
โครงการที่   /๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ โครงการคลินิกกฎหมาย เทศบาลต าบลแม่คือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการคลินิกกฎหมาย เทศบาลต าบลแม่คือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในสังคมไทยมาก
ขึ้น ทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมือง ทั้งนี้เพราะสังคมมีความเจริญในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ ามีการเอารัดเอาเปรียบระหว่างกัน จึงส่งผลให้เกิดเป็นข้ อ
พิพาทต่างๆสู่พนักงานสอบสวน อัยการ ศาล อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 ด้วยเหตุนี้ เทศบาลต าบลแม่คือซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุข
และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคลินิกกฎหมายประจ าเทศบาลต าบลแม่คือ
ขึ้น เพ่ือเป็นที่ปรึกษากฎหมายของประชาชนในทุกๆด้าน เป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและ
กัน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีต่างๆในเบื้องต้น อันเป็นการลดคดีความท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
มีคดีค้างที่ศาลยุติธรรมเป็นจ านวนมากและยังผลมิให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนด้วย 

 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือบริการให้ค าปรึกษาแก่ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลแม่คือและประชาชนทั่วไป 
 ๓.๒ เพ่ือลดข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้น และน าไปสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความซึ่ง
จะสกัดก้ันมิให้เกิดคดีความในชั้นศาลในอนาคตได้ 

๓.๓ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะสร้างสังคมสมานฉันท์ต่อไป 

  
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแม่คือ จ านวน ๖ หมู่บ้าน 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสายของเทศบาลต าบลแม่คือและวิธีการต่างๆ 
 ๖.๒ จัดท าแบบฟอร์มรายละเอียดความต้องการความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และการแสดงความเห็น 
รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจโครงการคลินิกกฎหมาย เพ่ือรวบรวมเก็บไว้เป็นข้อมูล 
 ๖.๓ บริการคลินิกกฎหมายในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๖.๔ บริการคลินิกกฎหมายในโครงการเทศบาลฯ เคลื่อนที่พบประชาชน 
 ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
 



-๒- 
 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่คือ ได้รับบริการด้านกฎหมายอย่างท่ัวถึง 
 ๑๐.๒ ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเบื้องต้นมากขึ้น 
 ๑๐.๓ ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว พ่ึงพากระบวนการยุติธรรมทางหลักน้อยลง 
 ๑๐.๔ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ลดข้อพิพาทในชุมชนให้น้อยที่สุด 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้เขียนโครงการ 
            (นายสุรเชษฐ  คชนิล) 
               นิติกรช านาญการ 
 
 
     ว่าที่ร้อยตรี    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
       (กิตติพงศ์  ทาจี) 
            หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวเกษศิรินทร์  กันทะอินทร์) 
             หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์) 
           ปลัดเทศบาลต าบลแม่คือ 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอุดม  อิ่นค า) 
        นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจ 
การขอรับบริการคลินิกกฎหมายบริการประชาชน 

เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าชี้แจงแบบประเมิน 
1. โปรดเติมเครื่องหมาย √ และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย       หญิง 
2. สถานะ 
      ประชาชนทั่วไป       พนักงานเทศบาล      อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
3. ระดับการศึกษา 
      ประถมศึกษา       มัธยมต้น       มัธยมปลาย 
      ปวช.        ปวส.       ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อายุ 
      ต่ ากว่า 20 ปี        21-30 ปี       31-40 ปี       41-50 ปี 
      51-60 ปี        61 ปีขึ้นไป 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก   4 = มากหรือดี   3 = ปานกลางหรือพอใช้   2 = น้อยหรือต่ ากว่ามาตรฐาน   1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ก่อนรับบริการท่านทราบและเข้าใจปัญหาของท่านมากน้อยแค่
ไหน 

     

2. หลังรับบริการท่านทราบและเข้าใจปัญหาของท่านมากน้อยแค่
ไหน 

     

3. ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถตอบค าถามและให้แนวทางการ
แก้ปัญหาแก่ท่านอย่างเข้าใจและถูกต้อง 

     

4. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

5. ท่านพึงพอใจการให้บริการคลินิกกฎหมายเพียงใด      
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่คือ 
เรื่อง จัดตั้งคลินิกกฎหมายเทศบาลต าบลแม่คือ 

------------------------------------- 
  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดภารกิจและแนวทางปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โดยเฉพาะด้านกฎหมายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากความไม่ได้รับความเป็น
ธรรม การถูกกลั่นแกล้ง รังแก ถูกเอาเปรียบจากบุคคล คณะบุคคล รวมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
การให้ค าปรึกษากฎหมายด้านต่างๆ 
  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลแม่คือจึงได้จัดตั้ง คลินิกกฎหมาย
เทศบาลต าบลแม่คือ ขึ้น เพ่ือบริการให้ค าปรึกษากฎหมายในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในต าบลแม่คือ และ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในต าบลแม่คืออีกด้วย นอกจากนี้
คลินิกกฎหมายยังบริการประสานไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นให้ได้รับการ
บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    
   
     ประกาศ  ณ  วันที่     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
      
           (นายอุดม  อิ่นค า) 
       นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลแม่คือ 
ที่      / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกกฎหมายเทศบาลต าบลแม่คือ 
------------------------------------- 

  ตามที่เทศบาลต าบลแม่คือ ได้มีประกาศเทศบาลต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดตั้งคลินิกกฎหมาย
เทศบาลต าบลแม่คือ ลงวันที่      มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือบริการให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่คือ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงแต่งตั้ง นายสุรเชษฐ  คชนิล ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ เป็นเจ้าหน้าที่ประจ า
คลินิกกฎหมาย เทศบาลต าบลแม่คือ 
  
  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      สั่ง  ณ  วันที่         มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
      
           (นายอุดม  อิ่นค า) 
       นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 
 
 
 
 
 


