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ความส าคญัและที่มาของงานวจิัย

  ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ส่งผลกระทบกระทบต่อสุข
ภาวะใน 4 มิต ิคอื กาย จติ สังคมและปัญญา

  สถานการณ์ละเมดิสิทธิผู้บริโภคมคีวามรุนแรงมากขึน้ตาม 
สมัยทีเ่ปลีย่นแปลงสู่ สังคมบริโภคนิยม

  กลไกแก้ปัญหา (กลไกร้องเรียน ไกล่เกลีย่ ชดเชยเยยีวยา)         
ของหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้



ความส าคญัและที่มาของงานวจิัย(ต่อ)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550
         มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง
ในการได้รับข้อมูลทีเ่ป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพือ่ให้ได้รับการ
แก้ไขเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพือ่พทิกัษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค

               ให้มีองค์การเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคทีเ่ป็นอสิระจากหน่วยงาน
ของรัฐซ่ึงประกอบด้วยตวัแทนผู้บริโภค ท าหน้าทีใ่ห้ความเห็นเพือ่
ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคบัใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพือ่
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลย
การกระท าอนัเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี ้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการขององค์การอสิระดังกล่าวด้วย



ความส าคญัและที่มาของงานวจิัย (ต่อ)
 องค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ ต้อง
อาศัยระยะเวลาทีย่าวนานในการผลกัดนัให้เกดิรูปธรรม

ต้องมกีลไกเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของภาคประชาชนกบั
ภาครัฐ เร่ือง องค์การอสิระฯ(วทิยา กลุสมบูรณ์และคณะ,2547)

 งานวจิยัเร่ือง รูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคใน อปท. กรณศึีกษา 
อบต.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช  เสนอรูปแบบการท างานแบบกึง่
องค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค



นิยามศัพท์
ผูบ้ริโภค  หมายถึง      ผูซ้ื้อหรือไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจ และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการ
ชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพ่ือใหซ้ื้อสินคา้ หรือรับ
บริการดว้ย

คุม้ครองผูบ้ริโภค   หมายถึง      กระบวนการปกป้อง
คุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีความ
ปลอดภยัและไดรั้บความเป็นธรรมจากการบริโภค

การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  หมายถึง กิจกรรมของ
กลุ่มองคก์รท่ีศึกษาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค



นิยามศัพท์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง 
     ราชการท้องถ่ินที่ได้รับการเลอืกตั้งจากประชาชนในท้องถ่ิน
     มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพือ่

ประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถ่ินน้ัน

     ปัจจุบันราชการส่วนท้องถ่ินมีอยู่ 5 รูปแบบ  

     1กรุงเทพมหานคร(กทม.)

2.เมืองพทัยา 

     3.เทศบาล

     4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)

     5.องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)



วตัถุประสงค์การวจัิย
เพือ่ศึกษารูปแบบขององค์การอสิระเพือ่การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่



ค าถามการวจิัย
 รูปแบบองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ควรมีรูปแบบใดและมีกลไกท างานอย่างไร



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    ได้รูปแบบและกลไกการท างานขององค์การอสิระเพือ่การ
คุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น าสู่การเสนอ
เป็นนโยบายสาธารณะของพืน้ที่



พืน้ที่ศึกษาวิจัย
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ีความพร้อมด้านงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคในจงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แห่ง 

 เทศบาลต าบลปริก

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู



กรอบแนวคดิ
1. การจัดสมัชชาผู้บริโภค
ผู้บริโภค 

2. การจดัท าความร่วมมอื(MOU) 
การพฒันาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3. จดัท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบิัตกิารด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

บริบทของพืน้ที่
1.สถานการณป์ญัหา
คุ้มครอง
  ผู้บรโิภคในพืน้ที่
2.ทุนทางสังคม
-ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
-ทุนวฒันธรรม วถิีการด าเนินชีวติ
-ทุนนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ทุนเศรษฐกจิ
-ทุนกลุ่มคนเครือข่ายและหน่วยงาน
 

บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ขนาดของ อปท.
2.การจัดโครงสร้างและจ านวน เจ้าหน้าที่
3.ปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กรเครือข่าย
4.ประสบการณ์ด้านการท างาน
ความส าเร็จในการท างาน

รูปแบบองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงสร้างและการจดัการองค์การ
   - ลกัษณะการจดัโครงสร้าง
   - ทีม่าและสัดส่วนองค์ประกอบ
   - ความรู้ความสามารถของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่
    - ประเภทบทบาทหน้าที่
3. วธีิการท างาน
   -  กลไกการพฒันาศักยภาพผู้บริโภค
    - กลไกการรับเร่ืองร้องเรียน
    - กลไกการไกล่เกลีย่
     - กลไกการชดเชยความเสียหาย
     - กลไกการเฝ้าระวงัผลติภัณฑ์และภัยผู้บริโภค
     - กลไกการส่ือสารสาธารณะ
      -กลไกการประสานงาน
      -กลไกการพฒันานโยบายสาธารณะ
4. สถานภาพทางกฎหมาย
      - การรับรองสถานภาพการปฏบิัตหิน้าที่
      - การยากแก่การแทรกแซงของฝ่ายการเมอืง
5. งบประมาณ
     - สัดส่วนงบประมาณ
      - ระบบการบริหารงบประมาณ
      - การตรวจสอบงบประมาณ



ขั้นตอนการวจิัย
 รูปแบบการวจัิย

      วจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR:Participatory Action Research)

เคร่ืองมือวจิัย
 แบบบันทกึข้อมูล 

     -บริบทชุมชน

     -ข้อมูลเกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interviews)

 คู่มือการจัดสมัชชาสุขภาพ

 การสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)



การวเิคราะห์ข้อมูล
1.การวเิคราะห์ข้อมูลบริบทของพืน้ทีแ่ละองค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  สมัภาษณ์เชิงลึก 
  สมชัชาผูบ้ริโภคฉลาดซ้ือ 
  การระดมความคิดเห็นแบบกลุ่ม 
 แยกยอ่ยเป็นประเดน็ส าคญัการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 



การวเิคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
2. วเิคราะห์รูปแบบองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคกบัความสอดคล้องของบริบท
ของพืน้ที่

     เปรียบเทียบรายละเอียดรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่มีความสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี  
 แบ่งเป็น 5 ประเดน็ไดแ้ก่  1) โครงสร้างและการจดัโครงสร้างองคก์าร  2)บทบาทหนา้ท่ี  
3)  วิธีการท างาน  4)  สถานภาพทางกฎหมาย  5)  งบประมาณ

พิจารณารูปแบบของการองคก์ารอิสระเพ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภควา่มีความ
สอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ีแต่ละแห่งหรือไม่ หากสามารถตอบสนองกบัสถานการณ์
ปัญหาผูบ้ริโภค ขนาด โครงสร้างและจ านวนเจา้หนา้ท่ี วสิัยทศัน์ นโยบาย ตลอดจน
ประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา กจ็ดัไดว้า่มีความสอดคลอ้งกนั



ผลการวจิัย
ส่วนที ่1  ข้อมูลบริบทของพืน้ทีแ่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อนัเป็นปัจจัยทีม่ี
ผลต่อรูปแบบองค์การ  อสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

1.สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคของพืน้ที่

 แบ่งประเภทสถานการณ์ผูบ้ริโภค 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
1) ปัญหาท่ีเก่ียวกบัอาหารและยา  
2 ) ปัญหาท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ัว่ไปและบริการ  
3) ปัญหาท่ีเก่ียวกบัสญัญาไม่เป็นธรรม 
4) ปัญหาท่ีเก่ียวกบัระบบกลไกดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 



ตารางแสดงสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่
สถานการณ์ปัญหา ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก

1.ปัญหาเกีย่วกบัอาหาร
และยา

  ผกั ผลไม้ มียาฆ่าแมลงตกค้างทีอ่าจเกดิ
อนัตรายต่อสุขภาพ
  อาหารส าเร็จรูปไม่มีฉลาก และเคร่ืองหมาย 
อย.
  ยาสมุนไพรแผนโบราณทีม่ี
     สารสเตียรอยด์

  หมูใส่สารเร่งเนือ้แดง
  แกงถุงไม่มีสะอาด
  ข้าวสารถุงมีการปนเป้ือนยา ฆ่า
แมลง
 มีฟาร์มปลูกผกัใช้สารเคมีเพือ่ส่งขาย
ในหาดใหญ่
 

  อาหารสดไม่มีคุณภาพ และสะอาด
ความสะอาดของร้านอาหารและ 
    แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

2.ปัญหาเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์
ทัว่ไปและบริการ

  เคร่ืองส าอางทีม่ีสารทีเ่ป็น
    อนัตรายต่อใบหน้า
  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไม่มีคุณภาพจากประเทศจีน
  เคร่ืองนวดและเคร่ืองไล่ยุง 
   หลอกลวง
  จ าหน่ายภาชนะจาน ชาม ไม่มีคุณภาพ
  จ าหน่ายจักรยานปลอม

  เคร่ืองส าอางมีสารที ่   ก่อให้เกดิ
อนัตรายต่อใบหน้า
  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลอกลวงไม่มี
คุณภาพ
  รถโดยสารสาธารณะขับขี่ไม่
ปลอดภัย
  ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพปลอม
  สินค้ามือสองและสินค้าจากจีนเข้า
มาขายเร่ในพืน้ที่

เคร่ืองส าอางมีสารห้ามใช้จ าหน่าย
  โทรศัพท์มือถือมีข้อความ (SMS) 
รบกวน
  มีโทรศัพท์หลอกลวงของกลุ่ม
มิจฉาชีพ
  คุณภาพการให้บริการของสถานี
ต ารวจในพืน้ที่
  คุณภาพการให้บริการของรถโดยสาร
สาธารณะ
  แชมพูปลอมไม่มีคุณภาพ

1.สารปนเป้ือนในอาหาร
2.ความสะอาดของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร
3.อาหารส าเร็จรูปไม่มฉีลากอาหาร
4.ยาสมุนไพรมีสเตียรอยด์ 

1.เคร่ืองส าอางมีสารห้ามใช้
2.คุณภาพสินค้าอุปโภค
3.คุณภาพบริการรถสาธารณะ,หน่วยงานรัฐ
4.ปัญหาจากเทคโนโลย(ีSMS,หลอกลวง)



ตารางแสดงสถานการณ์ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที ่(ต่อ)
สถานการณ์
ปัญหา

ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก

3.ปัญหาเกีย่วกบั 
สัญญาไม่เป็น
ธรรม

  การโกงตาช่ังแม่ค้าตามตลาดสด
และตลาดนัดเร่
  การไม่ปิดป้ายราคาสินค้า
  ประกนัชีวติไม่ท าตามเงือ่นไข 
ของกรมธรรม์
  สัญญาบ้านเอือ้อาทรของการ
    เคหะแห่งชาตไิม่เป็นธรรม

  การโกงตาช่ังของแม่ค้า
  การไม่ปิดป้ายราคาสินค้า
  สัญญาประกนัชีวติไม่ท า
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์
 

  ถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม 
107 บาท เมือ่ ผดินัดช าระค่า
ไฟฟ้า
 

4.ปัญหาด้าน
ระบบกลไก ด้าน 
คบ.

  ผู้บริโภคไม่ทราบช่องทาง
    ร้องเรียน
  ผู้บริโภคไม่ตระหนักถงึสิทธิ
  ผู้บริโภคขาดการรวมกลุ่ม
  ผู้บริโภคขาดแหล่งข้อมูลทาง
วชิาการด้านคุ้มครองผู้บริโภค
  ผู้บริโภคขาดทกัษะการวเิคราะห์
ข้อมูล

  ผู้บริโภคไม่ทราบช่องทาง
ร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค
  ผู้บริโภคไม่ตระหนักถงึ
สิทธิ
  ขาดระบบ/กลไกเฝ้าระวงั
ระบบเตอืนภยัและระบบ
ร้องเรียนในพืน้ที่

  ผู้บริโภคยงัขาดความรู้เร่ือง
สิทธิผู้บริโภคและบทบาทของ
งานคุ้มครองผู้บริโภค
  ผู้บริโภคไม่ตระหนักถงึ
สิทธิตนเอง

1.การโกงตาช่ัง,ไม่ปิดป้ายราคาสินค้า
2.สัญญาประกนัชีวติ
3.สัญญาบ้านไม่เป็นธรรม 

1.ผู้บริโภคไม่ตระหนักสิทธิ,ช่องทางร้องเรียน
   ขาดการรวมกลุ่มและทกัษะการวเิคราะห์
2.ขาดแหล่งข้อมูล
3.ขาดระบบร้องเรียน,เฝ้าระวงั,เตอืนภัย



ผลการวจิัย
2.  ทุนทางสังคมของพืน้ที่

ท่ีมีผลต่อระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค  แบ่งทุนทางสังคม 5 ประเภท
2.1  ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
2.2  ทุนดา้นวฒันธรรม ประเพณี วถีิการด ารงชีวิต
2.3  ทุนดา้นเศรษฐกิจ
2.4  ทุนดา้น นวตกรรม
2.5  ทุนดา้นคน ชมรมและเครือข่าย



ตาราง แสดงข้อมูลทุนทางสังคมทีเ่อือ้ต่อการท างานคุ้มครองผู้บริโภค
            ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภททุนทางสังคม ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก

1. ทรัพยากรธรรมชาติ
 

  เป็นสังคมเกษตรกรรม ประกอบด้วยท า
สวนยางพารา ท านา แต่ รับจ้างท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและมีการขยายตัวของ
เมือง หมู่บ้านจัดสรรเข้ามาตั้งในพืน้ที่

 

   อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ (6 กม.) 
ไม่อยู่บนเส้นทางสัญจรสายหลกั แต่สามารถ
เดินทางเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ได้ภายในเวลา 
10 นาที
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า
สวนยาง (ใช้ปุ๋ยเคมี)  ท านาและปลูกผกัแบบ
ปลอดสารพษิ
 

  สังคมแบบเกษตรกรรม  ท าสวน
ยางพารา และท านา แต่ มีการท าการ
ปศุสัตว์แบบคู่สัญญา (Contact 
Farming) และการเข้ามาเช่าทีข่อง
เกษตรกรจากนอกพืน้ที ่เพือ่ปลูกผกั
แบบใช้สารเคมี ก่อนส่งออกไป
จ าหน่ายยงั จ.นครศรีธรรมราชและ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

   ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 30 
กม.ไม่อยู่บนเส้นทางสัญจรหลกั

  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท าสวนยาง ท านาและปลูกผกั

   เป็นสังคมเกษตรกรรม แต่มี
การรับจ้างท างานโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราตั้งใน
พืน้ที่

  มีพืน้ทีต่ิดกบัชายแดนประเทศ
เพือ่นบ้าน ท าเลทีต่ั้งอยู่บนเส้นทาง
สัญจรหลกัระหว่าง อ าเภอหาดใหญ่
และประเทศเพือ่นบ้าน
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพสวนยาง(ใช้ปุ๋ยเคม)ี ท าสวน
ผลไม้ลองกอง เป็นผลไม้ขึน้ช่ือมาก

เป็นสังคมเกษตรกรรม ท านา ยางพารา ปลูกผกั สวนผลไม้ 

โรงงานอตุสาหกรรม,บ้านจัดสรร Contact Farming,เช่าทีป่ลูกผกั
โรงงานอตุสาหกรรม

ใกล้เมอืงหาดใหญ่ 
ติดชายแดนมาเลเซีย เส้นทางสัญจร

หลกัหาดใหญ่-มาเลเซีย

โรงงานอตุสาหกรรมยางพารา

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนใน
พืน้ที่ด ารงชีวิตเน้นความพอเพยีง เรียบง่าย ไม่เน้นการบริโภคนิยม  
การจะเอาเปรียบคนอืน่ น้อยกว่า ปัญหาผู้บริโภคจึงมจี านวนน้อย

กว่าชุมชนท้องถิ่นทีม่ทีรัพยากรธรรมชาตจิ ากดั 



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

  มีลกัษณะเป็นเครือญาติเดียวกนั ท าให้เกดิ
ความรู้สึกเป็นพีน้่องกนั  แต่เร่ิมการจัดตั้ง
โครงการหมู่บ้าน จัดสรร มีคนจากภายนอกมา
อยู่ในพืน้ทีม่ากขึน้ (ชุมชนเคหะ) 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วน
นับถือศาสนาอสิลาม   

  ด ารงชีวติแบบเกษตรกรรม แต่คนรุ่นใหม่
ออกไปเรียนและท างานนอกพืน้ที ่  จึงรับ
วฒันธรรมแบบบริโภคนิยมเข้ามา เช่น ความ
ต้องการผวิขาว ,การขายตรง  อาหารเสริม  

  พืน้ทีต่ั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองหาดใหญ่  สามารถ
เข้าไปซ้ือหาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ง่าย เช่น 
โทรศัพท์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

 มีลกัษณะเป็นเครือญาติเดียวกนั ส่งท า
ให้เกดิความรู้สึกเป็นพีน้่องกัน

 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่
เคร่งครัดศาสนา ยดึมั่นในประเพณแีบบ
ดั้งเดิม
ด ารงชีวติแบบเกษตรกรรม แต่คนรุ่น
ใหม่ท างานนอกพืน้ที ่อาทเิช่น ตัวเมือง
หาดใหญ่ เน่ืองจากอยู่ไกลหาดใหญ่เพยีง 
30 กม. 

 มีสินค้าอุปโภคบริโภคจากภายนอก
มาจ าหน่ายในพืน้ที ่เช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
จานชามจากจีน ประกันชีวติ เป็นต้น

 มีลกัษณะเป็นเครือญาติท าให้เกดิ
ความรู้สึกเป็นพีน้่องกนั แต่มีแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยแฝงในพืน้ที ่

 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
และด าเนินชีวติตามวถิีมุสลิมแบบ
สงบสันติสุข แม้มีความความเช่ือทาง
ศาสนาทีแ่ตกต่างกนั 
 ด ารงชีวติแบบเกษตรกรรมและ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม มี
แรงงานพม่า กมัพูชา และลาว เข้ามา
อยู่รับจ้าง ตลอดจนเข้ามารับจ้างกรีด
ยางเป็นจ านวนมาก
 อยู่ติดชายแดนประเทศเพือ่นบ้าน
มีสินค้าหนีภาษีจากประเทศเพือ่น
บ้านมาจ าหน่าย  

ตาราง แสดงข้อมูลทุนทางสังคมทีเ่อือ้ต่อการท างานคุ้มครองผู้บริโภค
            ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังคมเกษตรกรรม,มีความเป็นพีน้่อง เคารพนับถือผู้ใหญ่
นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด เน้นความสันติ

การออกไปเรียนนอกพืน้ที ่รับ
วฒันธรรมบริโภคนิยม เน้นผวิขาว 

ขายตรง อาหารเสริม

การออกไปเรียนนอกพืน้ทีแ่ละ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม

มากขึน้

ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
มากขึน้,แรงงานพม่า

ใกล้ตัวเมอืงส่งเสริมการเข้ามาซ้ือ
หาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร

สินค้าจากภายนอกเข้ามาขายใน
พืน้ที ่เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์

ส่ือสาร ,ประกนัชีวติ

ติดชายแดนเพือ่นบ้าน สินค้าหนี
ภาษเีข้ามาในพืน้ที่

ประชาชนทั้งสามแห่งมีความรู้สึกเป็นพีน้่อง,ยดึมั่นศาสนา 
ประเพณีทีเ่คร่งครัด ,เคารพนับถือผู้ใหญ่ ส่งผลต่อระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค คอื การเอาเปรียบน้อย การทะเลาะหรือขัดแย้งน้อยลง
ด้วย และกรณีมีปัญหาเกดิขึน้ สามารถแก้ไขด้วยการเจรจา ไกล่

เกลีย่ แทนมาตรการทางกฎหมาย



ประเภททุนทาง
สังคม

ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก

3.  นวตักรรม
 

  มแีหล่งเรียนรู้หลายประเภทใน
ชุมชน เพือ่ให้ศึกษาดูงานของหน่วยงาน
รัฐภายในและนอกพืน้ที ่เช่น
- แปลงสาธิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
- การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
- พลงังานทดแทน 
- ระบบสุขภาพผู้สูงอายุ
- ระบบสุขภาพผู้พกิาร

 มกีจิกรรมเกีย่วกบัการสร้างเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนาม 
“ต าบล 23 เกลอ”

   มแีหล่งเรียนรู้หลายประเภท
ในชุมชน เพือ่ให้ศึกษาดูงานของ
หน่วยงานรัฐภายในและนอกพืน้ที ่
เช่น
-แปลงสาธิตตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง
-วสิาหกจิชุมชน 
-ระบบประชาธิปไตย(การเลอืกตั้ง
แบบสมานฉันท์) สภาองค์กร
ชุมชนทีเ่ข้มแขง็
  มกีจิกรรมเกีย่วกบัการสร้าง
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในนาม “ต าบล 23 เกลอ”

   มแีหล่งเรียนรู้หลาย
ประเภทในชุมชน เพือ่ให้ศึกษา
ดูงานของหน่วยงานรัฐภายใน
และนอกพืน้ที ่เช่น
-การจัดการขยะถังศูนย์ 
-พลงังานทดแทน 
-ศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
เทศบาลต าบลปริก 

   มกีจิกรรมเกีย่วกบัการ
สร้างเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในนาม “ต าบล 23 
เกลอ”และกจิกรรมใต้สันติสุข

ตาราง แสดงข้อมูลทุนทางสังคมทีเ่อือ้ต่อการท างานคุ้มครองผู้บริโภค
            ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มแีหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนหลายระบบ

พลงังานทดแทน,ระบบสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เศรษฐกจิพอเพยีง

วสิาหกจิชุมชน  เศรษฐกจิพอเพยีง 
และระบบประชาธิปไตยแบบ

สมานฉันท์

วสิาหกจิชุมชน  เศรษฐกจิพอเพยีง 
และพลงังานทดแทน,ระบบคุ้มครอง

ผู้บริโภค

มกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ผ่านการศึกษาดูงานในและ
นอกพืน้ที ่เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 23 เกลอ



ประเภททุนทางสังคม ต าบลท่าข้าม ต าบลควนรู ต าบลปริก

4.  เศรษฐกจิ   ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ราคา
ยางสูง ประชาชนมีรายได้สูงขึน้ด้วย  แต่ก็
มีการออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น ไม่เน้นความ
ฟุ่มเฟือย 

  ส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน เช่น ปลูกผกั
ปลอดสารพษิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร (มันส าปะหลงัทอดเส้นฝอย ) 
เคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพ น า้ยาล้างจาน เป็น
ต้น ร้านค้าชุมชนในบริเวณ หมู่ที ่1 
 

 แหล่งเงิน:กองทุนสุขภาพถ้วนหน้า   
กองทุนสัจจะออมทรัพย์
 

  ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา 
ราคายางสูง ประชาชนมีรายได้สูงขึน้
ด้วย  แต่กม็ีการออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
ไม่เน้นความฟุ่มเฟือย

  ส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน เช่น ปลูกผกั
ปลอดสารพษิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร(น า้พริก เคร่ืองแกง)   น า้ยา
ล้างจาน เป็นต้น

  แหล่งเงิน :กองทุนสุขภาพถ้วนหน้า   
กองทุนสัจจะออมทรัพย์

  ประกอบอาชีพสวนยาง ราคายาง
สูง ประชาชนมีรายได้สูงขึน้ด้วย  

  ส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน เช่น 
ปลูกผกัปลอดสารพษิ การแปรรูป
ผลติภัณฑ์ทางการเกษตรเคร่ืองแกง 
(น า้พริก เคร่ืองแกง)       สร้างห้างค้า
ปลกีข้ามชาติ (ระหว่างการชะลอ)

  แหล่งเงิน : กองทุนสุขภาพถ้วน
หน้า กองทุนสัจจะออมทรัพย์

ตาราง แสดงข้อมูลทุนทางสังคมทีเ่อือ้ต่อการท างานคุ้มครองผู้บริโภค
            ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามพืน้ที่มรีายได้ดจีากราคาพชืผล
ทางการเกษตรที่มรีาคาสูงขึน้

การส่งเสริมกจิกรรมวสิาหกจิชุมชน
ในพืน้ทีเ่น้นการพึง่ตนเอง

แหล่งเงนิทุนทีเ่อือ้ต่อการท างาน
คุ้มครองผู้บริโภค เช่น กองทุนสุขภาพ
ระดบัพืน้ที ่กองทุนสัจจะออมทรัพย์



ผลการวจิัย
5) ทุนด้าน คน  ชมรม และเครือข่าย  ขอ้มูลประเภท กลุ่มคน ชมรม 

และเครือข่ายท่ีเขา้มามีส่วนร่วมการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคของชุมชน
ทอ้งถ่ิน และประเภทของความสัมพนัธ์กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 เป็น 6 ประเภท ประกอบดว้ย

1.การท างานร่วมกนัโดยไม่เก่ียวขอ้งกบังบประมาณ
2.การร่วมลงทุน
3.อปท. เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณการท างาน
4.กลุ่ม องคก์ร เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ อปท.
5.เป็นคณะท างานหรือคณะบริหารใหแ้ก่ อปท.
6.อปท.เป็นคณะบริหารใหแ้ก่กลุ่ม องคก์ร



ตาราง แสดงการปฏิสมัพนัธ์กบัองคก์ร เครือข่าย กลุ่มชมรม 
หรือหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน

พืน้ที่ รายช่ือองค์กร เครือข่าย กลุ่ม ชมรม บทบาทหลกั ลกัษณะความสัมพนัธ์

อง
ค์ก

าร
บริ

หา
รส่

วน
ต า
บล

ท่า
ข้า
ม

1.อาสาสมัครสาธารณสุข
   ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

1. เป็นคณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. แก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่
3. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
4. เฝ้าระวงัด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค

1,3,5

2. อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
ต าบล

1. เป็นคณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์คุ้มครองผู้บริโภค

1,5

3. ชมรม อย.น้อย 1. เป็นคณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. แก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่
3. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

1

4. ส ถ า นี วิ ท ยุ ชุ ม ช น ค น ท่ า ข้ า ม 
F.M.101.75 MHz.

1. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 1,5

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล

1. เป็นคณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. แก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่
3. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
4. เฝ้าระวงัด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค

1,5



ตารางแสดงการปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กร เครือข่าย กลุ่มชมรม หรือ
หน่วยบริการสุขภาพในชุมชน (ต่อ)

พืน้ที่ รายช่ือองค์กร เครือข่าย กลุ่ม 
ชมรม

บทบาทหลกั ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์

อง
ค์ก

าร
บริ

หา
รส่

วน
ต า
บล

คว
นรู

1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน
(อสม.)

1. เป็นคณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. แก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพืน้ที่
3. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
4. เฝ้าระวงัด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค

1,3,5

2. กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน 1.คณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์คุ้มครองผู้บริโภค

1,5

3. องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู 1.ทีป่รึกษาและเจ้าหน้าทีป่ระสานงานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2.เอือ้อ านวยความสะดวกในเร่ืองโครงสร้าง สาธารณูปโภคของศูนย์
3.แก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่
4.วางระบบงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
5.อ านวยความสะดวกในเร่ืองโครงสร้างสาธารณูปโภคของศูนย์

2,6,7 
(สนับสนุนเชิง
โครงสร้าง)

4. สถานีวทิยุชุมชนพระพุทธศาสนา
F.M.101.0 MHz

1. เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
2. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารปัญหาผู้บริโภค

1,3,5

5. สภาองค์กรชุมชน 1. คณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. แก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่

2,5



ตารางแสดงการปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กร เครือข่าย กลุ่มชมรม หรือ 
           หน่วยบริการสุขภาพในชุมชน (ต่อ)

พืน้ที่ รายช่ือองค์กร เครือข่าย กลุ่ม 
ชมรม

บทบาทหลกั ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์

เท
ศบ

าล
ต า
บล

ปริ
ก

1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)

1. เป็นคณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. แก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่
3. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
4. เฝ้าระวงัด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค

1,3,5

2.กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน 1. เป็นคณะท างานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์คุ้มครองผู้บริโภค

1,5

3.เทศบาลต าบลปริก 1. เป็นคณะท างานทีป่รึกษาของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
2. การสนับสนุนเจ้าหน้าทีป่ระสานงานศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
3. แก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่

1,6

4. สถานีวทิยุชุมชนต้นปริกเรดิ
โอ

F.M. 97.25 MHz.

1. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
2. สนับสนุนสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เพือ่การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์

1

5. กลุ่ม อย.น้อย 1. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
2. เป็นคณะท างานให้แก่ศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค

1,5



ผลการวจิัย

            องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่ง ไดเ้ปิดโอกาสหรือเปิด
พ้ืนท่ีสาธารณะใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกิจกรรมเพ่ือการ
พฒันาชุมชนทอ้งถ่ินมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ส่งผลใหมี้เครือข่าย
อาสาสมคัรท่ีมีจิตอาสา (Volunteer) จ านวนมากและหลากหลายกลุ่ม
เขา้มาร่วมท างาน  ถือเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ต่อการพฒันาระบบงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้กิดความเขม้แขง็



ผลการวจิัย
 แหล่งทุนทางวิชาการ 
 1) หน่วยงานในพืน้ที่ 

    เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล  
    เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 
(ภาคส่วนส าคญัท่ีจะสนบัสนุนการท างานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในการขบัเคล่ือนดว้ยการ
อาศยัฐานความรู้  )
2) หน่วยงานภายนอก  

   แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (คคส.)    
   คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดั (อนุ สคบ.จงัหวดัสงขลา)  
   สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ มหาวทิยาลยัสงขลา นครินทร์ (สจรส.ม.อ.)



ตารางแสดงข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป้าหมาย

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและการจดัการ

1. ประเภท อบต.ขนาดเลก็ อบต.ขนาดเลก็ เทศบาล ขนาดเลก็

2. จ านวนประชากรในพืน้ที่
รับผดิชอบ(คน)

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

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

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

3. จ านวนประชากร/ตร.กม. 0.00023 คน/ ตร.ม. 0.000142 คน/ ตร.ม. 0.00013 คน / ตร.ม.

4. ฝ่าย /หน่วยงานที่
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลติภณัฑ์สุขภาพ อาหาร
และยา

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดบัต าบลท่าข้าม
(รพ.สต.)
กองสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดบัต าบลควนรู(รพ.
สต.)
 ส านักงานสาธารณสุข
 อ.รัตภูมิ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบลปริก
(รพ.สต.)
 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ทต.ปริก

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานสาธารณสุข(รพ.สต.,สสอ.)ในพืน้ที่

มแีรงงานแฝงเข้า
มาท างาน

มีกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

มีกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม



ตารางแสดงข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย (ต่อ)

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก
ส่วนที่ 1 โครงสร้างและการจัดการ

5. ฝ่าย/หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริม 
     สุขภาพระดบัต าบลท่า
     ข้าม(รพ.สต.)
 ส านักงานสาธารณสุข 
     อ าเภอหาดใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
     ระดบัต าบลควนรู(รพ.สต.)
 ส านักงานสาธารณสุข
 อ.รัตภูมิ

กองสาธารณสุขและ
     ส่ิงแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบลปริก (รพ.สต.)
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สะเดา

6. ฝ่าย/หน่วยงานคุ้มครอง
   ผู้บริโภคโดยทั่วไป

 คณะอนุกรรม สคบ.
ศูนย์พทิักษ์สิทธิผู้บริโภค 
      ต.ท่าข้าม

คณะอนุกรรม สคบ.
ศูนย์พทิักษ์สิทธิผู้บริโภค 
    ต.ควนรู

คณะอนุกรรม สคบ.
ศูนย์พทิักษ์สิทธิผู้บริโภค 
    ต.ปริก

อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงาน
สาธารณสุขในพืน้ที(่สสอ.,รพ.สต.) มกีองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมรับผิดชอบทีถ่่าย
โอนภารกจิ คบ.ด้านสุขภาพ

แต่งตั้งอนุกรรมการ สคบ.ประจ า อปท.และ
จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคประจ า อปท.

เน่ืองจากงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนใหญ่ยงัอยู่
ในความรับผดิชอบของหน่วยงานสาธารณสุข 
ดงัน้ัน จึงควรบูรณาการท างานร่วมกนั หรือ 

การถ่ายโอนงานคุ้มครองด้านสุขภาพให้กบัศูนย์
พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคที่ตั้งขึน้ มหีน่วยงานเป็นที่

ปรึกษาด้านการท างาน



ตาราง  แสดงข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย (ต่อ)

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและการจดัการ

7. สถานประกอบการในเขต
7.1โรงพยาบาล

   7.2 สถานีอนามัย (รพ.สต.)  
   7.3 ศูนย์บริการสุขภาพ
         ชุมชน(ศูนย์แพทย์)
   7.4 คลนิิกแผนปัจจุบัน

7.5 คลนิิกแพทย์แผนไทย 
7.6 ร้านขายยาแผน 

         ปัจจุบัน
7.7 โรงงานผลติอาหาร

(*/**)
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



ตารางแสดงข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป้าหมาย (ต่อ)

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก

  7.8 ร้านอาหาร
 7.9 แผงจ าหน่ายอาหาร
  7.10 ซุปเปอร์มาร์เกต็
  7.11 ตลาดสด
  7.12 ตลาดนัด

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.จ านวนบุคลากร
8.1 จ านวนทั้งหมด
8.2 บุคลากรด้าน คบ.(คน)
8.3 สัดส่วน (%)

37  คน
4  คน

10.81%

33  คน
3  คน

10.81%

95  คน
4   คน
4.20 %

จ านวนบุคลากรด้านคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละแห่งมจี านวน
น้อยมากๆเมือ่เทียบกบัความรับผดิชอบงานด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภค(ด้านสุขภาพ สินค้าและบริการทั่วไป)จ านวนประชากร 
และสถานประกอบในเขต  จ าเป็นยิง่ ต้องมกีารพฒันาระบบงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่น้นการมี

ส่วนร่วมของ ประชาชนในพืน้ที่ 



ตารางแสดงวิสยัทศัน์ นโยบายหลกั นโยบายดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคและผลงาน/
กิจกรรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประเดน็ อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต. ปริก

1.วสัิยทศัน์ ระบบสุขภาพพอเพยีง เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม เพือ่ประชาชนมีสุขภาพดี

ยดึชุมชนเป็นส่วนกลาง เปิดกว้างทาง
ความคิด สร้างเสริมเศรษฐกิจเพยีงพอ สาน
ต่อภูมิปัญญา พฒันาคุณธรรม

เศรษฐกจิพอเพยีง   
ร้อยเรียงวถิีชุมชน
คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา  ประชา
สังคมสันติสุข

2.นโยบายหลกั 1.ด้านเศรษฐกจิตามแนววถิีเศรษฐกจิ
พอเพยีง
2.ด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวติ
3.ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
4.ด้านการพฒันาแหล่งน า้
5.ด้านการเมืองและการบริหาร
6.ด้านสาธารณสุข
7.ด้านการศึกษา
8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน
และแหล่งท่องเทีย่ว
9.ด้านความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน

1.ด้านการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง
2.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.ด้านการพฒันาอาชีพและเศรษฐกจิชุมชน
4.ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
5.ด้านการเชิดชูภูมิปัญญาส่งเสริมศาสนา
และศิลปวฒันธรรม
6.ด้านการพฒันากจิการสตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
7.ด้านการกฬีา นันทนาการและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
8.ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
9.ด้านการเช่ือมโยงประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอืน่

1.ด้านการเมืองและบริหาร
2.ด้านการพฒันาสังคม
3.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม
4.ด้านการสาธารณสุขและคุณภาพ 
ชีวติ
5.การจัดระเบียบชุมชน
6.การพฒันาทางเศรษฐกจิ
7.การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
8.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน

เน้นประเดน็ สร้างสุขภาวะ,พฒันาคนและความพอเพยีง 

มนีโยบายด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 



ตารางแสดงวิสยัทศัน์ นโยบายหลกั นโยบายดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคและผลงาน/
กิจกรรมดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ)

ประเด็น อบต. ท่าข้าม อบต. ควนรู เทศบาล ต. ปริก
3.นโยบายด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ยงัไม่มีเป็นการเฉพาะ ยงัไม่มีเป็นการเฉพาะ ส่งเสริมและพฒันากจิกรรมทีส่อดคล้อง
กบัการคุ้มครองผู้บริโภค

4.ผลงานและการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคทีผ่่านมา

1.รับรางวลัชมเชย อสม.ดีเด่น ด้านงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ระดับชาติ  ปี 2553
2.สมัชชาผู้บริโภค  ฉลาดซ้ือ
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าต าบล (อนุ สคบ.)
4.ศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคประจ า อบต.
5.อบรมพฒันาศักยภาพคณะท างานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค
6.ร่วมเสวนาเร่ือง ทศิทางงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ.สงขลา ปี 2552
7.ลงนามในบันทกึความร่วมมือ(MOU)ว่า
ด้วยการพฒันาระบบงาน จ.สงขลา
8.รับรางวลัเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
เน่ืองในงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.สงขลา 
ประจ าปี 2553

1.จัดสมัชชาคนควนรู รู้ทัน
2.ยุทธศาสตร์ คบ.ศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าต าบล(อนุ สคบ.)
4.จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคประจ า อบต.
5.อบรมพฒันาศักยภาพคณะท างานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค
6.ร่วมเสวนาเร่ือง ทศิทางงานคุ้มครองผู้บริโภค 
จ.สงขลา   ปี 2552
7.ลงนามในบันทกึความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วย
การพฒันาระบบงาน จ.สงขลา
8.รางวลัเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  เน่ืองใน
งานคุ้มครองผู้บริโภค จ.สงขลา ปี 2553
9.ศึกษาดูงานของ คณะกรรมการก ากบัทศิของ 
คคส.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
 

1.เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเครือข่าย คบ.
จังหวดัสตูล
2.สมัชชาผู้บริโภคฉลาดซ้ือ
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าต าบล(อนุ สคบ.)
4.ศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคประจ า อบต.
5.อบรมพฒันาศักยภาพคณะท างานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค
6.ร่วมเสวนาเร่ือง ทศิทางงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคจ.สงขลา ปี 2552
7.ลงนามในบันทกึความร่วมมือ (MOU) 
ว่าด้วยการพฒันาระบบงาน จ.สงขลา
8.รางวลัเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เน่ือง
ในงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.สงขลา 2553
 9.เครือข่ายเฝ้าระวงั “ ตาสับปะรด”
10.โครงการ ลวดดัดฟันแฟร์ช่ัน
11.จัดท าบทวิทยุด้านคุ้มครองผู้บริโภค

มนีโยบายคบ.เป็นการ
เฉพาะ

ค้นพบว่า ทั้งสามแห่งมกีจิกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง
มกีจิกรรมทีมุ่่งเน้นการพฒันาเชิงระบบ กลไกทีเ่อือ้ต่อการท างาน คบ.คือ

1.จัดตั้งศูนย์พทิักษ์สิทธิผู้บริโภคประจ า อปท.
2.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน คบ.
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

*** เทศบาลต าบลปริกมีการเช่ือมต่อกบัหน่วยงานภายนอก



ผลการวจิัย
ส่วนที่ 2  ผลการจัดกจิกรรมเพือ่การมีส่วนร่วม (Participatory Activities)

2.1  ผลการจัดสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซ้ือ

มาใชใ้นการร่วมกนัคน้หาและเรียนรู้ร่วมกนัของประชาชน
เก่ียวกบัสถานการณ์คุม้ครองผูบ้ริโภคในพื้นท่ี การจดัสมชัชาผูบ้ริโภค
ฉลาดซ้ือจะร่วมกนัท างานในรูปแบบของคณะท างานจดัสมชัชาผูบ้ริโภค
ระดบัพื้นท่ี โดยมีองคป์ระกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาควิชาการ ภาค
การเมือง และภาคประชาสงัคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมาย



ตารางแสดงผลการจัดสมัชชาผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย
พืน้ที่

รายละเอยีดปัญหาผู้บริโภค
แนวทางแก้ไข

อาหารและยา ผลติภัณฑ์ทัว่ไป บริการ สัญญา
เทศบาลต าบลปริก 
 

 การปนเป้ือนสารเคมี
ของอาหารสดทีจ่ าหน่าย
ในพืน้ที่
 การปนเป้ือนสารเมลา
มีนจากสินค้าหนีภาษีและ
สินค้าไม่มีคุณภาพจาก
ชายแดน
การปนเป้ือนของตะกัว่ 
ในหม้อก๋วยเตี๋ยวและหม้อ
น า้ชา
แม่ค้าไก่ทอดและ
ปาท่องโก๋ใช้น า้มันทอดซ ้า

ใช้ยาสระผมแล้วเกดิ
อาการผมร่วง หนัง
ศีรษะแห้ง
ยาสีฟัน หมดอายุ
ครีมหน้าเด้ง แต่ใช้
แล้วช่วงแรกหน้าขาว
ผดิปกติ กลบัหน้าด า
ถาวร
น า้ยาล้างจาน ไม่มี
ฟอง และโฆษณาเกนิ
จริง
ลูกกลิง้ทารักแร้ ทา
แล้วไม่เห็นขาวดังที่
โฆษณาไว้
แป้งทาหน้าใช้แล้ว
หน้าแห้งและคัน
รองเท้า ไม่ได้คุณภาพ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ไม่มี
คุณภาพ ใช้ได้ไม่คุ้มค่า

โทรศัพท์มือถือ 
ค่าบริการราคาแพง 
ข้อความกวนใจ
ใช้บริการรถประจ า
ทางขับรถเร็ว ขับแข่ง
กบัคันอืน่
คุณภาพการ
ให้บริการของ
โรงพยาบาลในพืน้ที่

  สัญญาประกนั
ชีวติ ประกันภัย
รถจักรยานยนต์                
เอาเปรียบ ผดิสัญญา          
ไม่ยอมจ่ายเงิน
ประกัน

จัดตั้งคณะท างาน
สมัชชาผู้บริโภคเข้มแข็ง
เทศบาลต าบลปริก
การพฒันาศูนย์พทิกัษ์
สิทธิผู้บริโภคปัญหา
ผู้บริโภคใน
พืน้ที่
การจัดท ายุทธศาสตร์
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

สารปนเป้ือนในอาหาร

สินค้าหนีภาษจีาก
ชายแดน

เคร่ืองส าอางมีสารห้ามใช้

สินค้าด้อยคุณภาพ

บริการรถสาธารณะและ
หน่วยงานรัฐ



พืน้ที่
รายละเอยีดปัญหา

แนวทางแก้ไข
อาหารและยา ผลิตภณัฑท์ัว่ไป บริการ สัญญา

องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนรู

 อาหารปนเป้ือนของ
สารเคมี ยาฆ่าแมลง
 เคร่ืองสังฆทานทีม่ี
นมหมดอายุ คุณภาพกบั
ราคา    ไม่สมเหตุสมผล

 เคร่ืองส าอางทีม่ี
สารห้ามใช้ท าให้เสีย
โฉม 
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีม่ี
ความฟุ่มเฟือยใน
ชีวติประจ าวนั
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ไม่ได้มาตรฐาน
 เคร่ืองส าอางครีม
หน้าเด้งทีโ่ฆษณาเกนิ
จริงว่าเห็นผลภายใน 3-
7 วนั
 ซ้ือ 1 แถม 1 คือ
ของคุณภาพไม่ดี มี
ต าหนิ
สารเคมีและปุ๋ย
ปลอม

 ก า ร เ ก็ บ ค่ า
โดยสารรถประจ า
ทางเกนิก าหนด
 การไม่ฉีกตั๋ว
โดยสารรถประจ า
ทาง

 สัญญาประกนั
ชีวติทีม่ักถูกตัวแทน
ขายประกนัเอารัดเอา
เปรียบ
 การโกงตาช่ังของ
แม่ค้าในตลาด
 การขายตรงและ
แชร์ลูกโซ่

 การจัดตั้งศูนย์รับ
เร่ืองร้องเรียนในระดับ
พืน้ที่
 การจัดตั้ง
คณะท างาน ตัวแทน
หมู่บ้านละ 1 คนและคน
ทีม่ีจิตอาสาสมัคร
 การจัดเป็นเวที
สมัชชาเพือ่หาวาระ
พูดคุยกนัให้บ่อยๆเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ เพือ่
ออกแบบกรอบแนวคิด 
และจัดท าแผนทีข้่อมูล
ผู้บริโภคในพืน้ที่

ตารางแสดงผลการจัดสมัชชาผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย

สารปนเป้ือน
ในอาหาร

เคร่ืองส าอางมี
สารห้ามใช้

ปัญหาคุณภาพ
สินค้า

บริการรถ
โดยสาร
สาธารณะ



พืน้ที่
รายละเอยีดปัญหา

แนวทางแก้ไข
อาหารและยา ผลติภัณฑ์ทัว่ไป บริการ สัญญา

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้าม 

 การจ าหน่ายยา
สมุนไพรทั้งในรูปแบบน า้
และยาผง ทั้งทีม่ีและไม่มี
ทะเบียนยา อาจมีผสม
สารสเตียรอยด์
 การจ าหน่ายยาชุด
 อาหารมีการปนเป้ือน
ของสารตกค้าง เช่น สาร
เร่งเนือ้แดงในหมู การใช้
สารเคมีในมันส าปะหลงั
 อาหารไม่มี อย.
หรือไม่มีฉลากอาหาร

 เคร่ืองส าอางมีการ
ผสมสารห้ามใช้ทีเ่ป็น
อนัตรายต่อใบหน้า
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น 
เคร่ืองกรองน า้ เคร่ือง
นวดเคร่ืองไล่ยุง ไม่มี
คุณภาพ
 จักรยานไม่มีคุณภาพ
 จาน ชาม ไม่มี
คุณภาพจากประเทศจีน
  การทะลกัของสินค้า
ด้อยคุณภาพจาก
ประเทศจีน

ตัวแทนบริษัท
ประกันชีวติบริการไม่
ดีภายหลงัจากชักชวน
ให้ท าประกนัชีวิต
ส าเร็จ

 สัญญาประกนั
ชีวติ เอาเปรียบเช่น 
ไม่จ่ายเงินประกนั
ตามทีร่ะบุไว้ใน
กรมธรรม์
 การเอาเปรียบเร่ือง
สัญญาบ้านเอือ้อาทร
 การเอาเปรียบจาก
สัญญาบ้านของการ
เคหะแห่งชาติ
 ถูกเรียกเกบ็ 107 
บาท กรณ ีถูกตัด
สัญญาณ

 จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิ
ผู้บริโภคท่าข้าม
 จัดให้มีคณะท างาน
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่
ชัดเจน
 การจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ของพืน้ที่
 ประสานการท างาน
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับหน่วยงานในพืน้ที่

ตารางแสดงผลการจัดสมัชชาผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย

ความปลอดภยั
ด้านยา

ปลอดภยัด้าน
อาหาร,มสีาร
ปนเป้ือน

ปลอดภยัจาก
เคร่ืองส าอาง

สัญญบ้าน,
ประกนัชีวติไม่
เป็นธรรม

คุณภาพสินค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,
สินค้าจากจนี

ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคจากการสัมภาษณ์ผู้มส่ีวน
เกีย่วข้องมคีวามสอดคล้องทั้งในลกัษณะปัญหาและความ
รุนแรง กบัผลทีไ่ด้จากการจัดสมชัชาผู้บริโภคฉลาดซ้ือ



ผลการวจิัยและอภิปรายผล (ต่อ)
2.2  การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาความร่วมมอืในการพฒันาระบบงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในลกัษณะเป็นบันทกึความร่วมมือ (MOU)  
2.2.1  การพฒันาความร่วมมือด้านการพฒันาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ใชก้ารประชุมระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค คือ หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัสงขลา รอง
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  นายกเทศมนตรีต าบลปริก นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควน
รู นากสมาคมอาสาสมคัรสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา  นายกสมาคม
เกษตรอินทรียว์ิถีไท เก่ียวกบัรายละเอียดของความร่วมมือท่ีจะตกลงกนั
ร่วมกนั เพื่อจดัท าเป็นบนัทึกความร่วมมือ(MOU)  เป็นเคร่ืองมือ



ผลการวจิัย

2.2.2  รายละเอยีดของบันทกึความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพฒันา
ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค  ประกอบด้วย

ความร่วมมือที่ 1 การจัดรูปแบบเครือข่ายและวธีิการท างาน 

ความร่วมมือที่ 2 ความร่วมมือในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

2.2.3  จัดลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพฒันา
ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค 



บันทึกความร่วมมอื(MOU)พฒันาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค



บันทึกความร่วมมอื(MOU)พฒันาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค



ผลการวจิัย
2.3  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค

        ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        จัดกจิกรรมเพือ่สร้างเสริมการมส่ีวนร่วมโดยการวางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิารด้านคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค ใช้เป็นเคร่ืองมอื
แก้ไขปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่ (ศึกษาเพิม่เตมิจากภาคผนวก)



ผลการวจิัย
ส่วนที่ 3   ลกัษณะรูปแบบระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในปัจจุบนั

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาลกัษณะรูปแบบระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมายทั้งสามแห่ง 
คือ เทศบาลต าบลปริก องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนรู โดยประเดน็ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคร้ัง
น้ี ใน 4 ประเดน็ ประกอบดว้ย



ตารางแสดงรูปแบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
          ปัจจุบนั

ประเด็น
องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู เทศบาลต าบลปริก

1.โครงสร้างและ
การจัดองค์การ

 จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
ประจ า อบต. โดยมไิด้แยกการ
บริหารออกจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้าม

 จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
ประจ า อบต.โดยแยกการบริหารแยก
ต่างหากจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนรู มกีารสนับสนุนเร่ือง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เป็นส านักงาน
ของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค

 จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
ประจ าเทศบาล โดยแยกการบริหาร
กจิกรรม ออกต่างหากจากเทศบาล แต่
ยงัไม่ได้รับการสนับสนุน เร่ือง
โครงสร้างพืน้ฐานของส านักงานของ
ศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค

คณะท างานของศูนย์ฯมาจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงมี
นายก อบต. ด ารงต าแหน่ง ประธาน
ศูนย์ฯ

 มคีณะท างานจ านวน 1 ชุดซ่ึงมี
ทีม่าจากภาคประชาชน
 -หัวหน้าศูนย์มาจากตัวแทนภาค
ประชาชน

 ระยะแรก: มคีณะท างานจ านวน 1 
ชุด มทีีม่าจากเทศบาลต าบลปริก 
นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งประธาน
ศูนย์ฯ
   ระยะทีส่อง:คณะท างานมาจากภาค
ประชาชน ด ารงต าแหน่งประธาน
 

ควนรูและปริก ตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคแยก
ต่างหากจาก อปท. ควนรูสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐาน

แต่ ท่าข้าม มิได้แยกการท างานออกจาก อปท.

ควนรูและปริก มคีณะท างานศูนย์พทิกัษ์สิทธิ
ผู้บริโภคมาจากภาคประชาชน

แต่ ท่าข้าม คณะท างานมาจาก อปท.(นายกเป็น
ประธาน)



ตารางแสดงรูปแบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ปัจจุบนั (ต่อ)

ประเด็น
องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู เทศบาลต าบลปริก

 

 มคี าส่ังแต่งตั้งจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม

 ใช้วธีิการคดัเลอืกจากผู้มี
ความสามารถเหมาะสมและจิตอาสา
ในการท างาน

 ใช้วธีิการคดัเลอืกจากผู้มี
ความสามารถเหมาะสมและจิต
อาสาในการท างาน

 

 มกีารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าต าบลตาม
ค าส่ังการถ่ายโอนภารกจิงาน คบ.

 มกีารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าต าบลตาม
ค าส่ังการถ่ายโอนภารกจิงาน คบ.

 มกีารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าต าบลตาม
ค าส่ังการถ่ายโอนภารกจิงาน คบ.

2. บทบาทหน้าที่  มกีารจัดท าแผนปฏิบัติการ
คุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์พทิกัษ์
สิทธิเพือ่เป็นตัวแบบในการท างาน

มกีารจัดท าแผนปฏิบัติการ
คุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์พทิกัษ์
สิทธิเพือ่เป็นตัวแบบในการท างาน

มกีารจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบัิติการคุ้มครองผู้บริโภค
ของศูนย์พทิกัษ์สิทธิเพือ่เป็นตัว
แบบในการท างาน

ควนรู ปริกใช้วิธีการคดัเลอืกและจิตอาสา
 ส่วน ท่าข้ามใช้วธีิการแต่งตั้งจาก อบต.

ทั้งสามแห่งมกีารแต่งตั้ง อนุกรรมการ สคบ.ประจ า อปท.

ทั้งสามแห่งมแีผนปฏิบตัิการ/แผนยุทธศาสตร์เป็นแบบการท างาน



ตารางแสดงรูปแบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ปัจจุบนั (ต่อ)

ประเด็น
องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู เทศบาลต าบลปริก

 บทบาทหน้าทีแ่บ่งเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย
-การรับเร่ืองร้องเรียน การไกล่เกลีย่
และส่งต่อปัญหาผู้บริโภค
-การพฒันาศักยภาพผู้บริโภค แกนน า 
และเครือข่าย
-การเฝ้าระวงัผลติภัณฑ์และภยั
ผู้บริโภค
-การส่ือสารสาธารณะ ผ่านวทิยุชุมชน 
ส่ือส่ิงพมิพ์  เป็นต้น
-การจัดการข้อมูลด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

 บทบาทหน้าทีแ่บ่งเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย
-การรับเร่ืองร้องเรียน การไกล่เกลีย่และ
ส่งต่อปัญหาผู้บริโภค
-การพฒันาศักยภาพผู้บริโภค แกนน า 
และเครือข่าย
-การเฝ้าระวงัผลติภัณฑ์และภยั
ผู้บริโภค
-การส่ือสารสาธารณะ ผ่านวทิยุชุมชน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 
-การจัดการข้อมูลด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

 บทบาทหน้าทีแ่บ่งเป็น  6ด้าน 
ประกอบด้วย
-รับเร่ืองร้องเรียน              
-ไกล่เกลีย่และส่งต่อปัญหา
ผู้บริโภค
-พฒันาศักยภาพผู้บริโภค แกนน า 
และเครือข่าย
-เฝ้าระวงัผลติภัณฑ์และภยั
ผู้บริโภค
-การส่ือสารสาธารณะ ผ่านวทิยุ
ชุมชน ส่ือส่ิงพมิพ์ เป็นต้น
-การจัดการข้อมูลด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค
-การสร้างนโยบายสาธารณะด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค

5 ด้าน คอื
1.พฒันาระบบร้องเรียน ไกล่เกลีย่
2.พฒันาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่าย
3.เฝ้าระวังผลติภัณฑ์และภัยผู้บริโภค
4.ส่ือสารสาธารณะ
5.จัดการข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค

การพฒันานโยบาย
สาธารณะ



ตารางแสดงรูปแบบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปัจจุบัน (ต่อ)

ประเด็น
องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู เทศบาลต าบลปริก

   การบังคบัใช้กฎหมายจะไม่
สามารถท าได้ ต้องมคีณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ า อบต. 
ด าเนินการบังคบัใช้กฎหมาย

การบังคบัใช้กฎหมายเป็นหน้าทีข่อง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ า อบต. ด าเนินการบังคบัใช้
กฎหมาย
 

การบังคบัใช้กฎหมายจะไม่
สามารถท าได้ ต้องมี
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ า อบต. ด าเนินการบังคบัใช้
กฎหมาย

3.สถานภาพทาง
กฎหมาย

 ขาดความชัดเจน เร่ืองการ
มอบหมายอ านาจและหน้าทีด้่าน
คุ้มครองผู้บริโภคจาก 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ า อบต.

มคีวามชัดเจนเร่ืองการมอบหมาย
อ านาจ ด้านการท างานคุ้มครอง
ผู้บริโภคจาก อบต.และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ า อบต. โดย มหีนังสือค าส่ัง
แต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร จาก
องค์การบริหารส่วนต าบล

มคีวามชัดเจนเร่ืองการมอบหมาย
อ านาจ ด้านการท างานคุ้มครอง
ผู้บริโภคจาก อบต.และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ า อบต. โดยมหีนังสือค าส่ัง
แต่งตั้งจากเทศบาลต าบลปริก

การบังคับใช้กฎหมายอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ 
อนุกรรมการ สคบ.ประจ า อปท.

ควนรู และปริก มีหนังสือแต่งตั้งและมอบอ านาจอย่าง
ชัดเจนจาก อปท.



ตารางแสดงรูปแบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั (ต่อ)

ประเด็น
องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู เทศบาลต าบลปริก

4.งบประมาณและการ
ตรวจสอบภายใน

 ทีม่าของแหล่งงบประมาณ พบว่า 
มาจากเพยีงแหล่งเดียว จากองค์กร
ภายนอก คอื  สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ ม.สงขลานครินทร์(สจรส.
ม.อ.)

 ขาดความชัดเจนการร่วมลงทุน
ด้านงบประมาณจากอบต.ท่าข้ามใน
การท างานคุ้มครองผู้บริโภค

 ทีม่าของแหล่งงบประมาณ พบว่า 
มาจากองค์กรภายนอก 2 แหล่ง คอื
1.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.
สงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.)
2.ส านักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม 
(พฒันาโครงสร้าง สาธารณูปโภค
พืน้ฐานของศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค)

 

 ขาดความชัดเจนการร่วมลงทุน
ด้านงบประมาณจากอบต.ควนรูในการ
ท างานคุ้มครองผู้บริโภค

  ทีม่าของแหล่งงบประมาณ
พบว่า มาจากองค์การภายนอก 3 
แหล่งด้วยกนั ประกอบด้วย
1.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
ม.สงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.)
2. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ(คคส.)จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
3.คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวดัสงขลา

 ขาดความชัดเจนการร่วมลงทุน
ด้านงบประมาณจากเทศบาลต าบล
ปริกในการท างานคุ้มครองผู้บริโภค

ยงัขาดความชัดเจนในการร่วมลงทุนของ อปท.



ตารางแสดงรูปแบบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปัจจุบัน (ต่อ)

ประเดน็
องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู เทศบาลต าบลปริก

  วธีิสนับสนุนงบประมาณ  2 แบบ 
แบบที ่1 แหล่งทุนท าหน้าทีบ่ริหาร
จัดการการใช้งบประมาณให้แต่พืน้ที่
ท าหน้าทีจ่ัดกจิกรรม 
แบบที ่2 แหล่งทุนสนับสนุนให้เป็นชุด
โครงการ และจะโอนเงินมาโดยพืน้ที่
ท าหน้าทีบ่ริหารจัดการเงิน
งบประมาณ
 
เจ้าของแหล่งทุน เป็นผู้ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ ด้วยวธีิการส่ง
รายงานผลการด าเนินกจิกรรมแก่
แหล่งทุน
 ยงัขาดกลไกการตรวจสอบภายใน
ขององค์กร

 วธีิสนับสนุนงบประมาณ:  2 แบบ 
แบบที ่1 แหล่งทุนท าหน้าทีบ่ริหาร
จัดการการใช้งบประมาณให้แต่พืน้ทีท่ า
หน้าทีจ่ัดกจิกรรม 
แบบที ่2 แหล่งทุนสนับสนุนให้เป็นชุด
โครงการ และจะโอนเงินมาโดยพืน้ที่
ท าหน้าทีบ่ริหารจัดการเงินงบประมาณ

เจ้าของแหล่งทุน เป็นผู้ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ ด้วยวธิีการส่ง
รายงานผลการด าเนินกจิกรรมแก่แหล่ง
ทุน

 ยงัขาดกลไกการตรวจสอบภายใน
ขององค์กร

 วธีิสนับสนุนงบประมาณ  2 
แบบ 
แบบที ่1 แหล่งทุนท าหน้าทีบ่ริหาร
จัดการการใช้งบประมาณให้แต่พืน้ที่
ท าหน้าทีจ่ัดกจิกรรม 
แบบที ่2 แหล่งทุนสนับสนุนให้เป็น
ชุดโครงการ และจะโอนเงนิมาให้
ทั้งหมด
โดยพืน้ทีท่ าหน้าทีบ่ริหารจัดการเงิน
งบประมาณ
 เจ้าของแหล่งทุน เป็นผู้
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ ด้วย
วธิีการส่งรายงานผลการด าเนิน
กจิกรรมแก่แหล่งทุน
 ยงัขาดกลไกการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรเอง
 

2 วธีิ คอื สนับสนุนเป็นชุดโครงการ,เจ้าของแหล่งทุน
จัดการใช้งบ พืน้ทีจ่ัดกจิกรรม

ยงัขาดระบบการตรวจสอบภายใน



ผลการวจิัย
ส่วนที ่4   การระดมความคดิเห็น(Focus group) เร่ือง รูปแบบองค์การอสิระเพือ่การ

                 คุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวเิคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis)

ข้อมูลเกีย่วกบับริบทพืน้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งสามแห่ง พบว่า

1. ประชาชนมีปัญหาถูกละเมิดสิทธิเน่ืองจากถูกเอาเปรียบสิทธิผู้บริโภคทั้งภายนอกและ
ภายในพืน้ที่ ผู้ให้ข้อมูลเห็นตรงกนัว่ามีลกัษณะสภาพปัญหาโดยทั่วไปคล้ายคลงึกนั  

2. มีแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคสูงขึน้  

3. มีทุนทางสังคมจ านวนมาก ตลอดจนผลการจัดกจิกรรมเพือ่การมีส่วนร่วมในพืน้ที่  
ลกัษณะรูปแบบในปัจจุบันของการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4. น ามาใช้ประกอบเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) เพือ่การปรับเปลีย่นระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความเหมาะสมและพงึประสงค์ตามลกัษณะ
องค์การอสิระเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภค



ตารางแสดงรูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจ าแนกตามรายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประเดน็
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบทีเ่หมาะสม
อบต. ท่าขา้ม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก

1.โครงสร้างและการจัดการ
องค์การ

มีศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค แต่อยู่
ภายใต้บริหารของ อปท.

จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค 
แยกต่างหาก จากองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น

จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์สิทธิ
ผู้บริโภค แยกต่างหากจาก
อปท.

 จัดตั้งศูนย์พทิกัษ์
สิทธิผู้บริโภคมีลกัษณะ
องค์การอสิระ แยก
ต่างหากจาก อปท.

1.1 อ านาจทางกฎหมาย ได้รับการรับรองอ านาจทาง
กฎหมายจาก อนุกรรมการ สคบ. 
ประจ า อปท.

ได้รับมอบหมายหน้าที่และมี
อ านาจตามกฎหมาย จาก
อนุกรรมการ สคบ.ประจ า อปท.

ได้รับการรับรองอ านาจทาง
กฎหมายจาก อนุกรรมการ 
สคบ.ประจ า อปท.

 ได้รับการมอบหมาย
ภารกจิงานและหน้าทีจ่าก 
อปท.

1.2 ทีม่าของคณะท างาน
 

ประธานมาจากภาคประชาชน
หรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรรมการ มาจากภาค
ประชาชน

ประธาน ที่มาจากภาคประชาชน
กรรมการ มาจากตัวแทน
ประชาชนทุกชุมชน

ประธานมาจากภาคประชาชน
กรรมการ จากภาคประชาชน

 คณะท างานควรมา
จากภาคประชาชน ด้วย
คัดเลอืกกนัเองและระบบ
จิตอาสา

 วธีิการคัดเลอืกกนัเองและระบบ
จิตอาสา

วธีิการคัดเลอืกกนัเองและระบบ
จิตอาสา

วธีิการคัดเลอืกกนัเองและ
ระบบจิตอาสา

 มาจากประชาชนด้วย
วธีิการคัดเลอืกและระบบ
จิตอาสา

1.3 วธีิการของคณะท างาน เจ้าหน้าทีข่อง อปท. ท าหน้าที่
ประสานงาน ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

เจ้าหน้าทีข่อง อปท. ท าหน้าที่
ประสานงาน ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

เจ้าหน้าทีข่อง อปท. ท าหน้าที่
ประสานงาน ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

 มีเจ้าหน้าทีข่อง อปท. 
ท าหน้าทีป่ระสานงาน              
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
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ประเดน็
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อบต. ท่าขา้ม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก

2. บทบาทหน้าที่  

2.1 การให้ความเห็นเพือ่
ประกอบการของพจิารณาของ
หน่วยงานรัฐในการตรา และ
บังคบัใช้กฎหมายเพือ่คุ้มครอง
ผู้บริโภค
 

 เห็นด้วย แต่ให้เป็นกตกิาทาง
สังคมเน้นการมส่ีวนร่วมของพืน้ที่

เห็นด้วย อาจอยู่ในลกัษณะกตกิา
ทางสังคมในการคุ้มครองผู้บริโภค
ในพืน้ที ่ผ่านกลไกเฉพาะเช่น 
สมชัชาผู้บริโภคในพืน้ที่

 เห็นด้วย ผ่าน3 กลไกของ
พืน้ที่
1) เสนอในนามศูนย์ฯ
2) ล่าลายช่ือ ปชช.
3) ผ่าน สมาชิก อปท.

 ม ี2 แบบ คอื 
2.1 กตกิาสังคม
2.2 กฎ ระเบียบของพืน้ที ่
ผ่านกลไก คอื เสนอในนาม
ศูนย์ ผ่านสมาชิก อปท.และ
ผ่านปชช.ร่วมเสนอ

2.2 สนับสนุนการใช้สิทธิ
ร้องเรียนของผู้บริโภคและ
องค์กรผู้บริโภค

เห็นด้วย วธีิการ คอื ผ่านช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียนต่างๆของศูนย์,
ร้องเรียนเป็นกลุ่มผู้บริโภค

เห็นด้วย วธีิการ คอื ผ่านช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียนต่างๆของศูนย์,
ร้องเรียนเป็นกลุ่มผู้บริโภค

เห็นด้วย วธีิการ คอื ผ่าน
ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ
ของศูนย์,ร้องเรียนเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภค

ควรสนับสนุนให้
ร้องเรียนผ่านช่องทาง
ร้องเรียนของศูนย์พทิกัษ์
สิทธิผู้บริโภค ร้องเรียนผ่าน
กลุ่มผู้บริโภคได้

2.3 การตรวจสอบการกระท า
หรือละเว้นการกระท าของ
หน่วยงานอนัเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
 

เห็นด้วย วธีิการ คอื ผ่านการ
ประชุมประจ าเดอืน และจดัสมชัชา
ผู้บริโภค

เห็นด้วย วธีิการ คอื ผ่านการ
ประชุมประจ าเดอืนของศูนย์ฯ

เห็นด้วย วธีิการ คอื การจดั
สมชัชาผู้บริโภค
 

ผ่านการประชุม
ประจ าเดอืนของศูนย์
พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคและ
การจดัสมชัชาผู้บริโภค
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อบต. ท่าขา้ม อบต. ควนรู เทศบาล ต.ปริก

2.4  ด าเนินคดต่ีอศาลยุตธิรรม
หรือศาลปกครองแทนผู้บริโภค

 ไม่เห็นด้วย ต้องค านึงถงึความ
พร้อม ท าหน้าทีเ่พยีงรวบรวม
พยานหลกัฐานข้อเทจ็จริงมากกว่า

 

ไม่เห็นด้วย ต้องค านึงถึงความ
พร้อม ท าหน้าทีเ่พยีงรวบรวม
พยานหลกัฐานข้อเทจ็จริงมากกว่า

ไม่เห็นด้วย ต้องค านึงถึงความ
พร้อม ท าหน้าทีเ่พยีงรวบรวม
พยานหลกัฐานข้อเทจ็จริง
มากกว่า

ยงัไม่จ าเป็น ศูนย์ควรท า
หน้าทีร่วบรวม
พยานหลกัฐานหรือเป็นที่
ปรึกษาแก่ผู้บริโภค เพราะ 
กม.เปิดโอกาสให้ฟ้องร้องได้
เองอยู่แล้ว

2.5  ส่งเสริมการศึกษาและวจิยั
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

 เห็นด้วย  เน้นวจิยัเชิงปฏบิัตกิาร
ในชุมชนร่วมกบัภาควชิาการปีละ 1 
เร่ือง
 

เห็นด้วย  เน้นวจิยัเชิงปฏบิัตกิาร
ในชุมชนร่วมกบัภาควชิาการปีละ 1 
เร่ือง

เห็นด้วย  เน้นวจิยัเชิง
ปฏบิัตกิารในชุมชนร่วมกบัภาค
วชิาการในพืน้ทีปี่ละ 1 เร่ือง

มกีารวจิยัเชิงปฏบิัตกิาร
ชุมชนร่วมกบัภาควชิาการ
ในพืน้ทีอ่ย่างน้อย 1 เร่ือง
 

2.6  การสนบัสนุนและให้การ
ช่วยเหลอืแก่องค์กรผู้บริโภค

เห็นด้วย  วธีิการ คอื
สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้บริโภค

เห็นด้วย  วธีิการ คอื
1.ส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุ่ม
ผู้บริโภค
2.สนับสนุนการท ากจิกรรมด้าน คบ.
3.พฒันาศักยภาพแก่กลุ่มผู้บริโภค

เห็นด้วย  วธีิการ คอื
1.ส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุ่ม
ผู้บริโภค
2.สนับสนุนการท ากจิกรรมด้าน 
คบ.
3.พฒันาศักยภาพแก่กลุ่ม
ผู้บริโภค

สนับสนุนให้ผู้บริโภคมี
การรวมกลุ่มกนั
มกีารให้ท ากิจกรรมของ
กลุ่ม
พฒันาศักยภาพให้แก่
กลุ่มผู้บริโภค
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อบต.ท่าขา้ม อบต.ควนรู เทศบาล ต.ปริก

2.7  ด าเนินการและสนับสนุน
การเผยแพร่ข้อมูลข้อทีเ่ป็นจริง 
หรือแจ้งหรือโฆษณาข่าวสาร
เกีย่วกบัสินค้าและบริการแก่
ผู้บริโภค

 ไม่เห็นด้วย กลวัการฟ้องร้อง
เป็นคด,ีเห็นว่า พ.ร.บ.รองรับอ านาจ
ฟ้องไว้แล้ว
** ควรส่งให้ สคบ.รับรองการเป็น
กลุ่มหรือชมรมด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

เห็นด้วย  แต่กลวัถูกฟ้องร้อง ซ่ึง
จ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคการเปิดเผย
** ควรส่งให้ สคบ.รับรองการเป็น
กลุ่มหรือชมรมด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

เห็นด้วย  ควรมกีารออก
ระเบียบรองรับหน้าทีเ่พือ่
ป้องกนัการถูกฟ้องร้องคด ีแต่
ต้องอาศัยเทคนิคกลไกการ
เปิดเผยข้อมูล
** ควรส่งให้ สคบ.รับรองการ
เป็นกลุ่มหรือชมรมด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

 มบีทบาทเปิดเผยข้อมูล
ข้อเทจ็จริงเพือ่การ
คุ้มครองผู้บริโภค
ต้องพฒันาเทคนิคและ
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

2.8 จดัประชุมสมชัชาผู้บริโภค
ปีละ  1 คร้ัง

 เห็นด้วย  เพราะจะเป็นกลไกใน
การค้นหาสถานการณ์และผลกัดนั
เป็นนโยบายสาธารณะด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพืน้ที่
 

 เห็นด้วย  เพราะจะเป็นกลไกใน
การค้นหาสถานการณ์และผลกัดนั
เป็นนโยบายสาธารณะด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพืน้ที่

 เห็นด้วย  เพราะจะเป็นกลไก
ในการค้นหาสถานการณ์และ
ผลกัดนัเป็นนโยบายสาธารณะ
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่

ต้องสมชัชาผู้บริโภค
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง อนั
เป็นเคร่ืองมอืส าหรับการ
ผลกัดนันโยบายสาธารณะ
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

3.สถานภาพทางกฎหมาย ควรได้รับมอบหมายอ านาจและ
หน้าทีอ่ย่างชัดเจนจาก อนุ สคบ.
ประจ า อปท.
ในรูปค าส่ังแต่งตั้ง

ควรได้รับมอบหมายอ านาจและ
หน้าทีอ่ย่างชัดเจนจาก อนุ สคบ.
ประจ า อปท.ในรูปค าส่ังแต่งตั้ง

ควรได้รับมอบหมายอ านาจและ
หน้าทีอ่ย่างชัดเจนจาก อนุ สคบ.
ประจ า อปท.
ในรูปค าส่ังแต่งตั้ง

ได้รับมอบหมายอ านาจ
และหน้าทีอ่ย่างชัดเจน จาก 
อนุ สคบ.ประจ า อปท.ใน
รูปค าส่ังแต่งตั้ง
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อบต.ท่าขา้ม อบต.ควนรู เทศบาล ต.ปริก

4.งบประมาณแหล่งทีม่า
งบประมาณ
 แหล่งทุนจากภายในพืน้ที ่
 แหล่งทุนจากภายนอก

1) จาก อบต.ท่าข้าม (โดยออก
ข้อบญัญัตสินบัสนุนงบประมาณ)
2) กองทุนสุขภาพระดบัพืน้ที่

1) จาก อบต.ควนรู (ออกข้อบญัญัติ
สนับสนุนงบประมาณ)
2) กองทุนสุขภาพระดบัพืน้ที่

1) จาก ทต.ปริก(ออกข้อบัญญัติ
สนับสนุนงบประมาณ)
2) กองทุนสุขภาพระดบัพืน้ที่

  ควรมทุีนจากหลายแหล่งทั้ง
ภายในและภายนอกพืน้ที ่เน้น
การลงทุนร่วมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  ทุนจากภายนอกควร
 

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

1) สถาบันการจดัการระบบสุขภาพ 
ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
2)ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.ส านัก 6) 
โครงการชุมชนเข้มแข็งและชุมชน
น่าอยู่

1) สถาบันการจดัการระบบ
สุขภาพ 
  ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
2) ส านักงานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.
ส านัก 6)โครงการชุมชนเข้มแขง็
และชุมชน น่าอยู่
3) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ (คคส.)จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

สนับสนุนให้เกดิกลไก 
ความสัมพนัธ์ในการท างานแบบ
ใหม่ของเครือข่ายภายในพืน้ที่
  รูปแบบการสนบัสนุนทุน 
ควรเป็นแบบ ชุดโครงการ
  ตรวจสอบประมาณ

1) รายงานผลการปฏบิัตงิาน
     ประจ าปี
2) มคีณะท างานประเมนิผล
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1.รูปแบบการสนับสนุน
และบริหารงาน
งบประมาณ

1. แบบชุดโครงการ
2. บริหารงบประมาณเอง

1. แบบชุดโครงการ
2. บริหารงบประมาณเอง

1. แบบชุดโครงการ
2. บริหารงบประมาณ
เอง

3) สมชัชา
ผูบ้ริโภคประจ าปี

4.3 ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ

1.คณะท างานประเมินผล
 

1. คณะท างานประเมินผล
2. รายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี

1. ผา่นสมชัชาผูบ้ริโภค
ประจ าปี
2. รายงานผลประจ าปี
3. คณะท างาน
ประเมินผล

1. ผา่นสมชัชา
ผูบ้ริโภคประจ าปี
2. รายงานผล
ประจ าปี
3. คณะท างาน
ประเมินผล



สรุปผลการวจิยั

1. ประชาชนผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสาม
แห่งยงัคงประสบกบัปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์
อาหารและยา ผลิตภณัฑท์ัว่ไป การรับบริการและจากสญัญาท่ี
ไม่เป็นธรรม ซ่ึงมีตน้เหตุเอาเปรียบจากบุคคลภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ี ผูใ้หข้อ้มูลต่างมีความเห็นร่วมกนัวา่ สถานการณ์
ปัญหาดงักล่าว มีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึน สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
สถานการณ์ ซ่ึงไดจ้ากการจดัสมชัชาสุขภาพเชิงประเดน็: 

สมชัชาผูบ้ริโภค ของทั้งสามพ้ืนท่ี



สรุปผลการวจิยั (ต่อ)

2. ทั้งสามพ้ืนท่ียงัขาดกลไกหรือระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
แมจ้ะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อนุกรรมการ สคบ.ประจ า อปท.) 
อนัเป็นหน่วยงานท่ีกฎหมายไดใ้หก้ารรับรองอ านาจและหนา้ท่ี
ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่กย็งัไม่สามารถด าเนินงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทอ้งสามแห่งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร 



สรุปผลการวจิยั (ต่อ)

3. กระบวนการสมชัชาผูบ้ริโภค ถูกน ามาใชเ้ป็นกิจกรรมเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในชุมชนทอ้งถ่ินทั้งในภาคส่วนของ ประชาสังคม 
ภาคการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน และภาควชิาการ ส่งผลใหเ้กิดการ
ร่วมกบัรู้ ร่วมหาแนวทางส าหรับแกไ้ขปัญหา เรียกวา่ “การ
สร้างนโยบายสาธารณะดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค” โดยเอาทุนทาง
สงัคมซ่ึงมีอยูจ่  านวนมากในพ้ืนท่ี มาเป็นปัจจยัส าหรับการ
พฒันาระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป้าหมายทั้งสามแห่ง 



สรุปผลการวจิยั (ต่อ)

4. การบนัทึกความร่วมมือ (MOU) วา่ดว้ยการพฒันา
ระบบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของจงัหวดัสงขลา ถูกน ามาใชใ้น
การสร้างความร่วมมือร่วมกนัระหวา่งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทั้งสามแห่ง

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งสามแห่งไดจ้ดัตั้งศูนย์
พิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคข้ึน เพ่ือเป็นกลไกลในการแกปั้ญหา
ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี โดยอาศยัทุนทางสังคมของแต่ละแห่ง เพ่ือ
หนุนเสริมการท างานซ่ึงมีแนวคิดการพฒันาใหศู้นยพ์ิทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้ริโภคมีลกัษณะองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค



สรุปผลการวจิยั (ต่อ)

6. จากการวเิคราะห์ลกัษณะปัจจุบนัของศูนยพ์ิทกัษ์
สิทธิผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ ศูนย์
พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภคต าบลควนรูและศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค
ต าบลปริกมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัองค์การอสิระเพือ่การคุ้มครอง
ผู้บริโภคมากทีสุ่ด ส่วนศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคต าบล
ท่าขา้มมีลกัษณะการท างานแบบ ก่ึงอิสระเพ่ือการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค



สรุปผลการวจิยั (ต่อ)

7. รูปแบบองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากการจดัสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ า องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และคณะท างานของศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคท่ี
จดัตั้งข้ึน สามารถสงัเคราะห์รูปแบบและจดักลไกใหมี้ความ
สอดคลอ้งในพ้ืนท่ี 



สรุปผลการวจิยั (ต่อ)

รปูแบบที ่ 1 รปูแบบที ่ 2 รปูแบบที ่ 3

อย./สคบ. อย./สคบ. อย./สคบ.

องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

องคก์รพฒันาเอกชน 
ดา้นคุ้มครองผู้บรโิภค

ศนูยพ์ทิกัษสิ์ทธผิูบ้รโิภค
ศนูยพ์ทิกัษสิ์ทธผิูบ้รโิภค

องคก์ารอสิระเพือ่การ
คุ้มครองผูบ้รโิภค

งบประมาณ
งบประมาณงบประมาณ

อนุสคบ. อนุสคบ. อนุสคบ.



องค์การอสิระผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

สคบ.
ตั้งคณะอนุกรรมการ
ตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
ไกล่เกลีย่

เทศบาล/อบต.

อนุกรรมการ สคบ.อบต.
นายกประธาน ปลดั เลขา

กองทุนหลกัประกนั
กองทุนออมทรัพย์

แหล่งทุนอืน่

ศูนย์พทิกัษ์สิทธิผู้บริโภค (องค์การอสิระผู้บริโภค)
คณะท างานศูนย์

ประธาน.............................
กรรมการ..........................
เลขานุการ..........................

จดัการข้อมูล พฒันาศักยภาพ เฝ้าระวงัผลติภณัฑ์ ร้องเรียน ไกล่เกลีย่ ส่งต่อ ส่ือสารสาธารณะ

สสจ.
ระบบข้อมูล
พฒันาศักยภาพ
ขยายเครือข่าย
เฝ้าระวงัผลติภัณฑ์

กองทุนคบ.

ธรรมนูญ สนับสนุนทุนBack up ทาง กม.



ข้อเสนอแนะ

1. การพฒันารูปแบบการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรอาศยักระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนของผูบ้ริโภค กลุ่ม ชมรม และเครือข่าย
ผูบ้ริโภค เพ่ือใหก้ารวเิคราะห์ปัญหาท่ีผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีก าลงั
ประสบอยู ่ร่วมกนัวางแผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี  ตั้งแต่
กระบวนการคน้หาปัญหาเฉพาะประเดน็ของพ้ืนท่ี การร่วมกนั
วางแผนงาน และการบูรณาการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเขา้สู่
นโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื



ข้อเสนอแนะ

2. การขยายผลการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อให้
เกิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความยัง่ยนืไดต้อ้งมี
การประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจและศกัยภาพใน
การจดัการงานคุม้ครองผูบ้ริโภค แผนงานควรมีความชดัเจน
เป็นรูปธรรม มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละแผนงาน



ข้อเสนอแนะ

3. การพฒันารูปแบบการท างานดา้นคุม้ครองผูส้ าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีตอ้งการพฒันางานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ควรอาศยัทุนทางสังคมท่ีมีอยู ่เช่น งบประมาณใน
ทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรในพ้ืนท่ี แกนน าชุมชน ปราชญช์าวบา้น 
เพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



ข้อเสนอแนะ

4. รูปแบบของการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดจ้าก
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภคในลกัษณะ
องคก์ารอิสระ อนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัการรับรองสถานะจาก
หน่วยงานภาครัฐ และขอ้จ ากดัในกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน 
ไกล่เกล่ีย ชดเชยค่าเสียหายของผูบ้ริโภค  


