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ความสําเร็จในการบงัคับใช้กฎหมาย  : กรณีศึกษา การอนญุาตประกอบกิจการ 
สถานประกอบการจําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ในเทศบาลที่ได้รับรางวัลดีเด่น

เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิไลวรรณ  มาเจริญทรพัย์*  อโนทัย พูลสวัสดิ*์*  
วรฐักานต ์อัศวพรวิพธุ**   ศิริลักษณ์ ฤทธิไ์ธสง** 

บทคัดยอ่ 
 

โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสําเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการ
ดําเนินงานของภาคีเครือข่ายเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการจําหน่ายและสะสม
อาหาร และเป็นต้นแบบในการบังคับใช้กฎหมายให้กับเทศบาลอื่นๆ วิธีการศึกษาใช้การสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวนทั้งส้ิน 5 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสําเร็จของการอนุญาตธุรกิจประกอบกิจการจําหน่ายและ
สะสมอาหาร ของเทศบาล ได้แก่ ผู้บริหารมีผู้นําองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสิทธิภาพการ
บริหาร มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง องค์กรและเจา้หน้าที่ทีม่ีความรูแ้ละเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  มี
จิตสาธารณะ ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทํางานเพื่อพัฒนาเทศบาลของตน จนเกิดเป็นภาคี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง นอกจากน้ียังมีการให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าใจง่าย พร้อมกับ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และมีการขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมายจาก
ประชาชนด้วยกันเอง 

โครงการน้ีมีข้อเสนอแนะคือหน่วยงานด้านกฎหมายควรมีการผลักดันนิตินโยบายและการ
บังคับใช้กฎหมายจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิน่ กระตุ้นให้แต่ละท้องถิ่นดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน
และมีการประเมินซ้ําภายหลังการให้ความรู้ไปแล้วและเผยแพร่โครงการดังกล่าวลงสู่เทศบาลใน
จังหวัดต่างๆ เพื่อการพัฒนาขับเคล่ือน ไปพร้อมกันทั้งประเทศ  นําสู่เทศบาลน่าอยู่ระดับอาเซียน 
 
คําสําคัญ: ความสําเรจ็ในการบงัคับใชก้ฎหมาย  การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ 
             หน่ายอาหารและสะสมอาหาร  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขตบรกิารสุขภาพที่ 5  
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The success of law enforcement: a study of issuing licensing 
operation for food establishments in outstanding municipalities, 

Health Services District Area 5, Suphanburi Province 
Wilaiwan Machareonsup* Anothai Poolsawad**  

Waratthakarn Aussawapronwiput** Sirilak Ritthaisong ** 

Abstract 
This project aims to study law enforcement success; guidelines for networking of 

authorized agencies in the implementation of issuing licensing business operation for food 
establishments;  and being a role model for other municipalities in law enforcement. The 
study used in-depth interview with 5 health officials and those who were involved in law 
enforcement, in outstanding municipalities, Health Services District Area 5, in Suphanburi 
Province  

Results indicated that the success factors of issuing licensing for business 
operations and distribution of food, are having visionary municipal leaders, effective 
management, self-determination , organization and personnel with knowledge and 
understanding of the role and responsibilities , being altruistic, having unify efforts for their 
municipalities and leading to strong networking. Moreover, educating the public about the 
law by making it simple to understand, with open-minded for public opinions and leading 
to community driven law enforcement by the people themselves.  

Recommendation is that law enforcement agencies should advocate for legal 
policy and enforcement from central administration to local administration. Stimulating 
each local administration to work toward in the same direction and subsequently re-assess 
the knowledge and dissemination of such programs to other municipalities in the province, 
in order to move all the municipalities in the country to Asean level healthy municipality. 
 
Keywords: success factors of law enforcement, issuing licensing for food establishments  
               and food distribution,  Muang Suphanburi Municipality, Health Services  
               District Area 5 
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บทนํา  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่มอบอํานาจหน้าที่ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองประชาชนให้อยู่ใน สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 
อันเนื่องมาจากผลกระทบเก่ียวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร  เหตุรําคาญ 
การเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการตลาด 
การประกอบกจิการสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตพืน้ที่ของแต่ละทอ้งถิน่ ทั้งนี้ โดยมีการสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยจีาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในส่วนราชการต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และการออกคําส่ังทางปกครองของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทในการให้คําแนะนํา
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดนโยบายแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข การใช้กฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคณะนี้มีอธิบดีกรม
อนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ  กรมอนามัยจึงมีบทบาทสําคัญทั้งในฐานะ
เป็นกรมวิชาการและในการเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการสาธารณสุข นอกจากนี้ ยัง
กําหนดให้ผู้รับคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถอุทธรณ์คําส่ังต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้อีกด้วย  ทําให้กรมอนามัยจึงมีอีกบทบาทหน่ึงคือการรวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยคําอุทธรณ์ของรัฐมนตรอีีกด้วย 

ซึ่งจากตัวอย่าง การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการที่ผ่านมาประสบปัญหา
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ การจัดการ การให้อํานาจเอกชนเข้ามาผูกขาด การควบคุมราคา
ค่าบริการ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีกฎหมายที่ดีบังคับใช้ แต่ยังพบเห็นร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด 
หรือสถานประกอบการบางแห่ง ยังคงมีสภาพที่เป็นปัญหาอยู่เสมอ นั่นอาจเป็นเพราะการปฏิบัติตาม
กฎหมายยังไม่ครบถ้วนและจริงจัง ผู้ประกอบการบางคนยังฝ่าฝืน บางคนไม่ทราบว่ามีกฎหมายน้ี 
เจ้าพนักงานส่วนหนึ่งชอบอ้างว่ามีภารกิจมากจนดูแลไม่ทั่วถึง   ผู้ประกอบการหากไม่ขออนุญาตก็
ผิดกฎหมาย เจ้าพนักงานปล่อยปละละเลย โดยไม่มีเหตุสมควรก็มีความผิด ประชาชนก็เดือดร้อน
จากกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นส่ิงที่ควรจะดําเนินการร่วมกันคือ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ 
เอกชน ความให้ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ควรให้คําแนะนําการปฏิบัติให้
ถูกต้อง ส่วนประชาชนทั่วไปก็จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแล  

จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่าในเขตบริการสุขภาพที่  5 มีการจัดการเรื่องการ
อนุญาตประกอบกิจการที่เหมาะสม เช่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานประกอบการ
จําหน่ายและสะสมอาหาร สถานที่จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และสถานประกอบการแต่ง
ผม  เสริมสวย นํามาซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ  ผู้จัดทําจึงมีความสนใจทํา
โครงการ “ ความสําเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย :  กรณีศึกษา การอนุญาตประกอบกิจการในเขต
บริการสุขภาพที่ 5 ( ท้องถิ่นต้นแบบ ) ” เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆได้ศึกษาและนําไป
พัฒนาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานของตนต่อไป    
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โดยประเด็นที่ผู้จัดทําสนใจ คือ การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการจําหน่าย
และสะสมอาหารเน่ืองจากอาหารเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย 4 ที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิต หากมี
การจัดการและควบคุมที่ดีสามารถนํามาซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค ในทางกลับกันหากขาดการ
ควบคุมและการจัดการที่ดี ก็จะส่งผลอันตรายต่อภาวะสุขภาพของผู้บริโภค    เช่น โรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง  เป็นต้น  โดยมีสํานักงานกฎหมายของกรมอนามัยเขตเป็นผู้ให้
คําปรึกษา ได้วางแผนการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและ ประสานงานความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประชาชนและสถาบันต่างๆ ในด้านการดําเนินงานทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อที่จะรักษาและดํารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยรวม   
ทั้งให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา  

1. ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวัดสุพรรณบุร ี
2. วิเคราะห์ปจัจยัที่นําไปสู่ความสําเรจ็ในการบงัคับใชก้ฎหมาย และแนวทางการ

ดําเนนิงานของภาคีเครอืขา่ยเรือ่งการอนญุาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
จําหนา่ยและสะสมอาหาร  

3. ถอดบทเรยีน เพือ่เปน็ต้นแบบในการบงัคับใช้กฎหมาย และ การสร้างความเขม้แข็ง
ของภาคีเครือข่าย ในการพฒันา เทศบาลอื่นๆ 

วิธีการศกึษา 
การศึกษานีใ้ช้วธิีการวิจัยเชงิคุณภาพ ซึง่ แบง่ออกเป็น 2 ขั้นตอน 
1. การทบทวนเอกสาร โดยมุ่งศึกษาข้อมลูพื้นฐานของเทศบาลทีไ่ดร้ับรางวัลดเีดน่ในเขต

บรกิารสุขภาพที ่5 จงัหวดัสุพรรณบุร ี 
2. การลงพืน้ที่สํารวจและการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
1. เทศบาลที่ไดร้ับรางวัลดีเดน่ในเขตบรกิารสุขภาพที่ 5 จงัหวัดสุพรรณบุร ี
2. นายกเทศมนตรี ผู้อํานวยการ 
3. ประชาชนในทอ้งถิน่เขตเทศบาลที่ไดร้ับรางวัลดีเด่น 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากเอกสารและ

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมกลุ่ม เพื่อกําหนดแนวทางและคําถามในการสัมภาษณ์ 
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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4. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 
5. ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก 
6. วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ สรุปปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
7. นําเสนอโครงการ   

 
ผลการวิเคราะห ์
ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไป ขอ้มูลของเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  
พ.ศ. 2478 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2478 ซึ่ง
ออกตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญตัิจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ตั้งแต่จัดตั้งมาจนถึง
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1ได้มีการขยายเทศบาลเม่ือ พ.ศ. 
2498 และครั้งที่ 2 ได้มีการขยายเทศบาลเมื่อ พ.ศ. 2509  ปัจจุบันเทศบาลมีพื้นที่ประมาณ 9,013 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรประมาณ 27,000 คน เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีประกอบด้วยสภาเทศบาล (ทําหน้าที่สภานิติบัญญัติและนายกเทศมนตรี ทําหน้าที่ฝ่าย
บริหาร) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  18 คน โดยมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตามกําหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  4  ปี  สภาเทศบาลมีหน้าที่ออกฎหมายท้องถิ่น
ที่เรียกว่าเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในเขตเทศบาล  และมีหน้าที่ควบคุมกิจการงาน
ของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดจะทําการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ด้วยกันเอง เพื่อให้ทําหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลหน่ึงคนและเป็นรองประธานสภา
เทศบาลอีกหนึ่งคน 

2. นายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารราชการของเทศบาล   มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี  
นายกเทศมนตรีมีอาํนาจแตง่ตัง้บุคคลซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเททศบาล เป็นรองนายกเทศมนตรี

เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเทศบาลได้ไม่ได้เกิน สามคน และอาจแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษา
และเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน สามคน นายกเทศมนตรีจะเป็นผู้กําหนดนโยบายและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจาํ เรียกว่า พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ซึ่งในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจํานั้น มีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้า มีรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ เป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจํา 

ข้อมูลทั่วไปการออกใบอนุญาตสถานประกอบการจําหน่ายและสะสมอาหาร 
 หนังสือรบัรองการแจ้ง 
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  สะสมอาหาร      179   แห่ง 
  จําหน่ายอาหาร    6,359  แห่ง 
 ใบอนุญาต 
  สะสมอาหาร           16  แห่ง 
  จําหน่ายอาหาร         24  แห่ง 
          จํานวนเงินที่มาชําระค่าธรรมเนียมรายปี       
  หนังสือรับรองการแจ้ง 

สะสมอาหาร   58,400  บาท  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
  จําหน่ายอาหาร   70,200  บาท  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 ใบอนุญาต 
  สะสมอาหาร   39,500  บาท  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
  จําหนา่ยอาหาร   69,000  บาท  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
ส่วนที ่ 2 ปัจจยัการบริหารองค์กร 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้แบ่งส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
5. กองวิชาการและแผนงาน 
6. กองการศึกษา 
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

จากส่วนราชการทัง้   8 ส่วน ดงักล่าว ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการขอและออก
ใบอนุญาต คือ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ซึง่ภารกจิหนา้ที่ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
มีหน้าทีใ่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันโรคติดตอ่ การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ
อนามยัของประชาชน  รวมทัง้การจัดการดา้นสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและการใหบ้รกิารด้าน
สาธารณสุข   

บทบาทอํานาจหน้าทีข่องเทศบาล มีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหลายฉบับ  เช่น พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ. 2496  พระราชบัญญตัิกาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให้แก ่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542   

จากการลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ทําให้คณะผู้ทํางานได้ข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น 
แนวคิดของผู้นํา โครงสร้างขององค์กร วิสัยทัศน์ขององค์กร ตลอดจนกลยุทธ์การดําเนินงานเกี่ยวกับ
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การขอและออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการจําหน่ายและสะสมอาหาร ซึ่งนํามาสู่การวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ทําให้ทราบว่าองค์กรดังกล่าว (เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี) มี
จุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร นอกจากนี้ในการดําเนินงานในด้านต่างๆย่อมก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย หาก
เกิดผลดีก็จะทาํให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรืน่ สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลดียิ่งขึน้กว่าเดิม 
แต่ถ้าหากเกิดผลเสียหรือผลกระทบต่างๆ องค์กรก็จะต้องนํามาวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหา เพื่อ
จะนํามาซึ่งแนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอ้งให้เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละองค์กร เพราะแต่ละองค์กรจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งองค์ประกอบขององค์กร 
ประกอบด้วย  

1. ด้านวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย  ในการก่อตั้งองค์การขึ้นมา  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

2. ด้านโครงสร้างการจัดแบ่งหน่วยงานภายใน  โดยอาศัยหลักการกําหนดอํานาจหน้าที่  การ
แบ่งงานกันทําตามความชํานาญเพาะอย่าง  และการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  อันจะเป็น
หนทางนําไปสู่การร่วมมือประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. กระบวนการปฏิบัติงาน  หมายถึง  แบบอย่างหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่กําหนดขึ้น
ไว้อย่างมีแบบแผน  เพื่อให้ทุกคนในองค์การใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

4. บุคคล  องค์การต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก  โดยกําหนดหน้าที่ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายภายใต้โครงสร้างที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
ดังนั้น การจะได้มาซึ่งความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง  องค์ประกอบต่างๆ จะต้อง

ประสานกันอย่างลงตัว   อย่างเช่นองค์กรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งคณะผู้จัดทําได้นําหลักการ
ของ SWOT analysis และ7S Framework  มาเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์  ดังนี้ 

จากการรวบรวมข้อมูลขององค์กรและนํามาวิเคราะห์ SWOT Analysis และจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ พบว่า เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีการจัดการองค์กรลักษณะดังนี้ 

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strength) 
1. ผู้นําองค์กรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
2. จิตสาธารณะ แต่ละองค์กรและบุคคลรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
3. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. แต่ละองค์กรมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทํางานจนเกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่

เข้มแข็ง 
จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weaknesses) 

1. ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ 
2. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

โอกาสที่จะดําเนินการได้ (Opportunities) 
1. เครือข่ายมีศักย์ภาพทําให้งานสําเร็จง่ายขึ้น 
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2. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ 
3. แผนพัฒนาในการลดค่าธรรมเนียม 
4. บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
อุปสรรค ข้อจํากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององค์การ  (Threats) 

1. การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 
2. ผู้ประกอบการขาดความรู้ 
3. งบประมาณในการดําเนินงานน้อย 
ในการประเมินองค์การ คณะผู้ศึกษาได้นําหลักการ McKinney 7-S Framework มาเป็น

แนวทางการวิเคราะห์ประกอบดว้ยปจัจยัดงันี้  
1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะ

ช่วยให้ผู้บริหารตอบคําถามที่ สําคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน 
พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้รับบริการของเรา  

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีเป้าหมายในการดําเนินงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โดยมีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรประสบผลสําเร็จ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” 

2. โครงสร้างองค์การ (Structure)  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีกระบวนการในการแบ่ง
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน และแต่ละฝ่ายรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และได้รับการ
สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง นํามาสู่การจัดองค์กรที่ดี  การจัดองค์กร
ที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้
บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงมีผู้นําองค์กรที่เข้มแข็ง 
มองเห็นโอกาสในการพัฒนา  

3. ระบบการปฏิบัติงาน (System)   ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กําหนดไว้นอกจากการ จัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการทํางาน 
(Working System) ก็มีความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) 
ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) 
ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation)  

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการทํางานอย่างเป็นระบบ มีระบบการปฏิบัติงานที่เข้าใจง่าย  
การส่ือสารในองค์กรเป็นอย่างมีระบบ  รวมถึงสารสนเทศในการจัดการข้อมูลที่ง่ายต่อการสืบค้น มี
การประเมินผลในรูปของคณะกรรมการทําให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

4. บุคลากร (Staff)   ทรัพยากร มนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงานของ
องค์กร องค์กรจะประสบความสําเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
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  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องที่ ต้องการที่จะพัฒนาหน่วยงานของตนเองรวมถึงบ้าน
เกิดของตนเองให้เจริญก้าวหน้า  แต่ละคนรู้ขอบเขตและหน้าที่ของตนเอง  สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ไม่เกี่ยงงาน ร่วมมือกันทําให้ประสบผลสําเร็จ 

5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)   ทักษะ ในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลใน
องค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) 
เป็นทักษะที่จะทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่
รับผิดชอบเช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรม
เพิ่มเติม ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) นั้น
อาจเป็นความสามารถที่ทําให้พนักงานนั้นๆโดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้งสองอย่างควบคู่กัน 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะเห็นความสําคัญด้านทักษะและความรู้ของบุคลากร โดยแต่ละ
ฝ่ายจะได้รับการอบรมเพ่ิมทกัษะให้ความรู้เฉพาะด้าน และได้รับการพัฒนาความสามารถไปพรอ้มกนั   

6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)   แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึง ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้นําของ
องค์กรจะมีบทบาทที่สําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้นําที่ประสบความสําเร็จจะต้อง
วางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทาง
จรรยาบรรณให้เกิดขึ้น 

ผู้นําขององค์กรมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร มีการวางแผนด้านโครงสร้าง
ร่วมกัน นําไปสู่ความเป็นเลิศ  ผู้นําขององค์กรจะลงมือปฏิบัติร่วมกับบุคลากรและผู้ประกอบการใน
พื้นที่ ซึ่งทําให้ได้รับทราบปัญหาที่และแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม นําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน  

7. ค่านิยมร่วม (Shared values)   ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกของ
องค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐาน ของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหาร
ภายในองค์กร  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีค่านิยมและความเชื่อร่วมกัน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ 
 
3. การถอดบทเรียนการดําเนินงาน 

การดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณ มีการนําหลักทฤษฎี สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขามาใช้
การดําเนินงานด้านการขอและออกใบอนุญาตประกอบกิจการจําหน่ายและสะสมอาหาร ซึ่ง ศ.เกียรติ
คุณ นพ.ประเวศ วะสี ต้นตํารับหลักการ “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” แนะนําว่า การจะเปล่ียนแปลง
ส่ิงที่ยากต้องดําเนินการ 3 เรื่องไปพร้อม ๆ กัน คือ การสร้างความรู้ การนําความรู้ไปเคล่ือนไหว
สังคม ขณะเดียวกันเชื่อมโยงความรู้และการเคล่ือนไหวสังคม ไปกับการดําเนินการทางการเมืองเพื่อ
เคล่ือนในเชิงระบบเชิงกติกาสังคม (กฎหมาย) หรือเชิงโครงสร้าง จะเห็นว่าพลังที่ต้องใช้มีทั้งอํานาจ
รัฐ อํานาจสังคมและอํานาจของความรู้ 
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จากต้นแบบของสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขาดังกล่าว เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงได้ประยุกต์
ทฤษฎีให้เข้ากับบริบทของเทศบาล ดังนี้  

รูปแบบการดําเนินงานดังกล่าว ทําให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการขับเคล่ือนทางกฎหมาย
อย่างยั่งยืน  คือ มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  คือ ภาคประชาชน/ ผู้ประกอบการ  
ภาคราชการ และเทศบาล  ดังนี้  

ภาคประชาชน/ ผู้ประกอบการ  มีการจัดตั้งชมรมและสมาคม   ได้แก่  ชมรมแผงลอย  
ชมรมร้านอาหาร  ชมรมตลาดนัด  ชมรมตลาดสด 
        เจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข ได้แก่    

1. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนว่า
กฎหมายคืออะไรจัดอบรมกิจกรรมต่างๆตรวจร่างกายและออกเอกสารผู้ประกอบการ 

2.  เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี   มีหน้าที่หลัก  4 ด้าน คือ  ด้าน
กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านอาชีวอนามัยอาหาร  และด้านสนับสนุนให้ความรู้ทาง
วิชาการ อบรมเรื่องการออกข้อกําหนดท้องถิ่น 

3. เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  มีหน้าที่จัดทีมงานแต่ละ รพ.สต. 
ตรวจสอบสถานประกอบการ   จัดโครงการมหกรรมอาหาร  clean food good teats 
และหาร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการ 

4. เจ้าหน้าที่เทศบาล  เช่น นิติกร  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    มีหน้าที่
สํารวจพื้นที่ ร้านประกอบการต่างๆก่อนต่อใบประกอบอนุญาตจัดเวทีคณะกรรมการ ภาคี
เครือข่ายพิจารณาสถานประกอบการออกใบอนุญาตช่วยจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
เช่น ทําที่ดักควัน  ดักไขมันให้ถูกลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
รูปภาพ รูปแบบการดาํเนนิงาน 

 

การให้ความรู้ประชาชน  
และผู้ประกอบการ 

การประชาสัมพันธ์และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

เทศบัญญัติตามกฎหมาย
การสาธารณสุข 
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ส่วนที่ 3 การขอและออกใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการจําหน่ายอาหารและ
สถานประกอบการสะสมอาหาร 
การดําเนินการขอและออกใบอนุญาต กรณียื่นคําขอใบอนุญาต  มีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารรับคําขออนุญาตประกอบกิจการ (แบบคําขอรับ
ใบอนุญาต) 

2. มีการตรวจสอบเอกสารที่ผู้ประกอบการยื่นโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าเอกสารครบหรือไม่ มี
ส่วนใดต้องแก้ไข ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  15 วันนับจากวันที่ได้รับคําขอ 

3. ตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ  โดยในการตรวจสุขลักษณะจะต้อง ลงพื้นที่ตรวจ
สุขลักษณะตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐาน  

4. นําข้อมูลที่ได้ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาต 
5. คณะกรรมการพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  หรือควรมีการปรับปรุงแก้ไขส่วนใด ทาง

คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ประกอบการ และเมื่อมีการแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ถือว่า
เห็นชอบสามารถออกใบอนุญาตได้ 

การดําเนินการขอและออกใบอนุญาต   กรณีผู้ประกอบกิจการขอต่อใบอนุญาต มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ทีมผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 

เก็บภาพเป็นหลักฐาน ก่อน  1 เดือน และนําเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
2. เมื่อผู้ประกอบกิจการมาขอต่อใบอนุญาต  ก็สามารถออกใบอนุญาตได้ 

 
การดาํเนนิการขอและออกหนังสือรับรองการแจ้ง กรณียื่นคําขอหนังสือรับรองการแจง้มีขั้นตอน 
ดังน้ี 

1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารรับคําขออนญุาตประกอบกิจการ (แบบคําขอแจง้ ) 
2. มีการตรวจสอบเอกสารที่ผู้ประกอบการยืน่โดยเจา้หน้าที่เทศบาลว่าเอกสารครบหรือไม่มี

ส่วนใดตอ้งแกไ้ข ทัง้นี้ต้องไม่เกนิ  7  วันนับจากวันที่ได้รับคําขอ 
3. ตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ  โดยในการตรวจสุขลักษณะจะตอ้ง ลงพืน้ทีต่รวจ

สุขลักษณะตามแบบทีก่ระทรวงสาธารณสุขกําหนดและมกีารถ่ายรูปเป็นหลักฐาน  
4. นําข้อมลูที่ได้ เสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาต 
5. คณะกรรมการพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  หรือควรมีการปรับปรุงแก้ไขส่วนใด ทาง

คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ประกอบการ และเมื่อมีการแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ถือว่า
เห็นชอบสามารถออกหนังสือรับรองการแจ้งได้ 

การดําเนินการขอและออกหนังสือรับรองการแจ้ง กรณีผู้ประกอบกิจการขอต่อใบอนุญาต มีขั้นตอน 
ดังน้ี 

1. ทีมผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 
เก็บภาพเป็นหลักฐาน ก่อน  1 เดือน และนําเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
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2. เมื่อผู้ประกอบกิจการมาขอต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ก็สามารถออก
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งได้เลย 

 
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และการแกไ้ขปัญหา 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดในช่วงแรกของการดําเนินงาน  

วิธีการแก้ไข โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรมนอกสถานที่ และนําอรความรู้มาถ่ายทอด
ให้กับบุคคลอื่นในองค์กร พร้อมกับ ได้รับความร่วมมือในการศึกษาข้อมูลความรู้จาก
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เทศบัญญตัิที่ล้าหลัง ไม่ทนัตอ่สถานการณ์บ้านเมือง  
วิธีการแก้ไข  มกีารยกร่างเทศบัญญัตขิึ้นใหม ่เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์บา้นเมือง 
ตั้งแตพ่.ศ. 2537 - 2542   และมีการแก้ไขเทศบัญญัติ อกีครัง้ พ.ศ. 2556 

3. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ไมรู่้เรื่องกฎหมาย ไมเ่ห็นความสําคัญ ของการขอ
ใบอนุญาต 

วิธีการแก้ไข  มกีารจดัตัง้ชมรม หรอืสมาคมผู้ประกอบกจิการขึน้ และให้ความรู้โดย
การส่ือสารผ่านทางหวัหนา้ชมรม นอกจากนี้ยงัมีการเขยีนคอลัมน์ลงในวารสารของ
ชมรมในหวัขอ้ “กฎหมายน่ารกัน่ารู”้ นอกจากนี้ยังมกีารสร้างกระแสเชิญชวนให้
ประชาชนสนใจเข้าอบรมความรูใ้นการขออนุญาตประกอบกิจการเพื่อใหป้ระชาชน
เห็นความสําคัญในการขออนญุาต 

4. ประชาชนไม่เข้าใจว่าเทศบาลมหีน้าทีอ่ะไร และจะเข้าไปดําเนนิการอะไร  
วิธีการแก้ไข  อธิบายให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องเทศบาล และให้
ประชาชนทราบว่าเหตุที่เรามาดําเนินการตรงส่วนนี้ เพื่อตวัของประชนเองทีจ่ะได้มี
ชุมชนที่ น่าอยู่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการเพือ่ขับเคล่ือนการบังคับใชก้ฎหมาย 

1. หน่วยงานด้านกฎหมาย  ควรมีการผลักดันนโยบาย การบังคับใช้กฎหมายจาก
ส่วนกลางไปสู่ทอ้งทอ้งถิ่น เพือ่เป็นการกระตุน้ให้แต่ละทอ้งถิน่เห็นความสําคัญ และมี
การดาํเนนิงานไปในแนวทางเดยีวกัน พร้อมทัง้มกีารประเมินซ้าํภายหลังการให้ความรู้
ไปแล้ว 

2. เน้นการมีส่วนรว่มของทกุภาคส่วน  เช่น ประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
เอกชน ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ รวมถึงนกัวิชาการดา้นสาธารณสุข 

3. มีการเผยแพรโ่ครงการดงักล่าวลงสู่เทศบาลเมืองในจงัหวดัต่างๆ เพื่อการพัฒนา
ขับเคล่ือน ไปพร้อมกันทัง้ประเทศ  นําสู่เทศบาลน่าอยูร่ะดบัอาเซียน 
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ความสําเร็จในการบังคับใชก้ฎหมาย 
1. สุขาภิบาลอาหารเร่ืองของการออกใบอนุญาต 

 กฎหมายการสาธารณสุขออกมาตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2535 สมัยกอ่นศูนย์อนามัยที ่ 2 ราชบรุี 
(ปัจจุบันเป็นศูนย์อนามัยที ่4) มาทําโครงการนําร่อง (เล่า background ประมาณป ี2537 เริ่มเข้ามา
ทําโครงการ ตอนนั้นทางเทศบาล ยังไม่ค่อยรูเ้รือ่งกฎหมาย รู้แค่เรื่องกวาดถนน จัดการขยะ ระบาย
น้ําฯ เริม่จากทางหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั และทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช เข้ามา
ประสานงานในฐานะหน่วยงานสาธารณสุขที่รบัผิดชอบพื้นที่ แต่ตอนน้ันยงัไม่รูจ้ะตอบยงัไงเพราะยงั
ไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการจดัการเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  เราแค่ปฏิบัติงานตามปัญหาทอ้งถิ่น แต่ใน
บทบาทของเราตามทีก่ฎหมายสาธารณสุขที่เขยีนไว้เป็นเรื่องใหม่  ทอ้งถิน่เองนอ้ยมากทีจ่ะรูเ้รือ่ง
กฎหมาย   เราจงึได้ลองเปดิใจทํางานว่าเป็นภาระหรอืปัญหาของเราหรอืไม ่ และเราเองมีบทบาท
หน้าทีใ่นเรื่องน้ีอย่างไร   

โดยจุดเริม่ต้นของความคิด เรามีมุมมองในการกระตุ้นแนวคิดวา่ “ ถ้าเรายังไม่เริ่มทําก็ยงั
ไม่ได้นับ 1 สักท ี”   จึงได้เริ่มมีการประชุมรว่มกันที่จะทําโครงการ โดยเริ่มจากการแกก้ฎหมายของ
เทศบาลที่ล้าหลังซึง่ออกมาตั้งแต่พ.ศ. 2528 เสนอตอ่ผู้บรหิาร(นายกเทศบาล) โดยมี อ.เฉลิมชาต ิ
ได้มาอธิบายว่าเราจะใช้มาตรการกฎหมายในการดําเนินงานในดา้นกบัผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร 
ร้านอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาล และจะใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างไร ให้เป็นขัน้ตอน มี
ความนุม่นวล เพื่อใหเ้กดิผลที่ชดัเจนและได้รบัความร่วมมือ ดงันั้นจงึไดใ้ห้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่ม
ในการยกร่างกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ มีการส่งจดหมายแจ้งเตอืน มกีารตักเตอืน  จนสุดท้าย
หากประชาชนไม่ให้ความรว่มมอืจงึจะถงึขัน้ดําเนินการ เปรยีบเทียบปรบั หรอืจบักุม  เป็นต้น 

เมื่อทุกฝ่ายเห็นชอบ  จึงดําเนินการยกรา่งกฎหมายของเทศบาล โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เช่น สสจ. สสอ.  ตํารวจ  ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร  ตัวแทนร้านแผงลอย ฯ  เข้ามาประชุม
ร่วมกัน จนแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2542 จึงได้เริ่มใช้  กระบวนการใช้ คือ เราลงพื้นที่ทําการ
สํารวจร้านอาหารแผงลอยเกือบทั้งหมด ส่ิงที่เราได้เป็นคําถามกลับมามีหลายเร่ือง ทั้งในแง่ของ
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการไม่เข้าใจว่าท้องถิ่นมีหน้าที่อะไร   ทําไมเขาจะต้องทําตาม หรือ
ต้องมาเสียค่าธรรมเนียม บางคนพูดว่า “ฉันทํามาไม่เห็นมีใครตายสักคน” ดังนั้น เราจึงได้มีการจัด
อบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย โดยเชิญผู้ประกอบการท้ังหมดทุกระดับมาประชุม ผ่าน
ตัวกลางคือให้ทางชมรม หรือสมาคมเป็นผู้เชิญ มีการแบ่งรอบการประชุม 1 รอบใช้เวลาประมาณ  3 
ชั่วโมง เดือนละ 2 รอบ เนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย เน้นเรื่องสุขลักษณะตามที่กฎกระทรวง
กําหนด โดยรอบแรกมีผู้มาประชุมประมาณ 26 คน มีการเลือกชมรมขึ้นมาเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น 
และให้ทั้ง 26 เป็นแกนนํา จากน้ันในการประชุมรอบถัดไปเนื่องจากรอบแรกมีผู้เข้าร่วมน้อยทาง
เทศบาลจึงใช้มาตรการหากใครไม่มาอบรมทางเทศบาลจะระงับการออกใบอนุญาต จึงเกิดเป็นกระแส 
จึงมีเข้าร่วมประชุมมากขึ้น รวมทั้งปี ผู้เข้าร่วมประมาณ 700 คน ทําให้ประชาชนมีความรู้มากข้ึน 
ความคิดเปล่ียน ตัวเราเองเข้าร่วมอบรม ความคิดของเราเกิดขึ้นว่า  “ ทําอย่างไรให้กฎหมายน่ารัก ” 
(วาทะของอ.เฉลิมชาติ)  เราเองจึงเกิดแนวคิดเขียนวารสารเป็นคอลัมน์  “ กฎหมายน่ารู้น่ารัก ” เพื่อ
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เผยแพร่ในวารสารของชมรมร้านอาหาร แผงลอย โดยแนวคิดในการเขียนคือ  พยายามสื่อว่า คนที่
ปฏิบัติดี   ย่อมทําได้โดยไม่ถูกรบกวน แล้วก็จะส่งเสริมให้คุณเป็นที่ยอมรับ และในส่วนของกลุ่มที่ไม่
ยอมปฏิบัติเราก็ชี้ให้เขาเห็นถึงว่าถ้าไม่ทําอันตรายก็จะเกิดกับตัวคุณนั่น เพราะส่ิงที่เราเป็นการยก
มาตรฐานของคุณตามที่กระทรวงกําหนด  หากปฏิบัติได้ตามน้ันคุณก็จะผ่านกฎเกณฑ์เรื่องการ
ยกระดับมาตรฐานได้โดยง่าย  
 จากน้ันเมื่อการอบรมเสรจ็ส้ิน เราได้มกีารรวีิว และเกบ็ตกทุกปี เนื่องจาก มีผู้ประกอบการ 
หรอืลูกจ้างรายใหม่ตลอด จนถงึปัจจุบันยงัดําเนนิการอยู่  
 ขั้นตอนการบังคับใชก้ฎหมายในการออกใบอนุญาต    หากใครไม่นําบัตรสีชมพมูา จะตอ้ง
เข้าอบรมกอ่น และมีการพัฒนาต่อ โดยในชว่งนั้น ทางศูนยอ์นามัยที ่4 ราชบรุไีด้ติดต่อเขา้มา  มกีาร
คิดทําโครงการตน้แบบ  เรือ่งการพัฒนาการใชก้ฎหมายสาธารณสุขต้นแบบ   โดยทางศูนย์กฎหมาย 
เขยีนโครงการ  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นผู้ร่วม และทางเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการ  ซึง่ไดม้ีการ
เสนอความคิด คือให้มกีารตัง้คณะกรรมการในส่วนของการพิจารณาอนุญาต และรับรองการแจ้ง
กิจการตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าสามารถทําได้หรือไม่ ผู้ร่วมทําโครงการมี
ความคิด เห็นดว้ย จงึได้มกีารตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาจํานวน 12 ท่าน ในภาคชมุชน ได้แก ่
ประธานชมรม นายกสมาคมแผงลอย จําหน่ายอาหาร รา้นอาหาร ตลาด ในส่วนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ไดแ้ก่   เจ้าหนา้ทีจ่ากโรงพยาบาล  สสอ. และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเช่น นิติกร เจา้หน้าที่
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น โดยออกเป็นประกาศเทศบาลรองรับ คําส่ังทอ้งถิ่นรองรบั 
นอกจากนี้ยงัมีการพัฒนาคนของเทศบาลให้มีความรู้และมขีอบเขตของกฎหมายรับรองโดยการอบรม
ใหเ้ป็น “ ผู้ซึ่ง ”  ที่เทศบาลท้องถิน่แตง่ตัง้ และออกบตัรให้ โดยผู้ซึง่ มีหนา้ที่ลงไปตรวจในพื้นที ่
ถ่ายรูป และเก็บขอ้มลูประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการโดยมีผอ.เป็นประธาน การประชุม
เริ่มจากการนาํเสนอเป็นเรือ่งๆที่ไปตรวจ และใหท้ี่ประชุมพจิารณาว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ 
ในชว่งแรกมีการแก้ไขเยอะ การนําเสนอขอ้มูลยงัขาดตกบาส่วน บางครัง้เวลาไม่พอ แตก่็ค่อยๆปรบั 
จน ในที่สุด การตรวจเรามีการลงพื้นที่กอ่นทีจ่ะมกีารขอต่อใบอนญุาต แล้วเข้าที่ประชุมพิจารณา 
เนื่องจากบางครัง้ตอ้งมีการแก้ไขและพัฒนา ส่วนตวัเจ้าหน้าทีทุ่กคนรูว้ิธกีาร รู้วา่ตอ้งเก็บข้อมูล
ถ่ายรูป จุดไหนบ้างเป็นตน้ โดยการพิจารณาการออกใบอนุญาตคณะกรรมการจะประชุมเดอืนละ 2 
ครั้ง  

กรณีทีค่ณะกรรมการมีความคิดเห็นวา่ รา้นใดทีไ่ม่ผ่าน คณะกรรมการก็จะใหไ้ปแก้ไข โดย
เจ้าหน้าที่ไดใ้ห้ความรู้ พรอ้มกับมีทีมงานลงพื้นที่ไปชว่ย เช่น การทําบอ่ดกัไขมัน ที่ดดูควนั เป็นต้น 

ผลที่ไดจ้ากกระบวนการน้ีทําใหเ้กดิการพัฒนาอย่างมาก คือ  
1. โปรง่ใส   
2. สามารถตรวจสอบได้  
3. ประชาชนได้เห็นร้านดีๆและทําให้ประชาชนและเจา้หนา้ทีไ่ด้เรียนรูก้ฎหมายไปพร้อมๆ

กัน  
4. เป็นการเช่ือมโยงระหว่างทอ้งถิ่น และผู้ประกอบการ  
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 ปัจจุบันผู้เป็นประธานชมรม นายกสมาคม มคีวามรู ้ สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขลักษณะแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ จากประสบการณ์ การได้เข้าประชมุ หรืออบรมที่ตา่งๆ 
 

2. สาธารณสขุจังหวดัมีส่วนชว่ยในการขับเคลื่อนการพจิารณาอนุญาต และรับรองการ
แจง้กจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 อย่างไร 

 ส่วนใหญจ่ะให้ความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่องกฎหมาย การประสานงาน การให้ความรู้สู่
ท้องถิน่ และขับเคล่ือนในการออกขอ้กําหนดทอ้งถิ่นโดยการติดตามและสนบัสนุน 

 
3. ทางสาธารณสุขอําเภอมีสว่นชว่ยในการขบัเคลือ่นการพจิารณาอนุญาต และรับรอง

การแจง้กจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างไร 
 มีการร่วมส่งเจ้าหน้าทีใ่นการลงตรวจพ้ืนที่  
 
4. โรงพยาบาลมีสว่นชว่ยในการขบัเคลือ่นการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจง้

กิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อยา่งไร 
 มีมาตรการลดราคา สําหรับการตรวจสุขภาพลง 50% เพื่อเชญิชวนให้ผู้ประกอบมาตรวจ

สุขภาพเพือ่ขอใบรับรองแพทย์ซึง่เปน็เอกสารสําคัญประกอบ การขออนุญาต  
 
5. แนวทางการพัฒนาสู่ความยัง่ยืน 
 มีการอบรม พฒันาความรูใ้ห้กบั ผู้ประกอบการทกุรายอย่างต่อเนือ่ง เพราะความรู้นั้นมี

การพฒันาอยู่ตลอดเวลา เมือ่ผู้ประกอบกิจการมาขออนุญาต หรอืขอตอ่ใบอนญุาต จะตอ้งไดร้ับการ
อบรมความรู้กอ่นโดยผู้ที่ไดร้ับการอบรมแล้วจะได้รับ เกยีรติบตัร เพื่อนาํไปยืนเป็นเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต 

มีการทําโครงการ Clean food & Good taste ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้
กิจกรรมสําคัญตา่งๆทีท่างจังหวดัจัดขึ้น เช่น มหกรรมอาหาร การแข่งขันฟุตบอล หรอืการจดังานใน
ห้างโรบิสัน  กิจกรรมเหล่านี้ผู้ทีส่นใจเข้าร่วม ตอ้งมขีอ้แม ้3 ประการคือ   

 1.จะตอ้งมีใบอนุญาต  
 2.ได้รับปา้ย clean food & Good taste  
 3.จะตอ้งเป็นสมาชิกของชมรมอาหาร ชมรมแผงลอย ชมรมตลาดนัด หรือชมรมตลาดสด 

 
6. ปัจจยัทีท่ําให้เจา้หน้าทีฝ่่ายต่างๆ สามารถประสานงานกัน ทาํงานร่วมกันได้อยา่งกลมเกลียว 
 แต่ละคนรูบ้ทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้ว่าจะจดัการปญัหาอย่างไร รูว้่าจะไปขอความรู้ ขอ้มูล
วิชาการจากทีใ่ดเพ่ือนาํมาแก้ปญัหา การมีความสัมพนัธท์ี่ดตี่อกนั  ความเป็นกันเองในการ
ประสานงาน ความพร้อมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน คือ ทํางานตามเป้าหมายให้สําเร็จ ทํารว่มกนั 
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อย่างกลมกลืน จุดประสงค์ เพื่อความสําเรจ็ สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา จากส่วนราชการ ทอ้งถิ่น 
ประชาชน และชมรมผู้ประกอบการณ ์เพือ่ไปสู่ความสําเร็จ  
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