
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้
ปี 2552-2554

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

(สจรส.ภาคใต ้มอ.) ม.สงขลานครินทร์



วัตถุประสงค์โครงการ

• สร้างความรู้เพื่อเป็นฐานของการขบัเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

• สร้างพลงัผู้บรโิภค พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค

• สร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นท่ี กลไกพิทักษ์สิทธิ รอ้งเรียนไกล่
เกลี่ย ชดเชย และกลไกการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานภาครฐั  
,ภาคประชาชน ,องค์กรเอกชน  ,ท้องถิ่น และภาควิชาการ

• สร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะในงานคุ้มครองผูบ้ริโภค



พื้นที่ด าเนินงานในปี 2552-2554

พื้นทีด่ าเนินโครงการ

• จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• จังหวัดสงขลา

• จังหวัดสตูล



แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ คณะเภสัชศาสตร์ มอ.

กรรมการบริหารเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

องค์กรพัฒนาเอกชน :   ผู้แทนมูลนธิิเพ่ือผู้บรโิภค
                                       ผู้แทนผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้
องค์กรภาควิชาการ    :  ผูอ้ านวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.ภาคใต ้มอ.) 
                                      หัวหน้าภาคบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์  มอ.
องค์กรภาครัฐ            :  ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
                                       ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์
เครือข่ายเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

ภก.สมชาย ละอองพันธุ์ (ประสานงานวิชาการ)
นส. เยาวลักษณ ์ศรีสุกใส(ประสานงานโครงการ)

หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
   ผู้บริโภคจังหวัด  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
  สงขลา
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต

สื่อมวลชน

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มองค์กรผู้บริโภคสงขลา สุราษฏร์ธาน ีสตลู
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้



1.การสร้างและจัดการความรู้

การคุ้มครอง ผู้บริโภคภาคใต้ 

(Consumer Protection KM)

งานวิชาการ

การปรับปรุงแผนท่ีระบบ คบ.

ห้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค

การจัดท าชุดความรู้ด้าน คบ.

การวิจัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

พัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ภาคใต้

2. การพัฒนาและเสริมสร้าง  

      ระบบคุ้มครองบริโภค

3. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภค    
โดยปฏิบัติการในชุมชน

4. การสื่อสารสาธารณะ

งานขับเคลื่อนทาง
สังคม

การพัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิ
ผู้บริโภคให้มีรูปแบบองค์การอิสระ
ผู้บริโภค

การพัฒนากลไกเครือข่ายระดับ
จังหวัด ตาม MOU 

สนับสนุนการปฏิบัติการชุมชน

พัฒนาการเข้าถึงระบบข้อมูล

งานคุ้มครองผู้บริโภค

การจัดท าสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลสู่ผู้บริโภค

แผนงานและกิจกรรม



1.การสร้าง และจัดการความรู้การ
คุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้(Consumer 
Protection KM)

การบริหารการด าเนินงานโครงการ

ผลผลิต (Output)กระบวนการ (Process)ปัจจัยน าเข้า (Input) ความย่ังยนื

 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค
- เครือข่ายพิทกัษ์สทิธิผูบ้ริโภคจังหวดัสงขลา
- เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัด สุราษฎร์ธานีและสตลู
- เครือข่ายสรา้งสุขภาพระดับจังหวดั 14จังหวัด
ภาคใต้
- เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตลู
- สมาคมเกษตรอินทรีย์ วถิีไท
- เครือข่าย อสม.จังหวัดสงขลา
-เครือข่าย อย.น้อยในพื้นทีภ่าคใต้
 เครือข่ายหนว่ยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
- คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
 ภาควิชาการ
- คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
- สถาบันการจัดการระบบสขุภาพภาคใต้(สจรส.มอ.)
- มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์
- มหาวทิยาลัยอิสลามยะลา
 ภาคประชาสังคม
-  องค์กรพัฒนาเอกชน ในพื้นที่ภาคใต้
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย     
   อบต./อบต./เทศบาล
- เครือข่าย อสม.
 แหล่งทุน ได้รับการสนับสนุนจาก
- สถาบนัการจัดการระบบสขุภาพ(สจรส.)

- แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
- สนง.กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)

1. เกิดชุดความรู้ประเภทงานวิจัย / บทความ ด้านงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

2 .เกิดศูนย์ข้อมูล และศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน

3. เกิดเครือข่ายผู้บริโภคท่ีมีศักยภาพในจังหวัด
เป้าหมาย

4. เกิดรูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

รูปธรรมความย่ังยืน

1.เกิดผู้บริโภคที่มีคุณภาพเท่าทันข้อมูล
ข่าวสารและสามารถมีวิจารณญาณใน
การตัดสินใจบริโภค

2.เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความเข้มแข็ง

3.เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเครอืข่ายผู้บริโภคที่เข้มแข็ง

4.เกิดระบบหรือกลไกคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
มีประสิทธิภาพ

5.องค์กรท่ีท างานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคยึดถืองานคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เสมือนภารกิจหลักขององค์กรท่ีต้อง
ปฏิบัติแม้จะไม่มีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมก็ตาม

งานวิชาการ

งานขับเคลื่อน
สังคม

า2. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบ
คุ้มครองบริโภค

3.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยปฏิบัติการในชุมชน

4.การสื่อสารสาธารณะ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1.เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

2.เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในเชิงการบูรณาการ

3. มีปฏิสัมพันธ์ใหม่ในเชิงโครงสร้างของทุกภาค
ส่วน



60,000 / 3จว.

360,000 /18ครั้ง/3จว.

30,000 /3ครั้ง/3จว.

150,000 /3ครั้ง/3จว.

100,000 /2ครั้ง/5ศูนย์

100,000 /2ครั้ง/5ศูนย์

32,500 /1ครั้ง



150,000 /3ครั้ง/3ศูนย์

150,000 /3ครั้ง/3ศูนย์

100,000 /3ครั้ง/3ศูนย์
32,500 /1ครั้ง

50,000 /2ครั้ง

50,000บ. /1ครั้ง

500,000 บ./5 เครือข่าย

30,000 /3ครั้ง

100,000 บ.

100,000 บ.

50,000 บ.



60,000 บ. /3ครั้ง

ค่าตอบแทน50,000 บ.

20,000 บ./4ครั้ง

90,000บ./6 ฉบับ

100,000 บ./1ครั้ง

90,000 บ./3จังหวัด
75,000 บ./1ครั้ง

150,000 บ./5ครั้ง

200,000บ./6ครั้ง 30,000 บ./6ครั้ง
60,000 บ./6ครั้ง



60,000 บ./6ครั้ง

40,000 บ./15 เรื่อง

50,000 บ.

20,000 บ./2ครั้ง
30,000 บ.

เสนอ คคส.= IAA,outcome Mapping 30,000 บ.

30,000 บ.
90,000 บ./9กรณ/ี3จว.

50,000 บ.
50,000 บ.



สมชาย เขียนโครงการ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

พัฒนาเครือข่าย
พัฒนาศักยภาพ

ติดตามเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์

ประสานงาน สื่อสารสาธารณะ


