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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
  เทศบาลเมืองสตูลกับความพรอมในการถายโอนภารกจิการคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนี ้
1.ดานโครงสรางและการจดัการภายใน 
  เทศบาลเมืองสตูลมีปจจัยดานโครงสรางฯที่เอื้อตอการดําเนินการ ดังนี้ มีฝาย
บริหารสาธารณสุขสามารถรับผิดชอบงานได มีบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ มีรูปธรรม
ความสําเร็จของการดําเนินงานที่ผานมาโดยมีกิจกรรมเฝาระวังรวมกับสสจ.สตูลตามภารกิจของอย.
อยางสม่ําเสมอ ในดานการจัดการ เทศบาลสามารถเขาถึงขอมูล มีชองทางการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ที่หลากหลาย แตการแลกเปลี่ยนและประยุกตใชขอมูลยังมีไมมากนัก สวนปจจัยที่
ยังเปนขอออนตอการดําเนนิการ คือ เทศบาลไมมีวิสัยทัศนและนโยบายที่เกีย่วของกับการคุมครอง
ผูบริโภคโดยตรง ทําใหไมไดตัง้งบประมาณของเทศบาลที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 
หนวยงานที่รับผิดชอบจึงไดรับการสนับสนุนนอยจากผูบริหาร  แมวาจะมีบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพ แตอัตรากําลังคนยงัไมเพียงพอทีจ่ะรับการถายโอนภารกิจไดทั้งหมด    
 จากการประเมนิโดยกลุมและสรุปผลการประเมินความพรอมดานโครงสรางและการ
จัดการภายใน สรุปไดวา เทศบาลสตูลนาจะมีความพรอมในการถายโอนภารกิจ โดยปจจยัสําคัญอยู
ที่ผูบริหารตองใหความสําคญั กําหนดเปนนโยบาย บรรจุในแผนของเทศบาล   จัดสรรคนเพิ่มและ
ตั้งงบประมาณบางสวนก็จะสามารถดําเนนิงานคุมครองผูบริโภคได  
 
2.ดานสงัคมและการเมือง  
  ปจจัยดานสังคมและการเมืองที่เอื้อตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคของ
เทศบาลเมืองสตูล ที่สําคัญไดแก ทีมบริหารเทศบาลมีความมั่นคงทางการเมืองสูง ไดรับการยอมรับ
จากประชาชน เทศบาลมีปฏิสัมพันธที่ดีกับหนวยราชการในจังหวัด ซ่ึงสวนใหญเปนการ
ประสานงานเพื่อการรวมทํางาน มีกลุม องคกร เครือขายที่รวมทํางานกับเทศบาลหลากหลาย ปจจัย
ที่ยังเปนขอออนของเทศบาลคือ ยังไมมีการทํางานรวมกับเครือขายภาคประชาสังคมที่ทํางานดาน
คุมครองผูบริโภคโดยตรง และมีปฏิสัมพันธกับสถาบันวิชาการนอยอันเนื่องมาจากจังหวดัสตูลมี
สถาบันวิชาการนอย 
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  จากการประเมนิโดยกลุมและสรุปผลการประเมินความพรอมดานสังคมและ
การเมือง สรุปไดวา เทศบาลมีฐานเสียงในชุมชนและมีปฏิสัมพันธกับองคกรเครือขายในชุมชนมาก
แตมีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมดานคุมครองผูบริโภคกับชุมชนและสถาบันวิชาการนอยหาก
เทศบาลจะดําเนินงานคุมครองผูบริโภคเทศบาลมีโอกาสที่จะใชฐานชุมชนเปนพลังทีจ่ะขับเคลื่อน
ได  ในดานวิชาการอาจจะตองประสานกบัสถาบันวิชาการในจังหวดัใกลเคียงใหมากขึ้น 
 
3. ดานระบบคุมครองผูบริโภค 
  ปจจัยดานดานระบบคุมครองผูบริโภคที่เอื้อตอการดําเนนิงานคุมครองผูบริโภค
ของเทศบาลเมืองสตูล ที่สําคัญไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหความสําคัญอยางสูงในเรื่องสิทธิ
ผูบริโภคการพิทักษสิทธิของผูบริโภค นอกจากนี้ยังใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตามแผนงาน
ของสสจ.สตูล ปจจัยทีย่ังเปนขอออนของเทศบาลคือ ดําเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน
ของสสจ.เปนหลักซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวดั แตไมมแีผนของเทศบาลที่จะพิทักษสิทธิผูบริโภคใน
พื้นที่ของเทศบาล 
  จากการประเมนิโดยกลุมและสรุปผลการประเมินความพรอมดานระบบคุมครอง
ผูบริโภค สรุปไดวา ระบบคุมครองผูบริโภคของเทศบาลขณะนีย้ังไมชัดเจน แมวาจะมกีาร
ดําเนินงานรวมกับสสจ.สตูล หากเทศบาลจะดําเนินงานตามภารกจิ จะตองกําหนดแผน กจิกรรม 
งบประมาณเปนลายลักษณอักษร โดยอาจจะเริ่มจากงานที่ทําหรือมีประสบการณอยูเดิมกอนโดยมี
สสจ. ทําหนาที่สนับสนุนทั้งการเปนพี่เล้ียง วิทยากร หรือ การสนับสนุนระบบขอมูล  
 

  จากกรอบภารกิจการถายโอนทั้ง 4 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับ
ความพรอมของเทศบาลเมืองสตูลและความพรอมภายนอกอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอม สรุปได
ดังนี ้
1. ภารกิจดานการผลิตสื่อ และเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพเทศบาล
เมืองสตูล สําหรับภารกิจนี้เทศบาลมีความพรอมในการเผยแพรประชาสัมพันธ เนื่องจากมีชองทาง
การประชาสัมพันธที่หลากหลาย มีบุคลากรที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธทั้งที่เปนบคุลากรในกอง
สาธารณสุขฯและบุคลากรในฝายประชาสมัพันธ  ขาดเพียงแตขอมูลขาวสารดานการคุมครอง
ผูบริโภคที่จะเผยแพรเพราะขอมูลจากสสจ.และสื่อจากอย.อาจไมเพยีงพอหรือสอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่เทศบาล อยางไรกต็ามเทศบาลสามารถประสานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและเครือขาย
ดานการคุมครองผูบริโภคจังหวัดสตูล ซ่ึงมีอยางนอย 13 หนวยงานทีด่ําเนินการที่เกีย่วของกับการ
ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ เขามาชวยหนุนเสริม ไดหากมกีารทํางานเปนเครือขายก็จะหนุนเสริมซึ่งกนั
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และกัน ทาํใหเทศบาลมศีักยภาพที่จะดําเนินการภารกิจนี้ได โดยไมตองเพิ่มงบประมาณและ
กําลังคนมากนกั 
 
2. ภารกิจดานการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคทั้งดานความรูในการบริโภค และเรยีกรองสิทธิอัน
ชอบธรรม อันเปนหลักการสําคัญของระบบคุมครองผูบริโภค สําหรับภารกิจนีเ้ทศบาลมีความ
พรอมที่จะดําเนินการได เนือ่งจากมีแกนนํา และ อาสาสมัครในชุมชนที่เปนฐานเสียงของเทศบาล
และยังมกีลุม อย.นอย ที่มกีจิกรรมอยางสม่ําเสมอ ภารกจินี้เปนงานหนักเนื่องจากมขีอมูลที่แสดงวา
ผูบริโภคสวนใหญยังไมทราบสิทธิ,ไมกลารองเรียน เทศบาลเมืองสตูลจึงตองทําความเขาใจในเรื่อง
สิทธิและการพิทักษสิทธิของผูบริโภค โดยอาจจะจดัรูปแบบกิจกรรมตามความถนดัของแตละกลุม
หรือใชรูปแบบกิจกรรมเดิมเชน อย.นอย เปนตน และควรจะตองพฒันาศักยภาพและเพิ่มบทบาท
ใหกับกลุมที่เขมแข็ง เชน กลุมอสม. ใหเปนอาสาสมัครคุมครองผูบริโภค ในอกีบทบาทหนึ่ง 
นอกจากนี้เทศบาลอาจจะตองประสานกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ เครือขายดานการ
คุมครองผูบริโภคจังหวัดสตลูที่ดําเนินงานดานนี้อยางนอย 7 หนวยงาน มาชวยเสรมิการทํางานใน
ภารกิจนี้รวมกบัเทศบาล 
 
3. ภารกิจดานการสรางและขยายเครือขายการมีสวนรวมในงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพของผูบริโภคในทองถ่ิน สําหรับภารกิจนี้เทศบาลมีความพรอมที่จะดําเนินการได เนื่องจากมี
เครือขายแกนนํา และ อาสาสมัครในชุมชนที่เปนฐานเสียงของเทศบาล นอกจากนี้ในจังหวัดสตูลยัง
มีเครือขายที่ทํางานดานคุมครองผูบริโภคที่เขมแข็ง ทั้งที่เปนองคกรสาธารณประโยชน ส่ือมวลชน 
ภาคประชาสังคม เทศบาลเมืองสตูลจะตองพยายามเชื่อมประสานเครือขายดังกลาวใหรวมกนั
ดําเนินงานโดยอาจจะสนับสนุนใหองคกรใดองคกรหนึง่ที่เขมแข็ง ทําหนาทีใ่นการประสานเคือ
ขายรวมกับเทศบาล 
 
4. ภารกิจดานการตรวจสอบ ควบคุม กํากบั ผลิตภัณฑ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง และ 
วัตถุอันตราย สําหรับภารกิจนี้เทศบาลมีความพรอมตามภารกิจของสสจ. เนื่องจากมกีารดําเนนิงาน
อยางเปนรูปธรรมอยูแลว และเจาหนาทีไ่ดรับการอบรม ไดรับการสนับสนุนจากสสจ.ทั้งอุปกรณ 
เครื่องมือ งบประมาณ และกําลังคนอยูบาง แตหากเทศบาลจะดําเนนิการมากกวากรอบภารกิจของ
สสจ. เทศบาลจะตองเพิ่มงบประมาณและอัตรากําลังคน และจะตองมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  
   



 111

     โดยสรุป  หากเทศบาลจะดําเนินการตามภารกิจที่รับถายโอนใหสําเร็จ จะตองใหความสําคัญ ใน
เร่ืองตอไปนี ้
1.ผูบริหารตองใหความสําคญั กําหนดเปนนโยบาย จัดสรรบุคลากรและงบประมาณบางสวนตาม
ความเหมาะสม 
2.จะตองใชฐานชุมชนเปนพลังที่จะขับเคลื่อนได สําหรับดานวชิาการอาจจะตองประสานกับ
สถาบันวิชาการในจังหวัดใกลเคียงใหมากขึ้น 
3.จะตองกําหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณเปนลายลักษณอักษรโดยอาจจะเริ่มจากงานที่
ทําหรือมีประสบการณอยูเดมิกอน โดยใหสสจ.สนับสนุนทั้งเปนพี่เล้ียง วิทยากร หรือ ขอมูล ใน
ระยะเบื้องตน 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรผลักดันใหองคกรหรือหนวยงานระดับทองถ่ินเขารวมเปนคณะอนุกรรมการ

คุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด เพราะคณะอนุกรรมการดังกลาวจะมีวาระประชุมในแตละปกําหนด
ไวชัดเจน ทําใหผูบริหารทราบประเด็นปญหาระดับจังหวัดในภาพรวม มีเวทีนําเสนอแลกเปลี่ยน 
และทําใหงายตอการประสานงาน  

2. เทศบาลควรตั้งคณะทํางานคุมครองผูบริโภคของเทศบาล โดยมีคนทํางานที่มาจาก
หนวยงาน เครือขายที่ทํางานดานคุมครองผูบริโภคจากภาคสวนตางๆ เขารวมเปนคณะทํางานดวย  
เพื่อสรางการมีสวนรวม และ เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูการเสริมพลังการ
ทํางานคุมครองผูบริโภคในพื้นที่  

3. เทศบาลเมืองสตูลอาจตองวางแผนเรื่องตําแหนงและอัตรากําลังของบุคลากรเพื่อ
รองรับการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมในอนาคต  อันนาจะทําใหการดําเนินการรองรับภารกิจ
ตางๆของกองสาธารณสุขมีความพรอมยิ่งขึ้น 

4. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเทศบาล ควรจะตองวางโครงสรางของ
ระบบการดําเนินงาน ระบบติดตาม  ระบบการประเมินผล  ดวยกัน เพื่อการทํางานในอนาคตจะได
ไมเกิดความซ้ําซอน และ เกิดชองวางในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 



 112

บรรณานุกรม 
 
กมลทิพย  แจมกระจาง. (2547). การศึกษาบทบาทและการดําเนินงานของเทศบาลในการคุมครอง
 ผูบริโภค. รายงานการวจิัย,วทิยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา. 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. (2546). การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น.  
 [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.thailocalgov.net/menu4.1.html (8 สิงหาคม 2551) 
ไกดอุบล.com. อย.ลงนามบันทึกขอตกลงการถายโอนภารกิจกับเทศบาลและมอบนโยบายใหราน
 ขายยาในจังหวัดอุบลราชธานี [ออนไลน] เขาถึงไดจากhttp://guideubon.com/index.php  
 (8 สิงหาคม 2551)  
ชูวงศ  ฉายะบตุร. (2539). การปกครองทองถิ่นไทย.  กรุงเทพฯ:โรงพิมพสวนทองถ่ิน ,กรมการปก
 ครอง, 23-298 
เทศบาลนครขอนแกน,สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม. KPI ระดับสํานัก :พันธกิจพัฒนา
 คุณภาพชวีิตและสิ่งแวดลอม [ออนไลน] เขาถึงไดจาก  
 http://www.kkmuni.go.th/dpt/Health/Vanda%20Site%201/Bokragon/KPISasuk.html (8 
 พฤศจิกายน 2551) 
เทศบาลนครเชียงใหม. แผนการดําเนินงานประจําปพ.ศ.2550 :ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
 http://www.cmcity.go.th/upfiles/plan/plan.pdf (8 พฤศจิกายน 2551) 
เทศบาลเมืองพัทยา. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม:โครงสรางหนวยงาน [ออนไลน] เขาถึง
 ไดจาก http://www.pattaya.go.th/app/thai/portal3/index.php?option=com_content&task 
 =view (8 พฤศจิกายน 2551) 
เทศบาลเมืองสตูล. แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2551-2553  [ออนไลน] เขาถึงไดจาก  
 http://www.stm.go.th/doc/data3.pdf (20 มกราคม 2552) 
เทศบาลเมืองสตูล. วิสัยทัศนและนโยบาย  [ออนไลน] เขาถึงไดจาก  
 http://www.stm.go.th/doc/ vision.php  (20 มีนาคม 2552) 
เทศบาลนครหาดใหญ. แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2549-2551) : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
 พื้นฐาน : แผนงานประจําป 51  [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
 http://www.hatyaicity.go.th/index.php?options=planyear (8 พฤศจิกายน 2551) 
ธานี กอบุญ. (2551).  สาระสําคัญการถายโอนสถานีอนามัยสูทองถิ่น(รอบแรก) วารสารกรม
 อนามัย,ฉบับเดือน ม.ค.-ก.พ. 51: 7-29 



 113

นุชนารถ คุณวรผาติ. (2544). ความพรอมของเทศบาลในการรับการถายโอนภารกจิการใหบริการ
 สาธารณสุขจากหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข :  ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลที่
 จัดตั้งขึ้นกอนป พ.ศ.2542 ในจังหวัดสมุทรปราการ ปญหาพิเศษ,หลักสูตรปริญญารัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชานโยบายสาธารณะ,มหาวิทยาลัยบูรพา 
นัทธมน ดานทอง. (2548). การศึกษาผลการดําเนนิงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
 ทองถิ่น(เทศบาล)ในชวงการถายโอนภารกจิในเขตจังหวดัชลบุรี ปญหาพเิศษ,หลักสูตร
 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ,สาขาวิชานโยบายสาธารณะ,มหาวิทยาลัยบูรพา  
เบญจมาศ วชัโรภาส. (2545). ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ในการใหบริการ
 อินเตอรเนตในจังหวัดชลบรีุ  ปญหาพิเศษ,หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร
 มหาบัณฑติ,สาขาวิชานโยบายสาธารณะ,มหาวิทยาลัยบูรพา  
บุญฤทธิ์  แดงรักษ. (2545). ทุนของชุมชนในการพัฒนาประชาคม ต.หัวถนน อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี
 ปญหาพิเศษ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ,สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป, 
 มหาวิทยาลัยบรูพา  
ปรีดา แตอารักษและคณะ. (2551). ทบทวนการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขใหแกองคกร
 ปกครองสวนทองถิ่นระหวางป2542-2550 [ออนไลน]เขาถึงไดจาก
 http://www.library.hsri.or.th/cgi-bin/websis?from=res1&show=1023&with=ปรีดา%20
 แตอารักษ(15 สิงหาคม 2551) 
พจนวรรณ  ตันติวัฒน. (2547). เมืองพทัยากับความพรอมดานบุคลากรในการรบัถายโอนภารกิจ
 การใหบริการสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข ปญหาพิเศษ,หลักสูตรรัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา 
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ:พิมพคร้ังที่ 1, พทุธศักราช 2546 
 สํานักพิมพนานมีบุคสพับลิเคชั่นส จํากัด,541,712 
พรเทพ ศิริวนารังสรรคและคณะ. (2541). บทบาทของเทศบาลตอการพัฒนางานสาธารณสุข
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
พีระ ตันติเศรณี. (2544). การกระจายอํานาจดานสาธารณสุข:ขอเสนอสําหรับประเทศไทย.
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข[ออนไลน]เขาถึงไดจาก http://www.library.hsri.or.th/cgi-
 bin/websis?from=res1&show=260&with=พีระ%20ตันติเศรณ(ี15 สิงหาคม 2551) 
ศักดิ์สิน กุลบุตรดี. (2551).  การศึกษาความพรอมของหัวหนาสถานีอนามัยตอการถายโอนงานดาน
 สุขภาพใหกับองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดศรีสะเกษ. [ออนไลน]เขาถึงไดจาก 
 http://siratana.com/report/report1212994944.doc เมื่อ 24 มกราคม 2552  



 114

สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี. อํานาจหนาที่ของเทศบาล. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
 http://www.udonthaniteam.net/news_show.php?id_group=0007 (8 พฤศจิกายน 2551) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล. (2551). การปฏิบัติการวางแผนการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
 ดานสุขภาพ ปงบประมาณ 2551 ,เอกสารประกอบการประชุม. 
ศุมล ศรีสุขวัฒนาและคณะ. (2546). การศึกษากฎหมายดานสาธารณสุขที่เปนอุปสรรคตอการ
 กระจายอํานาจและขอเสนอในการปรับปรงุกฎหมาย,  วารสารกรมอนามัย. ปที่ 26 ฉบับที่3 
 ก.ค.- ก.ย. 46 [ออนไลน] เขาถึงไดจากhttp://advisor.anamai.moph.go.th/263/26306.html 
 (15 มกราคม 2551) 
อัครพงษ  เวชยานนท. การคุมครองผูบริโภค,ศูนยคุมครองผูบริโภคจังหวัดโอซากาประเทศญี่ปุน
 [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://gotoknow.org/blog/akrapong/172110 และ 172112 
  (13 กันยายน 2551) 
Alan Norton. “International Handbook Of Local and Regional Government.” England: University 
 of Biemingham. 1994. 
  
 


