
  
บทที ่4 

 
ผลการศึกษาวจิัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งเป็น  4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลบริบทของพื้นท่ีและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

รูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
1.1 สถานการณ์ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคของพื้นท่ี 
1.2 ทุนทางสังคมของพื้นท่ี (Social capital) 
1.3 ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ี 
1.4 การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผา่นมา 

ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลจากการจดักิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม (Participatory Activities) 
2.1 การจดัสมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ (Smart Consumer Assembly)  
2.2 การจัดลงนามในบันทึกความร่วมมือร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการพฒันา

ระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
2.3 การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค

ร่วมกบัคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัทอ้งถ่ิน และศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ส่วนท่ี 3  รูปแบบปัจจุบนัของการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนท่ี 4  การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เร่ือง 

รูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลบริบทของพืน้ที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบ
องค์การ  อสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1 สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคของพืน้ที ่
ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของเทศบาลตาํบล

ปริก  องค์การบริหารส่วนตาํบลควนรู และองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม โดยผูว้ิจยัได้แบ่ง
ประเภทของสถานการณ์ผูบ้ริโภคซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  1) ปัญหา
เกี่ยวกับอาหารและยา  2 ) ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปและการรับบริการ  3) ปัญหาเกี่ยวกับ
สัญญาไม่เป็นธรรม และ 4) ปัญหาเกี่ยวกับระบบกลไกด้านคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดแสดงตาม
ตารางท่ี  4.1 

1) ปัญหาเกีย่วกบัอาหารและยา ไดแ้ก่  ปัญหาการปนเป้ือนของสารเคมีทางเกษตรใน
ผกั ผลไม้ (อบต. ควนรู มีความกังวลมากในประเด็นดังกล่าว สืบเน่ืองจากการมีเกษตรกรจาก
ภายนอกพื้นท่ี เขา้มาเช่าท่ีดินเพื่อเพาะปลูกผกัซ่ึงใชส้ารเคมีทางการเกษตรเป็นจาํนวนมากเพื่อส่งไป
จาํหน่ายให้กับผูบ้ริโภคในอาํเภอหาดใหญ่ ตลอดจนจงัหวดัใกล้เคียง) ปัญหาความสะอาดของ
ร้านอาหาร แผงลอย และอาหารพร้อมบริโภค  ปัญหาการไม่มีฉลากและฉลากไม่ถูกตอ้งของอาหาร 
ปัญหาการมีสารสเตียรอดตใ์นยาสมุนไพรแผนโบราณ 

2) ปัญหาเกี่ยวกับใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปและการรับบริการ ได้แก่ ปัญหาการจาํหน่าย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่มีคุณภาพจากประเทศจีน ตลอดจนปัญหาสินคา้ดอ้ยคุณภาพ หรือสินคา้มือสอง
ด้อยคุณภาพปัญหาการใช้เคร่ืองสําอางท่ีมีสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อใบหน้าผูบ้ริโภค ปัญหาการ
จาํหน่ายภาชนะจาน ชามไม่มีคุณภาพ  

ส่วนปัญหาจากการใช้บริการ  ได้แก่ ปัญหาการไม่มีคุณภาพของรถโดยสาร
สาธารณะ ปัญหาการมีขอ้ความสั้ น (SMS) รบกวน และการโทรศพัท์มาหลอกลวงจากขบวนการ
มิจฉาชีพ 

3) ปัญหาเกีย่วกบัสัญญาไม่เป็นธรรม  ไดแ้ก่ ปัญหาการไม่ปฏิบติัตามกรมธรรมข์อง
ผูแ้ทนขายประกนัชีวิต ปัญหาการไม่ปิดป้ายแสดงราคา ปัญหาการโกงตาชัง่ของแม่คา้ในตลาดสด
และตลาดนดั ปัญหาการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 107 บาทกรณี ชาํระค่าไฟฟ้าล่าชา้ 

4) ปัญหาเกีย่วกบัระบบกลไกด้านคุ้มครองผู้บริโภค ไดแ้ก่ ปัญหาการไม่รู้จกัช่องทาง
ร้องเรียน ปัญหาการขาดความตระหนกัเร่ืองสิทธิตอนเองในฐานะผูบ้ริโภค ปัญหาการขาดทกัษะใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาการขาดความสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
คุม้ครองผูบ้ริโภค  ปัญหาการขาดระบบรับเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
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ผูใ้ห้ข้อมูลจากทั้งสามแห่ง ได้ให้ขอ้มูลสอดคล้องกนัเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหา
ผูบ้ริโภคทั้งสามพื้นท่ี  พบว่า มีแนวโน้มความรุนแรงจะมากข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เอาเปรียบเก่ียวกบัสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม ความวติกกงัวลเร่ืองการปนเป้ือนของอาหารท่ีบริโภค 

 
ตารางที ่4.1  แสดงสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที ่
 

สถานการณ์
ปัญหา 

ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก 

1.ปัญหาเกีย่วกบั
อาหารและยา 

  ผกั ผลไม ้มียาฆ่าแมลง
ตกคา้งท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อ
สุขภาพ 
  อาหารสาํเร็จรูปไม่มีฉลาก 
และเคร่ืองหมาย อย.  
  ยาสมุนไพรแผนโบราณท่ีมี 
     สารสเตียรอยด์ 

  หมูใส่สารเร่งเน้ือแดง 
  แกงถุงไม่มีสะอาด 
  ขา้วสารถุงมีการ
ปนเป้ือนยา    ฆ่าแมลง 
  มีฟาร์มปลูกผกัใช้
สารเคมีเพื่อส่งขายใน
หาดใหญ่ 
 

  อาหารสดไม่มีคุณภาพ 
และสะอาด 
  ความสะอาดของ
ร้านอาหารและแผงลอย
จาํหน่ายอาหาร 
 

2.ปัญหาเกีย่วกบั
การใช้ผลติภัณฑ์
และการรับ
บริการ 
 

  เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารท่ีเป็น 
    อนัตรายต่อใบหนา้ 
  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไม่มีคุณภาพ
จากประเทศจีน 
  เคร่ืองนวดและเคร่ืองไล่ยงุ  
   หลอกลวง 
  จาํหน่ายภาชนะจาน ชาม ไม่
มีคุณภาพ 
  จาํหน่ายจกัรยานปลอม 

  เคร่ืองสาํอางมีสารท่ี    
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ใบหนา้ 
  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
หลอกลวงไม่มีคุณภาพ 
  รถโดยสารสาธารณะ
ขบัข่ีไม่ปลอดภยั 
  ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ
ปลอม 
  สินคา้มือสองและ
สินคา้จากจีนเขา้มาขายเร่
ในพื้นท่ี 

  เคร่ืองสาํอางมีสารหา้ม
ใชจ้าํหน่ายในพื้นท่ี 
  โทรศพัทมื์อถือมี
ขอ้ความ (SMS) รบกวน 
  มีโทรศพัทห์ลอกลวง
ของกลุ่มมิจฉาชีพ 
  คุณภาพการใหบ้ริการ
ของสถานีตาํรวจในพื้นท่ี 
  คุณภาพการใหบ้ริการ
ของรถโดยสารสาธารณะ 
  แชมพปูลอมไม่มี
คุณภาพ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

สถานการณ์
ปัญหา 

ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก 

3.ปัญหาเกีย่วกบั
สัญญาไม่เป็น
ธรรม 

  การโกงตาชัง่แม่คา้ตามตลาด
สดและตลาดนดัเร่ 
  การไม่ปิดป้ายราคาสินคา้ 
  ประกนัชีวติไม่ทาํตาม
เง่ือนไข ของกรมธรรม์ 
  สัญญาบา้นเอ้ืออาทรของการ 
    เคหะแห่งชาติไม่เป็นธรรม 

  การโกงตาชัง่ของแม่คา้ 
  การไม่ปิดป้ายราคา
สินคา้ 
  สัญญาประกนัชีวิตไม่
ทาํตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม ์
 

  ถูกเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 107 บาท เม่ือ 
ผดินดัชาํระค่าไฟฟ้า 
 

4.ปัญหาด้าน
ระบบกลไก        
ด้าน คบ. 

  ผูบ้ริโภคไม่ทราบช่องทาง 
    ร้องเรียน 
  ผูบ้ริโภคไม่ตระหนกัถึงสิทธิ 
  ผูบ้ริโภคขาดการรวมกลุ่ม 
  ผูบ้ริโภคขาดแหล่งขอ้มูล
ทางวชิาการดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

  ผูบ้ริโภคไม่ทราบ
ช่องทางร้องเรียนปัญหา
ผูบ้ริโภค 
  ผูบ้ริโภคไม่ตระหนกั
ถึงสิทธิ 
  ขาดระบบ/กลไกเฝ้า
ระวงัระบบเตือนภยัและ
ระบบร้องเรียนในพื้นท่ี 

  ผูบ้ริโภคยงัขาดความรู้
เร่ืองสิทธิผูบ้ริโภคและ
บทบาทของงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
  ผูบ้ริโภคไม่ตระหนกั
ถึงสิทธิตนเอง 

 
  ผูบ้ริโภคขาดทกัษะการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

  

 
 

1.2 ทุนทางสังคมของพืน้ที ่
ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีเป้าหมายประกอบดว้ย 1) เวบ็ไซต์ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรูและเทศบาลตาํบลปริก 2) เอกสาร
ถอดบทเรียน Healthy Planet: สุขคดีท่องเท่ียวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ กรณี ปริก 3) เพื่อให้เห็นลกัษณะ
พื้นฐานปรากฏผล ดงัน้ี 

 



 

71 

1.2.1 ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เป็น อบต. ขนาดเล็ก ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกของอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ห่างจากท่ีทาํการอาํเภอหาดใหญ่ประมาณ 21 
กิโลเมตร  ถือเป็นพื้นท่ีตน้แบบดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินของจงัหวดัสงขลา หลายดา้น เพราะโครงการ
เก่ียวกบัการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินร่วมกบัหลายหน่วยงาน  อาทิเช่น พลงังานจงัหวดั กรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์พลงังาน กรมส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ินมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
เป็นตน้ 

ปัจจุบนัมี นายสินทพ อินทรัตน์ ดาํรงตาํแหน่งเป็น นายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล และถือเป็นผูท่ี้มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นคนหนุ่ม จบปริญญาโท เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง
ในระดบัจงัหวดั ภาคใตแ้ละระดบัประเทศ ไม่เนน้การสร้างความสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงทั้งชาวบา้นใน
พื้นท่ีเพียงเท่านั้น แต่ยกประเด็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นายก อบต. และคณะบริหาร อบต.
ทุกแห่ง เก่ียวกบัการพฒันาชุมชนท่ีมิได้มุ่งเน้นท่ีการใช้อาํนาจและการจดัสรรผลประโยชน์เพียง
อยา่งเดียว 

อบต.ท่าขา้ม มีผลงานโดดเด่น  เร่ืองการออมทรัพยส์ะสมทุนโดยชาวบา้นเอง 
ทั้งตาํบลมีเงินมากกวา่ 85 ลา้นบาท บางหมู่บา้นมีถึง 35 ลา้นบาท มีชมรมท่าขา้มใจดี ดูแลคนพิการ
ทุกประเภท มีชมรมผูสู้งอายุ 1,500 คนดูแลกนัแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในลกัษณะคนท่าขา้มไม่ทอดทิ้ง
กัน และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาํปีเวทีรับฟังสุขทุกข์ สายด่วนสุขภาพ 
มหกรรมสุขภาวะตาํบล กองร้อย อส.สํารอง ออกกาํลงักายทุกเดือน สมุนไพร ปุ๋ยชีวภาพ นํ้ าด่ืม
สมุนไพร ผกัปลอดสารพิษ ศูนยสุ์ขภาพตาํบล 3 ตาํบลทาํงานร่วมกนัระหวา่ง เทศบาลตาํบลนํ้ านอ้ย  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งใหญ่ 

มีสภาวัฒนธรรมเมือง ใช้เป็น เวทีมีส่วนร่วมและจดัทาํแผนร่วมกนัในเวลา
ตอนคํ่า เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีขอบเมือง  ชาวบา้นบางส่วนมีอาชีพรับจา้ง กิจกรรมดา้นสุขภาวะทั้งหมด 
ดาํเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพร่างกาย ท่ีชาวบา้นเป็นโรคเร้ือรัง ปวดเม่ือย สุขภาพจิตใจของ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการท่ีมีความเครียดและขาดความอบอุ่นให้ไดรั้บการดูแลซ่ึงกนัและกนั สุขภาพสังคมท่ี
มีปัญหายาเสพติด สุราในหมู่วยัรุ่นและวยัทาํงาน สุขภาพทางปัญญาท่ีขาดผูน้าํในตาํบล 

มี 8 หมู่บา้น งบประมาณ เพียงแค่ปีละ 15 ล้านบาท มีสถานีอนามยั 1 แห่ง 
ศูนยเ์ด็ก 4 แห่ง วดั 6 แห่ง มสัยิด 1 แห่ง มีสภาวฒันธรรมเช่ือมร้อยการอยู่ร่วมกนัของสองศาสนา
โดยไม่ขดัแยง้กนั 

อบต. ยงัเป็นความหวงัและสร้างผลงานดีเพื่อชาวบ้าน/พื้นท่ีได้ ถ้า อบต. 
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัทาํความดีทาํประโยชน์ดว้ยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและกระจาย
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อาํนาจสู่ ชุมชน ไม่ใช่ขอเพียงแค่ให้การบริหารส่วนกลางและภูมิภาคกระจายอาํนาจให้กบัตวั อบต. 
เองเท่านั้น แต่ อบต. ตอ้งกระจายอาํนาจไปถึงกลุ่ม/องคก์รชาวบา้นท่ีแทจ้ริงดว้ย 

1.2.2 ต าบลควนรู อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็น อบต.ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอหาดใหญ่ ประมาณ 30 กิโลเมตร นบัเป็น
พื้นท่ีตน้แบบดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินอีกแห่งของจงัหวดัสงขลา มีเน้ือท่ีประมาณ 24,394  ไร่  หรือ 
44.13 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะจากสภาตาํบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลควรรู  เม่ือ
วนัท่ี  29  มีนาคม  พ.ศ. 2539  มีทั้งหมด  9  หมู่บา้น  อาชีพหลกัคือ การทาํนา ทาํสวนยาง  รองลงมา
คือ เล้ียงสัตว ์  ท่ีค่อนขา้งนิยมคือ การเล้ียงววัชนและเล้ียงไก่  เป็ด  แพะ  และเล้ียงปลา การปลูก
พืชผกั รูปแบบเกษตรผสมผสาน  

องค์การบริหารส่วนตาํบลควนรู  ปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาจากอดีตเขา้สู่ยุค          
ต่อยุค   จนถึงปัจจุบนั  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  คือ นายถัน่  จุลนวล  และนาย           
ศกัด์ิชยั  พลูผล  ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลักาํนนัดีเด่น  ปี 2550  และบุคคลท่ีสําคญัในการจดัทาํแผนแม่บท
ชุมชนคือ คุณอคัรชยั ทศกูล  (อดีตผูน้าํนกัศึกษายุคเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516) เป็นประธานแผน
แม่บทชุมชนตาํบลควรรูและเป็นประธานเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนจงัหวดัสงขลา       

องค์การบริหารส่วนตาํบลควนรู  เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ล้มลุก ล้มเหลว 
ขดัแยง้ แตกแยก แบ่งฝ่ายกนัมาแลว้มากมายในอดีตเช่น การเลือกตั้งในทุกระดบัจะมีการแข่งขนัและ
ต่อสู้กนัอยา่งรุนแรงไม่แพใ้นท่ีอ่ืนๆ แมก้ระทัง่ในเครือญาติกนั  

ในปี 2544 เกิดจุดเปล่ียนท่ีสําคญั คือ หลายฝ่ายเร่ิมวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนมากมายหลายดา้น เกิดประสบการณ์ท่ีสั่งสมหลายอยา่ง วา่ท่ีผา่นมาลว้นแลว้แพท้ั้งสองฝ่าย 
คือฝ่ายชนะ และฝ่ายท่ีแพ ้มีการจุดประกายวิพากษบ์นเวทีต่างๆ จนเกิดเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสําคญั 
คือ การมีผูน้าํท่ีดี มีลกัษณะผูน้าํท่ีดี มีการคดัสรรผูน้าํในแต่ละระดบัโดยผ่านกระบวนการจากวง
ต่างๆ ทั้งวงคุยธรรมดา และบนเวทีแบบมีส่วนร่วม เช่นจาก พระสงฆ์ ครู ผูน้าํชุมชน ชาวบา้นท่ี
สํานึกสาธารณะรักถ่ินฐาน สร้างโอกาสให้ทุกๆ คน เขา้มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่ิงสําคญัท่ีตอ้งมี
ใหค้รบ คือ บา้น วดั โรงเรียน และส่วนราชการ  โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตาํบลควนรู มีพฒันาการด้านรูปแบบการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยโดยแทจ้ริง กลไกหลกัของการขบัเคล่ือน คือ การจดัตั้งสภาองค์กรชุมชน
ทอ้งถ่ินตาํบลควนรู ซ่ึงประกอบดว้ยการคดัสรรผูน้าํมาจากชุมชนของทุกคนหมู่บา้นละ 5 คน รวม
เป็น  45 คน ทาํหนา้ท่ีจดัฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน มอบหมายภารกิจแต่ละคณะฯ  โดยการศึกษาดูงาน
ของผูน้าํชุมชนตาํบลควนรู  และกลุ่มองคก์รต่างๆ ไดอ้อกไปศึกษาเรียนรู้ยงันอกพื้นท่ีของตนเองทั้ง
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ภายนอกและภายในมาอยา่งมากมาย เก็บเก่ียวประสบการณ์โดยตรงจากหมู่บา้นและตาํบล ตน้แบบ
อยา่งตาํบลไมเ้รียง อาํเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช   

องค์การบริหารส่วนตาํบลควนรู มีแหล่งทุนพื้นท่ีรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์
จาํนวน 13  กลุ่ม  เงินทุนหมุนเวยีนกวา่ 120 ลา้นบาทจนพฒันาสู่การเป็นสถาบนัการเงินชุมชนตาํบล
ควนรู นอกจากน้ียงัมีองค์กรทางการศึกษา องคก์รสตรี  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น          
(อ.ส.ม.) องค์กรศาสนาและศิลปวฒันธรรม องคก์รผูน้าํ องค์กรเยาวชน องค์กรส่ือ  องค์กรเกษตร
อินทรีย ์ องค์กรแม่บา้น  และองคก์รอาชีพ  ในส่วนของสภาองค์กรชุมชนมีการบริหารจดัระบบ
โครงสร้างการบริหารสภาและมีคณะกรรมการปฏิบติัภารกิจร่วมกนัทุกดา้น  มีการจดัประชุมทุก
วนัท่ี 20 ของเดือน สรุปบทเรียน ถอดบทเรียน ทบทวน กาํหนดทิศทาง และแนวทางการจดัทาํ
แผนพฒันาครบทุกดา้นเป็นยทุธศาสตร์สาํคญัของชุมชนตาํบลควนรู 

โครงการท่ีดําเนินการอยู่กว่า 17โครงการ เช่น โครงการคนดีศรีควนรู
โครงการจดัตั้งสถานีวิทยุชุมชน (ซ่ึงได้รับความนิยมมากท่ีสุดคล่ืนหน่ึงของจงัหวดัสงขลาและ
ใกล้เคียง คือ คล่ืน 101.00 MHz  มีนักจดัรายการวิทยุมากถึง 76 คน) โครงการพิพิธภณัฑ์
ตาํบล โครงการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสัญจร เป็นตน้  ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ท่ีสําคญัของตาํบล 
เช่น ขา้วซ้อมมือ จกัรสาน เย็บผา้ ดอกไมจ้นัทน์ นํ้ าพริกสมุนไพร  ขนมไทย  กลุ่มเล้ียงโคขุน           
เล้ียงจระเข ้ ขนมป้ันสิบ  ผลิตภณัฑ์จากกาบมะพร้าว โดยได้รับงบประมาณจากการทาํแผน
ชุมชน  โครงการขอรับงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู  และส่วนราชการภายนอก
ดว้ย 

ผลสัมฤทธ์ิและความพึง พอใจท่ีสามารถแกปั้ญหาไดข้องผูม้ารับบริการและผู ้
มาเยอืนจนกระทัง่ไดรั้บ รางวลัเชิดชูเกียรติมากมาย เช่น รางวลัชนะเลิศตาํบลพฒันาดีเด่น  ประจาํปี 
2546 และปีก่อนเช่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจาํปี 2540 ปี 2541 
ตลอดจนชนะเลิศการจดัการเลือกตั้งองคก์รบริหารส่วนตาํบลเรียบร้อยท่ีสุด เม่ือปี 2547 และรางวลั
อ่ืนๆ อีก  ทั้งในดา้นปัจเจกบุคคล และโดยชุมชน 

1.2.3 ต าบลปริก  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา เป็นตาํบลขนาดเล็ก อยูท่างตอนใต้
ของอาํเภอหาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิช) ซ่ึงเป็นถนนสายยุทธศาสตร์จาก
อาํเภอหาดใหญ่ผ่านเขตเทศบาลตาํบลปริก มุ่งหน้าไปยงัอาํเภอสะเดา มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมดว้ยพืชพรรณ มีประวติัศาสตร์ยาวนาน มีพื้นท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย 
เทศบาลปริกถูกยกฐานะจากสุขาภิบาลปริกเม่ือ พ.ศ. 2542  ผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลปริกเร่ิมวาง
นโยบายการบริหารจดัการท่ีตอ้งการเนน้คนเป็นจุดศูนยก์ลางของการพฒันา เร่งขยายนโยบายการ
พฒันาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับประชาชนทุกกลุ่มในเทศบาลตาํบลปริก  ทางผูบ้ริหารของ
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ทอ้งถ่ินจึงเร่ิมจากการทาํความเขา้ใจและหาทุนทางสังคมของตาํบลปริกท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย แต่
มีอุปสรรคคือข้อจาํกัดด้านงบประมาณ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการทาํงาน แต่ต้อง ดังนั้ น ทาง
เทศบาลตาํบลปริกจึงประสานกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ซ่ึงเป็นเครือข่ายวิชาการระดบัพื้นท่ี 
เขา้มาร่วมกนัศึกษาปัญหาของชุมชน  

การพฒันาชุมชนของเทศบาลเร่ิมตน้จดัเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
เพื่อคน้หาปัญหา ตลอดจนความตอ้งการพฒันาชุมชน เทศบาลไดน้าํขอ้มูลท่ีไดรั้บมากาํหนดเป็น
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อการพฒันาชุมชน 

ผลงานเด่นท่ีถือว่า สร้างช่ือเสียงให้กบัเทศบาลตาํบลปริก คือ การแก้ปัญหา
ขยะภายในชุมชน เน่ืองจากในพื้นท่ีมีขยะเป็นจาํนวนมาก เช่น เศษกระดาษ พลาสติก และเศษวสัดุ
เหลือใช้ต่างๆ จนได้รับรางวลัลูกโลกสีเขียว เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกจาํนวนมาก  

เพื่อให้จากการศึกษาเก่ียวกบัทุนทางสังคม (Social capitals) ของพื้นท่ี แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ประกอบดว้ย  

1) ทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  
2) ทุนดา้นวฒันธรรมประเพณี วถีิการดาํเนินชีวติ และประวติัศาสตร์  
3) ทุนดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นวตักรรม  
4) ทุนดา้นระบบเศรษฐกิจ และ 
5) ทุนดา้นกลุ่ม คน เครือข่ายในพื้นท่ี   
จากการศึกษาวิจยั พบวา่ แต่ละแห่งมีทุนทางสังคมแต่ละประเภทเป็นจาํนวน

มาก ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2   แสดง ขอ้มูลทุนทางสังคมดา้นทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณี  ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา นวตักรรมทอ้งถ่ินและระบบเศรษฐกิจ
ท่ีเอ้ือต่อการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ประเภททุนทางสังคม ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก 
1. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  เป็นสงัคมเกษตรกรรม ประกอบดว้ยทาํสวน
ยางพารา ทาํนา แต่ รับจา้งทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและมีการขยายตวัของเมือง หมู่บา้น
จดัสรรเขา้มาตั้งในพ้ืนท่ี 
 
 
 
  
 
  อยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองหาดใหญ่ (6 กม.) ไม่อยู่
บนเสน้ทางสญัจรสายหลกั แต่สามารถเดินทางเขา้
ตวัเมืองหาดใหญ่ไดภ้ายในเวลา 10 นาที 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํสวนยาง  
(ใชปุ๋้ยเคมี)  ทาํนาและปลูกผกัแบบปลอดสารพิษ 
 

  เป็นสงัคมแบบเกษตรกรรม  ทาํสวน
ยางพารา และทาํนา แต่ มีการทาํการปศุ
สตัวแ์บบคู่สญัญา (Contact Farming) และ
การเขา้มาเช่าท่ีของเกษตรกรจากนอกพ้ืนท่ี 
เพ่ือปลูกผกัแบบใชส้ารเคมี ก่อนส่งออกไป
จาํหน่ายยงั จ.นครศรีธรรมราชและ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 
การรับจา้งในโรงงานอตุสาหกรรม 
 
   ห่างจากตวัเมืองหาดใหญ่ 30 กม.ไม่
อยูบ่นเสน้ทางสญัจรหลกั 
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํ
สวนยาง ทาํนาและปลูกผกั 

   เป็นสงัคมเกษตรกรรม แต่มีการ
รับจา้งทาํงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราตั้งในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
  มีพ้ืนท่ีติดกบัชายแดนประเทศเพ่ือน
บา้น ทาํเลท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางสญัจรหลกั
ระหวา่ง อาํเภอหาดใหญ่และประเทศเพ่ือน
บา้น 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
สวนยาง(ใชปุ๋้ยเคมี) ทาํสวนผลไมล้องกอง 
เป็นผลไมข้ึ้นช่ือมาก 
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 ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ประเภททุนทางสังคม ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก 
2. วฒันธรรม ประเพณี           
วถิีชีวติ 
 

  มีลกัษณะเป็นเครือญาติเดียวกนั ทาํใหเ้กิด
ความรู้สึกเป็นพ่ีนอ้งกนั  แตเ่ร่ิมการจดัตั้งโครงการ
หมู่บา้น จดัสรร มีคนจากภายนอกมาอยูใ่นพ้ืนท่ีมาก
ข้ึน (ชุมชนเคหะ)  
 
  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ และบางส่วนนบัถือ
ศาสนาอิสลาม    
 
 
 
  ดาํรงชีวติแบบเกษตรกรรม แต่คนรุ่นใหม่ออกไป
เรียนและทาํงานนอกพ้ืนท่ี   จึงรับวฒันธรรมแบบ
บริโภคนิยมเขา้มา เช่น ความตอ้งการผิวขาว ,การขาย
ตรง  อาหารเสริม   
 
  พ้ืนท่ีตั้งอยูใ่กลต้วัเมืองหาดใหญ่  สามารถเขา้ไป
ซ้ือหาสินคา้อุปโภคบริโภคไดง่้าย เช่น โทรศพัท ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้ 

 มีลกัษณะเป็นเครือญาติเดียวกนั ส่งทาํให้
เกิดความรู้สึกเป็นพ่ีนอ้งกนั 
 
 
 
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธท่ีเคร่งครัด
ศาสนา ยดึมัน่ในประเพณีแบบดั้งเดิม 
 
 
 
ดาํรงชีวติแบบเกษตรกรรม แตค่นรุ่นใหม่
ทาํงานนอกพ้ืนท่ี อาทิเช่น ตวัเมืองหาดใหญ่ 
เน่ืองจากอยูไ่กลหาดใหญ่เพียง 30 กม.  
 
 
 มีสินคา้อุปโภคบริโภคจากภายนอกมา
จาํหน่ายในพ้ืนท่ี เช่น  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จานชาม
จากจีน ประกนัชีวติ เป็นตน้ 

 มีลกัษณะเป็นเครือญาติทาํใหเ้กิด
ความรู้สึกเป็นพ่ีนอ้งกนั แต่มีแรงงานต่าง
ดา้วเขา้มาอยูอ่าศยัแฝงในพ้ืนท่ี  
 
 
 ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามและ
ดาํเนินชีวติตามวถีิมุสลิมแบบสงบสนัติสุข 
แมมี้ความความเช่ือทางศาสนาท่ีแตกต่าง
กนั  
 
 ดาํรงชีวติแบบเกษตรกรรมและรับจา้ง
ในโรงงานอุตสาหกรรม มีแรงงานพม่า 
กมัพชูา และลาว เขา้มาอยูรั่บจา้ง ตลอดจน
เขา้มารับจา้งกรีดยางเป็นจาํนวนมาก 
 
 อยูติ่ดชายแดนประเทศเพ่ือนบา้นมี
สินคา้หนีภาษีจากประเทศเพื่อนบา้นมา
จาํหน่าย   
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ประเภททุนทางสังคม ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก 
3.  นวตักรรม 
 

  มีแหล่งเรียนรู้หลายประเภทในชุมชน เพื่อให้
ศึกษาดูงานของหน่วยงานรัฐภายในและนอกพ้ืนท่ี 
เช่น 
- แปลงสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
- พลงังานทดแทน  
- ระบบสุขภาพผูสู้งอาย ุ
- ระบบสุขภาพผูพ้ิการ 
 
 มีกิจกรรมเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในนาม “ตาํบล 23 เกลอ” 

   มีแหล่งเรียนรู้หลายประเภทในชุมชน 
เพ่ือใหศึ้กษาดูงานของหน่วยงานรัฐภายในและ
นอกพ้ืนท่ี เช่น 
-แปลงสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
-วสิาหกิจชุมชน  
-ระบบประชาธิปไตย(การเลือกตั้งแบบ
สมานฉนัท)์ สภาองคก์รชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
 
 
  มีกิจกรรมเก่ียวกบัการสร้างเครือข่าย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในนาม “ตาํบล 23 
เกลอ” 

   มีแหล่งเรียนรู้หลายประเภทในชุมชน 
เพ่ือใหศึ้กษาดูงานของหน่วยงานรัฐภายใน
และนอกพ้ืนท่ี เช่น 
-การจดัการขยะถงัศูนย ์ 
-พลงังานทดแทน  
-ศูนยพ์ทิกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคเทศบาลตาํบล
ปริก  
 
 
   มีกิจกรรมเก่ียวกบัการสร้างเครือข่าย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในนาม 
“ตาํบล 23 เกลอ”และกิจกรรมใตส้นัติสุข 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ประเภททุนทางสังคม ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก 
4.  เศรษฐกจิ   ประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา ราคายางสูง 

ประชาชนมีรายไดสู้งข้ึนดว้ย  แต่ก็มีการออมไวใ้ชใ้น
ยามจาํเป็น ไม่เนน้ความฟุ่ มเฟือย  
 
  ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เช่น ปลูกผกัปลอด
สารพิษ การแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร (มนั
สาํปะหลงัทอดเสน้ฝอย ) เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ นํ้ ายา
ลา้งจาน เป็นตน้ ร้านคา้ชุมชนในบริเวณ หมู่ท่ี 1  
  
 
 แหล่งเงิน:กองทุนสุขภาพถว้นหนา้   กองทุนสจัจะ
ออมทรัพย ์
 

  ประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา ราคายาง
สูง ประชาชนมีรายไดสู้งข้ึนดว้ย  แต่ก็มีการ
ออมไวใ้ชใ้นยามจาํเป็น ไม่เนน้ความฟุ่ มเฟือย 
 
  ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เช่น ปลูกผกัปลอด
สารพิษ การแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร
(นํ้ าพริก เคร่ืองแกง)   นํ้ ายาลา้งจาน เป็นตน้ 
 
 
 
  แหล่งเงิน :กองทุนสุขภาพถว้นหนา้   
กองทุนสจัจะออมทรัพย ์

  ประกอบอาชีพสวนยาง ราคายางสูง 
ประชาชนมีรายไดสู้งข้ึนดว้ย   
 
 
  ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เช่น ปลูกผกั
ปลอดสารพิษ การแปรรูปผลิตภณัฑท์าง
การเกษตรเคร่ืองแกง (นํ้ าพริก เคร่ืองแกง)       
สร้างหา้งคา้ปลีกขา้มชาติ (ระหวา่งการ
ชะลอ) 
 
  แหล่งเงิน : กองทุนสุขภาพถว้นหนา้ 
กองทุนสจัจะออมทรัพย ์
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ผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัทุนทางสังคมท่ีมีผลต่อระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค พบวา่ 
1) ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ  พบว่า พื้นท่ีทั้งสามแห่ง   ยงัมีความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงส่งผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงดาํเนินชีวิต
ดว้ยการ ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่คือ ทาํสวนยาง ทาํนา การปลูกผกั และสวน
ผลไม ้เป็นตน้ 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมมีผลต่อระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค 
เพราะการดํารงชีวิตท่ีเน้นความพอเพียงของประชาชน ย่อมมีผลต่อรูปแบบของวิถีชีวิตของ
ประชาชนเนน้ความเรียบง่าย  และไม่เนน้การบริโภคนิยม 

แต่อย่างไรก็ตามทั้งสามพื้นท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงของบริบทแวดลอ้มภายในชุมชน 
ประกอบดว้ย  

1.1) ต าบลท่าข้าม มีแรงงานต่างดา้วเขา้มาอยูอ่าศยัและทาํงานในพื้นท่ี การจดัตั้ง
หมู่บา้นการเคหะชุมชนสงขลาและโครงการบา้นจดัสรร มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเขา้มาตั้ง 

1.2) ต าบลควนรู มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยและทาํงานในพื้นท่ี การมี
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและแปรรูปยางพารา  

1.3) ต าบลปริก มีแรงงานต่างด้าวเขา้มาอยู่อาศยัและทาํงานในพื้นท่ี มีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และโครงการจะจดัตั้งหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ในพื้นท่ี 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ยอ่มส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของประชาชน
ในพื้นท่ีทั้ งสามแห่ง  จะเน้นการแข่งขนัไม่มีเวลาท่ีจะพิถีพิถันในการบริโภค ส่งผลให้เกิดการ        
เอาเปรียบตามมามากยิง่ข้ึน   

2) ทุนด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต พบวา่ ทั้งสามแห่งประชาชนส่วนใหญ่
ยงัคงดาํเนินชีวติแบบสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน  เคารพ
นับถือผู้ใหญ่ ส่งผลให้การทะเลาวิวาทหรือขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันมีน้อย หากเกิดความ
ขัดแย้งกส็ามารถแก้ไขด้วยวิธีการเชิงสันติวิธีหรือใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยได้ ลกัษณะบริบทความเป็น
พี่น้องกนั ย่อมเอ้ือต่อระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ การเอาเปรียบ แข่งขนั ย่อมน้อยลง และหากมี
ปัญหาผูบ้ริโภคการเจรจาไกล่เกล่ียยอ่มง่ายต่อการนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหา  

แต่จากการวจิยัก็พบการเปล่ียนแปลงทางสังคมหลายอยา่ง คือ  
2.1) ประชาชนในชุมชนจะออกจากพืน้ที่ เพื่อทาํงานรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม 

ส่งผลให้ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติจะค่อยลดความสําคญัลง การร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบติัตาม
ประเพณี ยอ่มมีแนวโนม้ลดลง  
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2.2) การขยายของตัวเมืองมากยิ่งขึ้น มีการจดัตั้งหมู่บา้นจดัสรรของการเคหะ
แห่งชาติและการขยายตวัของโครงการบา้นจดัสรรในเขต  อบต.ท่าขา้ม จึงมีคนต่างถ่ินเขา้มาอาศยั
เป็นชุมชนใหม่มากยิง่ข้ึน  

2.3) มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในโรงงานหรือรับจ้างในสวนยาง  ขอ้มูล
เห็นชดัเจนจากกรณีของเทศบาลตาํบลปริก ส่งผลต่อปัญหาโรคระบาดท่ีตามมาจากการมีแรงงาน 
ต่างดา้ว ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดจะมีมากยิง่ข้ึน 

2.4) เด็กรุ่นใหม่ที่เร่ิมออกไปศึกษาและท างานในสังคมเมืองมากขึน้  ซ่ึงจะรับเอา
แนวคิดและวถีิดาํเนินชีวติแบบสังคมเมืองมาใช ้ตามไปดว้ย เช่น การบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือย (บริโภค
นิยม) ชอบสินค้าท่ีทาํให้มองดูแล้วทันสมยั  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้าเก่ียวกับเทคโนโลยีด้านการ
ส่ือสาร ความเช่ือและแนวคิดเร่ืองนิยมความขาวในกลุ่มวยัรุ่น การบริโภคอาหารเสริม หรือ เขา้ร่วม
ในธุรกิจขายตรง เป็นตน้   

2.5) การเข้ามาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งของ
ประชาชนในชุมชนเน่ืองจากผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการร้านชํามีความเห็นท่ีแตกต่างกันถึง
ผลประโยชน์หรือผลเสียท่ีจะไดรั้บจึงส่งผลให้มีการประทว้งแสดงความไม่เห็นดว้ยของกลุ่มต่างๆ
ในชุมชน 

3) ทุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง
สามแห่ง มีศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบภายในพื้นท่ีเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีการทาํงานกบัร่วมหน่วยงาน
รัฐหลายหน่วยงาน ในลกัษณะเครือข่าย ท่ีสําคญั คือ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัมาอย่างต่อเน่ือง  
ดว้ยเคร่ืองมือ คือ การศึกษาดูงาน จดัเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัทิศทางการพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ิน  

นอกจากน้ีพบวา่ ทั้งสามพื้นท่ีไดรั้บเขา้ร่วมโครงการ 23 เกลอตาํบลสุขภาวะของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.)  ส่งผลให้เกิดจากการรวมตัวเป็น
เครือข่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 23 แห่งของจงัหวดัสงขลา เป็นภาคีร่วมในการพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ินสู่การมีสุขภาวะของคนในพื้นท่ี 

4) ทุนด้านเศรษฐกิจ  พบวา่ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง 
มีความมัน่คงด้านรายได้ เน่ืองจากราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีสําคญั คือ ยางพารามีราคาสูงข้ึน 
ส่งผลต่อรายไดข้องคนในชุมชน การมีรายไดสู้งข้ึน  

การมีทุนดา้นเศรษฐกิจท่ีดี  ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชน เช่น 
การซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รถยนต์  เทคโนโลยกีารส่ือสารมีปริมาณเพิ่มขึน้ด้วย   ยอ่มมีโอกาสไดรั้บการ
เอาเปรียบจากการบริโภคสินคา้และบริการ 
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แต่พื้นท่ีก็มีตวัอยา่งท่ีดีของการมุ่งหาผลิตภณัฑ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในชีวิตประจาํวนั
มาจาํหน่ายภายในชุมชน  คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้าม ได้จดัตั้ งร้านค้าชุมชนข้ึน เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการซ้ือขายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็น แต่เงินและกาํไรสามารถนาํกลบัมาใช้ใน
การจดัสวสัดิการใหก้บัคนในชุมชน 

แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการออมเงินโดยประชาชน
เองเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนภายในพื้นท่ี ทั้งรูปแบบ กองทุนสัจจะออมทรัพย ์ อนัสามารถเก้ือหนุนการ
ทาํงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค  และทุกแห่งก็สมคัรเขา้ร่วมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพื้นท่ีกบั
สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  กองทุนหมู่บา้น เป็นตน้  แหล่งทุนเหล่าน้ีสามารถ
เอือ้อ านวยต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กบัการพฒันาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคของท้องถิ่น 

ส่วนแหล่งทุนจากภายนอกพื้นท่ี พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการไดรั้บ
งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งทุนและสถาบนัวิชาการอีกลายแห่ง เช่น คณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดัสงขลา สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.) แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสํานกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

5) ทุนด้าน คน  ชมรม และเครือข่าย  ทางผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลประเภท กลุ่มคน ชมรม 
และเครือข่ายท่ีเขา้มามีส่วนร่วมการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูว้ิจยัได้แบ่ง
ประเภทของความสัมพนัธ์กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น 6 ประเภท ประกอบดว้ย 

5.1) การทาํงานร่วมกนัโดยไม่เก่ียวขอ้งกบังบประมาณ 
5.2) การร่วมลงทุน 
5.3) อปท. เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณการทาํงาน 
5.4) กลุ่ม องคก์ร เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ อปท. 
5.5) เป็นคณะทาํงานหรือคณะบริหารใหแ้ก่ อปท. 
5.6) อปท.เป็นคณะบริหารใหแ้ก่กลุ่ม องคก์ร 
รายละเอียดตามตารางท่ี 4.3
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ตารางที ่ 4.3  แสดงการปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์ร เครือข่าย กลุ่มชมรม หรือหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน 
 

พืน้ที ่ รายช่ือองค์กร เครือข่าย กลุ่ม ชมรม บทบาทหลกั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

อง
ค์ก

าร
บริ

หา
รส่

วน
ต า
บล

ท่า
ข้า
ม 

1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 1. เป็นคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. แกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
3. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
4. เฝ้าระวงัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค 

1,3,5 

2. อนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล 1. เป็นคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์คุม้ครองผูบ้ริโภค 

1,5 

3. ชมรม อย.นอ้ย 1. เป็นคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. แกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
3. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

1 

4. สถานีวทิยชุุมชนคนท่าขา้ม F.M.101.75 MHz. 1. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 1,5 

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัตาํบล 1. เป็นคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. แกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
3. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
4. เฝ้าระวงัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค 

1,5 
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 
 

พืน้ที ่ รายช่ือองค์กร เครือข่าย กลุ่ม ชมรม บทบาทหลกั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

อง
ค์ก

าร
บริ

หา
รส่

วน
ต า
บล

คว
นรู

 

1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
(อสม.) 

1. เป็นคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. แกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
3. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
4. เฝ้าระวงัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค 

1,3,5 

2. กลุ่มผูน้าํชุมชน ผูน้าํหมู่บา้น 1. เป็นคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์คุม้ครองผูบ้ริโภค 

1,5 

3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู 1. เป็นท่ีปรึกษาและเจา้หนา้ท่ีประสานงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. การเอ้ืออาํนวยความสะดวกในเร่ืองโครงสร้าง สาธารณูปโภคของศูนย ์
3. แกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
4. จดัวางระบบงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
5. การเอ้ืออาํนวยความสะดวกในเร่ืองโครงสร้างสาธารณูปโภคของศูนย ์

2,6,7  
(สนบัสนุนเชิงโครงสร้าง) 

4. สถานีวทิยชุุมชนพระพทุธศาสนา  
   F.M.101.0 MHz 

1. เอ้ืออาํนวยโครงสร้างสาธารณูปโภค เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
2. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารปัญหาผูบ้ริโภค 

1,3,5 

5. สภาองคก์รชุมชน 1. คณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. แกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 

2,5 
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 
 

พืน้ที ่ รายช่ือองค์กร เครือข่าย กลุ่ม ชมรม บทบาทหลกั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

เท
ศบ

าล
ต า
บล

ปริ
ก 

1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 1. เป็นคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. แกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
3. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
4. เฝ้าระวงัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค 

1,3,5 

2.กลุ่มผูน้าํชุมชน ผูน้าํหมู่บา้น 1. เป็นคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์คุม้ครองผูบ้ริโภค 

1,5 

3.เทศบาลตาํบลปริก 1. เป็นคณะทาํงานท่ีปรึกษาของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
2. การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีประสานงานศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
3. แกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 

1,6 

4. สถานีวทิยชุุมชนตน้ปริกเรดิโอ 
   F.M. 97.25 MHz. 

1. รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2. สนบัสนุนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

1 

5. กลุ่ม อย.นอ้ย 1. รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
2. เป็นคณะทาํงานใหแ้ก่ศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 

1,5 

 
หมายเหตุ     ลกัษณะความสมัพนัธ์แสดงเป็นตวัเลขตามความหมาย ดงัน้ี 
  1 แทน การทาํงานร่วมกนัโดยไม่เก่ียวขอ้งกบังบประมาณ  4 แทน กลุ่ม องคก์ร เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ อปท. 
  2 แทน การร่วมลงทุน      5 แทน เป็นคณะทาํงานหรือคณะบริหารใหแ้ก่ อปท. 
  3 แทน อปท. เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณการทาํงาน   6 แทน อปท.เป็นคณะบริหารใหแ้ก่กลุ่ม องคก์ร 
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ผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัทุนดา้นคน  ชมรม และเครือข่าย  ในชุมชนทอ้งถ่ิน พบว่า
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่ง ไดเ้ปิดโอกาสหรือเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการกิจกรรมเพื่อการพฒันาชุมชนท้องถ่ินมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ส่งผลให้มี
เครือข่ายอาสาสมคัรท่ีมีจิตอาสา (Volunteer) จาํนวนมากและหลากหลายกลุ่มเขา้มาร่วมทาํงาน  ถือ
เป็นปัจจยัสําคญัยิ่งต่อการพฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เกิด
ความเขม้แขง็ 

 หากวเิคราะห์ลกัษณะของคน ชมรม และเครือข่าย พบวา่ กลุ่มคนท่ีอิทธิพลหรือเป็น
ภาคีหลกัดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของทั้งสามพื้นท่ี คือ   

1) กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 
2) กลุ่มผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูใ้หญ่บา้น 
3) กลุ่มแกนเยาวชน ไดแ้ก่ นกัเรียน ชมรมหรืออาสาสมคัรเยาวชน 
หากวิเคราะห์การแสดงบทบาทของสมาชิกของแต่ลกลุ่มคน ส่วนใหญ่ พบว่า 

ประชาชนมีการเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายมากกวา่หน่ึงกลุ่ม ลกัษณะทบัซ้อนกนัของการทาํงาน  
แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานเน่ืองจากสมาชิกของกลุ่ม เครือข่ายส่วนใหญ่มีระบบ
จิตอาสาเขา้ร่วมทาํงาน   

ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันประการหน่ึง คือ แต่ละชุมชนท้องถ่ินเป้าหมายจะมีวิทยุ
ชุมชนในพืน้ที่เป็นของตนเอง  นบัวา่ เป็นกลุ่ม เครือข่ายท่ีสําคญัท่ีจะมีส่วนช่วยสนบัสนุนการทาํงา
คุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง  

ส่วนทุนทางสังคมประเภท แหล่งทุนทางวิชาการ พบว่า มีทั้ งหน่วยงานในพื้นท่ี 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาํบล  เจ้าหน้าท่ี
สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ อนัเป็นภาคส่วนสาํคญัท่ีจะสนบัสนุนการทาํงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในการขบัเคล่ือนดว้ยการอาศยัฐานความรู้   

หน่วยงานวชิาการจากภายนอก ประกอบดว้ย แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คคส.) คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั  (อนุ สคบ.
จงัหวดัสงขลา)  สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.) ทั้งน้ี
การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี มีประสบการณ์การทาํงานร่วมกับ
หน่วยงานวชิาการในพื้นท่ีมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้  สั่งสมทกัษะและทุนทางวิชาการ ผูน้าํทอ้งถ่ิน
และประชาชนมีแนวคิดและความต้องการสามารถขยายเน้ืองานประเภทพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นท่ีไปในทิศทางเดียวกนั 
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ตารางที ่ 4.4  แสดงขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมาย 
 

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก 

ส่วนที ่1 โครงสร้างและการจดัการ 
1. ประเภท อบต.ขนาดเลก็ อบต.ขนาดเลก็ เทศบาล ขนาดเลก็ 
2. จาํนวนประชากรในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ(คน) 

ทั้งหมด  7,864  คน 
 -ชาย      3,736  คน 
 -หญิง    4,128   คน 
 

ทั้งหมด  6,075  คน   
 -ชาย  2,919 คน 
 -หญิง 3,156คน 
 

ทั้งหมด  6,114 คน  
  -ชาย  3,055 คน  
  -หญิง 3,059 คน 
แรงงานแฝง 625 คน 

3. จาํนวนประชากร/ตร.กม. 0.00023 คน/ ตร.ม. 0.000142 คน/ ตร.ม. 0.00013 คน / ตร.ม. 
4. ฝ่าย /หน่วยงานท่ีคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์
สุขภาพ อาหารและยา 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดบัตาํบลท่าขา้ม
(รพ.สต.) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ท่าขา้ม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัตาํบลควนรู(รพ.สต.) 
 สาํนกังานสาธารณสุข 
 อ.รัตภูมิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัตาํบลปริก 
(รพ.สต.) 
 

5. ฝ่าย/หน่วยงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดบัตาํบลท่าขา้ม
(รพ.สต.) 
 สาํนกังานสาธารณสุข  
     อาํเภอหาดใหญ่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัตาํบลควนรู(รพ.สต.) 
 สาํนกังานสาธารณสุข 
 อ.รัตภูมิ 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัตาํบลปริก(รพ.สต.) 
 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ
สะเดา 

6. ฝ่าย/หน่วยงานคุม้ครอง 
   ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป 

 คณะอนุกรรม สคบ. 
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค     
    ต.ท่าขา้ม 

คณะอนุกรรม สคบ. 
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค  
    ต.ควนรู 

คณะอนุกรรม สคบ. 
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค  
    ต.ปริก 

7. สถานประกอบการในเขต         
   7.1โรงพยาบาล  
   7.2 สถานีอนามยั (รพ.
สต.)   
   7.3 ศูนยบ์ริการสุขภาพ 
         ชุมชน(ศูนยแ์พทย)์ 
   7.4 คลินิกแผนปัจจุบนั 
   7.5 คลินิกแพทยแ์ผนไทย       
   7.6 ร้านขายยาแผน  
         ปัจจุบนั 
  7.7 โรงงานผลิตอาหาร      

(*/**) 
1/0 แห่ง 
1/1 แห่ง 
1/1 แห่ง 

 
1/1 แห่ง 
1/1 แห่ง 
0/0 แห่ง 

 
2/2 แห่ง 

(*/**) 
1/0  แห่ง 
1/1  แห่ง 
0/0  แห่ง 

 
0/0  แห่ง 
0/0  แห่ง 
2/0  แห่ง 

 
1/0  แห่ง 

(*/**) 
1/0 แห่ง 
1/1 แห่ง 
0/0 แห่ง 

 
0/0 แห่ง 
0/0 แห่ง 
2/0  แห่ง 

 
0/0 แห่ง 
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ตารางที ่ 4.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก 
  7.8 ร้านอาหาร 
  7.9 แผงจาํหน่ายอาหาร 
  7.10 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
  7.11 ตลาดสด  
  7.12 ตลาดนดั 

1/1 แห่ง 
1/1 แห่ง 
0/0 แห่ง 
1/1 แห่ง 
3/3 แห่ง 

10/10  แห่ง 
0/0  แห่ง 
0/0  แห่ง 
0/0  แห่ง 
5/0  แห่ง 

23/23 แห่ง 
0/0 แห่ง 
0/0 แห่ง 
2/1 แห่ง 
3/3 แห่ง 

8.จาํนวนบุคลากร 
8.1 จาํนวนทั้งหมด  
8.2 บุคลากรดา้น คบ.(คน) 
8.3 สดัส่วน (%) 

 
37  คน 
4  คน 

10.81% 

 
33  คน 
3  คน 

10.81% 

 
                     95  คน 
                      4   คน 

     4.20 % 

 
หมายเหตุ  สัญลกัษณ์ (*/**) หมายถึง  จาํนวนสถานบริการในเขตและสถานบริการท่ีมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

1.3 ผลการศึกษาเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบวา่  เทศบาลส่วนตาํบลปริก จะมีการจดัโครงสร้างงานและแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ โดยมี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มรับผิดชอบ  เช่นเดียวกบั
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลควนรู ยงัไม่มียงัไม่มีกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้หนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคยงัอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัตาํบล (รพ.สต.)  เป็นภาคีหลกัท่ีทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ส่วนกองสาธารณสุขประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
ทาํหนา้ท่ีประสานงานและท่ีคลา้ยกนั  

ส่วนงานคุ้มครองผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ทัว่ไปและสัญญา พบว่า ทั้ งสามแห่งมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อนุ สคบ.) ตามคาํสั่ง
ถ่ายโอนภารกิจงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ของสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ในส่วนสถานประกอบการท่ีตั้งในพื้นท่ี เช่น ร้านอาหาร แผงลอยจาํหน่ายอาหาร 
และตลาดสด เป็นตน้ ยงัอยู่ในความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข โดยมีเจา้หน้าท่ีประจาํ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํหนา้ท่ีประสานงานกบักลุ่มเครือข่ายและการสนบัสนุนงบประมาณ
ดาํเนินการกิจกรรมของหน่วยงานดา้นสาธารณสุข 
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แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ยงัไม่ได้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการดูแลระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคตั้งแต่ตน้ เช่นการวางแผนการ
ทาํงาน การลงมือปฏิบติัและร่วมประเมินผล ซ่ึงการจะสร้างความเขม้แข็งให้กบัศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิ
ผูบ้ริโภค จาํเป็นท่ีจะต้องมีการมอบอาํนาจการจดัการและดูแลสถานประกอบการท่ีอยู่ในความ
รับผดิชอบ 
 
ตารางที ่ 4.5  แสดงวสิัยทศัน์ นโยบายหลกั นโยบายดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคและผลงาน/กิจกรรมดา้น

คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต. ปริก 

1.วสัิยทศัน์ ระบบสุขภาพพอเพียง เครือข่าย
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 
เพือ่ประชาชนมสุีขภาพด ี

ยดึชุมชนเป็นส่วนกลาง เปิดกว้าง
ทางความคดิ สร้างเสริมเศรษฐกจิ
เพยีงพอ สานต่อภูมปัิญญา พฒันา
คุณธรรม 

เศรษฐกิจพอเพียง    
ร้อยเรียงวถีิชุมชน  
คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  
ประชาสงัคมสนัติสุข 
 

2.นโยบายหลกั 1.ดา้นเศรษฐกิจตามแนววถีิ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ดา้นสงัคมยกระดบัคุณภาพ
ชีวติ 
3.ดา้นพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.ดา้นการพฒันาแหล่งนํ้ า 
5.ดา้นการเมืองและการบริหาร 
6.ดา้นสาธารณสุข 
7.ดา้นการศึกษา 
8.ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
พลงังานและแหล่งท่องเท่ียว 
9.ดา้นความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

1.ดา้นการศึกษาและพฒันาการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
2.ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.ดา้นการพฒันาอาชีพและ
เศรษฐกิจชุมชน 
4.ดา้นความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 
5.ดา้นการเชิดชูภูมิปัญญาส่งเสริม
ศาสนาและศิลปวฒันธรรม 
6.ดา้นการพฒันากิจการสตรี 
เยาวชน ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสและ
ผูพ้ิการ 
7.ดา้นการกีฬา นนัทนาการและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
8.ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
9.ดา้นการเช่ือมโยงประสานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รอ่ืน 

1.ดา้นการเมืองและบริหาร 
2.ดา้นการพฒันาสงัคม 
3.ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม 
4.ดา้นการสาธารณสุขและ
คุณภาพ ชีวติ 
5.การจดัระเบียบชุมชน 
6.การพฒันาทางเศรษฐกิจ 
7.การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
8.การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต. ปริก 

3.นโยบายด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

ยงัไม่มีเป็นการเฉพาะ ยงัไม่มีเป็นการเฉพาะ ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
(อนัเป็นส่วนหน่ึงในนโยบาย
ขอ้ท่ี 4 นโยบายดา้นการ
สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ) 

4.ผลงานและการ
ด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ทีผ่่านมา 

1.รับรางวลัชมเชย อสม.ดีเด่น
ดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ระดบัชาติ  ปี 2553 
2.จดัสมชัชาผูบ้ริโภค  ฉลาดซ้ือ
เพื่อคน้หาสถานการณ์ผูบ้ริโภค
ในพ้ืนท่ี 
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล
(อนุ สคบ.) 
 4.จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคประจาํ อบต. 
5.อบรมพฒันาศกัยภาพ
คณะทาํงานดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
6.ร่วมเสวนาเร่ือง ทิศทางงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค จ.สงขลา ปี 
2552 
7.ลงนามในบนัทึกความร่วมมือ
(MOU)วา่ดว้ยการพฒันา
ระบบงาน จ.สงขลา 
8.รับรางวลัเครือข่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค เน่ืองในงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค จ.สงขลา ประจาํปี 
2553 
 

1.จดัสมชัชาคนควนรู รู้ทนัเพื่อ
คน้หาสถานการณ์ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
2.จดัทาํยทุธศาสตร์ คบ.ของศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
 
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํตาํบล(อนุ สคบ.) 
4.จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค
ประจาํ อบต. 
5.อบรมพฒันาศกัยภาพคณะทาํงาน
ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
6.ร่วมเสวนาเร่ือง ทิศทางงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค จ.สงขลาปี 2552 
7.ลงนามในบนัทึกความร่วมมือ
(MOU)วา่ดว้ยการพฒันาระบบงาน 
จ.สงขลา 
8.ไดรั้บรางวลัเครือข่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค เน่ืองในงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค จ.สงขลา ประจาํปี 2553 
9.ศึกษาดูงานของ คณะกรรมการ
กาํกบัทิศของ คคส.จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

1.เป็นแหล่งศึกษาดูงานของ
เครือข่าย คบ.จงัหวดัสตูล 
2.จดัสมชัชาผูบ้ริโภค  ฉลาดซ้ือ
เพื่อคน้หาสถานการณ์ผูบ้ริโภค
ในพ้ืนท่ี 
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล
(อนุ สคบ.)  
4.จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคประจาํ อบต. 
5.อบรมพฒันาศกัยภาพ
คณะทาํงานดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
6.ร่วมเสวนาเร่ือง ทิศทางงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค จ.สงขลา         
ปี 2552 
7.ลงนามในบนัทึกความ
ร่วมมือ (MOU) วา่ดว้ยการ
พฒันาระบบงาน จ.สงขลา 
8.ไดรั้บรางวลัเครือข่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภค เน่ืองในงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค จ.สงขลา 
ประจาํปี 2553 
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต. ปริก 

   9.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงั 
“ ตาสบัปะรด” 
10.โครงการ ลวดดดัฟัน
แฟร์ชัน่ 
11.จดัทาํบทวทิยดุา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

 
 

1.4 ผลการศึกษาเกีย่วกบั วสัิยทศัน์ นโยบายหลกั และนโยบายด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
เน่ืองจากงานคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นงานใหม่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         

การท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขอ้แนวนโยบายท่ีชดัเจน ยอ่มเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการระบบงาน
คุ้มครองผูบ้ริโภคด้วยผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
ในประเด็น วสิัยทศัน์ นโยบายหลกั และนโยบายดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค  พบวา่  

ส่ิงท่ีลกัษณะเหมือนกนั คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง ต่างมีแนวคิด
การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินเนน้เร่ือง สุขภาวะของประชาชนมีความครอบคลุมทั้ง4 มิติ ระดบัปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และทอ้งถ่ิน พร้อมไดน้าํแนวคิด เร่ืองการสร้างชุมชนสุขภาวะ และความพอเพียง
มาใช้ในการดาํเนินการแผนชุมชน ทั้งน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ งสามแห่งมีการทาํงาน
เช่ือมต่อกบัเครือข่ายประชาสังคมภายในจงัหวดัสงขลาท่ีมาเป็นระยะเวลานานแลว้ จึงส่งผลให้รับ
แนวคิดดงักล่าว มาใช้เป็นแม่แบบของการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชนมาโดยตลอด ทั้งสามแห่งถูก
กาํหนดให้เป็นพื้นท่ีตน้แบบของจงัหวดัสงขลา หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน
ต่างมีกิจกรรมท่ีลงไปดาํเนินการในพื้นท่ีดงักล่าวมาอย่างต่อเน่ือง แต่สําหรับในประเด็น วิสัยทศัน์ 
และนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้น ท่ีมีความเด่นชดัท่ีสุด คือ 

เทศบาลต าบลปริก ได้ก าหนดนโยบาย เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค ขึน้โดยเฉพาะ และถูกบรรจุเป็นส่วนหน่ึงนโยบายหลัก ด้านสาธารณสุขและการ
พฒันาคุณภาพชีวติ 

ดงันั้น หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการกาํหนด นโยบายเป็นการเฉพาะ เร่ือง 
การพฒันางานคุ้มครองผูบ้ริโภค ย่อมจะทาํให้การพฒันาระบบงานคุ้มครองผูบ้ริโภคมีทิศทาง
ร่วมกนัท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
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1.5 ผลงานและการด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคทีผ่่านมา 
ผูว้ิจยัศึกษาไดเ้ร่ือง ผลงานและการดาํเนินกิจกรรมด้านคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผ่านมา  

พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง มีกิจกรรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคมาอย่างต่อเน่ือง 
กิจกรรมมีทั้ งในรูปแบบดําเนินการเองภายในชุมนท้องถ่ินเอง และการทาํร่วมกันในลักษณะ
เครือข่ายร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานวชิาการทั้งในและนอกพื้นท่ี 

แต่หากวิเคราะห์ลกัษณะกิจกรรมท่ีดาํเนินการท่ีผา่นมา  คือ การทาํกิจกรรมเพื่อการ
พฒันาในลักษณะเชิงระบบ มุ่งการสร้างกลไกท่ีเอ้ือต่อการทาํงานคุ้มครองผูบ้ริโภคของพื้นท่ี 
ประกอบดว้ย 

1) การจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคข้ึนภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และให้
มีคณะทาํงานของศูนย ์เป็นกลไกสาํคญัเพื่อการขบัเคล่ือนกิจกรรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2) การพฒันาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัการดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

3) การเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค เพื่อใหเ้ครือข่ายทั้งภายในและนอกพื้น
ท่ีมาศึกษาขอ้มูลแลกเปล่ียนเรียนรู้สาํหรับการนาํกลบัพฒันาพื้นท่ีของตนเอง 

ลักษณะท่ีเด่นชัดอีกประการ คือ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู ้บริโภคเทศบาลตําบลปริก 
สามารถเช่ือมต่อกบัหน่วยงานภายนอก เช่น สํานกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ
จงัหวดัสงขลา (อนุกรรมการ สคบ. ประจาํจงัหวดัสงขลา) ขอสนบัสนุนงบประมาณการจดักิจกรรม 
“ตาสับปะรดดา้น คบ.”  เพื่อสร้างเครือข่ายอนัจะเป็นกลไกดา้นการเฝ้าระวงัปัญหาผูบ้ริโภค และจาก
แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดักิจกรรม “ลวดจดัฟัน
แฟร์ชัน่” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และร่วมแกไ้ขปัญหาการระบาดของลวดจดัฟันแฟร์ชัน่ใน
พื้นท่ี  เป็นตน้ 

นอกจากน้ี พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม มีปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ
ด้านคุ้มครองผูบ้ริโภค ซ่ึงได้รับรางวลั ชมเชยจากการประกวด อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
ระดบัชาติ ดา้นการพฒันางานคุม้ครองผูบ้ริโภค ประจาํปี 2552 ของกระทรวงสาธารณสุข  
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ส่วนที ่2  ผลการจัดกจิกรรมเพือ่การมีส่วนร่วม (Participatory Activities) 
 

2.1 ผลการจัดสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซ้ือ  
ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับงานคุ้มครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ีได้นํากระบวนการ

สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ภายใตช่ื้อ “สมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ (Smart  Consumer Assembly)” 
มาใชใ้นการร่วมกนัคน้หาและเรียนรู้ร่วมกนัของประชาชนเก่ียวกบัสถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภคใน
พื้นท่ี การจดัสมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือจะร่วมกันทาํงานในรูปแบบของคณะทาํงานจดัสมชัชา
ผูบ้ริโภคระดบัพื้นท่ี โดยมีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาควิชาการ ภาคการเมือง และภาค
ประชาสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมายทั้งสามแห่ง คือ 

2.1.1  เทศบาลตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  
2.1.2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
2.1.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
ประเด็นท่ีใช้ในการคน้หาและเรียนรู้ร่วมกันเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภค          

ไดแ้ยกเป็น 3 ส่วน คือ ปัญหาการละเมิดสิทธิจากการกิน การใช ้การรับบริการ และความไม่เป็น
ธรรมจากสัญญา) และการร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผลการจดัสมชัชา
ผูบ้ริโภค รายละเอียดตามตารางท่ี  4.6 
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ตารางที ่ 4.6  แสดงสถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภค แนวทางแกไ้ข จากการสมชัชาผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมาย 
 

พืน้ที ่
รายละเอยีดปัญหาผู้บริโภค 

แนวทางแก้ไข 
อาหารและยา ผลติภัณฑ์ทัว่ไป บริการ สัญญา 

เทศบาลต าบลปริก  
 

 การปนเป้ือนสารเคมีของ
อาหารสดท่ีจาํหน่ายในพ้ืนท่ี 
 การปนเป้ือนสารเมลามีน
จากสินคา้หนีภาษีและสินคา้
ไม่มีคุณภาพจากชายแดน 
การปนเป้ือนของตะกัว่ ใน
หมอ้ก๋วยเต๋ียวและหมอ้นํ้ าชา 
แม่คา้ไก่ทอดและ
ปาท่องโก๋ใชน้ํ้ ามนัทอดซํ้ า 

ใชย้าสระผมแลว้เกิด
อาการผมร่วง หนงัศีรษะ
แหง้ 
ยาสีฟัน หมดอาย ุ
ครีมหนา้เดง้ แต่ใชแ้ลว้
ช่วงแรกหนา้ขาวผิดปกติ 
กลบัหนา้ดาํถาวร 
นํ้ายาลา้งจาน ไม่มีฟอง 
และโฆษณาเกินจริง 
ลูกกล้ิงทารักแร้ ทาแลว้
ไม่เห็นขาวดงัท่ีโฆษณาไว ้
แป้งทาหนา้ใชแ้ลว้หนา้
แหง้และคนั 
รองเทา้ ไม่ไดคุ้ณภาพ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ไม่มี
คุณภาพ ใชไ้ดไ้ม่คุม้ค่า 
 

โทรศพัทมื์อถือ 
ค่าบริการราคาแพง 
ขอ้ความกวนใจ 
ใช้บริการรถประจํา
ทางขบัรถเร็ว ขบัแข่งกบั
คนัอ่ืน 
คุณภาพการใหบ้ริการ
ของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 

  สญัญาประกนัชีวติ 
ประกนัภยั
รถจกัรยานยนต ์               
เอาเปรียบ ผิดสญัญา          
ไม่ยอมจ่ายเงินประกนั 

จดัตั้งคณะทาํงานสมชัชา
ผูบ้ริโภคเขม้แขง็เทศบาลตาํบล
ปริก 
การพฒันาศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคปัญหาผูบ้ริโภคใน 
พ้ืนท่ี 
การจดัทาํยทุธศาสตร์ดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่ 4.6  (ต่อ) 
 

พืน้ที ่
รายละเอยีดปัญหา 

แนวทางแก้ไข 
อาหารและยา ผลติภัณฑ์ทัว่ไป บริการ สัญญา 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนรู 

 อาหารปนเป้ือนของ
สารเคมี ยาฆ่าแมลง 
 เคร่ืองสงัฆทานท่ีมีนม
หมดอาย ุคุณภาพกบัราคา          
ไม่สมเหตุสมผล 

 เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้ม
ใชท้าํใหเ้สียโฉม  
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีความ
ฟุ่ มเฟือยในชีวติประจาํวนั 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไม่ได้
มาตรฐาน 
 เคร่ืองสาํอางครีมหนา้เดง้
ท่ีโฆษณาเกินจริงวา่เห็นผล
ภายใน 3-7 วนั 
 ซ้ือ 1 แถม 1 คือของ
คุณภาพไม่ดี มีตาํหนิ 
สารเคมีและปุ๋ยปลอม 
 
 
 
 
   

 การเก็บค่าโดยสารรถ
ประจาํทางเกินกาํหนด 
 การไม่ฉีกตัว๋โดยสาร
รถประจาํทาง 

 สญัญาประกนัชีวติท่ี
มกัถูกตวัแทนขายประกนั
เอารัดเอาเปรียบ 
 การโกงตาชัง่ของ
แม่คา้ในตลาด 
 การขายตรงและแชร์
ลูกโซ่ 

 การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน
ในระดบัพ้ืนท่ี 
 การจดัตั้งคณะทาํงาน ตวัแทน
หมู่บา้นละ 1 คนและคนท่ีมีจิต
อาสาสมคัร 
 การจดัเป็นเวทีสมชัชาเพื่อหา
วาระพดูคุยกนัใหบ่้อยๆเป็นประจาํ
สมํ่าเสมอ เพื่อออกแบบกรอบ
แนวคิด และจดัทาํแผนท่ีขอ้มูล
ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
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ตารางที ่ 4.6  (ต่อ) 
 

พืน้ที ่
รายละเอยีดปัญหา 

แนวทางแก้ไข 
อาหารและยา ผลติภัณฑ์ทัว่ไป บริการ สัญญา 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าข้าม  

 การจาํหน่ายยาสมุนไพร
ทั้งในรูปแบบนํ้ าและยาผง ทั้ง
ท่ีมีและไม่มีทะเบียนยา อาจมี
ผสมสารสเตียรอยด ์
 การจาํหน่ายยาชุด 
 อาหารมีการปนเป้ือนของ
สารตกคา้ง เช่น สารเร่งเน้ือ
แดงในหมู การใชส้ารเคมีใน
มนัสาํปะหลงั 
 อาหารไม่มี อย.หรือไม่มี
ฉลากอาหาร 
 การทะลกัของสินคา้ดอ้ย
คุณภาพจากประเทศจีน 
 
 
 

 เคร่ืองสาํอางมีการผสม
สารหา้มใชท่ี้เป็นอนัตรายต่อ
ใบหนา้ 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 
เคร่ืองกรองนํ้ า เคร่ืองนวด
เคร่ืองไล่ยงุ ไม่มีคุณภาพ 
 จกัรยานไม่มีคุณภาพ 
 จาน ชาม ไม่มีคุณภาพ
จากประเทศจีน 
 

 
 
 
 

 

 ตวัแทนบริษทัประกนั
ชีวติบริการไม่ดีภายหลงั
จากชกัชวนใหท้าํประกนั
ชีวติสาํเร็จ 
 

 สญัญาประกนัชีวติ 
เอาเปรียบเช่น ไม่จ่ายเงิน
ประกนัตามท่ีระบุไวใ้น
กรมธรรม ์
 การเอาเปรียบเร่ือง
สญัญาบา้นเอ้ืออาทร 
 การเอาเปรียบจาก
สญัญาบา้นของการเคหะ
แห่งชาติ 
 ถูกเรียกเก็บ 107 บาท 
กรณี ถูกตดัสญัญาณ 

 จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค
ท่าขา้ม 
 จดัใหมี้คณะทาํงานดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีชดัเจน 
 การจดัทาํแผนปฏิบติัการดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภคของพ้ืนท่ี 
 ประสานการทาํงานดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกบั
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
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ผลการศึกษาเกีย่วกบัสถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคจากการจัดสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซ้ือ 
พบว่า  ประชาชนผูบ้ริโภคในพื้นท่ีทั้งสามแห่งมีประสบการณ์ด้านการถูกละเมิดสิทธิ

ผูบ้ริโภคและยงัคงประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง มีความรุนแรงของ
สถานการณ์มากยิง่ข้ึน และหากเปรียบเทียบกบัผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครอง คือ 
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํพื้นท่ี และคณะทาํงานศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค พบว่า 
ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคจากการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องทั้งในลักษณะปัญหา และความรุนแรง 
กบัผลจากการจัดสมัชชาผู้บริโภค ท่ีสาํคญัคือ สาเหตุของปัญหาเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคยงัขาดความเขา้ใจ
และตระหนกัถึงการใชสิ้ทธิเม่ือถูกถูกละเมิดสิทธิ     

ผลการวเิคราะห์ปัญหาร่วมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคของทั้งสามพื้นท่ี ปรากฏผล ดงัน้ี 
1) ปัญหาเกีย่วกบัอาหารและยา พบวา่ ผูบ้ริโภคทั้ง 3 พื้นท่ี ต่างเห็นวา่ การมีสารปนเป้ือน

ในอาหารเป็นประเด็นสําคญั เช่น สารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมู สารเคมีทางการเกษตรตกคา้งในผกั
ผลไมท่ี้บริโภค เป็นตน้ ส่วนผูบ้ริโภคเทศบาลตาํบลปริก แสดงความคิดเห็นเร่ืองปัญหาผูบ้ริโภคท่ี
สอดคลอ้งกบับริบท พฤติกรรม และลกัษณะภูมิศาสตร์ เช่น ปัญหาการทะลกัของสินคา้หนีภาษีจาก
ประเทศเพื่อนบา้น ปัญหาสารโพลาร์ จากนํ้ ามนัทอดซํ้ า  ปัญหาสารตะกัว่ตกคา้งจากหมอ้ก๋วยเต๋ียว/
หมอ้นํ้ าชา ท่ีเช่ือมดว้ยตะกัว่ ส่วนผูบ้ริโภคในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม ต่างแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นเก่ียวกบั ยาสมุนไพรไม่มีเลขทะเบียน 

2) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไป พบว่า ผูบ้ริโภคทั้ง 3 พื้นท่ี ต่างมีความเห็น
ตรงกนัในประเด็น ปัญหาเคร่ืองสําอางท่ีมีสารห้ามใช ้มีการโฆษณาเกินจริง ใชแ้ลว้หนา้ขาวภายใน 
3-7 วนั แต่หากใชน้านจะส่งผลกระทบต่อใบหนา้ ปัญหาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีดอ้ยคุณภาพมาเร่ขายตาม
บา้นเรือน 

3) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ พบว่า  ปัญหาจากการใช้รถโดยสารสาธารณะ การใช้
โทรศพัท์มือถือ การใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐในพื้นท่ี  บริการภายหลงัการขายของพนกังาน
บริษทัประกนัชีวติท่ีมีการเอาเปรียบไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญา 

4)  ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พบว่า ปัญหาความเป็นธรรมจากสัญญาประกนั
ชีวติและสัญญาเช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

5) ปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือกลไกการแก้ไขปัญหา พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสมชัชาผูบ้ริโภคทั้ง 3 
พื้นท่ี เห็นตรงกนัวา่ ควรเร่งผลกัดนันโยบายสาธารณะระดบัพื้นท่ีดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ การให้
ความรู้และตระหนกัเร่ืองสิทธิผูบ้ริโภค พฒันาศกัยภาพของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ เพื่อให้เป็นส่วน
หน่ึงในการทาํงานคุ้มครองผูบ้ริโภค การจดัตั้งศูนย์พิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค เพื่อเป็นกลไกรับเร่ือง
ร้องเรียน ไกลเกล่ียและแกปั้ญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ี  เปิดโอกาสหรือพื้นท่ีสาธารณะให้ประชาชนเขา้
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ไปมีส่วนร่วมทาํงานดา้นคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค  ภายใตแ้ผนปฏิบติัการหรือแผนยุทธศาสตร์เป็น
แนวทางในการขบัเคล่ือนงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยใชท้รัพยากรภายในพื้นท่ี  
 

2.2 การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ลกัษณะเป็นบันทกึความร่วมมือ (MOU)   

2.2.1 การพฒันาความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค ทางผูว้ิจยั
ได้ใช้การประชุมระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับงานคุ้มครองผูบ้ริโภค คือ หัวหน้า
สํานักงานจงัหวดัสงขลา รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  นายกเทศมนตรีตาํบลปริก นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลควนรู นากสมาคมอาสาสมคัร
สาธารณสุขจงัหวดัสงขลา  นายกสมาคมเกษตรอินทรียว์ถีิไท เก่ียวกบัรายละเอียดของความร่วมมือท่ี
จะตกลงกนัร่วมกนั เพื่อจดัทาํเป็นบนัทึกความร่วมมือ(MOU) เป็นเคร่ืองมือ 

2.2.2 รายละเอียดของบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพฒันาระบบงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

ความร่วมมือที ่1 เร่ือง การจัดรูปแบบเครือข่ายและวธีิการท างาน  
ให้มีโครงสร้างท่ีเรียกว่า “คณะทาํงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดั

สงขลา” ซ่ึงแต่งตั้งโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากหน่วยงานและเครือข่าย
ต่อไปน้ี สานกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาจงัหวดัสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่  
เทศบาลตาํบลปริก  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้มองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู เครือข่าย
อาสาสมคัรสาธารณสุข สมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท  และสถาบนัวิจยัระบบสุขภาพภาคใต ้
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

คณะทาํงานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา มีภารกิจหลกั  คือ  
1) ผลักดันและขับเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

คุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา  
2) เป็นกลไกในการเช่ือมประสานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี  
 

ความร่วมมือที ่2 ความร่วมมือในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค      
1) พฒันาระบบขอ้มูลเพื่อการเช่ือมต่อขอ้มูลข่าวสารดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

และการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสาธารณะในความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน  
2) การเสริมสร้างศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ในการบริโภค และการพิทกัษสิ์ทธิ

อนัเป็นธรรมของผูบ้ริโภค เช่น การจดัสมชัชา การจดัประชุม การจดัเสวนา การอบรม ตลอดจนการ
สร้างปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ในระดบัพื้นท่ี  
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3) การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น 
การสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรผูบ้ริโภคในชุมชน การพฒันาใหเ้กิดสภาผูบ้ริโภค  

4) การพฒันาระบบประสานงานการรับเร่ืองร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็น
ธรรม และชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เช่น การจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคระดบัทอ้งถ่ิน 

 
2.2.3 จัดลงนามในบันทกึความร่วมมือ (MOU) วา่ดว้ยการพฒันาระบบงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับงานคุ้มครองผูบ้ริโภค คือ หัวหน้าสํานักงานจังหวดัสงขลา         
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  นายกเทศมนตรีตาํบลปริก นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล            
ท่าขา้ม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลควนรู นากสมาคมอาสาสมคัรสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา  
นายกสมาคมเกษตรอินทรียว์ิถีไท ร่วมกนัประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อสาธารณชน เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2551  ณ  เวทีเสวนา เร่ือง “ทอ้งถ่ินห่วงใย ใส่ใจผูบ้ริโภค” ณ โรงแรมเจบี อาํเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

2.3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผูว้ิจยัได้จดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมโดยการวางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการด้านคุม้ครองผูบ้ริโภคของศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค ใช้เป็นเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหา
คุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี มีผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย คณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคของ
เทศบาลตําบลปริก องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนตําบลควนรู 
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สํานักงานสาธารณสุข
อาํเภอ  และเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคภายในพื้นท่ี ไดแ้ก่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
อย.น้อย วิทยุชุมชน ใช้เป็นเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี  ขั้นตอนการวางแผน
ยทุธศาสตร์ประกอบดว้ย 

2.3.1 ผูว้ิจยัเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผูบ้ริโภคจากการจดัสมชัชา
ผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือของพื้นท่ี โดยสรุปใหเ้ห็นแนวโนม้สถานการณ์ปัญหาตามประเภทของปัญหา  

2.3.2 แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในประเด็น กิจกรรมดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภคตอ้งดาํเนินการในรอบปี  

2.3.3 รวบรวมและสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งเป็น 5 ดา้น  
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1) การจัดการข้อมูล ได้แก่ การผลิตส่ือและหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค   

2) การพฒันาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่าย ทั้ งในด้านความรู้ด้านการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม   

3) การเฝ้าระวงัผลิตภัณฑ์ หรือสถานการณ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค  

4) การประสานงานในเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหาย   
5) การส่ือสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและการ

ดาํเนินงานต่างๆ 
รายละเอียดแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดงัตารางแนบทา้ย ภาคผนวก 
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ส่วนที ่3   ลกัษณะรูปแบบระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาลกัษณะรูปแบบระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในปัจจุบนัขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมายทั้งสามแห่ง คือ เทศบาลตาํบลปริก องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม และ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู โดยประเด็นท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคร้ังน้ี ใน 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 

1.  โครงสร้างและการจดัองคก์าร 
2.  บทบาทหนา้ท่ี 
3.  สถานภาพทางกฎหมาย 
4.  งบประมาณและแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

 
ตารางที่  4.7    แสดงลกัษณะรูปแบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

ปัจจุบนั 
 

ประเดน็ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าข้าม 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ควนรู 
เทศบาลต าบลปริก 

1.โครงสร้างและ 
การจดัองค์การ 

 จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคประจาํ อบต. โดยมไิด้
แยกการบริหารออกจาก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่า
ขา้ม 

 จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคประจาํ อบต.โดยแยก
การบริหารแยกต่างหากจาก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควน
รู มีการสนบัสนุนเร่ือง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็น
สาํนกังานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภค 

 จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคประจาํเทศบาล โดย
แยกการบริหารกจิกรรม ออก
ต่างหากจากเทศบาล แต่ยงั
ไม่ได้รับการสนับสนุน เร่ือง
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
สาํนกังานของศูนยพ์ิทกัษ์
สิทธิผูบ้ริโภค 

คณะทาํงานของศูนยฯ์มาจาก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงมี
นายก อบต. ดาํรงตาํแหน่ง 
ประธานศูนยฯ์ 

 มีคณะทาํงานจาํนวน 1 ชุด
ซ่ึงมีท่ีมาจากภาคประชาชน 
 -หวัหนา้ศูนยม์าจากตวัแทน
ภาคประชาชน 

 ระยะแรก: มีคณะทาํงาน
จาํนวน 1 ชุด มีท่ีมาจาก
เทศบาลตาํบลปริก 
นายกเทศมนตรีดาํรงตาํแหน่ง
ประธานศูนยฯ์ 
   ระยะท่ีสอง:คณะทาํงานมา
จากภาคประชาชน ดาํรง
ตาํแหน่งประธาน 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าข้าม 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ควนรู 
เทศบาลต าบลปริก 

 
 มีคาํสัง่แต่งตั้งจากองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม 

 ใชว้ธีิการคดัเลือกจากผูมี้
ความสามารถเหมาะสมและจิต
อาสาในการทาํงาน 

 ใชว้ธีิการคดัเลือกจากผูมี้
ความสามารถเหมาะสมและ
จิตอาสาในการทาํงาน 

 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล
ตามคาํสัง่การถ่ายโอนภารกิจ
งาน คบ. 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํตาํบล
ตามคาํสัง่การถ่ายโอนภารกิจ
งาน คบ. 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ
ตาํบลตามคาํสัง่การถ่ายโอน
ภารกิจงาน คบ. 

2. บทบาทหน้าที ่  มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคของศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิเพื่อเป็นตวัแบบใน
การทาํงาน 

มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคของศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิเพื่อเป็นตวัแบบใน
การทาํงาน 

มีการจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั
การคุม้ครองผูบ้ริโภคของ
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเพื่อเป็นตวั
แบบในการทาํงาน 

  บทบาทหนา้ท่ีแบ่งเป็น 5 
ดา้น ประกอบดว้ย 
1.การรับเร่ืองร้องเรียน การไกล่
เกล่ียและส่งต่อปัญหาผูบ้ริโภค 
2.การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 
แกนนาํ และเครือข่าย ผา่นการ
อบรม ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
3.การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑแ์ละภยั
ผูบ้ริโภค 
4.การส่ือสารสาธารณะ ผา่น
วทิยชุุมชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ เป็นตน้ 
5.การจดัการขอ้มูลดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

 บทบาทหนา้ท่ีแบ่งเป็น 5 
ดา้น ประกอบดว้ย 
1.การรับเร่ืองร้องเรียน การไกล่
เกล่ียและส่งต่อปัญหาผูบ้ริโภค 
2.การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 
แกนนาํ และเครือข่าย ผา่นการ
อบรม ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
3.การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑแ์ละภยั
ผูบ้ริโภค 
4.การส่ือสารสาธารณะ ผา่น
วทิยชุุมชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
5.การจดัการขอ้มูลดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

 บทบาทหนา้ท่ีแบ่งเป็น            
6 ดา้น ประกอบดว้ย 
1.การรับเร่ืองร้องเรียน               
การไกล่เกล่ียและส่งต่อ
ปัญหาผูบ้ริโภค 
2.การพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริโภค แกนนาํ และ
เครือข่าย ผา่นการอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
3.การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑแ์ละ
ภยัผูบ้ริโภค 
4.การส่ือสารสาธารณะ ผา่น
วทิยชุุมชน ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 
5.การจดัการขอ้มูลดา้น
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
6.การสร้างนโยบายสาธารณะ
ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าข้าม 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ควนรู 
เทศบาลต าบลปริก 

   การบงัคบัใชก้ฎหมายจะไม่
สามารถทาํได ้ตอ้งมี
คณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํ อบต. 
ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็น
หนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ อบต. 
ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมายจะ
ไม่สามารถทาํได ้ตอ้งมี
คณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํ อบต. 
ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

3.สถานภาพทาง
กฎหมาย 

 ขาดความชัดเจน เร่ืองการ
มอบหมายอาํนาจและหนา้ท่ี
ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคจาก 
คณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํ อบต. 

มคีวามชัดเจนเร่ืองการ
มอบหมายอ านาจ ดา้นการ
ทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจาก 
อบต.และคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ อบต. 
โดย มีหนงัสือคาํสัง่แต่งตั้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร จากองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

มคีวามชัดเจนเร่ืองการ
มอบหมายอ านาจ ดา้นการ
ทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจาก 
อบต.และคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํ 
อบต. โดยมีหนงัสือคาํสัง่
แต่งตั้งจากเทศบาลตาํบลปริก 

4.งบประมาณ
และการ
ตรวจสอบภายใน 

 ท่ีมาของแหล่งงบประมาณ 
พบวา่ มาจากเพยีงแหล่งเดยีว 
จากองคก์รภายนอก คือ 
 สถาบนัการจดัการระบบ
สุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
(สจรส.ม.อ.) 
 
 
 
 
 
 
 ขาดความชัดเจนการร่วม
ลงทุนด้านงบประมาณจาก
อบต.ท่าขา้มในการทาํงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

 ท่ีมาของแหล่งงบประมาณ 
พบวา่ มาจากองค์กรภายนอก 2 
แหล่ง คือ 
1.สถาบนัการจดัการระบบ
สุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
(สจรส.ม.อ.) 
2.สาํนกังานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (พฒันา
โครงสร้าง สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานของศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภค) 
 
 ขาดความชัดเจนการร่วม
ลงทุนด้านงบประมาณจาก
อบต.ควนรูในการทาํงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

  ท่ีมาของแหล่ง
งบประมาณพบวา่ มาจาก
องค์การภายนอก 2 แหล่ง
ดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
1.สถาบนัการจดัการระบบ
สุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
(สจรส.ม.อ.) 
2. .คณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดั
สงขลา 
 
 
 ขาดความชัดเจนการร่วม
ลงทุนด้านงบประมาณจาก
เทศบาลตาํบลปริกในการ
ทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าข้าม 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู เทศบาลต าบลปริก 

   วธีิการรับสนบัสนุน
งบประมาณ:พบวา่มี  2 แบบ  
แบบที ่1 แหล่งทุนทาํหนา้ท่ี
บริหารจดัการการใช้
งบประมาณใหแ้ต่พ้ืนท่ีทาํ
หนา้ท่ีจดักิจกรรม  
แบบที ่2 แหล่งทุนสนบัสนุน
ใหเ้ป็นชุดโครงการ และจะ
โอนเงินมาโดยพ้ืนท่ีทาํหนา้ท่ี
บริหารจดัการเงินงบประมาณ 
 
 เจา้ของแหล่งทุน เป็นผู ้
ตรวจสอบการใชง้บประมาณ 
ดว้ยวธีิการส่งรายงานผลการ
ดาํเนินกิจกรรมแก่แหล่งทุน 
 ยงัขาดกลไกการตรวจสอบ
การใชจ่้ายงบประมาณ 
ตลอดจนการทาํหนา้ท่ีภายใน
ขององคก์ร 

  วธีิการรับสนบัสนุน
งบประมาณ:พบวา่มี  2 แบบ  
แบบที ่1 แหล่งทุนทาํหนา้ท่ี
บริหารจดัการการใช้
งบประมาณใหแ้ต่พ้ืนท่ีทาํ
หนา้ท่ีจดักิจกรรม  
แบบที ่2 แหล่งทุนสนบัสนุนให้
เป็นชุดโครงการ และจะโอน
เงินมาโดยพ้ืนท่ีทาํหนา้ท่ีบริหาร
จดัการเงินงบประมาณ 
 
 เจา้ของแหล่งทุน เป็นผู ้
ตรวจสอบการใชง้บประมาณ 
ดว้ยวธีิการส่งรายงานผลการ
ดาํเนินกิจกรรมแก่แหล่งทุน 
 ยงัขาดกลไกการตรวจสอบ
การใชจ่้ายงบประมาณ 
ตลอดจนการทาํหนา้ท่ีภายใน
ขององคก์ร 

  วธีิการรับสนบัสนุน
งบประมาณ :พบวา่มี  2 แบบ  
แบบที ่1 แหล่งทุนทาํหนา้ท่ี
บริหารจดัการการใช้
งบประมาณใหแ้ต่พ้ืนท่ีทาํ
หนา้ท่ีจดักิจกรรม  
แบบที ่2 แหล่งทุนสนบัสนุน
ใหเ้ป็นชุดโครงการ และจะ
โอนเงินมาใหท้ั้งหมด 
โดยพ้ืนท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารจดั
การเงินงบประมาณ 
 เจา้ของแหล่งทุน เป็นผู ้
ตรวจสอบการใชง้บประมาณ 
ดว้ยวธีิการส่งรายงานผลการ
ดาํเนินกิจกรรมแก่แหล่งทุน 
 ยงัขาดกลไกการตรวจสอบ
การใชจ่้ายงบประมาณ 
ตลอดจนการทาํหนา้ท่ีภายใน
ขององคก์ร 
 

 
ผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ตวัเลขแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี คือ 

1 แทน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม(อบต.ท่าขา้ม) 
2 แทน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู(อบต.ควนรู) 
3 แทน เทศบาลตาํบลปริก(ทต.ปริก) 

 ผลการศึกษาวิจยัลกัษณะรูปแบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พบวา่ 
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3.1 โครงสร้างและการจัดองค์การ 
แมท้ั้งสามแห่งเป็นพื้นท่ีนาํร่องของการพฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์าร

ปกครองส่วนท้องถ่ินของจงัหวดัสงขลาท่ีเร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 มีบนัทึกความร่วมมือ
พฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั  จากการวิเคราะห์ในประเด็นโครงสร้างและ
การจดัองคก์รนั้น พบวา่มีประเด็นท่ีมีคลา้ยคลึงกนั คือ ทุกแห่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนัเป็นองค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตามค าส่ังถ่ายโอน
ภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภค ค าส่ังที่ 3/2551และ 4/2551  ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และมีการจัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึน้  

อบต. ควนรู และ ทต.ปริก มีการแยกบทบาทหน้าที่ การบริหารจัดการของศูนย์
พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคออกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดว้ยให้มี คณะท างานของศูนย์พิทักษ์สิทธิ
ผู้บริโภค อนัมีทีม่าจากภาคประชาชน ประกอบด้วย ประธานจะมีที่มาจากภาคประชาชน กรรมการ
ศูนย์จะมีที่มาจากภาคประชานแต่ละท้องถิ่น หรือกลุ่มชมรม ในชุมชนท้องถิ่น  ทั้งสองแห่ง ใช้การ
คัดเลือกจากบุคคลที่มีความเหมาะสม มีจิตอาสา คณะท างานมีโอกาสเสนอช่ือ และแสดงฉันทามติ
ร่วมควรเลอืกบุคคลใดบุคคลหน่ึงท าหน้าที ่

อบต. ควนรู ได้จดัสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยการจดัสร้างอาคารอนัเป็นท่ีตั้งเป็น
ศูนยป์ระสานงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคข้ึน ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก สํานกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั 

แต่ส่วนของ อบต. ท่าขา้ม พบว่า ได้จดัตั้ งศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคข้ึนในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีคณะทาํงานประกอบดว้ย ประธานมาจาก นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่า
ขา้ม และคณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคจะประกอบดว้ย สมาชิก เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
งานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นส่วนใหญ่   โดยมี
คาํสั่งแต่งตั้งจาก อบต.ท่าขา้ม  

ทั้งสามแห่งจะมีการมอบหมายหน้าท่ีประสานด้านคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่เจา้หน้าท่ี
ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเหมาะสมดา้นความสามารถ  

 
3.2 บทบาทหน้าที ่

ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (3) และมีแผนปฏิบัติการด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค (1, 2, 3)  เป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค มีการ
แบ่งบทบาทหน้าทีอ่อกเป็นตามกลไกงานคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบดว้ย 
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3.2.1 การรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผูบ้ริโภค การไกล่เกล่ีย และประสานส่งต่อเร่ือง
ร้องเรียนไปยงัหน่วยงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.2 การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค แกนนาํ และเครือข่าย ผา่นการอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ และการปฏิบติัการชุมชนดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

3.2.3 การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑแ์ละภยัผูบ้ริโภคในพื้นท่ี 
3.2.4 การส่ือสารสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยใชส่ื้อมวลชนและช่องทางท่ีมี

อยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ิน 
3.2.5 การจดัการขอ้มูลข่าวสารดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค ส่วนของเทศบาลตาํบลปริก

ไดเ้พิ่มบทบาทของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในประเด็น 
3.2.6 การพฒันาและสร้างนโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
การบงัคบัใชก้ฎหมายของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จะไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจากมีตอ้งอาศยัองค์กรท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง คือ คณะอนุกรรมการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

3.3 สถานภาพทางกฎหมาย 
อบต. ควนรู และ ทต. ปริก มีความชดัเจนเร่ืองการมอบหมายอาํนาจและหนา้ท่ีดา้น

คุม้ครองผูบ้ริโภคจากคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการทาํ
หนงัสือแต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ยงัไม่มีความเป็นนิติบุคคล 
 

3.4 แหล่งทีม่าและการบริหารงบประมาณ  
ขณะน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก

องคก์รภายนอก เช่น สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) (1, 
2, 3) สํานกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (2) แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
(คคส.) (3) และคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจาํจงัหวดัสงขลา (3) ส่วนแหล่งงบประมาณ
จากภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยังขาดความชัดเจนในเร่ืองการร่วมลงทุน ทั้งในส่วนของ
จ านวนและแหล่งเงินที่จะให้การสนับสนุนการท างานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค แมจ้ะมีแหล่งทุน
สําคญัท่ีสามารถนํามาใช้ได้ เช่น เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ออกข้อบญัญติั
จดัสรรงบประมาณประจาํปี) กองทุนสุขภาพระดบัพื้นท่ี ซ่ึงถือวา่เขา้หลกัเกณฑ์ตามวตัถุประสงคข์อ้
ท่ี 3 เป็นการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน  
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การบริหารงบประมาณท่ีผา่นมา พบวา่ ไดรั้บการสนบัสนุนแบบชุดโครงการ แหล่ง
ทุนจะโอนเงินทั้งหมดเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บริหารจดัการเอง 

ส่วนการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ยงัไม่มีระบบการตรวจสอบ แต่จะมีการ
รายงานผลการดาํเนินกิจกรรมแก่แหล่งทุนท่ีใหก้ารสนบัสนุนเงินงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 4   การระดมความคิดเห็น(Focus group) เร่ือง รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  

1. คณะอนุกรรมการ สคบ.ประจาํ อบต.หรือเทศบาล ประกอบดว้ย  
-  นายก อบต.หรือ นายกเทศมนตรี   ในฐานะประธาน  
-  กรรมการ                                   จาํนวน 2 คน  
-  ปลดั อบต.หรือ ปลดัเทศบาล   ในฐานะเลขานุการ 

2. คณะทาํงานศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
-  ประธานศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
-  กรรมการศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค           จาํนวน 2  คน 
-  ผูป้ระสานงานศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค   จาํนวน 1 คน 

 
ผลการวเิคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) 

จากขอ้มูลเก่ียวกบับริบทพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง คือ เทศบาลตาํบล
ปริก องค์การบริหารส่วนตาํบลควรรู และองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม ท่ีพบว่า ประชาชนมี
ปัญหาถูกละเมิดสิทธิเน่ืองจากถูกเอาเปรียบสิทธิผูบ้ริโภคทั้งภายนอกและภายในพื้นท่ี ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล
เห็นตรงกนัวา่มีลกัษณะสภาพปัญหาโดยทัว่ไปคลา้ยคลึงกนั  มีแนวโนม้สถานการณ์ปัญหาผูบ้ริโภค
สูงข้ึน  การมีทุนทางสังคมจาํนวนมาก ตลอดจนผลการจดักิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในพื้นท่ี  
ลกัษณะรูปแบบในปัจจุบนัของการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัได้
นาํมาใชป้ระกอบเป็นปัจจยันาํเขา้ (Input) เพื่อการปรับเปล่ียนระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความเหมาะสมและพึงประสงค์ตามลักษณะองค์การอิสระเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคแยกเป็น 4ประเด็น ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและการจดัองคก์าร 
2. บทบาทหนา้ท่ี 
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3. สถานภาพทางกฎหมาย 
4. งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
 
ผลการศึกษา พบวา่ 
1 โครงสร้างและการจัดองค์การ  

1.1 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผูบ้ริโภคควร แยกระบบการบริหารจัดการ ออกจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เนน้ความเป็นอิสระ  

1.2 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคประจาํองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควร
มอบหมายภารกิจดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีชดัเจนแก่คณะทาํงานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค และ
ใหอ้าํนาจในการบริหารจดัการกบัปัญหาดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

1.3 ท่ีมาของคณะทาํงานศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคมีแบบผสมผสานจาก 3 ภาคส่วน 
กล่าวคือ ประธาน หรือ หัวหน้าศูนย์พิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค ควรมีท่ีมาจากตวัแทนผูบ้ริโภค ส่วน
คณะกรรมการศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค มีท่ีมาจากตวัแทน กลุ่มองค์กรและ เครือข่ายผูบ้ริโภคจาก
ทุกชุมชน ตลอดจนควรมีส่วนของผูป้ระกอบการ  ผูท้าํหน้าท่ีประสานงานของศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิ
ผูบ้ริโภค ทุกแห่งเห็นวา่ ควรเป็นเจา้หนา้ท่ีประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

1.4 วิธีการไดม้าของคณะกรรมการ ไม่จาํเป็นตอ้งมีระเบียบการคดัเลือก แต่เน้นจิต
อาสา เสียสละเขา้มาทาํงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นท่ียอมรับในความสามารถของทุกคน ส่วนผู ้
ประสานงานอนัเป็นเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องเน้นบุคลากรท่ีสนใจและ
สามารถเช่ือมประสานระหวา่งศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

2. บทบาทหน้าที ่  
ผลการวิจยัพบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีความเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกัน โดยผูว้ิจ ัยได้ใช้สัญลักษณ์แทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี  

1   แทน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนรู 
2   แทน เทศบาลตาํบลปริก 
3   แทน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม 
บทบาทหนา้ท่ีของศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบการทาํงานในลกัษณะองคก์าร

อิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ 
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2.1 บทบาททีเ่ห็นด้วย คือ 
2.1.1 ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการตรา และบังคับกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แต่วิธีการและลกัษณะของการ
บงัคบันั้นมีความแตกต่างกนั คือ ลกัษณะเป็นกติกาทางสังคม ผา่นกลไกของสมชัชาผูบ้ริโภค (1, 3) 
และออกเป็นกฎหมายผ่าน 3 กลไกหลักท่ีมีอยู่แล้วของพื้นท่ี คือ เสนอในนามศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิ
ผูบ้ริโภค ประชาชนร่วมนาํเสนอ ผา่นสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2) 

2.1.2 สนับสนุนการใช้สิทธิร้องเรียนของผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค ผ่าน
ช่องทางต่างๆของศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค (1, 2, 3) และการเปิดโอกาสให้กลุ่ม องค์กรผูบ้ริโภค
สามารถร้องเรียนเป็นลกัษณะกลุ่มได ้(1, 2, 3) 

2.1.3 การตรวจสอบการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํของหน่วยงานอนัเป็นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค จะมีกลไกท่ีใชใ้นการตรวจสอบคือ การประชุมประจาํเดือนของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภค (1, 3) และการจดัสมชัชาผูบ้ริโภค (2, 3) 

2.1.4 ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านคุ้มครองผู ้บริโภค เน้นการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการในชุมชนกบัภาควชิาการอยา่งนอ้ย 1 ประเด็นต่อปี  (1,2,3) 

2.1.5 การสนบัสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรผูบ้ริโภค ผา่น 3 วิธีการ คือ 
สนบัสนุนการรวมกลุ่มของผูบ้ริโภค (1,2,3) การสนับสนุนการทาํกิจกรรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค
ของกลุ่มและเครือข่ายผูบ้ริโภคในพื้นท่ี(1,2,3)การพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภค(1,2) 

2.1.6 การดําเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแจ้ง 
โฆษณาข่าวสาร มีความเห็นแตกต่างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย คือมีการเผยแพร่
ผา่นส่ือท่ีมีในพื้นท่ี แต่จาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนเทคนิคการเปิดเผยขอ้มูล (1,2) 

2.1.7 การจดัประชุมสมชัชาผูบ้ริโภคประจาํปี ควรเป็นกลไกคน้หาสถานการณ์
และผลกัดนันโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2.2 บทบาททีไ่ม่เห็นด้วย 
2.2.1 การฟ้องร้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแทนผูบ้ริโภค เพราะยงั

ไม่มีความพร้อม ศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคควรทาํหนา้ท่ีรวบรวมพยานหลกัฐาน ผูบ้ริโภคสามารถ
ฟ้องร้องคดีไดด้ว้ยตนเองเน่ืองจากกฎหมาย 

 
3. สถานภาพทางกฎหมาย 

3.1 ควรมีลกัษณะเป็นกลุ่ม ชมรม ท่ีมีการรับรองสถานภาพท่ีชดัเจน ผา่นวธีิการ คือ 
-  มีหนงัสือแต่งตั้งและมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี 
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-  การใหค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) รับรองสถานภาพเป็นกลุ่มหรือ
ชมรม 

3.2 ต้องอาศยัอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค
ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นส่วนท่ีสนบัสนุนทางกฎหมาย 

 
4. งบประมาณ 

4.1 มีการสนบัสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดบัพื้นท่ี องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  (โดยตอ้งออกเป็นขอ้บญัญติัสนบัสนุนงบประมาณ) 

4.2 มีการสนบัสนุนจากแหล่งทุนจากภายนอก เช่น สํานกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค องคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค(กาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต) 

4.3 รูปแบบการสนับสนุน ควรเป็นแบบชุดโครงการ สามารถบริหารงบประมาณ       
เองได ้

4.4 การตรวจสอบงบประมาณ มีคณะทาํงานทาํหน้าท่ีประเมินผล และให้มีรายงาน
ผลการปฏิบติังานประจาํปี 
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ตารางที ่ 4.8   รูปแบบลกัษณะองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํแนกตามรายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ประเดน็ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

รูปแบบทีเ่หมาะสม 
อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก 

1.โครงสร้างและการ
จดัการองคก์าร 
 

มีศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค แต่อยู่
ภายใตบ้ริหารของ อปท. 

จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค แยก
ต่างหาก จากองคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน 

จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค แยก
ต่างหากจากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

 จดัตั้งศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคมีลกัษณะองคก์าร
อิสระ แยกต่างหากจาก อปท. 

1.1 อาํนาจทางกฎหมาย 
 

ไดรั้บการรับรองอาํนาจทางกฎหมาย
จาก คณะอนุกรรมการ สคบ. ประจาํ 
อปท. 

ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและมีอาํนาจตาม
กฎหมาย จากคณะอนุกรรมการ สคบ.
ประจาํ อปท. 

ไดรั้บการรับรองอาํนาจทางกฎหมาย
จาก คณะอนุกรรมการ สคบ.ประจาํ 
อปท. 

 ไดรั้บการมอบหมายภารกิจ
งานและหนา้ท่ีจาก อปท. 
 

1.2 ท่ีมาของคณะทาํงาน 
 

ประธานมาจากภาคประชาชนหรือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กรรมการ มาจากภาคประชาชน 

ประธาน ท่ีมาจากภาคประชาชน 
กรรมการ มาจากตวัแทนประชาชนทุก
ชุมชน 

ประธานมาจากภาคประชาชน 
กรรมการ จากภาคประชาชน 

 คณะทาํงานควรมาจากภาค
ประชาชน ดว้ยคดัเลือกกนัเอง
และระบบจิตอาสา 
 

 วธีิการคดัเลือกกนัเองและระบบจิต
อาสา 

วธีิการคดัเลือกกนัเองและระบบจิตอาสา วธีิการคดัเลือกกนัเองและระบบจิต
อาสา 

 มาจากประชาชนดว้ยวธีิการ
คดัเลือกและระบบจิตอาสา 

1.3 วธีิการของ
คณะทาํงาน 

เจา้หนา้ท่ีของ อปท. ทาํหนา้ท่ี
ประสานงาน ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เจา้หนา้ท่ีของ อปท. ทาํหนา้ท่ี
ประสานงาน ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เจา้หนา้ท่ีของ อปท. ทาํหนา้ท่ี
ประสานงาน ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 มีเจา้หนา้ท่ีของ อปท.           
ทาํหนา้ท่ีประสานงาน              
ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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2. บทบาทหน้าที ่     

2.1 การใหค้วามเห็นเพื่อ
ประกอบการของพิจารณา
ของหน่วยงานรัฐในการ
ตรา และบงัคบัใช้
กฎหมายเพื่อคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
 

 เห็นด้วย แต่ใหเ้ป็นกติกาทาง
สงัคมเนน้การมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ี 

เห็นด้วย อาจอยูใ่นลกัษณะกติกาทาง
สงัคมในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
ผา่นกลไกเฉพาะเช่น สมชัชาผูบ้ริโภคใน
พ้ืนท่ี 

 เห็นด้วย ผา่น3 กลไกของพ้ืนท่ี 
1) เสนอในนามศูนยฯ์ 
2) ล่าลายช่ือ ปชช. 
3) ผา่น สมาชิก อปท. 

 

 มี 2 แบบ คือ  
2.1 กติกาสงัคม 
2.2 กฎ ระเบียบของพ้ืนท่ี ผา่น
กลไก คือ เสนอในนามศูนย ์
ผา่นสมาชิก อปท.และผา่น
ปชช.ร่วมเสนอ 

2.2 สนบัสนุนการใชสิ้ทธิ
ร้องเรียนของผูบ้ริโภค
และองคก์รผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย วธีิการ คือ ผา่นช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียนต่างๆของศูนย,์
ร้องเรียนเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย วธีิการ คือ ผา่นช่องทางรับ
เร่ืองร้องเรียนต่างๆของศูนย,์ร้องเรียน
เป็นกลุ่มผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย วธีิการ คือ ผา่นช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียนต่างๆของศูนย,์
ร้องเรียนเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค 
 

ควรสนบัสนุนใหร้้องเรียน
ผา่นช่องทางร้องเรียนของศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค ร้องเรียน
ผา่นกลุ่มผูบ้ริโภคได ้

2.3 การตรวจสอบการ
กระทาํหรือละเวน้การ
กระทาํของหน่วยงานอนั
เป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

เห็นด้วย วธีิการ คือ ผา่นการ
ประชุมประจาํเดือน และจดัสมชัชา
ผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย วธีิการ คือ ผา่นการประชุม
ประจาํเดือนของศูนยฯ์ 

เห็นด้วย วธีิการ คือ การจดัสมชัชา
ผูบ้ริโภค 
 

ผา่นการประชุมประจาํเดือน
ของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค
และการจดัสมชัชาผูบ้ริโภค 
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2.4  ดาํเนินคดีต่อศาล
ยติุธรรมหรือศาลปกครอง
แทนผูบ้ริโภค 

 ไม่เห็นด้วย ตอ้งคาํนึงถึงความ
พร้อม ทาํหนา้ท่ีเพียงรวบรวม
พยานหลกัฐานขอ้เท็จจริงมากกวา่ 
 
 

ไม่เห็นด้วย ตอ้งคาํนึงถึงความพร้อม 
ทาํหนา้ท่ีเพียงรวบรวมพยานหลกัฐาน
ขอ้เทจ็จริงมากกวา่ 
 
 

ไม่เห็นด้วย ตอ้งคาํนึงถึงความ
พร้อม ทาํหนา้ท่ีเพียงรวบรวม
พยานหลกัฐานขอ้เท็จจริงมากกวา่ 
 
 

ยงัไม่จาํเป็น ศูนยค์วรทาํ
หนา้ท่ีรวบรวมพยานหลกัฐาน
หรือเป็นท่ีปรึกษาแก่ผูบ้ริโภค 
เพราะ กม.เปิดโอกาสให้
ฟ้องร้องไดเ้องอยูแ่ลว้ 
 

2.5  ส่งเสริมการศึกษา
และวจิยัดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

 เห็นด้วย  เนน้วจิยัเชิงปฏิบติัการ
ในชุมชนร่วมกบัภาควชิาการปีละ 1 
เร่ือง 
 

เห็นด้วย  เนน้วจิยัเชิงปฏิบติัการใน
ชุมชนร่วมกบัภาควชิาการปีละ 1 เร่ือง 

เห็นด้วย  เนน้วจิยัเชิงปฏิบติัการใน
ชุมชนร่วมกบัภาควชิาการในพ้ืนท่ีปี
ละ 1 เร่ือง 
 

มีการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
ชุมชนร่วมกบัภาควชิาการใน
พ้ืนท่ีอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
 

2.6  การสนบัสนุนและให้
การช่วยเหลือแก่องคก์ร
ผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย  วธีิการ คือ 
สนบัสนุนการรวมกลุ่มผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย  วธีิการ คือ 
1.ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มผูบ้ริโภค 
2.สนบัสนุนการทาํกิจกรรมดา้น คบ. 
3.พฒันาศกัยภาพแก่กลุ่มผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย  วธีิการ คือ 
1.ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่ม
ผูบ้ริโภค 
2.สนบัสนุนการทาํกิจกรรมดา้น คบ. 
3.พฒันาศกัยภาพแก่กลุ่มผูบ้ริโภค 

สนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคมีการ
รวมกลุ่มกนั 
มีการใหท้าํกิจกรรมของกลุ่ม 
พฒันาศกัยภาพใหแ้ก่กลุ่ม
ผูบ้ริโภค 
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2.7  ดาํเนินการและ
สนบัสนุนการเผยแพร่
ขอ้มูลขอ้ท่ีเป็นจริง หรือ
แจง้หรือโฆษณาข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้และบริการ
แก่ผูบ้ริโภค 

 ไม่เห็นด้วย กลวัการฟ้องร้องเป็น
คดี,เห็นวา่ พ.ร.บ.รองรับอาํนาจฟ้อง
ไวแ้ลว้ 
** ควรส่งให ้สคบ.รับรองการเป็น
กลุ่มหรือชมรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย  แต่กลวัถูกฟ้องร้อง ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคการเปิดเผย 
** ควรส่งให ้สคบ.รับรองการเป็นกลุ่ม
หรือชมรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เห็นด้วย  ควรมีการออกระเบียบ
รองรับหนา้ท่ีเพ่ือป้องกนัการถูก
ฟ้องร้องคดี แตต่อ้งอาศยัเทคนิค
กลไกการเปิดเผยขอ้มูล 
** ควรส่งให ้สคบ.รับรองการเป็น
กลุ่มหรือชมรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค  

  มีบทบาทเปิดเผยขอ้มูล
ขอ้เทจ็จริงเพื่อการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
ตอ้งพฒันาเทคนิคและช่องทาง
การเปิดเผยขอ้มูล 

2.8  จดัประชุมสมชัชา
ผูบ้ริโภคปีละ  1 คร้ัง 

 เห็นด้วย  เพราะจะเป็นกลไกใน
การคน้หาสถานการณ์และผลกัดนั
เป็นนโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
 

 เห็นด้วย  เพราะจะเป็นกลไกในการ
คน้หาสถานการณ์และผลกัดนัเป็น
นโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในพ้ืนท่ี 
 
 

 เห็นด้วย  เพราะจะเป็นกลไกใน
การคน้หาสถานการณ์และผลกัดนั
เป็นนโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 
 
 

ตอ้งสมชัชาผูบ้ริโภคอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง อนัเป็น
เคร่ืองมือสาํหรับการผลกัดนั
นโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

3.สถานภาพทางกฎหมาย ควรไดรั้บมอบหมายอาํนาจและ
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจนจาก อนุ สคบ.
ประจาํ อปท. 
ในรูปคาํสัง่แต่งตั้ง 

ควรไดรั้บมอบหมายอาํนาจและหนา้ท่ี
อยา่งชดัเจนจาก อนุ สคบ.ประจาํ อปท.
ในรูปคาํสัง่แต่งตั้ง 

ควรไดรั้บมอบหมายอาํนาจและ
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจนจาก อนุ สคบ.
ประจาํ อปท. 
ในรูปคาํสัง่แต่งตั้ง 

ไดรั้บมอบหมายอาํนาจและ
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน จาก อนุ 
สคบ.ประจาํ อปท.ในรูปคาํสัง่
แต่งตั้ง 
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4.งบประมาณ 
4.1 แหล่งทีม่า

งบประมาณ 
 แหล่งทุนจากภายใน
พ้ืนท่ี  
 แหล่งทุนจากภายนอก 

 
 
1) จาก อบต.ท่าขา้ม (โดยออก
ขอ้บญัญติัสนบัสนุนงบประมาณ)  
 2) กองทุนสุขภาพระดบัพ้ืนท่ี 

 
 
1) จาก อบต.ควนรู (ออกขอ้บญัญติั
สนบัสนุนงบประมาณ)  
 2) กองทุนสุขภาพระดบัพ้ืนท่ี 

 
 
1) จาก ทต.ปริก(ออกขอ้บญัญติั
สนบัสนุนงบประมาณ)  
 2) กองทุนสุขภาพระดบัพ้ืนท่ี 

  ควรมีทุนจากหลายแหล่ง
ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนท่ี 
เนน้การลงทุนร่วมองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ทุนจากภายนอกควร 
 

1) สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ  
ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) 
 

1) สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ  
ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) 
2)สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.สาํนกั 6) โครงการ
ชุมชนเขม้แขง็และชุมชนน่าอยู ่

1) สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ  
  ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) 
2) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สาํนกั 6)
โครงการชุมชนเขม้แขง็และชุมชน 
น่าอยู ่
3) แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
สุขภาพ (คคส.)จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
 

สนบัสนุนใหเ้กิดกลไก 
ความสมัพนัธ์ในการทาํงาน
แบบใหม่ของเครือข่ายภายใน
พ้ืนท่ี 
  รูปแบบการสนบัสนุนทุน 
ควรเป็นแบบ ชุดโครงการ 
  ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 
   1) รายงานผลการปฏิบติังาน 
     ประจาํปี 
  2) มีคณะทาํงานประเมินผล 
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4.2 รูปแบบการ
สนับสนุนและ
บริหารงานงบประมาณ 

1. แบบชุดโครงการ 
2. บริหารงบประมาณเอง 

1. แบบชุดโครงการ 
2. บริหารงบประมาณเอง 

1. แบบชุดโครงการ 
2. บริหารงบประมาณเอง 

  3) สมชัชาผูบ้ริโภคประจาํปี 

4.3 ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 

1.คณะทาํงานประเมินผล 
 

1. คณะทาํงานประเมินผล 
2. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 

1. ผา่นสมชัชาผูบ้ริโภคประจาํปี 
2. รายงานผลประจาํปี 
3. คณะทาํงานประเมินผล 
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1.ตั้งคณะอนุกรรมการ 
2.ตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 4.1   รูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 

สนบัสนุนงบประมาณ 

สคบ. 

สสจ. 

 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

เงินอุดหนุน(ออกขอ้บญัญติั อปท.) 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
กองทุนออมทรัพย ์

อนุกรรมการ คบ.ประจาํ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

คณะท างานศูนย์พิทกัษ์สิทธิผู้บริโภค 
หวัหนา้ศูนยพ์ิทกัษ์:ภาคประชาชน 

จดัการขอ้มูลดา้นคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

1.การจดัการขอ้มูล 
2.พฒันาศกัยภาพ 
3.ขยายเครือข่าย ผบ. 
4.เฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์ 
 

พฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค
และเครือข่าย 

เฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์ 
และภยัผูบ้ริโภค 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ระบบรับเร่ืองร้องเรียน 

ไกล่เกล่ีย ปัญหาผูบ้ริโภค 

การส่ือสารสาธารณะ 

 

สมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ 

ศูนย์พิทกัษ์สิทธิผู้บริโภค 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผูป้ระสาน 
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 

นโยบายสาธารณะ การตรวจสอบผลงาน รายงานผลงานประจาํปี 


