
โครงการวิจัย 

โครงการศึกษาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

เสนอ 

ส านักงานคณะกรรมการผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

ด าเนินการส ารวจโดย 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 โครงการศึกษาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด ตลอดจนน าเสนอรูปแบบ และแนวทางที่เหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 โครงการนี้ มีพ้ืนที่เป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 19 แห่ง โดยแบ่งตามประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ 

 เทศบาลนคร จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี, เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 

 เทศบาลเมือง จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ; เทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม, เทศบาลเมืองรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองสตูล อ าเภอเมือง จังหวัด
สตูล 

 เทศบาลต าบล จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาล
ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ รี, 
เทศบาลต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล และเทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 องค์กรบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ อบต.น้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, อบต.
ศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, อบต.บางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี, อบต.ท่าข้าม 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอบต.ปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 จากการศึกษาพบประเด็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้ 
 การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศเทศบาลนคร 

 เทศบาลนครมีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 33.32 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือน และจ านวนประชากร
เฉลี่ย 61.177.50 ครัวเรือน และ 134,292.25 คน ตามล าดับ โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเหตุเดือน
ร้อน เหตุร าคาญด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ปัญหาสาธารณูปโภค ตลอดจนข้อพิพาทด้านที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้าง เป็นหลัก ด้านการจัดตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า เทศบาลนครส่วนใหญ่แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าเทศบาลแล้ว ยกเว้นเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ คือ ปลัดเทศบาลนอกจากนี้ เทศบาลนครส่วนใหญ่จะจั ดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะในรูปแบบของศูนย์ด ารงธรรม หรือศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขความเดือน
ร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 

 กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาลนคร ส่วนใหญ่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การออกติดตามตรวจสอบและการเจรจาไกล่
เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การอบรมให้ความรู้ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ กิจกรรมที่เป็น
จุดเด่นของเทศบาลนครในด้านคุ้มครองผู้บริโภค เช่น 

  เทศบาลนครเชียงใหม่ มีการแบ่งพ้ืนที่เป็นแขวงต่างๆ ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนในพื้นท่ี 

           เทศบาลนครอุดรธานี มีการจัดตั้งศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี ห้องบริการที่ปรึกษา
กฎหมายโดยสมาชิกสภาเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางอสม. ผู้น าชุมชน และตู้ร้องเรียนในชุมชน 



         เทศบาลนครปากเกร็ด มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมซึ่งมีกองวิชาการและแผนงานเป็น
หน่วยงานหลักในการรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานผล 
  

            เทศบาลนครหาดใหญ่ มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา ตลอดจนมีการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการ อสม. ชมรม และเครือข่ายภาคประชาชน 
 

 การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง 

 เทศบาลเมืองมีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 19.04 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือน และจ านวนประชากร
เฉลี่ย 12,208.40 ครัวเรือน และ 35,016.00 คน ตามล าดับ โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเหตุเดือดร้อน 
เหตุร าคาญด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ปัญหาสาธารณูปโภคเป็นหลัก ด้านการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พบว่าเทศบาลเมืองส่วนใหญ่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าเทศบาลแล้ว 
ยกเว้นเทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นเลขานุการ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ปลัดเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลเมืองส่วนใหญ่จะจัดตั้งหน่ายงาน
เฉพาะในรูปแบบของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเพ่ือรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  
 กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาลเมืองส่วนใหญ่มีศักยภาพ และมีการด าเนินงาน
คล้ายกับเทศบาลนคร และเป็นไปตามบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แก่  การรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ การออกติดตามตรวจสอบและการเจรจาไกล่เกลี่ย การอบรมให้ความรู้ และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และส านักปลัด เป็นหน่ายงานหลักใน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของเทศบาลเมืองในด้านคุ้มครอง ผู้บริโภค 
เช่น 

 เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีประสบการณ์ และความสนใจในกิจกรรมรักษาความสะอาด ลดโลกร้อน 
และการดูแลสุขภาพด้วยการงดเหล้า ตลอดจนมีเครือข่าย อสม. อย.น้อย และนักศึกษาช่วย
สนับสนุน 

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงสนใจการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยเริ่มต้นที่ผู้ผลิต หรือผู้ปลูก ตั้งแต่การดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพและสร้างผลผลิตที่ดี
ต่อผู้บริโภค 

 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการจัดตั้งอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในปี 2550 ซึ่งเป็น อสม. 
เดิม มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน
เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม ติดตามตรวจสอบ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตลอดจนมี
ความร่วมมือกับภาคประชาชน ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ชมรมผู้ประกอบการ ตลอดจน
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ เพ่ือนให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาท าวิทยานิพนธ์ หรือโครงการต่างๆ ใน
พ้ืนที่เขตเทศบาล 

 เทศบาลเมืองรังสิต มีลักษณะเป็นชุมชนชานเมือง จึงสนใจการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็น
สุขภาพที่เก่ียวข้องกับบริบทของประชาชนในพ้ืนที่ เช่น ความปลอดภัยในด้านอาหาร ภาชนะ
ที่มีตะกั่วเป็นตัวเชื่อมประสาน หรือลวดดัดฟันแฟชั่น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรให้
ผู้บริโภค และผู้ประกอบการมีทางออกในการแก้ไขปัญหา 

 เทศบาลเมืองสตูล มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาควิชาการ โดยเฉพาะสถาบันการจัดระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.) 



 การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลต าบล 
 เทศบาลต าบลมีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 31.25 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือน และจ านวนประชากร
เฉลี่ย 6,037.00 ครัวเรือน และ 17,812.80 คน ตามล าดับ โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเหตุเดือดร้อน 
เหตุร าคาญด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ปัญหาสาธารณูปโภคเป็นหลัก ด้านการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พบว่า เทศบาลต าบลส่วนใหญ่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าเทศบาลแล้ว 
ยกเว้นเทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม ที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค คือ ปลัดเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลต าบลส่วนใหญ่จะจัดตั้งหน่ายงานเฉพาะในรูปแบบของศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน หรือศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี  
 กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาลต าบลส่วนใหญ่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่หลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การออกติดตามตรวจสอบและการเจรจาไกล่
เกลี่ย การอบรมให้ความรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง
ช่าง และส านักปลัด เป็นหน่ายงานหลักในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ กิจกรรมที่เป็นจุดเด่น
ของเทศบาลต าบลในด้านคุ้มครอง ผู้บริโภค เช่น 

 เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม มีการวางแผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ การติดตามตรวจสอบ 
โดยการใช้เวทีประชาคมเป็นเครื่องมือ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณให้ภาคประชาชน 
นอกจากนี้เทศบาลยังมีความร่วมมือกับงานรัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน 

 เทศบาลต าบลบ้านทุ่ม มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค และมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐและภาคประชาชน 

 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ได้ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการ
สุขาภิบาลอาหาร เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางเทศบาลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งอีกทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี
ความพร้อมในการด าเนินงานเชิงบูรณาการ และการท างานเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับโอกาสใน
การด าเนินงานด้วยงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 เทศบาลต าบลควนโดน มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน และก าลังด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค, มีการจดบันทึกความร่วมมือในการท างานคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับศาลจังหวัด, มีการสนับสนุนให้ชมรมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้เฝ้าระวัง ตรวจสอบสินค้า 
และการประกอบธุรกิจกันเองภายในพ้ืนที่ , มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาควิชา
การโดยเฉพาะสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้(สจรส.มอ.) 

 เทศบาลต าบลปริก มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค , มีการอบรมเครือข่ายภาคประชาชน
ให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสาธารณะ , มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ และภาควิชาการโดยเฉพาะสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
(สจรส.มอ.) นอกจากนี้ เทศบาลมีการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ทราบสถานการณ์ ผ่านเวทีประชาคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เว็ปไซต์ นิทรรศการเคลื่อนที่ 
วารสาร ตลอดจนหนังสือการถอดบทเรียนการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
 
 



 การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 อบต. มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 55.85 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือน และจ านวนประชากรเฉลี่ย 
11,273.80 ครัวเรือน และ 27,475.20 คน ตามล าดับ โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเหตุเดือดร้อน 
เหตุร าคาญด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ปัญหาสาธารณูปโภคเป็นหลัก ด้านการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พบว่า อบต.ส่วนใหญ่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าอบต.แล้ว ยกเว้น
อบต.น้ าแพร่ และ อบต.บางรักพัฒนา ที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค คือ ปลัดอบต. นอกจากนี้ อบต.ส่วนใหญ่จะจัดตั้งหน่ายงานเฉพาะในรูปแบบของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที ่

 กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อบต.ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานคล้ายกับเทศบาลต าบล 
และเป็นไปตามบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    
การติดตามตรวจสอบ การเจรจาไกล่เกลี่ย การอบรมให้ความรู้ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่มี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และส านักปลัด เป็นหน่ายงานหลักในการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ทั้งนี้ กิจกรรมท่ีเป็นจุดเด่นของอบต.ในด้านคุ้มครอง ผู้บริโภค เช่น 

 อบต.น้ าแพร่ ไม่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักงานปลัดจะประสานความร่วมมือกับสถานีอนามัยในการท างาน นอกจากนี้ อบต.ยัง
จัดท าบันทึกความร่วมกับศาลจังหวัดในการท างานคุ้มครองผู้บริโภค  และการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 อบต.ศิลา มีประชาชนในพ้ืนที่เป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดท าให้ 
อบต.มีภาคประชาชนเป็นวิทยากรที่มีความรู้ และได้รับข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง 

 อบต.บางรักพัฒนา ได้ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นไปที่การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพบนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.)และชมรมผู้ประกอบการตลาด-ร้านเสริมสวย-ร้านอาหาร ซึ่งเป็นกลไกการท างานที่
ส าคัญ โดยได้รับการอบรมและการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ าเสมอ 

 อบต.ท่าข้าม มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงสนใจท างานเฝ้าระวังสินค้าเกษตรในพ้ืนที่
ก่อนน าออกมาจ าหน่ายในพ้ืนที่ อ่ืนๆ การลดใช้ปุ๋ย และสารเคมีในการท าเกษตรกรรม 
นอกจากนี้ อบต.มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  จดบันทึกความร่วมมือ และมีความ
ร่วมมือกับภาควิชาการโดยเฉพาะสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.) 

 อบต.ปากพูน มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จัดท าบันทึกความร่วมมือ มีความร่วมมือ
กับภาควิชาการโดยเฉพาะสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  (สจรส.มอ.) ตลอดจนเป็น
สถานที่ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมโครงการต าบลสุขภาวะ นอกจากนี้ อบต.ยังมีการวาง
แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ การติดตามตรวจสอบโดยการใช้เวทีประชาคมเป็น
เครื่องมือ 

 
  
 
 



 ข้อเสนอแนะ 

 รูปแบบการท างานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถมีรูปแบบการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคดังนี ้

1. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการ
ด าเนินงานเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการร่วม
หรือศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคขึ้นในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ตลอดจนประสานหน่วยงานภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้หน่วยงานเฉพาะดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารจัดการ และการป้องกันแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรม
การเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในรูปแบบของการออกตรวจสอบการด าเนินธุรกิจ หรือออกตรวจ
ตามเหตุร้องเรียน เหตุร าคาญที่ได้รับแจ้ง ได้ด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมคุ้มครองผู้บริ โภค ชมรม
ผู้ประกอบการ นักเรียน อย.น้อย นักวิชาการ หรือเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ ช่วยเป็นหูเป็น
ตา ติดตามตรวจสอบกันเอง และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่ม
นักเรียน อย.น้อย  อสม. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  ชมรมผู้ประกอบการ  และเครือข่ายภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบสารปนเปื้อน การเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค หรือประเด็นอ่ืนๆ เช่น วิธีการรับเรื่องร้องเรียน การประสานความ
ร่วมมือ และการส่งต่อเรื่องร้องเรียน การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพ้ืนที่ เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวัง 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสู่สาธารณะ หรือสนับสนุนให้เครือข่ายได้ไปดูงานนอกสถานที่ 

4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล หรือเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ช่วยเผยแพร่ นอกจากนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถสร้างพ้ืนที่การสื่อสารผ่านกระบวนการจัดเวทีสมัชชา เวที
ประชาคม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็นที่เก่ียวกับข้องกับสถานการณ์ และการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเกิดข้ึนภายใน และภายนอกพ้ืนที่ได้อีกด้วย 

5. การประสานความร่วมมือ และด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่าย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถมองหาภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันสนับสนุนการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย หรือภาควิชาการ 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
 จากการด าเนินงานในโครงการวิจัย ทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดังนี้ 



1. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความส าคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สคบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคใหม่ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่เสมอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพื้นที่ของตนเอง 

3. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้
และประสบการณ์ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค้นหาแนวทางการท างานคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม
ให้กับพ้ืนที่ตน 

4. ควรจัดให้มีระบบการติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับจังหวัดท าหน้าที่สนับสนุน ติดตาม และให้การช่วยเหลือ การด าเนินกิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้งานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ควรสร้างระบบให้รางวัลแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เห็นความส าคัญ
ของงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

 
 

 

 
   


