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ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  1  กันยายน  2556  ถึง  31 สิงหาคม 2557 
(ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2557) 



วัตถุประสงค์โครงการ 

1.สนบัสนนุความเขม้แข็งผูบ้ริโภค องคก์รผูบ้ริโภค ระดบัจงัหวดั และระดบัภมูภิาคสู่
องคก์รคณุภาพและด าเนนิงานตามบาทบาทองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2.สรา้งความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งในการด าเนนิงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดั 

3.พฒันาศกัยภาพการรบัเร่ืองรอ้งเรียนองคก์รผูบ้ริโภค 

4.การขบัเคลื่อนนโยบายสูส่าธารณะ 



ความส าเร็จที่ เกิดขึ้นในโครงการ  

1. มกีลไกการท างานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัจงัหวดั  20  จงัหวัด โดยมคีวามเขม้แข็งแตกตา่งกนั  

2. มกีารปฏิบัติการตามแผนจงัหวัดในประเด็นโทรคมนาคม,รถโดยสารสาธารณะ,ผลิตภณัฑเ์สริมสขุภาพที่มีการ

โฆษณาเกินจริง และแผนภาค ร่วมกบัภาครฐั และเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง มกีารด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่ง  เพื่อร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

3. มคีวามร่วมมือกบันกัวิชาการ รักกฎหมาย  สื่อมวลชนในระดบัจงัหวัด /ระดบัภาค ที่จะเขา้มาชว่ยหนนุเสริม
ขบวนผูบ้ริโภคภาคอีสาน และในระดบัจงัหวัด จ านวน  5  เครือขา่ย  ไดแ้ก ่ เครือขา่ยองคก์รผูบ้ริโภคระดบั
จงัหวัด   เครือขา่ยนกัวิชาการ   เครือขา่ยทนายความ เครือขา่ยสื่อมวลชน  และเครือขา่ยผูถ้กูละเมดิสิทธิ 



4. มีการพฒันางานรบัเร่ืองรอ้งเรียน และชดุความรูจ้ากการสงัเคราะหก์รณีรอ้งเรียนในระดบั

จงัหวดัเพื่อน าเผยแพร่ส ูส่าธารณะ 

5. มีขบวนการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัภาค 

6. มีการรณรงคเ์พื่อเสริมสรา้งความเขา้ใจ และความส าคญัของ “ องคก์ารอิสระเพื่อการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค ” 

7. มีการจดัสมชัชาผูบ้ริโภคเพื่อรบัฟังความคิดเห็นตอ่การคุม้ครองผูบ้ริโภค และจดัท าขอ้เสนอ

เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคทัง้ระดบัชาติ และระดบัประเทศ 



8. มผีลผลิตท่ีเป็นองคค์วามรู ้ ไดแ้ก ่ มกีารผลิตแผน่ CD หมอล ารณรงคอ์งคก์าร

อิสระเพ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภค, สปอรต์ โฆษณามาตรา 61  ชดุฐานขอ้มลูการ

บนัทึกเร่ืองรอ้งเรียน , การสงัเคราะหปั์ญหาจากการรอ้งเรียน มชีดุความรูจ้าก

การสงัเคราะหก์รณีรอ้งเรียน และมรีายงานขอ้เสนอเชงินโยบาย 

9. มกีารรบัเร่ืองรอ้งเรียน และแกไ้ขปัญหาเร่ืองรอ้งเรียน จ านวน  216  เร่ือง จาก 

20 จงัหวดั 



สรปุการรบัเร่ืองรอ้งเรียน 216 เร่ืองดงันี ้
1 ดา้นบริการสขุภาพ-สาธารณสขุ    81  เร่ือง 
2  ดา้นบริการสาธารณะ       21 เร่ือง 
3  ดา้นการสื่อสาร- โทรคมนาคม    29 เร่ือง 
4  ดา้นการเงนิการธนาคาร      8 เร่ือง 
5  ดา้นที่อยู่อาศัย           5  เร่ือง 
6  ดา้นอาหาร ยา  ผลิตภณัฑส์ขุภาพ      12  เร่ือง 
7 ดา้นสินคา้และบริการทัว่ไป      30  เร่ือง 
8  ดา้นอ่ืนๆ            30  เร่ือง 



กระบวนการและการจัดการ  

1. ร่วมมอืจากหนว่ยงานภาครฐั  เอกชน  นกัวิชาการ  นกักฎหมาย  สื่อมวลชนในระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค
ตอ่การท างานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งตอ่เนือ่ง 

2. มกีารสนบัสนนุการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งตอ่เนือ่งจากองคก์ารอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

3. การเพิ่มและพฒันาศกัยภาพขององคก์รผูบ้ริโภค เพื่อไปสูก่ารเป็นองคก์รผูบ้ริโภคคณุภาพในอนาคต 

4. การมชีดุความรูจ้ากการสงัเคราะหเ์ร่ืองรอ้งเรียนเพื่อเป็นคูม่อืในการด าเนนิงานขององคก์รผูบ้ริโภคตอ่ไป 



การวิเคราะห์บริบทและพัฒนาการ  

       ภาคอสีาน มีพื้นท่ีการด าเนนิงาน 20 จงัหวดั  ในการบริการจดัการโครงการฯ ทางองคก์รไดจ้ดัรปูแบบ
ในการด าเนนิงานออกเป็น  2  ระดบั คือกลไกการท างานระดบัภาค  และระดบัจงัหวดั 

•  กลไกการท างานระดบัภาคแบ่งทีมออกเป็น 2 สว่น คืออีสานบน10 จงัหวดั และอีสานลา่ง 10  

•  เครือขา่ยในระดบัจงัหวดั  เป็นกลไกปฏิบตักิารเพ่ือการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคในพื้นที่  โดยมพีื้น
จงัหวดัแบ่งเป็น 3 กลุม่ 



บทบาทภารกจิของจงัหวดั 

1)สนบัสนุนความเขม้แขง็ผูบ้รโิภค    พฒันาขบวนการท างาน
คุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัจงัหวดัโดยปฏบิตัิการตามแผน   
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ส านกังานคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดั   
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  และภาคีภาคประชาชน 

2)สรา้งความร่วมมือกบันกัวิชาการ  นกักฎหมาย  สือ่มวลชน  
เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคในระดบัจงัหวดั 

3)การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน  ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในประเดน็ปัญหา
ผูบ้รโิภคและร่วมกบัภาคีเครอืข่ายท่ีเกีย่วขอ้งในการแกไ้ขปัญหา

ผูบ้รโิภค  ในระดบัจงัหวดั 

4)การรณรงค ์ ผลกัดนัระดบันโยบายสู่สาธารณะ  เพือ่องคก์าร
อสิระคุม้ครองผูบ้รโิภค 

กลุ่มท่ี 1  

5 จงัหวดั 

ภารกิจ 1-4 

กลุ่มท่ี 2 

2 จงัหวดั 

ภารกิจ 1,2,4 

กลุ่มท่ี 3 

13 จงัหวดั 

ภารกิจ 1,4 

ขอนแกน่ อบุลราชธาน ี  เลย  ,นครพนม  ,บึงกาฬ  กาฬสินธุ ์  

รอ้ยเอ็ด ยโสธร อดุรธาน ี ,ชยัภมู ิ  
นครราชสีมา  

บรีุรัมย ์ อ านาจเจริญ   
มกุดาหาร   

สริุนทร ์ มหาสารคาม,ศรีสะเกษ 

หนองบัวล าภ ู  หนองคาย  ,สกลนคร 

บรบิทพื้นท่ีก่อนด าเนินโครงการ 

กลุ่มท่ี 1  

9 จงัหวดั 

ภารกิจ 1-4 

กลุ่มท่ี 2 

5 จงัหวดั 

ภารกิจ 1,2,4 

กลุ่มท่ี 3 

6 จงัหวดั 

ภารกิจ 1,4 

ขอนแกน่,กาฬสินธุ ์  เลย   นครพนม  ,บึงกาฬ   

รอ้ยเอ็ด,อบุลราชธาน ี มหาสารคาม ชยัภมูิ   

บรีุรมัย,์อ านาจเจริญ มุกดาหาร   อ านาจเจริญ     

สริุนทร,์สกลนคร ชัยภูมิ   มุกดาหาร   

หนองบวัล าภ ู นครราชสีมา  หนองคาย  

พฒันาการพื้นท่ีหลงัด าเนินโครงการ 



บทเรียนที่ เกิดขึ้น 
และขอ้เสนอสู่การพัฒนางาน  

1. การเตรียมภาคประชาชนใหเ้ป็นองคก์รผูบ้ริโภคที่สามารถรับเร่ืองรอ้งเรียน  จดัการเร่ืองรอ้งเรียนและ
ประสานงานกบัหนว่ยงานในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองรอ้งเรียนได ้  

2. องคก์รผูบ้ริโภคในระดบัจงัหวดัสามารถขึน้ทะเบียนเป็นองคก์รผูบ้ริโภคตาม ร่าง พรบ.องคก์ารอิสระเพ่ือการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

3. มกีลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ  7 ดา้น  ในการมาหนนุเสริมขบวนงานผูบ้ริโภค ไดแ้กผู่เ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ  การธนาคาร  
ดา้นบริการสาธารณะ  ดา้นสินคา้บริการทัว่ไป  ดา้นที่อยู่อาศัย-อสงัหาริมทรพัย ์ ดา้นอาหาร  ยา ผลิตภณัฑ์

สขุภาพ  ดา้นบริการสขุภาพ  ดา้นสื่อ  -โทรคมนาคม   

4. ควรจะมทีีมจาก คคส. ลงพื้นที่เพื่อมาตดิตามงานหรือมาใหค้วามเห็นในชว่งที่มกีจิกรรม   


