผ่าน
ตวักลางประเภทต่าง เช่น หลอดบรรจุ ผงถ่านกมัมนัต์ กระดาษกรอง และถุงบรรจุอากาศ เป็นตน้ 
ก่อนจะถูกเก็บรวบรวมด้วยกรรมวิธีรักษาคุณภาพตัวอย่างไปยงัห้องปฏิบัติการด้านอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองมือดงักล่าว ไดแ้ก่ เคร่ืองเก็บตวัอย่าง ฝุ่ นละออง เคร่ืองเก็บตวัอย่างอากาศ หรือ
ป๊ัมดูดอากาศ ถงัน ้าหรือภาชนะบรรจุน ้าทิ้ง 
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2.8.1.3 อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สายไฟ เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป กลอ้ง
วิดีโอ สมุดบนัทึก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบบนัทึกผลการตรวจวิเคราะห์เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

2.8.1.4 กฎหมายหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกฎหมายหรือมาตรฐานต่างๆ  ท่ีใช้
เป็นขอ้มูลในการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความชอบธรรม และ
สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัทุกฝ่าย 

2.8.1.5 ฐานขอ้มูลแหล่งการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ เพื่อให้เจา้หน้าท่ี
ทราบแหล่งสนบัสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งทราบแหล่งท่ีสามารถ
น าตวัอย่างท่ีตอ้งการตรวจวิเคราะห์ไปส่งไดอ้ย่างถูกตอ้ง สะดวก และรวดเร็ว ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
จัดท าเป็นคู่มือแหล่งหรือหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย  เพื่อ
สนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว (กรมอนามยั, 2553) 

2.8.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ 

2.8.2.1 การเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีและเคร่ืองมือ
เป็นส่ิงท่ีส าคญัอนัดบัแรก เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดและถูกตอ้ง 

2.8.2.2 การลงพื้นท่ีตรวจวิเคราะห์เป็นการเก็บตัวอย่าง หรือตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร์โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และบนัทึกไวส้ าหรับการน ามาสรุปผลเช่ือมโยงสาเหตุและ
ผลกระทบท่ีไดรั้บ โดยสามารถใช้แบบบนัทึกผลการตรวจวิเคราะห์เหตุเดือดร้อนร าคาญ  เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น 

2.8.2.3 การสรุปผล เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัหรือการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบติัการ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และขอ้มูลท่ีแสดงดว้ยภาพต่างๆ  น ามาประเมินผลใน
ภาพรวม โดยตอ้งมีการเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ มีท่ีมา สาเหตุและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น โดยตอ้งน า
ผลดงักล่าวมาเทียบเคียงกบักฎหมายท่ีก าหนดต่อไป  

2.8.2.4 การรายงานผล เป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากทั้งการสอบสวนเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ และการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาเรียบเรียงเน้ือหาท่ีแสดงถึงตน้เร่ือง ผลการสืบหา
ขอ้เท็จจริง ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การเช่ือมโยงปัญหา การเทียบผลกบักฎหมาย ไป
จนถึงข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะท่ีต้องแสดงให้เห็นเด่นชัด  เพื่อให้ผูบ้ริหารพิจารณาใช้เป็น
หลกัฐานทางวิชาการในการออกค าสั่งทางปกครองต่อไป 

2.8.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 



21 
 

2.8.3.1 หน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีตรวจวิเคราะห์ คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง กรณีท่ีเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญในพื้นท่ีภายหลงัจากท่ี
เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการสอบสวนเหตุเดือดร้อนร าคาญเรียบร้อยแลว้ 
ในล าดับต่อไปเพื่อให้ผลการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญมีความน่าเช่ือถือ อา้งอิงได้ตาม
กฎหมาย เจา้หน้าท่ีตอ้งสามารถตรวจวิเคราะห์ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดต้ามประเภทของปัญหา
มลพิษท่ีเกิดขึ้น แลว้จึงน าขอ้มูลไปใช้สรุปผลเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อไป ทั้งน้ีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการตรวจวิเคราะห์ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (Site room Lab) 
ประจ าหน่วยงาน ซ่ึงจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมเคร่ืองมือและเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์
ปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีเก่ียวกบัการใช้อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พบวา่ เจา้หนา้ท่ียงัไม่กลา้ท่ีจะตรวจวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากสถานประกอบ
กิจการบางแห่งเขา้ข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน  หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยกรณีปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญเจา้หนา้ท่ีสามารถใชอ้ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สาธารณสุข ในหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุเดือดร้อนร าคาญไดโ้ดยชอบ เจา้หนา้ท่ีสามารถเทียบเคียง
กฎหมายหรือมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเช่ือมโยงกบัสภาพปัญหาได ้

2.8.3.2 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั รวมทั้งหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง เช่น กรมอนามยั กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ท า
หน้าท่ีให้การสนับสนุนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการร่วมตรวจวิเคราะห์
ข้อมูลด้านมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ทั้งน้ี นอกจากหน่วยงาน
ดงักล่าวขา้งตน้ หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการตรวจวิเคราะห์ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คือ ศูนย์
หอ้งปฏิบติัการทั้งท่ีเป็นของภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีรับตวัอยา่งดา้นอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการท่ีเป็นมาตรฐานสากล ผลจึงมีความน่าเช่ือถืออยา่งมาก แตกต่าง
จากศูนยป์ฏิบติัการตรวจวิเคราะห์ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มประจ าหน่วยงาน (Site room Lab) ท่ีเป็น
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์อยา่งง่าย และไม่มีความยุง่ยากมากนกั 
 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน) ในการระงบัเหตุร าคาญ ดงัน้ี มาตรา 26 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจห้ามผู ้
หน่ึงผูใ้ดมิให้ก่อเหตุร าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญ
ดว้ย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน ้ า รางระบายน ้ า คู คลอง และ
สถานท่ีต่างๆในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการน้ีให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงบั ก าจดัและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆได ้ดงันั้นเจา้พนักงานทอ้งถ่ินจึงมี
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หน้าท่ีโดยตรงในการตรวจวิเคราะห์ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญเพื่อระงบัเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ี
เกิดขึ้น 
 

2.9 หลกัการป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

การด าเนินงานเร่ืองการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ นอกจากการให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญแลว้ มาตรการป้องกนัถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั
ระดบัตน้ๆ ท่ีจะช่วยเสริมการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดงันั้น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรตระหนักและให้ความส าคญักบั
การจัดให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญไว้ เพื่อ
สนบัสนุนการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญให้สัมฤทธ์ิผลมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการด าเนินงานระบบ
ป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การพฒันาขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน การควบคุม
สถานประกอบกิจการ การตรวจแนะน า การส่ือสารสาธารณะ 

2.9.1 การพฒันาข้อก าหนดท้องถิ่น 

การพฒันาขอ้ก าหนดเพื่อสร้างบรรทดัฐาน แนวทาง หรือขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 
ให้เกิดเป็นระเบียบปฏิบติัร่วมกันของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการด้าน
อนามยัส่ิงแวดลอ้มและป้องกนัการเกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ และเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานตรวจวินิจฉัย การแก้ไขและการควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนร า คาญ ให้เกิดความ
น่าเช่ือถือ ความยติุธรรม และเป็นท่ียอมรับของประชาชนหรือผูป้ระกอบกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.9.1.1 องคป์ระกอบของการพฒันาขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  
2.9.1.1.1 เจา้หนา้ท่ี การพฒันาขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใหมี้ผลบงัคบัใช้ทาง

กฎหมาย จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถจากผูเ้ช่ียวชาญแขนงต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ
ของหน่วยงานต่างๆ นกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษา รวมทั้งนกักฎหมายดว้ย โดยตอ้งก าหนดให้มี
คณะท างาน คณะอนุกรรมการ หรือ คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีในการพิจารณากฎหมายท่ีสามารถ
น าไปใชง้านไดจ้ริง 

2.9.1.1.2 สถานการณ์ปัญหา การพฒันาขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาตามสภาพของปัญหา และ ความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีซ่ึงมีความ
แตกต่างกนั รวมถึงสถานประกอบกิจการท่ีอยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบ ดงันั้นเจา้หน้าท่ีผูมี้หน้าท่ี
พฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งรวบรวมสถิติเหตุเดือดร้อนร าคาญและ
จ านวนกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ีของตนเอง และเช่ือมโยงขอ้มูลดา้นผลกระทบกบั
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สาเหตุของปัญหาเขา้ดว้ยกนั แลว้จึงน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อจดัล าดบัปัญหาและก าหนด
เป็นกฎหมายในรูปแบบขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ีนั้น 

2.9.1.1.3 องคค์วามรู้ดา้นวิชาการ เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างมากในการ
พฒันาขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน เน่ืองจากปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ส่วนมากมีสาเหตุมาจากปัญหา
ด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมและมลพิษส่ิงแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นในการก าหนดข้อก าหนดท้องถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานเหตุเดือดร้อนร าคาญ จึงตอ้งค านึงถึงหลกัการทางวิชาการดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
โดยอาจน ามาตรฐานวิชาการหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาของแต่
ละพื้นท่ีได ้

2.9.1.1.4 ขั้นตอนตามกฎหมาย การออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาให้เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน ทั้งน้ี จ าเป็นตอ้งอาศยันิติกรหรือผูท่ี้มีความรู้ด้านกฎหมาย 
พิจารณาการออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใหมี้ผลบงัคบั ใชไ้ดต้ามกฎระเบียบทางดา้นกฎหมาย 

2.9.1.2 ขั้นตอนของการพฒันาขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 
2.9.1.2.1 ก ารก าหนดผู ้ รับผิ ดชอบ  เ จ้ าพนัก ง านท้อง ถ่ินก าหนด

ผูรั้บผิดชอบในการส ารวจและประเมินสภาพปัญหาของทอ้งถ่ิน ในรูปคณะท างาน/บุคคลผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย 

2.9.1.2.2 การส ารวจและประเมินสภาพปัญหาอย่างรอบด้านและมีส่วน
ร่วมจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ผูรั้บผิดชอบด าเนินการส ารวจและประเมินสภาพปัญหาหรือท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาอยา่งรอบดา้นและมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มใหค้รอบคลุมกิจกรรมท่่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบและวิเคราะห์กลุ่มผูท่ี้
อาจไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหค้รอบคลุมมากท่ีสุด เพื่อรับทราบปัญหาท่ีเป็นจริงของทอ้งถ่ินนั้น 

2.9.1.2.3 การคัดเลือกปัญหาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ผูรั้บผิดชอบคัดเลือกปัญหา โดยจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีต้องการควบคุมตามท่ี
พระราชบญัญติัการสาธารณสุขไดใ้หอ้ านาจในการออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินไว ้  

2.9.1.2.4 การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นิติกรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่ามีบทบญัญติัแห่งกฎหมายให้อ านาจใน
การออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาไดห้รือไม่ เพราะหากไม่มีบทบญัญติัให้อ านาจ
ไวก้็ย่อมออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินเช่นนั้นไม่ได ้หรือถา้มีบทบญัญติัเก่ียวขอ้ง แต่มิไดบ้ญัญติัให้
ครอบคลุมถึงขนาดนั้นก็ไม่สามารถออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินนั้นไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นจึงจ าเป็น 
ตอ้งพิจารณาตีความบทบญัญติัแห่งกฎหมายเสมอก่อนท่ีจะตราขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 
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2.9.1.2.5 การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 
ผูรั้บผิดชอบเสนอใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินให้ความเห็นชอบในการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน หาก
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่เห็นชอบเป็นอนัวา่การยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงักล่าวเป็นอนัยติุเร่ือง 

2.9.1.2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน กรณีท่ี
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นชอบให้มีการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  

2.9.1.2.7 การด าเนินการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน คณะกรรมการยก
ร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ด าเนินการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ซ่ึงควรน าขอ้มูลท่ีส ารวจไดจ้าก
ขั้นตอนขอ้ 2.9.1.2.2  มาประกอบการพิจารณาดว้ย  

2.9.1.2.8 การรับฟังความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการโดย  

2.9.1.2.8.1 ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความ
ตอ้งการในการแกปั้ญหานั้น และความเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ี
จะก าหนดใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติั  

2.9.1.2.8.2 เปิดประชาพิจารณ์ โดยการจดัประชุมให้ประชาชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความตอ้งการเก่ียวกบัร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีได้
จดัท าขึ้น  

2.9.1.2.9 การพิจารณาร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีอ านาจในการเสนอร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน เพื่อให้สภาทอ้งถ่ินพิจารณา
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือ วาระรับหลกัการ วาระแปรญตัติและวาระให้
ความเห็นชอบ  

2.9.1.2.10 การพิจารณาลงนามตราขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 
2.9.1.2.10.1 กรณีเทศบาล เม่ือสภาเทศบาลไดมี้มติเห็นชอบดว้ย

กบัร่างเทศบญัญติั  
- ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่าง

เทศบญัญติัไปยงันายอ าเภอ เพื่อส่งไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา  
- ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหป้ระธานสภา

เทศบาลส่งไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เห็นชอบดว้ย ใหส้ภาเทศบาล
พิจารณาใหม่ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัคืนมา ถา้สภาเทศบาลมีมติยืนยนั
ตามร่างเทศบญัญติัเดิมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู่ 
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ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบญัญติันั้น ให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บงัคบัเป็นเทศบญัญติั
และแจง้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบต่อไป แต่ถา้สภาเทศบาลไม่ยนืยนัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บร่างเทศบญัญติัคืนจากผูว้่าราชการจงัหวดั หรือยืนยนัตามร่างเทศบญัญติัเดิมดว้ยคะแนนเสียง
นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู ่ใหร่้างเทศบญัญติันั้นเป็นอนัตกไป 

2.9.1.2.10.2 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล เม่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไดมี้มติเห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหป้ระธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลไปยงันายอ าเภอพิจารณาลง
นามให้ความเห็นชอบ ถา้นายอ าเภอไม่เห็นชอบดว้ยให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาใหม่
ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลคืนมา ถา้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล มีมติยืนยนัตามร่าง
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลลงช่ือ
และประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
นายอ าเภอ 

9.1.2.11 การประกาศใช้ข้อก าหนดของท้องถ่ิน เม่ือข้อก าหนดของ
ทอ้งถ่ินได้มีการลงนามจากผูว้่าราชการจงัหวดัแลว้ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศใช้
เพื่อใหมี้ผลใชบ้งัคบัในเขตทอ้งถ่ินนั้น  

2.9.1.2.12 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน เม่ือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การประกาศใชบ้งัคบัขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินแลว้ ตอ้งด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินเพื่อช้ีแจงให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจถึงเน้ือหาสาระของ
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินรวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในการบงัคบัใช้ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงักล่าว 
ทั้ งน้ีการออกข้อก าหนดของท้องถ่ินมีขอบเขตท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือการกระท าใด ๆ 
ของบุคคลท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง  

2.9.2 การควบคุมสถานประกอบกจิการ 

การควบคุมสถานประกอบกิจการ หมายถึง การก ากบั ดูแล ติดตามการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการในพื้นท่ีความรับผิดชอบ โดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานของสถาน
ประกอบกิจการและมีมาตรการในการควบคุมการด าเนินกิจการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือปัญหามลพิษต่างๆ อันอาจส่งผล
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กระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณโดยรอบสถานประกอบกิจการและผูป้ฏิบติังาน
ในสถานประกอบกิจการ 

2.9.2.1 องคป์ระกอบของการควบคุมสถานประกอบกิจการ  
2.9.2.1.1 มีรูปแบบในการด าเนินการ  

2.9.2.1.1.1 การจัดท าทะเบียนหรือข้อมูลพื้นฐานของสถาน
ประกอบกิจการท่ีอยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบ ดว้ยวิธีการส ารวจขอ้มูลทัว่ไปและจ านวนกิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในพื้นท่ี แลว้จดัท าเป็นทะเบียนอยา่งเป็นระบบ  

2.9.2.1.1.2 การก าหนดมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการด้วยการใช้เง่ือนไขของการให้ใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ  โดยการใช้
อ านาจและแนวทางในการออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน แยกประเภทกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
หรือใช้แนวทางจากกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและมาตรการ  ในการควบคุมสถาน
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2545 ซ่ึงผูป้ระกอบกิจการต้องด าเนินการตาม
เง่ือนไขท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดก่อนท่ีจะให้ใบอนุญาตในรายใหม่ และตอ้งติดตาม
การด าเนินงานของผูป้ระกอบกิจการรายเก่าโดยการเขา้ไปตรวจสอบตามเง่ือนไขท่ีก าหนดก่อนการ
ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี  

2.9.2.1.2 มีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบงาน โดยก าหนดโครงสร้างต าแหน่งงาน
และมีการมอบหมายงานท่ีชดัเจน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และจ านวนเพียงพอ 
ส าหรับรองรับแผนการด าเนินงานท่ีไดก้ าหนดไว ้  

2.9.2.1.3  มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล  ซ่ึง เป็นประเด็นหรือเ ร่ืองท่ี
ด าเนินงาน เพื่อเป็นเอกสารหรือข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 

2.9.3 การตรวจแนะน า 

การตรวจแนะน า หมายถึง การติดตามการด าเนินงานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มของ
สถานประกอบกิจการหลงัจากการให้ใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพด้วยการเข้าไปสุ่มตรวจและให้ข้อแนะน ากับผูป้ระกอบกิจการเม่ือพบว่าไม่สามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามแผน หรือปฏิบติังานไดไ้ม่ถูกตอ้ง อนัจะส่งผลใหไ้ม่ไดต้ามวตัถุประสงคข์องแผน
ท่ีก าหนดไว ้
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2.9.3.1 องคป์ระกอบของการตรวจแนะน า 
2.9.3.1.1 มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบหรือทีมงานด้วยการก าหนดความ

รับผิดชอบงานท่ีชดัเจน ในลกัษณะของรายบุคคลและทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถเชิญหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมตรวจแนะน าดว้ยก็ได ้ 

2.9.3.1.2 มีกระบวนการด าเนินงาน เน่ืองจากสถานประกอบกิจการในแต่
ละพื้นท่ีมีจ านวนประเภทกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมาก-น้อยแตกต่างกัน ในกรณีท่ีพื้นท่ี
ดงักล่าวมีประเภทกิจการจ านวนมาก ควรให้ความส าคญักบัการคดัเลือกประเภทกิจการท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มจากมากไปนอ้ย แลว้จึงท า
การสุ่มตวัอยา่งหรือท าโครงการเขา้ตรวจสถานประกอบกิจการประเภทนั้น  

2.9.3.1.3 มีการรวบรวม วิเคราะห์ และจดัเก็บขอ้มูล เม่ือด าเนินการตรวจ
แนะน าตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ควรรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานของสถานประกอบ
กิจการนั้นๆ น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้ดี-ขอ้ดอ้ย ปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาของสถานประกอบกิจการ แลว้จดัเก็บขอ้มูลไวส้ าหรับการติดตามผลการด าเนินงานของ
สถานประกอบกิจการต่อไป 

2.9.4 การส่ือสารสาธารณะ 

การส่ือสารสาธารณะ หมายถึง การส่งสารไปสู่กลุ่มบุคคลจ านวนมาก ซ่ึงสารท่ีถูก
ส่งออกไปนั้นก่อให้เกิดผลต่อความรู้ความเขา้ใจ ความคิด ความเช่ือ หรือทศันคติของผูรั้บสาร 
สามารถแบ่งเป็น ส่ือสาธารณะท่ีมีการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร เช่น การ
ชุมนุม และส่ือสาธารณะ แบบมีส่ือกั้น (Interposed) เช่น การส่ือสารมวลชน ซ่ึงส่ือสาธารณะแบบมี
ส่ือกั้นน้ียงัแบ่งออกเป็น อีก 2 ประเภทย่อยๆ คือ ส่ือสาธารณะแบบมีส่ือขวางกั้นท่ีผูรั้บสารตอ้งมี
การมารวมกนั (Assembled) ในสถานท่ีท่ีผูส่้งก าหนดไว ้เช่น การดู หรือการชมภาพยนตร์ เป็นตน้ 
ส่วนส่ือสาธารณะท่ีมีส่ือขวางกั้นแบบไม่มีการชุมนุม (Non-assembled) นั้น ผูรั้บสามารถจะรับสาร
ไดต้ามอธัยาศยัโดยไม่ตอ้งมีการรวมกนัของผูรั้บตามท่ีผูส่้งสารก าหนด  เช่น การดูโทรทศัน์ หรือ
การฟังวิทย ุเป็นตน้ (กิติมา สุรสนธิ, 2548) 

ดงันั้น “การส่ือสารสาธารณะ” ในงานเหตุเดือดร้อนร าคาญ หมายถึง กระบวนการ
ส่งสารประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ หรือถ่ายทอดขอ้มูลและข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเหตุเดือดร้อน
ร าคาญด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านทางส่ือและช่องทางต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น การประชุมช้ีแจง จดัเวที
ประชาคม ติดประกาศ ลงวารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ ์ถ่ายทอดทางโทรทศัน์หรือวิทยุ เป็นตน้ ไปยงั
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ผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการก าหนดโครงสร้างและ
กระบวนงานการส่ือสารสาธารณะ วิธีการส่ือและช่องทางการส่งสารอย่างเป็นระบบ โดยมีประเด็น
เน้ือหาของสารท่ีจะส่งถึงผูรั้บสารเก่ียวขอ้งกบัเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

2.9.4.1 องคป์ระกอบของการส่ือสารสาธารณะ  
2.9.4.1.1 มีโครงสร้างและกระบวนงานการส่ือสารสาธารณะ โดยมี

เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานท่ีมีความรู้ความสามารถ มีแผนการด าเนินงานวา่จะส่งสารอะไร ดว้ยวิธีการ 
ส่ือและช่องทางใด กลุ่มเป้าหมายผูรั้บสารคือใคร และเม่ือไดรั้บสารแลว้มีความคิดเห็นหรือรู้สึก
อย่างไรต่อสารท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นการทวนสอบปฏิกิริยาของผูรั้บสารว่ามีความเขา้ใจและรู้สึกยินดีต่อ
สารท่ีได้รับหรือไม่ รวมถึงมีข้อเสนอแนะอย่างไร  เพื่อทางผูส่้งสารจะได้ไปแก้ไข ปรับปรุง 
กระบวนการท างานใหไ้ดผ้ลส าเร็จท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  

2.9.4.1.2 มีวิธีการส่ือสารสาธารณะ ซ่ึงมีแนวทาง 3 วิธี ดงัน้ี  
2.9.4.1.2.1 การส่ือสารทางวาจา  ท าให้เกิดความเข้าใจได้ดี

สามารถซักถามหรือให้ขอ้มูลยอ้นกลบัได้ แต่ถา้มีรายละเอียดหรือซับซ้อนหรือมีตวัเลขประกอบ
อาจเกิดความผิดพลาด ตวัอย่างการส่ือสารด้วยวาจา เช่น การพูดกันโดยตรง การโทรศพัท์ การ
บรรยาย และการประชุม/สัมมนา เป็นตน้  

2.9.4.1.2.2 การส่ือสารด้วยลายลักษณ์อักษร  วิธี น้ีให้ข้อมูล
รายละเอียดไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค์ของผูส่้งสาร แต่อาจท าให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกได้ไม่ดี
เท่ากบัการส่ือสารทางวาจา ผูส่้งสารควรเขียนขอ้ความให้สละสลวยและระมดัระวงั มิให้ผูรั้บสาร
ตีความเป็นอ่ืนได ้วิธีน้ีไดแ้ก่ หนงัสือราชการ บนัทึกขอ้ความ รายงาน จดหมาย วารสาร คู่มือปฏิบติั 
ค าช้ีแจง/ ประกาศ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

2.9.4.1.2.3 การส่ือสารด้วยภาพ จะท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจได้ง่าย
และรวดเร็วกว่าการอธิบายดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร เหมาะส าหรับเร่ืองท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งและมี
ผลกระทบต่อบุคคลและส่ิงอ่ืนๆเป็นจ านวนมาก เช่น เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เป็นต้น วิธีน้ีได้แก่ 
โปสเตอร์ สไลด ์แผนภูมิ และกราฟ ฯลฯ  

2.9.4.1.3 มีส่ือและช่องทางส่งสารจากผูส่้งสารถึงผูรั้บสาร ส่ือท่ีใชใ้นการ
ส่งสารสามารถเลือกใชไ้ดใ้นรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์(เช่น รายงาน วารสาร หนงัสือแผ่นพบั โปสเตอร์
และหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้) รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น กระดานสนทนา  (Web board) เวบ็ไซด์ 
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นตน้) รูปแบบส่ือมนุษย  ์(เช่น เวทีประชาคม การบรรยาย 
และการประชุม/สัมมนา เป็นตน้) และรูปแบบอ่ืนๆ โดยการส่งสารนั้นตอ้งด าเนินการ ผ่านช่องทาง
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ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้ผูส่้งสารสามารถติดต่อกับผูรั้บสารท่ีเป็น  
กลุ่มเป้าหมายได ้ 

2.9.4.1.4 มีการจัดเก็บข้อมูลประเด็นหรือเร่ืองท่ีส่งสารถึงผูรั้บสารใน
รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมท่ีผูส่้งสารเลือกใชเ้พื่อ
เป็นขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีสามารถเก็บไวท้วนสอบไดว้่าผูส่้งสารมีการให้ขอ้มูลผูรั้บสารท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายในเร่ืองอะไรไปบา้งแลว้ กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจหรือมีปฏิกิริยาตอบกลบัมา
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งคลงัความรู้ได ้เม่ือมีผูใ้ห้ความสนใจขอ้มูลในเร่ืองท่ีได้
จดัเก็บไว ้

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน) ในการป้องกนัปัญหาเหตุเดือดร้อนเพื่อไม่ใหเ้กิดซ ้า ดงัน้ี  

มาตรา 27 ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ ให้เจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหบุ้คคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ นั้น ระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุไวใ้น
ค าสั่งและถา้เห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัหรือป้องกันเหตุร าคาญนั้น หรือสมควร
ก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้  

ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง และเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้า
พนักงานทอ้งถ่ินระงบัเหตุร าคาญนั้น และอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุ
ร าคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
ตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัการนั้น  

มาตรา 28 ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้นระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนั
สมควรตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง และถา้เห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้น 
หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคต ใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้ 

ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจระงบัเหตุร าคาญนั้นและอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิให้มีเหตุร าคาญ
เกิดขึ้นอีก และถา้เหตุร าคาญเกิดขึ้นจากการกระท า การละเลย หรือการยินยอมของเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองสถานท่ีนั้น เจา้ของหรือผู ้ครอบครองสถานท่ีดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการ
นั้น ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าเหตุร าคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิด
อนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพ
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ของประชาชน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะออกค าสั่งเป็นหนงัสือห้ามมิให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองใช้
หรือยินยอมให้บุคคลใดใชส้ถานท่ีนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินวา่ไดมี้การระงบัเหตุร าคาญนั้นแลว้ก็ได ้

ดังนั้ นจะเห็นว่ากฎหมายได้มีการให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินป้องกันการเกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ซ่ึงเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการพฒันาขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน การควบคุม
สถานประกอบกิจการ การตรวจแนะน า การส่ือสารสาธารณะ เพื่อให้การป้องกันเหตุเดือดร้อน
ร าคาญมีประสิทธิภาพมากสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลใหก้ระบวนการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็น
ระบบมากยิง่ขึ้น 

 
2.10 ระบบพฒันากระบวนงาน 

การจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบกระบวนงานท่ีชดัเจน 
มีแบบแผน มีขั้นตอนในการด าเนินงาน สามารถเขา้ใจง่าย เพื่อให้เจา้หน้าท่ีน าไปใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ไม่ท าให้เกิดการท างานซ ้ าซ้อน สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานในทิศทางเดียวกนั 

2.10.1 หลกัการของระบบพฒันากระบวนงาน  

2.10.1.1 ขอบเขตของการจัดท ากระบวนงาน  ต้องมีการระบุขอบเขตของ
กระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญอยา่งชดัเจน 

2.10.1.2 เจา้หนา้ท่ี มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญในรูปแบบของคณะท างาน คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการก าหนดกระบวนงาน  

2.10.1.3 โครงสร้างและขั้นตอนของกระบวนงานการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ตอ้งก าหนดให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดการท างานท่ีซับซ้อน และเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี เพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2.10.2 ขั้นตอนการพฒันาระบบกระบวนงาน 

2.10.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อก าหนดขอบเขตของการจดัท ากระบวนงาน
ต่างๆ ตามนโยบายของผู ้บริหารและความต้องการภายในหน่วยงาน  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีความหลากหลาย 

2.10.2.2 การแต่งตั้ งคณะท างาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ ท่ี
ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ี นกัวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ รวมทั้งเป็นผู ้
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ท่ีมีการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาขอ้ร้องเรียนดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Procedure : SOP) 
เป็นแบบอยา่งใหก้บัหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน  

2.10.2.3 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้ง โดยภายหลงัจากมีการแต่งตั้งคณะท างาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดประชุม  คณะท างานฯ ดังกล่าว เพื่อจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard of 
Procedure : SOP)  

2.10.2.4 น ามาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard of Procedure : SOP) มาทดลองใช้
กบัพื้นท่ีน าร่อง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงกบัความตอ้งการในพื้นท่ี 

2.10.2.5 น าเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Procedure : SOP) จาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีจดัท าขึ้นต่อหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้น าไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 

2.11 ระบบเฝ้าระวังปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

ระบบเฝ้าระวงัปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ หมายถึง การติดตาม การเฝ้าคุมส่ิงคุกคาม และ
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากเหตุเดือดร้อนร าคาญอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยอาศัย
กระบวนการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์แปรผลขอ้มูล และการรายงานช้ีประเด็นความเส่ียง เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหา 

2.11.1 หลกัการเฝ้าระวังปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

2.11.1.1 นโยบายผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการ
ด าเนินการเฝ้าระวงัปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญในพื้นท่ี เพื่อให้สามารถจดัการปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม  

2.11.1.2 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีท่ีจะด าเนินการเฝ้าระวงัในกระบวนการท างานดา้นต่างๆ  เช่น เจา้หน้าท่ี
สืบคน้ขอ้มูล เจา้หน้าท่ีส ารวจขอ้มูล ส่ิงแวดลอ้ม เจา้หน้าท่ีเก็บตวัอย่าง หรือเจา้หน้าท่ีรายงานผล
ขอ้มูล เป็นตน้  

2.11.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงั เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อ
การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี เพื่อท าใหเ้กิดความคล่องตวัและมีหลกัฐานสามารถตรวจสอบได ้  
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2.11.1.4 รูปแบบการเฝ้าระวงั ต้องมีแนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสม และเป็น
แนวทางท่ีหน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปปฏิบติัได ้ 

2.11.2 ขั้นตอนของการเฝ้าระวัง 

2.11.2.1 ก าหนดโครงสร้างการปฏิบติังาน มีการจดัท าโครงสร้างการปฏิบัติงาน
รองรับระบบเฝ้าระวงัปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

2.11.2.2 รวบรวมขอ้มูลดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.11.2.2.1 ขอ้มูลดา้นส่ิงคุกคาม  

2.11.2.2.1.1 ขอ้มูลประเภทกิจการ จดัท าทะเบียนสถานประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยส ารวจทุกกิจการหรือเฉพาะกิจการท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะ
ด าเนินการภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ประกอบการด าเนินงาน  

2.11.2.2.1.2 รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิดา้นส่ิงคุกคามในส่ิงแวดลอ้ม 
โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเก็บตวัอยา่งดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสัมภาษณ์ หรือใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ 

11.2.2.1.3 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นส่ิงคุกคามในส่ิงแวดลอ้ม
จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.11.2.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการร้องเรียนและความเดือดร้อนร าคาญ  
2.11.2.2.2.1 รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเร่ืองเหตุเดือดร้อน

ร าคาญท่่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ได้แก่ ขอ้มูลเก่ียวกับผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน สถานท่ีเกิดเหตุร าคาญ 
ช่วงเวลาการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญและประเภทเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

2.11.2.2.3 ขอ้มูลดา้นผลกระทบต่อสุขภาพ  
2.11.2.2.3.1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิด้าน

สุขภาพ เช่น ขอ้มูลการเก็บตวัอยา่งทางชีวภาพ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือขอ้มูลจากการใช้
แบบสอบถาม เป็นตน้ โดยสามารถสอบถามขอ้มูลดงักล่าวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆ หรือ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

2.11.2.3 การวิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูล และประเมินสถานการณ์ โดยการน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมหรือส ารวจมาจดัหมวดหมู่ วิเคราะห์ ประมวลผล ประเมินความเส่ียง 
และสรุปผลเพื่อใหท้ราบสภาพปัญหาในพื้นท่ีโดยใชห้ลกัระบาดวิทยา โดยพิจารณาประเด็นดงัน้ี  

2.11.2.3.1 ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงใหเ้ห็นระดบัอนัตราย สาเหตุของปัญหา
ส่ิงแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพ ของประชาชนในพื้นท่ี โดยน าข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ท าให้เห็น
แนวโนม้ของสภาพปัญหาในแต่ละช่วงเดือนและปี 
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2.11.2.3.2 ช่วงเวลาของสภาพปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีศึกษาแล้ว
พบวา่มกัเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด  

2.11.2.3.3 ความถี่ของสภาพปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
2.11.2.3.4 ความรุนแรงของปัญหาในช่วงเวลาต่างๆ  
2.11.2.3.5 กลุ่มประชาชนแยกตาม ช่วงอายุ เพศ กลุ่มประชาชนท่ีมีโรค

ประจ าตวัและพื้นท่ีท่ีไดรั้บปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
2.11.2.4 การจัดท ารายงาน และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ ผูบ้ริหาร

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประชาชน และผูป้ระกอบกิจการ  
2.11.2.5 การก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยการน าขอ้มูลจากการวิ เคราะห์

ไปประกอบการด าเนินงานป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหา ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาตอ้งด าเนินการในภาพรวม
ของการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 

2.11.2.5.1 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ  
2.11.2.5.1.1 การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานในพื้นท่ี  
2.11.2.5.1.2 การพฒันาระบบการเตือนภยัหรือระบบการรับแจง้

ขอ้ร้องเรียนในหลายรูปแบบ ใหเ้พียงพอและครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
2.11.2.5.1.3 การจัดเตรียมงบประมาณประจ าปีให้เพียงพอ

ส าหรับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกนัและการฟ้ืนฟูสภาพความเจ็บป่วยของประชาชน  
2.11.2.5.1.4 การผลิตส่ือขอ้มูลทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ให้

ความรู้ในการป้องกันตวัเองและการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และผูป้ระกอบ
กิจการ 

2. 11.2.5.1.5 การบงัคบัใชก้ฎหมาย การออกกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
หรือมาตรการด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อควบคุมผูป้ระกอบกิจการรวมทั้ง
ผูก้ระท าการก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญใดๆ  

2.11.2.5.2 การด าเนินการกบัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ  
2.11.2.5.2.1 การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการรู้สิทธิ

ช่องทางการร้องเรียน รวมทั้งการป้องกนัตนเองเบ้ืองตน้จากปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
2.11.2.5.2.2 การเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหป้ระชาชน

ไดท้ราบสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี  
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2.11.2.5.2.3 การจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ี
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ส าหรับแจกจ่ายกบัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบและมี
การแนะน าวิธีการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.11.2.5.3 การควบคุมส่ิงคุกคามหรือแหล่งก าเนิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
2.11.2.5.3.1 การก าหนดแผนการตรวจตราสถานประกอบกิจการ

ในพื้นท่ีทุกเดือน  
2.11.2.5.3.2 การปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบ

กิจการในพื้นท่ีใหไ้ดม้าตรฐาน นโยบายการซ่อมบ ารุง ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ระบบการผลิต
ใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่ใหก่้อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  

2.11.2.5.4 การก าหนดมาตรการทางกฎหมาย  
2.11.2.5.4.1 การก าหนดขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน มาตรการการควบคุม

แกไ้ขปัญหารวมทั้งการออกค าแนะน าต่างๆ  

จะเห็นไดว้่าการเฝ้าระวงัปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ มีความส าคญัและเป็นเคร่ืองมือท่ีท า
ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีสามารถก าหนดแผนการจัดการปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน และสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ปัญหาในแต่ละพื้นท่ี ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีจึงตอ้งท าความเขา้ใจ และศึกษาขั้นตอนและ
วิธีการของการเฝ้าระวงัปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญใหเ้ขา้ใจเพื่อสามารถน าองคค์วามรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 



 
 

 
 

บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้มในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ของหน่วยงานเทศบาลนครระยอง ไดก้ าหนด

กรอบแนวคิดตามภาพท่ี 3.1 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

กรณีศึกษาเหตุเดือดร้อนรำคาญ เทศบาลนครระยอง 

ศึกษากฎหมาย/ระเบียบในการจัดการ

ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

ทราบปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายในการ

จัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญของเทศบาลนครระยอง 

วิเคราะห์กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เก่ียวข้อง 

ศึกษานโยบายและการดำเนินงานในการ

จัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญของ

เทศบาลนครระยอง 

วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอแนะแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการปัญหา

เหตุเดือดร้อนรำคาญของเทศบาลนครระยอง 
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3.2 วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มในการจดัการปัญหา
เหตุเดือดร้อนร าคาญ: กรณีศึกษาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เทศบาลนครระยอง โดยเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้อง
กฎหมายท่ีใชใ้นการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ
หน่วยงานเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน จากนั้นวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการบงัคบัใช้
กฎหมายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญโดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis เพื่อน าขอ้มูลมา
เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญของเทศบาลนครระยอง 
 

3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็นขอ้มูลปฐม

ภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 

 3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดม้าจากบทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมาย

ล าดบัรองต่าง ๆ ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key information) โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อน

ร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีผูศึ้กษาได้มาจากเอกสารหนังสือ ต ารา บทความ 

รายงาน และเอกสารประกอบการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ คู่มือ

วิชาการเร่ืองระบบการจดัการเหตุร าคาญ สืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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3.4 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากบุคคล ดงัน้ี 

 3.4.1 ผูอ้  านวยการส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 3.4.2 ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

3.4.3 หวัหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

3.4.4 หวัหนา้งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

3.4.5 พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

รวมทั้งส้ิน 5 ท่าน ซ่ึงแต่ละท่านมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ

ของเทศบาลนครระยองและทราบขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

 

3.5 เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) เก่ียวกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง โดย

มีประเด็นสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 3.5.1 นโยบายของเทศบาลนครระยอง มีการระบุเร่ืองการจัดการปัญหาเหตุเดือนร้อน

ร าคาญในเขตเทศบาลนครระยอง อยา่งไร 

 3.5.2 ท่านเห็นว่าการน านโยบายของเทศบาลนครระยอง เร่ือง การจดัการปัญหาเหตุเดือน

ร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนคร ระยองไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือมีอุปสรรคหรือไม่ 

อยา่งไร 

 3.5.3 ท่านเห็นวา่นโยบายของเทศบาลนครระยองท่ีมีอยูทุ่กวนัน้ีสอดคลอ้งกบัมาตรการทาง

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัการ เหตุเดือดร้อนร าคาญหรือไม่ 

 3.5.4 ท่านเห็นวา่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญมีเน้ือหาสาระ หรือมี

มาตรการท่ีเหมาะสมแก่การ แกไ้ขปัญหาของเทศบาลนครระยองหรือไม่ อยา่งไร 

 3.5.5 ท่านเห็นวา่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญถูกบงัคบัใช ้

(enforcement) เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่ง มีประสิทธิภาพในเทศบาลนครระยองหรือไม่ มีอุปสรรค

หรือไม่ อยา่งไร 
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 3.5.6 ท่านเห็นวา่บุคลากรของเทศบาลนครระยอง ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการ จดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญเพียงพอหรือไม่ และสามารถแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 3.5.7 ท่านเห็นวา่ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

มีความเหมาะสมแลว้หรือไม่ 

 3.5.8 ท่านเห็นว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อการจดัการ

ปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญ ในเขตเทศบาลนครระยอง 

 3.5.9 ท่านเห็นว่าขั้นตอนในการจดัการปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนคร

ระยอง เป็นอยา่งไร เหมาะสม แลว้หรือไม่ 

 3.5.10 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผูศึ้กษาได้น าข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) ของผูท่ี้เก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

ทั้งหมด 5 ท่าน และเก็บขอ้มูลจากเอกสาร ขอ้มูลวิชาการ ขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ

จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ มาวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายในการ

จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญโดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค เพื่อน าขอ้มูลมาเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใช้กฎหมายในการ

จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง



 

 

 
 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 จากท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ: กรณีศึกษาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เทศบาลนครระยอง เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง มีดงัน้ี 

4.1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
4.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
4.4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบักฎหมายในการจดัการปัญหาเหตุ

เดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

 
4.1 กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครระยอง ด าเนินการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดย
อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงมอบหมายให้งานสุขาภิบาลและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บ  

 4.1.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีให้ความส าคญัในการ

คุม้ครองประชาชนดา้นสาธารณสุขส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น กิจการบางประเภทของผูป้ระกอบธุรกิจจึง

อาจถูกควบคุมในดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายฉบบัน้ี โดยเฉพาะกิจการท่ีอาจ

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอย การก าหนดสุขลกัษณะของอาคาร การก าหนดเหตุร าคาญท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยู่

อาศยัในบริเวณใกลเ้คียงหรือผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้น เป็นตน้ ซ่ึงจะใหอ้ านาจเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

และเจา้พนกังานสาธารณสุขในการปฏิบติังาน
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 กรณีของเหตุเดือดร้อนร าคาญ จึงตอ้งยดึบทบญัญติัมาตรา 25 ก าหนดไวว้า่ ในกรณีท่ีมี

เหตุอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผูอ้ยูอ่าศยับริเวณใกลเ้คียง หรือผูต้อ้งประสบกบัเหตุนั้น 

ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. แหล่งน ้ า ทางระบายน ้ า ท่ีอายน ้ า ส้วม หรือท่ีใส่มูล หรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึงอยู่ใน
ท าเลท่ีไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมกัหมมส่ิงของ มีการเททิ้งส่ิงใด เป็นเหตุให้มีกล่ิน
เหม็น หรือละอองเป็นพิษ หรือเป็น หรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความ
เส่ือม หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

2. การเล้ียงสัตวใ์นท่ี หรือวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควร จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือม หรืออาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

3. อาคาร อนัเป็นท่ีอยู่ของคน หรือสัตว์ โรงงาน หรือสถานท่ีประกอบการใด ไม่มีการ
ระบายอากาศ การระบายน ้ า การก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการ
ควบคุม ให้ปราศจากกล่ินเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุให้เส่ือม หรืออาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

4. การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่ นละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เส่ือม หรืออาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

5. เหตุอ่ืนใด ท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจนุเบกษา 
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ภาพท่ี 4.1 ลกัษณะเหตุร าคาญ 
ท่ีมา : งานสถานประกอบการและเหตุร าคาญ เทศบาลนครระยอง,2550 

การด าเนินงานตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ ใช้มาตรา 25 เป็นหลกัในการวินิจฉัย ท่ี

ส าคญัคือ ตอ้งบ่งช้ีไดว้่า การกระท าดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้

ในการวินิจฉัยจึงจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัองค์ความรู้ ทางด้านการสาธารณสุข การสุขาภิบาล และการ
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อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในขณะท่ียงัไม่มีหลกัฐานมาตรฐาน หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถช้ีวดัได้อย่าง

ชดัเจน ว่ากรณีใดเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยสภาพจึงเป็นดุลพินิจของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

นกัวิชาการสุขาภิบาล นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม และนกัวิชาการสาธารณสุข จะตอ้งร่วมกนัพิจารณา

ก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐาน หรือแนวทางการวินิจฉยั หรือหาเคร่ืองมือในการตรวจสอบปัญหาเหตุ

เดือดร้อนร าคาญท่ีชดัเจนต่อไป เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองประชาชน และปฏิบติัการให้เป็นไป

ตามกฎหมายไดง้่ายขึ้น แต่ในทางปฏิบติัมกัเกิดปัญหาจากการใช้ดุลยพินิจของเจา้พนกังานท่ีลงไป

ตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าพนักงานส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีการประสานหน่วยงานสนับสนุน เช่น 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เข้าร่วม

ตรวจสอบเหตุและให้ค  าแนะน าในการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ดังนั้นในการตรวจสอบเหตุ

เดือดร้อนร าคาญเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งมีการพูดคุยกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และน าประกาศท่ีเก่ียวกบั

ค่ามาตฐานเหตุร าคาญต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์เหตุดือดร้อนร าคาญ เช่น ค่าเสียงดังรบกวน 

เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับไดข้องผู ้

ร้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน 

4.1.2 เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เร่ือง การควบคุมการเลีย้งสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 

2563 

เทศบัญญัติน้ีเป็นการควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษา

สภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของประชาชน หรือป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคท่ี

เกิดจากสัตว ์ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ ดงัน้ี 

4.1.2.1 หมวด 3 การเล้ียงหรือปล่อยสัตวป์ระเภท 2 ส่วนท่ี 3 การเล้ียงหรือปล่อย

สุนัขหรือแมว ขอ้ 14 (6) ควบคุมดูแลสุนัขหรือแมวมิให้ก่ออนัตรายหรือเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่

ผูอ่ื้นหรือใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  

4.1.2.2 หมวด 3 การเล้ียงหรือปล่อยสัตวป์ระเภท 2 ส่วนท่ี 3 การเล้ียงหรือปล่อย

สุนขัหรือแมว ขอ้ 14 (7) รักษาสถานท่ีเล้ียงสุนขัหรือแมวให้สะอาดอยูเ่สมอ จดัเก็บส่ิงปฏิกูลใหถู้ก

สุขลกัษณะเป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นท่ีสะสมหมกัหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูท่ี้อยู่บริเวณ

ใกลเ้คียง 
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4.1.2.3 หมวด 3 การเล้ียงหรือปล่อยสัตวป์ระเภท 2 ส่วนท่ี 3 การเล้ียงหรือปล่อย

สุนัขหรือแมว ข้อ 14 (9) เม่ือสุนัขหรือแมวตาย เจ้าของต้องก าจัดซากสุนัขหรือแมวให้ถูก

สุขลกัษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งน้ี โดยวิธีท่ีไม่ก่อเหตุ

ร าคาญและไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเป้ือนของแหล่งน ้ า เวน้แต่สุนัขตายเน่ืองจากป่วยเป็นโรค

ระบาด ตอ้งแจง้หน่วยรับจดทะเบียนสุนขัและแมวทนัที และตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี 

4.1.2.4 หมวด 5 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอ้ 23 กรณีการเล้ียงสัตว์

ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผูอ่ื้น ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้

เจ้าของสัตว์หรือผูค้รอบครองสถานท่ีเล้ียงสัตว์ ระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควร และถา้

เห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมิ

ใหมี้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไวใ้นค าสั่งนั้น 

4.1.2.5 หมวด 7 บทเฉพาะกาล ขอ้ 26 ผูใ้ดเล้ียงสัตวท่ี์มีจ านวนไม่เป็นไปตามเทศ

บญัญติัน้ี ก่อนท่ีเทศบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้เล้ียงสัตวด์งักล่าวไปจนกว่าจะเสียชีวิต แต่ถา้หากเล้ียง

สัตว์ดังกล่าวก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผูซ่ึ้งได้รับแต่งตั้งจากเจ้า

พนกังานทอ้งถ่ินจะเขา้ไปด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั 

 ในการบงัคบัใช้เทศบญัญติัเทศบาลนครระยอง เร่ือง การควบคุมการเ ล้ียงสัตวห์รือปล่อย

สัตว ์พ.ศ. 2563 พบวา่ ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงสัตวย์งัคงมีจ านวนมาก ไม่

ว่าจะเป็นการเก็บส่ิงปฏิกูลของสัตวเ์ล้ียง กล่ินหรือเสียงจากการเล้ียงสัตว ์ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเกิดจาก

การท่ีผูเ้ล้ียงสัตวไ์ม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ีโดยอา้งว่าไม่ทราบว่าเทศบญัญติัมีการบงัคบั

ใชแ้ลว้ หรือทราบแต่ไม่เกรงกลวัในบทลงโทษท่ีมีค่าปรับไม่แพง  

4.1.3 เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เร่ือง การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2563 

เทศบญัญติัน้ีเป็นการควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก โรคชิกุนกุนยาหรือโรคไขป้วดขอ้ โรคไขซิ้กา้ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

เหตุเดือดร้อนร าคาญ ดงัน้ี 

 4.1.3.1 ขอ้ 5 อาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีภาชนะหรือเศษวสัดุท่ีมีน ้ าขงั เป็นเหตุให้

เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลายถือวา่เป็นเหตุร าคาญ 
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ในการบงัคบัใช้เทศบญัญติัเทศบาลนครระยอง เร่ือง การควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย 

พ.ศ. 2563 พบวา่ ไม่พบปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย 

ซ่ึงการด าเนินงานควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย เทศบาลนครระยองด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง

ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ภายในครัวเรือน การฉีดพ่นสารเคมีก าจดัยุงภายใน

ชุมชน การรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์/ให้ความรู้โรคไขเ้ลือดออก ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ

ดูแลสภาพแวดลอ้มภายในท่ีอยูอ่าศยั ภายในชุมชนเพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย ส่งผลใหไ้ม่

พบปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

4.1.4 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เร่ืองการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 

2540  

เทศบญัญติัน้ีเป็นการควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และถูกสุขลกัษณะของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารรวมทั้งสุขวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงมี

เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ ดงัน้ี 

  4.1.4.1 ขอ้ 6 การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยตอ้ง

ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี (10) หา้มใชเ้คร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยเุทป หรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใด ท่ี

ก่อใหเ้กิดเสียงดงั จนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น 

  4.1.4.2 ขอ้ 8 การเร่ขายสินคา้ ในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่าย

ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี (4) ในขณะท่ีเร่ขายสินคา้ ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่ง

เสียงดงัจนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น 

  4.1.4.3 ขอ้ 25 เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 และเทศบญัญติัน้ีให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินและพนกังานเจา้หนา้ท่ี มีอ านาจดงัน้ี (5) เก็บหรือน า

สินคา้หรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลกัษณะหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคารหรือ

สถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตวัอย่างในการตรวจสอบความจ าเป็นไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ใชร้าคา 

 ในการบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เร่ืองการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2540 พบว่า เหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีเกิดจากการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะมีจ านวนไม่มาก เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีเทศกิจของเทศบาลนครระยองมีการออกตรวจความ
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เรียบร้อยในพื้นท่ีสาธารณะเป็นประจ า และผูค้า้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของสุขลกัษณะ ความ

สะอาด ส่งผลใหไ้ม่พบปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 

4.2 ข้ันตอนการด าเนินงานตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 เทศบาลนครระยองมอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม ด าเนินการ
ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดงัน้ี 
  4.2.1 การแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญผ่านช่องทางต่างๆของเทศบาลนครระยอง 
ไดแ้ก่ การเขียนค าร้องท่ีส านกังานเทศบาลนครระยอง/ศูนยด์ ารงธรรม การแจง้ทางโทรศพัท ์ทาง
อีเมลล ์ทางเวป็ไซต ์ทางLine@เรารักนครระยอง และทางFacebook เทศบาลนครระยอง 
  4.2.2 เจ้าหน้าท่ีรับค าร้อง และผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
มอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ ภายใน 1-2 วนัท าการ 
  4.2.3 เจา้หน้าท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงพร้อมให้ค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากไดรั้บ
มอบหมาย 
  4.2.4 เจา้หนา้ท่ีรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบหรือมีค าสั่งระงบัเหตุร าคาญ  
  4.2.5 เจา้หนา้ท่ีด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ การแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  4.2.6 เจา้หน้าท่ีแจง้ผลการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูร้้องทราบ โดยหนังสือ 
โทรศพัท ์หรือวาจา แลว้แต่กรณี 
  จากการด าเนินงานในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนคร
ระยอง พบว่า ขั้นตอนการด าเนินงานมีความเหมาะสมในเร่ืองของช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ซ่ึง
ท าใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการแจง้เหตุ แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือในการตรวจสอบเหตุเดือดร้อน
ร าคาญในบางคร้ังตอ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานราชการอ่ืน เพื่อร่วมกนัตรวจสอบขอ้เท็จจริง
และใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงอาจจะตอ้งใชเ้วลานานในการหาเวลาท่ีตรงกนั (อาจจะเกิน 
3 วนัท าการ) ท าให้ไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ในกรณีท่ีมีระบบอุปถมัภเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งก็ท าให้
เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถออกค าสั่งระงบัเหตุได้ ซ่ึงท าให้การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญไม่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีในการแจ้งผลการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูร้้องทราบ ผูร้้องไม่
ยอมรับผลการแกไ้ข ก็ท าให้ไม่สามารถยุติขอ้ร้องเรียนได ้แมว้่าผูถู้กร้องจะด าเนินการแกไ้ขแลว้ก็
ตาม 
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4.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 4.3.1 นโยบายเร่ืองการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยอง  

  ผูบ้ริหารของเทศบาลนครระยองน าโดยท่านนายกวิชิต ศรีชลา ไดมี้นโยบาย “นคร
ระยองยุคใหม่ หัวใจคือประชาชน” ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพิ่มช่องทางการรับแจง้เหตุเดือดร้อนร าคาญ แกไ้ข
ปัญหาอย่างรวดเร็ว(ภายใน 3 วนัท าการ) และมีการควบคุมสถานประกอบการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ซ่ึง
มอบหมายหน้าท่ีให้งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

 4.3.2 ประสิทธิภาพ/อุปสรรคในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

  ในการด าเนินงานจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง มีการ
มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน แต่ยงัขาดประสิทธิภาพในการบังคบัใช้กฎหมาย มีระบบ
อุปถมัภ์เขา้มาเก่ียวขอ้งเน่ืองจากเป็นระบบนักการเมืองทอ้งถ่ิน รวมถึงการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
อาจจะตอ้งมีการประสานงานกบัหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความยุ่งยากในด าเนินงาน เกิดการผลกั
ภาระความรับผิดชอบ นอกจากน้ีการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีไม่ชัดเจนก็เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานดว้ย 

 4.3.3 ความสอดคล้องของนโยบายและกฎหมายว่าด้วยการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 

  นโยบายของเทศบาลนครระยองและกฎหมายมีความสอดคลอ้งกันในเร่ืองของ
การมอบหมายหนา้ท่ีปฏิบติังานและกระบวนการด าเนินงานเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

 4.3.4 ความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญในการ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลนครระยอง 

  ความไม่ชดัเจนของกฎหมายว่าดว้ยการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ท าให้
เกิดการตีความท่ีต่างกันออกไป เน้ือหากฎหมายบางส่วนไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง แก้ไข
ปัญหาท่ีต้นเหตุไม่ได้ และไม่ได้ให้อ านาจส่วนราชการท้องถ่ินในการด าเนินการ ในบางคร้ัง
เจา้หนา้ท่ีตอ้งสอบถามศูนยบ์ริหารกฎหมายของกรมอนามยั เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการปฏิบติั
และไม่ขดัต่อกฎหมาย  
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 4.3.5 ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

  การบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญยงัไม่มีประสิทธิภาพ
ในการจดัการ ไม่สามารถบงัคบัใชเ้สมอไป ในบางกรณีตอ้งน าหลกัรัฐศาสตร์เขา้มาเจรจาไกล่เกล่ีย 
เน่ืองจากประชาชนบางกลุ่มไม่มีความรู้ในทางกฎหมาย นอกจากน้ีในการจัดการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญต้องมีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและน ากฎหมายหลายๆฉบับเขา้มา
เก่ียวขอ้งดว้ย 

 4.3.6 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 

  บุคลากรของเทศบาลนครระยองท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ มีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน แต่อาจจะยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
เน่ืองจากเทศบาลนครระยองเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ จึงมีปัญหาค่อนขา้งเยอะ ในการจดัการปัญหา
เหตุเดือดร้อนร าคาญตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการท างาน ดงันั้นบุคลากรท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพจึงไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน 

 4.3.7 ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 เทศบาลนครระยองมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญหลากหลายช่องทางเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ การเขียนค าร้องท่ีส านกังานเทศบาลนครระยอง/ศูนยด์ ารง
ธรรม การแจง้ทางโทรศพัท ์ทางอีเมลล ์ทางเวป็ไซต ์ทางLine@เรารักนครระยอง และทางFacebook 
เทศบาลนครระยอง ซ่ึงมีความเหมาะสมแลว้ 

 4.3.8 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 

 ในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
  - นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
  - บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  - บทลงโทษ 
  - ระบบอุปถมัภ ์
  - การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  - ความร่วมมือของผูป้ระกอบการ 
  - ประชาชนในพื้นท่ี 
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 4.3.9 ความเหมาะสมของข้ันตอนการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนคร
ระยอง 

  ขั้นตอนการด าเนินงานจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยองมี
ความเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีของเทศบาลนครระยอง ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 4.3.10 ข้อเสนอแนะ 

  ในการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยองนั้น 
นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินถือว่าส าคญัต่อการด าเนินงาน อีกทั้งตอ้งไม่ขดักบัหลกักฎหมาย การ
จดัการเหตุเดือดร าคาญเป็นภารกิจของราชการส่วนทอ้งถ่ิน แต่ในความเป็นจริงตอ้งมีการด าเนินการ
ร่วมกบัหน่วยงานราชการอ่ืนๆด้วย เน่ืองจากราชการส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญ ขาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง นอกจากน้ีการแกไ้ขปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญตอ้งอาศยัหลกันิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เขา้ดว้ยกนั ตอ้งมีการเจราไกล่เกล่ียเพื่อยุติ
ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้น และหากประชาชนเคารพสิทธิกนัและกนั เคารพกฎหมาย อยูด่ว้ยกนัอยา่งถอ้ย
ทีถอ้ยอาศยั เหตุเดือดร้อนร าคาญต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น   

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับกฎหมายในการจัดการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

 จากการศึกษากฎหมาย/ระเบียบในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญและนโยบายใน

การด าเนินงานจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบักฎหมายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาล

นครระยองดว้ยเคร่ืองมือ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการ

จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง ดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ SWOT Analysis 

Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน 
1. ผูบ้ริหารของเทศบาลนครระยองมี
นโยบายในการแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอยา่งรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 

1. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ 
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2. มีบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการ
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญโดยตรง 
3. เทศบาลนครระยองมีช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญหลากหลาย
ช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการแจง้เหตุ 
4. ในการด าเนินงานมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ท่ีชดัเจนเหมาะสมกบับริบทพื้นท่ี ท าให้
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. ขาดแคลนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการตรวจ
วิเคราะห์เหตุเดือดร้อนร าคาญ 
3. งบประมาณไม่เพียงพอในการจดัซ้ือเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ในการตรวจวิเคราะห์เหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 
4. ขาดการติดต่อประสานงานท่ีดีระหวา่งส านกั/
กองต่างๆภายในเทศบาลนครระยอง  

Opportunity โอกาส Threat อุปสรรค 
1.  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ใหอ้ านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 
2. มีหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค สนบัสนุนองคค์วามรู้ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ในการตรวจสอบเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ  
3. ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองระยองมี
ความเขม้แขง็และช่วยเฝ้าระวงัการเกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญภายในชุมชน 

1. บทลงโทษนอ้ยเกินไป ท าใหผู้ก้ระท าผิดไม่
เกรงกลวั 
2. ผูร้้องแจง้รายละเอียดการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญไม่ชดัเจน ท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ไดต้รงจุด  
3. การแจง้เหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นการกลัน่
แกลง้กนั เม่ือตรวจสอบขอ้เท็จจริงจึงไม่พบเหตุ 
4. ระบบอุปถมัภ(์นกัการเมืองทอ้งถ่ิน) ท าใหไ้ม่
สามารถด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได ้
5. ผูร้้องไม่ยอมรับค าแนะน าของเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 
6. ผูร้้องไม่ยอมรับการแกไ้ขของผูถู้กร้อง แมว้า่
จะแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแลว้ก็ตาม 

 



 

 

 
 

บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การบงัคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมในการจัดการ
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ: กรณีศึกษาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เทศบาลนครระยอง เพื่อศึกษาแนวคิด 
หลกัการ และทฤษฎีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีน า
แนวคิดในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเทศบาลนครระยอง และเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบงัคบัใช้กฎหมายในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนคร
ระยอง ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 5.1.1 กฎหมายและนโยบายท่ีน าแนวคิดในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ
เทศบาลนครระยอง 

  กฎหมายท่ีเป็นหลกัในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนคร
ระยอง คือพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงให้อ านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การด าเนินงานภายในเขตพื้นท่ี ในส่วนของเทศบาลนครระยองไดด้ าเนินงานการจดัการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญตามพ.ร.บ.ดังกล่าว และมีการออกเทศบญัญัติเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจัดการ
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น เทศบญัญติัเทศบาลนครระยอง เร่ือง การควบคุมการเล้ียงสัตวห์รือ
ปล่อยสัตว ์พ.ศ. 2563  
  นอกจากกฎหมายท่ีใหอ้ านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการแลว้ ผูบ้ริหาร
ของเทศบาลนครระยองยงัมีนโยบายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชนอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม ส านัก
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มปฏิบติังานตามระบบ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีเทศบาล
นครระยองมีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนอยู่หลายช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
และมีการแจง้ผลการตรวจสอบ/การแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูร้้องทราบ
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5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ
เทศบาลนครระยอง 

  การบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยเหตุเดือดร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยองมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจดัการปัญหาเดือดร้อนร าคาญในระดบัดี เจา้หนา้ท่ีในงานสุขาภิบาล
และอนามยัส่ิงแวดลอ้มเป็นงานหลกัในการแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญแต่ยงัคงตอ้งมีการ
ประสานหน่วยงานอ่ืนในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สนบัสนุนองคค์วามรู้และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงอาจ
ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ รวมทั้งประชาชนท่ีแจง้เหตุเดือดร้อนร าคาญ
ไม่ชดัเจน มีการทะเลาะเบาะแวง้กนั กลัน่แกลง้กนั ไม่เกรงกลวับทลงโทษทางกฎหมาย ไม่ยอมรับ
ค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีและไม่ยอมรับผลการแก้ไขปัญหาแมว้่าจะแกไ้ขให้เป็นไปตามกฎหมาย
แลว้ก็ตาม นอกจากน้ีปัญหาในเร่ืองระบบอุปถมัภ์ของนักการเมืองทอ้งถ่ินก็เป็นอุปสรรคในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญอีกดว้ย 

 5.1.3 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

  จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริหารของเทศบาลนครระยองมีนโยบายและให้ความส าคญั
ในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญให้กบัประชาชน มีขั้นตอนการด าเนินงานจดัการปัญหา
เหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีชดัเจน มีเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและใหค้  าแนะน าในการแกไ้ข
เหตุเดือดร้อนร าคาญ เพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ
เทศบาลนครระยองมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น จึงมีแนวทางดงัน้ี 
  5.1.3.1 ทบทวนตวับทกฎหมาย ระเบียบ เทศบญัญติัให้มีความทนัสมยั เหมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น การเพิ่มบทลงโทษ เป็นตน้ พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ
และถือปฏิบติั 
  5.1.3.2 เพิ่มงบประมาณเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับตรวจวิเคราะห์
เหตุเดือดร้อนร าคาญ จะช่วยลดขั้นตอนในการประสานหน่วยงานท่ีสนบัสนุนเคร่ืองมือ 
  5.1.3.3 อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องการจัดการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญแก่เจา้หน้าท่ี เช่น ระเบียบกฎหมายท่ีเป็นปัจจุบนั เทคนิคการใช้เคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นตน้ เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และสามารถให้ค  าแนะน าท่ีแกไ้ข
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  5.1.3.4 ประชาชนตอ้งแจง้ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญอย่างชดัเจน ปราศจากอคติ
และปัญหาส่วนตวั และตอ้งเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงจะท าให้ลดปัญหา
เหตุเดือดร้อนร าคาญท่ีเกิดขึ้นได ้
  5.1.3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากจะช่วยใหชุ้มชนมีความเขม้แข็ง
แลว้ ยงัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง
ดว้ย 

 5.1.4 ประโยชน์จากการศึกษา 

  จากการศึกษาการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ กรณีศึกษา เหตุเดือดร้อนร าคาญเทศบาลนครระยอง มีประโยชน์จากการศึกษา ดงัน้ี 
  5.1.4.1 ท าให้ทราบแนวคิด หลกัการและทฤษฎีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 
  5.1.4.2 ท าให้ทราบกฎหมายและนโยบายท่ีน าแนวคิดในการจัดการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 
  5.1.4.3 ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดลอ้มใน
การจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 
  5.1.4.4 ไดแ้นวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มใน
การจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

 5.1.5 การด าเนินการต่อไปในอนาคต 

  ส าหรับการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญของเทศบาลนครระยองในอนาคตควรมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
  5.1.5.1 ตอ้งมีการทบทวนเทศบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแม่บทและปรับปรุง
ให้มีความทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั จากนั้นตอ้งประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่างๆ 
เช่น การประกาศผ่านเสียงตามสาย การติดประกาศในท่ีท าการชุมชน การประกาศผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เป็นตน้ เพื่อใหป้ระชาชนทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
  5.1.5.2 ในการเก็บขอ้มูลสถิติเร่ืองร้องเรียน ตอ้งน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน และน าขอ้มูลไปวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถดัไป
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดียิง่ขึ้น 
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  5.1.5.3 จดัให้มีการศึกษาดูงานในเร่ืองการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กบัการจดัการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

  5.2.1.1 เทศบาลนครระยองต้องมีการทบทวน ปรังปรุงขั้นตอนการด าเนินการ
จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญอย่างสม ่าเสมอทุกปี โดยน าขอ้มูลสถิติเร่ืองร้องเรียนมาวิเคราะห์ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานในปีถดัไปมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
  5.2.1.2 เทศบาลนครระยองจดัให้มีการประชุม ช้ีแจง แนวทางการด าเนินงานใน
เร่ืองด าเนินการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่บุคลากรของเทศบาลนครระยองทราบโดยทัว่
กัน เพื่อให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มิใช่เป็นเพียงภารกิจของส านักสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่เป็นภารกิจของทุกหน่วยงานในเทศบาลนครระยอง 
  5.2.1.3 ส่งเสริมใหชุ้มชน ประชาชน กลุ่มแม่บา้น กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ เขา้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวงัเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และการร่วมใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละพื้นท่ีจะมีบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกัน ซ่ึงบริบทท่ีต่างกันน้ีท าให้ลกัษณะปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญแตกต่างกัน
ออกไป ถา้เป็นชุมชนเมืองมกัจะพบปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเกิดจากการ
ประกอบกิจการ ตอ้งประสานหน่วยงานอ่ืนในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ในบางคร้ังก็ไม่ยอมรับผล
การแกไ้ขแมจ้ะถูกตอ้งตามกฎหมายก็ตาม ส่วนชุมชนชนบทมกัจะพบปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ
นอ้ยกว่า สามารถเจรจาไกล่เกล่ียไดง้่ายและยุติเร่ืองไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องมีการทบทวนเทศบญัญัติอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และอาจมีการท างานร่วมกนักบัชุมชนในพื้นท่ี หากชุมชนมีความ
เขม้แขง็ก็จะยิง่ช่วยใหก้ารจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไป 

  5.2.3.1 ศึกษากฎหมายอ่ืนๆเพิ่มเติม เพราะอาจจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญไดดี้ยิง่ขึ้น  

5.2.3.2 ศึกษาเปรียบเทียบกับการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมในการจัดการ
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั  

5.2.3.3 ศึกษาในเชิงปริมาณร่วมดว้ย เช่น ความพึงพอใจในการจดัการปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ทศันคติในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นตน้ ซ่ึงการน าขอ้มูลเชิง
ปริมาณไปวิเคราะห์ร่วมดว้ย จะช่วยให้การจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 2. เพื่อศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีน าแนวคิดในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ
เทศบาลนครระยอง 
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเทศบาลนคร
ระยอง  
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการปัญหา

เหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์..............................................................ต าแหน่ง...................................................... 

วนัท่ีสัมภาษณ์....................................................................เวลา.......................................................... 

ค าถามในการสัมภาษณ์ 

1. นโยบายของเทศบาลนครระยอง มีการระบุเร่ืองการจดัการปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญในเขต

เทศบาลนครระยอง อยา่งไร 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ท่านเห็นว่าการน านโยบายของเทศบาลนครระยอง เร่ือง การจดัการปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญใน

เขตเทศบาลนครระยองไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือมีอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 



61 
 
3. ท่านเห็นวา่นโยบายของเทศบาลนครระยองท่ีมีอยูทุ่กวนัน้ี สอดคลอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายวา่

ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือไม่ 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ท่านเห็นวา่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญมีเน้ือหาสาระ หรือมีมาตรการท่ี

เหมาะสมแก่การแกไ้ขปัญหาของเทศบาลนครระยองหรือไม่ อยา่งไร 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

5. ท่านเห็นวา่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญถูกบงัคบัใช ้(enforcement) เพื่อแกไ้ข

ปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพในเทศบาลนครระยองหรือไม่ มีอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ท่านเห็นวา่บุคลากรของเทศบาลนครระยอง ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย

วา่ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญเพียงพอหรือไม่ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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7. ท่านเห็นว่าช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง มีความ

เหมาะสมแลว้หรือไม่ 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ท่านเห็นวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อการจดัการปัญหาเหตุ

เดือนร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยอง 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ท่านเห็นวา่ขั้นตอนในการจดัการปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยอง เป็น

อยา่งไร เหมาะสมแลว้หรือไม่ 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ตอบ..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

จากเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้

ข้อมูลหลัก (Key Informants) มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของ

เทศบาลนครระยองและทราบขอ้มูลเป็นอยา่งดี โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

 

ประเด็นท่ี 1 : นโยบายของเทศบาลนครระยอง มีการระบุเร่ืองการจัดการปัญหาเหตุเดือนร้อน

ร าคาญในเขตเทศบาลนครระยอง อยา่งไร 

 ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…นายวิชิต ศรีชลา 

นายกเทศมนตรี ไดม้อบนโยบายโดยให้ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มด าเนินการจดัการปัญหา

เหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  ซ่ึงงานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้มเป็นงานหลกัในการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…นายกเทศมนตรี

นครระยองมีมีนโยบายในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมอบหมายงาน

สุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้มพร้อมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมตรวจสอบขอ้เท็จจริงพร้อมให้

ค  าแนะน า และรายงานผลแก่ผูบ้งัคบับญัชาทราบ...” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…ผูบ้ริหารเทศบาล

นครระยองไดมี้นโยบายในดา้นของการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยมีนโยบายในการ

สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของเจ้าหน้ าท่ี ในการ

ควบคุมและติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
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สุขภาพ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน  การเพิ่มช่องทางในการแจง้

เร่ืองร้องเรียนและความรวดเร็วในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ภายใต้

นโยบาย "นครระยองยคุใหม่หวัใจคือประชาชน...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…เทศบาลนคร

ระยอง มีการมอบหมายให้ส านักสาธารณสุขฯ รับผิดชอบการจดัการเหตุร าคาญ ตามพ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และส านกัสาธารณสุขฯ จะมีแนวทางในการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดย

ให้ด าเนินการภายใน 3 วนัท าการหลงัจากได้รับค าแนะน า และตอ้งตอบกลบัผูร้้องผ่านช่องทาง

ต่างๆ...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…เทศบาลนคร

ระยอง มีการมอบหมายให้ส านักสาธารณสุขฯ รับผิดชอบการจดัการเหตุร าคาญ ตามพ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 และส านกัสาธารณสุขฯ จะมีแนวทางในการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ โดย

ให้ด าเนินการภายใน 3 วนัท าการหลงัจากได้รับค าแนะน า และตอ้งตอบกลบัผูร้้องผ่านช่องทาง

ต่างๆ...” 

ประเด็นท่ี 2 : ท่านเห็นว่าการน านโยบายของเทศบาลนครระยอง เร่ือง การจัดการปัญหาเหตุ

เดือดร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยองไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือมีอุปสรรคหรือไม่ 

อยา่งไร 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…ภารกิจในการ

จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญไดม้อบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้มปฏิบติั ซ่ึง

มีเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนร าคาญโดยเฉพาะ แต่ในทางปฏิบติัตอ้งมีการด าเนินงาน

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด...” 
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 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญสามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงและให้ค  าแนะน า

ในการปรับปรุงแก้ไขได้ดี ในบางกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะประสานหน่วยงาน

ราชการอ่ืนร่วมตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเพิ่มเติม ส าหรับอุปสรรคในการจดัการเหตุเดือดร้อน

ร าคาญคือการประสานงานกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ระบบอุปถมัภ์ต่างๆ และการบงัคบัใช้กฎหมาย 

...” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…ในการด าเนินงาน

แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ เทศบาลนครระยองได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

อย่างชดัเจน โดยในการปฏิบติังานยงัขาดประสิทธิภาพในเร่ืองของการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีจริงจงั  

เน่ืองจากมีองค์ประกอบต่างๆท่ีท าให้ไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้โดยตรง เช่น ปัญหาการ

ทะเลาะเบาะแวง้ส่วนตวัของผูร้้องและผูถู้กร้อง ปัญหาระบบอุปถมัภ ์ เป็นตน้...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “…เจา้หนา้ท่ีสามารถ

ปฏิบติัไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่ในบา้งกรณีท่ีมีการท างานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัหลายส่วนงานหรือ

กฎ ระเบียบ หลายฉบบั การด าเนินงานจะมีความยุ่งยาก สับสน การผลกัภาระความรับผิดชอบ 

บางคร้ังอาจเกิดจากการเขียนค าร้องท่ีไม่ชดัเจน เอาผลกระทบมาเป็นหวัขอ้หลกั ท าใหไ้ม่ไดไ้ปแกท่ี้

ตน้เหตุ...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “…การปฏิบติังานใน

ส่วนของราชการทอ้งถ่ินมกัมีระบบอุปถมัภ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเหตุเดือดร้อนร าคาญ...” 
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ประเด็นท่ี 3 : ท่านเห็นวา่นโยบายของเทศบาลนครระยองท่ีมีอยูทุ่กวนัน้ี สอดคลอ้งกบัมาตรการทาง

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือไม่ 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…นโยบายการ

จดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญมีความสอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมาย มีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน รวด

เร็ว...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…นโยบายในการ

ท างานของเทศบาลนครระยอง มีความสอดคลอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายว่าดว้ยการจดัการเหตุ

เดือดร้อนร าคาญ ซ่ึงท าใหก้ารท างานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง ไม่ขดัต่อกฎหมาย ...” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…นโยบายในการ

แกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง และมาตรการทางกฎหมายในการจดัการ

ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น มีความสอดคลอ้งกนั...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…การด าเนินงาน

ของเทศบาลนครระยอง มีการด าเนินงานภายใตก้รอบ ระเบียบ กฎหมาย ท่ีมอบอ านาจมาให ้และจะ

มีการมอบหมาย หน้าท่ีความรับผิดชอบไปให้แต่ละส่วนงาน มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ ง หรือ

มอบหมายงานท่ีชดัเจน...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 
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 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…นโยบายของ

เทศบาลนครระยองมีความสอดคลอ้งกบักฎหมายเหตุเดือดร้อนร าคาญ...” 

ประเด็นท่ี 4 : ท่านเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญมีเน้ือหาสาระ หรือมี

มาตรการท่ีเหมาะสมแก่การแกไ้ขปัญหาของเทศบาลนครระยองหรือไม่ อยา่งไร 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “…เน้ือหาในกฎหมาย

วา่ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ ยงัพบความไม่ครอบคลุมกบัทุกบริบทแต่ละทอ้งท่ี ซ่ึงในแต่

ละอปท.ก็ตอ้งมีการออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกนั ในการปฏิบติังานจริงของ

เทศบาลนครระยอง มาตรการบางอย่างก็ไม่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหรือยุติ

เหตุเดือดร้อนร าคาญได ้...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “…การท่ีกฎหมายได้

ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชนนั้น บางคร้ัง

เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินก็ไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้ การตีความกฎหมายท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่งผลให้เกิด

ปัญหาในการด าเนินงาน...” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…เน้ือหาสาระ

ทางด้านกฎหมาย ส าหรับใช้ในการด าเนินการด้านการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ บาง

มาตรการ มีความยุง่ยากในการน าไปปฏิบติัหรือบงัคบัใช ้เช่น การออกค าสั่งใหห้ยดุประกอบกิจการ

เพื่อแก้ไขปัญหา ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้ นผูป้ระกอบการอาจจะไม่สามารถหยุดประกอบกิจการ 

เน่ืองจาก มีผลในด้านของการลงทุนหรือต้นทุน หรือบางปัญหามีความเก่ียวขอ้งของกฎหมาย 

หลายๆฉบบั  กฎหมายบางฉบบั ทอ้งถ่ินไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดเ้อง...” 
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ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “…บางหวัขอ้มีเน้ือหา

หรือขอบเขตท่ีกวา้งมาก ขึ้นอยู่กบัการตีความในแต่ละบทความ และความชดัเจนในแต่ละขอ้ท าให้

บางคร้ังก็ไม่สามารถเอาไปปฏิบติัไดจ้ริง เจา้หนา้ท่ียงัตอ้งมีการปรึกษา ขอค าแนะน ากบัศูนยบ์ริหาร

กฎหมาย ก่อนน าไปปฏิบติัจริง...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…เน้ือหาใน

กฎหมายว่าดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญไม่ชดัเจนในบางเร่ือง เจา้หนา้ท่ีตีความแตกต่างกนั

ออกไป ในการท างานก็มีความกงัวล กลวัขดัต่อกฎหมาย แต่ในบางเน้ือหาก็มีความเหมาะสมดีแลว้ 

สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง...” 

ประเด็นท่ี 5 : ท่านเห็นวา่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญถูกบงัคบัใช ้(enforcement) 

เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพในเทศบาลนครระยองหรือไม่ มีอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “….ในการจดัการ

ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยองไดมี้การน ากฎหมายมาบงัคบัใช้  ซ่ึงผลลพัธ์ท่ี

เกิดขึ้นมีทั้งดีและไม่ดี หากประชาชนผูถู้กร้องเรียนยอมรับและแกไ้ขก็ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมี

ประสิทธิภาพ นอกจากจะใชก้ฎหมายแลว้ยงัตอ้งมีการเจรจาพูดคุยกนัเพื่อยุติเหตุเดือดร้อนร าคาญ

ดว้ย...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…การบงัคบัใช้

กฎหมายของเทศบาลนครระยองอาจจะยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร บางคร้ังการใชก้ฎหมายอย่าง

เดียวไม่สามารถแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญได ้ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการ...” 
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ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…การบงัคบัใชด้า้น

การจดัการปัญหาเหตุร าคาญไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดโ้ดยตรงเสมอไป มีความจ าเป็นตอ้งใช้วิธีการ

ไกล่เกล่ียเป็นส่วนใหญ่ และอีกประการหน่ึงบางเหตุการณ์ ก็มีความจ าเป็นตอ้งใช้กฎหมายหรือ

หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ มาร่วมด าเนินการ...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…บางกรณีก็ใช้

กฎหมายบงัคบัได ้แต่ในบางกรณีก็ไม่สามารถใชก้ฎหมายมาบงัคบัใช้เพียงอย่างเดียว ยงัตอ้งอาศยั

หลกัรัฐศาสตร์ เขา้มาปรับใช ้หรือหลกัการเจรจาไกล่เกล่ีย เน่ืองจากประชาชนมีทั้งกลุ่มท่ีมีความรู้ 

และท่ีเป็นชาวบา้น...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…การด าเนินงาน

จัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญต้องมีการใช้กฎหมายหลายฉบับ บางคร้ังสามารถบังคับใช้ได้จริง 

บางคร้ังไม่สามารถบงัคบัไดจ้ริง เช่น บทลงโทษ หรือค าสั่งทางปกครอง...” 

ประเด็นท่ี 6 : ท่านเห็นว่าบุคลากรของเทศบาลนครระยอง ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

บงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญเพียงพอหรือไม่ และสามารถแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “….เทศบาลนคร

ระยองมีบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญอย่างชัดเจน แต่อาจจะยงัไม่

เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการท างานดา้นน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้การจดัการมี
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ประสิทธิภาพ ซ่ึงบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ยงัมีน้อยเม่ือเทียบกับจ านวนเหตุเดือดร้อนร าคาญท่ี

เกิดขึ้นภายในพื้นท่ี...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…บุคลการท่ีท างาน

เก่ียวขอ้งกับการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญไม่เพียงพอ แต่ก็ยงัสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ แต่ในบางกรณีต้องประสานหน่วยงานอ่ืนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้

ค  าแนะน าดว้ย...” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…ปัจจุบนัจ านวน

บุคลากร ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการหรือแกไ้ขปัญหาเหตุร าคาญของเทศบาลนครระยอง มีการ

มอบหมายเจ้าหน้าท่ี เพื่อรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ยงัมีจ านวนไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีหน้าท่ี

รับผิดชอบมีภารกิจดา้นอ่ืนๆอีกหลายภารกิจ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการดา้นการแกไ้ขปัญหาเหตุ

เดือดร้อนร าคาญไดแ้บบเชิงลึกเท่าท่ีควร...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…บุคลากรใน

เทศบาล มีหลายภาคส่วน มีทั้งท่ีท างานในพื้นท่ี ท่ีด าเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญให้กับ

ประชาชน และพวกท่ีท างานเอกสาร สั่งการแต่ไม่ลงมือปฏิบติัรอผลการด าเนินงานเพื่อรายงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…งานสุขาภิบาล

และอนามยัส่ิงแวดลอ้มมีหนา้ท่ีในการจดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ซ่ึงจ านวนบุคลากรในงาน

น้ียงัไม่เพียงพอ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญอาจมีความล่าช้าได้ แต่ในการ

ด าเนินงานท่ีผา่นมาถือวา่สามารถจดัการปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ...” 
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ประเด็นท่ี 7 : ท่านเห็นวา่ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง 

มีความเหมาะสมแลว้หรือไม่ 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “….ช่องทางการรับ

เร่ืองร้อนเรียนมีหลายช่องทางและมีความเหมาะสมกบัประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีทั้ง

ระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “…มีความเหมาะสมดี

แลว้ ผูร้้องสามารถแจง้เหตุผา่นช่องทางท่ีตนสะดวก เม่ือก่อนตอ้งแจง้โดยการเขียนค าร้องท่ีเทศบาล

เท่านั้น แต่ปัจจุบนัผูร้้องไม่ตอ้งเดินทางมาเทศบาลแลว้ สามารถแจง้เหตุผ่านช่องทางออนไลน์ได้

เลย...” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…ปัจจุบนัเทศบาล

นครระยองไดมี้ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนหลากหลายช่องทางประชาชนสามารถเขา้ถึงช่องทาง

ต่างๆ ได ้อย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว เช่น ไลน์แอด Facebook แบบค าร้อง โทรศพัท์ ศูนยด์ ารงธรรม 

เวบ็ไซตเ์ทศบาล เป็นตน้...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา  หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…ช่องทางรับเร่ือง

ร้องเรียนของเทศบาลเหมาะสมและมีหลายช่องทางมาก (ทางโทรศพัท ์ไลน์ facebook website ใบ

ค าร้อง และศูนยด์ ารงธรรม)...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 
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 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…เทศบาลนคร

ระยองมีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี อ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน...” 

ประเด็นท่ี 8 : ท่านเห็นว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อการจดัการ

ปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยอง 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “….นโยบายของ

ผู ้บริหารทางการเมือง เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการท่ีรับนโยบายน าไปปฏิบัติ ตัวบทกฎหมาย 

ประชาชนทั้งผูร้้องและผูถู้กร้อง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู ้อ  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งรวมถึงบทลงโทษ เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลนครระยอง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย...” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…1. นโยบาย

ผูบ้ริหาร ตอ้งให้ความส าคญัในด้านการจดัการแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 2.ความรู้ความ

เขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและบงัคบัใชก้ฎหมาย 3. ปัญหาดา้นการเมืองหรือ

ระบบอุปถมัภ ์4. การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน เพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 5. 

ความร่วมมือของผูป้ระกอบการ 6. การยอมรับของผูร้้องเรียน (ไม่ใช่เหตุจากการทะเลาะเบาะแวง้ 

ส่วนตวั)...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 
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 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “…ระบบอุปถมัภ ์การ

รู้จกักบักลุ่มผูน้ าชุมชน หรือราชการในส่วนอ่ืนๆ ภายนอกเทศบาล...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…นโยบาย

นายกเทศมนตรี เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความร่วมมือของ

ประชาชน...” 

ประเด็นท่ี 9 : ท่านเห็นว่าขั้นตอนในการจดัการปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนคร

ระยอง เป็นอยา่งไร เหมาะสมแลว้หรือไม่ 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “….ขั้นตอนในการ

จัดการปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญในเขตเทศบาลนครระยอง มีความเหมาะสม โดยได้มีการ

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…ขั้นตอนการ

ด าเนินงานมีความเหมาะสมดีแลว้ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

เหมาะสมกบับริบทพื้นท่ีของเทศบาลนครระยอง...” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…ขั้นตอนการ

จดัการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยอง ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกตอ้ง 

และเหมาะสมตามแนวทางของกฎหมาย  ( พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 
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 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…ขั้นตอนในการ

ด าเนินงานมีความเหมาะสม...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…ขั้นตอนในการ

ท างานมีความเหมาะสมและแกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญไดดี้...” 

ประเด็นท่ี 10 : ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 คือนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผูอ้  านวยการส านักสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “….การจดัการเหตุ

เดือดร้อนร าคาญเป็นงานท่ียาก ตอ้งแกไ้ขให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะการส่ือสารท่ีดี รวมทั้งอาจจะตอ้งมีการประสานงานกบั

หน่วยงานอ่ืนเพื่อสนบัสนุนองคค์วามรู้ เคร่ืองมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง...” 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 คือนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ้  านวยการส่วนบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 เมษายน 2565) ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…เทศบาลนคร

ระยองไดใ้หค้วามส าคญัในการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว แต่

ในบางคร้ังการท างานลงพื้นท่ีตอ้งใช้ระยะเวลา ตอ้งประสานงานกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สอบถาม

ขอ้เท็จจริงกบัประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง และเจา้หนา้ท่ีก็ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ แต่

ถา้หากประชาชนรู้หนา้ท่ีของตน เคารพสิทธ์ิของตนเองและผูอ่ื้น ก็จะช่วยลดปัญหาเหตุเดือดร้อน

ร าคาญได.้..” 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 คือนางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนา้ฝ่ายบริการส่ิงแวดลอ้ม ส านกั

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…การจดัการแกไ้ข

ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญให้มีประสิทธิภาพนั้น มีความจ าเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายๆดา้น

โดยเฉพาะในเร่ืองของนโยบายผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งให้ความส าคญัและให้บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงั  
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รวมถึงความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนจ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอเฉพาะดา้นและความ

พร้อมของเคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับใช้ในการตรวจวัด เพื่อวิเคราะห์เหตุร าคาญได้อย่างถูกต้อง  

แม่นย  า  อนัจะน าไปสู่การแนะน าใหผู้ป้ระกอบการด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป...” 

ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4 คือนางสาวสมฤทัย หุนมาตรา หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 เมษายน 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…การด าเนินงานท่ี

ถ่ายโอน/มอบอ านาจให้กับทอ้งถ่ิน ควรมีการมอบเจ้าหน้าท่ีท่ีเช่ียวชาญ ทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

เพียงพอ ไม่ใช่มีแต่โอนภาระงานมาให ้แลว้ระดบัท่ีอยูสู่งกวา่เช่น อ าเภอ จงัหวดั มีหนา้ท่ีท าหนงัสือ

สั่งให ้อปท . ด าเนินการเพียงอยา่งเดียว ควรลงมาลงปฏิบติัดว้ยกนักบัอปท. ในพื้นท่ี เพราะบางเร่ือง 

อปท. ก็ไม่มีก าลงั อ านาจ การบงัคบัใชก้ฎหมาย ท่ีจะด าเนินการไดท้ั้งหมด...” 

ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 คือนางสาวปาริชาติ เจนจบ พนกังานจา้งตามภารกิจ งานสุขาภิบาลและณ

สุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง 

 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2565) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…หากจะให้การ

แกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญของเทศบาลนครระยองมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เจา้หน้าท่ีตอ้งเพียงพอ

และมีเคร่ืองมือในการตรวจท่ีเหมาะสม รวมทั้งตอ้งได้รับความร่วมมือจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด ...”
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล     นางสาวปาริชาติ  ฤกษพ์ิพฒัน์พงศ ์

 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 

 

ประสบการณ์ท างาน    พ.ศ. 2559 – 2560 
เจา้หนา้ท่ี ISO 

      บริษทั อทัสุมิเทค็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
      อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

      พ.ศ. 2560 - 2561 
      ผูช่้วยนกัวิชาการสาธารณสุข 
      ส านกังานเทศบาลนครระยอง 
      อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
 
      พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั 
      นกัวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ 

ส านกังานเทศบาลนครระยอง 
      อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
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