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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพรอม  

คําวา  “ พรอม ”  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ไดให
ความหมายไววา เปนคําวิเศษณที่มีความหมายวา ครบถวน สวนคําวา “ ความพรอม ” เปนคํานามซึง่
จะมีความหมายวาความครบครัน หรือมีทุกอยางครบแลว , “ ความพรอม ” เปนคําแสดงกิริยารวม
หรือในเวลาเดยีวกันหรือในทํานองนั้น เชน ไปพรอมกนั ถึงพรอมกันโดยปริยายหมายความวา ครบ
ครัน(ครบครัน)หมายถึงพรอมเพรียง ไมขาดเหลือ บริบูรณเชน งานพรอม ดีพรอม เตรียมพรอม 
เสร็จ เชน พรอมแลว  
 

ความหมายของความพรอม (readiness ) 
 เตือนใจ เศรษฐสักโก,2524 (อางถึงในเบญจมาศ วัชโรภาส,2545)ไดใหความหมาย

วา ความพรอมหมายถึงสภาพแหงความเจริญงอกงามและการพัฒนาการอยางสูงสุดของบุคคลทั้ง
กาย สมอง อารมณและสังคม 
  กมลรัตน หลาสุวงษ,2524 (อางถึงในเบญจมาศ วัชโรภาส,2545) ไดใหความหมาย
วา ความพรอม หมายถึงความสมบูรณทั้งรางกายและจติใจ มีความพรอมที่จะตอบสนองตอส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดทางดานรางกาย ไดแก วุฒิภาวะ (Maturity) ซ่ึงหมายถึง การเจริญเติบโตอยางเตม็ที่ของอวัยวะ
ของรางกาย ทางดานจิตใจ ไดแก ความพอใจที่จะตอบสนองตอส่ิงเราหรือพอใจที่จะกระทําสิ่งตางๆ 
  สุวรรณี รอดบําเรอ,2534 (อางถึงในเบญจมาศ วัชโรภาส,2545) ไดใหความหมาย
วา ความพรอมเปนสภาพที่เตรียมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆใหสามารถสําเร็จลุลวงไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันเปนผลการเตรียมการไวอยางพรอมมูลสําหรับกิจกรรมนั้นๆ 
  บรรจบ จันทรเจริญ,2534 (อางถึงในเบญจมาศ วัชโรภาส,2545) ไดใหความหมาย
วา ความพรอม หมายถึงสภาวะหรือลักษณะของบุคคลที่กระทํากิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง โดยมี
สภาพการเตรยีมการ ความถนัด ความพอใจหรือความกระตือรือรนเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมนัน้ๆ
ใหบรรลุผลสําเร็จซึ่งเกดิจาก วุฒิภาวะประสบการณและอารมณ 
  พรรณี ชูทัยเจนจิต,2538 กลาววา ความพรอม หมายถึง เปนสภาวะที่สมบูรณของ
บุคคลที่จะเรียนรูส่ิงใดสิ่งอยางบังเกิดผล 
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  สมพงษ   เที่ยงธรรม,2536 ความหมายของความพรอมในการปฏิบตัิหนาที่ มี
ความหมายวา สภาพที่มีทุกสิง่ทุกอยางครบครันที่จะไปปฏิบัติหนาที่ได 
  

องคประกอบของความพรอม 
นฤตพงษ ไชยวงศ,2540 (อางถึงในเบญจมาศ วัชโรภาส,2545) ไดแบง

องคประกอบความพรอมไว 4  ดาน คือ 
1. ดานรางกาย เชน วุฒภิาวการณเจริญเติบโตของอวัยวะในรางกาย 
2. ดานสติปญญา เชน การรับรูเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนหรือปฏิบัติ 
3. ดานอารมณและสังคม เชน ความพึงพอใจตอส่ิงที่มากระตุนหรือส่ิงที่จะเรียนรู 
4. ดานจิตวิทยาและสิ่งแวดลอม เชน ประสบการณตางๆเกีย่วกับสิ่งที่จะเรียนรูหรือปฏิบัติ 

 
ดาวนิ่งและแทคเครย (Downing&Thackray,1971) อางถึงในเบญจมาศ วัชโร

ภาส ,2545 ไดแบงองคประกอบความพรอมไว 4 กลุมคือ 
1. ทางกาย ( Physiological factors) ไดแก การบรรลุวุฒิภาวะทางดานรางกายทัว่ไป 
2. ทางสติปญญา (Intellectual factors) ไดแก ความพรอมดานสตปิญญาโดยทั่วไป 

ความสามารถในการรับรูและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
3. ทางอารมณ แรงจูงใจและบคุลิกภาพ (Emotional factors) ไดแกความมัน่คงทางอารมณ

และความตองการที่จะเรยีนรู 
4. ทางสิ่งแวดลอม (Environmental factors) ไดแก สภาพทางเศรษกิจ สังคมและการเมือง 

 
แสงเดือน ทวีสิน,2545 ไดเสนอแนวคดิความพรอมในการเรียนรูม ี 2 แนวทาง

ไดแก  
1. ความพรอมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Readiness Approach) ความพรอมของ
ผูเรียนจะเกิดขึน้ตามธรรมชาติ การที่จะทําอะไรก็ตามไมควรจะเปนการ “เรง ” เพราะการ
เรงไมทําใหเกดิประโยชนใดๆ ตรงกันขามการเรงจะทาํใหเกิดผลเสียตามมาคือทําใหเกิด
ความทอถอยและเบื่อหนายในการเรียนรู 
2. ความพรอมเกิดจากการกระตุน (Guided Experience Approach ) ความพรอมเปนสิ่งที่
กระตุนได การจัดประสบการณจะกอใหเกดิความพรอมไดโดยตรง 
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 ทฤษฎีความพรอมของ เฮอรเซยและ บลันชารด (Hersey and Blanchard) ซ่ึงมี
องคประกอบหลักอยูสองดาน คือ ดานความสามารถ (ability) ประกอบดวย ความรู ความเขาใจ 
ทักษะ และประสบการณ สวนอีกดาน คือ ความเต็มใจ (willingness) ประกอบดวย การใหคํามั่น
สัญญา หรือ ความผูกพัน แรงจูงใจในการทํางาน และความมั่นคง 

 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Edward L Thorndike) เจาของทฤษฎีพันธะ
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (Connectionism Theory) หรือ ทฤษฎีสัมพันธเชือ่มโยง เปนการ
เรียนรูที่เนนความสัมพันธเชือ่มโยงระหวางสิ่งเรา (S) กับการตอบสนอง (R) พบวา กฎแหงความ
พรอม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพรอมหรือวุฒภิาวะของผูเรียนทั้งทางรางกาย 
อวัยวะตางๆ ในการเรียนรูและจิตใจ รวมทั้งพื้นฐานและประสบการณเดิม สภาพความพรอมของหู 
ตา ประสาทสมองกลามเนื้อ ประสบการณเดิมที่จะเชือ่มโยงกับความรูใหมหรือส่ิงใหม ตลอดจน
ความสนใจ ความเขาใจตอส่ิงที่เห็น  
 
2. ระบบคุมครองผูบริโภคของเทศบาล  
  ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543 
ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจดัตั้งทองถ่ินขึ้นเปนเทศบาลไว 3 ประการ คือ 

1. จํานวนและความหนาแนนของประชากรในทองถ่ิน 
2. ความเจริญทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายไดตามกฎหมายและ

งบประมาณรายจายในการดําเนินกจิการของทองถ่ิน 
3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถ่ิน โดยพจิารณาถึงศักยภาพของทองถ่ินนั้นวา

สามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเรว็มากนอยเพยีงใด 
จากหลักเกณฑขางตน กฎหมายไดกําหนดใหจดัตั้งเทศบาลขึ้น 3 ประเภทดังนี ้

1. เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑกวางไวดังนี ้
 -มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา ตั้งแต 12,000,000 
บาทขึ้นไป 

  -มีประชากรตัง้แต 7,000 คนขึ้นไป 
  -ความหนาแนนของประชากรตั้งแต 1,500 คนตอ 1 ตร.กม ขึ้นไป 

 -ไดรับความเห็นชอบของราษฎรในทองถ่ินนั้น 
2. เทศบาลเมือง กําหนดหลักเกณฑไวดังนี ้

  -ทองที่ที่เปนทีต่ั้งของศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองได
 โดยไมตองพจิาณาถึงหลักเกณฑอ่ืนๆประกอบ 
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  -สวนทองที่ทีไ่มใชเปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวดัจะยกฐานะเปนเทศบาลเมืองได
 ตองประกอบดวยหลักเกณฑตอไปนี ้
   (1) เปนทองที่ที่มีประชากรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป 
   (2) ราษฎรอยูกันหนาแนนไมต่ํากวา 3,000 คนตอ ตร.กม 
   (3) มีรายไดพอแกการปฏิบตัิหนาที่อันตองทําตามกฎหมายที่กําหนด 
   (4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง 

3. เทศบาลนคร  กําหนดหลักเกณฑไวดังนี ้
  -เปนทองที่ที่มปีระชากรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป 
  -ราษฎรอยูกนัหนาแนนไมต่าํกวา 3,000 คนตอ ตร.กม 
  -มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทาํตามกฎหมายที่กําหนด 
  -มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร 

 

                       
รูปท่ี 1   เทศบาล  ; แสดงโครงสรางของเทศบาล 
ที่มา: http://www.tambol.com/municipal/images/city_structure.jpg 
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อํานาจหนาท่ีของเทศบาลที่เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค   
1. อํานาจหนาทีต่ามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (นัทธมน ดานทอง,2548)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติหรือหนาที่
บังคับใหปฎิบตัิและหนาที่ทีจ่ะเลือกปฏิบัต ิตามฐานะของเทศบาลพอสรุปไดดังนี ้

 
ตารางที่ 1 แสดงหนาที่ทีจ่ะตองปฏิบัตติามฐานะของเทศบาล 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
1.รักษาความสงบเรียบรอยของ
ชุมชน 
2.ใหมีและบํารุงรักษาทางบก
และทางน้ํา 
3.รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเทา และที่สาธารณะ 
4. ปองกันและระวังโรคติดตอ 
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
6.ใหราษฎรไดรับการศึกษา
อบรม 
7.หนาที่อ่ืนๆซึ่งมีคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทยหรือ
กฏหมายบัญญตัิใหเปนหนาที่
ของเทศบาล 
 

มีหนาที่เชนเดยีวกับเทศบาล
ตําบลตามขอ1-7และมหีนาทีเ่พิ่ม
อีกดังนี ้
8.ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
9.ใหมีโรงฆาสัตว 
10.ใหมีและบาํรุงสถานที่ทําการ
พิทักษและรักษา 
11.ใหมีและบาํรุงทางระบายน้ํา 
12.ใหมีและบาํรุงสวมสาธารณะ 
13.ใหมีและบาํรุงการไฟฟาหรือ
แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
14.ใหมีการดําเนินกจิการโรงรับ
จํานําหรือสินเชื่อทองถ่ิน 

มีหนาที่เชนเดยีวกับ
เทศบาลตําบลและเมือง
ตามขอ1-14และมีหนาที่
เพิ่มอีกดังนี ้
13.ใหมีและบาํรุงการ
สงเคราะหมารดาและเด็ก 
14.กิจการอยางอื่นซึ่ง
จําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
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ตารางที่ 2 แสดงหนาที่ทีจ่ะเลือกปฏิบัต ิ
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1.ใหมีน้ําสะอาดหรือการปะปา 
2. ใหมีโรงฆาสัตว 
3.ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทา
ขาม 
4.ใหมีสุสานและฌาปนกิจสถาน 
5.บํารุงและสงเสริมการทํามาหา
กินของราษฎร 
6.ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการ
พิทักษและรักษาคนเจ็บไข  
7.ใหมีและบํารุงการไฟฟาและ
แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
9. เทศพานิชย 
 

1.ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทา
ขาม 
2.ใหมีสุสานและฌาปนกิจสถาน 
3.บํารุงและสงเสริมการทํามาหา
กินของราษฎร 
4.ใหมีและสงเคราะหการบํารุง
มารดาและเด็ก 
5.ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
6.ใหมีการสาธารณูปการ 
7.จัดทํากิจกรรมซึ่งจําเปนเพือ่การ
สาธารณสุข 
8.จัดตั้งและบํารุงโรงเรียน
อาชีวศึกษา 
9.ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับ
การกีฬาและพลศึกษา 
10.ใหมีและบาํรุงสวนสาธารณะ 
สวนสัตวและสถานที่พักผอน
หยอนใจ 
11.ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและ
รักษาความสะอาดเรียบรอยของ
ทองถ่ิน 
12. เทศพานิชย 

มีหนาที่เชนเดยีวกับ
เทศบาลตําบลและเมือง
ตามขอ1-12 

 
2. อํานาจหนาทีต่ามพระราชบญััติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 
หมวด ๒    การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ 
หนาที่ในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี ้
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(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ  
(๕) การสาธารณูปการ 

(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชพี 
(๗) การพาณชิย และการสงเสริมการลงทุน 
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา และ 
ผูดอยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน 
ดีของทองถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่วกับที่อยูอาศยั 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พกัผอนหยอนใจ 
(๑๔) การสงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมอืง 
(๑๘) การกําจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสยี 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดใหมีและควบคมุสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคมุการฆาสัตว 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง 
มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํา รุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
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(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรกัษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิน 
(๓๑) กิจการอืน่ใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

จากขอมูลสรุปความกาวหนาการถายโอนภารกจิดานสาธารณสุขใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลกัประกนั
สุขภาพแหงชาติ ( สป.สช. ); ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจถึงป พ.ศ. 2549 
พบวา สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กําลังทยอยถายโอน 4 ภารกิจ ซ่ึงไมไดตั้งงบประมาณ
ไวรายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการดําเนินการถายโอนภารกจิของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 
2549 

ผลการดําเนินการถายโอน หมายเหตุ ภารกิจที่ถายโอน 
ถายโอน
แลว 

ทยอยถาย
โอน 

ยังไมได
ถายโอน 

 

1. การผลิตสื่อและหรือเผยแพร 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
ดานอาหารและยา 

 /  

2.การเสริมสรางศักยภาพ 
ผูบริโภคและเรียกรองสิทธิอัน 
ชอบธรรม 

 /  

3. การสรางและขยายเครือขาย 
การมีสวนรวมในงานคุมครอง 
ผูบริโภคดานสาธารณสุขของ 
ผูบริโภคในทองถิ่น 

 /  

- ภารกิจที่ 1-3 ไดมีการถาย 
โอนให กทม. และเมืองพัทยาแลว 
แตยังไมมีการถายโอนใหแก 
เทศบาล, อบต. 
- ความพรอม และปงบประมาณ 
2549 ไมไดตั้งงบประมาณไว 

 

4. ตรวจสอบติดตามคุมครอง 
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑอาหาร 
ยา เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง 
และวัตถุอันตรายในสถานที่จําหนาย
ตามที่ระบุใน พ.ร.บ.แตละประเภท 

  / ถายโอนให กทม.และเมือง 
พัทยาแลว สําหรับ องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมพรอม 
ดานบุคลากร ซึ่งอย. ได 
ดําเนินการอบรมเจาหนาที่ เพื่อ 
เตรียมความพรอมในการรับถายโอน 
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บทบาทของเทศบาลไทยตองานคุมครองผูบริโภค 
  ตัวอยางของเทศบาลตางๆในประเทศไทยทีไ่ดดําเนินงานคุมครองผูบริโภค พบวา
มีหลากหลายขึ้นอยูกับความพรอม ศักยภาพและสภาพปญหาของแตละพื้นที ่
1. เทศบาลนครขอนแกน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
โครงสรางภายในของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแบงเปน 8 ฝาย คือ 

• ฝายบริหารงานทั่วไป 

• ฝายบริการสาธารณสุข 

• ฝายบริการสิ่งแวดลอม 

• ฝายสุขาภิบาล 

• ฝายสงเสริมสุขภาพ 

• ฝายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม 

• ฝายสงเสริมอาหารปลอดภัย 

• ฝายปองกันและควบคุมโรค 
เทศบาลนครขอนแกนไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนภารกิจถายโอนจากอย.โดยสงเสริม
อาหารปลอดภยัและคุมครองผูบริโภค ซ่ึงไดกําหนดเปนตัวช้ีวดั(KPI) ดังตารางที่ 4 และกิจกรรมที่
ฝายสงเสริมอาหารปลอดภัยดําเนินการไดแก กจิกรรม: ตลาดสะอาด ปลอดภัย ผูกนิหางไกลโรค 

- การดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาด การตรวจปายแสดงสินคา ตรวจความ
เที่ยงตรงของตราชั่งโดยประสานงานกับสํานักชั่งตวงวดั 

- ตรวจหาเชื้ออุจจาระรวงใหกับผูคาในแผงตลาดสด 
- ตรวจสารปนเปอนในแผงขายอาหารสด 
- ประกวดแผงขายอาหาร 
- จัดทีมหนวยแพทยเคลื่อนทีต่รวจสุขภาพใหกับผูคาในวนัจัดกจิกรรม พรอมตรวจ

สมรรถภาพรางกายใหแกผูคาและผุมาใชบริการในตลาดสด 
นอกจากนี้ยังมโีครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดแก 

1. สรางภาคีเครือขายโครงการรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซ้าํ โดยแปรรูปน้ํามันทอดซ้ําผลิต
เปนน้ํามันไบโอดีเซลโดยรับซื้อน้ํามันทอดซ้ํา โดยมีระบบเครือขายทํางานรวมกนัในหลาย
สวนคือ 

- แหลงวัตถุดิบ เชน โรงแรม ศูนยอาหาร ครัวเรือน แมคาอาหารทอด 
- หนวยผลิต : โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู  มหาวิทยาลัยขอนแกน ชุมชนบะขาม 
- ผูใช : รถไถนา รถกะบะ รถขยะ รถตู รถดูดเลน  รถของประชาชนทั่วไป 
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2. โครงการหมูสะอาด ไดพัฒนาโรงฆาสัตวของเทศบาลโดยใชระบบราวแขวน โดยใชความ
พึงพอใจของผูบริโภคที่ไดบริโภคเนื้อสุกรที่สะอาดปลอดภัยเปนแรงจงูใจให
ผูประกอบการฆาและจําหนายเนื้อสุกรหนัมาใชบริการโรงฆาสัตวที่ถูกตองตามกฎหมาย 
สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน โดยผูบริโภคสามารถสังเกตตราสัญลักษณทีแ่ผงจาํหนาย 
โดยการจดัอบรมผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว, ดาํเนินการตรวจประเมินแผงจําหนาย
ตามหลักเกณฑ, สุมเก็บตัวอยางเนื้อหมูบนแผงที่เขารวมโครงการ, ตรวจวิเคราะหสาร
ปนเปอนอยางนอยเดือนละ 2 คร้ังและรณรงคใหกลุมผูบริโภควา “ตองการเนื้อหมจูากโรง
ฆาสัตวเทศบาลนครขอนแกนเทานั้น” 

3. โครงการ “ตลาดนัดน้ําใจ คนขอนแกน ไมทอดทิ้งกัน” เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนโดยการจัดหาอาหารที่มีรสชาติ อรอย สะอาด และมคีุณคาทางโภชนาการ
จําหนายในราคาจานละ10 บาทแตปริมาณอาหารเทากับจานละ 25 บาท 

4. โครงการ “อ่ิมทอง อุนใจ ใกลโรงเรียน” 
5. โครงการ “อ่ิมทองอุนใจ ใกลบาน กับ รานขาวแกงน้ําใจในชุมชน” 

นอกจากนี้ยังมกีารจัดตั้งศูนยประสานงานเครือขายการเรียนรูดานการจดัการเมืองและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตโครงการสงเสริมธรรมาภิบาลภาคเมอืงและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับ
แผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และมีระบบรับเรื่องรองทุกขผานwebsite 
ของเทศบาล(ที่มา: http://www.kkmunigo.th เมื่อ 8-11-51) 
  เทศบาลนครขอนแกนไดดําเนินงานคุมครองผูบริโภค โดยไดกาํหนดพนัธกิจ 
ยุทธศาสตรและกิจกรรมที่เกีย่วของโดยเนนในเรื่องของอาหารปลอดภยั  มีการพัฒนานวตกรรม
โดยอาศัยกลุม ภาคีตางๆในการพัฒนางานเชน นําน้ํามันทอดซ้ําไปพัฒนาเปนน้ํามันไบโอดีเซล 
นอกจากนี้ยังสรางความเขาใจในการจําหนายสินคาที่มคีุณภาพ สรางกลุมผูบริโภคใหเกิดความ
ตระหนกัในการเลือกซื้ออาหารสดในที่นีค้ือสรางความมั่นใจวาเนื้อสุกรของเทศบาลมีความสะอาด 
ปลอดภัย ไดมาตรฐานโดยมตีรารับรองคุณภาพและผูบริโภคสามารถเรียกหาตราสินคานี้ได 
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ตารางที่ 4 แสดงประเดน็ยุทธศาสตรดานการสงเสริมอาหารปลอดภัยและคุมครองผูบริโภคของ
เทศบาลนครขอนแกน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด ป 52 ป 51 

- รอยละสถานประกอบการฆาและ
ชําแหละประเภทเนื้อสัตวถูกตอง
ตามมาตรฐาน 
- จํานวนตลาดสดถูกตองตาม
สุขลักษณะตลาดตามกฎกระทรวง
วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 
2551 

70 80 

ตลาดประเภท  1 (9 แหง) 5 7 
ตลาดประเภท  2 (10 แหง) 2 4 

เพื่อควบคุม
มาตรฐานสถานที่
ผลิต การขนสง และ
จําหนายวัตถุดิบ
ประกอบอาหาร 

- รอยละของอาหารสดที่จําหนาย
ในเขตเทศบาลปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน 6 ชนิด 

96 97 

- รอยละรานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหารในแตละประเภท
ผานเกณฑรานอาหารสะอาด
รสชาดอรอย 

70 72 

- รอยละของตนแบบรานอาหาร
คุณภาพ 

15 20 

สงเสริมอาหาร
ปลอดภัยและ
คุมครองผูบริโภค 

เพื่อยกมาตรฐาน
สถานที่สถานที่
จําหนายอาหารปรุง
สําเร็จ 

-จํานวนโรงอาหารตนแบบใน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน 

3 7 

 
2. เทศบาลนครหาดใหญ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบงานคุมครอง
ผูบริโภคไดมีการกําหนดงานคุมครองผูบริโภคไวในแผนพัฒนา 3 ป (2549-2551) อยูในยุทธศาสตร 
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน วางแนวทางการพัฒนาระบบตลาด “ตลาดสด นาซื้อ” (Health 
Market) และอาหารปลอดภัย นอกจากนี้มีศนูยรับเรื่องราวรองทุกขผานทางสายดวน 1559 ตลอด 24 
ช่ัวโมง (ที่มา: http://www.hatyaicity.go.th เมื่อ 8-11-51)   
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลนครหาดใหญไดกาํหนดในแผนปงบประมาณ 2551  

1. อบรมผูประกอบการคาในตลาด 
2. รณรงคพัฒนาตลาดสด 
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3. ประกวดแผงจาํหนายอาหาร 
4. รณรงคลางตลาดตามหลักสขุาภิบาล 
5. พัฒนาศักยภาพผูบริโภคโดยการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูและถายทอด

เทคโนโลยีการตรวจสารปนเปอนใหแก อย. นอย, การจดักิจกรรม
ประชาสัมพันธใหความรูและขอมูลขาวสารการเลือกซื้ออาหารปลอดภยัแก
ประชาชน 1500 คน, การสนับสนุนชุดทดสอบสารปนเปอนใหแก อสม.และ 
อย.นอย 

6. พัฒนาสถานที่จําหนายอาหาร เปาหมายและการดําเนินงาน 
   1.ใหความรูแกผูจาํหนายอาหารทุกประเภทเปาหมาย 350 คน 
   2.รณรงคและตรวจแนะนําสถานที่จําหนายอาหารทุกประเภท 
   3.พัฒนาสถานที่จําหนายอาหารใหไดมาตรฐานตามหลักเกณฑของกรม
   อนามัยและขยายการดําเนินงานถนนสายอาหารปลอดภัย 
   4.จัดทําผากันเปอนสนับสนุนผูประกอบการ 900 ชุด 
   5.จัดทําโลสถานประกอบการมาตรฐาน 10และ 5 ปตอเนื่อง 
   6.มอบปายแกสถานประกอบการที่ผานเกณฑ 
   7.นําผูประกอบการไปศึกษาดูงาน 60 คน 
   8.สนับสนุนการดําเนินงานของผูประกอบการรานอาหาร 

 9.รณรงคประชาสัมพันธ 
7. โครงการเฝาระวังสารปนเปอนและจลิุนทรียในอาหาร โดยการเกบ็ตัวอยาง

อาหาร ตรวจสอบสารเคมีที่ปนเปอนและจุลินทรยที่กอใหเกิดโรคทางเดิน
อาหาร  

 
3. เทศบาลเมืองพัทยา แบงโครงสรางของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แบงงานเปน 3 
สวน ดังนี้  

1.สวนสาธารณสุข 
2.สวนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม แบงเปน 3 ฝาย 

          2.1ฝายสุขาภิบาล ประกอบดวยงานสุขาภิบาล,งานควบคุมเหตรํุาคาญ 
               และงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
          2.2ฝายจัดการสิ่งแวดลอม 
          2.3ฝายสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติ 
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3. สวนการแพทย  
(ที่มา: http:// www.pattaya.go.th เมื่อ 8-11-51)  และจากผลการศึกษาของพจนวรรณ ตันติวัฒน, 
2548 เมืองพทัยาไดพยายามดําเนินการเพื่อรองรับการถายโอนภารกจิการคุมครองผูบริโภคในดาน
บุคลากรโดยกาํหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเพื่อรองรับภารกิจที่ไดรับการถายโอนเนื่องจากที่ผานมา
งานคุมครองผูบริโภคยังไมไดดําเนนิการครบถวนทั้ง4 ภารกิจและปจจุบัน ป2551 ไดกําหนดให
งานคุมครองผูบริโภคอยูในความรับผิดชอบของฝายสุขาภิบาลตามโครงสรางของสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
 
4.เทศบาลนครเชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบ เทศบาลนครเชียงใหมไดดําเนนิงานคุมครองผูบริโภคโดยตัง้งบประมาณในป 2550 ไว
แลว150,000บาท โดยเนนในเรื่องการรณรงค ส่ือประชาสัมพันธ สรางความเขมแข็งใหกลุมอสม. 
และนักเรียนในเขตเทศบาล 
ตัวอยางกิจกรรมและโครงการที่ผานมา 
 1.การคุมครองผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  
  -อบรม อสมและนักเรยีนในเขตเพื่อตรวจสารปนเปอนในตลาดสดและโรงเรียน 
  -จัดทําสื่อประชาสัมพันธดานการคุมครองผูบริโภคมอบใหแกโรงเรียน ตลาด  
    หางรานและชุมชน 
  -อบรม อสม.เพื่อตรวจอาหารในรานขายของชําและมินิมารท 
  -ตรวจสอบรานจําหนายอาหาร รานขายของชํา มินิมารท โรงอาหารและตลาด 
 2.รณรงคเชียงใหมอาหารปลอดภัย 
  -รณรงคถนนสายอาหารปลอดภัย 
  -ประสานกับหนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อจัดอบรมและทํากิจกรรม 
  -จัดอบรมดานอาหารปลอดภยั 
  -จัดกิจกรรมรณรงคสุขาภิบาลอาหาร 
  -ประชาสัมพนัธผานสื่อตางๆ 
  -ตรวจประเมนิสารพิษตกคางและการใชน้ํามันทอดซ้ําของอาหารที่รานจําหนาย
    อาหารและแผงลอย 
(ที่มา: http://www.cmcity.go.th เมื่อ 8-11-51)   
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บทบาทของเทศบาลในตางประเทศตองานคุมครองผูบริโภค 
  ตัวอยางของเทศบาลในตางประเทศ พบวาบทบาทของเทศบาลตองานคุมครอง
ผูบริโภคมีหลากหลายขึ้นอยูกับความพรอมและสภาพปญหาของแตละพื้นที ่
1. เทศบาล Chathan-Kent (Municipality of  Chathan-Kent) Ontrario,Canada* 
การจัดการคณุภาพน้ําดื่มเปนเรื่องที่เทศบาล Chathan-Kent ดําเนินการรวมกับ Ontrario Drinking 
Water Standards (ODW) ไดอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการโดยมกีฎหมาย Ontrario Water 
Resources Act 459/00 เปนเกณฑและใหอํานาจหนาที่เทศบาลมีสวนรวมในการจดัการดวย 
ขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพน้ําดื่มที่เทศบาลมีสวนรวมในการดําเนนิงานมีดังนี ้

1. เทศบาลทาํหนาที่เผยแพรขอมูลเร่ืองคุณภาพน้ําและขอมลูเร่ืองกระบวนการจัดการโดย
เทศบาลดําเนนิการในประชนในทองถ่ินรับทราบและประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
ไดจากwebsite ของเทศบาลโดยตรง 

2. เทศบาลรวมมือกับทางODWSทําการตรวจคุณภาพของน้ําดื่มเพื่อสรางความเชื่อมัน่ใหกับ
ผูบริโภคและตรวคุณสอบคณุภาพการผลิตกอนสงจายใหกับผูบริโภค 

3. หากประชาชนมีขอสงสัยเกีย่วกับการควบคุมและตองการทราบถึงขั้นตอนหรือมีปญหา
สามารถเขาตรวจสอบและขอเขารวมประชุมประจําเดือนได 

 
2. การคุมครองผูบริโภคดานความเปนธรรม ของ Eric County,Pennsyvania USA.* 
Eric County Bar Association เปนหนวยงานหนึ่งของเทศบาล โดยมีบทบาทดูแลเรื่องความเปน
ธรรมในเรื่องราคาและบริการที่ควรไดรับเชน แนะนําผูบริโภคในการจดัหาผูรับเหมากอสรางบาน 
เพื่อใหประชาชนไดปองกนักอนที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ 
 
3. การคุมครองผูบริโภคของ Camden County, New Jersey, USA* 
มีการตรวจสอบและเผยแพรขอมูลแกผูบริโภค  รับคํารองเรียนเกี่ยวกับความไมเปนธรรมของสินคา
การบริการและคุณภาพรวมทั้งเทศบาลยังมีบทบาทดานการวิจยัและคนควา  และยังควบคุมดูแลดาน
ความเปนธรรมในเรื่องน้ําหนักสนิคาและการชั่งวัด โดยจะมีเครื่องมือช่ังวัดที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การตรวจสอบสินคาที่อยูในหีบหอตามตลาด ตรวจสอบน้ําหนกัและชัง่วัดสินคาในโกดังสินคา เปน
ตน มีหนวยงานไกลเกลีย่และชวยเหลือดานความเปนธรรมและความยตุิธรรม 
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4. การคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ Massachusette, USA.* 
เสนอแนวทางการคุมครองโดยเปดโอกาสใหผูบริโภคทีไ่มพึงพอใจตอสินคาและบริการที่ไดรับมี
แนวทางแกไขปญหาตามแนวทางที่ไดเสนอดังนี ้
1.ผูบริโภคตองรูสิทธิของตนเอง(Educate yourself) โดยรูสิทธิทางกฎหมายเชนจาก website และมี
ชองทางที่สามารติดตอขอขอมูลจากทางหนวยงานภาครัฐไดโดยตรง 
2.การเรียกรองจากผูขาย (Call the Seller) โดยผูบริโภคตองมีบันทึกเกีย่วกับการเจรจาหากแกปญหา
ในขั้นตอนนี้ไมได ขั้นตอมาใหติดตอผูบริหารของบรษิัทนั้นๆ พบวาหลายบริษัทสามารถแกไข
ปญหาใหผูบริโภคไดเพราะตองการรักษาลูกคาเอาไว 
3. การเขียนจดหมายรองเรียน (Write a complaint letter to the seller) หากรองเรียนโดยตรงกับผูขาย
ไมไดผล ผูบริโภคสามารถเขียนจดหมายรองเรียนโดยขอความตองชัดเจน ตรงประเด็น ครอบคลุม
ขอเท็จจริง หากผูบริโภคเตรียมเอกสารไดครบถวน สามารถยื่นเอกสารตอสารเพื่อเรียกรองความ
เปนธรรม 
4. ใหคนกลางเจรจาไกลเกลี่ย (Get a third party involved) 
5. ใชมาตรการทางกฎหมาย 
 
5.  การคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ California, USA. 
รัฐและหนวยงานดานสุขภาพทองถ่ิน (local  health  agencies)  มีบทบาทในการสอบสวนและ
ติดตามการรองเรียนที่เกี่ยวของการเจ็บปวยหรือการไดรับการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑชนิดตาง   
 
6.  การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคของShanghai Municipality , China* 
เทศบาลนครเซี่ยงไฮไดกําหนดกฎหมายการคุมครองสิทธิและประโยชนของประชาชนผูบริโภค 
โดยกําหนดสทิธิผูบริโภคไว 7 ประการคือ 

1. การรูถึงความจริงเกี่ยวกับคณุภาพและราคาสินคาและบริการนั้นๆ 
2. การเลือกซื้อสินคาและบริการ, การปฏิเสธการบังคับซื้อสินคาและบริการนั้นๆ 
3. การไดรับการรับรองคุณภาพ ราคาและ ความปลอดภยั 
4. การมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
5. การเรียกรอง การซอมแซม การชดใช การสงคืนสินคาและบริการที่ไมมีคุณภาพ 
6. การรองเรียนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
7. การไดรับความเคารพในศักดิ์ศรีการเปนมนุษยและเชื้อชาติ 
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ดังนั้น บทบาทในการคุมครองสิทธิผูบริโภคคือ ผูบริโภคควรมีบทบาทในการพิทกัษสิทธิของ
ตนเองผูประกอบการ ตองมีขอตกลงในการผลิตสินคาและบริการ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ มีบทบาท
ในการควบคุมและคุมครองใหเกิดความเปนธรรม ความยุติธรรม 
(*จากกมลทิพย แจมกระจาง;2547)  
 
7. การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคของญี่ปุน  

1. City of Kobe, japan  
เปนเทศบาลแหงแรกที่มกีารออกเทศบัญญัติเร่ืองการคุมครองผูบริโภค(Ordinance for Protecting 
the Live of Kobe’s Citizens)   การบริหารจัดการเกี่ยวกบัผูบริโภคของ City of Kobe 
(www.city.kobe.jp.cityoffice เมื่อ 13-9-51) 
มีการดําเนนิการดังนี ้

1. สรางความมั่นคงและความปลอดภัยใหภัยผูบริโภค 
1.1 เตรียมความพรอมดานสิทธิและความปลอดภัยของผูบริโภค 

1.1.1 ออกกฎระเบยีบเพื่อคุมครองการดําเนนิชีวติ(consumer life)ของคนเมืองโกเบ 
1.1.2 จัดการประชุมเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
1.1.3 การจัดการเกี่ยวกับคํารองเรียนของผูบริโภคเชนในเรื่องฉลากสินคา การคา 

บรรจภัณฑทีเ่หมาะสม ตลอดจนมีการพัฒนาเรื่องการจัดการขอรองเรียนและ
การใหคําแนะนาํแกผูประกอบการ 

1.1.4 จัดใหมีระบบตรวจสอบเกีย่วกับอุปกรณไฟฟาและแกสภายในครัวเรือนหรือ
หนวยงาน 

1.1.5 ตรวจสอบความเปนธรรมในเรื่องการชั่ง วดัตวง 
1.2 สรางระบบชดเชยความเสยีหายแกผูบริโภค 

1.2.1 จัดตั้งจดุรับเรื่องรองเรียน( life information center) โดยจะดําเนินการในเรื่อง
(claim) คาชดเชยและใหคําปรึกษา 

1.2.2 มีหนวยเก็บ บนัทึกขอมูล วิเคราะหและกระจายขอมูลขาวสารในเรื่อง การ
บริโภค(Consumtion life) 

1.2.3 พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการ 
1.2.4 มีการตรวจสอบสินคา 
1.2.5 บริหารและดแูลจุดรับเรื่องรองเรียน( life information center) 
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1.3 สรางความมั่นคงของสินคาอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานทั้งในสวนของ Supplyerและ
ราคา 
1.3.1 มีการสอดสองดูแลสินคาที่ใชในการอุปโภคบริโภค 
1.3.2 มีระบบเงินกูสําหรับสหกรณ 

 
2. สรางเสริมศักยภาพผูบริโภคในแบบใหมๆ  

2.1 สนับสนุนและสงเสริมการใหความรูแกผูบริโภค 
 2.1.1 สงเสริมความรูผูบริโภคในโรงเรียน 
  - สนับสนุนและชวยเหลือกจิกรรมของครู อาจารยในโรงเรียน 
  - จัดทําสื่อการสอนเสริมในเรื่องการคุมครองผูบริโภค 
 2.1.2 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
  - จัดใหมีเวทีสําหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนกนั 
  - จัดการบรรยายเกีย่วกับการบริโภค 
  - จัดตั้งชัน้เรียนใหแกผูบริโภค 
2.2 มีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภคและกระตุนใหเกิดการสื่อสารระหวางกัน 
 2.2.1 มีการตีพมิพวารสารขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค 
 2.2.2 ใหขอมลูแกผูบริโภคโดยผาน mass media และhome page ของ city of kobe 
 2.2.3 จัดสถานที่สําหรับเพื่อพบปะพูดคยุหรือแลกเปลี่ยน 
2.3 เตรียมรับมือกับปญหาใหมของผูบริโภค 
 2.3.1 จัดประชมุและวางแผน 
 2.3.2 สรางเครือขายผูบริโภค “การสรางสรรคและฟนฟกูารดําเนินชวีิต” 
 2.3.3 มีระบบความรวมมือระดับทองถ่ินเพื่อชวยเหลือเมื่อผูบริโภคเกิดความ
เสียหาย 

 
 2.ศูนยผูบริโภคเมืองโอซากา(The Osaka Municipal Consumer Center)  
เปนศูนยระดับเมืองหรือมหานคร มีการดําเนินกิจกรรมไดแก การจดัฝกอบรมดานการคุมครอง
ผูบริโภคแกองคกรตางๆ การจัดนิทรรศการที่ศูนยเพื่อประชาชนไดเขามาศึกษาหาความรู การ
รวบรวมและการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการบริโภค การใหคําปรึกษาและการจัดการคํารองทุกข
และการจดัการทดสอบสินคาเพื่อจัดการคํารองทุกขตางๆ ศูนยนี้มี 3 ศูนย ไดแก ศูนยผูบริโภคที่
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อาคารเอเชียแปซิฟกเทรด เปนจุดศนูยกลางชุมชนประชาชนเขาถึงไดงาย, ศูนยเทนโนจิและ
ศูนยการใหคําปรึกษาเมืองโอซากา 

เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามวัตุประสงคและเจตนารมณของกฏหมาย วาดวย
การคุมครองพื้นฐานรัฐบาลทองถ่ินหรือจังหวัด จัดตั้งองคกรบริหารดานการคุมครองผูบริโภค
ทั้งนี้เพื่อรักษาและเพิ่มพนูผลประโยชนของผูบริโภคทําใหความเปนอยูของประชาชนใน
จังหวดัมีความมั่นคงและดีขึน้ นอกจากนีย้ังไดตราเทศบัญญัตินครโอซากา เพื่อใหสอดคลอง
กับเจตนารมณดังกลาว โดยในบทนําของเทศบัญญัติไดมีการกําหนดสทิธิผูบริโภคไว  
5 ประการอยางชัดเจน ไดแก 

1.สิทธิในการไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
2.สิทธิในการเลือกซื้อสินคาและบริการ 
3.สิทธิในการไดรับการชดเชยเมื่อเกดิความเสียหายดานสุขภาพรางกายและทรัพยสิน 
4.สิทธิในการไดรับความเปนธรรมในการคาที่เหมาะสม   
5.สิทธิในการไดรับความชวยเหลือในทันที   

ยังมีกิจกรรมการตรวจสอบสินคา การสนบัสนุนกิจกรรมขององคกรผูบริโภคตางๆการใหความ
รวมมือภาคผูประกอบการและการสนับสนุนการเปดชองทางใหคําปรกึษาทางโทรศพัทและE-
mail โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการบันทึกขอความคําปรึกษาลงในแบบรองเรียนผานจอคอมพิวเตอร
โดยตรงและมฐีานขอมูลในระบบPIO-NET (http://gotoknow.org/blog/akrapong/172112 เมื่อ 
13-9-51) 

ระบบคุมครองผูบริโภคที่ผานมาภาครัฐจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ยุทธศาสตร การวางแผนดาํเนินการทั้งโครงการ/กิจกรรม มีบุคลากรเฉพาะ มีกฎหมายที่เกี่ยวของ
รองรับการดําเนินงานไวชัดเจน การดําเนินงานโดยภาครัฐเพียงสวนเดียวไมสามารถแกไขระบบ
คุมครองผูบริโภคทั้งหมดไดและจากคําจํากัดความของคาํวา “คุมครองผูบริโภค” ซ่ึงมีความหมาย
กวาง เกีย่วของกับคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกผลิตภณัฑ ทุกงานบริการที่ตองปองกัน  ปกปอง  
ระวัง  ดูแล  พิทักษรักษา  อารักขากันไว ดังนั้นผูบริหารระดับนโยบายเล็งเหน็ถึงปญหาและ
อุปสรรค จึงพิจารณาผลักดนัใหภารกิจดานคุมครองผูบริโภคมภีาคีเครือขายเพิ่มขึ้นกอปรกับภาครัฐ
กําหนดนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตัง้แตป พ.ศ. 2542  เปนตนมา 
คาดวาในอนาคตระบบงานคุมครองผูบริโภคจะเขาสูองคการบริหารสวนทองถ่ินทุกระดับตาม
ภารกิจ ความพรอมของแตละองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

 โดยสรุประบบคุมครองผูบริโภคของเทศบาล พบวา ไมไดกาํหนดรูปแบบงาน
คุมครองผูบริโภคในองคกรบริหารสวนทองถ่ินของประเทศไทยไวอยางชัดเจนทั้งโครงสราง
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องคกร บุคลากรที่รับผิดชอบงานเฉพาะ  ภารกิจ กิจกรรม เปาหมาย การประเมินผลที่ชัดเจน ตั้งแต
เร่ิมตนกําหนดการปกครององคการบริหารสวนทองถ่ินจนถึงปจจุบันกย็ังไมชัดเจน ทําใหการ
ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในชวงทีเ่ร่ิมมีการถายโอนภารกิจระยะแรก เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะ
ดําเนินการโดยอํานาจหนาทีต่ามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงกําหนดหนาที่ที่จะตอง
ปฏิบัติไวชัดเจนสําหรับองคการปกครองสวนทองถ่ินแตละระดับ และพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง แตภารกจิดาน
งานคุมครองผูบริโภคยังไมไดระบุชัด กิจกรรมจึงมีเพียงงานควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดตลาด
ในเขตรับผิดชอบและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมืองหรือกจิการอื่นใดทีเ่ปนผลประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนดเทานั้น การดําเนินการดานงาน
คุมครองผูบริโภคจึงขึ้นกับความพรอมขององคกรและสภาพปญหาในพืน้ที่ ปจจุบันเปนชวงที่ 2 
(พ.ศ. 2548-2553) ของการถายโอนภารกจิทําใหเทศบาลที่มีความพรอมเริ่มดําเนินภารกิจคุมครอง
ผูบริโภคไปบางแลวเชน เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลนครเชียงใหม เปน
ตน เชนเดียวกับในตางประเทศการดําเนนิงานก็ยังมีความหลากหลายในแตละประเทศ จุดเนนใน
การดําเนนิงานแตกตางกัน บางประเทศหรือบางเมืองจะเนนคุณภาพผลิตภัณฑ บางเมืองเนนเรื่อง
ความเปนธรรมของสินคาและการบริการ บางแหงเนนเรื่องขอมูลขาวสาร บางแหงเนนแกไขปญหา
และขอรองเรียนของผูบริโภค บางแหงทําไดดีโดยมองเรื่องสิทธิผูบริโภคไดอยางครอบคลุมเชน 
เมืองโกเบ ในประเทศญีปุ่นมีการออกเทศบัญญัติในเรื่องงานคุมครองผูบริโภคชัดเจน อาจเปน
เพราะ มุมมองของผูบริหารที่ใหความสําคญัและมีความพรอมในหลายๆดานจึงทําใหการดําเนินงาน
ชัดเจนและใหความสาํคัญเรื่องศักยภาพผูบริโภคเพราะเนนการเรียนรูตลอดชีวิตและเสริมความรู
แทรกลงไปในบทเรียนตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ   

 ระบบคุมครองผูบริโภคในองคกรบริหารสวนทองถ่ินของประเทศไทยยังไม
ชัดเจน การดําเนินการตองการความพรอมในหลายๆดาน หลายมติิ หลายองคกรเครือขายความ
รวมมือ การดําเนินการจึงมีผลสําเร็จของงานในแตละเทศบาลตางกันไป 
 
3. บทบาทของสํานักงานสาธารณสุขกับงานคุมครองผูบริโภค 

เปนหนวยงานในสวนภูมภิาคที่รับหนาที่เปนองคกรหลักในการดําเนนิงาน  คุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ        จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข         และเนื่องจากมีการปรับโครงสรางองคกรและภารกิจหนาที่ของ
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั   ตั้งแต พ.ศ.2545 ทําใหกลุมงานคุมครองผูบริโภคมีหนาที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มเติมจากเดิมทั้งในเชิงปริมาณและความลกึ   ( Horizontal and vertical Integration ) 
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดมอบอํานาจที่เกีย่วของกับการอนญุาตผลิตภัณฑ
สุขภาพสวนใหญตามพระราชบัญญัติตางๆใหแกสํานกังานสาธารณสุขจังหวดัเปนผูดําเนินการเอง 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีพระราชบัญญัติที่ตองรับผิดชอบ 13 ฉบับ  
สวนในระดับอําเภอดําเนินการโดยสาธารณสุขอําเภอ   และในโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลทั่วไป โดยกลุมงานเภสัชกรรมชุมชน   รวมถึงสถานีอนามัย  ภารกจิตามกฎหมาย
สําคัญ ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติในหนาที่รับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
3. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท พ.ศ. 2518 
4. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
5. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
6. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  พ.ศ. 2531 
7. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
8. พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย  พ.ศ. 2533 
9. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541 
10. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติที่รับผิดชอบโดยปริยาย 3 ฉบับ 
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 
2. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 

หนาที่ความรบัผิดชอบของกลุมงานคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน (ตั้งแตการปรับโครงสราง 1 
ตุลาคม 2546)  

1.  งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข (คบส.) 
-  งานทะเบียนใบอนุญาต 
-  การออกใบอนุญาต 
-  การตรวจสอบสถานประกอบการ 
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-  การตรวจ เฝาระวังผลิตภณัฑสุขภาพ 
-  การตรวจสอบการโฆษณา 
-  การรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน 
-  เผยแพรความรู       
-  สงเสริมผูประกอบการ 

2.  งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ 
-  การออกใบอนุญาต 
-  ตรวจสอบสถานพยาบาล 
-  ตรวจสอบการโฆษณา 
-   รับเรื่องรองเรียน 
-   เผยแพรความรู 
-   สงเสริมผูประกอบการ 

3.  อาหารปลอดภัย ( Safety Food)  
 - ตรวจสอบสถานประกอบการ เชนโรงงานอาหาร  ซุปเปอรมาเก็ต  ตลาดสด แผงลอย  
รานอาหาร  โรงเรียน  รานขายของเบ็ดเตลด็ ฯลฯ 
-  การตรวจสอบการโฆษณา 
-  รับเรื่องรองเรียน 
-  เผยแพรความรู 
-  สงเสริมผูประกอบการ 
-  ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร 
-  ประสานงานพหภุาค ี
-  จัดกิจกรรมแกไขปญหา 

4.  สนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
-  ควบคุมการจําหนายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ 
-  เผยแพรความรู 
-  ควบคุมการนําเขายาเสพตดิ 

5. สงเสริมผลิตภัณฑตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล 
-  การอนุญาต 
-  การเผยแพรความรูเพื่อพัฒนาการผลิต 
-  การตรวจเยีย่มแนะนําสถานที่ผลิตและการผลิต 
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-  การตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ 
-  ประสานงานพหภุาคี (หนวยงานเครือขาย) 

6.  งานบริหารเวชภณัฑ / ครุภัณฑการแพทย / ประกันสุขภาพ 
-  ประสานงานในการจัดหาเวชภณัฑรวมกันระดับจังหวัด 
-  ดูแลมาตรฐานในการใหบริการเภสัชกรรมของสถานบริการ  
-  กํากับดูแลการบริหารเวชภัณฑใหเปนไปตามระเบียบ 
-  จัดหาเวชภณัฑใหกับหนวยงานในสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด 

10.  ประสานองคกรทองถ่ินใหมีการควบคุมสิ่งแวดลอม และดําเนินงานคุมครองผูบริโภคใน
ทองถ่ิน 

-  สนับสนุนการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในทองถ่ิน 
-  กํากับการดําเนินงานของเจาพนักงานทองถ่ิน 

11. บริการวิชาการ 
-  ฝกอบรมนักศึกษา  พนกังานเจาหนาที ่
-  วิจยัและพัฒนา 
-  ระบบ APR 

12. สนับสนุนการคุมครองผูบริโภคตาม พรบ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 
-  ตรวจสอบฉลากและการโฆษณา 
-  รับเรื่องรองเรียน 

13.  งานคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการรบับริการจากการประกอบวชิาชีพตาม  
-  พระราชบัญญัติวิชาชีพ              
-  การประสานงานกับองคกรวิชาชีพเมื่อพบการกระทําความผิด 
-  การประสานงานระหวางผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกับสภาเภสัชกรรม    

14.งานดานอาหารและยา (จังหวัดชายแดนและจังหวัดทีม่ีสนามบินนานาชาต)ิ 
-  การตรวจสอบผลิตภัณฑนําเขา(ฉลาก,คุณภาพ,ใบอนุญาต) 
- การปองกันการลักลอบผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมาย  ไมไดมาตรฐาน 

 -  การอนุญาตใหผานผลิตภณัฑสินคา 
15.พัฒนาศกัยภาพผูบริโภค 

-  สนับสนุนกลุมผูบริโภค 
       -  การเผยแพรประชาสมัพันธเชนฝกอบรม  วิทยุ  โทรทัศน  ส่ิงพิมพ 

16. พัฒนาศักภาพผูประกอบการ 
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              -  จัดประชุม อบรม ดูงานแกผูประกอบการ 
17. งานคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน 
              -  ตรวจสอบโรงอาหาร  รานจําหนายสินคาในโรงเรียน นอกโรงเรียน 

-  เผยแพรประชาสัมพันธ 
       -  สนับสนุนกลุมผูบริโภคในโรงเรียน (อย.นอย) 

              -  สนับสนุนกิจกรรมคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน 
18. รับเรื่องรองเรียนและดําเนินการแกไขเยยีวยาความเสยีหายตามอํานาจหนาที่ 

-  จัดระบบและชองทางการรองเรียนปญหาการบริโภคผลิตภัณฑและการบริการ 
-  ดําเนนิการแกไขปญหาตามการรองเรียน 
-  เผยแพรผลการรองเรียนใหใหผูเกีย่วขอทราบ 

19.พัฒนาระบบสารสนเทศนดานคุมครองผูบริโภค 
-  รวบรวมขอมูลใหครบถวนเปนปจจุบัน 
-  จัดระบบฐานขอมูลคุมครองผูบริโภค 

 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

- การศึกษาบทบาทและการดําเนินงานของเทศบาลในการคุมครองผูบริโภค  
(กมลทิพย แจมกระจาง , ธค 47)  กลุมตัวอยางคัดเลือกเฉพาะเทศบาลที่ไดรับรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลประจําปพ.ศ. 2546 จํานวน 7 แหง แบงเปนเทศบาลนคร 1 แหง 
เทศบาลเมือง 2 แหง และเทศบาลตําบล 4 แหง เก็บขอมูลการดําเนินงานใน 3 มิติคือดานความ
ปลอดภัย ดานสุขาภิบาลและดานความเปนธรรม จากเอกสารและภาคสนามทั้งการสํารวจ 
สังเกตการณ สนทนากลุม(Focus group)คณะผูบริหาร กลุมองคกรเอกชนและหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของและสัมภาษณประชาชน พบวา เทศบาลทุกแหงที่ทําการศกึษายังไมมีการดําเนินงานดาน
การคุมครองผูบริโภคเลยทั้งนี้อาจเปนเพราะการขาดความชัดเจนในงานคุมครองผูบริโภค ประกอบ
กับขอจํากัดในหลายๆดานของเทศบาลทุกระดับ กลาวคือ ดานความพรอมของบุคลากรในการ
ทํางาน การขาดความเขาใจ มีความรูที่จํากัดในประเดน็การคุมครองผูบริโภค รวมทั้งความอิสระ
และความคลองตัวในการทํางานยังนอย สวนใหญยังอยูในกรอบระเบยีบราชการ นอกจากนี้จากการ
สอบถามความคิดเห็นทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการเขาใจวางานคุมครองผูบริโภคเปนงานที่มี
ผูดําเนินการอยูแลวคือ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวดั หากเทศบาลจะดาํเนินงานดานนี้
เทศบาลตองมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกนั  จาํเปนตองถายโอนบุคลากรและเครื่องมือตางๆ 
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-บทบาทของเทศบาลตอการพัฒนางานสาธารณสุข (พรเทพ  ศิริวนารังสรรคและ
คณะ,2541) โดยการสํารวจเทศบาลทุกประเภททัว่ทั้งประเทศ 149 แหง โดยใชแบบสํารวจทาง
ไปรษณยี พบวาจากความคดิเห็นของพนกังานเทศบาลเหน็ดวยกับการกระจายอํานาจเพื่อให
เทศบาลเปนผูรับผิดชอบดานสาธารณสุข 75.1% เนื่องจากเทศบาลใกลชิดประชาชน เขาใจปญหา 
คลองตัวในการบริหารงบประมาณโดยมุงเนนการดแูลสุขภาพเบื้องตนที่เทศบาลควรทําและมีความ
พรอมที่จะทําได สวนที่ไมเห็นดวย 24.9 % ดวยเหตผุลวาเทศบาลมีขอจํากดัของจํานวนบุคลากร
และความรูความสามารถของบุคลากรและงบประมาณดาํเนินการ ประกอบกับเทศบาลมีภารกจิ
หลายดาน สภาพประชากรและสังคมในเขตเทศบาลมีความหลากหลายและมพีืน้ที่กวางขวาง มี
ปญหามากมายไมสามารถดูแลไดอยางทัว่ถึง  ผลการสอบถามความคิดเห็นของพนกังานเทศบาลตอ
ปญหาการดําเนินงานสาธารณสุข พบปญหาสําคัญ 8 เร่ืองเรียงตามลําดับ คือ 

1. ขาดบุคลากรทั้งในเรื่องจํานวน ความรูความสามารถ ประสบการณ ความ
กระตือรือรน จิตสํานึก ปฏิบัติงานไมตรงกับสายวิชาชพี ขาดขวัญกําลังใจทําใหตอง
โยกยายบอยงานจึงไมตอเนือ่ง 

2. ขาดงบประมาณทั้งจากสวนกลางและทองถ่ิน 
3. ขาดความรวมมือจากประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนไมใหความ

รวมมือ ไมเขาใจบทบาทของตนเอง ขาดความรู ไมยอมรับสิ่งใหม ไมเสียสละ ขาด
ความตระหนกัและจติสํานกึ 

4. ขาดความชัดเจนของนโยบาย/ การบริหารจัดการ/ โครงสรางองคกร/ บทบาท
หนาที/่ กฎหมาย/ ขอมูลขาวสาร ที่สําคัญคือผูบริหารไมมีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา 
ไมใหความสําคัญ/ไมทราบปญหาที่แทจริง ไมมีการวางนโยบายและแผนงานที่
ชัดเจน ผูบริหารเปลี่ยนบอย นโยบายไมตอเนื่อง 

5. ขาดวัสดุอุปกรณ/ การสื่อสาร/ เทคโนโลยีที่ทันสมัย / สถานที่ เชนยานพาหนะ 
เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย ที่ดนิสรางศูนยบริการสาธารณสุข ติดตั้งระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและระบบบําบดัน้ําเสีย และสือ่อุปกรณในการใหความรู 

6. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานอืน่ๆและในหนวยงาน  ขาดความรวมมือ
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เกิดความขัดแยงและความซ้ําซอนไมชัดเจนของ
บทบาทหนาทีแ่ละการปฏิบตัิงาน 

7. ประชาชนหลากหลาย/ ยากจน/ ยายถ่ิน/ พื้นที่กวางขวาง/ ทําใหการจัดบรกิาร
สาธารณสุขยุงยากและไมทัว่ถึง 
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8. ประชาชนไมศรัทธา ไมไปใชบริการ ขาดการประชาสมัพันธ และสถานพยาบาลไม
เพียงพอ ไมทัว่ถึง 

การศึกษานี้สรุปคือ 
1.โครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ดานสาธารณสุข  เทศบาลทุกระดับมกีารจัดตั้งกอง/ฝายที่
เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขโดยเทศบาลนครเสนอใหยกฐานะจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปนสํานักฯ โครงสรางของเทศบาลจะขึน้อยูกับศกัยภาพความพรอมของเทศบาลในแตละดาน ทั้ง
กําลังคน งบประมาณ และเทคโนโลยี โครงสรางของเทศบาลที่พบสวนใหญจะม ี 2 ฝายคอื ฝาย
บริหารงานสาธารณสุขและฝายบริการและสงเสริมการอนามัย เสนอใหกําหนดโครงสรางองคกรไว
กวางๆเพื่อใหเทศบาลพัฒนาตามศักยภาพและความพรอม การกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
ดานสาธารณสุขควรจัดใหมีและเปนบทบาทที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและความ
จําเปนตามสิทธิขั้นพื้นฐานทีค่วรไดรับ ผลการวิจยัพบวางานที่เทศบาลทุกแหงดําเนนิการไดคืองาน
สุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม งานรักษาความสะอาด งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  และ
จากการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาประสทิธิภาพในราชการบริหารสวนกลางและ
สวนภูมภิาค ไดเสนอใหกลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขเปนหนึ่งในแปดกลุมงานที่พงึ
กระจายอํานาจใหองคกรบรหิารสวนทองถ่ินที่มีความตองการบริหารจัดการเอง  บทบาทในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลควรเปนบทบาทหลักของเทศบาลในทุกดานซึ่ง
รวมทั้งงานคุมครองผูบริโภค ในปจจุบนัเทศบาลที่ยังไมมีศักยภาพและความพรอมเพียงพอในทาง
ปฏิบัติควรไดมีการประสานความรวมมือดาํเนินการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เพื่อชวยเสริมสวนขาดในการดําเนินงานของเทศบาล 
 
2. ทรัพยากรสาธารณสุขของเทศบาล :ดานบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ  
  บุคลากรดานสาธารณสุขที่เปนพนักงานฝายประจําโดยรวมมีเฉลี่ย 13 คน ตอ
เทศบาล มีอัตรากําลังวางทัง้สิ้นรอยละ33.20 จะเหน็ไดวาบุคลากรสาธารณสุขเฉลี่ยตอเทศบาลยงั
นอยกวาที่กําหนดไวตามลักษณะงานวาตองมีอยางนอย 17 คน/ เทศบาล เทศบาลยังประสบปญหา 
กําลังคนขาดทกัษะประสบการณ มีความรูความสามารถไมสอดคลองกับลักษณะงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทักษะของผูบริหารทั้งทกัษะทางเทคนิค (Technical skills) ทักษะดานกรอบแนวคิด 
(Conceptual skills)หรือวิสัยทัศนในการสรางภูมิปญญาใหม และทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

 งบประมาณ พบวาเทศบาลเมืองมีการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขเฉลี่ย 
20.22% ของงบประมาณของเทศบาล หากเปรียบเทียบงบประมาณตอประชากรของเทศบาลกับ
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กระทรวงสาธารณสุข     กระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณเฉลี่ยตอประชากรเปน 2 เทาของ
เทศบาล 

 เครื่องมือและอุปกรณ : มีความเพยีงพอระดับปานกลาง 
โดยภาพรวมทรัพยากรสาธารณสุขของเทศบาล :ยังขาดความพรอม 

  ปญหาการดําเนินงานสาธารณสุขที่สําคัญคือ การขาดแคลนทรัพยากร ขาดความ
ชัดเจนของนโยบาย บทบาทหนาที่  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและขาดความรวมมือจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชน 
 
  -การศึกษาผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขของเทศบาลในชวงการถายโอน
ภารกิจในเขตจังหวัดชลบุรี (นัทธมน ดานทอง,2548) ประชากรที่ศึกษาคือหัวหนากองสาธารณสุข
หรือผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของเทศบาลในเขตจังหวัดชลบุรี(ยกเวนศาลาวาการเมืองพัทยา) 
จํานวน 26 แหง เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพือ่ศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานใน 43 ภารกิจถายโอนพบวา ภารกิจดานการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคทั้งดานความรู
ในการบริโภค และเรียกรองสิทธิอันชอบธรรม ปฏิบัติทั้ง 26 แหง(100%) เหตุผลของการปฏิบัติตาม
เนื่องจากปฏิบตัิตามนโยบายของรัฐบาล 18 แหง(69.23%) และเปนภารกิจที่ปฏิบัติอยูแลว8 แหง
(30.77%) ภารกิจดานการสรางและขยายเครือขายการมีสวนรวม ปฏิบตัิทั้ง 26 แหง(100%) เหตุผล
ของการปฏิบัติตามเนื่องจากปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 5 แหง(19.23%) และเปนภารกจิที่
ปฏิบัติอยูแลว 21 แหง(80.77%)   ภารกจิการผลิตสื่อ และเผยแพรประชาสัมพันธดานอาหารและยา 
ปฏิบัติทั้ง 24 แหง(92.31%) ภารกจิการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ผลิตภัณฑ อาหาร ยา เครื่องมอื
แพทย เครื่องสําอาง และ วตัถุอันตราย ตามที่ระบุในพรบ. ปฏิบัติทั้ง 24 แหง(92.31%)  ปญหาและ
อุปสรรคที่พบ คือ บุคลากรไมเพียงพอพบปญหา 10 แหง(38.46%), งบประมาณไมเพียงพอ พบ
ปญหา 16 แหง(61.54%) สวนปญหาดานการบริหารจัดการพบวา ผูบริหารไมเห็นความสําคัญดาน
สาธารณสุข พบปญหา 8 แหง(30.77%), ไมมีปญหาดานการบริหารจัดการ17 แหง(65.38%) 


