กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
1.1 นิ ติศาสตร์ สั ญจร เป็ นกิจ กรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายภายนอกพื้นที่มหาวิทยาลั ย โดย
ประสานความร่วมมือกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือชุมชนต่างๆ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2549 ถึงปีงบประมาณ 2562 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)
ได้ออกสัญจรจานวนประมาณ 72 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวนประมาณ 3,619 คน

กิจกรรรมนิติศาสตร์สัญจรในวันที่ วันที่ 10 มกราคม 2555 ชาวบ้านคาสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี ได้ขอเชิญอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมประชุมชาวบ้านเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
และกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ในการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล

กิจกรรรมนิติศาสตร์สัญจรในวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ หอประชุมอาเภอมหาชนะชัย อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร

กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร
ปีงบประมาณ 2549 – ปีงบประมาณ 2561
ลาดับ

วันที่

สถานที่

1

13

5 กรกฎาคม 2549
เวลา 09.00-12.00 น.
9 สิงหาคม 2549
เวลา 08.00-16.00 น.
13 สิงหาคม 2549
13.00-16.30 น.
23 สิงหาคม 2549
เวลา 08.00-12.00 น.
23 สิงหาคม 2549
เวลา 13.00-16:30 น.
30 สิงหาคม 2549
เวลา 08.00-12.00 น.
30 สิงหาคม 2549
เวลา 13.00-16.30 น.
6 กันยายน 2549
เวลา 08.00 – 12.00 น.
6 กันยายน 2549
เวลา 13.00-16.00 น.
8 กันยายน 2549
เวลา 08.00-12.00 น.
8 กันยายน 2549
เวลา 13.00-16.00 น.
19 ธันวาคม 2549
เวลา 08.00-12.00 น.
15 พฤศจิกายน 2549

14

26 สิงหาคม 2551

15

9 กันยายน 2551

16

20 กันยายน 2551

17

4 พฤศจิกายน 2551

18

30 พฤศจิกายน 2551

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนฬิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนศีชรภูมิพิสัย
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ศาลาวัดเลียบ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
ตาบลปลาค้าว อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
บ้านดงสีโท
ตาบลหนองมะแซว อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
โรงเรียนกันทรารมย์
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนปทุมราชวงศา
อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
บ้านคาโพน
ตาบลดาโพน อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองศรีไค
ตาบลเมืองศรีไคร อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่นา บ้านโพธิ์ใหญ่
ตาบลโพธิ์ใหญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ณ หมู่บ้านเทิดไทย
อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุม
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ณ หมู่บ้านละทาย
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ณ หมู่บ้านเสาธงใหญ่
ตาบลเซเป็ด อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ณ บ้านขรัวไม้แก่น
ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2
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9
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จานวน
ผู้เข้าร่วม

78
44
32
69
40

ลาดับ
19
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32
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37

กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร
ปีงบประมาณ 2549 – ปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
ลาดับ
10 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
22-23 มกราคม 2552 ณ บ้านขรัวไม้แก่น
ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
7 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หมู่บ้านดอนชี
ตาบลหนองขอน อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
26 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หมู่บ้านผักระย่า
ตาบลยางโยภาพ อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
20 มีนาคม 2552
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
28 มิถุนายน 2552 ณ ศาลาวัดศรีดาจันทร์
ตาบลเหล่าหมี อาเภอนาตาล จังหวัดมุกดาหาร
31 ตุลาคม 2552
ณ หมู่บ้านหนองบัวแดง
ตาบลนาเจริญ อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
29 มกราคม 2553 ณ วัดธรรมปฎิฐาราม
ตาบลเต่า อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
ต.บลวเรือ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมี
ตาบลหนองหมี อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
27 มีนาคม 2553
ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ตาบลหนองสะโน อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
22 เมษายน 2553
ศาลาวัดบ้านเกาะ
ตาบลผักแพว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
22 มิถุนายน 2553 องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
6 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคาเนียม
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
27 สิงหาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลจิกเทิง
อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
29 มีนาคม 2554
ณ โรงเรียนบ้านดงสีโท
ตาบลหนองมะแซว อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
9 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนสว่าง
ตาบลโพนงาม อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลพิมายเหนือ
อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ลาดับ
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ลาดับ
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กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร
ปีงบประมาณ 2549 – ปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
ลาดับ
20 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาวัดบ้านสงยาง ตาบลกุง
อาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
10 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง
ตาบลโคกสะอาด อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
17 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านพะแนง
ตาบลจาน อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
24 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านคะเคียนราม
ตาบลตะเคียนราม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
22 ธันวาคม 2554 ณ ศาลากลางบ้านบ้านสวนป่า
ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
10 มกราคม 2555 ตาบลท่าช้าง อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
10 ตุลาคม 2555
ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4
ตาบลห้วยข่า อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
11 ตุลาคม 2555
ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9
ตาบลเหล่างาม อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
24 ตุลาคม 2555
ณ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
ตาบลม่วงใหญ่ อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
4 มกราคม 2556
ณ หอประชุมอาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
23 สิงหาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ชัย
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเดชอุดม
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลฯ
4 กันยายน 2556
ณ เทศบาลตาบลชานุมาน
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
6 กันยายน 2556
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลละทาย
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
29 พฤศจิกายน 2556 ที่ว่าการอาเภอบุณฑริก
ตาบลโพนงาน อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลฯ
3 มกราคม 2557
ณ เทศบาลตาบลฟ้าหยาด
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

54

8 มกราคม 2557

55

15 กุมภาพันธ์ 2557

56

29 เมษายน 2557

ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง ตาบลโคกสะอาด อาเภอน้าขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
ณ บ้านตามุย
ตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วัดบ้านหนองจาน
ตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับ
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ลาดับ
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กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร
ปีงบประมาณ 2549 – ปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
ลาดับ
15 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลคาน้าสร้าง
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
29 สิงหาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
4 มิถุนายน 2558
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกินเพล
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
18 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกินเพล
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
6 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกินเพล
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
16 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกินเพล
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
10 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกินเพล
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
17 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกินเพล
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9 ตุลาคม 2558
ณ บ้านนาประเสริฐ
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
8 มีนาคม 2559
ณ อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนโนนยาง
อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลฯ
31 สิงหาคม 2559 ณ สถานีอนามัยฯ บัววัด
ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลฯ
27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเดชอุดม ตาบลเมืองเดช
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
13 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม รพ.สต. บัววัด
ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
19 เมษายน 2561
ณ เทศบาลตาบลนาส่วง
ตาบลนาส่วง อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน
4 กันยายน 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน
ตาบลหนองแหน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ลาดับ
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1.2 จุลสารกฎหมายเพื่อประชาชน เป็นจุลสารแจกฟรีราย 4 เดือนซึ่งจะจัดส่งไปยังองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอานาจเจริญ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ จากการทาจุลสารกฎหมายเพื่อประชาชน จานวน 4 เล่ม ศูนย์เผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ได้จัดส่งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทั้งหมด 4,564 แห่ง

ฉบับที่
1

จุลสารกฎหมายเพื่อประชาชน
ประจาเดือน
เรื่องที่นาเสนอ
ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 สิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน

2

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2553

3

มิถุนายน – ธันวาคม 2553

4

มกราคม – มิถุนายน 2554

สถานที่จัดส่งเพื่อเผยแพร่
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 866 แห่ง
-โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ
,อานาจเจริญ และยโสธร
จานวน 216 แห่ง
-คณะนิติศาสตร์ ม.ต่างๆ
จานวน 25 แห่ง
รวมทั้งสิ้นจานวน 1,107 แห่ง
สิทธิในการปกครองตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ของท้องถิ่น
ครูในโรงเรียนมัธยม
จานวนทั้งสิ้น 1,500 แห่ง
การกากับดูแลองค์กร
-ผู้บริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าที่
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 866 แห่ง
-ครู/นักเรียนโรงเรียนมัธยมใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
อานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะ
เกษ จานวน 216 แห่ง
-คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ต่างๆ จานวนรวม 25 แห่ง
จานวนทั้งสิ้น 1,107 แห่ง
ฤาจะถึงเวลายุบเลิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ราชการบริหารส่วน
ครูในโรงเรียนมัธยม
ภูมิภาค
จานวน 850 แห่ง

1.3 หนังสือ “กฎหมายที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน” และหนังสือ “กฎหมายที่ประชาชนควรรู้”เป็นการจัดพิมพ์
หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อชีวิตประจาวันตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้
ที่สนใจ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 จนถึง เดือนกันยายน 2561 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลื อ
ประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ได้พิมพ์หนังสือ“กฎหมายที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน ” จานวน 2 เล่ม เล่มที่ 1
จานวน 2,000 เล่ม ,เล่มที่ 2 จานวน 1,000 เล่ม และหนังสือ “กฎหมายที่ประชาชนควรรู้” เล่มที่ 1 จานวน
850 เล่ม, เล่มที่ 2 จานวน 800 เล่ม ,เล่มที่ 3 จานวน 1,000 เล่ม,เล่มที่ 4 จานวน 2,009 เล่ม และเล่มที่ 5
จานวน 1,300 เล่ม รวมทั้งสิ้นจานวน 8,959 เล่ม

เล่มที่
1
2

พิมพ์ครั้งที่
1
2

เล่มที่
3
4
5
6
7

พิมพ์ครั้งที่
1
2
3
4
5

หนังสือ “กฎหมายที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน”
พิมพ์เมื่อ
กันยายน 2549
กันยายน 2551
หนังสือ “กฎหมายที่ประชาชนควรรู้”
พิมพ์เมื่อ
ธันวาคม 2553
มีนาคม 2555
กันยายน 2556
กุมภาพันธ์ 2560
กันยายน 2561

จานวนพิมพ์
2,000 เล่ม
1,000 เล่ม
จานวนพิมพ์
850 เล่ม
800 เล่ม
1,000 เล่ม
2,009 เล่ม
1,300 เล่ม

1.4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และแผ่นพับเผยแพร่กฎหมาย
ได้จัดส่งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน ,โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ, อานาจเจริญ และยโสธร และคณะนิติศาสตร์ ม.ต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 2,807
แห่ง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และแผ่นพับเผยแพร่กฎหมาย
ปีงบประมาณ
ช่วงเวลาเผยแพร่
สถานทีใ่ นการเผยแพร่และจัดส่ง
2553
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2553 -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 866 แห่ง
-โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ,
ศรีสะเกษ, อานาจเจริญ และยโสธร
จานวน 216 แห่ง
-คณะนิติศาสตร์ ม.ต่างๆ จานวน 25 แห่ง
รวมทั้งสิ้นจานวน 1,107 แห่ง
2556
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครูในโรงเรียน
มัธยม จานวน 850 แห่ง
2557
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครูในโรงเรียน
มัธยม จานวน 850 แห่ง

