บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ...
------------------------------------------------หลักการ
ให้ มีกฎหมายว่าด้ว ยการส่ งเสริ มการไกล่ เกลี่ ย ระงับข้อพิพาทในชุมชน โดยคนในชุมชนทาหน้าที่
เป็นผู้ไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท อันเป็นการรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ภายใต้หลักการเข้าถึงความยุติธรรม
(Access to Justice) ลักษณะอื่น นอกเหนือจากการเข้าถึงความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมหลัก
เหตุผล
โดยที่การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยคนในชุมชนเป็นเรื่องที่มีการปฏิบัติกันตลอดมา
และได้รับการยอมรับระหว่างคู่พิพาทและชุมชน แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการระงับข้อพิพาท
โดยการไกล่เกลี่ยโดยคนในชุมชน ทาให้ผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและความมั่นใจ
ในการทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยว่าสามารถทาได้มากน้อยเพียงใดหรือมีขอบเขตอย่างไร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การ
ระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ ยในชุมชนที่ผ่านมามีความเป็นระบบ มีกฎหมายรองรับ อันเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย ทาให้คนในชุมชนมีความสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างกันเอง
ได้ ช่วยลดการนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลักและเป็นการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิด
ในชุมชนและประเทศชาติ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

(ร่าง)
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
พ.ศ. ...
.................................................................
.................................................................
.................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
....................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชุน โดยคน
ในชุมชนทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเป็นการรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ภายใต้ห ลักการเข้าถึง
ความยุติธ รรม (Right to Justice) ลักษณะอื่น นอกเหนือจากการเข้าถึงความยุติธ รรมตามกระบวนการ
ยุติธรรมหลัก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….….......
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ...”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้
“การไกล่เกลี่ย” หมายความว่า วิธีการระงั บข้อพิพาทนอกศาลโดยคนในชุมชนทาหน้าที่คนกลาง
หนึ่งคนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือหลายคนเป็นคณะผู้ไกล่เกลี่ย ทาหน้าที่ช่วยเหลือ จัดให้มีการไกล่เกลี่ย เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขข้อพิพาทให้กับคู่พิพาท จัดทาข้อตกลงการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและยอมรับระหว่างคู่พิพาท
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อขัดแย้งในทางแพ่ง ข้อขัดแย้งทางอาญาในความผิดอันยอมความกันได้
และ ความผิดลหุโทษ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท
“คู่พิพาท” หมายความว่า คู่ พิพาทสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย
“ชุมชน” หมายความว่า พื้นที่ ที่คนในพื้นที่มีความรู้สึกเป็นกลุ่มหรือหน่วยเดียวกัน
“ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ทีค่ ู่พิพาทแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
“ข้อตกลงการไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บันทึกข้อสรุปจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
ผู้ไกล่เกลี่ย
มาตรา ๕ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
(๒) ได้รับความไว้วางใจ เชื่อถือในการทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย
(๓) ปราศจากอคติ ไม่เลือกประติบัติ เป็นกลาง และ เป็นอิสระในการทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย
(๔) ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกหรือถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต
จิตฟั่นเฟือน เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ เป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสม
(๖) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายอื่นซึ่งผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๖ ผู้ไกล่เกลี่ยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดและแจ้งวัน เวลาและสถานที่ไกล่เกลี่ยให้คู่พิพาทและผู้เกี่ยวข้องทราบ
(๒) จัดให้มีการไกล่เกลี่ยและกาหนดแนวทางการไกล่เกลี่ย
(๓) ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก ชี้แนะคู่พิพาทในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท
(๔) จัดทาข้อตกลงการไกล่เกลี่ย
(๕) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่พิพาท
(๖) เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีคู่พิพาทไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงการไกล่เกลี่ย
มาตรา ๗ ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย อาจถู ก ถอดถอนโดยคู่ พิ พ าททั้ ง สองฝ่ า ยหรื อ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การไกล่เกลี่ย ดังนี้
(๑) ขาดความเป็นกลาง ไม่เป็นอิสระ มีอคติในการไกล่เกลี่ย
(๒) ต้องโทษถึงที่สุดให้จาคุกโดยไม่ได้รับการรอลงอาญา
(๓) ฉ้อฉล ข่มขู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย
(๔) ไม่มาทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
มาตรา ๘ การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุด เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไม่สามารถทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยได้
(๔) ถูกถอดถอนโดยคู่พิพาทหรือคณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๙ ผู้ ไกล่เกลี่ ยได้รั บความคุ้มกัน จากความรับผิ ดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิด จากการ
ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและมีความรับผิดในการกระทาหรือละเว้ นการกระทาที่ไม่สุจริต ฉ้อฉล ข่มขู่ ไม่เป็นกลาง
มีอคติในการไกล่เกลี่ย

หมวด ๒
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๑๐ การไกล่เกลี่ยระหว่างคู่พิพาทเริ่มได้ ดังนี้
(๑) คู่พิพาทตกลงระหว่างกันเลือกระงับข้อพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชุมชน
(๒) คู่พิพาทเสนอเรื่องต่อศูนย์ประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ตามระเบียบ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือ
เครือข่ายหรื ออาสาสมัครคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ ตามระเบียบกระทรวงยุติธ รรม ว่าด้ว ยเครือข่ายและ
อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ริเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทเสนอให้คู่พิพาทระงับข้อพิพาทโดยการ
ไกล่เกลี่ยในชุมชนและคู่พิพาทยอมรับข้อเสนอระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน หรือการระงับข้อพิพาท
โดยการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๑ คู่พิพาทเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยหรือบุคคลนอกบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
ที่มีคุณสมบัตคิ นหนึ่งหรือหลายคนทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
กรณีคู่พิพาทเลื อกผู้ ไกล่เกลี่ ยหลายคนทาหน้าที่ผู้ ไกล่เ กลี่ ยให้ แต่ละฝ่ายเลือกบุคคลตามบัญชี
รายชื่อหรือบุคคลนอกบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย ที่มีคุณสมบัติในจานวนที่เท่ากัน ผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการเลือกจาก
คู่พิพาทแต่ละฝ่ายร่วมกันเลือกผู้ไกล่เกลี่ยอีกคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย ทาหน้าที่จัดการไกล่เกลี่ย
ช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางในการยุติข้อพิพาทที่เป็นธรรมแก่คู่พิพาท จัดทาบันทึกกระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ข้อตกลงการไกล่เกลี่ย
มาตรา ๑๒ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องดาเนินการไกล่เกลี่ยด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความเป็นอิสระ
และคานึงถึงหลักความเสมอภาคของคู่พิพาท ดังนี้
(๑) กาหนดนัดวัน เวลา และสถานที่ไกล่เกลี่ยร่วมกับคู่พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๒) กาหนดกระบวนการไกล่เกลี่ย และดาเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า และให้
แล้วเสร็จก่อนที่ข้อพิพาทจะขาดอายุความ
(๓) ดาเนินการไกล่เกลี่ยด้วยความโปร่งใส โดยกระบวนการในทางลับหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ
ให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคูพ่ ิพาททั้งสองฝ่ายตกลงกัน คาวินิจฉัยของผู้ไกล่เกลี่ยหรือประธานการไกล่เกลี่ยถือเป็นที่สุด
(๔) เชิญที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมให้ความเห็นในการไกล่เกลี่ย
(๕) จัดทาบันทึกการไกล่เกลี่ย
(๖) จัดทาข้อตกลงการไกล่เกลี่ย
มาตรา ๑๓ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยจัดทาข้อตกลงการไกล่เกลี่ยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกผลการ
ไกล่เกลี่ย กรณีคู่พิพาทตกลงไกล่เกลี่ยกันได้ให้กาหนดหน้าที่ของคู่พิพาทแต่ละฝ่ายให้กระทาการหรืองดเว้น
กระทาการใด หรืออื่น ๆ ในข้อตกลงการไกล่ เกลี่ ย กรณีคู่พิพาทตกลงไกล่ เกลี่ ย ไม่ได้ให้ผู้ไกล่เกลี่ยแนะนา
แนวทางออกให้แก่คู่พิพาท
ให้จัดทาข้อตกลงการไกล่เกลี่ยจานวนสามชุด มอบให้แก่คู่พิพาทฝ่ายละหนึ่งชุดและจัดเก็บไว้ที่
สานักงานยุติธรรมจังหวัดหนึ่งชุด
ก่อนมอบข้อตกลงไกล่เกลี่ยแก่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายให้ผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งแก่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายทราบ
รายละเอียดข้อตกลงการไกล่เกลี่ยว่าถูกต้องตรงตามที่ได้ไกล่เกลี่ย

ให้สานักงานยุติธรรมจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ไกล่เกลี่ยทาข้อตกลงไกล่เกลี่ยเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามความจาเป็นหรือผู้ไกล่เกลี่ยร้องขอ
มาตรา ๑๔ ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยเป็นที่ยุติ ผูกพันคู่พิพาทต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการไกล่เกลี่ย
โดยมิชักช้า และมีผลเช่นเดียวกับคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ให้นา
กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาบังคับใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ กระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุด ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) คู่พิพาทยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงการไกล่เกลี่ย
(๒) คู่พิพาทตกลงยุติการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย
(๓) คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนาข้อพิพาทสู่กระบวนพิจารณาคดีของศาล
(๔) เหตุแห่งการพิพาทสิ้นสุด หรือ สิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่น
หมวด ๓
คณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนจากสานักงานยุติธรรมจังหวัด
๓ คน กรรมการ
(๒) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๓ คน กรรมการ
(๓) ผู้แทนภาคประชาชน
๓ คน กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย สังคม หรือ อื่น ๆ
๒ คน กรรมการ
(๕) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานยุติธรรมจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๖) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานยุติธรรมจังหวัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาท
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้กรรมการ
ผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมเป็นผู้ทาการแทน
คณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประเภทผู้แทนภาคประชาชน มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับเลือกดารงตาแหน่งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดกัน
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ช่วยเหลือชุมชนในการสรรหาผู้ไกล่เกลี่ยแต่ละชุมชน
(๒) จัดทาและประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยระดับชุมชน พร้อมประวัติ
(๓) กากับดูแลและอานวยความสะดวกในกระบวนการไกล่เกลี่ย
(๔) เสนอให้คู่พิพาทระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย
(๕) จัดทาบันทึกการไกล่เกลี่ยและบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ย กรณี จาเป็นหรือผู้ไกล่เกลี่ ย
ร้องขอ
(๖) จัดเก็บบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ย

(๗) ถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ย
(๘) จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยแก่ผู้ไกล่เกลี่ย
(๙) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชนแก่ประชาชน
(๑๐) รับเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงไกล่เกลี่ยของคู่พิพาท เพื่อดาเนินการ หรือ เสนอเรื่อง
ต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดาเนินการต่อไป
หมวด ๔
ค่าใช้จ่าย
มาตรา ๑๘ คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนของตนในการไกล่เกลี่ย แต่ไม่เสียสิทธิ
ขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม
มาตรา ๑๙ สานักงานยุติธรรมจังหวัดรับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน
ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ ป รึ ก ษา พยาน และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ การไกล่ เ กลี่ ย ระงั บ ข้ อ พิ พ าท
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๐ ให้ออกกฎกระทรวงกาหนดการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามมาตรา ๕ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ ให้ผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย ตามระเบียบ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ทาหน้าที่
ต่อไปได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี

ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย ในชุมชนจาเป็นต้องอาศัยผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นที่เคารพนับถือ
ในการจั ด การข้ อ พิ พ าทของคนในชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย อาศั ย อ านาจ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละ
ชุมชนประจาแต่ละจังหวัด ดังนี้
บัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
ชุมชน ........................................................................
จังหวัด ..............................
ชุมชน
ชุมชน ..............

ชุมชน ..............

ชุมชน ..............
ชุมชน ..............

ชุมชน ..............

รายชื่อ
๑.
๒.
๓.
...
๑.
๒.
๓.
๔.
...
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.

ที่อยู่

แผนภาพ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
คู่พิพาท
เลือก

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เสนอแนะคู่พิพาท

การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน
เลือกผู้ไกล่เกลี่ย

คนเดียว

คณะบุคคล
ดาเนินการไกล่เกลี่ย
จัดทาข้อตกลงการไกล่เกลี่ย

คู่พิพาทปฏิบัติตามข้อตกลงฯ

คู่พิพาทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฯฯ
นากฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการมาบังคับใช้โดย
อนุโลม

ยุติข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาท

(ร่าง)
หลักสูตรการอบรมการไกล่เกลี่ยในชุมชน
๑. หลักการและเหตุผล
การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชนเป็นเรื่องที่คนในชุมชนถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน
แต่ยังไม่มีการสร้างระบบการระงับข้อ พิพาทลักษณะนี้ในชุมชน ทาให้คนที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยขาดความมั่นใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยควรได้รับการอบรมการทาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ยในการปฏิบัติหน้าที่
๒.๒. เผยแพร่ความรู้เรื่องการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย
๒.๓. สร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการเข้าถึงความยุติธรรม
๓. โครงสร้างหลักสูตร
๓.๑. ความรู้เรื่องการทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีและมีประสิทธิภาพ
๓.๒. ความรู้กฎหมายเบื้องต้น (ตามความต้องการของพื้นที่ เช่น สัญญา กู้ยืม ที่ดิน ฯลฯ)
๔. ระยะเวลา
พิจารณาจากเรื่อง / เนื้อหาที่พื้นที่ต้องการให้อบรม
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑. ผู้ไกล่เกลี่ยทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒. การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชนเป็นที่แพร่หลาย
๕.๓. ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถดูแลกันเองได้
๖. งบประมาณ
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดอบรม
๗. การอบรมเสริมหลักสูตร
๗.๑. ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเป็นประเด็นปัญหา / ข้อพิพาท
๗.๒. การศึกษาดูงาน

