รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ความคาดหวัง และความตองการของลูกคา (อปท.)
ในการดําเนินงานเหตุรําคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ไดทําการสํารวจความคิดเห็น ความคาดหวัง และความตองการของลูกคา
(อปท.) ในการดําเนินงานเหตุรําคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 811 แหง ครอบคลุม
ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สรุปดังนี้
(1) การสนับสนุนชุดความรู คูมือวิชาการ มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานในดานการจัดการและ
แกไขปญหาเหตุรําคาญ กระบวนการตรวจสอบเหตุรําคาญ เทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร การตรวจแนะนํา
สถานประกอบกิจการตามกฎหมาย รวมถึงการพัฒนามาตรฐานหรือตัวบงชี้การวินิจฉัยเหตุรําคาญตางๆ
(2) การพัฒ นาศักยภาพเจาหนาที่ อปท. โดยการจัดอบรม/สัมมนาทั้งในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค
และสวนกลาง เพื่อใหความรูทั้งดานทางวิชาการ การบังคับใชกฎหมาย การไกลเกลี่ย และหลักการตรวจวินิจฉัย
เหตุรําคาญ เทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เจาพนักงานตามกฎหมาย และผูบริหาร
อปท.
(3) การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการตรวจสอบขอเท็จจริง การประเมินและวินิจฉัยเหตุรําคาญ
เชน เครื่องตรวจวัดเสียง แบบสํารวจ/เก็บขอมูล แบบตรวจเหตุรําคาญ เปนตน
(4) การบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในการควบคุมเหตุรําคาญ โดยสนับสนุนใหมีการออก
ข อ บั ญ ญั ติ ท องถิ่ น ที่ ส ามารถป อ งกั น เหตุ รํ า คาญ จั ด ให มี ศูน ย ให คํ าปรึ ก ษาด านกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 คู มื อ การบั งคั บ ใช ก ฎหมาย การออกคํ า สั่ งทางปกครอง และการเปรี ย บเที ย บปรั บ
การดําเนินคดี เพื่อใหการปฏิบัติงานของ อปท. เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย
(5) การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากสวนกลาง ไดมีสวนรวมกับเจาหนาที่ของ อปท. ในการใหแนะนําและรวม
ตรวจสอบขอเท็จจริง วินิจฉัย และแกไปปญหาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้น
(6) การบริ หารจั ดการข อมู ล โดยการจั ดช องทางรับข อร องเรี ยนจากประชาชนออนไลน ฐานข อมู ลและ
สารสนเทศเหตุรําคาญ ระบบการใหคําปรึกษาแนะนําออนไลน

ยงาน

รายละเอียดความคิดเห็น ความคาดหวัง และความตองการของลูกคา (อปท.)
อําเภอ
คลองทอม

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบล
คลองพนพัฒนา

กระบี่

ลําทับ

เทศบาลตําบลลําทับ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เขตจอมทอง
เขตตลิ่งชัน
เขตบางกอกนอย

กรุงเทพมหานคร

เขตจอมทอง
เขตตลิ่งชัน
เขตบางกอก
นอย
เขตบางพลัด

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

เขตบางรัก

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

เขตภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ

กาญจนบุรี

ทามวง

เทศบาลตําบลวังขนาย

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ

ทามะกา
ทามะกา
สังขละบุรี
ฆองชัย

เทศบาลตําบลทามะกา
เทศบาลตําบลพระแทน
เทศบาลตําบลวังกะ
เทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา

กระบี่

จังหวัด

ขอเสนอแนะ
เห็นควรใหกรมอนามัยชวยเหลือในการเพิ่มพูนความรู ทั้งเรื่องการบังคับใชกฎหมาย และชุดความรู/ คูมือ หรือสิ่งสนับสนุนตาม พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เนื่องจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติยังขาดองคความรู การตรวจวิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบการ
และประสบการณในการแกไขปญหาเหตุรําคาญ
1) การตรวจแนะนํา.. การแกไขเรือ่ งรองเรียนกลิ่นเหม็น
2) การสนับสนุน.. การตรวจวิเคราะหดานวิทยาศาสตร กลิ่นและเสียง ฝุนละออง มลพิษน้ําและอากาศ
3) แนวทางการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานตางๆ
จัดอบรมใหความรูขาราชการใหม จัดทําคูมือแจก
เปนที่ปรึกษาดานกฎหมาย และควรมีการอบรมเรื่องเหตุราํ คาญและแนวทางในการทํางานใหกับเจาหนาที่ใหม
มีความตองการเอกสารการใหความรูเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย ตัวอยางการดําเนินคดีเกีย่ วกับเรื่องเหตุรําคาญ และแนวทางการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียน
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในระดับผูป ฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ.2560 เนือ่ งจาก กรมอนามัยเปนหนวยงานหลักในการอภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดลอม มีบคุ คลากร ขอมูลทางวิชาการ และมี
ความพรอมในเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนหนวยงานที่ควบคุมกํากับงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมโดยตรง ซึ่งกระทรวงอื่นไมมี
จากประเด็นเหตุรองเรียน ของสํานักเขตบางรักพบวาสวนใหญเกิดจากสัตวและแมลงนําโรคที่คอนขางจะเปนปญหา ในการนี้ทาง
สํานักงานเขตจึงขอความอนุเคราะหขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ชุดปองกันโรคในการลงควบคุมเหตุรองเรียน เชน ชุดพนหมอกควัน เปน
ตน
ควรมีสวนชวยเปนที่ปรึกษาดานกฎหมาย ใหความรูเเกเจาหนาที่ เเละมีการจัดอบรมเกีย่ วกับกฎหมาย การเขียนรายงาน การบังคับใช
กฎหมาย เพราะ จนท ไมไดจบทางนิติศาสตร ในบางครั้งควรที่จะไดรับการฝกฝนเเละฝกหัด ปฏิบัติการทางกฎหมาย
1.ควรมีการจัดอบรมใหเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบิตงาน ทั้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน กฎหมายขอบังคับตางๆ
2.ควรจัดใหมีชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย
กรมอนามัยควรจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติม เรื่อง การบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข พรอมทั้งแจกชุดความรูและคูมือ
การสนับสนุนเรื่องการเพิ่มพูนความรูในการปรับปรุง/ออกเทศบัญญัติ
อยากใหทางกรมอนามัยชวยจัดอบรมพัฒนาผูที่เกีย่ วของกับการจัดการเหตุรําคาญเพื่อเปนการฟนฟูความรู ทักษะและรับรูขอมูลใหมๆ
ขอชุดคูมือ/ความรู และการบังคับใชกฎหมาย

จังหวัด
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ

อําเภอ
ทาคันโท
ทาคันโท
ทาคันโท
นาคู
เมืองกาฬสินธุ
เมืองกาฬสินธุ

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลดงสมบูรณ
เทศบาลตําบลกุดจิก
เทศบาลตําบลทาคันโท
เทศบาลตําบลนาคู
เทศบาลตําบลโพนทอง
เทศบาลตําบลหวยโพธิ์

กาฬสินธุ

ยางตลาด

เทศบาลตําบลโคกศรี

กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ

ยางตลาด
ยางตลาด
รองคํา
สหัสขันธ
สหัสขันธ
หนองกุงศรี

กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร

เทศบาลตําบลโนนสูง
เทศบาลตําบลยางตลาด
เทศบาลตําบลรองคํา
เทศบาลตําบลโนนบุรี
เทศบาลตําบลโนนศิลา
เทศบาลตําบล
หนองใหญ
หนองกุงศรี
เทศบาลตําบลคํากาว
ขาณะวรลักษบุรี เทศบาลตําบล
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลเมืองปางมะคา
เมือง
กําแพงเพชร
เมือง
กําแพงเพชร

ขอเสนอแนะ

สนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล
ควรมีชุดความรูหรือคูม ือเกี่ยวกับการจัดการปญหา
ขอคูมือการบังคับใชกฎหมาย
ควรจัดทําคูมือการบังคับใชกฎหมายในสวนของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535
เห็นควรใหมีกรจัดอบรมเพิ่มความในการจัดการเหตุรําคาญในแตละเขตของกรมอนามัย
1. อยากใหกรมอนามัย มีหนังสือคูมือในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนตามประเภทของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวมไปถึงการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีปญหาในการดําเนินงานแกไขเรื่องรองเรียน ในเรื่องของเครื่องมือในการตรวจวัดเรื่องรองเรียนนั้นๆ
ประเด็นที่ 6 เห็นดวยทุกอยาง ขอเพิ่มเติมคือ ชองทางการใหคําปรึกษาเรงดวน กรณีมีเหตุการณที่เกิดขึ้นวา เจาพนักงานฯ ไดปฏิบัตไิ ด
ถูกตองแลวหรือไมตาม พรบ การสาธารณสุข 2535 หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ หรือจัดอบรมใหกบั อปท ทั่วประเทศ (ตองการ
คนหาแนวคําพิพากษาในเรื่อง ที่เกี่ยวของ พรบ การสาธารณสุข พศ 2535)
การฝกอบรม
ควรแจงขอมูลหรือตัวอยางการแกปญหาเหตุรําคาญในแตละพื้นที่ผานระบบการสื่อสารทางระบบโซเชียลเพื่อใชประกอบการแกปญหา
กรมอนามัยมีการออกตรวจและใหคําแนะนําสถานประกอบกิจการเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองของผูประกอบกิจการ
ชุดความรูคูมือการบังคับใชกฎหมาย
สนับสนุนคูม ือการบังคับใชกฎหมาย
ควรจัดอบรมใหความรูการจัดการเหตุรําคาญที่ใชงบจากตนสังกัดนอยที่สุด เชน ฟรีคาลงทะเบียน เพือ่ ใหผูรับผิดชอบงานหรือ
ผูเกี่ยวของในงานไดเพิ่มพูนความรูอ ยางทั่วถึงและเขาใจจริง ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชุดความรู /คูม ือ การแกไขปญหาเหตุรําคาญ
สนับสนุนอุปกรณในการตรวจวิเคราะหเหตุราํ คาญ เชน อุปกรณในการตรวจวิเคราะหกลิ่น เสียง แสง และฝุนละออง

ชุดความรูและคูมือที่เกีย่ วของกับการจัดการเหตุรําคาญ ใหเปนไปตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 และเพื่อใหมีการดําเนินการไป
อยางถูกตอง
เทศบาลตําบล
ควรสนับสนุนชุดความรู/คูม ือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหและการตรวจ
คลองแมลาย
แนะนําสถานประกอบกิจการ
เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ์ ขอรับการสนับสนุนชุดคูมือการบังคับใชกฎหมายแกผูกระทําผิด พรบ.
ทะเล

จังหวัด
ขอนแกน

อําเภอ
เขาสวนกวาง

ขอนแกน

โคกโพธิ์ไชย

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบล
เขาสวนกวาง
เทศบาลตําบลภูผาแดง

ขอนแกน
ขอนแกน

ชนบท
ชุมแพ

เทศบาลตําบลชนบท
เทศบาลตําบลหนองไผ

ขอนแกน

บานไผ

เทศบาลเมืองบานไผ

ขอนแกน

บานฝาง

เทศบาลตําบลโนนฆอง

ขอนแกน
ขอนแกน

มัญจาคีรี
เมืองขอนแกน

เทศบาลตําบลนาขา
เทศบาลตําบลพระลับ

ขอนแกน

เมืองขอนแกน

เทศบาลตําบลเมืองเกา

ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน

เมืองขอนแกน
แวงนอย
แวงนอย
แวงใหญ

เทศบาลตําบลหนองตูม
เทศบาลตําบลกานเหลือง
เทศบาลตําบลแวงนอย
เทศบาลตําบลแวงใหญ

ขอนแกน

หนองเรือ

ขอนแกน

หนองเรือ

เทศบาลตําบล
โนนสะอาด
เทศบาลตําบลดอนโมง

ขอนแกน

หนองเรือ

เทศบาลตําบลบานผือ

ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดเวทีเสวนาเรื่องการแกปญหาเหตุรําคาญ ในตางจังหวัด โดยไมคิดคาใชจาย หรือมีเอกสารรวบรวมการแกไขปญหาเหตุ
รําคาญ เชน เหตุรําคาญเรื่องกลิ่น เพื่อเปนแนวทางใหทองถิ่นไดจัดการในพื้นที่ตอไป
ควรมีคูมือที่เกีย่ วของกับปญหาเหตุรําคาญ ที่สามารถใหเผยแพรใหความรูความเขาใจที่งายขึ้น ชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบตั ิไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
ควรมีสวนชวยเหลือและใหความรูใ นเรื่องการจัดการเหตุความรําคาญ
การที่จะไดขอเท็จจริงวาเปนเหตุราํ คาญนั้น ตองผานการตรวจสอบหรือพิสูจนกอน อปท.ยังขาดผูม ีความรูและเครื่องมือวัดคาของเหตุ
รําคาญตางๆ จึงอยากใหกรมอนามัยอนุเคราะหเครื่องมือและบุคลากรในการตรวจสอบขอเท็จจริง
1. เพิ่มพูนความรู โดยการจัดอบรมการแกไขปญหาเหตุราํ คาญเจาะจงเฉพาะเรื่อง/การบังคับใชกฏหมาย
2. อบรมเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหเบื้องตน เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิ านได เชน การตรวจวิเคราะหเสียง
3. ลงพื้นที่โดยการสุม ตรวจแนะนําสถานประกอบการที่คิดวาจะเปนปญหาในการกอเหตุรําคาญรวมกับหนวยงานทองถิ่น
1. ชุดความรู/คูมือ
2. การตรวจวัดวิเคราะห
ควรสงเสริมจัดอบรมใหความรูเ กี่ยวกับสถานการณปญหาเกตุรําคาญใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ไดรับทราบ
ควรมีสวนในการสนับสนุนหนวยงาน เชน ควรมีการรวบรวมกรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับการจัดการเหตุรําคาญในกรณีเลีย้ งสุนัขที่มี
กฎหมายคุม ครอง ทําใหเกิดปญหาทั้งการเพิ่มจํานวน การเลี้ยงในปริมาณมาก รวมทั้งโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคพิษสุนัขบาดวย
ควรมีการสนับสนุนดานการตรวจวิเคราะห กรณีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เพื่อใชผลการตรวจวัดในการดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ตอไป
ควรใหการสนับสนุนในเรื่องเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับเหตุรองเรียน/เหตุรําคาญ
ชุดความรู/ คูมือ
มีสวนชวยเหลือ อนุเคราะหเอกสารใหความรู
ควรมีสวนชวยเหลือ ทั้งในดานการใหความรู/ แจกคูมือที่เกีย่ วของ สนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวิเคราะหและการตรวจ
แนะนําสถานประกอบการดวย
ควรมีการจัดอบรมในการจัดการเหตุรําคาญตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 ควรสนับสนุนชุดความรูและคูมือการออกเทศบัญญัติ
สาธารณสุขและคูม ือการบังคับใชกฎหมาย
กรมอนามัยควรจัดใหมีการทบทวนความรู และพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ในดานวิชาการและการนํากฎหมายไปบังคับใชอยาง
เปนรูปธรรม
สื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธใหคนในพื้นที่ไดเขาใจและรับรูถึงปญหาตางๆของเหตุรําคาญ

จังหวัด
ขอนแกน

อําเภอ
หนองสองหอง

ขอนแกน

อุบลรัตน

ขอนแกน

อุบลรัตน

จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

ขลุง
เขาคิชฌฏฏ
มะขาม

จันทบุรี

มะขาม

จันทบุรี
จันทบุรี

มะขาม
เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

เมืองจันทบุรี
บางน้ําเปรี้ยว
บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

บานโพธิ์

ชลบุรี

บางละมุง

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบล
หนองสองหอง
เทศบาลตําบล
เขื่อนอุบลรัตน
เทศบาลตําบลนาคํา

ขอเสนอแนะ
ควรมีเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของเขารวมการตรวจ แนะนํา กรณีมีขอรองเรียนเหตุราํ คาญ

1. การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ เชน โรงงานทําปลารา ทีม่ กี ารรองเรียนจากชาวบาน
2. การแนะนําการบังคับใชกฎหมาย
ขอรับชุดคูมือ/ความรู กรณีศึกษาในประเด็นปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับกฎหมายสาธารณสุข 2535 รวมถึงกฎกระทรวงฉบับตางๆ ที่มี
การบังคับใชถึงปจจุบันที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลเกวียนหัก ควรสนับสนุนดานการอบรมใหความรู เอกสาร หนังสือ คูมือ เจาหนาที่พรอมอุปกรณในการรวมดําเนินการตรวจสอบเหตุรําคาญ
เทศบาลตําบลตะเคียนทอง ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย
เทศบาลตําบล
ควรมีชุดความรู/คูม ือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถาน
มะขามเมืองใหม
ประกอบกิจการ
เทศบาลตําบลปถวี
สิ่งที่ตองการมากที่สดุ คือ การตรวจวัดวิเคราะหเพราะ อปท.ไมมีเครื่องมือหรือหองปฏิบัติการที่สามารถเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะห
ได เพื่อเปนพยานหลักฐานยืนยันตามขอรองเรียน ยิ่งกรณีที่มีการฟองศาลตองใชประกอบ หากกรมอนามัยไมมีหองปฏิบตั ิการ ก็ควร
กําหนดแนวทางปฏิบัติเปนผังวา อปท.กรณีมคี วามจําเปนจะตองสงตัวอยาง น้ําเสีย วัสดุกําเนิดกลิ่น หรืออื่นๆ ใหหองปฏิบัติการใดได
บาง คาใชจายใครจะเปนผูจาย สิ่งเหลานี้ อปท.มีความจําเปนอยางยิง่ สวนพวกคูมือเกินความจําเปนมากแลว รองลงมาคือการบังคับใช
กฎหมาย ที่ อปท.ยังไมมีความกลา
เทศบาลตําบลอางคีรี
ควรมีการอบรมใหความรูเพิ่มเติม และควรมีชุดคูมือปฏิบัติงานให
เทศบาลเมืองจันทบุรี
สนับสนุนการตรวจวัดวิเคราะหเรือ่ งรองเรียนตางๆที่ตองใชผูที่มีความเชี่ยวชาญ เชน การตรวจวัดแสง สี เสียง ตรวจวัดฝูนละออง เปน
ตน ใหกับหนวยงานในทองถิ่นตางๆ ขอสนับสนุนคูม ือการตรวจวัดเรือ่ งตางๆที่หนวยงานทองถิ่นรองขอ
เทศบาลเมืองทาชาง
การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนบริหารจัดการขอมูล การตรวจวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
เทศบาลตําบลบางขนาก การตรวจวัดวิเคราะห ฝุนละออง
เทศบาลตําบล
คูมือการบังคับใชกฎหมาย
บางวัวคณารักษ
เทศบาลตําบลบานโพธิ์
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมายระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหและการตรวจเเนะนําสถาน
ประกอบกิจการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
คูมือแนวทางการปฏิบัติ ตย.หนังสือแนะนําหรือคําสั่ง การดําเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535/
การจัดอบรมอยางตอเนื่องทั้งแนวทางและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ/มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลดานเหตุราํ คาญ และ
ฐานขอมูล

ชลบุรี
ชลบุรี

เมืองชลบุรี
ศรีราชา

ชลบุรี

สัตหีบ

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลหนองชาก
เทศบาลตําบล
หนองตําลึง
เทศบาลเมืองแสนสุข
เทศบาลนคร
เจาพระยาสุรศักดิ์
เทศบาลตําบลเกล็ดแกว

ชัยนาท

เมืองชัยนาท

เทศบาลตําบลเสือโฮก

ชัยนาท

สรรคบุรี

ชัยนาท
ชัยนาท

สรรคบุรี
สรรคบุรี

เทศบาลตําบล
แพรกศรีราชา
เทศบาลตําบลดงคอน
เทศบาลตําบลสรรคบุรี

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

สรรพยา
หนองมะโมง
หันคา

ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร

หันคา
หนองบัวระเหว
ทาแซะ

เทศบาลตําบลเจาพระยา
เทศบาลตําบลวังตะเคียน
เทศบาลตําบล
สามงามทาโบสถ
เทศบาลตําบลหนองแซง
เทศบาลตําบลโคกสะอาด
เทศบาลตําบลทาแซะ

ชุมพร

เมืองชุมพร

เทศบาลตําบลทายาง

ชุมพร

เมืองชุมพร

เทศบาลตําบลวังไผ

ชลบุรี
ชลบุรี

จังหวัด

อําเภอ
บานบึง
พานทอง

ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดอบรมใหความรูบ ุคลากรทองถิ่นในกระบวนการสอบสวนและระงับเหตุรําคาญ
ควรมีเครื่องมือตรวจวัดกลิ่นและเสียงดังสนับสนุนเนื่องจากปญหาทีอ่ ยูในทองถิ่นสวนใหญจะเปนเหตุรําคาญเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังและ
กลิ่นจากการประกอบอาชีพ
ตองการคูมือการบังคับใชกฎหมายและการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
เห็นควรอนุเคราะหชุดความรูห รือคูมือเกี่ยวกับการจัดการเหตุรําคาญ พรอมทั้งใหความอนุเคราะหในเรื่องการตรวจวิเคราะหดานตางๆ
1.จัดชุดความรู/ คูมือที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
2. มีขั้นตอนการบังคับใชกฎหมายที่เขาใจงายและปฏิบัตไิ ด
กรมอนามัย ควรมีสวนชวยเหลือ เพิ่มพูนความรู เชน ชุดความรู/ คูมอื การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล
การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ เปนตน:
กรมอนามัย ควรมีสวนชวยเหลือและแนะนํา
ชุดความรู/ คูมือ
กรมอนามัย ควรมีสวนชวยเหลือ หรือเพิ่มพูนความรู หรือสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เชน ชุดความรู หรือคูม ือการปฏิบัติงาน หรือการจัดอบรม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการปญหาเหตุรําคาญ
ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
ใหคําแนะนําการแกไขปญหาเพื่อไมใหเกิดความเดือดรอนขึ้นมาอีก
1. ชุดความรู/คูมือ การบังคับใชกฎหมาย
2. การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
จัดทําคูมือและอบรมเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติหนาที่โดยตรง เพื่อเสริมสรางใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดังกลาว
ชุดความรู คูมือ การบังคับใชกฎหมาย การจัดการขอมูล ตรวจวิเคราะหและการตรวจแนะนําสถานประกอบการ
จัดอบรมเพื่อเสริมความรูในเรื่องการจัดการเรื่องรองเรียน มีคมู ือ ความรู เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเหตุรําคาญ มีกรณีตัวอยาง เรื่อง
รองเรียนที่พบบอยๆ เชน กลิ่นจากฟารมหมู ฝุนละอองจากโรงงานทออัดแรงดันสูง สุนัขจรจัด เปนตน
ควรจัดอบรมการจัดการเหตุรองเรียนใหชัดเจนในตัวกฎหมายเพราะทต.ทายางไมมีนิติกรที่คอยดูแลดานกฎหมาย บางครั้งนัก
สาธารณสุขก็ไมมคี วามชํานาญในการใชกฎหมายบังคับ การอบรมฟน ฟูหลักการปฏิบัติใหเหมือนๆกันจะทําใหงานเปนระบบ
การตรวจแนะนําสถานประกอบการ

อําเภอ
เมืองชุมพร

หนวยงาน อปท.
เทศบาลเมืองชุมพร

ชุมพร

สวี

เทศบาลตําบลนาโพธิ์

ชุมพร
เชียงราย

หลังสวน
เชียงของ

เทศบาลเมืองหลังสวน
เทศบาลตําบลเวียง

เชียงราย

เชียงแสน

เทศบาลตําบลโยนก

เชียงราย

เทิง

เทศบาลตําบล
สันทรายงาม

เชียงราย
เชียงราย

เทิง
พญาเม็งราย

เทศบาลตําบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตําบลไมยา

เชียงราย

เมืองเชียงราย

เทศบาลตําบลทาสาย

เชียงราย

แมจัน

เทศบาลตําบลปาซาง

เชียงราย
เชียงราย

แมสรวย
แมสาย

เชียงราย

เวียงชัย

เทศบาลตําบลเวียงสรวย
เทศบาลตําบล
แมสายมิตรภาพ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เชียงใหม

จอมทอง

เทศบาลตําบลจอมทอง

ชุมพร

จังหวัด

ขอเสนอแนะ
1. ขอมูลการสํารวจควรยึดปงบประมาณ เพื่องายตอการรวบรวมตามแบบฟอรม หก 03
2. ควรสนับสนุนบุคลากรเปนวิทยากรในการจัดทําโครงการใหความรู พรอมสนับสนุนชุดความรู/คูม ือใหกับประชาชน
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถาน
ประกอบกิจการ
มีศูนยใหคําปรึกษาดานกฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กระจายไปในแตละจังหวัด
เห็นควรสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1. สนับสนุนงบประมาณ
2. สนับสนุนบุคลกรเฉพาะดานรวมตรวจประเมิน เนื่องจากเทศบาลไมมีกองสาธารณสุขและบุคลากรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3. สนับสนุน คูมือ และชุดความรูท ี่เกี่ยวของกับการตรวจประเมิน
ควรสนับสนุน ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหเพื่อใหการจัดการ
เหตุรําคาญไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเทศบาล ฯ ไมมผี ูปฏิบตั หิ นาที่ดานงานสาธารณสุขโดยตรง ยังขาดความรูความเขาใจในการตรวจสถานประกอบกิจการ
ตองการรับการสนับสนุนการตรวจวัดวิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการและตองการใหมีการจัดอบรมแนะนําใหความรู
เพิ่มเติม
ชวยดานขอมูลกฎหมายตาม พรบ.และใหชุดความรูหรือคูมือกฎหมายที่เกี่ยวของ
สนับสนุนความรูผ ูปฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ใหมีความรู โดยการจัดอบรมกิจการในแตละชุมชนโดยเฉพาะผูนําชุมชน ผูใหญบาน
แตละแหงเพื่อจะไดนําความรูแจงแกชุมชนไดอยางถูกตอง
ออกกฎหมายที่สภาพบังคับ โดยทีท่ องถิ่นไมตองออกกฎหมายลูก (ขอบัญญัติ บางครั้งในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัตไิ มมคี วามรูด าน
สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม จึงควรมีการทํางานรวมกันของเจาหนาทั้ง 2 หนวยงาน)
เห็นสมควรสนับสนุน ชุดความรู/คูม ือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหและการ
ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
การใหความรูในการจัดการเหตุรําคาญ เชน การตรวจแนะนําสถานประกอบการ ในบางกรณีที่ตองใชการตรวจวัดวิเคราะห
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถาน
ประกอบกิจการ
เห็นควรมีสวนชวยเหลือ หรือสนับสนุน ทั้งในสวนของชุดความรู/คูม อื หรือจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการเหตุราํ คาญตาม
พรบ.สาธารณสุข 2535
ตองการการสนับสนุนความรูและการบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการทุกภาคสวน

จังหวัด
เชียงใหม

อําเภอ
จอมทอง

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลบานหลวง

เชียงใหม

เชียงดาว

เทศบาลตําบลเชียงดาว

เชียงใหม

ไชยปราการ

เชียงใหม

ดอยสะเก็ด

เทศบาลตําบล
ไชยปราการ
เทศบาลตําบลเชิงดอย

เชียงใหม

ดอยสะเก็ด

เทศบาลตําบลแมคือ

เชียงใหม
เชียงใหม

ดอยหลอ
ฝาง

เทศบาลตําบลสองแคว
เทศบาลตําบลเวียงฝาง

เชียงใหม

พราว

เทศบาลตําบลปาตุม

ขอเสนอแนะ
1.จัดอบรมใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
2.จัดทีม สนับสนุนกรณีเหตุรําคาญที่มีผลกระทบตอคนหมูม ากในชุมชน
3.จัดชุดองคความรู/คูมือ ที่เขาใจงาย
อยากใหกรมอนามัย จัดชุดความรู/ คูมือ และมีการบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห
รวมถึงการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการดวย
ทางเรามีความตองการใหกรมอนามัย มีสวนชวยเหลือในการใหการสนับสนุนและเพิม่ พูนความรูเ กี่ยวกับการใหกฎหมายบังคับ และ
ระบบสนับสนุนการบริหารขอมูล และการออกตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
ควรจัดเจาหนาที่จากกรมอนามัยรวมตรวจสอบปญหาเหตุรําคาญในพื้นที่ ควรมีการจัดอบรมใหความรูเ จาหนาที่ในเรื่องการจัดการเหตุ
รําคาญตามพรบ.สาธารณสุข 2535
จัดทํามาตรฐานในการจัดการและดําเนินการเหตุรําคาญตามภารกิจที่ไดถายโอนมาสู อปท. เนื่องจากเหตุรําคาญบางประเภท อปท.บาง
แหงไมมี ทั้งนี้ตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมถึงสภาพสิง่ แวดลอมที่ตางกันดวย อปท.บางแหงไมมผี ูปฏิบตั ิงานดาน
สาธารณสุข จึงตองใหเจาหนาที่อื่นมาปฏิบัตหิ นาที่แทน ซึ่งไมสามารถจะใหคําแนะนําหรือแกปญ
 หาเฉพาะดานได จึงขอใหกรมอนามัย
พิจารณาอบรมใหความรูอยางตอเนื่อง และจัดทําบรรทัดฐานในการดําเนินการขางตนใหเปนบรรทัดฐานและสามารถอางอิงไดตาม
ระเบียบกฎหมาย
มีกลุมงานหรือเจาหนาที่ที่พรอมจะเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบและวินิจฉัยรวมกับเทศบาล เมือ่ มีการรองเรียนเกิดขึ้น
ความสําคัญของกรมอนามัยที่จะชวยเหลือ สนับสนุน และคําแนะนําตางๆ หรือตองเปนพี่เลี้ยงใหตองานทุกดาน ทั้งสิ่งแวดลอม และ
กฎหมาย มีประโยชนและคุณคายิง่ เพื่อทาง องคการปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับ และก็คงหวังวาทางกรมอนามัยคงไมทอดทิ้งองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อความเปนสุขของประชาชน หวังวาคงจะไดรับความปรารถนาดีจากหนวยงาน จากกรมอนามัยเปนอยางดี
1. เพิ่มพูนความรูใหเจาหนาที่ อปท. ทั้งความรูเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดลอม และกฎหมาย เพราะบาง อปท. ไมมีเจาพนักงานสาธารณสุข
งานสาธารณสุขฯ เปนงานหนึ่งในสํานักปลัด
2. การตรวจวัดวิเคราะห เชน เหตุรําคาญเรื่องกลิ่น กลิ่นเหม็นขนาดไหนที่ถือเปนเหตุรําคาญ เสียงดังขนาดไหนถึงเปนเหตุราํ คาญ (ไมมี
เครื่องมือ) ทั้งนี้ควรแจงชองทางในการขอความชวยเหลือ
3. การตรวจแนะนําประชาชน/สถานประกอบการ ดวย อปท. ขาดบุคลากร /องคความรู/ เครื่องมือ จึงไมสามารถแนะนําใหประชาชน/
สถานประกอบการ ปรับปรุงแกไขได หรือวิธีที่แนะนําไปก็ไมแนใจวาจะถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม
4. ผลักดันให อปท. ตองมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข (และมีคุณวุฒติ ามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) เพราะเปนเรื่องที่สําคัญ
5. สําหรับชุดความรู/คูมือ ที่กรมอนามัยแจกจายให อปท. นั้นดีอยูแ ลว ของชื่นชม และควรดําเนินการตอไป
6. เว็บบอรดถาม-ตอบ ของศูนยบริหารกฎหมาย เปนชองทางที่สะดวก เปนประโยชน แตศูนยฯ ไมคอยตอบคําถาม ถาศูนยฯ เขามา
ตอบคําถามจะเปนประโยชนทั้งผูถ ามและคนอื่นๆ ที่สงสัยในประเด็นเดียวกัน ทั้งนี้อาจทํา FAQ สําหรับคําถาม-ตอบบอยดวยยิ่งดี

จังหวัด
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

อําเภอ
เมืองเชียงใหม
แมริม
แมริม
สันกําแพง
สันทราย
สันทราย

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลปาแดด
เทศบาลตําบลเหมืองแกว
เทศบาลตําบลสันโปง
เทศบาลตําบลสันกลาง
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เทศบาลตําบลแมแฝก

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

สารภี
สารภี
สารภี

เทศบาลตําบลไชยสถาน
เทศบาลตําบลดอนแกว
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง

เชียงใหม

หางดง

เทศบาลตําบลหารแกว

ตราด

เขาสมิง

เทศบาลตําบลเขาสมิง

ตราด
ตราด
ตราด

เขาสมิง
เมือง
เมืองตราด

เทศบาลตําบลแสนตุง
เทศบาลตําบลชําราก
เทศบาลเมืองตราด

ตาก

พบพระ

เทศบาลตําบลพบพระ

ขอเสนอแนะ

ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย
การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ มาตรฐานสําหรับตรวจวัดและเครื่องมือ สนับสนุนเครื่องในการตรวจวัดที่เปนมาตรฐาน
ชุดคูมือในการใหความรู และการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆใหประชาชนทราบ
อยากไดคมู ืออยางงายฉบับประชาชน พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
1.ชุดความรู คูมือกฎหมายดานสาธารณสุข 2.การอบรมใหความรูดานกฎหมายสาธารณสุข
1.การสนับสนุนการสงตัวอยางเพือ่ ตรวจพิสูจนเชน การทิ้งน้ําเสียของสถานประกอบการลงแหลงน้ําสาธารณะ
2.การสนับสนุน คูม ือการดําเนินงาน แกไขปญหาเหตุราํ คาญ
ชุดความรู/ คูมือ ตางๆ ที่กรมอนามัยได จัดทําขึ้นนั้น สามารถนํามาใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานสําหรับ อปท. ไดเปนอยางดี
ควรมีการจัดอบรมใหความรูแ ก จนท ผูมีหนาที่ตองจัดการเหตุรําคาญ เนื่องจากปจจุบันมีอัตราการเพิม่ ของปญหาในพื้นที่
1.เวลามีเหตุรองเรียนขอใหจนท.ออกรวมตรวจสอบดวย
2. ชุดความรู/คูมือ/ขั้นตอนการตรวจสอบเหตุรองเรียน
3. ออกตรวจและแนะนําสถานประกอบการ
4. หาบุคลากรที่เชี่ยวชาญในดานการตรวจสอบเมื่อเกิดกรณีมเี หตุราํ คาญ เรื่องเสียง/กลิ่น เพราะมีปญ
 หาในการใหขอมูลวากลิ่น
ระดับใหน หรือเสียงตองระดับใหน ยังไง ถึงเขาขายตองเปนเหตุรําคาญ
5. พรบ.สาธารณสุขบางขอของแตละหมวดไมชัด ทําใหตีความไดหลายอยาง
6. เวลามีกรณีปญหาสามารถปรึกษาโดยตรงหรือขอมีจนท.คอยใหคาํ แนะนําหรือมีจนท.คอยเปนพี่เลี้ยงให
ควรจะมีการอบรมใหความรูเ กี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ..2535 และกรณีศึกษาที่เกิดการบังคับใช
กฎหมายไดจริง อีกทั้งควรมีอุปกรณหรือบุคลากรของกรมอนามัยทีส่ ามารถใหความชวยเหลือในการจัดการแกไขปญหาเหตุราํ คาญได
โดยตรง
เทศบาลตําบลเขาสมิงเห็นดวยที่กรมอนามัยจะใหการชวยเหลือและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในสวนของคูมือการ
ปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพรความรู และการจัดอบรม เปนตน
การตรวจวัดวิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบการ
การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
ตองการไดรับการสนับสนุนจาก กรมอนามัยมาชวยดานตรวจวัดคุณภาพอากาศและวัดระดับความดังของเสียงรบกวนจากการเปดเสียง
เรียกนกเเอน บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาล
กรมอนามัย ควรมีสวนชวยเหลือ เพิ่มพูนความรู หรือสิ่งสนับสนุนอื่นใดในการจัดการเหตุรําคาญตามพรบ.สาธารณสุข 2535 เชน ชุด
ความรู/ คูม ือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถาน

จังหวัด

อําเภอ

ตาก
ตาก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

แมระมาด
อุมผาง
บางเลน
บางเลน
พุทธมณฑล

นครปฐม
นครปฐม

พุทธมณฑล
เมืองนครปฐม

นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

สามพราน
ทาอุเทน
ทาอุเทน
บานแพง

นครพนม
นครพนม
นครพนม

โพนสวรรค
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม

นครราชสีมา

ครบุรี

นครราชสีมา

ครบุรี

หนวยงาน อปท.

ขอเสนอแนะ

ประกอบกิจการ
เทศบาลตําบลทุงหลวง
สนับสนุนดานขอมูล การตรวจวิเคราะหและการตรวจแนะนําสถานประกอบการ
เทศบาลตําบลอุมผาง
จัดการฝกอบรมเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพรวมกันตอไป
เทศบาลตําบลบางหลวง เอกสารความรู/ การจัดการอบรมใหความรู
เทศบาลตําบลลําพญา
จัดอบรมเพิ่มความรูพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานในการบังคับใชกฏหมายเกี่ยวกับเหตุราํ คาญ เพื่อเตรียมความพรอม
เทศบาลตําบลคลองโยง
ควรมีสวนชวยในทุกดาน เชน ชุดความรู/คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห
และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
เทศบาลตําบลศาลายา
ชุดความรู/ คูมือ การบังใชกฎหมาย การตรวจวิเคราะห ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
เทศบาลเมืองนครปฐม
1. ควรใหความชวยเหลือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล
2. การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
เทศบาลเมืองกระทุมลม คูมือที่อัพเดท เปลี่ยนแปลงเขากับสถานการณ ตัวอยางสถานการณ
เทศบาลตําบลเวินพระบาท สนับสนุนดานการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับพื้นที่
เทศบาลตําบลทาอุเทน
ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเหตุรําคาญอยางนอยปละ 1 ครั้ง/หลักสูตร
เทศบาลตําบลบานแพง
ควรจัดใหมีการอบรมและใหความรูดานกฎหมายในการจัดการเหตุราํ คาญ และควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในกระบวนการ
จัดการเหตุราํ คาญรวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธตางๆ
เทศบาลตําบลโพนสวรรค ขอรับการสนับสนุนชุดความรูการตรวจวัดวิเคราะห และการแนะนําสถานประกอบกิจการ
เทศบาลตําบลนาคํา
ชุดความรู/ คูมือ
เทศบาลตําบลบานขา
ควรชวยเหลือสนับสนุนดานวิชาการ ดานการบังคับใชกฏหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห การ
ตรวจแนะนําสถานประกอบการและการไกลเกลีย่
เทศบาลตําบล
กรมอนามัยควรออกตรวจ สสจ สสอ. รพ.สต. ควรรับผิดชอบมากกวานี้
ไทรโยง-ไชยวาล
เทศบาลตําบลแซะ
เห็นควรใหกรมอนามัยสนับสนุนชุดความรู คูม ือตางๆที่เกี่ยวกับเหตุรําคาญ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ สนับสนุนการ
บริการจัดการขอมูล และเอกสารการตรวจสอบแนะนําสถานประกอบกิจการตางๆ

จังหวัด
นครราชสีมา

อําเภอ
จักรราช

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลจักราช

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

เทศบาลตําบลโนนสูง
เทศบาลเมืองเมืองปก
เทศบาลตําบลพิมาย
เทศบาลตําบลบานใหม
เทศบาลตําบลพุดซา

ควรมีการสนับสนุนใหความรูแกบคุ ลากรในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากยังขาดความรู และทักษะในการจัดการเหตุรําคาญที่ถูกตอง

นครราชสีมา

โนนสูง
ปกธงชัย
พิมาย
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
ลําทะเมนชัย

ขอเสนอแนะ
ประสงคใหกรมอนามัยเปนพี่เลี้ยงและสนับสนุนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ชุดความรู/คูมือ การจัดการเหตุรําคาญแตละประเภท เชน เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น
2. คูมือการบังคับใชกฎหมาย
3. ระบบสนับสนุนการจัดบริการขอมูล
4. สนับสนุนการตรวจวัดวิเคราะห
5. คูมือการตรวจแนะนําสถานประกอบการ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล ชุดความรู/ คูมือ
แนะนําใหมีการจัดการอบรมเกีย่ วกับ พรบ.สาธารณสุข ใหกับผูที่เกีย่ วของ และมีตัวอยางและแนวทางในการดูประกอบเพิม่ เติม
สนับสนุนชุดความรู/ คูมือ ความรูท างวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรําคาญ
สนับสนุนชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฏหมาย การตรวจวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ

เทศบาลตําบลบานยาง

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

สูงเนิน
หนองบุญมาก
ฉวาง
ฉวาง
เฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตําบลสูงเนิน
เทศบาลตําบลแหลมทอง
เทศบาลตําบลจันดี
เทศบาลตําบลฉวาง
เทศบาลตําบลดอนตรอ

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลทางพูน
ชางกลาง
เทศบาลตําบลหลักชาง
ชางกลาง
เทศบาลตําบลหลักชาง

เนื่องจากหนวยงานไมมบี ุคลากรเฉพาะตําแหนงที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานตามระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วของ จึงมีความ
ประสงคใหมีการจัดอบรม เพิม่ พูนความรู ที่เกี่ยวของ หรือจัดสงเอกสารขอมูลความรูหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ใหหนวยงานทราบอยาง
สม่ําเสมอ
มีสวนชวยเหลือในดานคูมือความรู
เห็นควรลงพื้นที่มาชวยแนะนําชี้แนะแนวทางแกไขและสั่งการ
ควรมี เชน คูมือ
อยากใหสนับสนุนคูม ือตางๆที่เกีย่ วของ และอัพเดตขาวสารตางๆใหเปนปจจุบัน
กิจการลานเทรับซื้อปาลมน้ํามันสงกลิ่นเหม็น
1.ควรมีการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
2.การบังคับใชกฎหมาย
3.การตรวจวัดวิเคราะห
ควรมีการใหความรูหรือคูมือเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
ชุดความรู/ คูมือแจกจายและการตรวจแนะนําสถานประกอบการ
ชุดความรู/ คูมือและการตรวจแนะนําสถานประกอบการ

นครราชสีมา

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

อําเภอ
เชียรใหญ
ทุงสง

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลการะเกด
เทศบาลตําบลกะปาง

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ทุงสง
ปากพนัง

เทศบาลเมืองทุงสง
เทศบาลเมืองปากพนัง

นครศรีธรรมราช

พรหมคีรี

เทศบาลตําบลพรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค

ลานสกา
สิชล
หัวไทร
เมืองนครสวรรค

เทศบาลตําบลขุนทะเล
เทศบาลตําบลทุงใส
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
เทศบาลนครนครสวรรค

นครสวรรค

หนองบัว

เทศบาลตําบลหนองบัว

นนทบุรี

บางกรวย

เทศบาลเมืองบางกรวย

นนทบุรี
นราธิวาส

บางบัวทอง
เมืองนราธิวาส

นราธิวาส

เมืองนราธิวาส

เทศบาลเมืองบางบัวทอง
เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ
เทศบาลเมืองนราธิวาส

นาน
นาน

ทุงชาง
บอเกลือใต

เทศบาลตําบลทุงชาง
เทศบาลตําบลบอเกลือใต

ขอเสนอแนะ
การอบรมใหความรู ทักษะ และประสบการณแกพนักงานเจาหนาที่ ในการตรวจสอบเหตุรําคาญและการออกคําสั่งทางปกครอง
ควรมีระเบียบปฏิบัติและคูม ือในการจัดการเหตุรําคาญออกเผยแพรใหครบถวนทุกประเภทเหตุรําคาญและทุกประเภทสถานประกอบ
กิจการอันตรายตอสุขภาพ
จัดอบรมตอเนื่องและพัฒนากลุมเจาหนาที่ที่ผานการอบรมอยางตอเนื่อง
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถาน
ประกอบกิจการ
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงเปนทองถิ่นขนาดเล็ก ไมมีกอง/เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง แตเปนอํานาจหนาที่ที่ตอง
ทํา ในการดําเนินการดังกลาวทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการตามพรบ.สาธารณสุข 2535 จึงเห็นควรอบรมให
ความรู และจัดทําคูม ือในการออกขอบังคับ/เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ ตามพรบ.สาธารณสุข 2535 ใหครอบคลุมทุกเรื่อง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะไดนําคูม ือเปนแนวทางในการดําเนินการออกขอบังคับ/เทศบัญญัต/ิ ขอบัญญัติ ใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นแตละแหง
ชุดความรูการตรวจแนะนําสถานประกอบการ
เห็นควรใหกรมอนามัยสนับสนุนอุปกรณการตรวจสอบ เชน เครื่องวัดระดับเขมาควัน
ทุกอยางตามที่ยกตัวอยางมา
คูมือปฏิบัติการ การดูแล หรือเช็คลิสของกิจการแตละประเภทที่ครอบคลุมทุกกระบวนการหรือการดําเนินกิจกรรมของสถาน
ประกอบการ เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ขอสนับสนุนชุดความรู/คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจ
แนะนําสถานประกอบกิจการ
1.ควรจัดอบรมเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการแกไขเหตุรําคาญ(ภาคปฏิบตั ิ) แกเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ
2.ควรจัดทําชุดคูมือขั้นตอนการบังคับใชกฎหมาย และวิธีการแกไขเหตุรําคาญ รวมทั้ง กรณีศึกษาตางๆ เพื่อนําไปปรับใชในแตละ
หนวยงาน
การบริหารจัดการขอมูล เครื่องมือการตรวจวัดวิเคราะห
เห็นควรใหกรมอนามัย จัดเพิ่มพูนความรู เกี่ยวกับการตรวจและการจัดการเหตุราํ คาญ ดวยการจัดอบรมฟนฟูความรู และทักษะการ
นําไปดําเนินการในพื้นที่จริง ตลอดจนชุดความรู/คูม ือ และแผนซีดที ี่เกี่ยวของ
เห็นควรชวยเหลือในการสนับสนุนชุดความรูและคูมือการบังคับใชกฎหมายและการแยกประเภทของเหตุรําคาญพรอมการตรวจแนะนํา
สถานการณ
ชุดความรู แบบตรวจมาตรฐานตามขอตางๆ สถานที่สามารถประสานงานหาอุปกรณวิเคราะหดานตางๆเชน เสียง/ฝุน/กลิ่นเปนตน
สนับสนุนชุดความรูและคูม ือ

นาน
นาน

จังหวัด

บึงกาฬ
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

อําเภอ

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลปว
เทศบาลตําบลดูใต

ขอเสนอแนะ
ปว
ควรจัดอบรมการแกไข/ระงับเหตุราํ คาญรวมไปถึงการออกคําสั่งทางปกครองเพื่อใหอปท.เกิดความมั่นใจในการทํางาน
เมืองนาน
เพิ่มความรูเ กี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายใหม ขั้นตอนกระบวนการออกคําสั่งแบบเชิงปฏิบัติการ แบบฟอรมหรือคูมือที่ปรับปรุงมาจาก
กฎหมายใหม
เมืองบึงกาฬ
เทศบาลตําบลโนนสวาง
รวมตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
กระสัง
เทศบาลตําบลหนองเต็ง
อุปกรณตรวจวัดวิเคราะหและคําแนะนําปรับปรุงแกไขเหตุรําคาญสถานประกอบกิจการแตละ ประเภท
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลถาวร
เพิ่มพูนความรูส นับสนุนดานคูมือ
ชํานิ
เทศบาลตําบลหนองปลอง มีการจัดสงบุคลกรที่มีความรูมาดําเนินการอบรมใหความรูแกประชาชน
โนนดินแดง
เทศบาลตําบลโนนดินแดง การตรวจวัด วิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบการ
โนนสุวรรณ
เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ การบังคับใชกฎหมายอยางเปนรูปธรรมแยกบริบทเขตเมืองและชนบท
ประโคนชัย
เทศบาลตําบลแสลงโทน 1. ควรจัดชุดคูมือและเทคนิคการจัดการเหตุราํ คาญสนับสนุน อปท. อยางตอเนื่อง
2. ควรจัดฝกอบรมเทคนิคจัดการสาเหตุรําคาญให อปท. ทุกๆ 2 ป โดยใชเครือขายสํานักควบคุมโรคในแตละพื้นที่
ปะคํา
เทศบาลตําบลปะคํา
1. จัดอบรมใหความรูเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
2. สนับสนุนเอกสารใหความรู
เมืองบุรีรัมย
เทศบาลตําบลอิสาณ
คูมือการบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล คูมือการตรวจวัดวิเคราะห คูมือการตรวจแนะนําสถานประกอบ
กิจการ
ลําปลายมาศ
เทศบาลตําบล
การบังคับใชกฎหมายและจัดใหมคี ณะกรรมการการแกไขเหตุรําคาญในระดับอําเภอ เพราะลําพังเจาหนาที่หนวยงานทองถิ่นประชาชน
ลําปลายมาศ
ไมคอยจะเกรงใจ
สตึก
เทศบาลตําบลสตึก
ปรกติทานสนับสนุนเปนคูม ืออยูแลว หากจะใหดีขึ้น ควรนํารองออกตรวจเหตุรําคาญ โดยใชเครื่องมือตรวจวัด วัดระดับเสียง อากาศ
กลิ่น แทนการใชความรูสึก หรืออาจสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ
หวยราช
เทศบาลตําบลสามแวง
จัดอบรมใหความรูเกีย่ วกับการจัดการเหตุรําคาญตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใหเปนปจจุบนั แกผูนําหมูบาน/ชุมชน
คลองหลวง
เทศบาลเมืองคลองหลวง ขอใหมีสายดวนสําหรับตอบขอสงสัยในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่โดยตรง
ธัญบุรี
เทศบาลตําบลธัญบุรี
คูมือการบังคับตามกฎหมาย แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานเหตุกลิน่ เสียง มีใบอนุญาตและไมมีใบอนุญาตที่แนชัดและปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
ธัญบุรี
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
มีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนองคความรูใหเจาหนาที่เพื่อปฏิบตั ิงานตอไป
เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบานกลาง เห็นสมควรสนับสนุนชุดความรู/ คูม ือการบังคับใชกฎหมาย
เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบานใหม
การตรวจวัดวิเคราะหกรณีมีเรื่องรองเรียน การตรวจแนะนําสถานประกอบการ การจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะผูปฏิบตั ิงาน
ลําลูกกา
เทศบาลเมือง
ควรใหกรมอนามัย เพิ่มความรูเกี่ยวกับการจัดการเหตุรําคาญเบื้องตน อยางเชน การจัดทําคูมือแนะนําใหกับประชาชน การจัดอบรมผูที่

จังหวัด
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ปตตานี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา

อําเภอ

หนวยงาน อปท.
ลําสามแกว
เทศบาลเมืองลาดสวาย

ขอเสนอแนะ
เกี่ยวของกับการจัดการเหตุรําคาญใหมีความรูมากขึ้น เปนตน
ลําลูกกา
สุนัขจรจัดในพื้นที่เปนปญหาที่เริ่มสงผลกระทบเนื่องจากมีการแอบนําอาหารใหสุนัขจํานวนประชากรสุนัขมากขึ้น รบกวนประชาชนมาก
ขึ้น ปรึกษาปศุสัตวไมไดรบั ความชัดเจนวาจะมีการเคลื่อนยายสุนัขออกนอกพื้นที่ไดอยางไร
บางสะพาน
เทศบาลตําบลบานกรูด
ควรสนับชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัด วิเคราะหและการตรวจแนะนํา
สถานประกอบกิจการ
บางสะพาน
เทศบาลตําบลบานกรูด
ควรสนับสนุนชุดความรู/คูม ือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจ
แนะนําสถานประกอบกิจการ
ปราณบุรี
เทศบาลตําบลปราณบุรี
อยากใหมีการกําหนดกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพอยางชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกันทัว่ ประเทศ ใหมีการสนับสนุนขอมูล
ความรู/ คูม ือ ระบบการสนับสนุนการบริหารขอมูล การตรวจแนะนําสถานประกอบการแตละกิจการเปนแนวทางการปองกันการเกิด
เหตุรําคาญ
เมือง
เทศบาลตําบลคลองวาฬ อยากใหมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเหตุรองเรียน ทุกป เพื่อ update ขอมูลและเผื่อมีเจาหนาทีม่ ารับงานใหมจะไดมีความรู
ประจวบคีรีขันธ
ความเขาใจ ที่เพิ่มขึ้น
เมืองปตตานี
เทศบาลตําบลรูสะมิแล
ขอความอนุเคราะหกรมอนามัยสนับสนุนเรื่องชุดความรู/คูมือ ในเรือ่ งของการดําเนินงานเหตุราํ คาญใหกับทางเทศบาลตําบลรูสะมิแล
ดวยคะ เพื่อที่ทางเจาหนาที่จะไดอัพเดทขอมูลการดําเนินงาน และเปนแหลงขอมูลเพื่อศึกษาหาความรูและนําไปปฏิบัติในการทํางานคะ
ขอบคุณคะ
สายบุรี
เทศบาลตําบลเตราะบอน ชวยเพิ่มพูนความรูในการจัดการเหตุรําคาญ และความรูในการบังคับใชกฎหมาย
บางไทร
เทศบาลตําบลบางไทร
1. ควรมีการอบรมในการบังคับใชกฎหมาย พรบ.สาธารณสุข 2535 โดยอาจมีกรณีศึกษาในเรื่องตางๆ มาประกอบเพื่อใหบุคลากรมี
ความรูในการนํากฎหมายออกมาใชไดถูกตอง
2. มีการจัดสงคูม ือ/ชุดความรู ในการบังคับใชกฎหมาย รวมถึงรูปแบบการตรวจวัดวิเคราะห และรูปแบบการตรวจสถานประกอบการที่
เขาใจงายและชัดเจน และแบงประเภทสถานประกอบการวาแตละประเภทควรประเมินขอไหนบาง
บางบาล
เทศบาลตําบลบางบาล
การสอบเหตุรําคาญและบังคับใชกฎหมายรวมกับนิติกร
ลาดบัวหลวง
เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง ควรมีคณะดมกลิ่นกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (กลิ่นสารเคมี)
จุน
เทศบาลตําบล
ตองการใหกรมอนามัยสนับสนุน คูมือปฏิบัติงาน และบุคลากรในในการรวมตรวจสอบเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นรวมกับเจาหนาที่ขององคกร
ทุงรวงทอง
ปกครองสวนทองถิ่น
จุน
เทศบาลตําบลหงสหิน
อบรมใหความรู แนวทางปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจและแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
เชียงคํา
เทศบาลตําบลเชียงคํา
อยากใหสนับสนุนชุดความรู/ คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเหตุรําคาญ
ปง
เทศบาลตําบลแมยม
ควรมีคูมือการดําเนินงานจัดการเหตุรําคาญตามแหลงที่กอใหเกิดเหตุรําคาญเพื่อเปนแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจนและถูกตองใหแกทุกอปท.

จังหวัด
พะเยา

อําเภอ
ภูกามยาว

พะเยา

เมืองพะเยา

พะเยา

เมืองพะเยา

พะเยา
พะเยา

เมืองพะเยา
เมืองพะเยา

พะเยา

เมืองพะเยา

พะเยา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา

แมใจ
เกาะยาวใหญ
ตะกั่วทุง
ตะกั่วปา
ตะกั่วปา

พัทลุง

ควนขนุน

พัทลุง

ตะโหมด

พัทลุง

ตะโหมด

พัทลุง

ตะโหมด

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลดงเจน

ขอเสนอแนะ
1. เห็นควรสนับสนุนชุดความรู/คูม ือ การจัดการเหตุรําคาญ (เพิ่มเติม)
2. มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
เทศบาลตําบลทาวังทอง ควรสงคูมือการปฏิบตั ิงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 คูมือการบังคับใชกฎหมาย และการเปรียบเทียบปรับ การสงเรื่อง
ดําเนินคดี การออกคําสั่งทางปกครอง เพื่อใหการปฏิบัติงานของ อปท. เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย
เทศบาลตําบลบานต๊ํา
1.ชุดความรู/คูม ือ การบังคับใชกฎหมาย 2.ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล 3.การตรวจวัดวิเคราะห
4.การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ (เพื่อพัฒนาองคความรูใหเปนปจจุบัน สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและถูกตอง)
เทศบาลตําบลแมกา
จัดทําคูมือการบังคับใชกฎหมาย เชน แผนผังขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมาย
เทศบาลตําบลแมปม
ควรมีการชวยเหลือ เชน มีคูมือแนะนําการบังคับใชกฎหมาย การตรวจวัดวิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ ระบบ
สนับสนุนการบริหารการจัดการขอมูล เปนตน
เทศบาลตําบลแมปม
ควรมีสวนชวยเหลือ เชน มีคูมือ/ชุดความรู การบังคับใช การตรวจวัดวิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการและระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล เปนตน
เทศบาลตําบลแมใจ
เทคนิคการไกลเกลี่ยปญหาเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ
เทศบาลตําบลเกาะยาวใหญ การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
เทศบาลตําบลโคกกลอย จัดอบรมเรื่องการจัดการเหตุราํ คาญในสวนภูมภิ าค/เขตจังหวัด เพื่องายตอการเดินทางและแกไขปญหาตรงกับบริบทของพื้นที่มากขึ้น
เทศบาลตําบลคึกคัก
สนับสนุนสนับสนุนคูม ือ การแกไขเหตุรําคาญและการบังคับใชกฎหมายแกหนวยงาน
เทศบาลตําบลบางนายสี ควรมีสวนชวยเหลือในเรื่องใหองคความรูในรูปแบบการจัดอบรม จัดชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการใหกับ อปท.
เทศบาลตําบลดอนทราย กรมอนามัยควรจัดอบรมและใหความรูรเู กี่ยวกับเหตุรําคาญแกผรู ับผิดชอบทุกปเพื่อรองรับสถานการณที่เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาพรอม
สงบุคลากรใหความรูแกประชาชนเพื่อลดความขัดแยงในชุมชน
เทศบาลตําบล
1. ชุดความรู/คูมือ การแกไขเหตุรําคาญ
ควนเสาธง
2. แบบตรวจเหตุรําคาญ
เทศบาลตําบลตะโหมด
1. ควรจัดอบรมดานกฎหมายสาธารณสุขในการจัดการเหตุรําคาญตามพรบ.สาธารณสุข 2535 ใหแกบุคลากรองคปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
2. ควรสนับสนุนคูม ือ พรบ.สาธารณสุข 2535 ฉบับที่แกไขเปนปจจุบัน (สนับสนุนใหองคปกครองสวนทองถิ่น(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
3. ควรมี guideline เพื่อเปนแนวทางแกองคปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เทศบาลตําบลแมขรี
สนับสนุนคูม ือในการปฏิบตั ิงาน

จังหวัด

พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบูรณ

เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
แพร
แพร
มหาสารคาม
มหาสารคาม

มหาสารคาม
มุกดาหาร
มุกดาหาร

อําเภอ
ปาพะยอม
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร
โพทะเล
วังทรายพูน
พรหมพิราม
บานแหลม
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบูรณ

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลลานขอย
เทศบาลตําบลโคกชะงาย
เทศบาลตําบลนาทอม
เทศบาลตําบลปรางหมู
เทศบาลตําบลรมเมือง
เทศบาลตําบลชุมพล
เทศบาลตําบลโพทะเล
เทศบาลตําบลหนองปลอง
เทศบาลตําบลพรหมพิราม
เทศบาลตําบลบานแหลม
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
เทศบาลตําบลนางั่ว

ขอเสนอแนะ
ควรมีสวนอยางยิ่งเพราะจะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุรําคาญและเพื่อความถูกตองในการดําเนินการแกไข
1.จัดอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติและทฤษฏี 2.สนับสนุนคูม ือ
จัดอบรมใหความรูแก อปท.
ควรจัดใหมีการอบรมในการจัดการเหตุรําคาญเนื่องจากเจาหนาที่ไมมีความรูด านการแกไขปญหา
ควรมีการพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นโดยการฝกปฏิบัติ
ควรมีหนังสือแจงให อุตสาหกรรมจังหวัดเครงครัดกับโรงงาน
ชุดขอมูลการใหความรู
ชวยใหความรูกฎหมายแกประชาชนเปนการทั่วไป
ใหสนับสนุนแนวความรูในดานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
คูมือกรณีศึกษาการจัดการปญหาความเดือดรอนตางๆ
มีชุดความรู/ คูมือการบังคับใชกฎหมายตาม พรบ.สาธารณสุข ในประเด็นเรื่องเหตุรําคาญ
ควรมีสวนรวมในการให ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหและการ
ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ เปนตน
วิเชียรบุรี
เทศบาลตําบลพุเตย
ควรสนับสนุนดานความรูความเขาใจใหกับเจาหนาที่ เชน เอกสารคูม ือ การอบรม
หนองไผ
เทศบาลตําบลนาเฉลียง
ควรมีสวนชวยเหลือ สนับสนุนเครื่องมือวัดเหตุรําคาญ เพื่อประกอบการตัดสินใจวาเรื่องใดเปนเหตุราํ คาญ
เดนชัย
เทศบาลตําบลเดนชัย
กรมอนามัยมีการจัดอบรมเปนประจําแตภาระของทองถิ่นปริมาณมากจนไมสามารถเขารวมได
เมืองแพร
เทศบาลตําบลชอแฮ
จัดฝกอบรมตามพ.ร.บ.สาธารณสุขอยางชัดเจน
ชื่นชม
เทศบาลตําบลกุดปลาดุก ชุดความรู คูมือ การตรวจวิเคราะห การบังคับใชกฎหมาย
นาเชือก
เทศบาลตําบลนาเชือก
1. คูมือการปฏิบัติงานการตรวจเหตุรําคาญ
2. แนวทางการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกรณีขอความอนุเคราะหชุดตรวจวัดวิเคราะหเหตุรําคาญที่จําเปนตองใชเครื่องมือ
วัดทางวิทยาศาสตร
3. การบังคับใชกฎหมาย
เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม สนับสนุนเครื่องมือ ผูเชี่ยวชาญ
นิคมคําสรอย
เทศบาลตําบล
อยากขอสนับสนุนบุคลากรหรือเครื่องมือที่ทําการตรวจวัดระดับของเหตุรําคาญที่นาเชื่อถือไดเชนเรื่องกลิ่น เสียง เพื่อความชัดเจนตอ
นิคมคําสรอย
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลหวานใหญ มีความประสงคใหกรมอนามัยสนับสนุน ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหาร
หวานใหญ
จัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบการ เนื่องจากเทศบาลตําบลหวานใหญไมมีบุคลากรที่มีความรู

จังหวัด

อําเภอ

หนวยงาน อปท.

มุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

เทศบาลตําบลนาสีนวน

มุกดาหาร
แมฮอ งสอน
แมฮอ งสอน

หนองสูง
แมลานอย
แมสะเรียง

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

คอวัง
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เลิงนกทา

เทศบาลตําบลบานเปา
เทศบาลตําบลแมลานอย
เทศบาลตําบล
เมืองยวมใต
เทศบาลตําบลคอวัง
เทศบาลตําบลตาดทอง
เทศบาลตําบลตาดทอง
เทศบาลเมืองยโสธร
เทศบาลตําบลเลิงนกทา

ยะลา

เบตง

เทศบาลเมืองเบตง

ยะลา
ยะลา
รอยเอ็ด

เมืองยะลา
เทศบาลตําบลบุดี
เมืองยะลา
เทศบาลตําบลลําใหม
จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลดงแดง

รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด

ธวัชบุรี
ปทุมรัตน
โพธิ์ชัย
โพนทอง
ศรีสมเด็จ
หนองพอก

เทศบาลตําบลอุมเมา
เทศบาลตําบลปทุมรัตต
เทศบาลตําบลชัยวารี
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
เทศบาลตําบลทาสีดา

ขอเสนอแนะ
เชี่ยวชาญดานการแกปญ
 หาเหตุรําคาญ ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535
อยากใหมีการอบรมใหความรูหรือสนับสนุนอุปกรณในการจัดการเหตุรําคาญตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 เพราะ จนท.ที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไมมีความรูความเขาใจในการปฏิบตั ิตาม พรบ.และการดําเนินการใหความชวยเหลือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
การบังคับใชกฎหมาย การตรวจวัดวิเคราะหและการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
คูมือปฏิบัติงานและการตรวจวัดวิเคราะห ตางๆ เชน กลิ่น
อบรมใหความรูการบังคับใชกฎหมาย และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวิเคราะหและการตรวจแนะนําสถาน
ประกอบการ
การตรวจแนะนําสถานประกอบการ
การตรวจวิเคราะห การรวมตรวจเรื่องรองเรียนที่มีการฟองรองกัน
การตรวจวิเคราะหเก็บตัวอยาง การรวมตรวจ/ไกลเกลี่ย เหตุรําคาญที่มีการฟองรองกัน
การเก็บตัวอยางมลพิษ การรวมตรวจ/ไกลเกลี่ย เหตุรําคาญที่มีการฟองรองกัน
อยากใหกรมอนามัยจัดทําคูมือสรุปการดําเนินงาน กฎหมายที่เกีย่ วของ และถามีกิจการที่จําเปนตองตรวจวัดวิเคราะห อยากใหมี
หนวยงานที่สนับสนุนการตรวจวิเคราะหเนื่องจากเทศบาลมีบุคลากรไมเพียงพอและไมมีอุปกรณ และไมมีความเชี่ยวชาญในการใช
เครื่องมือ
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย และกรณีศึกษา ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหพรอมอุปกรณ
การตรวจวัด การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
จัดประชุมเสวนาในหลายๆภาคสวน เพราะปญหาแตละที่ ไมเหมือนกัน
สนับสนุนชุดความรู/ คูมือตางๆ ฉบับปจจุบัน
อยากใหกรมอนามัยลงพื้นที่เพื่อใหความรูเกีย่ วกับเหตุรําคาญตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริการ เพื่อสราง
ความเขาใจและระวังปองกันมิใหเกิดอันตรายจากเหตุรําคาญตอการดํารงชีพของประชาชน
สนับสนุนการตรวจแนะนําประกอบกิจการ
ชุดคูมือความรู สนับสนุนการบริหารจัดการ การตรวจแนะนําสถานประกอบการ
ควรสนับสนุนเครื่องมือที่ใชในการตรวจเหตุรําคาญ ในภาคสนาม เชน เสียง กลิ่น คุณภาพน้ํา น้ําเสีย เปนตน
ควรมีสวนชวย ใหความรูเรื่อง พรบ.การบังคับใชกฎหมาย และขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอชุมชน
ชวยเหลืองานเรื่องรองเรียนในดานบุคลากร วิชาการ เครื่องมือในการวิเคราะหตรวจสอบทีเ่ กี่ยวของตางๆ
อยากใหสงเสริมการใหความรู และแนวทาง วิธีการบังคับใชกฎหมายใหมากขึ้น

จังหวัด
ระนอง

อําเภอ
เมืองระนอง

ระนอง

เมืองระนอง

ระนอง

เมืองระนอง

ระยอง

แกลง

ระยอง

แกลง

ระยอง
ระยอง
ระยอง

เขาชะเมา
บานคาย
เมืองระยอง

ระยอง

เมืองระยอง

ระยอง
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี

เมืองระยอง
โพธาราม
โพธาราม
โพธาราม

ราชบุรี

โพธาราม

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบล
ปากน้ําทาเรือ
เทศบาลเมืองบางริ้น

ขอเสนอแนะ
ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่มีประสบการณในการทํางาน ไมมีกองสาธารณสุขและ
เจาหนาที่โดยตรงในงานสาธารณสุข
1. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธเรื่อง พรบ.สาธารณสุข 2535
2. จัดอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการบังคับใชกฎหมายในการจัดการเหตุรําคาญ
3. สนับสนุนอุปกรณในการตรวจ วิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ ใหกับ อปท.
เทศบาลเมืองระนอง
1. ควรมีชองทางในการปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ของกรมอนามัย เกี่ยวกับกรณีการเกิดปญหาตางๆ เชน LINE
2. มีการสนับสนุนขอมูลที่ประกอบการจัดการเหตุรําคาญ เชน ตัวอยางกรณีเกิดเหตุการณตางๆและวิธีการในการดําเนินการแกไขที่
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลเนินฆอ
ปจจุบันเทศบาลตําบลเนินฆอ ขาดแคลนบุคลากรทีม่ ีความรูเ ฉพาะทาง ทั้งทางดานสาธารณสุขและทางดานสิ่งแวดลอม และในพื้นที่
ตําบลเนินฆอมีสวนมากจะมีการรองเรียนดานสิ่งแวดลอมจึงทําใหการดําเนินการแกไขปญหาลาชา เพราะจําเปนตองศึกษาขอมูลและ
กฎหมายใหละเอียดกอน จึงอยากใหมีการอบรมใหความรูในการจัดการหรือแกไขปญหาเหตุรําคาญ และใหคําแนะนําในการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในกรณีเกิดเหตุรําคาญขึ้นอีก
เทศบาลตําบลสุนทรภู
1.การอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ในเรื่องขอกฎหมาย แนวทางการตรวจฯ การพิจารณาเหตุรองเรียนตางๆ
2.สนับสนุนอุปกรณตรวจวัด เชน อุปกรณตรวจวัดเสียง เปนตน
3.แบบตรวจเหตุรองเรียน
เทศบาลตําบลชําฆอ
ควรใหคําแนะนําชุดความรู และแนะนําการตรวจสถานประกอบการ
เทศบาลตําบลบานคาย
สนับสนุนดานขอมูลการบังคับใชกฎหมายที่เกีย่ วของ ในการจัดการเหตุรําคาญ
เทศบาลตําบล
กรมอนามัยควรมีสวนในการเพิ่มพูนความรูใหกับทางเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด ไดแก ชุดความรู/ คูม ือ การตรวจแนะนําสถานประกอบ
แกลง-กะเฉด
กิจการ การจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของ
เทศบาลตําบลเนินพระ
ควรจัดอบรมการจัดการเหตุรําคาญแกเจาพนักงานสาธารณสุขสังกัดอปท.ทั่วประเทศตามโอกาส เพื่อทบทวนความรูและใหความรูที่
ถูกตองกรณีเจาพนักงานบรรจุใหม
เทศบาลนครระยอง
ขอสนับสนุนชุดความรู คูมือเกีย่ วกับการจัดการเหตุรําคาญ ตามพรบ.สาธารณสุข 2535
เทศบาลตําบลคลองตาคต การบังคับใชกฎหมาย
เทศบาลตําบลเขาขวาง
สนับสนุนเจาหนาที่ในการรวมตรวจสถานประกอบการหรือสถานที่กอ เหตุรําคาญ
เทศบาลตําบลบานสิงห
ใหความอนุเคราะหเจาหนาที่ใหความรูแกผูปฏิบัติงานและสงเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถรวมแกไขปญหาเหตุรําคาญกับเจาหนาที่
อปท. และสนับสนุนคูมือที่เกี่ยวกับการจัดการเหตุรําคาญแก อปท.
เทศบาลตําบลหนองโพ
การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ

จังหวัด
ลพบุรี

อําเภอ
ชัยบาดาล

ลพบุรี

พัฒนานิคม

ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลําปาง

เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
สระโบสถ
เกาะคา

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบล
ลํานารายณ
เทศบาลตําบล
เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตําบลเขาพระงาม
เทศบาลเมืองลพบุรี
เทศบาลตําบลสระโบสถ
เทศบาลตําบลเกาะคา

ลําปาง

เกาะคา

เทศบาลตําบลไหลหิน

ลําปาง
ลําปาง

เมืองลําปาง
เมืองลําปาง

เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลเมืองเขลางคนคร

ลําปาง

แมทะ

เทศบาลตําบล
ปาตันนาครัว

ลําปาง

แมทะ

เทศบาลตําบลนาครัว

ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน

แมพริก
วังเหนือ
เสริมงาม
เสริมงาม
บานโฮง

เทศบาลตําบลแมพริก
เทศบาลตําบลวังเหนือ
เทศบาลตําบลทุงงาม
เทศบาลตําบลเสริมซาย
เทศบาลตําบลศรีเตีย้

ลําพูน

ปาซาง

เทศบาลตําบลมะกอก

ขอเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มความรู ชุดความรู/ เครือ่ งมือ
2. อบรมความรู
1. สนับสนุนเอกสารใหความรู คูมอื การปฏิบัติงาน การบังคับใชกฎหมาย
2. ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ควรมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดานการจัดการเหตุรําคาญ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ควรสนับสนุนชุดความรู เอกสาร เชน การบังคับใชกฎหมาย วิธีการตรวจแนะนํา การตรวจวิเคราะหตางๆ
เห็นดวยในการที่กรมอนามัยใหความรูในการระงับเหตุรําคาญกับเจาหนาที่
สนับสนุนเอกสารวิชาการ : ชุดความรู คูมือ การบังคับใชกฎหมาย การตรวจวัดวิเคราะหและการออกไปสุมตรวจใหคําแนะนําสถาน
ประกอบการตาง ๆ หรืออบรม
เห็นควรอยางยิ่งที่จะใหความชวยเหลือ และสนับสนุนชุดความรู/ คูมอื การอบรมดานกฎหมาย การบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัด
วิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
การจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการ/เทคนิค/ขอกฎหมาย ในเรื่องการจัดการเหตุรําคาญตามพรบ.สาธารณสุข 2535
ควรใหมีการชวยเหลือ การอบรมใหความรูการแกไขเหตุราํ คาญจากเสียงรบกวน ฝกอบรมการใชเครื่องตรวจวัดเพื่อนํามาวิเคราะห และ
การแนะนําการแกไขใหสถานประกอบการนําไปปรับปรุงเพื่อลดเหตุรําคาญ
1. ขอสนับสนุนชุดความรู/ คูมือการปฏิบัติงาน
2. แนวทางการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
3. กรณีศึกษาเรื่องเหตุรําคาญที่พบบอย
ควรจัดใหมีการอบรบเพิ่มประสิทธิภาพใหบุคลากรทองถิ่น ทุกปงบประมาณ เพื่อประโยชนแกการทํางาน และจัดทําคูมือ แนวทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนคําวินิจฉัยเพื่อใชถือปฏิบัติเปนแนวทาง และจัดพิมพแจกทุกปงบประมาณ
ควรจะมีชุดความรูและคูม ือการบังคับใชกฎหมายฉบับประชาชน
อยากไดชุดความรูและคูมือในการจัดการเหตุราํ คาญ
ชุดความรูหรือคูมือ
ควรจัดใหมีการอบรมหรือมีเอกสารคูมือในการทํางาน
ควรสนับสนุนความรูแกผูปฏิบัติงานในชองทางตางๆ เชน การฝกอบรม ชุดความรู/คูม ือ เพราะปจจุบนั ผูปฏิบัติงานยังขาดความมั่นใจ
และองคความรูที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเจาหนาทีผ่ ูเชี่ยวชาญในการตรวจวัดวิเคราะหกรณีที่มีความจําเปน ตลอดจนแนะนํา
ชองทางในการใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานเมื่อมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในการดําเนินการ
ควรมีการฝกอบรมใหความรูด านกฎหมายระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหและการแนะนําสถาน

จังหวัด

อําเภอ

หนวยงาน อปท.

ลําพูน

เมืองลําพูน

ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน

แมทา
ลี้
เวียงหนองลอง

เทศบาลตําบล
หนองชางคืน
เทศบาลตําบลทาปลาดุก
เทศบาลตําบลกอ
เทศบาลตําบลหนองยวง

เลย
เลย

เชียงคาน
ดานซาย

เทศบาลตําบลเขาแกว
เทศบาลตําบลศรีสองรัก

เลย
เลย
เลย

ทาลี่
นาดวง
เมืองเลย

เทศบาลตําบลทาลี่
เทศบาลตําบลนาดอกคํา
เทศบาลตําบลนาออ

เลย

เมืองเลย

เทศบาลเมืองเลย

เลย

วังสะพุง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

สกลนคร
สกลนคร

กุสุมาลย
พรรณนานิคม

เทศบาลตําบลสระกําแพง
ใหญ
เทศบาลตําบลกุสุมาลย
เทศบาลตําบลวังยาง

สกลนคร

พังโคน

เทศบาลตําบลพังโคน

ขอเสนอแนะ

ประกอบการกิจการ
ควรมีเจาหนาที่ของกรมอนามัยเขามาตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการเปนตน โดยทางทองถิ่นจะมีการสงรายชื่อสถานประกอบการ
ใหกับกรมอนามัย
ควรมีการชวยเหลือใหความรูเพิ่มเติมและสื่อประชาสัมพันธ คูมือเกีย่ วกับ พรบ. และการจัดการเหตุราํ คาญ
อบรมใหความรูแกบุคลากรในสํานักงาน
ควรสนับสนุน หรือจัดการอบรมทบทวนความเขาใจในการใชกฎหมายของเจาพนักงานสาธารสุขตามพรบ.สาธารณสุข ทั้งในสวนภูมิภาค
หรือทองถิ่น เชน สสจ.สสอ.อปท.อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญการบังคับใชขอกฎหมาย เพราะมีการปรับปรุงขอ
ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวงฉบับใหมออกมาใชอยูเสมอ
สนับสนุนชุดความรู/ คูมือ
มีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะผูรบั ผิดชอบงานดานสาธารณสุข ไมมีความรู ความชํานาญเฉพาะทางนี้ จึงจําเปนตองอาศัยคูมือ
กฎหมาย ระเบียบตางๆ เกี่ยวกับ พรบ.สาธารณสุข 2535
การฝกอบรมเรื่องการจัดการเหตุราํ คาญแกผูปฏิบัติงาน/คณะทํางาน ในพื้นที่เขตจังหวัดหรือภาค หลักสุตร 3-5 วัน
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย การตรวจวิเคราะหและการแนะนําสถานประกอบการ
สนับสนุนชุดความรู ระบบการจัดการขอมูล การวิเคราะหและเทคนิคการตรวจแนะนําสถานที่ (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริงที่ไมเสีย
คาลงทะเบียน)
ควรมีสวนชวยเหลือ คือ ชุดความรู/คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการ
ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ และสนับสนุนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องรองเรียนตางๆ มิใชในเขตพื้นที่รับผิดชอบก็
ปลอยใหเปนหนาที่ของพื้นที่นั่นไป ตองไดรับการสนับสนุนในการออกตรวจเหตุเดือดรอนรําคาญจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงดวย
ชุดคูมือใหความรู การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถาน
ประกอบการ
ควรมีสวนรวมรับผิดชอบจัดการเหตุรําคาญรวมกับ อปท.
ควรสนับสนุนชุดความรูหรือคูม ือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประสงคจะใหกรมอนามัยสงเสริม สนับสนุนในดานการเพิ่มพูนความรูดานการจัดการเหตุรําคาญ รวมถึง
สนับสนุนขอมูลชุดคูมือความรู การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวิเคราะหและการตรวจแนะนํา
สถานประกอบกิจการ เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัตริ าชการในการจัดการเหตุรําคาญตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ชุดความรูกรณีศึกษาเหตุราํ คาญ เครื่องมือและการตรวจวัดวิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบการ การบังคับใชกฎหมาย

จังหวัด
สกลนคร

อําเภอ
พังโคน

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลไฮหยอง

สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

เมืองสกลนคร
วาริชภูมิ
สวางแดนดิน
สวางแดนดิน
สวางแดนดิน
อากาศอํานวย

เทศบาลตําบลงิ้วดอน
เทศบาลตําบลคําบอ
เทศบาลตําบลโคกสี
เทศบาลตําบลดอนเขือง
เทศบาลตําบลบานตาย
เทศบาลตําบลบะหวา

สงขลา

กระแสสินธุ

สงขลา

กระแสสินธุ

เทศบาลตําบล
กระแสสินธุ
เทศบาลตําบลเชิงแส

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

คลองแงะ
คลองหอยโขง
นาทวี
เมืองสงขลา

เทศบาลตําบลคลองแงะ
เทศบาลตําบลโคกมวง
เทศบาลตําบลนาทวีนอก
เทศบาลนครสงขลา

สงขลา

เมืองสงขลา

เทศบาลเมืองเขารูปชาง

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

ระโนด
รัตภูมิ
สทิงพระ
สะเดา

เทศบาลตําบลปากแตระ
เทศบาลตําบลนาสีทอง
เทศบาลตําบลสทิงพระ
เทศบาลตําบลปาดัง

สงขลา

สะเดา

เทศบาลเมืองสะเดา

ขอเสนอแนะ
ตองการใหมีการจัดอบรมใหความรูในระดับจังหวัดและตองการใหประชาสัมพันธเรื่องการบังคับใชกฎหมาย ชุดความรู/คูม ือ ไปยังผูนาํ
ชุมชน
ควรมีการสนับสนุนชุดความรู/คูมอื และการตรวจวัดวิเคราะห
ควรมีชุดใหความรู/คูม ือ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชุดความรูคูมือ และการบังคับใชกฎหมาย
อยากใหสนับสนุนในเรื่องของคูมือ/ความรู หรือเอกสารแผนพับความรูเพื่อประกอบการแนะนําหรือประชาสัมพันธแกชุมชน
การอบรมใหความรูแกผูปฏิบตั ิ ใน อปท.
กรมอนามัยควรดําเนินการใหความรูคูมือเอกสารการบังคับใชกฎหมายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสนอแนะการแกไขปญหา
ตางๆ ของทองถิ่นใหยั่งยืนตลอดไป
ใหสนับสนุนชุดความรูคมู ือ แนวทางการบังคับใช การตรวจวัดวิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ ควรใหทุก อปท.เทศ
บัญญัต/ิ ขอบัญญัติตัวเดียวกันทั่วประเทศ
กรมอนามัยควรใหความรูผานสื่อตางๆ ที่ผูประกอบการตองปฏิบตั ิตามหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ ที่ไมกระทบ สวล. ไมกระทบสิทธิ์บุคคล
อื่น เปนตน เพราะหากเกิดเหตุรําคาญมักแกไขไดยาก ใชมาตรการทางกฎหมายก็ใชวาจะแกปญหาได
คูมือการปฏิบตั ิงานที่สามารถเขาใจงาย
เห็นควร เพิ่มความรูการบังคับใชกฎหมาย
ควรมีคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
1. จัดอบรมใหความรูแกผรู ับผิดชอบและผูบริหารเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. สนับสนุนชุดอุปกรณในการตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญเบื้องตน เชน อุปกรณวัดเสียง เปนตน
3. ใหการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแก อปท. เมื่อมีการรองขอ
ควรมีการจัดอบรมกระบวนการตรวจสอบเหตุรําคาญใหแกบุคคลากร อปท และใหการสนับสนุนการตรวจวิเคราะหใหทั่วถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่มากกวานี้
กรมอนามัยควรจัดทําคูม ือการบังคับกฎหมายในเหตุรําคาญตางๆ ให อปท.
สนับสนุนในดานวิชาการ
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย การตรวจวัดวิเคราะห ขั้นตอนการดําเนินคดี
ควรมีการจัดอบรมใหความรูเ ปนระยะอยางตอเนื่องควรมีคูมือในการปฏิบัติงานที่อานเขาใจงายและมีอยางประกอบสถานการที่เกิดขึ้น
จริงพรอมแนวทางปฏิบัติแกไขประกอบและมีชองทาวปรึกษากรณีเกิดขอรองเรียนที่ชัดเจนตอไป
การจัดฟนฟูการบังคับใชกฎหมายขั้นตอนทางการปกครอง การเปรียบเทียบลงในระดับภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น

จังหวัด
สงขลา
สงขลา

สงขลา
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สิงหบุรี

อําเภอ
สะบายอย
หาดใหญ

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลทาพระยา
เทศบาลเมืองคลองแห

ขอเสนอแนะ

ควรสนับสนุนเกี่ยวกับชุดความรู/ คูมือเกี่ยวกับเหตุรําคาญ
1. ขอใหมีการจัดทําหัวขอในวารสารของกรมอนามัย เรื่องแนวทางการแกไขเหตุรําคาญ โดยยกตัวอยางปญหาเหตุรองเรียนพรอมทั้ง
แนวการแกไข เพื่อเปนแหลงขอมูลและแนวทางในการแกไขปญหาขอรองเรียนของทองถิน่ อื่นๆ
2. ขอใหมีการจัดอบรมในการระงับเหตุราํ คาญดานตางๆแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถระงับเหตุรําคาญเปนไปตาม
หลักสุขาภิบาลและตามขอกฎหมาย
หาดใหญ
เทศบาลเมืองคอหงส
ความคิดเห็น ทางหนวยงานมีความตองการในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนํา
สถานประกอบกิจการ เพราะเห็นวามีความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่ของหนวยงานนี้
หาดใหญ
เทศบาลเมืองบานพรุ
1. การจัดอบรมการจัดการเหตุรําคาญ 2. แนวทางการใชคําสั่งทางปกครองและการบังคับใชกฎหมาย
เมืองสตูล
เทศบาลตําบลคลองขุด
การตรวจวิเคราะหและการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
พระประแดง
เทศบาลเมืองพระประแดง ชุดคูมือการบังคับใชกฎหมาย
กระทุมแบน
เทศบาลนครออมนอย
1. เพิ่มพูนความรูของเจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานในการตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญ
2. สนับสนุนอุปกรณในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน เสียง ความรอน คุณภาพอากาศ น้ําเสีย เปนตน
3. สนับสนุนทางวิชาการ คูมือ ระเบียบ หรือขอหารือตางๆ ใหกับอปท.เพื่อที่จะไดรับทราบแนวทางและขอปฏิบตั ิตางๆที่มสี วน
เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเหตุรําคาญ
บานแพว
เทศบาลตําบลหลักหา
คูมือตางๆที่เกี่ยวของ การอบรมใหความรูต างๆ
เมืองสมุทรสาคร เทศบาลตําบล
อยากใหชวยลงพื้นที่เพื่อชวยแกปญหา
บางหญาแพรก
อรัญประเทศ
เทศบาล
กรมอนามัยมีสวนชวยสนับสนุนในเรื่องชุดความรู/ คูมือ
เมืองอรัญญประเทศ
เมืองสระบุรี
เทศบาลตําบลตะกุด
ใหความรู คูมือ อุปกรณการตรวจ
เมืองสระบุรี
เทศบาลเมืองสระบุรี
ขอสนับสนุนชุดความรู/คูมือ การบังคับใชกฏหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหและการตรวจแนะนํา
สถานประกอบกิจการเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตอไปคะ
วิหารแดง
เทศบาลตําบลวิหารแดง ความชัดเจนในการเปรียบเทียบปรับ
เสาไห
เทศบาลตําบลเมืองเกา
แนวทางการตรวจสอบขั้นตอนวิธีปฏิบัติการประกอบกิจการอันตรายประเภทตางๆ
หนองแค
เทศบาลตําบลหนองแค
แนวทางการบังคับใชกฎหมาย ชุดความรู/คูมือ/ขอหารือถาม-ตอบทีเ่ ปนปจจุบัน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล แนวทางการ
ตรวจแนะนําสถานประกอบการ
เมืองสิงหบุรี
เทศบาลเมืองสิงหบุรี
สนับสนุนชุดคูม ือ/ความรู กฎหมายที่เกี่ยวของ จัดการฝกอบรมให อปท.

จังหวัด
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

อําเภอ
หนวยงาน อปท.
อินทรบุรี
เทศบาลตําบลทับยา
เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลเดิมบาง
เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลทุงคลี

ขอเสนอแนะ
ควรสนับสนุนชุดความรู/คูม ือ ใหกับหนวยงานหรือสถานประกอบเพือ่ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ชุดคูมือ /ความรู การใชกฎหมาย และการตรวจแนะนําสถานประกอบการ
ควรมีการอบรมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีการงลงพื้นที่ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
รวมกับเจาหนาที่ของ อปท.
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 1. สนับสนุนคูมือเกีย่ วกับการจัดการปญหาเหตุรําคาญ การวินิจฉัยเหตุรําคาญ อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลเหตุรําคาญ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานกรณีเกิดเหตุรําคาญ แนวทางการออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหระงับเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
2. จัดอบรมใหความรูดานการบังคับใชกฎหมายใหแกเจาหนาที่อยางตอเนื่อง
3. ใหคําปรึกษาดานการจัดการเหตุรําคาญในพื้นที่
เทศบาลตําบลสามชุก
อยากใหสนับสนุนคูม ือ/การตรวจแนะนําสถานประกอบการ
เทศบาลตําบลหนองหญาไซ การบังคับใชกฎหมาย
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อยากไดคมู ือและตัวอยางการทํางานในพื้นที่จริง
เทศบาลตําบล
การตรวจวัดวิเคราะหและการตรวจแนะนําปญหาเหตุรําคาญ การจัดการอบรมผูร ับผิดชอบของกองฯ ฝายตางๆ ใหทราบแนวทางการ
ทาทองใหม
แกไขปญหา และสนับสนุนบุคลากร เนื่องจากบางอปท.ไมมผี ูรับผิดชอบโดยตรง บุคคลเพียงคนเดียวรับผิดชอบทุกงานและขาดแคลน
บุคลากร
เทศบาลตําบลกรูด
ควรใหความชวยเหลือ เพิ่มพูนความรู และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรที่เกี่ยวของ รวมถึงตรวจประเมินใหคําแนะนํา
เทศบาลตําบลทาฉาง
สนับสนุนคูม ือการปฏิบัติงานดานการจัดการเหตุรําคาญและเขารับการอบรม
เทศบาลตําบลทาฉาง
ควรมีคูมือดานเหตุรําคาญ และมีการอบรมใหความรู
เทศบาลตําบล
ควรจะมีเอกสารหรือคูม ือ เพื่อใชประกอบการดําเนินงานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
บานเชี่ยวหลาน
เทศบาลตําบลคลองชะอุน กรมอนามัยควรมีสวนชวยเหลือในการสนับสนุนชุดความรู/คูม ือ ในการจัดการเหตุรําคาญและการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
เทศบาลตําบลจอมพระ
เครื่องมือการวิเคราะหขอมูลการตรวจสถานประกอบการ
เทศบาลตําบลชุมพลบุรี
ควรสงเสริมเกี่ยวกับการคัดเเยกขยะ
เทศบาลตําบล
1. ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกีย่ วกับการดําเนินการแกไขเหตุรําคาญและกฏหมายที่เกี่ยวของ
2. ตองการใหสนับสนุนคูม ือดําเนินการเหตุรําคาญ
กันตวจระมวล
3. ตองการชองทางการใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแกไขเหตุรําคาญ เชน การจัดตั้งเปนศูนยใหคําปรึกษาเฉพาะเรื่องเหตุรําคาญ
เทศบาลตําบลกังแอน
สนับสนุนใหความรู ฝกอบรม สนับสนุนดานชุดความรู/ คูมือที่เกี่ยวของ
เทศบาลตําบลกังแอน
จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนชุดความรู/ คูมือ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ฯลฯ

สุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี

สามชุก
หนองหญาไซ
อูทอง
กาญจนดิษฐ

สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี

กาญจนดิษฐ
ทาฉาง
ทาฉาง
บานตาขุน

สุราษฎรธานี
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร

พนม
จอมพระ
ชุมพลบุรี
ปราสาท

สุรินทร
สุรินทร

ปราสาท
ปราสาท

จังหวัด
สุรินทร
หนองคาย
หนองคาย

อําเภอ
ศรีขรภูมิ
ทาบอ
ทาบอ

หนองคาย

เฝาไร

หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
อางทอง
อางทอง
อางทอง
อางทอง
อางทอง
อํานาจเจริญ

โนนสัง
เมือง
หนองบัวลําภู
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
ปทุมราชวงศา

อํานาจเจริญ

พนา

อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ

พนา
หัวตะพาน

อุดรธานี
อุดรธานี

กุดจับ
กุดจับ

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลผักไหม
เทศบาลตําบลโพนสา
เทศบาลเมืองทาบอ

ขอเสนอแนะ
ขอสนับสนุนชุดความรู/คูมือ การบังคับใชกฎหมาย การตรวจแนะนําสถานประกอบการ ฯลฯ
ฝกอบรมใหความรูแนวทางการจัดการเหตุรําคาญและถอดบทเรียนกรณีศึกษาเพื่อนํามาปฏิบตั ิอยางถูกตองเหมาะสมตอไป
จัดอบรมแลกเปลี่ยนการถายทอดวิธีการแกไขปญหาเหตุรองเรียนในเชิงปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ โดยกรมอนามัย
เปนผูใหความรูในดานการออกคําสั่งในการปฏิบัติการ
เทศบาลตําบลเฝาไร
กรมอนามัยควรสนับสนุนชุดความรู/คูมือ การบังคับใชกฎหมาย หรือบุคลากรในการตรวจสอบรวมกับหนวยงานเพราะองคกรปกครอง
ทองถิ่นบางแหงยังขาดบุคลากรและเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ
เทศบาลตําบลบานคอ
ควรมีการเผยเเพรประชาสัมพันธ หรือจัดทําคูมือการบังคับใชกฎหมายใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เทศบาลเมือง
อยากใหกรมอนามัยสนับสนุนชุดคูม ือการตรวจวัดวิเคราะหเชนเสียง ฝุน ฯลฯ และชุดคูม ือแนะนําสถานประกอบการแยกรายประเภท
หนองบัวลําภู
เชน อูเคาะพนสี โรงงานน้ําแข็ง น้ําดื่ม โรงสีขาว ฯลฯ
เทศบาลตําบลหนองแก
ควรมีการจัดอบรมใหความรูเ กี่ยวกับการดําเนินการจัดการเหตุรําคาญแกเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบงาน ของ อปท.
เทศบาลตําบลบานโคก
ถามีการรองเรียนและทางหนวยงานเทศบาลแกปญ
 หาไมได ใหหนวยงานเกี่ยวของดูแลชวยเหลือ
เทศบาลตําบลโคกพุทรา ชวยเหลือในเรื่อง ชุดความรู คูมือ การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจแนะนําสถานประกอบการทีไ่ ดรับเรื่องรองเรียน
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
ชวยเพิ่มพูนความรูในการจัดการเหตุรําคาญ
เทศบาลตําบลมวงคัน
จัดอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูเ พิ่มเติม
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จัดอบรม จนท. หรือ ผูบริหาร เรือ่ งการจัดการเหตุราํ คาญ
เทศบาลตําบลทาชาง
หนวยเคลื่อนเฉพาะกิจของกรมอนามัย ที่จะคอยสนับสนุนงานกิจการในการดําเนินการแกไขปญหาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลหนองขา
จัดฝกอบรมดานการบังคับใชกฎหมายใหกับองคกรปกครองทองถิ่นและสนับสนุนคูม ือการปฏิบตั ิงานเพื่อใหการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เทศบาลตําบลพนา
กรมอนามัย ควรมีสวนชวยเหลือ เพิ่มพูนความรู หรือสิ่งสนับสนุนอื่นใดในการจัดการเหตุรําคาญตามพรบ.สาธารณสุข 2535 ตอ
หนวยงาน เชน ชุดความรู/คูม ือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห และการตรวจ
แนะนําสถานประกอบกิจการ เปนตน
เทศบาลตําบลพระเหลา ควรมีชุดคูมือการบังคับใชกฎหมายที่เปนปจจุบันสนับสนุนหรือทําเปนหนังสือแจงอปท.ใหทราบและดาวโหลดเองก็ยังดี
เทศบาลตําบล
ทําสื่อประสัมพันธในแตละเรื่อง
รัตนวารีศรีเจริญ
เทศบาลตําบลสรางกอ
ความรู และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไขเหตุรําคาญ
เทศบาลตําบลสรางกอ
เห็นควรมีการสนับสนุนสื่อเอกสารความรูตางๆเกี่ยวกับการจัดการเรือ่ งรองเรียน (เพื่อเปนประโยชนกรณีเกิดเหตุดังกลาวขึ้น )

จังหวัด
อุดรธานี

อําเภอ
น้ําโสม

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลนางัว

เมืองอุตรดิตถ

เทศบาลตําบลภูผาแดง
เทศบาลตําบล
บานดานนาขาม
เทศบาลตําบลบานเกาะ

ขอเสนอแนะ
จัดทําแนวทางคูมือการแกไขปญหาขอรองเรียนแตละเรื่องเบื้องตนคราวๆแกอปท.เพื่อศึกษาเปนแนวทางในการปฏิบัติและแกไขปญหา
เบื้องตน จะไดมีแนวทางดําเนินงานเปนแนวทางเดียวกัน
1. ความรูด านการบังคับใชกฎหมาย
2. การตรวจวิเคราะหปญ
 หาและการตรวจแนะนําสถานประกอบการ
ความชวยเหลือสนับสนุนใหเทศบาลเพื่อเพิ่ม เชน พูนความรู ชุดความรู/คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขอมูล การตรวจวัดวิเคราะหและการตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการ
ควรจัดอบรมใหผูที่รบั ผิดชอบไดมคี วามรูเรื่องของกฎหมาย หลักเกณฑ หรือขอบังคับ ในการดําเนินการตอสถานประกอบกิจการที่ถูก
รองเรียน
ควรมี เพราะการตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญ เจาหนาที่ผูตรวจสอบของอปท. จําเปนตองมีความรูในการตรวจสอบ การใชกฎหมาย
บางครั้งจําเปนตองใชเครื่องมือในการตรวจวัด เชน เสียงดัง ฝุนละออง เปนตน และเหตุรําคาญบางเรือ่ งจําเปนตองขอความรวมมือจาก
หนวยงานกลางรวมตรวจสอบดวย ดังนั้น กรมอนามัยจึงมีสวนชวยเหลือในการใหความรู ระเบียบขอกฎหมาย เปนที่ปรึกษาใหกับอปท.
พรอมสนับสนุนบุคคลากรในการชวยเหลืออปท.ในการแกไขปญหาเหตุรําคาญ
ขอมูลวิชาการกฎหมาย ระเบียบใหมๆ
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การตรวจวัดวิเคราะห การตรวจแนะนําสถานประกอบ
กิจการ และสื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ชุดความรู/ คูมือ การบังคับใชกฎหมาย ในการออกระงับเหตุรําคาญ

อุดรธานี

บานผือ

เทศบาลตําบลคําบง

อุดรธานี

วังสามหมอ

เทศบาลตําบลบะยาว

อุดรธานี

หนองวัวซอ

อุดรธานี

หนองวัวซอ

เทศบาลตําบล
หนองบัวบาน
เทศบาลตําบล
หนองวัวซอ

อุดรธานี
อุตรดิตถ

หนองวัวซอ
เมืองอุตรดิตถ

อุตรดิตถ
อุตรดิตถ

ลับแล

เทศบาลตําบลหัวดง

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

บานไร
ลานสัก
หนองฉาง
เดชอุดม
นาเยีย

เทศบาลตําบลเมืองการุง
เทศบาลตําบลลานสัก
เทศบาลตําบลเขาบางแกรก
เทศบาลตําบลนาสวง
เทศบาลตําบลนาเยีย

อุบลราชธานี

วารินชําราบ

เทศบาลตําบลคําน้าํ แซบ

จัดทบทวนตามพรบ.การสาธารณสุขและการรางเทศบัญญัติอยางทัว่ ถึงและเปนปจจุบัน
การตรวจเเนะนําสถานประกอบการ
การตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการและชุดความรูคูมือ
ควรจะมีคมู ือจัดการเหตุรําคาญแตละประเภท เชน กลิ่น ฝุน ควัน กรณีตัวอยางที่แกไขและยุตเิ รือ่ งแลว
กรมอนามัยควรมีชองทางรับขอรองเรียนและสนับสนุนงานวิชาการและบุคลากรที่ชํานาญในเรื่องเหตุรําคาญในพื้นที่ที่รับผิดชอบแตละ
เขตพรอมดําเนินงานเชิงบูรณาการกับทองถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุ
การจัดอบรม และพัฒนาองคความรู ผูร ับผิดชอบงานสาธารณสุขและรวมปฏิบัติงานในการดําเนินงานตรวจประเมินสถานประกอบการ
แตละประเภท

จังหวัด
อุบลราชธานี

อําเภอ
วารินชําราบ

หนวยงาน อปท.
เทศบาลตําบลธาตุ

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

วารินชําราบ
วารินชําราบ

เทศบาลตําบลบุงไหม
เทศบาลตําบลแสนสุข

อุบลราชธานี

สิรินธร

เทศบาลตําบลชองเม็ก

ขอเสนอแนะ
กรมอนามัยควรมีสวนชวยเหลือและสนับสนุนในการทํางานเปนอยางยิ่ง เชนชุดความรู/คูม ือตางๆที่จะใชในการทํางานในการบังคับใช
กฎหมายและในดานการตรวจวัดวิเคราะหการตรวจแนะนําสถานประกอบการตางๆที่จะเปนแมแบบแมบทในการทํางานที่ถูกตองและมี
ประสิทธิผลไดมาตรฐานเดียวกันตามกฎ ระเบียบแบบแผนเปนทีส่ ุด
อบรมใหความรูเรื่องเหตุรําคาญ การจัดการขอรองเรียน และสนับสนุนคูมือการจัดการเหตุรําคาญตางๆ
ควรมีการอบรมใหความรูขั้นตอนการดําเนินงาน/วิธีการแกไขปญหาการจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตามประเภทเหตุรําคาญ ดังกลาว
ขางตน
ชุดความรู คูมือ การจัดฝกอบรม และการสนับสนุนเครื่องมือตรวจสอบและเจาหนาที่

