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ภาพที ่1   แสดงการระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสมชัชาผูบ้ริโภค ฉลาดซ้ือเทศบาล
ต าบลปริก ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 ณ ตลาดสาธารณะเทศบาลต าบลปริก 

 

ภาพที ่2   การน าเสนอขอ้มูลสถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ีของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสมชัชา  

ผูบ้ริโภค ฉลาดซ้ือ 
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ภาพที ่3   การร่วมแสดงความคิดเห็นเร่ืองสถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ีของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในสมชัชาผูบ้ริโภค ฉลาดซ้ือ อบต.ท่าขา้ม วนัท่ี 5 ตุลาคม 2551 ณ การเคหะ
ชุมชนสงขลา 

 

ภาพที ่4   ประชาชนแสดงความคิดเห็นเร่ืองสถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ีของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งใน สมชัชาผูบ้ริโภค ฉลาดซ้ือ อบต.ท่าขา้ม ณ การเคหะชุมชนสงขลา 
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ภาพท่ี  5  การลงนามในบนัทึกความร่วมมือ (MOU) การพฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภค   ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในเวทีเสวนา ทอ้งถ่ินห่วงใยใส่ใจผูบ้ริโภค วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2551 

 

ภาพที ่ 6  การลงนามในบนัทึกความร่วมมือ(MOU) การพฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่  เทศบาลต าบลปริก  

อบต.ท่าขา้ม อบต.ควนรู 
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ภาพท่ี  7  การจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม เพื่อเป็นจุดรับ

เร่ือง ร้องเรียนปัญหาผูบ้ริโภค และเป็นจุดประสานงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 

ภาพท่ี  8  การประชุมคณะท างานของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม 
เพื่อร่วมกนัวางแผนและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  
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ภาพท่ี 9  ประชุมเพื่อวางแผนปฏิบติัการของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคต าบลควนรู เพื่อเป็นแนว
ทางการท างานแกไ้ขปัญหาผูบ้ริโภค โดยมีคณะกรรมการของศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค 
เขา้ร่วม  

 

ภาพท่ี  10  ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคต าบลควนรู เพื่อเป็นจุดรับเร่ืองร้องเรียนและแกไ้ขปัญหา
ผูบ้ริโภค โดยมีคณะท างานศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคเป็นผูด้  าเนินการ  
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บันทกึความร่วมมือเพือ่พฒันาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวดัสงขลา 
 

ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ระบบการคา้เสรีท่ีมีการ
โยงใยทั่วถึงกันทั่วโลก  ก่อเกิดการเร่งและส่งเสริมวฒันธรรมบริโภคนิยม ส่งผลให้มนุษย์มี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีหลากหลาย ขณะเดียวกนัสถานการณ์ปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิก็
ทวีความรุนแรงและซับซ้อนดว้ยเช่นกนั  แมจ้ะมีหน่วยงานหลายภาคส่วน เช่น หน่วยงานภาครัฐ  
องคก์รพฒันาเอกชน  องคก์รภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่ือมวลชน  เป็นตน้ 
ท าหน้าท่ีแกปั้ญหาดงักล่าว แต่ดว้ยระบบท างานท่ีเป็นลกัษณะแบบรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้ส่วนกลาง   
ต่างคนต่างท าไม่สามารถประสานกนัเป็นเครือข่ายได ้ ท าให้ขาดพลงัไม่สามารถคุม้ครองผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตอบสนองกบัปัญหาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแท ้จริง 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีบูรณาการพลงัจากภาคีทุกภาคส่วนจงัหวดั
สงขลาโดยส านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัสงขลา ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเทศบาลนครหาดใหญ่  เทศบาลต าบลปริก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า
ขา้ม  องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู และ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยสถาบนัวิจยัระบบ
สุขภาพภาคใต ้ ตลอดจนภาคีผูบ้ริโภคโดยเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุข และสมาคมเกษตร
อินทรียว์ถีิไท จึงมีขอ้ตกลงความร่วมมือดงัต่อไปน้ี 
 
ความร่วมมือที ่1 เร่ืองการจัดรูปแบบเครือข่ายและวธีิการท างาน 

ให้มีโครงสร้างท่ีเรียกว่า “คณะท างานเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา” ซ่ึง
แต่งตั้งโดยผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา  ประกอบดว้ย   ผูแ้ทนจากหน่วยงานและเครือข่ายต่อไปน้ี  
ส านกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดัสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาล
ต าบลปริก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู เครือข่าย
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อาสาสมคัรสาธารณสุข  สมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท  และสถาบนัวิจยัระบบสุขภาพภาคใต ้
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะท างานเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา มีภารกิจหลกัคือ 
1. ผลกัดนัและขบัเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค

จงัหวดัสงขลา 
2. เป็นกลไกในการเช่ือมประสานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี  

 
ความร่วมมือที ่2 ความร่วมมือในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

1. พฒันาระบบข้อมูลเพื่อการเช่ือมต่อข้อมูลข่าวสารด้านคุ้มครองผูบ้ริโภค และการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสาธารณะในความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน 

2. การเสริมสร้างศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ในการบริโภค และการพิทกัษสิ์ทธิอนัเป็นธรรม
ของผูบ้ริโภค เช่น การจดัสมชัชา การจดัประชุม การจดัเสวนา การอบรม ตลอดจนการสร้าง
ปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ในระดบัพื้นท่ี 

3. การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น การสร้าง
เครือข่ายอาสาสมคัรผูบ้ริโภคในชุมชน การพฒันาใหเ้กิดสภาผูบ้ริโภค  

4. การพฒันาระบบประสานงานการรับเร่ืองร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นธรรม และ
ชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เช่น การจดัตั้งศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคระดบัทอ้งถ่ิน  

 
เพื่อยืนยนัในหลกัการความร่วมมือขา้งตน้ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ิน  

ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัสงขลา รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีต าบลปริก นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม  นายกสมาคมอาสาสมคัร
สาธารณสุขจงัหวดัสงขลา  และนายกสมาคมเกษตรอินทรียว์ิถีไท  จึงไดล้งนามบนัทึกความร่วมมือ
ฉบบัน้ีในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ โรงแรมเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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        ..........................................................           ................................................... 

       นายคีรีศักดิ์  ร่างเลก็                                       นายแพทย์รุ่งโรจน์  กัว่พานิช         
        หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ิน                              รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่                  
        รักษาการในต าแหน่งทอ้งถ่ินจงัหวดัสงลา                                             จงัหวดัสงขลา 

 
         .........................................................           ....................................................                                               

       นายสุริยา    ยขุีน            นายนิธิ   พนัธ์ุมณ ี  
 นายกเทศมนตรีต าบลปริก                  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม 
           จงัหวดัสงขลา                จงัหวดัสงขลา   

 
            ...................................................             ...................................................                                                 

              นายถั่น   จุลนวน       นายหมัดอุเส็น  สามารถ  
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนรู             นายกสมาคมอาสาสมคัรสาธารณสุข 
                 จงัหวดัสงขลา            จงัหวดัสงขลา   

 
           ..................................................                      ............................................ 

         นายภาณุ  พทิกัษ์เผ่า     ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
               นายกสมาคมเกษตรอินทรียว์ถีิไท                              ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัระบบสุขภาพภาคใต ้ 
   จงัหวดัสงขลา                                                       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ตารางที ่1  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัการความรู้ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

1 
  
  
  

กองทุนหมอ้ก๋วยเต๋ียวปลอดสาร
ตะกัว่ 
  
   

เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการใช ้
วตัถุดิบในการผลิตอาหารท่ี
ปลอดจากสารตะกัว่ เช่น           
หมอ้ก๋วยเต๋ียว หมอ้น ้าชา  

จดัตั้งกองทุนหมอ้ก๋วยเต๋ียว ต.ค.53 - ก.ย.54 
10,000 

(งบ สจรส.) 
 

ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภค 
อาหารท่ีปลอดภยั 
จากสารตะกัว่ 

งานคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค 
กองวชิาการฯ 
เทศบาล 

2 
  
  
  
  

อย.นอ้ยในโรงเรียน 
  

เพื่อใหค้วามรู้ดา้นการคุม้ครอง 
บริโภค แก่แกนน านกัเรียนใน 
โรงเรียนเทศบาลต าบลปริก 
  
  

อบรมใหค้วามรู้แก่ 
แกนน านกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบลปริก จ านวน  
15 คน 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
15,000 

(งบ สสส.) 

นกัเรียน ฯ ไดรั้บ 
ความรู้ดา้นการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
และสามารถเป็น 
แกนน าเคล่ือนต่องาน 

  
  
  
  
  

3 
  

การสมคัรสมาชิกวารสาร 
"ฉลาดซ้ือ" 

เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัดา้น
งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

จดัซ้ือวารสาร "ฉลาด 
ซ้ือ" จ านวน 12 เล่ม 
  

ต.ค.53 - ก.ย.54 
1,000 

(งบ กองทุนหลกั 
ประกนัสุขภาพ

ต าบล) 

ดา้นการคุม้ครอง ฯ 
ผูบ้ริโภคในโรงเรียน 
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ตารางที ่2  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันากลไกดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

1 
   
  
  
  

เฝ้าระวงัสินคา้ 
  
 

เพื่อเฝ้าระวงัสินคา้ท่ีจ  าหน่าย 
โดยไม่ไดม้าตรฐาน อย. ซ่ึง
อาจจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่
ผูบ้ริโภค 
  

จดัอาสาสมคัรเฝ้าระวงั 
สินคา้ ไดแ้ก่ ร้านยา ร้านช า 
ร้านแผงลอย จ าหน่ายอาหาร
สด ร้านอาหารปรุงสุก              
ร้านละ 2 คร้ังต่อปี 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
10,000 

(งบ สจรส.) 

ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภค 
อาหารท่ีปลอดภยั 
จากสารตะกัว่ 

งานคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค 
กองวชิาการฯ 
เทศบาล 
ต าบลปริก 

2 
 

ปรับปรุงศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิ   
พร้อมจดัซ้ือครุภณัฑ ์

เพื่อจดัใหมี้ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิ      
ในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคในต าบลปริก และพื้นท่ี
ใกลเ้คียง 

ปรับปรุงศูนย ์ฯ  พร้อม 
จดัซ้ือครุภณัฑจ์ าเป็น 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
50,000 

(งบ กองทุนหลกั 
ประกนัสุขภาพ 

ต าบล) 

มีศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิ 
ส าหรับอ านวย 
ความสะดวกใหแ้ก่ 
ผูบ้ริโภคในต าบลปริก 
และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

  

3 
 

เพิ่มช่องทางการรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข ์

เพื่อลดขั้นตอนการรับเร่ืองราว 
ร้องทุกขจ์ากชุมชนมายงัศูนย ์ฯ 
ใหร้วดเร็วข้ึน 
 

ผูบ้ริโภคในต าบลปริก 
และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
5,000 

(งบ กองทุนหลกั 
ประกนัสุขภาพ

ต าบล)  

ผูบ้ริโภคมีช่องทางใน 
การส่งผา่นเร่ืองราว 
ร้องทุกขไ์ดร้วดเร็วข้ึน 
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ตารางที ่3  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคและเครือข่ายผูบ้ริโภค 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

วตัถุประสงค ์
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 
จะไดรั้บ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

1 
  
  
  
  

อบรมพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค
ในการเฝ้าระวงัสินคา้ 
  
  
  

เพื่อใหค้วามรู้แก่แกนน าชุมชน
ในการเฝ้าระวงัสินคา้ และ
บริการ 
  

อบรมใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภค
ในการเฝ้าระวงัสินคา้และ
บริการจ านวน 50 คน 
  

ก.พ.54 
30,000 

(งบ สจรส.) 

แกนน าไดรั้บความรู้ 
ในงานคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภคและสามารถ 
ขบัเคล่ือนไดร้วดเร็ว 
ข้ึน 

งานคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค 
กองวชิาการฯ 
เทศบาล 
ต าบลปริก 

2 
  
  
  
  

แลกเปล่ียนเรียนรู้งานดา้นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
  

ศึกษาวธีิการท างานดา้นการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีประสบความ 
ส าเร็จ เพื่อน ามาประยกุตก์บังาน 
คุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลปริก 

แกนน าดา้นงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคจ านวน 50 คน 

ก.พ.54 
30,000 

(งบ สสส.) 

แกนน าไดรั้บความรู้ 
ในงานคุม้ครองผู ้
บริโภค และน ามา 
ประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลปริกได ้
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ตารางที ่4  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันานโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

1 
  
  
  
  

ผลิตส่ือทุกรูปแบบเก่ียวกบังาน
คุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค 
   
  

เพื่อประชาสัมพนัธ์งานดา้นการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภคใหค้รอบคลุม 
ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลปริก และ 
พื้นท่ีใกลเ้คียง 
  

จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ทุกรูปแบบ 
  
  

ต.ค.53 - ก.ย.54 
15,000 

(งบ กองทุนหลกั 
ประกนัสุขภาพ 

ต าบล) 

ประชาชนในพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลปริก 
และพื้นท่ีใกลเ้คียง 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
ข่าวสาร ไดม้ากข้ึน 

งานคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค 
กองวชิาการฯ 
เทศบาล 
ต าบลปริก 

2 
  
  
  
  

จดัซ้ือเคร่ืองเขียน แบบพิมพ ์
วสัดุ อุปกรณ์ท่ี 
เก่ียวกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงาน 
ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

จดัซ้ือเคร่ืองเขียน แบบ 
พิมพ ์วสัดุ อุปกรณ์ 
  

ต.ค.53 - ก.ย.54 
10,000 

(งบ กองทุนหลกั 
ประกนัสุขภาพ 

ต าบล) 

การท างานดา้นการ 
คุม้ครองผูบ้ริโภคมี 
ความสะดวก 
รวดเร็วข้ึน 

  
  
  
  
  

3 
 

กิจกรรมถอดบทเรียนดา้นงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

เพื่อสรุปบทเรียนดา้นงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลปริก 
 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลปริกดา้นงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคทุกกิจกรรม 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
10,000 

(งบ กองทุนหลกั 
ประกนัสุขภาพ 

ต าบล) 

สามารถสรุปบทเรียน 
ดา้นงานคุม้ครองผู ้
บริโภค และน าไปเผย 
แพร่ไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 

  
 



 
141 

 

ตารางที ่5   ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันานโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

1 
  
  
  
  
  

กลไกการเยยีวยาผูบ้ริโภค เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ เยยีวยา 
ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การใชสิ้นคา้และบริการ 
  
  
  

ผูบ้ริโภคในต าบลปริกและ
พื้นท่ีใกลเ้คียง 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
4,000 

(งบ กองทุนหลกั 
ประกนัสุขภาพ 

ต าบล) 
 

ผูบ้ริโภคไดรั้บความ 
ช่วยเหลือ เยยีวยา  
จากผลกระทบท่ีเกิด 
จากการใชสิ้นคา้และ 
บริการในเบ้ืองตน้ 

งานคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภค 
กองวชิาการฯ 
เทศบาล 
ต าบลปริก 
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แบบสอบถามผู้ทีม่หีน้าที่รับผดิชอบเกีย่วกบัแผนงาน  
เร่ือง ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัการลกัษณะบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอนที ่1  มิติตัวแปรที่ศึกษาคือ มิติเชิงโครงสร้างและการจัดการด้านโครงสร้างภายในทีเ่กีย่วข้องกบั

สุขภาพ 
ค าแนะน า    คุณลกัษณะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่านสังกดัมีลกัษณะเป็นจริงตามขอ้ความใด        
1. ปัจจุบนั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่านจดัอยูใ่นประเภทใด 
     (   ) เล็ก     (   ) กลาง     (   )  ใหญ่ 
2. จ  านวนประชากรในพื้นท่ีรับผดิชอบ ……………….…………...... คน (ในปีล่าสุด) 
3. จ านวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร……………………………...………………....................... 
4. ใน อปท.ของท่านมีการแบ่งหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคใดบา้ง ต่อไปน้ี 
   (    )  ฝ่ายหรือหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ อาหารและยา         
 โปรดระบุ.............................................................................................................................. 
   (    )  ฝ่ายหรือหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการบริการ สุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขโปรดระบุ......................................................................................... 
   (    )  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ................................................................................................................... 
5. ใน อปท.ของท่านมีสถานประกอบการ ประเภทใดบา้ง จ านวนเท่าใด (โดยประมาณ) 
 (    )  โรงพยาบาล    จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) สถานีอนามยั(รพ.สต.)   จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) ศูนยบ์ริการสุขภาพชุมชน(ศูนยแ์พทย)์ จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) คลินิกแผนปัจจุบนั   จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) คลินิกแพทยแ์ผนไทย   จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) ร้านขายยาแผนโบราณ   จ านวน.........................................แห่ง 

(    ) โรงงานผลิตอาหาร   จ านวน.........................................แห่ง 
(    ) ร้านอาหาร    จ านวน.........................................แห่ง 
(    ) แผงจ าหน่ายอาหาร   จ านวน.........................................แห่ง 
(    ) ซุปเปอร์มาเก็ต    จ านวน.........................................แห่ง 
(    ) ตลาดสด    จ านวน.........................................แห่ง 
(    )       ตลาดนดั    จ านวน.........................................แห่ง 
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6.  จากขอ้ 5. โปรดระบุจ านวนสถานประกอบการแยกตามประเภท ท่ี อปท.มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค    

(    )  โรงพยาบาล    จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) สถานีอนามยั    จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) ศูนยบ์ริการสุขภาพชุมชน   จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) คลินิกแผนปัจจุบนั   จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) คลินิกแพทยแ์ผนไทย   จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) ร้านขายยาแผนปัจจุบนั   จ านวน.........................................แห่ง 
 (    ) ร้านขายยาแผนโบราณ   จ านวน.........................................แห่ง 

(    ) โรงงานผลิตอาหาร   จ านวน.........................................แห่ง 
(    ) ร้านอาหาร    จ านวน.........................................แห่ง 
(    ) แผงจ าหน่ายอาหาร   จ านวน.........................................แห่ง 
(    ) ซุปเปอร์มาเกต    จ านวน.........................................แห่ง 
(    ) ตลาดสด    จ านวน.........................................แห่ง 
(    )       ตลาดนดั    จ านวน.........................................แห่ง 

 (   ) อ่ืน ๆ     โปรดระบุ........................................... 
7.  ในหน่วยงาน อปท.ของท่านมีบุคลากรทั้งหมดจ านวน…………………………………….คน 
8.  ในหน่วยงานอปท. ของท่านมีบุคลากรท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

จ านวน…………คน 
9.  สัดส่วนจ านวนบุคลากรดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดในองคก์ร                      

คิดเป็น......... % 
 
วสัิยทัศน์และนโยบายองค์กร 
1. วสิัยทศัน์ของ อปท.ของท่าน คือ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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2. นโยบายหลกัของ อปท.ของท่าน คือ 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
3. นโยบายของ อปท.ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค คือ 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

รูปธรรมความส าเร็จ                 
1.  ผลการด าเนินงานของ อปท. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีถือวา่เป็นรูปธรรมของ

ความส าเร็จ มีอะไรบา้ง  อยา่งไร                          
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
การจัดเกบ็ภาษี การจัดหารายได้ท้องถิ่น การติดต่อแหล่งทุนและสัดส่วนงบประมาณทีเ่กีย่วข้องกบั
งานระบบคุ้มครองผู้บริโภค 
1. ท่านคิดวา่งบประมาณของ อปท. กบัภารกิจทางดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค มีความเพียงพอในระดบัใด 
    (   ) มากท่ีสุด     (   ) มาก   (   ) ปานกลาง           (   ) นอ้ย       (   ) นอ้ยท่ีสุด 
    งบประมาณท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร โปรดระบุรายละเอียด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2   มิติตัวแปรที่ศึกษา คือ  มิติเชิงสังคมการเมือง  ความมั่นคงทางการเมืองและการยอมรับ
การเมืองท้องถิ่นของชุมชน 

1.  ผลคะแนนของการเลือกตั้ง อปท. ชุดน้ีไดรั้บคะแนนเสียงจากคนในชุมชน(จ านวนคะแนนเสียง) 
เม่ือคิดเทียบกบัคะแนนเสียงของคนในชุมชนท่ีออกมาเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ………………… 

2.   จ  านวนคนในชุมชนท่ีออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งเม่ือเทียบกบัจ านวนคนในชุมชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ....................... 

 
ตอนที ่3 มิติตัวแปรที่ศึกษา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนกบักจิกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค                
ของ อปท. 
ค าแนะน า  โปรดระบุกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค และกรุณาระบุคะแนนตามระดบั
การมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละประเภท โดยใหค้ะแนนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากจาก 1-5 
โดย 

1   =  มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  
2   =  มีส่วนร่วมนอ้ย 
3   =  มีส่วนร่วมปานกลาง  
4   =  มีส่วนร่วมมาก  
5   =  มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

 
 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
 

รายช่ือกิจกรรม 
ประเภทของการมีส่วนร่วม 

ร่วมรู้
ปัญหา 

ร่วมคิด ร่วม
วางแผน 

ร่วม
ทุน 

ร่วม
ปฏิบติั 

ร่วม
ประเมินผล 

ร่วมรับ
ประโยชน ์

โครงการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตอยา่ง
สมวยัในเด็ก  

3 5 4 1 4 3 5 
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ตารางค าตอบ 
 

รายช่ือกิจกรรม 
ประเภทของการมีส่วนร่วม 

ร่วมรู้
ปัญหา 

ร่วม
คิด 

ร่วม
วางแผน 

ร่วม
ทุน 

ร่วม
ปฏิบติั 

ร่วม
ประเมินผล 

ร่วมรับ
ประโยชน์ 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 
ปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กร เครือข่าย กลุ่ม ชมรม หรือ หน่วยบริการสุขภาพในชุมชน 

ค าถามในส่วนน้ี เพื่อตอ้งการทราบว่า ในพื้นท่ีของท่านมีองค์กร เครือข่าย กลุ่ม ชมรม
อะไรบา้ง และมีบทบาทอยา่งไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคและมีความสัมพนัธ์กบั อปท. 
อยา่งไร ขอใหท้่านตอบโดยการระบุ รายช่ือองคก์ร เครือข่าย กลุ่ม ชมรม และบทบาทหลกั ในตาราง 
และในตารางช่อง ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ในช่อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ตอบโดยเลือกตอบเป็น ตวัเลข (เลือกไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้) 
ตามความหมายดงัต่อไปน้ี 

 1   แทน   การท างานร่วมกนัโดยไม่เก่ียวขอ้งกบังบประมาณ 
 2   แทน   การร่วมลงทุน 
 3   แทน   อปท. เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณการท างาน 
 4   แทน   กลุ่ม องคก์ร เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ อปท. 
 5   แทน   เป็นคณะท างานหรือคณะบริหารใหแ้ก่ อปท. 
 6   แทน   อปท.เป็นคณะบริหารใหก้บักลุ่ม องคก์ร 
 7   แทน   อ่ืนๆ และโปรดระบุรายละเอียด 
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ตัวอย่าง 
 

รายช่ือองค์กร เครือข่าย 
กลุ่ม ชมรม 

บทบาทหลกั 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ชมรมอาสาสมคัร
ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 

1. จดัตั้งกองทุนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. รณรงคก์ารใชท้รัพยากรและการทิ้งขยะอยา่งถูกวธีิ 
3. แกไ้ขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 3, 5 

 
ตารางค าตอบ 
 
รายช่ือองค์กร เครือข่าย 

กลุ่ม ชมรม 
บทบาทหลกั 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

1. 1. 
2. 
3. 

 

2. 1. 
2. 
3. 

 

3. 1. 
2. 
3. 

 

4. 1. 
2. 
3. 

 

5. 1. 
2. 
3. 

 

6. 1. 
2. 
3. 

 



 
148 

 

รายช่ือองค์กร เครือข่าย 
กลุ่ม ชมรม 

บทบาทหลกั 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
7. 1. 

2. 
3. 

 

8. 1. 
2. 
3. 

 

9. 1. 
2. 
3. 

 

10. 1. 
2. 
3. 

 

 
ปฏิสัมพนัธ์กบัสถาบันวชิาการ 

ค าถามในส่วนน้ี เพื่อตอ้งการทราบวา่ ในการด าเนินงานของ อปท. เก่ียวขอ้งกบัสถาบนั
วชิาการใดบา้ง และมีความสัมพนัธ์อยา่งไรขอใหท้่านตอบโดยการระบุ รายช่ือสถาบนัวชิาการ 
บทบาทหลกั และ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ในตาราง  

ในช่อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ตอบโดยเลือกตอบเป็น ตวัเลข ตามความหมายดงัต่อไปน้ี 
 1   แทน   การท างานร่วมกนัโดยไม่เก่ียวขอ้งกบังบประมาณ 
 2   แทน   การร่วมลงทุน 
 3   แทน   อปท. เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณการท างาน 
 4   แทน   สถาบนัวชิาการเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณให้แก่ อปท. 
 5   แทน   เป็นคณะท างานหรือคณะบริหารใหแ้ก่ อปท. 
 6   แทน   อปท.เป็นคณะบริหารใหก้บัสถาบนัวชิาการ 
 7   แทน   อ่ืนๆ และโปรดระบุรายละเอียด 
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ตัวอย่าง 
 

รายช่ือสถาบัน
วชิาการ 

บทบาทหลกั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์

(โปรดระบุ) 
มหาวทิยาลยั 
สงขลา
นครินทร์ 

1. ร่วมท าโครงการตรวจคดักรองโรคเร้ือรังในผูสู้งอายุ  
2. ร่วมจดัท าแผนสุขภาพระดบัต าบล 
3. ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพชุมชน 

1 
 

5,6 
 
ตารางค าตอบ 
 

รายช่ือสถาบันวชิาการ บทบาทหลกั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์

(โปรดระบุ) 
1. 1. 

2. 
3. 

 

2. 1. 
2. 
3. 

 

3. 1. 
2. 
3. 

 

4. 1. 
2. 
3. 

 

5. 1. 
2. 
3. 
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รูปแบบการสนับสนุนกจิกรรมในงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

กิจกรรมท่ี  อปท.ใหก้ารสนบัสนุน ประเภทของการสนบัสนุน 
ช่ือกิจกรรม…………………………………………...…………….. 
รูปแบบกิจกรรมโดยยอ่
............................................................................................................
............................................................................................................ 
........................................................................................................... 

□   1. สนบัสนุนงบประมาณ 
□   2. สนบัสนุนบุคลากร  
□   3. สนบัสนุน เชิงโครงสร้าง 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
..................................................... 

ช่ือกิจกรรม…………………………………………...…………….. 
รูปแบบกิจกรรมโดยยอ่
............................................................................................................
............................................................................................................ 
........................................................................................................... 

□   1. สนบัสนุนงบประมาณ 
□   2. สนบัสนุนบุคลากร  
□   3. สนบัสนุน เชิงโครงสร้าง 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
..................................................... 

ช่ือกิจกรรม…………………………………………...…………….. 
รูปแบบกิจกรรมโดยยอ่
............................................................................................................
............................................................................................................ 
........................................................................................................... 

□   1. สนบัสนุนงบประมาณ 
□   2. สนบัสนุนบุคลากร  
□   3. สนบัสนุน เชิงโครงสร้าง 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
..................................................... 

ช่ือกิจกรรม…………………………………………...…………….. 
รูปแบบกิจกรรมโดยยอ่
............................................................................................................
............................................................................................................ 
........................................................................................................... 

□   1. สนบัสนุนงบประมาณ 
□   2. สนบัสนุนบุคลากร  
□   3. สนบัสนุน เชิงโครงสร้าง 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
..................................................... 

ช่ือกิจกรรม…………………………………………...…………….. 
รูปแบบกิจกรรมโดยยอ่
............................................................................................................
............................................................................................................ 
........................................................................................................... 

□   1. สนบัสนุนงบประมาณ 
□   2. สนบัสนุนบุคลากร  
□   3. สนบัสนุน เชิงโครงสร้าง 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
..................................................... 
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ตอนที ่4  มิติตัวแปรที่ศึกษาคือ ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อ เทศบาล 
1.  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีในพื้นท่ีของท่านเป็นอยา่งไร และท่านน ามาใช้

อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  วฒันธรรมประเพณี/ประวติัศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีในพื้นท่ีของท่านเป็นอยา่งไร และ

ท่านน ามาใชอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีในพื้นท่ีของท่านเป็นอยา่งไร และท่านน ามาใชอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ระบบเศรษฐกิจท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีในพื้นท่ีของท่านมีอะไรบา้ง และท่านน ามาใชอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณ์งานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตเทศบาล 
1. ปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีส าคญัในเขต อปท.มีอะไรบา้ง (เรียงตามล าดบัความส าคญั) 

1) .......................................................................................................................................... 
2) .......................................................................................................................................... 
3) .......................................................................................................................................... 
4) .......................................................................................................................................... 
5) .......................................................................................................................................... 

2. นวตักรรมในงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีส าคญัใน อปท.มีอะไรบา้ง 
1) ................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................................ 
4) ................................................................................................................................................ 
5) ................................................................................................................................................ 
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แผนที่ความคิด (Mind Map ) การจัดสนทนากลุ่ม Focus group discussion เร่ือง ลักษณะรูปแบบ
องค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวนัที ่ 1 เมษายน 2554 
ณ ห้องประชุม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 


