
แหล่งเรียนรู้ : ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง (ทุนระดับต าบล) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

แหล่งเรียนรู้ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง มีเทศบาลต าบลเวียงเทิง น าโดย ร้อยโทค าพูน   ไชนามล 
รองปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็นเจ้าภาพหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ ผู้น า
หมู่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนผู้มีคดีความ/คู่กรณี ในอ าเภอเทิง 

การจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิงได้จัดขึ้น โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระหว่างส านักงานอัยการสูงสุด กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ และนโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงเทิง
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับการช่วยเหลือด้านกฎหมายตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกิจกรรมที่ให้
ด าเนินการในเบื้องต้น คือ (๑) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชนหรือระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน (๒) ให้ค าปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ทั้งแก่พนักงานท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  
(๓) ช่วยเหลือท านิติกรรมสัญญา ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของส านักงาน
อัยการสูงสุด และ (๔) ช่วยเหลืออรรถคดีโดยจัดหาทนายความอาสา ด าเนินการทางศาลแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของส านักงานอัยการสูงสุด 
 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 



ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับส านักงานอัยการจังหวัดเทิง  
จัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง และเปิดท าการวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน ผู้ประสบปัญหาและไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านกฎหมาย และท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน พร้อมกับฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นจากส านักงานอัยการจังหวัดเทิง แก่ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเวียงเทิง และเปิดบริการให้ค าปรึกษา ด้านกฎหมายด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก   
2) ให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ 3) ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท และได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 
 
๑.๓ กระบวนการด าเนินงาน   
  ๑) การจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง 
  จัดท าบันทึกความร่วมมือระหว่างส านักงานอัยการเทิงกับเทศบาลต าบลเวียงเทิง เรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีสาระส าคัญของความร่วมมือดังนี้ (1) จะร่วมมือกันในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (2) เป็นเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนตามกรอบอ านาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร (3) ส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทาง
กฎหมายตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แก่
ประชาชน โดยก าหนดความรับผิดชอบความร่วมมือดังนี้ 

1. ส านักงานอัยการ รับผิดชอบให้ความร่วมมือด้านต่างๆ ดังนี้ (1) เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือ
ทางก าหมายแก่ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าตอบข้อหารือ
ปัญหาทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ (Internet Real time) ในเวลาราชการ (3) สนับสนุนวิทยากรในการอบรมเผยแพร่ความรู้
และช่วยเหลือทางกฎหมายในเขตต าบลเวียง 

2. เทศบาลต าบลเวียงเทิง รับผิดชอบให้ความร่วมมือในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ (1) สนับสนุนจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (2) จัดสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อจัดอบรมและเผยแพร่
ความรู้ทางก าหมายแก่ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง (3) จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์
ต่างๆ จัดเป็นห้องขอรับค าปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ( Internet Real time) เพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถขอรับค าปรึกษาปัญหาทางกฎหมายจากพนักงานอัยการได้  
(4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบการบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยการติดตั้งป้าย “ศูนย์อัยการ
คุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง” ไว้บริเวณอาคารส านักงานและประชาสัมพันธ์การบริการให้ประชาชนทราบหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การประชุมประจ าเดือนในชุมชน เว็ปไซต์เทศบาลฯ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ปากต่อปาก ฯลฯ 

๒) กิจกรรมให้ค าปรึกษา 
1. ให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก 
 - บันทึกลงในใบค าขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 - ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 - เจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิปะชาชนเทิงท าการตรวจสอบเอกสาร 
 - เจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิปะชาชนเทิงจัดท าบัญชีเครือญาติผู้ขอค าปรึกษา 

- อธิบายขั้นตอนการให้ปากค าในชั้นศาล 
 - ส่งเอกสารให้อัยการ รอวันนัดศาล 
2. ให้ศาลสั่งเป็นผู้สาบสูญ 
 - บันทึกลงในใบค าขอให้ศาลสั่งเป็นผู้สาบสูญ 
 - ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้อง 



 - เจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิปะชาชนเทิงท าการตรวจสอบเอกสาร/ความสัมพันธ์ของผู้ยื่น
เอกสารกับผู้ที่ให้สาบสูญ 

- อธิบายขั้นตอนการให้ปากค าในชั้นศาล 
 - ส่งเอกสารให้อัยการ รอวันนัดศาล 
3. ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
 - บันทึกลงในใบค าขอไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
 - ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้อง ข้อหา 
 - เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - นัดเจรจาคู่กรณี โดยหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลเวียงเทิง ให้ผู้อ านวยการกองที่

ผู้เกี่ยวข้องรบัทราบเร่ืองและเข้าท าการให้ข้อมูลไกล่เกลี่ยด้วย 
 - หากยอมความท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 - รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
๓) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการต าบล

แบบมีส่วนร่วม 
 

1.4 ผลที่เกิดขึ้น 
 1) ขจัดความไม่รู้กฎหมายและการเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายแก่ชุมชนในท้องถิ่น  และอ าเภอ
ใกล้เคียง 
 2) คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชนในท้องถิ่น   
และประชาชนทั่วไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายในกระบวนการทาง
กฎหมาย 
 3) ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิงเป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือทางกฎหมายและเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการร่วมมือกันในการให้
ความช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท และเสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น 
 4) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ มีเรื่องการให้ค าปรึกษา หารือปัญหาทางกฎหมายแล้วจ านวน ๙๑ ครั้ง 
และสามารถด าเนินงานได้เป็นผลส าเร็จ 
 
1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 

1) ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
2) ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับประชาชนอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6 Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย ภารกิจของท้องถิ่น/นโยบาย 

นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 

นโยบายการบริหารจัดการบ้านที่ดีส่งเสริมการให้ความชว่ยเหลือ 
และให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส านักงานอัยการสูงสุดกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

กฎระเบียบ ทางราชการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

ประชาชนทั่วไป 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ศูนย์อัยการจังหวัดเทิง 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

การน าใช้ข้อมูล 

จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระกว่างเทศบาลต าบลเวียงเทิง กับ
ศูนย์อัยการจังหวัดเทิง 

อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับประชาชน 

แหล่งเรียนรู้  “ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง” 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. ร้อยโท ค าพูน ไชนามล รองปลัดเทศบาล ๐๘๘-๒๖๔๗๙๓๓ 
๒. นายไพรชั   มหาวงศนนัท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/นวก.ประจ าแหล่ง ๐๘๑-๑๖๘๕๒๖๗ 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การด าเนนิงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง ของเทศบาลต าบลเวียงเทงิ 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้  (เวลาที่ใช้ ๓๐ นาที) 

 การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง ดังนี้ 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 

1) Power Point แสดงแนวคิดพื้นฐานและกระบวนการท างานของศูนย์ฯ 
๒) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 

 
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนจ านวน ๖๐ คน) 
 1) ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร เช่น นายก อบต./เทศบาล 

๒) ผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
 3) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
 
 
 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ 
(5 นาท)ี 

บรรยายการก่อตั้งศูนย์ฯ และการด าเนินงานที่ผา่นมา 
น าเสนอกรณีข้อพิพาทตัวอยา่ง (15 นาที) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
(10 นาที) 


