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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษานีเ้ปนการศึกษาความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการถายโอนภารกิจการคุมครอง

ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและปญหาและอุปสรรค
ของการถายโอนภารกิจดานผลิตภัณฑสุขภาพ   

 
ผลการวิจัยแบงเปน 3 สวน คือ 

1. ปญหาและอุปสรรคของการถายโอนภารกจิดานผลิตภณัฑสุขภาพ 
2. ขอมูลสภาพแวดลอม 

2.1 สถานการณคุมครองผูบริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑอาหารและยา 
2.2 หนวยงานภาครัฐ เอกชนและเครือขายดานการคุมครองผูบริโภคจังหวดัสตูล 
2.3 ทุนทางสังคม(ในมุมมองของผูบริหารและผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสตูล) 
2.4 ศักยภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูลและการสนับสนุนจาก

สวนกลาง 
3. ความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการถายโอนภารกจิการคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
 
สวนท่ี 1   ปญหาและอุปสรรคของการถายโอนภารกิจดานผลติภณัฑสุขภาพ 
1.ปญหาและอปุสรรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

1. การถายโอนภารกิจป 49 เปนชวงที่เตรียมความพรอมดานบุคลากรของเทศบาล เชน 
เจาหนาที่สาธารณสุขในบางเทศบาลยังไมมี (แตเทศบาลเมืองสตูลมีเจาหนาที่ดานนี้อยู
แลว) หรือมีแตเปนบุคลากรไมใชคนจากกระทรวงสาธารณสุข และอาจเปนคนของ
เทศบาลอยูแลวทําใหเขาอาจจะไมไดมองงานถายโอนนี้แบบเชื่อมตอกนักับของ
สาธารณสุข 

2. การจัดประชุมของสสจ.เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ตามพรบ.ที่เกี่ยวของ พบวา
องคการบริหารสวนทองถ่ินบางแหงใหเจาหนาที่อ่ืนที่ไมเกี่ยวของเขารวมประชุมแทน
ผูรับผิดชอบหลัก 
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3. อาจเกิดจากเนือ้หาบรรยายไมครอบคลุมทุกกิจกรรมถายโอน “เราจะพูดถึงในเรื่องของการ
เปนพนกังานเจาหนาที่ตามพรบ.อาหาร ตองทําอยางไรกิจกรรมที่ทําในเรื่องของการตรวจ
การเฝาระวังอะไรมีแคไหน แตในเรื่องอื่นๆเชนการพฒันาศักยภาพที่จะตองมีหาเครือขาย
ในการทํางาน อาจจะไมไดพูดถึงสักเทาไร และสสจ.เองก็ไมไดเปนพี่เล้ียงในเรื่องอื่นๆ
เหลานี้ นอกจากนี้ทางเทศบาลเองก็ไมได feed back ในสวนของเนื้อหาของขอมูลขาวสาร
ความตองการกลับมายังสํานกังานสาธารณสุข” (W5) 

4. เปนชวงทีก่ําลังปรับเปลี่ยนและมีการถายโอนภารกิจจากหลายกระทรวงพรอมๆกัน อีกทั้ง
ภารกิจนี้ก็ยังไมไดกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน “อาจจะไมไดเปนความจําเปนของ
เทศบาลหรือเปนตัวช้ีวัดของเทศบาลที่จะตองทําในเรื่องนี้ แตวามันเปนเพยีงสิ่งที่
สาธารณสุขตองการ” (W5) 

5. “เทศบาลไมไดมีโครงการหรือประสานวาเขาตองการขอมูลหรือส่ิงที่ตองการความ
ชวยเหลือเขาแคไหน เราเองก็ไมกลาที่จะยืน่ลงไป แตถาเขามีกิจกรรมในการทํางานแลวขอ
มาเชน วิทยากร หรือ ขอมูล แบบนั้นก็จะมปีฏิสัมพันธตอกัน” (W5) 

6. บุคลากรที่รับผิดชอบงานมีหลายหนาที ่ “ผูรับผิดชอบเองนี่เขามหีนาที่มาก จนเขาไม
สามารถที่จะปลีกมาทํากิจกรรมเหลานี้เพิ่มขึ้นมาได สวนผูรับผิดชอบที่เราจะประสานสวน
ใหญจะเปนระดับของผูปฏิบัติเสียมากกวา มันก็เปนขอจํากัดอยางหนึ่งคือ การที่เรา
ประสานงานกบัผูปฏิบัติทําใหการที่เขาจะนําเสนอโครงการที่เบ็ดเสร็จทั้งโครงการในเรื่อง
ขบวนการทั้งหมดยังไมมากพอที่แสดงใหเห็นความสําคญัตอระดับบริหาร” (W5) 

7. ความยุงยากและไมชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงานจากสวนกลาง  ทําให สสจ.ซ่ึงเปน
หนวยงานหลักที่ดําเนนิการตามภารกิจนี้อยูแลว ยังรูสึกไมชัดเจนกับบทบาทในการมีสวน
รวมกับภารกิจถายโอนสูเทศบาล 

8. บางครั้งในการจัดประชุมจากอย.ในเรื่องของการถายโอนภารกจิสูองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทางสสจ.จะสงเจาพนักงานเภสัชกรรมเขารวมประชมุทําใหการถายทอดประเด็น
สําคัญในเรื่องนี้แกระดับบรหิารไมชัดเจนนัก “เวลาอย.จัดอบรมเรื่องการถายโอนภารกิจ
ใหแกเทศบาลนี่จังหวัดจะสงเจาพนกังานเภสัชกรรมเปนผูเขารวมประชมุ บางที่นองเขา
อาจจะไมได get มา คนที่เขารับการอบรมนี่จะสําคัญ” (W5) 

9. ปญหาอื่นๆไดแก   
9.1 การควบคุมการโฆษณาทางสื่อตางๆทําไดนอยและติดตามไดไมทัว่ถึง

เนื่องจากการโฆษณาผานสื่อ ตางๆ นั้นมีจํานวนมาก 
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9.2 การเผยแพรประชาสัมพันธความรูตางๆในระดับจังหวดัไมถึงผูบริโภคอยาง
เพียงพอเนื่องจากผูบริโภคสนใจขาวสารจากโทรทัศนมากกวาสื่อชนดิอื่น 

9.3 บทบาทเจาหนาที่ของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเปนเครือขายในระดบัอําเภอไมได
กําหนดเปนภารกิจที่ชัดเจน 

9.4 แนวทางการดาํเนินการในเรือ่งรองเรียน มีความหลากหลายและลาชาไมทัน
เหตุการณหรือทันใจผูรองเรยีนเนื่องจากการดําเนินการมีผลกระทบในหลายๆ
สวน ถาผูถูกกลาวหาไมใหความรวมมือหรือตอสูจะทําใหเจาหนาที่ดําเนินการ
ไดยากขึ้น 

 
2. ปญหาและอุปสรรคของเทศบาลเมืองสตูล 
 1. ผูบริหารตองการความชดัเจน เพราะโดยสวนใหญยงัไมทราบการถายโอนภารกจิดานนี้
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงสงผลใหไมมีนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจน 
ทําใหไมไดกําหนดกิจกรรม โครงการตางๆ ตลอดจนงบประมาณที่สนับสนุนงานตามภารกิจ และ
สงผลใหผูบริหารขาดความชัดเจนในเรื่องบทบาทหนาทีข่องเจาหนาที ่ รายละเอยีดของกฎหมาย 
ตลอดจนไมแนใจวาตองใชเครื่องมือ อุปกรณใดในการดาํเนินการบาง 
 2. ที่ผานมาผูบริหารมอบหมายใหผูปฏิบัตหิรือรับผิดชอบงานเปนผูรับนโยบาย 
 3. ผูบริหารและผูปฏิบัติมีมุมมองตองานคุมครองผูบริโภคคุมครองผูบริโภคเปนสวนเตมิ
เต็มภาระงานอื่นๆ ลําดับความสําคัญในการดําเนินกจิกรรมจึงไมเรงดวน 
 4. ขาดการกระตุน ติดตามการถายโอนภารกิจจากสวนกลางโดยตรง 
 5.ผลการดําเนนิงานที่ผานมาของผูรับผิดชอบงานยังไมเปนที่ประจกัษชัด ดําเนินการเพียง
ภารกิจไดแกการเฝาระวัง โดยดําเนนิการรวมกับสสจ. 
  
สวนท่ี 2  ขอมูลสภาพแวดลอม 
 2.1 สถานการณคุมครองผูบริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑอาหารและยา     
จากการทบทวนงานวจิัยของ สวรส. ภาคใต มอ. รวมกับเครือขายองคกรผูบริโภคภาคใต ไดสํารวจ
สถานการณปญหาคุมครองผูบริโภคในพืน้ที่ 3 จังหวดัสงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฏรธานี (เปน
การเก็บขอมูลจากโครงการพัฒนาระบบเครือขายเพื่อการคุมครองผูบริโภคภาคใต)  
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากพื้นที่เปาหมาย จํานวน 750 ชุด แยกเปนราย
จังหวดัและอําเภอ  (สงขลา 350 ตัวอยาง ,สุราษฏรธานี  250 ตัวอยาง) และ สตูล 150  ตัวอยาง 
เก็บตัวอยางโดยแบงพื้นที่เขตเมือง 2 : ชนบท 1, พื้นที่เขตเมืองเก็บตวัอยางจาก อ.เมืองและอ. ละงู 
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อําเภอละ 50  ตัวอยาง สถานที่เก็บขอมูลพื้นที่เขตเมืองคือ ตลาดสด, ซุปเปอรมาเก็ต, โรงพยาบาล, 
และโรงเรียนมัธยมศึกษา  สวนพื้นที่ชนบท เก็บตัวอยางจาก อ.มะนงัและอ. ทุงหวา อําเภอละ 25  
ตัวอยาง สถานที่เก็บขอมูลพื้นที่เขตชนบทคือ ตลาดสด,โรงพยาบาล,โรงเรียน   ผลการศึกษาพบวา 
ตารางที่ 5 แสดงประสบการณจากการบริโภคอาหารและประสบการณการพบปญหาบริโภคอาหาร 
จากแหลงตางๆในจังหวัดสตูล 

แหลงบริโภคอาหาร ประสบการณการเคยบริโภคอาหาร 
(ราย) 

ประสบการณการพบปญหาบริโภค
อาหาร (ราย) / (%พบปญหา:

ประสบการณบริโภค) 

รานอาหารทั่วไป 144 81(56.25%) 
รานอาหารริมทางเทา 135 92(68.15%) 
อาหารหางสรรพสินคา 132 87(65.91%) 
อาหารจากตลาดสด 143 96(67.14%) 
น้ําดื่ม 20 ลิตร 145 89(61.38%) 
เครื่องปรุงหนีภาษ ี 117 81(69.23%) 
ลูกอมหนีภาษ ี 113 78(69.03%) 
ผลไมหนีภาษ ี 119 77(64.71%) 
 
ตารางที่ 6 แสดงความเชื่อมัน่ตอคุณภาพ ความปลอดภยั และราคาของอาหารจากแหลงตางๆ ใน
จังหวดัสตูล 

ระดับคะแนนความเชื่อม่ัน แหลงอาหาร 

คุณภาพ ปลอดภัย ราคา 

รานอาหารทั่วไป 3.04±0.48 ปานกลาง 3.02±0.56 ปานกลาง 3.04±0.57 ปานกลาง 

รานอาหารริมทาง 2.61±0.64 ปานกลาง 2.52±0.68 ปานกลาง 2.97±0.70 ปานกลาง 

อาหารพรอมปรุงใน
หางสรรพสินคา 

2.89±0.75 ปานกลาง 2.95±0.69 ปานกลาง 3.11±0.97 ปานกลาง 

อาหารจากตลาดสด 3.35±0.64 ปานกลาง 3.32±0.63 ปานกลาง 3.28±0.57 ปานกลาง 

น้ําดื่ม 20 ลิตร 2.93±0.84 ปานกลาง 2.82±0.81 ปานกลาง 2.95±0.81 ปานกลาง 

เครื่องปรุงหนีภาษี 2.05±0.85 นอย 2.08±0.83 นอย 2.51±0.98 ปานกลาง 

ลูกอมหนีภาษี 1.82±0.76 นอย 1.81±0.73 นอย 2.28±0.93 นอย 

ผลไมหนีภาษี 2.13±0.90 นอย 2.10±0.84 นอย 2.49±0.90 นอย 
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ผลการศึกษาดานอาหาร จากตารางที่ 5 และ 6 พบวาประสบการณบริโภค และการพบปญหา
จากการบริโภคอาหารจากแหลงตางๆของจังหวัดสตูล พบวา กลุมตัวอยางเคยประสบปญหาจากการ
บริโภคเครื่องปรุงหนีภาษี ผลไมหนีภาษี และลูกอมหนีภาษี เพราะจังหวัดสตูลมีพื้นที่ชายแดนติด
กับประเทศเพื่อนบาน และเคยประสบปญหาจากการบริโภคอาหารที่จําหนายริมทางเทา ตลาดสด  
หางสรรพสินคาและน้ําดื่มขนาด 20 ลิตร ระดับที่เคยประสบปญหามากกวา 60 % โดยอาหารและ
น้ําดื่มที่มีจําหนายผูบริโภคเชื่อมั่นในความปลอดภัย คุณภาพและราคาระดับปานกลาง สวน
เครื่องปรุงหนีภาษี ผลไมหนีภาษี และลูกอมหนีภาษีผูบริโภคเชื่อมั่นในความปลอดภัยคุณภาพและ
ราคาระดับนอย 
 
ตารางที่ 7 แสดงการไดรับขอมูลในการบริโภคผลิตภัณฑยาจากแหลงตางๆในจังหวัดสตูล 

คะแนนเฉลี่ยการไดรับขอมูลดานยา ประเภทของแหลงขอมูล 
ชนบท เมือง ภาพรวม 

- บุคลากรผูเช่ียวชาญ  
  (แพทย, เภสัชกร) 
- คนขายยาในรานยา 
- คนขายยาในรานชํา/ตลาด 
- เพื่อนคนใกลชิด 
- สื่อตางๆ 

3.78±0.95 
 

2.64±0.90 

1.92±0.80 

2.30±0.97 

2.50±0.95 

มาก 
 

ปานกลาง 
นอย 
นอย 

ปานกลาง 

3.73±0.79 
 

2.82±0.71 

1.89±0.74 

2.41±0.97 

2.84±0.91 

มาก 
 

ปานกลาง 
นอย 
นอย 

ปานกลาง 

3.74±0.85 
 

2.76±0.78 

1.90±0.76 

2.38±0.97 

2.72±0.94 

มาก 
 

ปานกลาง 
นอย 
นอย 

ปานกลาง 

 
ตารางที่ 8 แสดงประสบการณการบริโภคยาและประสบการณการพบปญหาจากการบริโภคยาจาก
แหลงตางๆในจังหวดัสตูล 

แหลงบริโภค ประสบการณการเคยบริโภคยา
(ราย) 

ประสบการณพบปญหาในการ
บริโภคยา (ราย) / (%พบปญหา:

ประสบการณบริโภค) 

ยาจากโรงพยาบาล 144 48(33.34%) 
ยาจากคลินกิ 137 66(48.18%) 
ยาจากรานขายยา 129 70(54.27%) 
ยาจากรานชํา 85 59(69.42%) 
ยาจากตลาด 70 49(70%) 
ยาหนภีาษ ี 57 42(73.69%) 
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ตารางที่ 9  แสดงคะแนนความเชื่อมั่นตอคุณภาพ ความปลอดภัย และราคาของยาจากแหลง
ตางๆจังหวดัสตูล 

ระดับคะแนนความเชื่อม่ัน แหลงยา 

คุณภาพ ปลอดภัย ราคา 

ยาจากโรงพยาบาล 3.58±0.66  มาก 3.70±0.61  มาก 3.44±0.77  ปานกลาง 

ยาจากคลินิก 3.44±0.65  ปานกลาง 3.46±0.65  ปานกลาง 3.57±0.75  มาก 

ยาจากรานขายยา 2.75±0.74  ปานกลาง 2.62±0.76  ปานกลาง 2.91±0.72  ปานกลาง 

ยาจากรานชํา 1.74±0.81  นอย 1.67±0.74  นอย 2.06±1.00  นอย 

ยาจากตลาด 1.49±0.69  นอย 1.50±0.70  นอย 1.79±1.01  นอย 

ยาหนีภาษี 1.29±0.61  นอยที่สุด 1.32±0.63  นอยที่สุด 1.61±0.98  นอย 

  
  ผลการศึกษาดานยา พบวา  ตารางที่ 7 พบวาขอมูลจากเขตเมืองและชนบทไม
แตกตางกันในดานการไดรับขอมูลดานยาโดยไดรับขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ  (แพทย, เภสัชกร) มาก
ที่สุด สวนคนขายยาในรานชํา/ตลาดและเพื่อน คนใกลชิดไดรับขอมลูนอยที่สุด  
  ตารางที่8 พบวาผูใหขอมูลเกือบทุกคนเคยบริโภคยามากอน ประสบการณบริโภค
ตามลําดับดังนีเ้คยบริโภคยาจากจากโรงพยาบาล> คลินิก>รานขายยา>รานชํา>ตลาด>หนีภาษ ี  แต
การประสบปญหาในการบริโภคยากลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม คือผูที่เคยมีประสบการณใน
การบริโภคยาพบปญหาในการบริโภคยาหนีภาษ>ียาจากตลาด>รานชํา>ขายยา> คลินิก และแหลงที่
ประสบปญหานอยที่สุดคือยาจากโรงพยาบาล  
  ตารางที่ 9 พบวาผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของยาจาก
โรงพยาบาลมากที่สุด เชื่อมัน่ดานราคายาจากคลินิกมากที่สุดและเชื่อมัน่ในคณุภาพและความ
ปลอดภัยจากยาหนีภาษีนอยที่สุด 
 
ผลการศึกษาสถานการณคุมครองผูบริโภคดานอื่นๆ พบวา 
  วิธีจัดการกับปญหาของผูบริโภคเมื่อถูกลวงละเมิดสิทธิ (ขอมูลภาพรวมทั้ง 3 
จังหวดั คือ สงขลา ,  สุราษฎรธานี , สตูล)พบวารอยละ96.4  คิดวาตัวเองไมมีสิทธิรองเรียน,  ไมกลา
รองเรียน รอยละ 94.5, ไมทราบวาจะรองเรียนหนวยงานใด รอยละ 78.7, รูสึกวาขาดความเชื่อมั่น
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ตอหนวยงาน เพราะรองเรียนแลวไมเห็นมีอะไรดีขึ้นมา รอยละ 72.4, และอันดับทายสุดรอยละ 
60.5 รูสึกวาขั้นตอนการรองเรียนยุงยากซบัซอน 
  ความถี่การรับขอมูลประเภทความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑอาหารและยาจากสื่อมวลชน
แขนงตางๆ พบวาผูตอบแบบสอบถาม 3 จังหวดัไดรับขอมูลจากสื่อโทรทัศนเปนอนัดับหนึ่ง อันดับ
สอง หนังสือพิมพ อันดับสาม วิทยกุระแสหลัก อันดับสี่ วิทยุชุมชน  อันดับหา ประเภทใบปลวิ และ
จากรถประกาศของราชการเปนอันดับสุดทาย แตระดับความนาเชื่อถือของขอมูล พบวาในภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดบัปานกลาง แตสําหรับสื่อประเภทโทรทัศนและรถ
ประกาศของทางราชการประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดบัมาก และมากที่สุด 
  ระดับความพึงพอใจของหนวยงานที่ทําหนาที่คุมครองผูบริโภค พบวาผูบริโภคให
ระดับความพึงพอใจในระดับมากแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั และสํานักงานคุมครองผูบริโภค 
สวนหนวยงานอื่นๆและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง 
 
  สถานการณคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยากับประเด็นความพรอมของ
เทศบาลเมืองสตูล 
1 ดานระบบคุมครองผูบริโภค  พบวาผูบริโภคไมทราบในสิทธิของตนเอง คิดวาตัวเองไมมีสิทธิ
รองเรียน  ไมกลารองเรียน ไมทราบวาจะรองเรียนหนวยงานใด รูสึกวาขาดความเชื่อมั่นตอ
หนวยงาน เพราะรองเรียนแลวไมเห็นมีอะไรดีขึ้นมาและรูสึกวาขั้นตอนการรองเรียนยุงยากซับซอน 
ซ่ึงเปนปญหาอยูในระดับสูง มากกวา 70 % 
2. ระบบการจดัการขอมูล พบวา ส่ือจากโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทย ุ เปนชองทางทีผู่บริโภคเขาถึง
ไดมากที่สุดตามลําดับ แตผูบริโภคใหระดบัความนาเชื่อถือของขอมูลดานความรูเกีย่วกับผลิตภัณฑ
อาหารและยาจากสื่อโทรทัศนและสื่อราชการเชนรถประชาสัมพันธในระดบัมากและมากที่สุด  
3. การมีสวนรวมของชุมชนกับกจิกรรมของเทศบาลในภาพรวม พบวา ผูบริโภคมีระดับความพึง
พอใจตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง 
4.  ปญหาที่พบ 
 4.1 ดานอาหาร พบวา โดยภาพรวมผูบริโภคยังขาดความมั่นใจในความปลอดภัย คณุภาพ
และราคาของผลิตภัณฑหนภีาษีจากชายแดนและประสบการปญหาในการบริโภคมากกวารอยละ 
60 สวนอาหารที่จําหนายริมทางเทา ตลาดสด  หางสรรพสินคาและน้าํดื่มขนาด 20 ลิตร พบวา
ผูบริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัย คณุภาพและราคาของสินคา ระดับปานกลางและประสบ
ปญหาในการบริโภคมากกวารอยละ 60 เชนกัน 
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 4.2 ดานยา พบปญหาจากการบริโภคยาจากยาหนีภาษ>ียาจากตลาด>ยาจากรานชํา>ยาจาก
รานขายยา>ยาจากคลินิก>ยาจากโรงพยาบาล สวนความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอความปลอดภยั 
คุณภาพและราคายาจากโรงพยาบาลมากทีสุ่ด รานชํา ตลาดอยูในระดับนอย และจากยาหนภีาษนีอย
ที่สุด อาจเนื่องจากการเขาถึงงายของยาจากรานชํา ตลาด ยาหนีภาษทีําใหผูบริโภคแมไมเชื่อมั่นแต
ยังคงบริโภค 
  จากสถานการณผูบริโภคที่แสดงขางตน พบวาปญหาดานผลิตภัณฑสุขภาพยังมี
อยู ดังนัน้งานคุมครองผูบริโภคตองการหนวยงานที่จะชวยเสริมระบบคุมครองผูบริโภคใหเขมแข็ง  
  
 2.2 หนวยงานภาครัฐ เอกชนและเครือขายดานการคุมครองผูบริโภคจังหวัดสตูล  
แสดงรายละเอยีดดังตารางที่ 10 และ 11 
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ตารางที่ 10 

แสดงบทบาทหนาที่องคกร เครือขาย ที่ดําเนินการดานคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสตูล / ปญหาและอุปสรรคของหนวยงานคุมครองผูบริโภค ในจังหวัดสตูล  
ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

1.สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สตูล(สสจ.สตูล) 
 

อ.เมือง จ. สตูล  91000 โทรศัพท   0-7472-3566 (สายตรง)
กลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.สตูล 
ไปรษณีย : สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล อ.เมือง จ. สงตูล  91000 
อินเตอรเนต  www.stno.moph.go.th 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภคของสสจ.โดยเฝา
ระวัง, ใหความรูผูบริโภค, 
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
, อาหารปลอดภัย, เผยแพร
ขอมูลขาวสาร, อย. นอย เปน
ตน 
2. โครงการ cosmetic safety 
3. โครงการพิเศษ : การให
ความรูเรื่อง 4x100 ใน
นักเรียนกลุมเสี่ยงรวมกับ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
สตูล, ออกสปอรตใหความรู
ทางวิทยุ ทางชองอสมทและ 
PFM เปนเวลา 2 เดือน แก
ประชนทั่วไป 

มีแบบบันทึกขอรองเรียน
เมื่อพิจารณาวาเกี่ยวของก็
จะใชแบบบันทึก ทําไป
ตามลําดับขั้นตอน มีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง 
ตรวจสอบสถานที่ผลิต เก็บ
ตัวอยางสงตรวจและแจงผล
การตรวจไปยังผูรองเรียน  
หลังจากนั้นพยายามแกไข
ตรงสวนผูผลิตโดยให
ความรูและตรวจสอบเฝา
ระวังตามระบบที่มีอยูแลว
จนเรื่องยุติ 
 

1. งบประมาณในการ
ดําเนินการจํากัด ไมเพียงพอ 
ลาชาทําใหบางกิจกรรมทํา
ไดตามงบประมาณที่มี
เทานั้น 

2 บุคลากรมีจํากัด :เภสัชกร 5 
คน, จพง.เภสัชกรรม2 คน
ลักษณะงานตามกรอบ
คอนขางกวางจํานวนคน
นอยจะทําไดไมเจาะลึกเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเทาที่ควรและ
เจาหนาที่รับงานคนละ
หลายอยางเชน หลายพรบ. 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

1.สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สตูล(สสจ.สตูล) ..
ตอ 
 

  4. ทําขอตกลงเรื่องการ
จําหนายยาแกไอในปญหา 
4x100 กับรานยาทั้งจังหวัด
สตูลลงนามรวมกับผูวา
ราชการจังหวัดและสราง
คุณธรรมใหรานยา 
 

 3.  การประสานงานคุมครอง
ผูบริโภคเพื่อไปยังอําเภอ มี
ปญหาเนื่องจากเจาหนาที่
เปลี่ยนบอย  ทําใหบางงาน
ระดับจังหวัดตองทําเอง 

4.  การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
จะสงขอมูลไดเปนเสนตรง 
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน เทศบาล,หองสมุด, 
โรงพยาบาลชุมชน, สสอ. 
ทําใหขบวนการเผยแพรฯ
จริงสูประชาชนอาจยังไม
ทั่วถึง,ไมไดรับการตอบรับ
ที่ดี ตัวอยางเชน ทางสื่อวิทยุ 
สสจ.ไมมีงบประมาณ
สนับสนุน ทําใหรัฐจะแพ
ชองทางโฆษณาของเอกชน 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

1.สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สตูล(สสจ.สตูล) ..ตอ 
 

    5.  การถายโอนภารกิจพบวา 
อบท.ไมพรอมดาน
บุคลากร ผูบริหารให
ความสําคัญตอการ
คุมครองผูบริโภคนอย ถา
ทองถิ่นรับถายโอนนาจะ
ชัดเจนและแกปญหาได
โดยตรง เพราะการกวดขัน
งานทําไดเต็มที่มากกวา
สสจ.  

6. ไมมีเวลาในการทํางานวิจัย 
ทําใหประเด็นปญหาลึกๆ
ที่มีขอมูลและควรจะ
แกปญหาได แตไมมีเวลา
คิดวิเคราะหวาจะแกปญหา
ไดอยางไรเชน งานอาหาร
ปลอดภัย 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

 2.สํานักงาน
คุมครองผูบริโภค
จังหวัดสตูล  (สคบ.
สตูล) 
 

ชั้น 3 อาคารหลังใหม  
สํานักงานจังหวัดสตูล 
ศาลากลางจังหวัดสตูล 

1. รองเรียนดวยตนเอง     
2.ทําหนังสือรองเรียนดวยตนเองถึง
ผูวาราชการจังหวัดสตูลในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคระดับจังหวัด  
3. web site จังหวัดสตูล 
www.satun.go.th  
4.ตูรับเรื่องราวรองทุกขของผูวา
ราชการจังหวัด  
5. ผานเซเวนอิเลฟเวน  
6. สายดวนสคบ.(สวนกลาง) 1166  
7. ผานศูนยดํารงธรรม 

1. รับเรื่องราวรองทุกขจาก
ผูบริโภคและใหคําปรึกษาขอ
ปญหาแกผูบริโภคในจังหวัดสตูล 
2. ออกอากาศรายการวิทยุ สคบ.
คลายทุกข ทุกวันพุธ ทางสถานี
วิทยุอสมท. 95.5 MHz เวลา 8.00
น.-9.00น. 
3. ทําประชาสัมพันธให
ผูประกอบการมีความรูเกี่ยวกับ
สคบ. จัดสรรงบประมาณให
อําเภอละ 10,000 บาท  
4. รวมออกพื้นที่ตรวจสอบโดย
คณะทํางานเชนตรวจฉลากสินคา  
ขายตรง เปนตน5.จัดประชุม
ประจําคณะอนุกรรมการ 3 เดือน/
ครั้ง 

1.ใชชองทางที่ระบุไว มี
เจาหนาที่รับเรื่องพิจารณาตาม
ความเรงดวน สงตอเรื่อง
เพื่อดําเนินการโดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ แจงผลการ
ดําเนินการใหผูเกี่ยวของและที่
ประชุมรับทราบ สง
รายงานทุก 3 เดือน ไปยัง
สคบ. สวนกลาง 
2.กรณีรองเรียนตองบันทึก
แบบรองเรียนดวยตนเองที่
สํานักงานจังหวัด จะมีบันทึก
รองเรียนเปนแบบฟอรม
เดียวกันกับสคบ.สวนกลาง 
3.การไกลเกลี่ย เปนใน
ลักษณะไกลเกลี่ยเบื้องตน
เฉพาะราย 

1. สคบ.ขาดแคลนบุคลากรที่ 
มีความรูความสามารถ
โดยตรง เชนนิติกรเพราะ
ปจจุบันจางในตําแหนง
ลูกจางชั่วคราว ทําให
ผูปฏิบัติงานขาดความมั่นคง
ในการปฏิบัติงาน และเมื่อรับ
เจาหนาที่ใหมก็ตองใชเวลา
ในการเรียนรู 
2. เปนงานฝาก (ความคิดเห็น
ของผูใหขอมูลนาจะมีหนวย
ที่มีผูมีความรูโดยตรงเชน
อัยการรับผิดชอบ) 
3. ขาดการประชาสัมพันธ 
ทําใหมีเรื่องราวรองเรียน
นอย 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 
ที่ผานมา 

กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

 2.สํานักงานคุมครอง
ผูบริโภคจังหวัดสตูล  (สคบ.
สตูล) ตอ.. 
 

  6. สัมมนาผูบริโภค 
ผูประกอบการธุรกิจ วิทยุ
ชุมชน สื่อและประชาชน
ผูสนใจ 
7. จัดงานวันคุมครอง
ผูบริโภควันที่ 30 เมษายน 
ของทุกป โดยรวมกันกับทุก
ภาคสวน โดยเปลี่ยนสถานที่
จัดในแตป 
8.สรางเครือขายผูบริโภค 
สรางการมีสวนรวมนักเรียน
เชน อย.นอย สคบ 
 

 4.การดําเนินการเรื่อง
รองเรียนจะเปนในลักษณะ
สงตอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดการตามกฎหมาย
ที่แตละหนวยงานรับผิดชอบ 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

3.สํานักงานพาณิชย
จังหวัดสตูล  
 

อ. เมือง จ.สตูล 91100 1.กลองรับฟงความคิดเห็น 
2.โทรศัพท   0-7471-1126-3.-3-3.
โทรสาร  0-7472-1359  
4. เวปไซด คุยกับพาณิชยจังหวัด   
www .pcoc.moc.go.th/pcocsys/mod
ule.aspx?pv=91 
5.เวปไซดผูวาจังหวัดสตูล 
www.satun.go.th 
6.E-mail                
st_ops@moc.go.th 
7.รองเรียนดวยตนเอง 

1. รวมกับจังหวัดสตูลจําหนาย
สินคาธงฟาโดยประสานกับ
พอคาแมคาเพื่อจําหนายสินคา
ราคาถูกกวาทองตลาด 
2. รวมจัดนิทรรศการวัน
คุมครองผูบริโภค 
3. ออกรายการวิทยุรวมกับ 
สคบ.ในชวงสคบ.คลายทุกข
รวมกับคณะทํางานระดับ
จังหวัด 
4. เปนวิทยากรใหความรูดาน
กฎหมายในเรื่องของ พรบ.ที่
เกี่ยวของตามสถานการณเชน มี
การระบาดของแชรขาวสาร 
แชร ลูกโซ 
5. ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาและ
เครื่องชั่ง 

จะเปนหนวยรับเรื่องจาก

สคบ. จังหวัดสตูล 

1. ไมมีงบประมาณของ
ตนเองทําใหการดําเนินงาน
เปนในลักษณะทํางาน
รวมกันในระดับจังหวัด 
2. เจาหนาที่ที่จะตอง
ประสานงานระดับจังหวัด
ตัดสินใจไมไดเพราะไมมี
อํานาจโดยตรง  
3.จํานวนบุคลากรระดับ
จังหวัดนอย และ 
4.สคบ.จังหวัดสงหนังสือ
รองเรียนมาผิดหนวยงาน 
5. งานคุมครองผูบริโภคบาง
กิจกรรมไมสามารถแกไขได
ในระดับจังหวัดเอง ตอง
แกไขระดับประเทศเชน 
ราคาขายลอตเตอรี่ 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 
ที่ผานมา 

กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

4.สํานักงานขนสงจังหวัด
สตูล 

220  หมูที่ 2 ถ.คลองขุด-
นาแค  ต.คลองขุด อ.เมือง 
จ.สตูล 91000 

1.รองรียนดวยตนเองที่ขนสง
จังหวัดสตูล 
2. แจงที่สถานีขนสงผูโดยสารใน
จังหวัด 
3. แจงผานศูนยคุมครองผูโดยสาร
รถสาธารณะจังหวัดสตูล 074-
722344 หรือสายดวน 1584   
4.แจงทางจดหมาย 
5. www.dlt.go.th/satunindex.php 
 

1. รณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจะเนนในชวง
ที่มีการใชรถตามทองถนน
มากๆเชนชวงเทศกาล
สงกรานต โดยมีการรณรงคเพื่อ
ประชาสัมพันธศูนยคุมครอง
ผูโดยสารรถสาธารณะ เพื่อ
สรางจิตสํานึกในการใชรถ  เพื่อ
ชี้เบาะแสตามความเหมาะสม
โดยใชกุศโลบายเชนแจกพวง
กุญแจ, แจกลูกอมพรอมแนบคํา
ขวัญและโทษการฝาฝนพรบ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522} แจก
สมุดโนตพรอมเบอรสายดวน 
เปนตน 

 

1.มีบันทึกรับแจงเรื่องรองเรียน
ตามพรบ.การขนสงทางบก พ.ศ. 
2522 ของศูนยคุมครองฯ 
2.ไมไดระบุเปนขั้นตอนที่ชัดเจน  
แตสรุปไดดังนี้ผูรองแจงชื่อ 
พรอมเบอรโทร (กรณีให
เจาหนาที่ติดตอกลับ)พรอมแสดง
หลักฐานในการรองเรียนเชน ตั๋ว 
หมายเลขรถ เปนตน ผานทาง
ชองทางรองเรียนที่สะดวกจะมี
เจาหนาที่ที่เปนลูกจางที่ไดรับการ
อบรมมาโดยเฉพาะเปนผูรับเรื่อง
มีหนาที่หลัก ในการให
ขอแนะนําและชี้แจงเบื้องตน ถา
แกไขไดเองเรื่องก็ยุติ 

1. ผูประสบเหตุอาจจะ
ไมแจงขอมูลที่ควร
จะแจงใหทางขนสง
ทราบทําใหอาจทําให
เรื่องเหลานั้นไมไดรับ
การแกไข และเพื่อ
ปองกันการกระทําผิดซ้ํา 
2. อัตรากําลังเจาหนาที่
นอยทําใหการติดตาม
ดูแล ลงโทษทําไดชา
และอาจมีขอบกพรองได 
3.หมายเลขสายดวนหรือ
เบอรตรงขัดของ
เนื่องจากTOTเชื่อมตอ
ระบบผิดพลาด 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 
ที่ผานมา 

กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

4.สํานักงานขนสงจังหวัด
สตูล (ตอ) 

  2. จัดกิจกรรมรวมกับ
หนวยงานราชการอื่นเพื่อ
ประชาสัมพันธศูนยคุมครอง
ผูโดยสารรถสาธารณะ เชน
วันเด็ก 
3. ออกรายการวิทยุรวมกับ
สคบ.โดยใหขอมูลกรณี
ตัวอยางที่ประสบปญหาและ
แนวทางแกไข เปนตน 
 

3.กลไกดานการไกลเกลี่ย ผูที่
แจงเหตุมักแคตองการแจง
เหตุเพื่อกลาวตักเตือนจนถึง
การลงโทษผูใหบริการ โดย
เหตุการมักเกิดขึ้นจากการ
บรกิารที่เกิดผลคือไมพึง
พอใจ  การไกลเกลี่ยจึงแทบ
ไมมีแตจะเปนเจาหนาที่ที่จะ
คอยประสานและแจงกลับ
ผลการดําเนินการแกไขให
ผูรับบริการทราบตามความ
เหมาะสมเปนรายๆไป 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

5.สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดสตูล 

 

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
(หลังใหม ) ถ.ยนตรการ
กําธร อ.เมือง จ.สตูล 
91000 
 

1.ติดตอหรือรองเรียนดวยตนเอง 
2.ทางจดหมาย 
3.www.moac-
info.net/template.php?name=main
&province_c=91 
4. ทางโทรศัพท074-723113 หรือ 
โทรสาร 074-723112 
 
 

1.รณรงคสินคาเกษตร
ปลอดภัย เชน จัดตลาดขาย
สินคาเกษตรปลอดภัยทุกวัน
พฤหัสบดี บริเวณตนสะพาน
ตายาย อ.เมือง จังหวัดสตูล 
2. ประชาสัมพันธ จัด
นิทรรศการ แจกโปสเตอร 
แผนพับ  สําหรับประชาชน
ทั่วไปและผูสนใจ 
3. รวมรายการวิทยุกับ สคบ.
จังหวัด 
 

ไมชัดเจน 1. ไมมีกฎหมายเปน
มาตรการบังคับใหสินคาใน
ตลาดมีความปลอดภัยเปน
รูปธรรมชัดเจน 
2. สินคาทางการเกษตรใน
จังหวัดสตูลมักเปนสินคา
ที่มาจากตางจังหวัดเชน  
จากตลาดหัวอิฐ  
 จ.  นครศรีธรรมราช เปนตน 
 ทําใหยากที่จะควบคุม 
3. เดิมมุงเนนงบประมาณไป
ที่ผูผลิต แตปจจุบันเริ่มมุง
สงเสริมสินคาอาหาร
ปลอดภัย เชนมุงมาตรฐาน
การจัดการฟารม 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

5.สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดสตูล (ตอ) 
 

    4. สินคาการเกษตรสําหรับ
บริโภคในพื้นที่จังหวัดสตูล 
พบวา ผูผลิตมีนอยทําใหผลิต
ไมเพียงพอตอการบริโภคใน
จังหวัด เดิมจังหวัดมีการจัด
ตลาดขายสินคาปลอด
สารพิษโดยมีการใชชุดtest-
kit ตรวจสอบอาหารกอน
นําเขาในตลาดพบวาไดรับ
การตอบรับอยางดี แตสินคา
ที่จําหนายไมเพียงพออีกทั้ง
ผูผลิตอยูนอกเขต(ตางอําเภอ)
เดินทางมาจําหนายสินคา
พบวาไมคุมทุนจึงทําให
ตลาดตองปดไป 
5. คานิยมการบริโภคของ
ผูบริโภคไมเปลี่ยน เชน ยัง
บริโภคของสวย 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

6.สํานักงานที่ดินจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.
สตูล 91000 
 

1. รองเรียนดวยตนเอง   
 2. จดหมาย  
3. web site จังหวัดสตูล 
www.satun.go.th  
4.ตูรับเรื่องราวรองทุกขของผูวา
ราชการจังหวัด      
5.ผานศูนยดํารงธรรม 
6. ทางโทรศัพท 074-711062  
 ,074-711409  
และ Fax 074-723143 
 
 

1. รวมกับสคบ.ออกรายการ
วิทยุ 
2.. ใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง
กฏหมายที่ดินแกประชาชน
ทั่วไปโดยมีสื่อเปนแผนพับ
แจกที่สํานักงานและออก
หนวยรวมกับจังหวัดรับ
ปรึกษาปญหาที่ดิน(จังหวัด
เคลื่อนที่หมุนเวียนไปทุก
อําเภอ) 
3. เปนวิทยากรใหความรูแก
ประชาชนในเรื่องกฏหมาย
ที่ดิน 
 

ไมชัดเจน 
แตดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ฐานะพนักงาน
เจาหนาที่ เชน กรณีมีปญหา
เรื่องที่ดินจะใหคําปรึกษา
และชวยไกลเกลี่ยแนะนํา 
กรณีมีขอพิพาทเรื่องที่ดินจะ
มีการพูดคุยกันเองใน
เบื้องตน จะไมมีการรองเรียน 
 

- 

 
 
 



 

 
 

 

60 
ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

7.สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล 

หมูที่ 6 ถ.ยนตรการ
กําธร อ.เมือง จ.สตูล 
91000 
 

1. รองเรียนดวยตนเอง   
2. จดหมาย  
3.ทางโทรศัพทและโทรสาร 074-
722171  
 
 
 

1. เผยแพรขอมูลขาวสารแก
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
มาตรฐานอุตสาหรรม ในงาน
ประจําปจังหวัดสตูล 
2. รวมกับคณะทํางานระดับ
จังหวัดในการออกตรวจ
ฉลากสินคา 
3. ออกตรวจสถานที่จําหนาย
สินคาตามนโยบายของ
สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเปนครั้งคราว
โดยกําหนดเปนแผนออก
ตรวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ตัวอยางรานที่ออกตรวจเชน 
รานจําหนายอุปกรณ และ
เครื่องใชไฟฟา หมวกกัน
น็อก เปนตน 

ไมชัดเจน เนื่องจากเปนงาน
ฝากของกระทรวง 
 
แนวทางคราวๆมีดังนี้ 
ตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อหา
ตนเหตุกรณีเปนเรื่องที่แกไข
ได จบ  แตถาแกไขไมได
จะสงเรื่องเขาอนุกรรมการ
ระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการ
แกไขตอไป 
 

 

1. งบประมาณในดานการ
คุมครองผูบริโภคนอย การ
ประชาสัมพันธชา 
2. ผูบริโภคละเลยเรื่อง
มาตรฐานสินคาซึ่งอาจจะเกิด
จากความไมรูวาผลิตภัณฑใด
ตองมีมาตรฐานมารองรับ 
หรือเลือกซื้อสินคาโดยดูดาน
ราคาเปนหลักหรือเลือกตาม
ความเคยชิน 
3. เครื่องหมายมาตรฐาน 
อุตสาหรรมมีขนาดเล็ก 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 
ที่ผานมา 

กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

8.ตํารวจภูธร จังหวัดสตูล 
 

อ.เมือง  จังหวัดสตูล  
91000 
 

1.รองเรียนดวยตนเองที่สํานักงาน
ตํารวจ 
2.โทรศัพท 074-721531 

1. เปนทีมคณะอนุกรรม
ทํางานดานคุมครองผูบริโภค
ระดับจังหวัด รวมประชุมกับ
ทีมจังหวัด 
2. ออกตรวจฉลากสินคากับ
ทีมจังหวัด 

สําหรับงานดานคุมครอง
ผูบริโภคถือเปนเรื่องเล็กนอย
สําหรับงานของตํารวจเพราะ
ภารงานหลักของตํารวจเชน
ดานปราบปรามอาชญากรรม
ก็มีมาก ดังนั้นปญหาดานการ
คุมครองผูบริโภคสวนใหญ
จะเปนปญหาทางแพง ถามี
การแจงความก็ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาที่ตํารวจ
ที่จะรับแจงหรือไมและอาจ
เสนอชองทางอื่นใหเจาทุกข 
 

มองในภาพรวมของระดับ
จังหวัดผูใหขอมูลใน
ความเห็นวา  
1.งานสคบ.ขาดpower ในการ

ทํางานโดยเฉพาะเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน (กรณีตัวอยางที่
เจาหนาที่ตํารวจเขารวมแลว
ไดรับความรวมมือดีคือตรวจ
หอพัก ตรวจฉลากราคา
สินคาแตลําพังเจาหนาที่ขอ
ความรวมือมักไมไดรับความ
รวมมือ เปนตน 

2. ทํางานไมจริงจัง กรณี

ตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรม

ชัดแจงนอย 

 



 

 
 

 

62 
ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

8.ตํารวจภูธร จังหวัดสตูล 
(ตอ) 

 

    3.งบประมาณในการทํางาน

ควรกระจายใหทั่วถึงมากกวา

การจัดอบรม เชนอาจจะเพิ่ม
การออกตรวจใหบอยขึ้นและ
จัดสรรงบประมาณเปน
คาตอบแทนเพิ่มขึ้นสําหรับ
ผูปฏิบัติงานเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจใหเจาหนาที่ 
..ขอเสนอเพิ่มเติม.. 
1.เห็นดวยกับการจัดเครือขาย 
เสนอใหมีการจัดเปน
เครือขายตํารวจอาสาดาน
คุมครองผูบริโภคเพื่อเปน
ดานหนาในการกลั่นกรอง
ปญหาชี้แนะแนวทาง 
ประสานงานเบื้องตน 

 



 

 
 

 

63 
ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

9. สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล 
 

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
(หลังเกา) ถ.ยนตรการ
กําธร อ.เมือง จ.สตูล 
91000 
 

1.รองเรียนดวยตนเอง 
2.โทรศัพท 074-711117  และ
โทรสาร 074-722486 
3.ทางจดหมายหรือ
ไปรษณียบัตร  4.ตูแสดงความ
คิดเห็น   

1. เปนคณะทํางานคุมครอง
ผูบริโภคระดับจังหวัดออก
พื้นที่ตรวจสอบฉลากและ
ตรวจสอบเครื่องสังฆทาน 
ไทยธรรมประมาณ 3-4 ครั้ง
ตอป หรือหากมีผูแจง
เบาะแสการกระทําผิดก็จะ
จัดเจาหนาที่ของหนวยงาน
ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
2. ประชาสัมพันธ ทางวิทยุ 
รวมกับ สคบ. / จัด
นิทรรศการ 
3. สื่อสารผานทางพระคุณ
เจาเพื่อบอกกลาว
พุทธศาสนิกชนในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมของการ
จําหนายสินคา 

นําบันทึกเสนอคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดเพื่อรับทราบ  
แจงคณะกรรมการชุดที่
เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริง  นําเสนอขอเท็จ
ริงแกคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ถาเปนเรื่องไมรุนแรง ก็
แคปราม แนะนําใหแกไข วา
กลาวตักเตือน แตถารุนแรงขึ้นก็
จะบังคับใชตามพรบ.ที่เกี่ยวของ
ตอไป 
 

1.งบประมาณไมเพียงพอ 
2. ผูขายเลี่ยงบาลี ที่จะ
ดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการวาดวยฉลาก 
ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2550 เชน 
ขายของดีจนไมสามารถ
จัดพิมพฉลากไดทัน  รับของ
มาจากแหลงอื่น อาจจะเกิด
จากผูขายไมใหความสําคัญ
ของประกาศดังกลาว และ
ผูบริโภคไมไดใชสิทธิของ
ตนเองโดย เพราะคิดวาจะ
ทําบุญ 
3. ผูขายไมใหความสําคัญทํา
เพิกเฉย กับพนักงาน
เจาหนาที่ /เจาหนาที่ผูบังคับ
ใชกฏหมาย ไมบังคับใช
กฎหมายในบางสถานการณ  



 

 
 

 

64 
ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

9. สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล (ตอ) 
 

  4. สรางจิตสํานึกใหกับ
นักเรียน นักศึกษา ชาวบาน
เพื่อเนนย้ําเรื่องคุณธรรม 
นอกจากนี้พยายามเผยแพร
ความรูในเรื่องใหชุด
สังฆทานและชุดไทยธรรม
เปนสินคาที่ควบคุมฉลาก 
เพื่อพิจารณาในการเลือกซื้อ 
 

 4. คณะกรรมการโดยสวน
ใหญเปนระดับหัวหนา จึงไม
คอยมีเวลาสําหรับเรื่องงาน
คุมครองผูบริโภคและขาด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง  
..ขอเสนอเพิ่มเติม.. 
1. อยากเห็นระบบงาน และ
งบประมาณดานการคุมครอง
ผูบริโภคเหมือนสสส.และมี
อิสระในการทํางาน 
2. ควรสงเสริมการมีสวน
รวมของทั้งภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคผลิตหรือผู
ใหบริการ 
3. แจกเอกสารสําหรับ
ประชาชนในเรื่องสิทธิและ
การคุมครองที่ควรทราบ
อยางทั่วถึง 



 

 
 

 

65 
ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สตูล 
 

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล ชั้น1  หมูที่ 
6 ถ.ยนตรการกําธร  
อ.เมือง จ.สตูล 91000 

1.รองเรียนดวยตนเอง 
2.โทรศัพท 074-772188 

1. จัดนิทรรศการเชน การ
รณรงคลดภาวะโรครอน
(Green fair)รวมกับสภาอุต
สาหรรมแหงประเทศไทย 
2. จัดอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการเชน ระบบ
คุณภาพของโรงงาน (ISO)  
 

ไมไดชัดเจน แตจะยึดแนวทาง
เดียวกับสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
โดยปกติสภาอุตสาหกรรมจะทํา
หนาที่ประสาน ใหความรูกับ
ผูประกอบการ ชี้แนะแนวทาง
สําหรับผูประกอบการและ การ
รวมกลุม 
ดังนั้น กรณีมีปญหาเจาหนาที่จะ
เปนหนวยรับเรื่องรองเรียนเพื่อ
นําเรื่องเขาสูการประชุมสภาฯ
ตามวาระ เพื่อแจง
ผูประกอบการและดําเนินการ
แกไข สวนกรณีที่เปนเรื่องใหญ
อุตสาหกรรมจังหวัดจะ

ชวยเหลือ 

 

- 

 



 

 
 

 

66 
ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

11.เครือขายคุมครอง
ผูบริโภคจังหวัดสตูล 

822หมู 3 ต.กําแพง  
อ.ละงู จ.สตูล 91110 

1. ผานแกนนํา, อสม, แมบาน, ภาคี
เครือขาย   
2. ผานวิทยุชุมชน   
3. ผานเจาหนาที่หรือองคกรภาครัฐ
ที่ประสานงานกันเชน เจาหนาที่
โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1. รณรงคสรางความรูและ
ความเขาใจ เผยแพร
ประชาสัมพันธ แกกลุม
สมาชิกเครือขายและ
ประชาชนทั่วไป 
2. สรางความเขมแข็งของ
กลุมตางๆที่เปนภาคีรวมทั้ง
นักเรียนในโรงเรียนและ 
กศน. 
3. รับเรื่องรองเรียน โดย
เชื่อมโยงและประสานงาน
กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 

ไมชัดเจน อยูระหวางจัดทํา
แผนผังเครือขายฯ เนื่องจาก
ปจจุบันเปนเครือขายที่
ทํางานหลายดานเชนเปน
ศูนยประสานหลักประกัน
สุขภาพภาคประชาชน
จังหวัดสตูล เปนเครือขายลด
ความรุนแรงในชุมชน เปน
ศูนยฟนฟูคุณภาพชีวิตชุมชน
และเปนเครือขายคุมครอง
ผูบริโภคจังหวัดสตูล โดย
ขณะนี้กําลังจัดทําแผนผัง
ความเชื่อมโยงของแตละงาน
เขาดวยกัน 
การรองรียน ใชแบบฟอรม
เชน สอบถามขอเท็จจริง 
บันทึกตางๆ เชนเดียวกับ
มูลนิธิคุมครองผูบริโภค 

1. ทีมงานของเครือขายจะมี
การหมุนเวียนสลับ
สับเปลี่ยนกันไป อาจเกิดจาก
ความขัดแยงในดานความ
คิดเห็นทําใหเกิดทีมงาน
ใหมๆซึ่งยังไมมี
ประสบการณในการทํางาน 
ตองการเวลาเรียนรูงาน 
2. ขาดระบบการจัดการ
ขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูล
ที่ดี 
3. งบประมาณและกําลังคน
มักไดจากการบูรณาการ
หลายๆงานเขาดวยกันไมได
แบงเนื้องานออกเปนสวนๆที่
ชัดเจนเพราะในบางงาน
สามารถทํารวมกันได 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 
ที่ผานมา 

กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

12. หอการคาจังหวัดสตูล 
 

45/14 ถ.สตูลธานี  ต.
พิมาน  อ.เมือง  จ. สตูล 
91000 

1. ดวยตนเอง   
2. โทรศัพท 074-732191 และ
โทรสาร 074-725025 
3.ผานคณะกรรมการหอการคา
โดยตรง 

1. ใหคําแนะนําปรึกษา ชี้
ชองทางและประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของแกผูมา
รองเรียน  
2. ออกรายการวิทยุรวมกับ
สคบ. ในเรื่องสัญญาซื้อขาย 
เปนตน 
3. รวมจัดงานวันคุมครอง
ผูบริโภคโดยจัดสินคาราคา
ถูกจําหนายใหกับประชาชน 
เชนขาวสาร เปนตน 
 

ไมชัดเจน - 
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ชื่อองคกร สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ/รองเรียน ภารกิจ/โครงการรอบป 

ที่ผานมา 
กลไกการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

13. องคการบริหารสวน   
จังหวัดสตูล 
 

ถ.ยนตรการกําธร ต.
คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 
91000 
 

1.ดวยตนเอง 
2.จดหมายมายังสํานักงาน   
3. จุดรองเรียนทุกอําเภอ(ซึ่งจะมี
ตัวแทนของอบจ.อยูรับเรื่องทุก
เรื่องอําเภอละ 1 คน) 

ไมชัดเจน 
 

- - 

14.เครือขายพลังผูบริโภค
จังหวัดสตูล (สื่อ) 

รานซามา-ซามา อ. เมือง 
จ.สตูล 

1. คลื่นวิทยุ อสมท 95.5 MHz 
เวลาออกอากาศ 13.00 -14.00 น.
ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดีและวัน
ศุกร 
2. รองเรียนดวยตนเองที่ตั้งของ
หนวยงาน 
3. ผาน E-mail : psan007@ 
gmail.com. 

1. ภารกิจหลัก คือ รวมจัด
รายการวิทยุอสมท.เพื่อชุมชน
รวมกับคุณวิชาญ นาคบรรพต:
เปนรายการขาวทั่วไปของใน
จังหวัดสตูล 
2.รวมกับสคบ. จัดงาน
คุมครองผูบริโภค 

ไมมีเปนลายลักษณอักษร
เพราะลักษณะการทํางานเปน
รายการวิทยุจึงเปนลักษณะ
การพูดคุย 

1.เครือขายยังตั้งแบบไมเปน
ทางการ  
2.กระบวนการทํางานยังไม
ชัดเจน ไมไดเก็บขอมูลเพื่อ
รายงานใครเพราะไมมีตน
สังกัด จึงเปนเพียงลักษณะ
การนําความรูมาสงตอโดย
แนะนําผานรายการ 
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ตารางที่ 11 

ตารางแสดงการสรุปภารกิจ/โครงการในรอบปที่ผานมาของหนวยงาน องคกร เครือขายที่ดําเนนิการดานคุมครองผูบริโภค / ปญหาและอุปสรรคของหนวยงาน
คุมครองผูบริโภค ในจังหวัดสตูล  

ภารกิจ/โครงการรอบปที่ผานมาที่เกี่ยวของกับ  
หนวยงาน/องคกร/ 

เครือขาย 

 
กลไกการดําเนนิการ การจัดการขอมูล  

(การผลิตสื่อ และ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสาร) 

การเสริมสราง 
ศักยภาพผูบริโภค  

การสรางและขยาย
เครือขายการมีสวน

รวม 

การเฝาระวัง 
(การตรวจสอบ 
ควบคุม กํากับ) 

 
ปญหา/อุปสรรค
ของหนวยงานโดย

สรุป 

สสจ. สตูล มี/ชัดเจน มี มี มี มี งบประมาณ/ปริมาณ
บุคลากร/เผยแพร
ขาวสารไดทางตรง 

สคบ.สตูล มี/ชัดเจน มี มี มี มี คุณภาพและปริมาณ
บุคลากร/มองงาน
คุมครองฯ เปนงาน
ฝาก/ขาดการ
ประชาสัมพันธ/
อาศัยเครือขาย
ดําเนินงาน 
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ภารกิจงาน/โครงการรอบปที่ผานมาที่เกี่ยวของกับ  
หนวยงาน/องคกร/ 

เครือขาย 

 
กลไกการดําเนนิการ การจัดการขอมูล  

(การผลิตสื่อ และ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสาร) 

การเสริมสราง 
ศักยภาพผูบริโภค  

การสรางและขยาย
เครือขายการมีสวน

รวม 

การเฝาระวัง 
(การตรวจสอบ 
ควบคุม กํากับ) 

 
ปญหา/อุปสรรคของ
หนวยงานโดยสรุป 

สํานักงานพาณิชย
จังหวดัสตูล 

 

ไมชัดเจน มี มี ไมมีขอมูล มี งบประมาณ/ปริมาณ
บุคลากร/ขาดอํานาจใน
การปฏิบัติ/ปญหาเชิง
ระบบ 

สํานักงานขนสง 
จังหวดัสตูล 

มี/ชัดเจน มี มี ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ปริมาณบุคลากร/ 
ชองทางสื่อสารขัดของ/
ผูบริโภคไมพิทักษสิทธ ิ

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ 
จังหวดัสตูล 

 

ไมชัดเจน มี มี ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล กฎหมายมีชองโหว/
คานิยมการบรโิภค/
สินคานอกเขตควบคุม
ยาก 
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ภารกิจงาน/โครงการรอบปที่ผานมาที่เกี่ยวของกับ  
หนวยงาน/องคกร/ 

เครือขาย 

 
กลไกการดําเนนิการ การจัดการขอมูล  

(การผลิตสื่อ และ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสาร) 

การเสริมสราง 
ศักยภาพผูบริโภค  

การสรางและขยาย
เครือขายการมีสวน

รวม 

การเฝาระวัง 
(การตรวจสอบ 
ควบคุม กํากับ) 

 
ปญหา/อุปสรรค
ของหนวยงานโดย

สรุป 

สํานักงานที่ดนิ 
จังหวดัสตูล 

ไมชัดเจน มี มี ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล - 

สํานักงาน
อุตสาหกรรม 
จังหวดัสตูล 

ไมชัดเจน มี มี ไมมีขอมูล มี งบประมาณ/ 
ผูบริโภคไมทราบ
สิทธิ/ปญหาเชิง

ระบบ 
ตํารวจภูธร  
จังหวดัสตูล 

ไมชัดเจน มี ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล มี มองงานคุมครองวา
ขาดpower / 
งบประมาณ/ผลงาน
ไมชัดเจน 
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ภารกิจงาน/โครงการรอบปที่ผานมาที่เกี่ยวของกับ  

หนวยงาน/องคกร/ 
เครือขาย 

 
กลไกการดําเนนิการ การจัดการขอมูล  

(การผลิตสื่อ และ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสาร) 

การเสริมสราง 
ศักยภาพผูบริโภค  

การสรางและขยาย
เครือขายการมีสวน

รวม 

การเฝาระวัง 
(การตรวจสอบ 
ควบคุม กํากับ) 

 
ปญหา/อุปสรรค
ของหนวยงานโดย

สรุป 

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวดัสตูล 

 

มี/ชัดเจน มี มี ไมมีขอมูล มี บุคลากรขาดความ
เชี่ยวชาญ /กฎหมาย

มีชองโหว 

. สภาอุตสาหกรรม
จังหวดัสตูล 

 

ไมชัดเจน มี ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล - 

เครือขายคุมครอง
ผูบริโภค 

จังหวดัสตูล 

ไมชัดเจน มี มี มี ไมมีขอมูล บุคลากรมีหลาย
หนาที/่งบประมาณ 

หอการคา 
จังหวดัสตูล 

ไมชัดเจน มี มี ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล - 
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ภารกิจงาน/โครงการรอบปที่ผานมาที่เกี่ยวของกับ  

หนวยงาน/องคกร/ 
เครือขาย 

 
กลไกการดําเนนิการ การจัดการขอมูล  

(การผลิตสื่อ และ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสาร) 

การเสริมสราง 
ศักยภาพผูบริโภค  

การสรางและขยาย
เครือขายการมีสวน

รวม 

การเฝาระวัง 
(การตรวจสอบ 
ควบคุม กํากับ) 

 
ปญหา/อุปสรรค
ของหนวยงานโดย

สรุป 

 องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล 
 

ไมชัดเจน ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล - 

เครือขายพลัง
ผูบริโภคจังหวดั
สตูล (สื่อ) 

ไมชัดเจน มี ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล - 
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  จากตารางที่ 10 และตารางที่ 11 พบวา การทํางานดานคุมครองผูบริโภคของแตละ
หนวยงาน สวนใหญเปนการทํางานตามหนาที่และกรอบภารกิจของหนวยงาน โดยในระดบัจังหวดั
มีคณะอนกุรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวดัสตูล (สคบ.สตูล) รับผิดชอบโดยตรงและยังทําหนาที่
เปนหนวยประสานงานการจัดการเรื่องรองเรียนใหหนวยงานอื่น แตยังมีขอจํากดัในเรื่องการขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู ทักษะ ประสบการณในการทํางานคุมครองผูบริโภค ดังนั้นทําใหการ
เชื่อมประสานการทํางานคุมครองผูบริโภคในจังหวดัจึงยงัมีขอจํากัด  
  หนวยงานที่มกีลไกการทํางานดานการคุมครองผูบริโภคที่ชัดเจนคือ สคบ.สตูล, 
สสจ.สตูลสํานักงานขนสงจังหวัดสตูล,สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัสตูล ทุกหนวยงานทีใ่ห
ขอมูลมีชองทางใหติดตอ/ รองเรียน  
  พิจารณาจํานวนเรื่องรองเรียน (ภาคผนวก 4 ) จากขอมูลที่ไดพบวา 
เร่ืองรองเรยีนในป2549 มีทั้งสิ้น 13 เร่ือง รองเรียนถึงสํานักงานสาธารณสุข 6 เร่ือง (46%) 
เร่ืองรองเรียนในป2550 มีทั้งสิ้น 47 เร่ือง รองเรียนถึงสํานักงานสาธารณสุข 6 เร่ือง (12.8%) 
พบวาเรื่องรองเรียนจากสํานกังานขนสงจังหวัดสตูลมีมากที่สุดคือ 18 เร่ือง (38.3%) 
เร่ืองรองเรียนในป2551 มีทั้งสิ้น 38 เร่ือง รองเรียนถึงสํานักงานสาธารณสุข 4 เร่ือง(10.5%) มีอีก4 
เร่ือง(10.5%)เปนเรื่องรองเรียนเกีย่วกับยาและเครื่องสําอางแตผูบริโภครองเรียนผานเครือขาย
คุมครองผูบริโภคจังหวัดสตลู และเรื่องรองเรียนจากสํานักงานขนสงจังหวดัสตูลมีมากที่สุดคือ 14 
เร่ือง (36.8%) 
 

อภิปรายผล   

  หนวยงาน องคกร เครือขาย ที่ดําเนินการดานคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสตูลกับ
ความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการรับการถายโอนภารกิจ 
 ดานโครงสรางและการจดัการภายในของเทศบาล 
1.การจัดการขอมูล (การผลิตสื่อ และเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร) ทุกหนวยงาน
ดําเนินการในเรื่องนี้มากนอยแตกตางกันไป ดังนั้น เทศบาลเมืองสตูลสามารถประสานในเรื่อง
ขอมูลที่เปนประโยชนและนาเชื่อถือ ส่ือเผยแพรประชาสัมพันธจากทกุหนวยงานได   
2.แตละหนวยงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานเฉพาะ ดงันั้นเทศบาลสามารถขอสนับสนุนบุคลากร
ในการรวมดําเนินการกับกิจกรรมที่เกี่ยวของไดโดยเชนการดําเนนิงานเพื่อสนับสนนุภารกจิการ
เสริมสรางศักยภาพผูบริโภคเพราะเกือบทุกหนวยงานหนวยงานดําเนินการ(ยกเวนตํารวจภูธร
จังหวดัสตูลและสภาอุตสาหกรรมจังหวดัสตูลที่ไมมีขอมูล) มีกิจกรรมเชนสลับหมุนเวียนกันออก
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รายการวิทยุกบัสคบ.สตูล มีการใหความรูแกประชาชนเฉพาะกลุม รวมจัดงานวันคุมครองผูบริโภค
เปนตน ดังนั้นเทศบาลเมืองสตูลนาจะรวมเปนภาคีเครือขายกับหนวยงานเหลานี้เพื่อลดปญหา
บุคลากรไมเพยีงพอในการทาํงานเพราะการทํางานดานนีอ้าจตองการองคความรูที่หลากหลายเพื่อ
สรางความเขมแข็งและเขาใจในสิทธิ 
3.งบประมาณเปนปญหาที่เกดิขึ้นและเปนขอจํากัดในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคแทบทุก
หนวยงาน ดังนัน้งบประมาณที่จะสนับสนนุในกจิกรรมที่เทศบาลจะดาํเนินงานอาจตองใช
งบประมาณของเทศบาลเปนหลัก 
 
 ดานสังคมและการเมือง 
1. เทศบาลเมอืงสตูลสามารถรวมเปนภาคเีครือขายในการทํางานกับทุกหนวยงาน องคกร เครือขาย 
ที่ดําเนินการดานคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสตูล เนื่องจากมีวตัถุประสงคในการทาํงานคลายกันแต
อาจตางกันที่บริบทของแตละองคกร หากเทศบาลจะดําเนินการดานนีภ้าคีเดิมคือ สสจ.สตูลอาจไม
เพียงพอในการดําเนินงานตามภารกิจและแกไขปญหาใหแกผูบริโภค ดังนั้นกิจกรรมที่เทศบาลได
ดําเนินการคือการเฝาระวัง(การตรวจสอบ ควบคุม กํากบั) เชน ตลาดสดนาซื้อ การเฝาระวังตรวจ
สารปนเปอน ตรวจรานขายของชําการตรวจรานอาหาร อาจพิจารณาหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการ
อยูเดิมทั้ง สคบ.สตูล, สสจ.สตูล,สํานักงานพาณิชยจังหวัด,สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดั,
ตํารวจภูธรจังหวัด สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล หรือเครือขายคุมครองผูบริโภคจังหวดั
สตูล เขารวมเปนภาคีกับเทศบาลหรือประสานความรวมมือเฉพาะกจิ 
 
 ดานระบบคุมครองผูบริโภค 
1.หนวยงานทีม่ีกลไกการทํางานดานการคุมครองผูบริโภคที่ชัดเจนคือ สคบ.สตูล, สสจ.สตูล, 
สํานักงานขนสงจังหวัดสตลู,สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสตูล สวนหนวยงานที่กลไกการ
ทํางานดานนี้ไมชัดเจนแตมีความสําคัญในการเขาถึงของผูบริโภคคือ เครือขายสื่อสารมวลชน
(เทศบาลเมืองสตลูมีนักวิชาการประชาสัมพันธซ่ึงมีระบบการทํางานตดิตอประสานกับสื่อมวลชน
แขนงตางๆอยูเปนทุนเดิม) ซ่ึงระบบคุมครองผูบริโภคที่ตองการจากหนวยงานเหลานี้คือ กลไกที่
เกี่ยวของกับสทิธิผูบริโภค หากเทศบาลดําเนินการตามภารกิจคงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีชองทางใน
การรับเรื่องรองเรียนดานผลิตภัณฑสุขภาพเพราะเปนการสรางเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
และเปดโอกาสใหผูบริโภคใชสิทธิ ประชาชนสามารถรองเรียนผานศนูยรองเรียนทาง website ของ
เทศบาล, มีชองทางดวนผานเบอรโทรศัพทของเทศบาล, มีกลองรับฟงความคิดเห็นทั้งในชุมชน
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และในตลาดสด นอกจากนี้อาจตองกําหนดแนวทางรับเรื่องและแนวทางแกไขเพิ่มเตมิ โดยอาจ
ประยุกต/ปรับใชแนวทางของสสจ.สตูลในระยะเริ่มตน และมีการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น  
 
 2.3 ขอมูลทุนทางสังคมสภาพแวดลอมวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทุนทรัพยในพื้นท่ี  
ขอมูลที่แสดงนํามาจากขอมลูจากการสัมภาษณ  สวนที3่ ความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลใน
การรับการถายโอนภารกจิดานผลิตภัณฑสุขภาพจากนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองไปสู
ทองถ่ินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (บางสวนของตอนที่4  ในมมุมองของผูให
ขอมูล) ดังนี ้
 
1.ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีของพื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมืองสตูลและการนํามาใช
ประโยชน 
  “เรามีสภาพเมอืงที่มีความเปนธรรมชาติอยูเยอะเชน มีเขาอยูใจกลางเทศบาล มี
แมน้ําอยูสองดานของเทศบาลซึ่งเปนแนวเขต มีสวนสาธารณะอยูใจกลางเทศบาล มีสนามกีฬาอยู
ทางตะวนัออกของเทศบาลซึ่งเปนสนามกฬีาที่ไดมาตรฐาน นํามาใชประโยชนคือสวนสาธารณะเรา
ก็จะมีสวนสุขภาพอยูภายใน สนามกีฬามีความเปนมาตรฐานในการจัดกีฬาหลายๆชนิด” (E3) 
  “มองในภาพรวมแลวดี ในเขตเทศบาลบานเราไมคอยมีโรงงาน มลพิษไมมี อากาศ
ตางๆมันเปนธรรมชาติ ลมพัดสบายเปนไปตามฤดูกาล มีปาไมสมบูรณ ปาชายเลนติดอันดับของ
ภาคใต มีเกาะแกงมากมาย นาอยูอาศัย ถามองในมุมสูงยงัเห็นตนไมยังเยอะแมอยูในเขตเทศบาล” 
(E2) 

 “เทศบาลสตูลเปนพื้นที่ติดทะเล มีอาหารทะเลสดและเพยีงพอตอการรบัประทาน
ในชุมชน แตสินคาเกษตรจะไมเพยีงพอตอการบริโภคไมเฉพาะแตในเขตเทศบาลเทานั้นแตตอง
นําเขามาทั่วทัง้เขตจังหวัด สําหรับเนื้อสัตวจะมีโรงฆาสัตวของเทศบาลเนื้อที่ผานการตีตราจะผาน
การตรวจของสัตวแพทยแลว” (E4) 
  “มีปาไม แหลงน้ําที่อยูในสภาพที่สมบูรณในบางสวนบางจุด  นํามาใชประโยชน
โดยมีการจดัสรรพื้นที่วางเปนสวนสาธารณะ เพื่อพักผอนหยอนใจ เปนสถานที่ออกกําลังกาย จดัภมูิ
ทัศนในสวยงาม” (w1) 
  “เทศบาลมีลําคลองไหลผาน มีปาชายเลน ชาวบานจะดแูลชวยกันดแูลเร่ือง
ส่ิงแวดลอม  
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เขาโตะพญาวงั และสวนสุขภาพอยูดานหลังในเขตเทศบาล แตการนาํมาใชประโยชนยังไมชัดเจน
ในการนํามาใชสักเทาไร อาจทําใหจุดนีก้ลายเปนแหลงมั่วสุมได นอกจากนี้บางครั้งผูบริหารอาจรอ
งบประมาณจึงทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูทรุดโทรมลงไปไดซ่ึงมองวาการรณรงคในเรื่องของ
ส่ิงแวดลอมเทศบาลยังไมไดเนนสักเทาไหร แตมองวาชมุชนเขาจะลุกขึ้นมาตอสูมากกวา(อาจไดรับ
เงินสนับสนุนมาจากแหลงอื่น)สวนการนํามาใชคือ ชาวบานเขาไดใชกับการดําเนินชีวิตของเขาอยู
แลว เชนหาปลา ใชน้ําในการดําเนินชวีิต” (w3) 

 “มีเขาโตะพญาวังในเขตเทศบาล ใชพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกายไดมีลําคลอง
ไหลผาน ในชมุชนหลังหองสมุดก็พัฒนาเปนการทองเทีย่วเชิงนิเวศน จัดกิจกรรม มีพายเรือคายกั  
ชุมชนบานหวัทางก็มีพายเรือชมปาชายเลน” (w4) 

 
  เทศบาลเมืองสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ(ยังมีความเปนธรรมชาตไิม
วาจะเปนเขา แมน้ํา คลองไหลผาน มีปาชายเลน มีลมพดัตามฤดูกาล มลพิษทางอากาศนอย) มีผลทํา
ใหเทศบาลใชทรัพยากรของเทศบาลสําหรับแกปญหาไมมากนักเชน ปญหาความยากจน ขาดแคลน
ในการดําเนินชีวิตของประชาชน  เทศบาลจึงมีขอไดเปรียบและโอกาสที่เทศบาลจะดําเนินงานตาม
ภารกิจจงึมีความเปนไปไดสูง 
 
2. วัฒนธรรมประเพณ/ีประวัติศาสตรที่เอือ้การมีสุขภาพที่ดีของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสตูลและ
การนํามาใชประโยชน 
  “ชุมชนมีความหลากหลายตางศาสนาเชนมุสลิม ก็จะเนนเรื่องความสะอาดในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ การฆาสัตวมีลักษณะที่เอือ้ตอการประกอบอาหาร เชนเลือดไมทาน คิดวาเปนความ
เชื่อที่สอดคลองตอการสงเสริมสุขภาพ,เทศกาลกินเจ เทศบาลก็สนับสนุน เปนการสงเสริมสุขภาพ
ไมทานเนื้อสัตว”  (E3) 
  “คิดวาเปนสิ่งที่ดีนะ ยังชมเชยอยูและก็เปนนโยบายของทานนายกฯดวยวาที่มรดก
ตกทอดมาจากปูยาตายายของเราคือความสมานฉันทในคาํพูด ณ วนันี้ สมัยกอนคือความสามัคคีอยู
รวมกันได ทั้งพุทธ คริสต อิสลาม มีความเอื้ออาทรกันมาตั้งนานแลว ในวันนี้ก็อยูอยางนี้ เราเลยไม
มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้น การปลุกระดมที่ผานมาก็มีแตเรายังมคีวามสมานฉนัทจาก
วัฒนธรรมดั้งเดิม การแตงงานก็รวมกันไดหมด ไมมกีารแบงแยก ใจดี ไมระแวงซึ่งกนัและกนั” 
(E2) 
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  “มีของดีประจาํจังหวดั เชนโรตี, แกงตอแมะ (แกงที่มีปลาและเครื่องเทศ) ซ่ึงใช
วัตถุดิบในทองถ่ินเชนปลาทะเล” (E4) 
  “ทําใหคนในพื้นที่มีความรกัความผูกพนั ความรวมมือ ไมมีความแตกแยก เพิ่ม
ความสามัคคี  ที่จัดเปนประจาํเชนการเขาสนุัตหมู  ประเพณีถือศีลอดของเทศบาล ประเพณีวนั
สงกรานต  ประเพณีกินเจ เมือ่ถึงชวงของแตละประเพณี ก็จะมกีารสนบัสนุนในเรื่องของ
งบประมาณ อุปกรณ สถานที่ ใหทัว่ถึงทุกกิจกรรม” (W1) 
  “มองการมีสุขภาพดีรวมถึงสุขภาพจิตดวย ความสามัคคีของชุมชน มีการเขาสุนัต
หมู ซ่ึงเทศบาลใหความสําคญั   สวนที่ชุมชนทําใหเกิดขึน้จะมวีันกวนกระยาสารทของอิสลาม 
คลายๆเอาเมล็ดถ่ัวมารวมกันในกระทะแลวกวน ซ่ึงชาวบานก็จะมารวมกัน เหมือนคว่าํหมอบาน
ตัวเองมาชวยกนัทํา ซ่ึงจะเดนที่ชุมชนบานหัวทางอาจจะทําที่โรงเรียนหรือมัสยิด  มีเทศกาลการถือ
ศีลอด  เทศกาลลอยกระทง  เขาพรรษา  สงกรานต  เทศกาลกินเจ  โดยเอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีคือทาํ
ใหมีความสามคัคีรวมกันเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน บางครั้งอาจมองเหมือนตางคนตางอยูแตเมื่อถึงชวง
เทศกาลก็จะพรอมเพรียงกันมารวมงาน เชนนุงขาวหมขาวในชวงเทศการกินเจ คนอสิลามก็แตงชุด
สวยงามตามเทศกาล เปนตน” (W3) 
  เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางดานศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม ความ
เชื่อ ทําใหการทํางานอาจจะตองใชรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เชน สังคมของมุสลิมอาจจะตอง
เชื่อมรอยการทํางานกับบรบิทของศาสนา ผูนําศาสนาเขามาชวยในการดําเนินงานตามภารกจิถาย
โอนที่ไดรับ 
 
3. ภูมิปญญาทองถ่ินที่เอื้อการมีสุขภาพที่ดขีองพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสตูลและการนํามาใช
ประโยชน 
  “ถาเรามองถึงพี่นองชุมชนเชนที่บานหวัทาง โคกพยอมเขาก็ใชภูมิปญญาทองถ่ินมี
อาชีพประมงเขาก็ใชภูมิปญญาทองถ่ินเชนอุปกรณดกัจบัสัตวน้ําในการทํามาหากินเชนตกปู 
ออกไปเดีย๋วเดยีวก็ไดปู หอยกลับมาในชุมชนนอกๆยังเหน็อยู แตในเมอืงเหมือนเปนยานธุรกิจไป
แลว” (E2) 
  “เร่ืองของการประมงพื้นบานมีการรวมกนัเปนกลุมเล็กๆ” (W1) 
  
  จังหวดัสตูลมีความหลากหลายทางภูมิปญญาทองถ่ินแตไมเดนชดั เชน มีภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการประกอบอาชีพแตละประเภทในเรือ่งอาหาร สมุนไพร แตไมไดถูกหยิบยกขึน้
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มาเพื่อการประยุกตใชอยางแพรหลาย หากเทศบาลตองการใชทุนทางดานภูมิปญญาทองถ่ินอาจจะ
ตองใชความพยายามในการเชื่อมตอกับเครือขายภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้อยางมากและอาจจะตอง
ใชเครือขายเดมิที่เทศบาลเคยทํางานรวมกนัเชน กลุมอนรัุกษส่ิงแวดลอมปาชายเลนบานหัวทาง เปน
ฐานในการทํางานตอไป 
 
4.ระบบเศรษฐกิจที่เอื้อการมสุีขภาพที่ดีของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสตูลและการนํามาใช
ประโยชน 
  “คนทั่วไปในสตูลคอนขางฐานะดี คือไมอด มีเงินมีทองจากการทํามาหากิน การ
วางงานนอยสวนหนึ่งอาจเกดิจากเราอยูไกลทะเล ถาเรามองในความพอเพียงคิดวาอยูไดสบายมาก” 
(E2) 
  “คนในเขตเทศบาลไมไดประกอบธุรกิจขนาดใหญๆ จะทํากินในหมู กลุมของ
ตนเอง ไมไดครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล” (E3) 
  “สวนใหญของคนในชุมชนมีฐานะดี มีทั้งการประมงและสวนยาง ตรงนี้อาจทําให
มีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพดกีวาคนฐานะรองลงมา” (E4) 
  “คนในพื้นที่ มีคนวางงานนอยเนื่องจากมหีลากหลายอาชีพในพืน้ที่ที่จะทําไดไม
วาจะเปนการคาขาย รับจาง การเกษตร การประมง ทําใหถาประเมินรายไดของคนในเขตเทศบาลอยู
ในชวงปานกลางถึงดี คงนอยมากที่มีความเปนอยูแบบอัตคัดขัดสน ไมมีจะกนิ  บางคนทําสวนใน
พื้นที่ก็จะมีเวลาวางที่จะคาขายหารายไดเพิม่ได” (W1) 
  “คนในพื้นที่สวนใหญมีอาชพีคาขาย ประมงเพราะชุมชนติดลําคลอง ปาชายเลน 
คนในพืน้ที่ไมคอยมีปญหาเรือ่งการวางงาน มองวาคนที่คอนขางลําบาก ยากจนไมใชคนพื้นเพ
จังหวดัสตูล ความเปนอยูโดยสวนใหญกจ็ะอยูไดพอมีพอกิน ไมฟุงเฟอ มีแคไหนอยูแคนั้น มีอาชีพ
ทําไดตลอดไมตกงาน” (W3) 
  “มีการปลูกพืชผักผลไม เล้ียงสัตวพอกินในครอบครัวมีเหลือก็นํามาขาย” (W4) 
  ระบบเศรษฐกจิโดยทัว่ไปคนในพืน้ที่พอมีพอใชมีรายไดจากการคาขาย รับจาง ทํา
สวน ทําประมง  เนื่องจากเศรษฐกิจของประชาชนอยูในเกณฑปานกลาง ไมเดือดรอน การที่
เทศบาลจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของชมุชนไมนาจะเปนเรื่องที่ยากเพียงแตตองทําใหชุมชนมี
ความเขาใจและความตระหนักในเรื่องสิทธิผูบริโภค 
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อภิปรายผล 

   
  เทศบาลเมืองสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไป
คนในพืน้ที่พอมีพอใชมีรายไดจากการคาขาย รับจาง ทําสวน ทําประมง  เศรษฐกจิของประชาชน
ในเขตเทศบาลอยูในเกณฑปานกลาง ไมเดือดรอน ทําใหเทศบาลสามารถประหยัดการใชทรัพยากร
ของเทศบาลสําหรับแกปญหาตางๆเชน ปญหาความยากจน ความขาดแคลนในการดาํเนินชวีิตของ
ประชาชน จากความหลากหลายทางดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การทํางานอาจจะ
ตองใชรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เชน สังคมของมุสลิมอาจจะตองเช่ือมรอยการทํางานกับบรบิท
ของศาสนา ผูนําศาสนาในการเขามาชวยเสริมการดําเนินงานตามภารกิจ แมวาเทศบาลมคีวาม
หลากหลายทางภูมิปญญาทองถ่ินแตไมเดนชัดและไมไดถูกหยิบยกขึน้มาเพื่อการประยกุตใชอยาง
แพรหลาย แตหากเทศบาลตองการใชทุนทางดานภูมิปญญาทองถ่ินอาจจะตองใชความพยายามใน
การเชื่อมตอกบัเครือขายภูมปิญญาทองถ่ินเหลานี้อยางมากและอาจจะตองใชเครือขายเดิมที่เทศบาล
เคยทํางานรวมกันเปนฐานในการทาํงานตอไป 
  โดยภาพรวมเทศบาลเมืองสตูลมีทุนทางสังคมพอสมควรสามารถนํามาใชเปนฐาน
ของการพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคไดไมยากนกัซึ่งทุนทางสังคมเหลานี้ก็จะมาชวยเติมความ
พรอมของเทศบาลได 
 
 2.3 ศักยภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและการสนับสนุนจากสวนกลาง 

  
 1.ขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากสสจ.ใหแกเทศบาล : มีเชิญเจาหนาที่ของเทศบาล อบต.ที่
รับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคประชุมเตรียมความพรอม ตั้งแตมีการถายโอนภารกิจมาตั้งแต
ประมาณป 47 “ในระยะแรกเราเองก็ยังไมชัดเจนวา จะไปทําอะไรบางและดําเนินการตอไป
อยางไร แตวาหลังจากนัน้เราก็จะประสานกับสสอ.ไปยังเทศบาลแตละแหงก็จะมีกจิกรรมของ
การเผยแพร การตรวจเฝาระวัง เปนตน” หัวขอในการจดัประชุม “จะมีการจัดประชมุเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะในเรื่องของ พรบ.อาหาร หรือพรบ.อ่ืนๆที่เกี่ยวของที่ตองไปดําเนินการ
ตอ โดยอย.จะใหงบประมาณในการจัดประชุม รายละเอียดของเนื้อหาที่จะจัดประชุมแกสสจ. 
ตอมาในปงบประมาณ 2551 อย.เชิญทางเทศบาลประชุมโดยตรง(เนนเฉพาะเทศบาลเมือง) โด
ยอย.เชิญเจาหนาที่จากกลุมงานฯดวย”  
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 2. ลักษณะการทํางานกับเทศบาล : “เปนไปในลักษณะใหเทศบาลชวยประสานพืน้ที่  ขอ
สนับสนุนบุคลากร เก็บตัวอยางอาหารในเขตรับผิดชอบของเทศบาล สวนกิจกรรมอยางอื่นเชนใน
เร่ืองของการเผยแพรประชาสัมพันธ การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ยังไมชัดเจน” 
 3. กิจกรรมตามภารกิจถายโอน : ยังไมชัดเจน 
“ที่ผานมาเราไมไดเนนในเรื่องของ 4 กิจกรรมที่เปนภารกิจถายโอนไปใหชัดเจน อาจจะทําใหเปไป
เปมา”  
“เทศบาลไมไดมีโครงการหรือประสานวาเขาตองการขอมูลหรือส่ิงที่ตองการความชวยเหลือแค
ไหน แตถาเขามีกิจกรรมในการทํางานแลวขอสนับสนุนมาเชน วิทยากร หรือ ขอมูล แบบนั้นก็จะมี
ปฏิสัมพันธตอกัน” 
“ในเรื่องอื่นๆ เชนการพัฒนาศักยภาพที่เขาจะตองไปหาเครือขายนี่อาจจะไมไดพูดถึงสักเทาไร และ
สสจ.เองก็ไมไดเปนพี่เล้ียงในเรื่องอื่นๆเหลานี้วาควรมีรูปแบบอยางไรบาง แลวในเนื้อหาของขอมูล
ขาวสารเราก็รูสึกวาทางเทศบาลแตละแหงก็ไมได respond อะไรเรากลบัมา” 
 4.อํานาจหนาท่ีท่ีถายโอนใหแกเทศบาล : “สวนใหญไมมกีารตอบสนองกลับมา” 
 5.การประเมินผลกิจกรรมตามภารกิจถายโอน : “ยังไมไดประเมินถึงภารกิจในการถายโอน
อ่ืนๆ ยกเวนในเรื่องของการเก็บตัวอยางตรวจสารปนเปอน” 
 6.สมรรถนะหรือศักยภาพของสสจ. 
 6.1 งบประมาณ : “ไมไดแยกมาเฉพาะ มีเฉพาะงบประมาณสําหรับการจัดอบรมเทศบาล 
อบต.เขาแยกมานะ สวนงบดาํเนินการอื่นไมมี” 
 6.2 บุคลากรของสสจ. : ปจจบุันมีเภสัชกร 1 คน ที่รับผิดชอบเฉพาะ “คิดวาบุคลากรของเรา
ก็พรอมที่จะดาํเนินงาน  มีความรู ประสบการณและจะมกีารศึกษาดูงานดานนีใ้นป 52” 
 6.3 อุปกรณ เครื่องมือ ส่ือที่จําเปน : เชน test kit มีเพียงพอตามแผนประจําปของสสจ. / ส่ือ
ไดรับสนับสนนุมาจากอย. พรอมที่จะกระจายใหแกเทศบาล 
 7.ความชัดเจนในการถายโอนภารกิจจากอย.ผานมายงัสสจ.เพื่อมอบภารกิจแกเทศบาล : 
“เวลาอย.พูดมาถึงการถายโอนภารกจิ ไมไดเนนย้ําในประเด็นหลักๆ จงัหวัดเองก็ไมไดมองเหน็ภาพ
วาจังหวัดตองไปจ้ําจี้จ้ําไช วาเขาตองทําแผนในแตละภารกิจอยางไร การถายทอดอาจจะมา
หยุดชะงักที่สสจ.เสียก็ไดในบางสวน ในบางแหงที่เจาหนาที่เขาอาจจะมองเห็นภาพเขาอาจจะทําได
เลย แตในขณะที่ที่นีเ่ราก็จะแคประสานในเรื่องของการตรวจสารปนเปอน สวนในเรื่องของ
กิจกรรมอยางอื่นเราก็ไมไดนึกภาพไปถึงนั้น” นโยบายของอย.ในการถายโอนภารกจิที่ใหกับ
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จังหวดัยังไมมคีวามชัดเจนในเรื่องของประเด็นหลักในการถายโอนภารกิจ การติดตามและ
ประเมินผล 
 8. ขอเสนอแนะในการถายโอนภารกิจ :  
 8.1“ถาหนวยงานระดับบน เชน อปท. สามารถกําหนดใหกจิกรรมพวกนีเ้ปนตวัช้ีวดัของ
เทศบาล จะทําใหการถายโอนภารกจิใหสําเร็จได”  
 8.2“จากโครงสรางองคกรและภารกิจในสวนของการประสานรัฐและทองถ่ินจะเห็นวาควร
มีการเพิ่มบทบาทการคุมครองผูบริโภคในภาคทองถ่ินแตเนื่องจากไมไดกําหนดเปนบทบาทหรือ
ภารกิจของทองถ่ินจึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดสนใจดําเนินการในกิจกรรมคุมครอง
ผูบริโภค ทําใหขาดความตอเนื่องในสวนของทองถ่ินไป” 
 

อภิปรายผล 

  กลุมงานคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มีโครงสรางการ
ทํางานและกําหนดหนาที่เกีย่วกับภารกจิถายโอนไวชัดเจนคือ ประสานองคกรทองถ่ินใหมีการ
ควบคุมสิ่งแวดลอม และดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในทองถ่ิน โดยสนับสนุนการดําเนนิงาน
คุมครองผูบริโภคในทองถ่ินและกํากับการดําเนินงานของเจาพนกังานทองถ่ิน ปจจบุันสสจ.สตูลมี
บุคลากรที่มีประสบการณรับผิดชอบภารกิจ และบคุลากรในฝายทุกคนรับทราบภารกิจถายโอน 
ทั้งนี้มีการจัดอบรมฟนฟูใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่และพนักงานทีรั่บผิดชอบงานในสวนของ
ทองถ่ินเปนประจําทุกป  การประสานงานกับบุคลากรระดับปฏิบัติงานของเทศบาลมีทั้งแบบเปน
ทางการและกึง่ทางการ 
  ส่ิงที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล พรอมที่จะ
สนับสนุนใหแกเทศบาล ไดแก 
1.สนับสนุนดานวิชาการ ไดแก การอบรมใหความรูแกพนกังานเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานตามพรบ.
อาหาร ยา เครื่องสําอางและพรบ.อ่ืนๆที่กลุมงานคุมครองผูบริโภครับผิดชอบหากมีเทศบาลตองการ
ดําเนินการเนื่องจากกลุมงานคุมครองผูบริโภคมีความพรอมดานบุคลากรที่มีความรู และ
ประสบการณ อีกทั้งมีศักยภาพพรอมประสานงานเรื่องวิทยากรเฉพาะจากหนวยงานระดับเดียวกนั
หรือระดับสูงกวา  นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนขอมูล ขาวสาร แผนพับ ส่ือสําหรับเผยแพร
ประชาสัมพันธที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคไดรับสนับสนุนมาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
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2.สนับสนุนดานการปฏิบัติการ ทํางานเปนระบบเครือขายเนื่องจากกิจกรรมในปจจุบันเทศบาล
เมืองสตูลดําเนินการไมวาจะเปนเก็บตัวอยางอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะหสารปนเปอน งานอย.นอย
ในโรงเรียนจะรวมกันดําเนินการตามแผน ปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองผูบริโภค 
3.สนับสนุนดานอื่นๆ ไดแก งบประมาณในการเก็บตวัอยาง อุปกรณ เชนชุดตรวจสารปนเปอนซึ่ง
เปนงบประมาณทํากลุมงานคุมครองผูบริโภคตั้งไว(กรณทีี่เทศบาลยังไมมีความพรอม) 
 
  ส่ิงที่กลุมงานคุมครองผูบริโภคยังไมไดสนับสนุนแกเทศบาลเมืองสตูลอยางเปน
รูปธรรมคือ กิจกรรมในเรือ่งของการเผยแพรประชาสมัพันธ, การพฒันาศักยภาพผูบริโภค , ขาด
การประเมินผลการทํางานและภารกิจถายโอนรวมกันกบัเทศบาล ดังนั้นการสนับสนุนและตดิตาม
ตรวจเยี่ยมจากสวนกลางรวมดวย นาจะชวยเติมเต็มภารกจิแกเทศบาลได  

  
  โดยสรุป สสจ.สตูลพรอมที่จะสนับสนนุการถายโอนภารกิจแตที่ผานมาประสบ
ปญหาดานความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมและการประเมินผลจากสวนกลาง ทําใหที่ผานมากลุม
งานคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูลดําเนินการไดโดยเนนภารกจิถายโอน
เฉพาะงานเฝาระวังเนื่องจากอย.ไดเพิ่มบทบาทแกเจาหนาที่เทศบาลดานอาหาร เปนพนักงาน
เจาหนาทีต่ามพรบ.อาหาร กิจกรรมที่ดําเนินการจะมีในเรื่องของการเก็บตวัอยางอาหารปลอดภัย 
ตรวจสถานประกอบการ กลุมงานคุมครองผูบริโภคก็ยังคงเปนหนวยงานหลักในการดําเนิน
กิจกรรมทั้งจดัสรรงบประมาณ บุคลากร แผนงานโครงการตางๆ นอกจากนี้การดําเนินงานที่ผาน
มาสสจ.จะประสานงานกับผูปฏิบัติงานโดยตรง ทําใหขาดความเชื่อมโยงกับระดับนโยบายจึงทําให
ภารกิจถายโอนยังดําเนินไปไดเพยีงบางภารกิจเทานั้น  
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ตารางที่ 12 สรุปขอมูลสภาพแวดลอมตอความพรอมในการถายโอนภารกิจการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

การถายโอนภารกิจ ปจจัยอัน
เนื่องมาจาก

สภาพแวดลอม 
การจัดการขอมูล
ดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภค 

การเสริมสรางและ
ขยายเครือขาย 

 

การเฝาระวัง 
 

1.สถานการณ
คุมครองผูบริโภค
ดานอาหารและยา 

(+) ผูบริโภคเชื่อถือ
ขอมูลดานอาหาร
และยาจากสื่อ
โทรทัศนและรถ
ประชาสัมพันธ(สื่อ
ทางราชการ) 
(+)ผูบริโภคให
ระดับความพึงพอใจ
ปานกลางตอองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

(+/-) ผูบริโภคไม
ทราบสิทธิ,ไมกลา
รองเรียน 
 

- (+/-)ดานอาหารและ
ยา ผูบริโภคยังขาด
ความเช่ือมั่นและ
ประสบปญหาความ
ปลอดภัย คุณภาพ
และราคาโดยเฉพาะ
จากอาหารและยา
หนีภาษี, ยาจากราน
ชําเปนตน 

(+)  สวนใหญเนน
การทํางานดานการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ(13 
หนวยงาน) 

(+) 10 หนวยงานที่
ทํางานดานนี้แตมี 7 
หนวยงานที่เกี่ยวกับ
ภารกิจถายโอนฯ 

(+) 3 หนวยงานที่
ทํางานเกี่ยวกับ
ภารกิจถายโอนฯ 

(+) 6 หนวยงานที่
ทํางานดานนี้แตมี 5 
หนวยงานที่เกี่ยวกับ
ภารกิจถายโอนฯ 

2.หนวยงานภาครัฐ 
เอกชนและเครือขาย
ดานการคุมครอง
ผูบริโภคจังหวัด
สตูล 

อื่นๆ …(-) โดยสวนใหญประสบปญหาดานบุคลากรไมเพียงพอ/ ขาดงบประมาณ 
3.ทุนทางสังคม (+)มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมีผลทําใหเทศบาลใชทรัพยากรของเทศบาล

สําหรับแกปญหาไมมากนัก 
(+)มีความหลากหลายทางดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
(+)มีความหลากหลายทางภูมิปญญาทองถิ่นแตไมเดนชัด 
(+)เศรษฐกิจของประชาชนอยูในเกณฑปานกลาง ไมเดือดรอน 

4. ศักยภาพสสจ.
และการสนับสนุน
จากสวนกลาง 

(+) สื่อไดรับ
สนับสนุนมาจาก 
อย. 
 

(+/-) ยังไมชัดเจน
ในมุมมองของผูให
ขอมูลแตมีกิจกรรม
สนับสนุนไดแก 

(+/-) ยังไมชัดเจน
ในมุมมองของผูให
ขอมูลแตมีกิจกรรม
สนับสนุนไดแก 

(+/-)ที่ผานมาเนน
การทํางานเฝาระวัง 
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ตารางที่ 12 สรุปขอมูลสภาพแวดลอมตอความพรอมในการถายโอนภารกิจการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (ตอ) 

การถายโอนภารกิจ ปจจัยอัน
เนื่องมาจาก

สภาพแวดลอม 
การจัดการขอมูล
ดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภค 

การเสริมสรางและ
ขยายเครือขาย 

 

การเฝาระวัง 
 

(-)กิจกรรมการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธยัง
ไมชัดเจน 

การใหความรู
ผูบริโภคดาน
เครื่องสําอาง, 
พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ, 
อาหารปลอดภัย, 
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร, อย. นอย 
เปนตน 

อย. นอยใน
โรงเรียน เปนตน 

 4. ศักยภาพสสจ.
และการสนับสนุน
จากสวนกลาง (ตอ) 

อื่นๆ …(-)ที่ผานมาสสจ.ไมไดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไปรับนโยบายจากอย.โดยตรง 
(+) ใหการสนับสนุนภารกิจถายโอนแกเทศบาลเชน มีบุคลากรรับผิดชอบเฉพาะ มีประสบ
การ 
(+/-) ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

หมายเหต ุ (+) หมายถึง ส่ิงสนับสนุน/เอื้อตอการถายโอนภารกิจ 
  (-)  หมายถึง ส่ิงขัดขวางการถายโอนภารกิจ 
  (+/-) หมายถึง เปนไดทั้งสนับสนุนหรือขัดขวางการถายโอนภารกิจ 
 
สวนท่ี3 ความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการถายโอนภารกิจการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภณัฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
แบงรายละเอยีดเปน 4  ตอนดังนี ้
 ตอนที่ 1 มิติเชิงโครงสรางและการจดัการ 
 ตอนที่ 2 มิติเชิงสังคมการเมือง  
 ตอนที่ 3  มิติที่เกี่ยวของกับระบบคุมครองผูบริโภค 
 ตอนที่ 4  ปจจัยภายนอกที่มีผลตอเทศบาล  
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ตอนที ่ 1 มิติเชิงโครงสรางและการจัดการ 
ดานโครงสรางภายในที่เก่ียวของกับสุขภาพ 
 เทศบาลเมืองสตูลเปนเทศบาลขนาดกลาง  มีประชากร 22,162 คน คิดเปนจํานวนประชากร 
3,259 คนตอตารางกิโลเมตร  ( มีพื้นที6่.8ตรกม) ในเทศบาลมีการแบงหนวยงานภายในที่
เกี่ยวของกับดานคุมครองผูบริโภค เปนงานในฝายบรหิารงานสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรับผิดชอบในเรื่องของงานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาล งานอนามัย
ส่ิงแวดลอม  งานศูนยบริการสาธารณสขุ เปนหลัก 
 
สถานประกอบการในเขตรบัผิดชอบของเทศบาล 
 โรงพยาบาล     จํานวน 1 แหง 
 ศูนยบริการสขุภาพชุมชน    จํานวน 1 แหง 
 คลินิกแผนปจจุบัน / ทันตฯคลีนิก  จํานวน 15 แหง (11//4) 
 คลินิกแพทยแผนไทย    จํานวน 2 แหง 
 รานขายยาแผนปจจุบัน    จํานวน 8 แหง 

รานขายยาแผนโบราณ    จํานวน 2 แหง 
 โรงงานผลิตอาหาร    จํานวน 2 แหง 
 รานอาหาร      จํานวน 82 แหง 
 แผงจําหนายอาหาร    จํานวน 105 แหง 
 ซุปเปอรมาเก็ต     จํานวน 4 แหง 
 ตลาดสด     จํานวน 1 แหง 
 
สถานประกอบการในเขตรบัผิดชอบของเทศบาล ที่เทศบาลมีสวนรวมในการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภค 

โรงพยาบาล     จํานวน 1 แหง 
 ศูนยบริการสขุภาพชุมชน    จํานวน 1 แหง 
 โรงงานผลิตอาหาร    จํานวน 4 แหง 
 รานอาหาร/แผงลอย    จํานวน 187 แหง 
 ตลาดสด     จํานวน 1 แหง 
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บุคลากรทั้งหมดของเทศบาล (อัตรากําลัง102 คน)  
อัตรากําลังสวนของขาราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 8 คน มีบุคลากรหลักที่
รับผิดชอบเกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคจํานวน 1 คน คือเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ซ่ึงใน
การปฏิบัติงานนั้นผูรับผิดชอบหลักเองมีหลายหนาที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้น การปฏิบัติงานจริง
ตามปกติจะมีเจาหนาทีใ่นฝายรวม 3 คน ลักษณะการทํางานจริงจะชวยกันทํางานแตถาเปนการ
ทํางานในลกัษณะของโครงการหรือการรณรงคเจาหนาทีใ่นกองทั้งหมดจะชวยกนั “เวลาทํา
กิจกรรมในรูปของโครงการเจาหนาที่ทกุคนจะตองมีสวนรวมทั้งหมดเลยในกองแตวางานนี้เจาภาพ
ก็คือฝายบริหารงานสาธารณสุข” (W3) 
สัดสวนจํานวนบุคลากรดานงานคุมครองผูบริโภคตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดในองคกรคิดเปนรอย
ละ (3/102)x100 = 2.94 % 
 
วิสัยทัศนและนโยบายขององคกร 

1. วิสัยทัศนของเทศบาลเมืองสตูล 
สตูลเมืองนาอยู  เชิดชูวัฒนธรรม 
กาวนําการศึกษา  ปวงประชาเปนมิตร 
เศรษฐกิจรุงเรอืง  ประตูเมืองชายแดน  (E4) 
 

2. นโยบายหลักของเทศบาลเมืองสตูล 
 “นโยบายหลักที่ชัดเจนจะเนนเรื่องการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล(เพือ่พัฒนาคนกอน)
 กําหนดโดยการทําประชาคมทองถ่ินจะสงเสริมการศึกษาตั้งแตระดับตนจนถึงการศึกษา
 ตลอดชีวิตทั้งนอกระบบและในระบบ มีศนูยการเรยีนรูประจําชุมชน” (E3) 

 
 นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 วิสัยทัศน: “พัฒนาทองถ่ินใหเปนเมืองนาอยู สะอาด ปราศจากมลภาวะ มกีารบรกิาร
 ดานสาธารณสุขอยางครบวงจร เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน” (E4) 
 นโยบาย : 
 1.จัดระเบยีบ การรักษาความสะอาดและปรับปรุงถนน ทางเทา  คูระบายน้ํา ตลาดสด ตลาด
 โตรุง หาบเรแผงลอย และชมุชน ใหเกิดความสวยงาม เปนระเบียบเรยีบรอย 
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 2.ขยายและจัดระบบการรักษาพยาบาล การบริการดานสุขภาพอนามยั ในรูปแบบทีเ่ขาถึง
 ประชาชนโดยตรง และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางทั่วถึงและได
 มาตรฐาน  
 3.สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายทุกระดับอยางหลากหลาย 
 4.ใหประชาชนมีสวนรวมทกุขั้นตอนในการพัฒนาสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดลอม
  

3. นโยบายของเทศบาลที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค 
 ไมมีนโยบายทีเ่ปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน แตเมื่อถามถึงแนวคิดนโยบายของผูบริหาร 
 พบวา มีแนวคิดในเรื่องนีใ้นกิจกรรมที่เกีย่วของกับ อย.นอย หรืออสม.นอยในโรงเรียน  
 ซ่ึงจะสอดรับกับนโยบายหลักของเทศบาลที่เนนในเรื่องของการศึกษา นอกจากนี้ยังมีใน
 สวนของการดแูลตลาดสด รานคา หาบเร แผงลอย 
  
 “สําหรับงานดานการคุมครองผูบริโภคซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคน เราจะเติมเตม็เชนใน
 สวนของอย.นอย หรืออสม.นอยในโรงเรียน มันจะเปนชองทางหนึ่งในหลายๆชองทางเรา
 คิดวางานดานการคุมครองผูบริโภคจะตามมาในการใหความรูและขอมลูเพราะเรามีการ
 ดําเนินการแลว” (E3) 

 
“การจัดระบบระเบียบ การรกัษาความสะอาดและการปรับปรุงถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
ตลาดสด ตลาดโตรุง รานอาหาร หาบเร แผงลอย รานคาตางๆและชุมชนใหเกิดความเปน
ระเบียบเรยีบรอยไดมาตรฐาน”(E4) 
 

  แตสําหรับผูบริหารบางทานยังไมมีแนวคดิเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคเนื่องจาก
มองวานโยบายกระจายอํานาจที่เทศบาลตองรับมาดูแลทั้งที่ถายโอนมาแลว กําลังถายโอนและ
ยังไมถายโอนยังมีหลายงาน ทําใหผูบริหารยังไมไดลงลึกในแตละงานถายโอนยอยๆมากนัก 
แตก็ไมไดขัดของในการปฏบิัติงานเพราะไดมอบหมายใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของดูแลแลว 
ดังนั้นจึงขอใหมีการมอบภารกิจที่ชัดเจนสูเทศบาลกอน “ขอใหเปนภารกิจที่ชัดเจน มอบหมาย
ใหชัดเจนเรากพ็รอมจะทําตามนโยบายการกระจายอํานาจ” (E1)  “ถาถามวาทางเทศบาลยินดี
ไหม กย็ินดทีี่จะใหความรวมมือที่จะสนองนโยบายการกระจายอาํนาจสวนทองถ่ินเต็มที่ ถา
ทองถ่ินเราดูแลเองก็คงดีนะผมวาในสวนของทองถ่ินก็ใกลชิดกับผูประกอบธุรกิจทั้งเรื่อง
อาหาร เครื่องสําอาง ยา อยูแลวก็จะไดใกลชิด ไดรูแลวก็จะไดดําเนินการตามนโยบาย”  (E1)  
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และผูบริหารทานนี้ยังมองวา ส่ิงสําคัญตอการกําหนดเปนนโยบายของเทศบาลคือ หนวยงาน
หลักที่รับผิดชอบ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูบริหารของ
เทศบาลเมืองสตูลใหเปนตวัแทนในการรับทราบนโยบายการถายโอนจากหนวยงานหลัก(ใน
ที่นี้คือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)มี
หนาที่ในการดําเนินงานตามนโยบายการกระจายอํานาจฯนี้ และเสนอผลการปฏิบัติงานแก
ผูบริหารแตละระดับของเทศบาลใหเปนรูปธรรม ชัดเจน ผูบริหารจงึจะสนับสนุนงานตอไป 
“พอดีเราก็ไมไดลงลึกเรื่องนั้นและเมื่อกอนสสจ.สตูลเขาก็รับผิดชอบ พอเขาโอนมาใหเรา
บางครั้งเห็นวา ถาหัวหนาฝายฯเขาเคลียแลวก็จะใหหวัหนาฝายเขาไปประชุมแลวก็ดําเนนิการ
ตามนโยบายถาเขาถายโอนมาใหชัดเจน เทาที่ทราบก็มอบมาใหยงัไมชัดเจนใชไหมครับ” (E1)  
ในขอคิดเห็นเดียวกันนี้ผูปฏิบัติงานทานหนึ่งก็คิดเห็นเหมือนกันวา “ผูบริหารเขาก็คงยังไมเหน็
ความชัดเจน เขาก็ตองใหทางกองสาธารณสุขสรุปเรื่องมาวา ดําเนินการไปถึงขั้นไหน อยางไร
บางแลว ผูบริหารเขาถึงจะใหการสนับสนนุ” (W4) ซ่ึงความคิดเหน็ของปฏิบัติทานนี้ตรงกับ
 ขอมูลจากผูปฏิบัติงานที่วา “เราเองก็ตองมาถายทอดในเรื่องของงานที่ทํา ถาผูบริหารเห็น
ดวยก็สามารถดําเนินการได ถายังไมเห็นดวยก็ตองปลอยไปกอนตองทํางานในหนาที่หลักๆ
ของเรา ที่ทําแลวมองเหน็ ทําแลวไดผลประโยชนอยางชัดเจนในขณะนั้น”(W1)  “เคยไป
ประชุมครั้งหนึ่งโดยไปแทนนายกฯในป 2550 แตตอนนั้นที่เขาคุยจะถายโอนเฉพาะงานแต
ไมไดใหอํานาจหนาที่  งานที่ไดรับการถายโอนเชน ตรวจสารปนเปอน เฝาระวังอะไรพวกนี”้ 
(W2)  ในสวนนี้ทําใหเห็นวานโยบายที่ไมชัดเจนนัน้อาจเปนเพราะผูรับมอบนโยบายเปนผู
ปฏิบัติมิใชผูบริหารทําใหการสงตอนโยบายจากหนวยงานหลักตองผานผูปฏิบัติอีกทอดหนึ่ง 
 สําหรับผูปฏิบัติเองก็ยังมองนโยบายที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคไมชัดเจน
เชนเดยีวกัน  
“ยังไมชัดไมไดกําหนดไวชัดเจนแตมีกจิกรรมที่เราทํารวม แทรกลงไปในกจิกรรมหลัก เชน 
งานสงเสริมสุขภาพ ก็จะดแูลเร่ืองอาหารปลอดภัย” (W1) 
“ยังเลยยังไมชัดเจนเลย ทุกครั้งที่เขาประชุม ก็ยังงงงง ตกลงเราจะเดินทางไหน จะถายโอน
เมื่อไหร คือยังไมมีอะไรที่ชัดเจนแนนอน” (W4) 
“ยังไมชัดเจนเลย แตคิดวามนัเปนงานประจําเลยนะ มันจะตองทํา(น้ําเสียงเนน)เพราะเปนงานที่
ตองดูแลสุขภาพของประชาชนเลยนะ เราเปนทองถ่ินซึ่งนาจะใกลชิดที่สุดกวาหนวยงานอื่นๆ 
อยางเชน ตลาดสด กองสาธารณสุขดูแลอยูแลวเราปลอยใหแมคาขายของที่มีสารพิษ โดยไม
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ควบคุมมาตรฐานแลวใครจะมาดูแล จะใหหนวยงานอื่นมาดูแลกไ็มเทากับทองถ่ินดูแลเอง มี
ความเขาใจไดเอง ไดดแีละดกีวา เขาใจปญหาไดลึกซึ้งกวา” (W3)  
แตมีบางทานมองวาเปนงานที่ไดดําเนินการอยูเปนปกต ิ “กอนที่จะมีการถายโอนก็ทําอยูแลว
เพียงแตเราทํารวมกับสสจ. งานที่ทํามาแลวเชนตรวจรานอาหาร ตรวจแผงลอย เก็บตัวอยาง
อาหารสงตรวจ และตรวจเองถาตรวจไดเชนพวกสารบอแรกซ” (W2) 

 
 โดยสรปุนโยบายของเทศบาลที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค 
1. ไมมีนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน 
2. การกําหนดนโยบายดานนี้เพือ่ใหเปนรูปธรรมควรสอดคลองกับนโยบายหลักของเทศบาล

ที่เนนดานการศึกษา 
3. ความไมชัดเจนในเรื่องของนโยบายงานคุมครองผูบริโภคอาจเกิดจากระบบการถายโอน

ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเองที่ยังไมไดกาํหนดกิจกรรมในแตละภารกิจ
ถายโอนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน(Guideline)ของเทศบาล หรือเกิดจากระบบการ
รับทราบนโยบายของเทศบาลที่ใหผูรับผิดชอบหลักไปเปนผูรับนโยบายทําใหการถายทอด
นโยบายสูผูบริหารอาจทําไดไมชัดเจนนกัแตจากขอมูลที่ไดพบวาผูปฏิบัติงานโดยสวน
ใหญกย็ังขาดความชัดเจนเชนกัน 

4. ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติ มองงานคุมครองผูบริโภคคุมครองผูบริโภคเปนสวนเติมเตม็ภาระ
งานอื่นๆ จึงไมไดมองงานนีเ้ปนภารกจิหลัก 

 
รูปธรรมความสําเร็จ 

ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสตูลที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคที่ถือวาเปนรูปธรรม
ของความสําเร็จ มีดังนี ้
ระดับบริหาร 
 อย.นอย  
 ส่ือตางๆตามที่ใหขอมูลเกีย่วกับการเลือกซือ้ของมาบริโภค 
 มหกรรมอาหารจานเด็ด เราจะใหความรูเกี่ยวกับการเลอืกซื้อการเลือกอาหารรับประทาน 
(E3)  
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 การเฝาระวังตรวจสารปนเปอน โดยรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
 สตูล(สวนใหญ สสจ.ประสานงานมาไมวาตลาดหรือรานอาหาร) 
 การเฝาระวังตรวจรานขายของชําโดยรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล(E4) 
 
ผูปฏิบัติ 
 ตลาดสดนาซื้อ 
 การเฝาระวังอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัยที่ทํารวมกับสสจ  

การตรวจรานอาหาร ตรวจรานขายของชํา การเก็บตัวอยางอาหารสดจากตลาดสดหรือ
รานคาเพื่อสงตรวจ (W1,W2) 
 

  ภาพรวมของรปูธรรมความสําเร็จคืองานทีท่างเทศบาลไดดําเนนิการไปแลวโดย
สวนใหญจะเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานรวมกันกับสํานกังานสาธารณสุขจังหวดัสตูลไมวาจะเปน การ
เฝาระวังตรวจสารปนเปอนในตลาดสดเทศบาล แผงจําหนายอาหาร  
“การตรวจสอบผลิตภัณฑ สินคาคิดวาเราไดทําอยางสม่ําเสมออยางตอเนื่อง ในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑของกลุมอาหารทั้งหมดไมวาจะเปนอาหารบรรจุสําเร็จรูป อาหารควบคุมเฉพาะพวกนี้ 
และในเรื่องของการเก็บตวัอยางของอาหารเพื่อตรวจสอบและควบคมุคุณภาพเรากท็ําอยางชัดเจนมี
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวม มีการแจงประชาสัมพันธ มีการนําผลมาประชาสัมพันธใหผูบริโภค
ไดรับทราบ ตัวของกิจกรรมที่ชัดที่สุดนาจะเปนในเรื่องของการเก็บตวัอยางอาหารสด อาหารปรุง
เสร็จ ไปตรวจสอบคุณภาพนี่จะชดัมากตรงนั้น” (W1) 
 
 ระบบการจัดการขอมูล   
1. ความสามารถในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกบัการคุมครองผูบริโภค จากแหลงขอมูลตางๆ  
ระดับความคดิเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติไมแตกตางกันอยูในระดบัปานกลาง 
“ยังไมเยอะ” (E3) 
“สวนใหญไดรับขอมูลผานมาจากสสจ. รพ.และกรมปศสัุตว”  (E4) 
“สสจ / อินเตอรเน็ต”  (W3) 
“จากการปฏิบตัิ จากการทํางานรวมกนัและจากการประชุมตางๆ” (W1) 
โดยเทศบาลเมอืงสตูลสามารถจะเขาถึงขอมูลดานงานคุมครองผูบริโภคจากแหลงขอมูลตอไปนี้  
- ส่ือ เชน ทวีี  
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-จากสํานกังานสาธารณสุขจังหวดัสตูล เพื่อส่ือขอมูลถึงประชาชนทั่วไป  
- อินเตอรเน็ต  
 
2. ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ผานเทศบาลทางชองทางตอไปนี ้
โดยผูบริหารและผูปฏิบัติใหระดับความคดิเห็นตางกันเลก็นอย 
ระดับความคดิเห็นของผูบริหารอยูในระดบัปานกลาง โดยใหขอมูลเพิม่เติมดังนี ้
“มีศูนยบริการที่รวมกับรพ.,ออกสุขศึกษากบัทางโรงเรียน,สงขอมูลผานทางการประชุมอสม.ทุก
เดือน, มีส่ือไรสาย” (E4) 
“เรามีชองทางเยอะแตขอมูลนี้เขามานอย” (E3) 
 
สวนผูปฏิบัติแสดงระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยใหขอมูลเพิ่มเติมดังนี ้
“ประชาชนจะเขาถึงขอมูลไดนอย ส่ือก็มีไมมากพออยางงานคุมครองนี่เขาอาจจะมีส่ือสนับสนุน
จากที่อ่ืนมาอยูแลวและสวนใหญสสจ.เปนผูจัดอบรมเอง” (W3) 
“จริงๆตามพรบ.ขอมูลขาวสารประชาชนตองการขอมูลอะไรเขามาหาเราได แตในเรื่องงานคุมครอง
ผูบริโภคยังนอยอยู” (W1) 
 
3. การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคของเทศบาล 
โดยผูบริหารและผูปฏิบัติใหระดับความคดิเห็นตางกันเลก็นอยดังนี ้
ระดับความคดิเห็นของผูบริหารอยูในระดบัมาก 
“ถามีขอมูลจากหนวยงานที่เปนเจาภาพ 100% ขอมูลที่ออกไปก1็00%”(E3) 
“สําหรับงานสงตัวอยางตรวจวิเคราะห เทศบาลเก็บตัวอยางไปทางสสจ.ไดผลการตรวจมาสสจ.ก็จะ
สงกลับมา แลวจะประกาศใหทราบทางสื่อของเทศบาลและดําเนินการตรวจซ้ํากรณีเจอสาร
ปนเปอน” (E4) 
ระดับความคดิเห็นของผูปฏิบัติอยูในระดบัปานกลาง 
“เทศบาลจะใหความสําคัญกับตลาดสด มกีารจัดดูงานใหแกแมคาในตลาด” (W3) 
“เนื่องจากวายงัไมชัดเจนทําใหเรายังไมสามารถนําไปเผยแพรได” (W4) 
“ชวงนี้เราก็เรงมากขึ้น” (W1) 
 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานขอมูลเกี่ยวกบัการคุมครองผูบริโภคของเทศบาล  
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ระดับความคดิเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติอยูในระดบัปานกลาง 
“สวนใหญเราจะรูขอมูลทางอื่นเชนทางทวี ีอาจไมไดเกิดจากการแลกเปลี่ยน” (E2) 
“เราจะมีการประชุมประมาณอาทิตยละ 1 คร้ังในการที่จะพดูคุยระดับหัวหนากองแตก็ไมทราบวา
ในแงมุมของงานคุมครองผูบริโภคจะหยบิยกขอมูลออกมาพูดคุยกันมากนอยเพียงใด ที่ผานมายงัไม
ชัดเจน” (E3) 
“ถามีขาวอะไรเราก็จะแจงกนัทั่ว ไมวาจะเปนหนวยงานที่มีหนาที่ประชาสัมพันธของหนวยงานเรา
เอง กลุมอสม กลุมแกนนํา พอคาแมคาที่เราพยายามใหความรูและรวมไปถึงคณะทํางานที่จะ
เกี่ยวของกับสือ่ตางๆ เชนวิทยุทองถ่ิน” (W1) 
 
“มองวามีการพูดคุย ส่ือสารแตอยูในวงแคบๆ เฉพาะผูมีสวนเกีย่วของเทานั้น” (W4) 
“การประชุมกบัชาวบานในเรื่องนี้นอย” (W3) 
 
5.ความสามารถในการนําขอมูลเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ไปประยกุตใชในการทาํงาน เทศบาล 
ระดับความคดิเหน็สวนของผูบริหารและผูปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 “สวนใหญใหสุขศึกษาผานกิจกรรมในโรงเรียนในเขตรบัผิดชอบของเทศบาล” (E4) 
“จากกิจกรรมที่เราทําอยูแลว เชนอาหารปลอดภัย ตลาดสดนาซื้อ อาหารสะอาดรสชาติอรอย เราก ็
สามารถนําขอมูลนี้ไปปรับพัฒนา เพิ่มในกจิกรรมที่เราขาดได” (W1) 
มีผูบริหารบางทานมองวา “นอยเพราะถาใหความสําคัญมันก็คงอยูอันดับทายๆแหละ” (E3) 
 
การสื่อสารสาธารณะ เทศบาลมีหลายชองทางและแตละสื่อมีอิทธิพลที่จะสื่อสารแกประชาชน
เรียงลําดับจากมาไปนอยดังนี้ 
 1.รถประชาสัมพันธ 
 “ที่ผานมาเคยทําสํารวจของเทศบาลพบวา มากกวารอยละ 90  ที่ประชาชนสามารถเขาถึง
ส่ือประเภทนี”้ (W4) 
 2.ส่ือไรสายของเทศบาล 
 “ซ่ึงจะกระจายตามชุมชนทัง้ 17 ชุมชนของเทศบาล โดยจะนําขาวสารเทศบาลรวมทั้งกอง
ตางๆทั้ง7 กองของเทศบาลนําขอมูลที่เสนอทางกองวิชาการเสนอผานงานประชาสมัพันธกระจาย
ทั้งชวงเชาและชวงเยน็โดยจะนําเสนอขอมลูตามวาระ” (E3)    
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 “คนในเขตเทศบาลจะไมคอยชอบอาน จะรับรูขาวสารโดยการฟงแลวบอกตอๆกนัตอให
ปายโตอยางไร สวยแคไหนเขามักไมคอยอาน เรายังคงตองเหนื่อยถาเราจะใหความรูที่เกี่ยวกับงาน 
อย. เราตองเหนื่อยในการที่จะพดูอยางไรใหเขาเขาใจจะใหแผนพับแลวใหเขาอานเขาไมอาน
แนนอน เราตองเนนพูด” (W4) 
 ปญหาที่พบจากสื่อไรสายคือเสียงที่ออกไปอาจไดยนิไมทัว่ถึง “แตอาจจะไปไมทั่ว ที่ผาน
มาลองสอบถามพบวาไกลๆก็ยังไดยินชดั บางจุดอาจไมไดยนิ” (W3) 
 3.ปายประชาสัมพันธตางๆซึ่งรวมทั้งหมด ทั้งปายไวนลิ ปายคัทเอาส ปายขางรถ 
 4.วารสารของเทศบาลเมืองสตูล ช่ือ “นครีสโตยสาสน” เปนวารสารประจํา 2 เดอืน จะ
ประมวลกิจกรรมในแตละกองของเทศบาลและแจงกิจกรรมที่จะดําเนนิการใหแกเจาหนาที่และ
ประชาชนทราบ  
 5.website ของเทศบาล   
 6.ชองทางรองเรียน  
“ตั้งแตป49 ยงัไมมีขอมูลดานผูบริโภคเขามารองเรยีน เทศบาลมีศูนยรองเรียนในสวนของwebของ
เทศบาล มีชองทางดวนผานเบอรโทรศัพทของเทศบาล มีกลองรับฟงความคิดเหน็ทัง้ในชุมชนและ
ในตลาดสดดวย แตยังไมมกีารรองเรียนดานผูบริโภค” (E3)    
  โดยภาพรวมของการจัดการขอมูลของเทศบาลอยูในระดบัปานกลาง พบวา
เทศบาลมีชองทางที่จะกระจายสื่อใหแกประชาชนเพื่อรับทราบหลากหลายชองทางแตสําหรับ
ชองทางเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ยังเปนเชิงรับมากกวาเชิงรุกเพราะจะรับขอมูล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากการประชุม จากสื่อโทรทัศน และ “การกระจาย เผยแพรขอมูลแก
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลชองทางการพูดคุย บอกตอ เปนชองทางที่เขาถึงประชาชนได
ดีกวาชองทางอื่น” (W4) 
  
ธรรมมาภิบาลการบริหาร (เฉพาะผูบริหารเทศบาล) 
  ผูบริหารของเทศบาลเมืองสตูลใหความสําคัญกับธรรมาภิบาลการบริหาร ใน
ระดับความคดิเห็นมากที่สุดเปนสวนใหญในทุกประเด็น เนื่องจากธรรมมาภิบาลเปนหัวใจหลักของ
การบริหารงานของเทศบาล ทั้งในเรื่องของการออกกฎระเบียบ การใหความรูแกประชาชน ความ
ซ่ือสัตย ความถูกตองในการดําเนินงาน โครงการ มีระบบตรวจสอบโดยภาคประชาชน เนนทํางาน
เปนเครือขาย ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตรวจสอบและประเมินผล ดังนัน้การทํางานของ
เทศบาลจึงเนนความโปรงใสตรวจสอบได และมีระบบจัดการปญหา ขอรองเรียนดวยความรวดเร็ว 
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1.การใหความสําคัญตอกระบวนการออกกฏระเบียบขอบังคับตางๆของเทศบาลที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน  
ผูบริหารทุกทานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
“ในการออกกฎระเบียบตองมีกฏหมายเหนือมารองรับเชนถาเราออกเกี่ยวกับเทศบญัญัติเกี่ยวกับ
ตลาดก็ตองมพีรบ.ดานสาธารณสุขมารองรับปจจุบันก็ตรงเพราะมีกฎหมายแมมารองรับ” (E3) 
“สําหรับการเก็บภาษีทีม่ีการเก็บจากประชาชนถาพูดถึงความตองการของประชาชนในลักษณะนั้น
ประชาชนในฐานะผูจายก็คงไมอยากจะจายสักเทาไร ถาตองจายก็คงจะจายนอยๆ ดังนัน้ก็มี
กฎหมาย เชนกฎกระทรวงกาํหนดอัตราเอาไวเราก็มาดูกลมกลืน ความเหมือนของพื้นที่อบต หรือ
เทศบาลใกลเคยีง เราจะมองขอมูลอ่ืนๆที่อยูรอบดานดวย” (E3) 
 “แนนอนถาชาวบานไมเอาก็ลําบาก” กรณีการเก็บภาษีของเทศบาลจากประชาชนคิดวามนัเปน
กติกาที่มีมาตั้งแต 2498แลว ทุกคนรับรูวาตองจายเชน ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย แตเราก็ตอง
ใหความสําคญักับกฎระเบยีบอื่นๆดวย ตองดูความตองการของชาวบานดวย” (E2) 
 
2.การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆและทราบถึงการบังคับใช
กฎระเบยีบขอบังคับเหลานัน้ 
ผูบริหารสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
“อยางนอยเทศบัญญัติที่เราออกไปชาวบานควรจะไดทราบโดยใชชองทางทั้งหมดที่ม”ี (E3) 
 
3.การใหความสําคัญกับความถูกตอง ซ่ือตรง ในการนําเสนอและอนุมตัิโครงการตางๆ 
ผูบริหารทุกทานมรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
“ตองอันดับหนึ่งเลย” (E3) 
 
4.การใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ 
ผูบริหารทุกทานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
“เรามีศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล ถาอยากดใูนเรื่องงบประมาณ แผนงาน จัดซื้อจดัจาง เรามีการ
ปฏิบัติตามพรบ.ขอมูลขาวสารมาตรา 9 ที่บังคับใชวาเราตองใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของ
ทางราชการได เราจะมีทั้งหมด” (E3) 
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5.การเห็นความสําคัญตอกระบวนการสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานของทองถ่ินเชน
สงเสริมจริยธรรมของบุคลากรในองคกร 
ผูบริหารทุกทานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
“เรามีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานจะใหพนักงานของแตละกอง ฝายสรางมาตรฐาน
ขึ้นแลวนํามารวมกันเปนมาตรฐานของเทศบาลเชน ทํางานแทนกันได ซ่ือสัตยและตรงเวลาในการ
ทํางาน เราใหความสําคญักับเรื่องที่มากที่สุดเพราะเราจะสรางคนของเรากอนที่จะสรางเรื่องอื่น” 
(E3) 
 
6.ในอดีตที่ผานมาเคยมีขอกลาวหาหรือเร่ืองรองเรียนเกีย่วกับการทุจริต 
“ไมมี นอกจากมีขอบกพรองในการปฏิบัติตามระเบยีบขอกฏหมายแตไมไดเจตนาทุจริตเชนอาจ
ปฏิบัติขามขั้นตอนหรือลดขั้นตอนไปบาง” (E3) 
“เราไมเคยม”ี (E2) 
 
7.การประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ผูบริหารสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
“การไดรับขอมูลมากที่สุดคือคนที่มีโอกาสมากที่สุดก็อยากจะใหโอกาสนี้แกคนในชุมชนของเราถา
มีเร่ืองอะไรผานมารอยเร่ืองเราก็จะสงผานทั้งหมด” (E3) 
 
 
8.มีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบการทํางานโดยคนในชุมชน 
“เรามีคณะกรรมการประเมนิผลการทํางานของเทศบาลในลักษณะไตรภาคีรวมกันประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลในรอบปที่ผานมา” (E3) 
 
9. การสนับสนุนใหประชาชน มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางพัฒนา จัดทําแผนพัฒนา 
ผูบริหารสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
“ทุกหนวยงานของเทศบาลจะมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดทํา
แผน” (E3) 
 
10.การใหโอกาสประชาชนรับรูและมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมและโครงการตางๆ 
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ผูบริหารสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 
11.มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปปฏิบัติ 
ผูบริหารสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทีสุ่ด 
12.ผูบริหารและพนักงานมคีวามรับผิดชอบตอผลอันเนื่องจากการปฏิบัติงานและพรอมแกไขใน
กรณีที่เกดิผลเสีย 
“ถามีขอรองเรียนมาเรากจ็ะปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดการบริหารบานเมืองที่ดี 2546 
เราก็จะผานไปยังหนวยงานทีเ่กี่ยวของและแจงกลับผูรองเรียนภายใน 15 วนั แตจริงๆแลวเร่ืองที่
ผานเขามาจะแกไขเสร็จภายใน 3 วันเปนลายลักษณอักษรแตจะเร็วกวาถาผานทางโทรศัพท” (E3) 
 
 งบประมาณกบัภารกิจดานการคุมครองผูบริโภค 

อยูในระดับนอย 
เนื่องจากผูบริหารยังไมมีความชัดเจนในหนาที่หรือกิจกรรมที่เทศบาลเมืองสตูลจะตอง

ดําเนินการจึงไมไดกําหนดงบประมาณในการดําเนนิภารกิจนีแ้ละปจจบุันยังไมสามารถกําหนดเปน
ตัวเลขงบประมาณที่แนนอนได  สวนผูปฏิบัตงิานก็ใหขอมูลเชนเดยีวกันเนื่องจากปจจุบันเทศบาล
ยังไมมีแผนงาน โครงการ งบประมาณสําหรับการดําเนนิงานที่ชัดเจนกับภารกจิดานนี้  และเห็นวา
งบประมาณดานนี้ยังไดรับสนับสนุนจากหนวยงานหลักจึงยังไมไดกาํหนดเปนงบประมาณของ
ทองถ่ินเอง  
“ควรมีใหมากขึ้นเพราะภารกิจมันเยอะเรามองดานการคุมครองผูบริโภคคํานี้มีความหมายกวางและ
ทุกคนตองบรโิภค” (E2) 
“เราสามารถตั้งงบประมาณของตนเอง ถาไมพอก็จะมเีงินอุดหนุนมาบางสวน สําหรับการทํางาน
ปจจุบันเปนการทํางานรวมกนัโดยเทศบาลไมตองตั้งเปนงบประมาณเพราะตนสังกัด เชนสสจ. มี
งบประมาณอยูแลวเทศบาลไมตองตั้งงบประมาณเพิม่เตมิ” (W3) 
“เราไมมีงบประมาณในกจิกรรมเฉพาะในโครงการนี้เพราะเราไมไดเร่ิมทําเปนโครงการเฉพาะ” 
(W1) 
“มีงบประมาณนอย เราทําตามเทาที่มีงบประมาณและมีเจาหนาที่ทีจ่ะทําได”(W2)  
“ที่ผานมางบประมาณในสวนนี้ถามีก็นาจะมีไมเยอะ เทศบาลเราจะเนนเรื่องการศึกษา” (W4) 
ขอเสนอเพิ่มเติมอื่นๆ… 
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“อยากใหมีการสนับสนุนจากสวนกลางมากขึ้น  ทุกเรื่องไมวาจะเปนบุคลากรที่สนับสนุน
ทางดานวิชาการ มีการติดตามตรวจเยี่ยม คิดวาเปนเรื่องจําเปนเพราะทองถ่ินก็ยังเปนสวนหนึ่ง
ของราชการ” (W1;ใหขอมูลเพิ่มเติม) 
 
ตอนที่ 2 มิติเชิงสังคมการเมือง 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูลคนปจจุบันผานการเลือกตั้งโดยไดรับคะแนนเสียงจาก
คนในชุมชน รอยละ 36.17  จากผูมีสิทธิที่ออกมาเลือกตั้งทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 49 ของผูมีสิทธิ์
ทั้งหมด ผานการเลือกตั้งแบบไรคูแขง 
 
 การมีสวนรวมของชุมชนกับกิจกรรมของเทศบาล 
1.กิจกรรมของการทํางานรวมกับอสม. เปนการรวมทํางานแบบรวมปฏิบัติงาน จิตอาสา ตัวอยาง
การปฏิบัติงานปกติ เชน “งานสาธารณสุขมูลฐานไดกําหนดใหมีการประชุม อสม.ประจําทุกเดือน” 
(W1)  
อสม.จะเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองสาธารณสุขฯในหลายๆกิจกรรมแตปจจุบนั
ยังไมมีความชดัเจนในการดาํเนินงานดานคุมครองผูบริโภค 
  แมวาปจจุบันงานและกจิกรรมดานคุมครองผูบริโภคที่ดําเนินการรวมกบัชุมชน
ของเทศบาลเมืองสตูลยังไมชัดเจนนักแตผูปฏิบัติมีแนวคดิที่จะดําเนนิงานแบบคอยเปนคอยไป โดย
สอดแทรกงานใหมเขากับงานประจําใหกบัแกนนําคือพยายามสอดแทรกความรูดานคุมครอง
ผูบริโภคและกิจกรรมทีละนอยเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหเขาเหลานั้นรับทราบวางานคุมครองผูบริโภค
เปนสวนหนึ่งที่แกนนําสามารถนําไปปฏิบัติและชวยประชาชนหรือดูแลคนใกลชิดได  
“แกนนําที่เราคาดหวังวาจะทํา  เดิมซึง่มีกลุมอสม.ตั้งแตเร่ิมกิจกรรมของงานสาธารณสุขมูลฐาน
มาแลว เราพยายามที่จะบอก อสม.วาหนาที่ของคุณคืออะไร และในกจิกรรมของอสม.เราจะบอกวา
งานคุมครองผูบริโภคเปนหนาที่ของอสม.ดวย” (W1) 
 
 รายชื่อ กลุม องคกร  ท่ีมีสวนรวมกับเทศบาล 
 แบงไดเปน 

1. องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล
, ศูนยอนามยัส่ิงแวดลอมจังหวัดยะลา,สํานักงานพาณิชยจังหวัดสตูล 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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 บทบาทหลัก ประสานและรวมทํางานในภารกิจที่เกีย่วของ เปนการทํางาน
 รวมกันทั้งที่เกีย่วของกับงบประมาณและไมเกี่ยวของกบังบประมาณของเทศบาล 
  งานหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินการที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาล ไดแก 
  มหกรรมอาหารจานเด็ดของดีเมืองสตูล 
  งานหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินการที่ไมเกีย่วของกับงบประมาณของเทศบาล  
  ไดแก การตรวจมาตรฐานอาหารตามหลักสุขาภบิาลและรับรองมาตรฐาน 
  รานอาหาร(Clean Food Good Taste), เฝาระวังและตรวจสอบสารปนเปอนใน 
  ตลาดสดและรบัรองมาตรฐานรานหรือแผงลอย(Food Safety), งานอย.นอยใน
  โรงเรียนของเทศบาล,การเฝาระวังตรวจรานขายของชํา,โครงการภาคีดานอาหาร
  ,ตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
 โดยสรุป สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูลเปนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับงานหรือ
 กิจกรรมดานงานคุมครองผูบริโภคของเทศบาลมากกวาหนวยงานอืน่ๆเนื่องจากเปน
 หนวยงานเดิมที่ไดดําเนินงานดานนี้มาแลว  
 ศูนยอนามยัส่ิงแวดลอมจงัหวัดยะลา 

 บทบาทหลัก 1.ดูแลเรื่องสุขลักษณะของตลาดสด 
   2.ดแูลรื่องการจัดการตลาดดมีีมาตรฐาน 
 เปนการทํางานรวมกนัโดยไมเกี่ยวของกบังบประมาณ 
  
 
 สํานักงานพาณิชยจังหวดัสตูล 
 บทบาทหลัก ประสานและรวมทํางานในภารกิจที่เกีย่วของ สวนใหญเปนการทํางาน
 รวมกันโดยไมเกี่ยวของกับงบประมาณ  
 งานหรือกิจกรรมที่ไดดําเนนิการ การตรวจสอบราคาสินคา มาตรฐานตราชั่งสินคาใน
 ตลาดสด “ประสานงานแบบทางออมกับพาณิชยคือจะลงมาตรวจราคาสินคา” (W2) 
  
2. กลุม ชมรมหรอืองคกรภาคประชาชนที่เกีย่วของกับงานคุมครองผูบริโภค ไดแก ชมรม

ผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย 
 ชมรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาล  

 บทบาทหลัก 1.ดูแลเรื่องมาตรฐานของรานตามที่เทศบาลกําหนด 
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   2.ดูแลเรื่องของราคา 
   3. ดูแลเรื่องของสวัสดิการในชมรมดวยกนัเอง 

 ลักษณะเปนการทํางานรวมกันบูรณาการกิจกรรมรวมกนัแตถาตองใชงบประมาณกต็องทํา
 ตามขั้นตอนมแีผนงาน กิจกรรมโครงการเขามาเพื่อพิจารณาเขาสูระบบของเทศบาล สวน
 การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณที่เทศบาลมีทุนอยูแลวหรือเปนปญหาเรงดวนก็จะจัดการให
 ได 
 ตัวอยางกิจกรรมที่ชมรมมีสวนรวมกับเทศบาลและภาครฐัอื่นๆ 

  “มหกรรมอาหารจานเด็ด ของดีเมืองสตูล” เทศบาลเมืองสตูลจะจัดงานนี้รวมกับสํานักงาน
 สาธารณสุขสตูลและชมรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอยเปนประจําทุกป เพื่อเปน
 การสรางกระแสการสรางสุขภาพและสงเสริมใหประชาชนรูจักเลือกบริโภคอาหารจาก
 สถานที่จําหนายอาหารที่ไดมาตรฐานในงานนี้จะมีนิทรรศการใหความรูมีจุดตรวจสาร
 ปนเปอนและพยายามคดัเลอืกเฉพาะรานจําหนายอาหารที่ไดมาตรฐานเขามาจําหนาย
 ภายในงาน “โดยชุมชนจะมีสวนในการสงอาหารมาประกวด การจดัซุมอาหาร” , “สวน
 ของชมรมรานอาหารจะคัดเลือกรานอาหารจากภายในจงัหวัดที่ผานมาตรฐาน clean food 
 good  test ” (E4)  
 การดาํเนนิงานจะเปนในลักษณะรวมคิด รวมวางแผน รวมทุน รวมปฏิบัติงาน และรวมรับ
 ผลประโยชน 
3. กลุม ชมรมหรือองคกรภาคประชาชนที่ไมเกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค ไดแก ชมรม

กีฬา ,กลุมทําขนมไทยชุมชนคอกเปด,อนุรักษส่ิงแวดลอมปาชายเลน( บานหัวทาง) 
 ชมรมกีฬาประเภทตางๆเชนชมรมบาสเกตบอล ชมรมมวยไทย ชมรมวายน้ําเปนตน 

 บทบาทหลัก 1.สรางสุขภาพในลักษณะทีถู่กตองวิธีการที่ถูกตอง เหมาะสมกับวยั 
   2.จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อรักษาสุขภาพ 

 เปนชมรมที่กอตั้งโดยเทศบาลและสมาชิกมีสวนรวมในการกอตั้ง ทําใหสมาชิกมีความรูสึก
 วาเปนสวนหนึ่งในการรวมบริหารงานและปฏิบัติงานกบัเทศบาลดานการกีฬาและสงเสริม
 สุขภาพ  โดยเทศบาลเปนผูสนับสนุนงบประมาณ และเปนกรรมการรวมกัน 
 

 กลุมทําขนมไทยชุมชนคอกเปด 
 บทบาทหลัก เพื่อสรางรายไดใหคนในชุมชน 
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 เทศบาลสนับสนุนอุปกรณ จัดสถานที่ใหตรวจสอบเกี่ยวกับดานสุขาภิบาลรวมกับ
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล 
 
 กลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมปาชายเลน( บานหัวทาง) 
 บทบาทหลัก เปนการรวมกลุมสรางความตระหนกัและสรางจิตสํานักใหคนในชุมชน
   เร่ืองปาชายเลน 
 เปนการรวมวางแผน รวมประชุม ปรึกษาหารือ ที่ผานมายังไมมีงบประมาณมาเกี่ยวของ 
 

 กลุมอื่นๆ เชนกรรมการชมุชน ,อบพร., ตํารวจชุมชน เปนตน 
 
  ปจจุบันเทศบาลเมืองสตูลยังไมมีกลุม องคกร เครือขายที่ดําเนนิการดานคุมครอง
ผูบริโภคโดยเฉพาะ แตเทศบาลมีกลุม องคกร เครือขายดานอื่นๆทั้งที่เกิดจากการรวมตัวข้ึนมา
เอง  เทศบาลสนับสนุนหรือองคกรอื่นสนับสนุน สวนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยตรงคือ
สสจ.สตูล มีการทํางานรวมกัน ประสานงานและใชงบประมาณของสสจ.เอง การทํางาน
รวมกันจะไมเกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลและบางกิจกรรมยังสนับสนุนงบประมาณ
บางสวนใหแกเทศบาลเชนงบประมาณในการเก็บตวัอยางอาหาร เปนตน 

 
สถาบันวิชาการที่เขามามีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลในสวนของงานคุมครองผูบริโภค 
 ยังไมมีสถาบันวิชาการเขามามีสวนรวมอยางชัดเจน 
  
ตอนที่ 3 มิติท่ีเก่ียวของกับระบบคุมครองผูบริโภค 
โดยสวนใหญผูบริหารใหระดับความสําคญัในเรื่องสิทธิผูบริโภคอยูในระดับมาก 
สวนผูปฏิบัติใหระดับความสําคัญในเรื่องสิทธิผูบริโภคอยูในระดับมากสุด 
สําหรับผูบริหารบางทานมองวา เร่ืองสิทธิผูบริโภคยังไมทราบชัดเจนในรายละเอยีด 
“บางครั้งเราเองยังไมรูวาสิทธินี้มีอะไรบางเราจะไปบอกชาวบานเขาไดอยางไรเพราะฉะนั้นคือ
อยางนอยถาจะใหเขาสูระบบสคบ.นาจะเรียกเราเขาไปคุยบางเชนอบรม สัมมนา คุมครองผูบริโภค
กินใจความมากนอยแคไหนมันหมายถึงอะไร เราอยากรูรายละเอียดตรงนั้นถาเรารูเราก็สามารถมา
กระจายใหคนในทองถ่ินทราบวามันหมายถึงอะไรและเราอยากทราบในแตละหัวขอของสิทธินี้ใน

สวนของรายละเอียด”(E2) 
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“สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสญัญา ในมุมมองของเทศบาลไมชัดเจน จะให
ความสําคัญในระดับใด หรือในมุมมองของตนเองคิดวานอย” (E3) 
 
รูปแบบการสนับสนุนกิจกรรมในงานคุมครองผูบริโภค 
 อย.นอย  เทศบาลสนับสนุนเชิงโครงสราง สถานที่และความรวมมือ  
   กิจกรรมโดยสวนใหญ สสจ.ดําเนินการ 
  
 มหกรรมอาหารจานเด็ด  เทศบาลสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร สถานที่ 
    กิจกรรม ดําเนนิการรวมกนัในหลายภาคสวน 
 
 การเฝาระวังโดยการเก็บตัวอยางอาหารสดเพื่อตรวจสารปนเปอนในอาหารสดจากตลาด
 สดเทศบาล  แผงลอยจําหนายอาหาร   
  เทศบาลสนับสนุนบุคลากร ประสานงานดานพื้นที่ เกบ็ตัวอยาง สวนใหญดําเนินการตาม
 แผนจากสสจ.สตูล 
 กิจกรรม ดําเนนิการรวมกับสสจ.สตูล 
   
 การเฝาระวังการจําหนายผลิตภัณฑเพื่อบริโภคในรานขายของชํา 
 เทศบาลสนับสนุนบุคลากรสวนใหญดําเนินการตามแผนจากสสจ.สตลู 
 กิจกรรม เทศบาลดําเนินการ 
 
ตอนที ่4 ปจจัยภายนอกที่มีผลตอเทศบาล  
ในมุมมองของผูใหขอมูลกับความเห็นในเรื่องสถานการณงานคุมครองผูบริโภคในเขตเทศบาล 

ในภาพรวมมองปญหาสถานการณคุมครองผูบริโภควาเกิดจาก 3 สวนหลักคือ 
 1.ผูบริโภค,ประชาชนในเขตเทศบาลมีพฤติกรรมการบริโภคนิยม บริโภคตามใจชอบ, 
ประชาชนไมรูและไมตระหนักในสิทธิของตนเอง, การรบัรูขอมูลขาวสารยังไมดีพอ (E2,E3) 
 2.ผูผลิตหรือผูประกอบการ  สถานที่จําหนายไมแนนอนเชนหาบเรแผงลอยก็มีการ
เคลื่อนยายไปเรื่อย ,อาหารประเภทพืชผักไมเพียงพอบรโิภคในจังหวัด ตองรับมาจากนอกเขตทําให
ไมสามารถควบคุมไดเพราะเปนสินคาที่นําเขามาในตลาดชวงเวลาเชาตรูแลวกระจายออกสูผูขาย
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รายยอยอยางรวดเรว็ ,อาหารสดบางประเภทเชน เนื้อวัวมกีารนําเขามาจากประเทศมาเลเซียสงมา
ขายราคาถูก สงมาเปน pack  ตามแนวชายแดน เชนเขามาทั้งทางทะเลและดานวังประจัน (E2,E4) 
ในการนี ้  (E2)แสดงความคิดเห็นเสริมวา “ถาจะแกไขก็อาจมกีารสงเสริมผักปลอดสารพิษแต
เทศบาลไมใชหนวยงานทีด่แูลเรื่องนี้โดยตรงควรใหหนวยงานของกระทรวงเกษตรฯที่รับผิดชอบ
โดยตรงดูแล เชน สงเสริมใหคนในพื้นทีป่ลูกผักปลอดสารพิษอยางทัว่ถึง เราก็จะตรวจสอบดูแลได 
เทศบาลจะสงเสรมิไดโดยตองมีกลุมของชุมชนที่สนใจ เราก็จะสามารถอุดหนุนงบประมาณได เชน
คาพันธพืช ถาเราทําเปนกิจจะลักษณะเรากส็ามารถรณรงคหรือหาตลาดได”  
 3.หนวยงานภาครัฐ  บุคลากรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ,ลักษณะการทํางานทั้งใน
ระดับบนและระดับจังหวดัเองเหมือนไฟไหมฟาง(E2) 
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ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดย Group Analysis ประเมนิความพรอมของเทศบาลเมือง
สตูลในการถายโอนภารกจิการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงาคณะกรรมการ
อาหารและยา   
ประเด็นความพรอม
ของเทศบาลเมืองสตูล 

ประเมินเบื้องตนจากกลุม
ตัวอยาง 

ประเมินโดยกลุม สรุปผลการ
ประเมิน 

1.ดานโครงสรางและการ
จัดการภายในเทศบาล 
-โครงสรางภายในที่
เกี่ยวของกับสุขภาพและ
การคุมครองผูบริโภค 
 
-วิสัยทัศนและนโยบาย
ขององคกรที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองผูบริโภค 
 
-รูปธรรมความสําเร็จ 
 
 
 
-ระบบการจัดการขอมูล 
 
 
 
 
-ธรรมาภิบาลการบริหาร 
 
- งบประมาณที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองผูบริโภค 
 

 
 
มีฝายบริหารสาธารณสุขรับผิดชอบ 
แตงานที่เกี่ยวกับคุมครองผูบริโภค
ไมชัดเจน กําลังคนไมพอ 
 
มี แตที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคยังไมชัดเจน 
 
 
มีกิจกรรมเฝาระวังรวมกับสสจ.
สตูลตามภารกิจของสสจ.สม่ําเสมอ 
 
 
มีความสามารถเขาถึงขอมูลเผยแพร 
แลกเปลี่ยนและประยุกตใชขอมูล
ปานกลาง 
มีสื่อ หลากหลาย 
 
มีระบบตรวจสอบที่เขมแข็งทั้ง
ภายในภายนอก 
ใชนอย/ไดรับสนับสนุนนอย 
(แตเทศบาลสามารถตั้งงบประมาณ
ได)  

 
 
   นาจะมีความ
พรอมในการถาย
โอนภารกิจ ระดับ
ปานกลาง 
     โดยหาก
ผูบริหารให
ความสําคัญ 
กําหนดเปน
นโยบาย จัดสรรคน
และงบประมาณ
บางสวน 
ก็จะสามารถ
ดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคได      

 
 
นาจะมีความพรอมใน
การถายโอนภารกิจ 
ระดับปานกลาง 
     โดยหากผูบริหาร
ใหความสําคัญ 
กําหนดเปนนโยบาย 
จัดสรรคนและ
งบประมาณบางสวน 
ก็จะสามารถ
ดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคได      
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ตารางที่ 13 (ตอ) แสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดย Group Analysis ประเมินความพรอมของเทศบาล
เมืองสตูลในการรับการถายโอนภารกิจดานผลิตภัณฑสุขภาพจากนโยบายการกระจายอํานาจการ
ปกครองไปสูทองถ่ินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
 
ประเด็นความพรอม
ของเทศบาลเมืองสตูล 

ประเมินเบื้องตนจากกลุม
ตัวอยาง 

ประเมินโดยกลุม สรุปผลการ
ประเมิน 

2. ดานสังคมและ
การเมือง 
- ความมั่นคงและการ
ยอมรับการเมืองทองถิ่น
ของชุมชน 
 
- การมีสวนรวมของ
ชุมชนกับกิจกรรมของ
เทศบาล 
 
 
- การปฏิสัมพันธกับ
องคกร เครือขาย กลุม 
ชมรมหรือหนวยบริการ
สุขภาพในชุมชน 
 
 
 
-การปฏิสัมพันธกับ
สถาบันวิชาการ 
 
 

 
 
ความมั่นคงทางการเมืองสูง
นายกเทศมนตรีผานการ
เลือกตั้งแบบไรคูแขง 
  
มีกลุม องคกร เครือขายที่รวม
ทํางานกับเทศบาลหลากหลาย
แตไมมีกลุมที่ทํางานดาน
คุมครองผูบริโภค  
 
การปฏิสัมพันธกับองคกร
ภาครัฐสวนใหญเปนการ
ประสานงาน รวมปฏิบัติแต
การปฏิสัมพันธกับกลุม ชมรม
มีทั้งที่เกี่ยวของและไม
เกี่ยวของกับงบประมาณ 
 
การปฏิสัมพันธกับสถาบัน
วิชาการนอย 
 

 
 
เทศบาลมีฐานเสียงใน
ชุมชนและมีปฏิสัมพันธ
กับองคกรเครือขายใน
ชุมชนมากแตมีกิจกรรม
ที่แสดงถึงการมีสวนรวม
ดานคุมครองผูบริโภค
กับชุมชนและสถาบัน
วิชาการนอย 
หากเทศบาลจะ
ดําเนินงานตามภารกิจ
เทศบาลมีโอกาสที่จะใช
ฐานชุมชนเปนพลังที่จะ
ขับเคลื่อนได ในดาน
วิชาการอาจจะตอง
ประสานกับสถาบัน
วิชาการในจังหวัด
ใกลเคียงใหมากขึ้น 
 

 
 
เทศบาลมีฐานเสียง
ในชุมชนและมี
ปฏิสัมพันธกับองคกร
เครือขายในชุมชน
มากแตมีกิจกรรมที่
แสดงถึงการมีสวน
รวมดานคุมครอง
ผูบริโภคกับชุมชน
และสถาบันวิชาการ
นอย 
หากเทศบาลจะ
ดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคเทศบาลมี
โอกาสที่จะใชฐาน
ชุมชนเปนพลังที่จะ
ขับเคลื่อนได ในดาน
วิชาการอาจจะตอง
ประสานกับสถาบัน
วิชาการในจังหวัด
ใกลเคียงใหมากขึ้น 
สรุป “มีความพรอม
ระดับปานกลาง” 
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ตารางที่ 13 (ตอ) แสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดย Group Analysis ประเมินความพรอมของเทศบาล
เมืองสตูลในการรับการถายโอนภารกิจดานผลิตภัณฑสุขภาพจากนโยบายการกระจายอํานาจการ
ปกครองไปสูทองถ่ินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
 
ประเด็นความพรอม
ของเทศบาลเมืองสตูล 

ประเมินเบื้องตนจาก
กลุมตัวอยาง 

ประเมินโดยกลุม สรุปผลการประเมิน 

3.ดานระบบคุมครอง
ผูบริโภค 

 
- สิทธิผูบริโภค 
 
 
 
 
- รูปแบบและการ
สนับสนุนกิจกรรมใน
งานคุมครอง 
 
 

 
 

 
ทั้งผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานให
ความสําคัญแตยังไม
ชัดเจนรายละเอียด 
  
มีการดําเนนิการตาม
แผนงานของสสจ.
สตูลยังไมมีกิจกรรม
ตามแผนของตนเอง 

 
 
 
ระบบคุมครอง
ผูบริโภคของเทศบาล
ยังไมชัดเจน, 
ดําเนินงานรวมกับ
สสจ.สตูลโดยใช
แผนการปฏิบัติงาน
ของสสจ. 
หากเทศบาล
ดําเนินงานตามภารกจิ
จะตองกําหนดแผน/
โครงการ/ กิจกรรม/
งบประมาณเปนลาย
ลักษณอักษรอาจจะ
เร่ิมจากงานทีท่ําหรือมี
ประสบการณอยูเดิม
กอน โดยสสจ.พรอมที่
จะสนับสนุนทั้งเปนพี่
เล้ียง วิทยากร หรือ 
ขอมูล  

 
 
 
ระบบคุมครอง
ผูบริโภคของเทศบาล
ยังไมชัดเจน, 
ดําเนินงานรวมกับ
สสจ.สตูลโดยใช
แผนการปฏิบัติงาน
ของสสจ. 
หากเทศบาล
ดําเนินงานตามภารกิจ
จะตองกําหนดแผน 
กิจกรรม งบประมาณ
เปนลายลักษณอักษร
อาจจะเริ่มจากงานที่ทํา
หรือมีประสบการณอยู
เดิมกอนโดยสสจ.
พรอมที่จะสนบัสนุน
ทั้งเปนพี่เล้ียง วิทยากร 
หรือ ขอมูล  
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  ผลการประเมินความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลในการถายโอนภารกจิการ
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภณัฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(เฉพาะสวนที ่3) 
สรุปในภาพรวมเทศบาลเมอืงสตูลมีความพรอม ดังนี้  
1. เทศบาลเมืองสตูลมีปจจัยดานโครงสรางฯที่เอื้อตอการดําเนินการ ดังนี้ มีฝายบรหิารสาธารณสุข
สามารถรับผิดชอบงานได มีบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ มีรูปธรรมความสําเร็จของการ
ดําเนินงานที่ผานมาโดยมกีิจกรรมเฝาระวังรวมกับสสจ.สตูลตามภารกิจของอย.อยางสม่ําเสมอ ใน
ดานการจดัการ เทศบาลสามารถเขาถึงขอมูล มีชองทางการเผยแพร ประชาสัมพันธ ที่หลากหลาย 
แตการแลกเปลี่ยนและประยกุตใชขอมูลยังมีไมมากนกั สวนปจจัยทีย่ังเปนขอออนตออการ
ดําเนินการ คอื เทศบาลไมมีวิสัยทัศนและนโยบายที่เกีย่วของกับการคุมครองผูบริโภคโดยตรง ทาํ
ใหไมไดตั้งงบประมาณของเทศบาลที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค หนวยงานทีรั่บผิดชอบจงึ
ไดรับการสนบัสนุนนอยจากผูบริหาร  แมวาจะมีบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ แตอัตรากําลังคน
ยังไมเพยีงพอที่จะรับการถายโอนภารกจิไดทั้งหมด     
2. ปจจัยดานสังคมและการเมืองที่เอื้อตอการดําเนนิงานคุมครองผูบริโภคของเทศบาลเมืองสตูล ที่
สําคัญไดแก ทีมบริหารเทศบาลมีความมั่นคงทางการเมืองสูง ไดรับการยอมรบัจากประชาชน 
เทศบาลมีปฏิสัมพันธที่ดีกบัหนวยราชการในจังหวัด ซ่ึงสวนใหญเปนการประสานงานเพื่อการรวม
ทํางาน มีกลุม องคกร เครือขายที่รวมทํางานกับเทศบาลหลากหลาย ปจจัยที่ยังเปนขอออนของ
เทศบาลคือ ยังไมมีการทํางานรวมกับเครือขายภาคประชาสังคมที่ทํางานดานคุมครองผูบริโภคโย
ตรง และมีปฏิสัมพันธกับสถาบันวิชาการนอยอันเนื่องมาจากจังหวดัสตูลมีสถาบันวิชาการนอย 
3.ปจจัยดานดานระบบคุมครองผูบริโภคที่เอื้อตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคของเทศบาลเมือง
สตูล ที่สําคัญไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหความสําคัญอยางสูงในเรื่องสิทธิผูบริโภคการ
พิทักษสิทธิของผูบริโภค นอกจากนี้ยังใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมตามแผนงานของสสจ.
สตูล ปจจัยทีย่ังเปนขอออนของเทศบาลคือ ดําเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานของสสจ.
เปนหลักซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัด แตไมมีแผนของเทศบาลที่จะพิทกัษสิทธิผูบริโภคในพืน้ที่ของ
เทศบาล 
  
 


