บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดสงขลา
ปจั จุบนั สภาพเศรษฐกิจและสังคม เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการค้าเสรีทม่ี กี ารโยงใยทัวถึ
่ ง
กันทัวโลก
่
ก่อเกิดการเร่งและส่งเสริมวัฒ นธรรมบริโภคนิยม ส่งผล ให้มนุษย์มพี ฤติกรรมการบริโภค ที่
หลากหลาย ขณะเดียวกัน สถานการณ์ปญั หาข องผูบ้ ริโภคทีถ่ กู ละเมิดสิทธิก็ ทวีความรุนแรงและซับซ้อน ด้วย
เช่นกัน แม้จะมีหน่วยงานหลายภาคส่วน เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเ อกชน องค์กรภาคประชาชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่ และสือ่ มวลชน เป็ นต้น ทาหน้าที่ แก้ปญั หาดัง กล่าว แต่ดว้ ยระบบทางานทีเ่ ป็ น
ลักษณะแบบรวมศูนย์อานาจไว้ทส่ี ่วนกลาง ต่างคนต่างทาไม่สามารถประสานกันเป็ นเครือข่ายได้ ทาให้ขาด
พลังไม่สามารถ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล ะตอบสนองกับปญั หาผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างแท้ 
จริง
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทีบ่ รู ณาการพลังจาก ภาคีทกุ ภาคส่วนจังหวัดสงขลาโดย
สานักงานคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจาจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตาบลปริก องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตาบลควนรู
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ ตลอดจนภาคีผบู้ ริโภคโดย เครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุข และสมาคมเกษตรอินทรียว์ ถิ ไี ท จึงมีขอ้ ตกลงความร่วมมือดังต่อไปนี้
ความร่วมมือที่ 1 เรื่องการจัดรูปแบบเครือข่ายและวิ ธีการทางาน
ให้มโี ครงสร้างทีเ่ รียกว่า “คณะทางานเครือข่ายคุม้ ครอ งผูบ้ ริโภคจังหวัดสงขลา ” ซึง่ แต่งตัง้ โดยผูว้ ่า
ราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากหน่วยงานและเครือข่ายต่อไปนี้ สานักงานคณะอนุกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจาจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตาบลปริก ปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตา บลควนรู เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข สมาคม เกษตรอินทรียว์ ถิ ไี ท
และสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทางานเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจังหวัดสงขลา มีภารกิจหลักคือ
1. ผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจังหวัดสงขลา
2. เป็ นกลไกในการเชือ่ มประสานภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ที่

ความร่วมมือที่ 2 ความร่วมมือในการดาเนิ นงานคุ้มครองผู้บริ โภค
1. พัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ การเชือ่ มต่อข้อมูลข่าวสารด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สือ่ สาธารณะในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
2. การเสริมสร้างศักยภาพทัง้ ด้านความรูใ้ นการบริโภค และการพิทกั ษ์สทิ ธิอนั เป็ นธรรมของผูบ้ ริโภค
เช่น การจัดสมัชชา การจัดประชุม การจัดเสวนา การอบรม ตลอดจนการสร้างปฏิบตั กิ ารเพือ่ การเรียนรูใ้ น
ระดับพืน้ ที่
3. การสร้างแล ะขยายเครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค เช่น การสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครผูบ้ ริโภคในชุมชน การพัฒนาให้เกิดสภาผูบ้ ริโภค
4. การพัฒนาระบบประสานงานการรับเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ พิจารณา ความเป็ นธรรม และชดเชย
ค่าเสียหายให้แก่ผบู้ ริโภค เช่น การจัดตัง้ ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภคระดับท้องถิน่

เพื่อยืนยันในหลักการความร่วมมือข้างต้น
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิน่
สานักงานท้องถิน่ จังหวัดสงขลา รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรี ตาบลปริก นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ควนรู ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ท่าข้าม นายกสมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และนายกสมาคมเกษตรอินทรียว์ ถิ ไี ท จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับ
นี้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ โรงแรมเจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
..........................................
นายคีรีศกั ดิ์ ร่างเล็ก
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิน่
รักษาการในตาแหน่งท้องถิน่ จังหวัดสงลา
...........................................
นายสุริยา ยีขนุ
นายกเทศมนตรีตาบลปริก
จังหวัดสงขลา
............................................
นายถัน่ จุลนวน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควนรู
จังหวัดสงขลา
...........................................
นายภาณุ พิ ทกั ษ์เผ่า
นายกสมาคมเกษตรอินทรียว์ ถิ ไี ท
จังหวัดสงขลา

...........................................
นายแพทย์ร่งุ โรจน์ กัวพานิ
่
ช
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
...........................................
นายนิ ธิ พันธุ์มณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
จังหวัดสงขลา
...........................................
นายหมัดอุเส็น สามารถ
นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา
...........................................
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

