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ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



พระราชดำารัส

“...ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง 

สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำาคัญของไทย

ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ

และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...”

ความตอนหน่ึงในพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ ๒๕๓๒





	 “สญัลักษณ์	๑	ทศวรรษ”	มลีกัษณะเป็นรปูคล้ายคน	หนัหน้า 

เข้าหากันและประสานมอืแสดงออกถงึความสามคัคีของคนในชาติ 

อกีนยัหนึง่	ลกัษณะเหมือนดวงดาวซึง่เปรยีบเสมอืนเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 

และจะต้องไปให้ถึง



สารบัญ

งบประมาณสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

ผลการดำาเนินงานสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

แผนงานที่ ๑ งานสนับสนุนคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
แผนงานที่ ๒ การวิจัยเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับเยาวชน
แผนงานที่ ๓ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
แผนงานที่ ๔ งานเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานที่ ๕ งานบริหารจัดการภายในสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
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ความเป็นมาสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
อำานาจหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
โครงสร้างการปฏิบัติงานสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

สารเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

สารผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

คำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์



 สำานกังานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาติ 

จัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ที่ผ่านมาสำานักงานฯ มีการจัดทำาโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้าน 

การจัดประชุม อบรม พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และ 

หน่วยงานต่าง ๆ  ทีม่คีวามเกีย่วข้องในด้านการจัดการความขดัแย้ง 

การจัดทำารายงานสถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อให้ทราบถึง 

ความขดัแย้งในมติต่ิาง ๆ  การจดัทำางานวิจัยเพือ่ศกึษาองค์ความรู้ 

ในส่วนของเยาวชนที่จะสามารถรับรู้เรื่องราวการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์ เพื่อนำาไปบรรจุลงในแผนการศึกษาให้เกิด 

การเรยีนรูต่้อไปในอนาคต อกีทัง้มุง่เน้นการจดักจิกรรมโครงการ 

สำาหรับเยาวชนให้ได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด ทักษะ 

ถ่ายทอดเรื่องราวในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในมิติต่าง ๆ 

๑ ทศวรรษความสมานฉันท์แห่งชาติ

อาทิ การประกวดภาพยนตร์สั้น การถ่ายภาพ การประกวด 

ประพนัธ์บทเพลงลกูทุง่ การประกวดภาพยนตร์เพลง ซึง่ทัง้หมด 

ที่ได้กล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่สำานักงานฯ ได้จัดทำาและให้ความสำาคัญ 

กบัการดำาเนนิภารกจิมาโดยตลอด เพือ่ทีจ่ะมุง่เน้นให้ทกุภาคส่วน 

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้เข้าใจถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบตัว 

หรือแม้แต่ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายในสังคม เพื่อที่จะสามารถ 

เรียนรู้ และหาวิธีจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสืบไป เพื่อให ้

สังคมเกิดความสงบสุข สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์แห่งชาติ จะเป็นองค์กรกลางในการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์ ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

ภายในประเทศ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในด้านการจัดการความขัดแย้ง วางระบบ กลไก ในการจัดการ 

ความขัดแย้ง และคอยผลักดันให้กลไกดังกล่าวเกิดขึ้นจริง 

ได้มากที่สุด  



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รเสริมสร้�งคว�มสม�นฉันท์แห่งช�ติ
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม
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สารเลขาธิการคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

พันตำารวจโทพงษ์ธร		ธัญญสิริ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติิธรรม

 ๑ ทศวรรษของการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ภายใต้ 
การดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ ท่ีเป็นไปตามระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาต ิ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญ 
ในเรื่องการเสริมสร้างความสมานฉันท์ การสร้างสันต ิ
วฒันธรรมและลดความขดัแย้งในสงัคม ทัง้นี ้ผมได้มคีวามมุง่มัน่ 
โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ของสำานักงานท่ีว่า “องค์กรกลาง 
ในการประสานการเสริมสร้างความสมานฉนัท์และสันตวิธิี 
เพื่อสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” โดยสำานักงานจะทำาหน้าที ่
เชื่อมโยงประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ 
ยุติธรรมหรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะลดความเหลื่อมลำ้าและ 
เสรมิสร้างการเข้าถงึความยตุธิรรมของประชาชนในสงัคมไทย 
อีกทั้งจากความพยายามอย่างยิ่งของสำานักงานตลอดห้วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา สำานักงานได้ทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบ 
และเฝ้าระวังเหตุการณ์ความขัดแย้งที่สำาคัญในมิติต่าง ๆ 
ในสังคมไทย และพยายามหากลไกหรือแนวทางที่เหมาะสม 
มาบริหารจัดการหรือลดปัญหาความขัดแย้งท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพปัญหานัน้ ซึง่การจดัการความขัดแย้งและการเสรมิสร้าง 
ความสมานฉนัท์ได้มกีารศกึษาองค์ความรูใ้นด้านการเสรมิสร้าง 
ความสมานฉนัท์อย่างเป็นระบบด้วยงานวจิยัอนัเป็นพืน้ฐาน 

ที่สำาคัญ ในการหาต้นแบบในการเสริมสร้างความสมานฉันท ์
และการจัดการความขัดแย้ง โดยนำาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มชน 
และพืน้ทีชุ่มชนในระดบัรากหญ้าและในระดบัพืน้ทีข่นาดใหญ่ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมในสังคม เช่น การรณรงค์ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์สั้น 
บทเพลง โดยมีกลุ ่มเป้าหมายที่สำาคัญ คือ กลุ ่มเยาวชน 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นรากฐานที่สำาคัญในสังคมไทยปัจจุบันและ 
ในอนาคต โดยสำานกังานได้รับความร่วมมอืจากกลไกความสำาเรจ็ 
ทีส่ำาคญั คอื กลไกภาคประชาชนหรอืเครอืข่ายภาคประชาชน
ให้เกิดความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ในสังคมต่อไป
 อนึง่ สำานกังานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ 
แห่งชาติ ขอเป็นส่วนหนึง่ในการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ด้วยการขอน้อมถวายบทเพลง 
“พ่อแม่แห่งไทย” ทีเ่ป็นการน้อมสำานกึในพระมหากรณุาธคุิณ 
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ซ่ึงบทเพลงนี้สำานักงานได้รับมอบ 
จากผู้ประพันธ์คำาร้องและทำานอง คือ นายวิเชียร  คำาเจริญ 
หรือ ครูลพ  บุรีรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ สาขาศิลปะ 
การแสดง (ดนตรีไทย) สาขาย ่อยนักแต ่งเพลงลูกทุ ่ง 
และผู้เรียบเรียงเสียงประสาน คือ อาจารย์วิชัย  ต่อเนื่อง 
อปุนายกสมาคมดนตรแีห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
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สารผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

นายสำารวม		บุญเสริม

ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำานักงานปลัดกระทรวงยุติิธรรม

 กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์ เป็นกระบวนการ 
ยุติธรรมทางเลือกในการสร้างความปรองดอง โดยไม่จำาเป็น 
ต้องนำาข้อพิพาทความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเข้าสู ่กระบวนการ 
ยตุธิรรมกระแสหลกั โดยกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์นัน้ 
เป็นที่รู ้จักของนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งได้มีการนำามาใช ้
เพื่อลดความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคลและที่สืบเนื่อง 
จากกฎหมายและนโยบายสาธารณะ 
 โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 
ถอืเป็นระยะเวลาครบรอบ ๑๐ ปี ของสำานกังานคณะกรรมการ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ซึ่งได้ดำาเนินกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์โดยมุ ่งเน้นไปที่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคน 
ท่ีจะก้าวขึ้นมาผลักดันประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซ่ึงในปีนี ้
โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ได้ดำาเนินโครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง 
“พ่อแม่แห่งไทย” เพื่อให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ 
การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี และเป็นการ 

น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย นอกจากนั้น
สำานักงานฯ ได้มีการจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์การจัดการ
ความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้ง 
ผลการดำาเนินงาน ภารกิจ องค์ความรู้ต่าง ๆ กระบวนการ 
ยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
การสร้างสันติวัฒนธรรม แนวทางการจัดการความขัดแย้ง 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา 
เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่เยาวชนและ
ประชาชนในสังคมไทย
 สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ จึงพร้อมเป็นส่วนผลักดันกระบวนการแก้ไขปัญหา
ในรูปแบบสันติวิธีให้เข้าถึงประชาชน ให้ได้ทราบถึงหนทาง
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเพ่ือตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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สารผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

พันตำารวจตรีชวนัสถ์		เจนการ

ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรรม
สำานักงานกิจการยุติธรรม

 สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท ์
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์ ถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ถงึปัจจบุนัมีระยะเวลา ๑๐ ปี) โดยกำาหนดให้คณะกรรมการ
เสริมสร ้างความสมานฉันท ์แห ่งชาติ มีอำ านาจหน ้าที ่
ในการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาท
อันเกิดขึ้นภายในสังคม 
 ตลอดระยะเวลา ๑ ปีทีผ่่านมา สำานกังานคณะกรรมการ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมให้มีกระบวนการในการสร้างสันติวัฒนธรรม ภายใต้ 

หลกัความยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์ผ่านโครงการต่าง ๆ  และผลงาน 
วชิาการเพือ่ให้ผูส้นใจได้เข้ามามส่ีวนร่วม ตลอดจนเป็นตวัแทน 
ของกระทรวงยุติธรรมในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในอนุกรรมการ 
พิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง และคณะอนุกรรมการจัดทำาข้อเสนอ 
กระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคปีรองดองซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของคณะกรรมการเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมี 
พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา เป็นประธาน ซึ่งถือว่าเป็นผลงาน 
ที่สำาคัญยิ่งของสำานักงาน และเป็นการผลักดันของการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ครั้งสำาคัญในสังคมไทย
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 ๓. การลดความเหลือ่มล�า้ของสงัคม และการสร้างโอกาสการเข้าถงึบรกิาร

ของรัฐ 

 ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง 
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 
พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและ 
การดำาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
พื้นท่ีและของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ รวมถงึปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จำาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

 ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวสัดกิารชมุชนให้มปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การดูแลให้มรีะบบ การกูย้มืทีเ่ป็นธรรม 
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรบัปรงุประมวลกฎหมายหลกัของประเทศ และกฎหมายอืน่ ๆ  
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของ 
หน่วยงานเดมิทีม่อียูแ่ละระดมผู้ทรงคณุวฒุมิาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังข้ึนเฉพาะกจิเป็นผู้เร่งดำาเนนิการ 
 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทำากฎหมาย 
ให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างรวดเรว็ สามารถให้ความช่วยเหลอืแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลกัเกณฑ์ 
ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้ เสริมศักยภาพในทาง
กฎหมายมหาชน การดำาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

พลเอกประยุทธ์		จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
(ดำารงตำาแหน่ง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)

ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
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 ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจดัตัง้องค์กรปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมทีป่ราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ  

 ๑๑.๔ นำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและความรูท้างนติิวทิยาศาสตร์มาใช้เพือ่เร่งรดัการดำาเนนิคดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและ
นำาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 

 ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเรว็ ส่งเสรมิกองทนุยุตธิรรม เพือ่คุม้ครองช่วยเหลอื 
คนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบ 
จากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธภิาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผูไ้ด้รบั 
ผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 

 ๑๑.๖ นำามาตรการทางการเงิน ภาษ ีและการป้องกนัการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ 
ปราบปรามผูม้อีทิธพิลและเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีท่จุรติและประพฤติมิชอบหรอืกระทำาผดิเก่ียวกบัการค้ามนษุย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรกลางในการประสานการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี
เพื่อสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
๑.	เสริมสร้างให้มีกระบวนการสร้างสันติวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือ	
	 	กับหน่วยงานต่าง	ๆ	ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
	๒.	พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายในการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี	
	 	ในชุมชน
	๓.	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ตามนโยบายการเสริมสร้าง
	 	ความสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์
๑.	สง่เสริมใหม้กีระบวนการในการสรา้งสนัตวัิฒนธรรม	กระบวนการยติุธรรม	
	 	ทางเลือก
	๒.	ส่งเสริมให้มีการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา	ประชาสัมพันธ์	ฝึกอบรม
	๓.	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ
	๔.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย



ข้อมูลคณะกรรมการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์แห่งชาติ

๑ส่วนที่
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ความเป็นมา
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ตามท่ีองค์การสหประชาชาติ โดยองค์การการศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ได้ประชุมปรึกษาหารือในการประชุมระดับนานาชาติ เพ่ือให้มีการรณรงค์ส่งเสริมสันติภาพ 
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับสังคมโลก นั้น

 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ UNESCO จึงได้ให้ความสนใจท่ีจะนำามติท่ีประชุมดังกล่าว 
มาดำาเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการยกร่างคำาส่ังนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ 
เร่ือง “นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” และได้มีการพัฒนาร่างคำาสั่งดังกล่าวเป็น 
“ระเบยีบสำานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐” เพือ่ดำาเนนิการ 
จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ และให้มีเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้าง 
ความสมานฉนัท์แห่งชาตเิป็นกรรมการและเลขานกุาร ในการขบัเคล่ือนนโยบายการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
และเสริมสร้างความสมานฉันท์ในทุกระดับและทุกมิติของประเทศ เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีสงบสุข 
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์สืบไป
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องค์ประกอบ
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ ได้บญัญตัใิห้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาต”ิ 
เรียกโดยย่อว่า “คสส.” ประกอบด้วย 

 • นายกรัฐมนตรี       ประธานกรรมการ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม     รองประธานกรรมการ 
 • ปลัดกระทรวงการคลัง       กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม      กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงแรงงาน       กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข      กรรมการ
 • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ     กรรมการ
 • ผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน    กรรมการ
 • ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ      กรรมการ
 • ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ      กรรมการ
 • อัยการสูงสุด        กรรมการ
 • เลขาธิการสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน     กรรมการ
 • เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม     กรรมการ
 • เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า      กรรมการ
 • นายกสภาทนายความ       กรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๘ คน      กรรมการ

 • เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
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อ�านาจหน้าที่
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ตามระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ 
ได้บัญญัติให้คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  (๑) เสนอแนะและให้คำาปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรีในการกำาหนดนโยบายและแนวทางการเสรมิสร้าง 
ความสมานฉันท์
  (๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
  (๓) จัดทำาแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี
  (๔) ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณเพื่อเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง
  (๕) ส่งเสริมให้มีกระบวนการในการสร้างสันติวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือกภายใต ้
หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำานวยความยุติธรรมภายใต ้
หลักยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย
  (๖) ส่งเสรมิให้มกีารดำาเนนิการวจัิยและพฒันา ประชาสมัพนัธ์ ฝึกอบรม และจดักจิกรรมในระดบัต่าง ๆ  
รวมทัง้ดำาเนนิการโครงการนำาร่องหรอืโครงการทดลองใด ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์
  (๗) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
  (๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานของสำานักงาน
  (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 (๑๐) เชญิข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้าง ผูป้ฏบิตังิานอืน่ในหน่วยงานของรฐั หรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบ 
การพิจารณา
 (๑๑) สรุปรายงานสถานการณ์และการดำาเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๑๒) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย



ข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

๒ส่วนที่
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ความเป็นมา
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้กำาหนดให้มีการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงาน 
ในสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ และขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างความสมานฉันท์

 กระทรวงยุติธรรม ได้แต่งตั้งคณะทำางานดำาเนินงานตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามคำาสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๕๘/๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะทำางาน เพ่ือเตรียมการ 
จัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำาหนด 
แนวทางและกลไกการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ตลอดจนดำาเนินการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีให้กับทุกภาคส่วน รวมถึง 
การจัดกิจกรรมและจัดประชุมสัมมนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เตรียมการด้านการจัดทำาแผนแม่บทเสริมสร้าง 
ความสมานฉนัท์แห่งชาตแิละแผนงานโครงการทีเ่ก่ียวข้อง แต่งตัง้บุคคลหรอืหน่วยงาน เพือ่ให้การดำาเนินการ 
เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ที่คณะทำางานเห็นสมควร
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 ภายหลังต่อมา กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายในสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามบันทึกข้อความที่ ยธ ๐๒๐๒/๒๙๓๐ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้มีอำานาจหน้าที่ในการสนับสนุนการดำาเนินงานเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์ของคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ และการดำาเนินการอื่นใดให้เป็นไป 
ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้มี 
การประชมุหารอืกบั นายไพบูลย์  วฒันศริธิรรม (อดตีรองนายกรฐัมนตร)ี ศาสตราจารย์ นพ.วนัชยั  วฒันศัพท์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่ากระทรวงยุติธรรมควรจะได้ทบทวนเรื่องนี้ โดยการจัดเสวนา 
ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้มีส ่วนได้เสียเพื่อกำาหนดทิศทาง/แนวนโยบายการเสริมสร้างความสมานฉันท  ์
และสันติวิธี เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ร่วมกันพิจารณาสถานการณ์ 
ความขัดแย้งในปัจจุบัน กลไกการดำาเนินงานตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนนำาไปสู ่การดำาเนินโครงการ “การเสวนาผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
และผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือกำาหนดทิศทาง/นโยบายการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี” ระหว่าง 
วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน อำาเภอสามพราน 
จงัหวัดนครปฐม 

 ในส่วนของคณะทำางานดำาเนินงานตามระเบยีบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉนัท์ 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีวาระสำาคัญในการพิจารณา 
แนวทางการสรรหาเลขาธกิารคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติและได้เสนอรายช่ือบุคคล 
ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมในการพิจารณาแต่งต้ังดำารงตำาแหน่งเลขาธกิารฯ อาศยัอำานาจตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ 
สำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ และในปัจจบุนัได้มกีารแต่งตัง้ 
พนัตำารวจโทพงษ์ธร  ธญัญสริ ิหวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม ดำารงตำาแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการ
เสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจบุนั
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อ�านาจหน้าที่
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ตามระเบยีบสำานกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ 
ได้บัญญตัใิห้สำานกังานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิมอีำานาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้
  (๑) รบัผดิชอบในงานธรุการ งานวชิาการ งานการประชมุ งานประชาสมัพนัธ์ และงานเลขานกุาร
ของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะทำางาน
  (๒) ตดิตามสถานการณ์ ศกึษาและรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบังานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน
  (๓) ประสานงานกบัองค์กรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

  (๔) ปฏบัิตงิานหรือดำาเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

พันต�ารวจโทพงษ์ธร  ธัญญสิริ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์แห่งชาติ

นายส�ารวม  บุญเสริม
ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

พันต�ารวจตรีชวนัสถ์  เจนการ
ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์แห่งชาติ

นายวิทยา  ทะสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธวัชชัย  พลามิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ช่วยราชการส�านักงานคณะกรรมการ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ
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เจ้าหน้าที่ประจ�า
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

นางสาวรัตตินันท์  ภู่ฮะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัลยา  แสงมณีย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชนสรณ์  ณะนุ้ย
นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวทิพปภา  วงษ์สิงห์
นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวปรางทิพย์  ผสมสี
นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวอรพรรณ  โทวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุทธาวุธ  หนูแป้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวน�า้ทิพย์  ขอนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายคมสัณฑ์  พิณวานิช
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเพชรอัมพร  เวทวัฒนาพิบูล
นักจัดการงานทั่วไป



งบประมาณส�านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

๓ส่วนที่
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 โดยการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถจำาแนกออกได้ตามแผนงานของสำานักงานฯ ดังต่อไปนี้

 งานสนับสนุนคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ผลการเบิกจ่าย จำานวน ๑๙๐,๘๐๐ บาท   คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒

 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

 ผลการเบิกจ่าย จำานวน ๒,๙๙๘,๐๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๖

 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้

 ผลการเบิกจ่าย จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐

 งานเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ผลการเบิกจ่าย จำานวน ๑,๒๗๗,๙๗๐.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๖

 งานบริการจัดการภายในสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ผลการเบิกจ่าย จำานวน ๙๑,๖๖๗.๘๘ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๓

งานสนับสนุนคณะกรรมการ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้

การวิจัยและพัฒนา 
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

งานเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานบริการจัดการภายในสำานักงาน 
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

๕๙.๙๖ %

๓.๘๒ %๑.๘๓ %

๒๕.๕๖ %

๕.๐๐ %

งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

งบประมาณ

 สำานกังานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ได้มีการดำาเนินโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับจัดสรรจำานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณทัง้สิน้ ๔,๘๑๐,๔๓๘.๗๙ บาท สีล้่านแปดแสนหนึง่หมืน่สีร้่อยสามสบิแปดบาทเจด็สบิเก้าสตางค์) 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร



งานบริการจัดการภายในสำานักงาน 
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์แห่งชาติ

๔ส่วนที่



“
“

 สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ	ได้ดำาเนิน
โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๐	โดยประกอบไปด้วย	๕	แผนงาน	ดังนี้

 • แผนงานที่ ๑ งานสนับสนุนคณะกรรมการเสริมสร้าง 
	 	 	 ความสมานฉันท์แห่งชาติ

 • แผนงานที่ ๒ การวิจัยเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับ 
	 	 	 เยาวชน

 • แผนงานที่ ๓ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้

 • แผนงานที่ ๔	งานเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยการมีส่วนร่วมของ 
	 	 	 ประชาชน

 • แผนงานที่ ๕ งานบริหารจัดการภายในสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง 
	 	 	 ความสมานฉันท์แห่งชาติ
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โครงการจัดท�ารายงานทบทวนบทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ปี ๒๕๖๐

 สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ได้จัดทำารายงานทบทวนบทบาทและภารกิจ 
ของกระทรวงยตุธิรรมในการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคีปรองดอง  
ปี ๒๕๖๐ เพือ่ศกึษาและทบทวนบทบาทและภารกจิของกระทรวงยตุธิรรมในการสร้างความสามคัคีปรองดอง
ในส่วนของประเด็นยทุธศาสตร์ที ่๖ ด้านการเสรมิสร้างความสามคัคปีรองดองสมานฉันท์ในแผนยทุธศาสตร์ 
กระทรวงยตุธิรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ตามคำาสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี ่๓/๒๕๖๐ 
การขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคัคปีรองดอง และเพ่ือเตรยีมการ
ไปสู่การกำาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว อันจะทำาให้ประชาชนทราบถึงเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา 
และการแก้ไขปัญหาประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างชัดเจน

แผนงานที่๑
งานสนับสนุนคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
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แผนงานที่
การวิจัยเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับเยาวชน

โครงการวิจัย เร่ือง การส่ือสารเพ่ือการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน
ในสังคมไทย

 การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ

 ๑) ผลจากการสมัมนาเพือ่หาแนวทางในการ
สร้างสือ่และกจิกรรมเพือ่เสริมสร้างความสมานฉนัท์
ของเยาวชนในสงัคมไทย ผลสะท้อนจากการจัดงาน
สัมมนาระดมความคิดเห็นจากตัวแทนสำานักงาน 
ยตุธิรรมจงัหวัดนำาร่องภายใต้สาเหตขุองความขดัแย้ง
ท่ีนำามาสู่การใช้ความรุนแรง คือ การได้รับชมสื่อที่มี 
ความขัดแย้งเพราะกระตุน้ให้เกดิพฤติกรรมเลยีนแบบ 
จนรู ้สึกว ่าป ัญหาความขัดแย ้งท่ีแก ้โดยวิธีการ 
ใช้ความรนุแรงนัน้เป็นเรือ่งปกต ิและเยาวชนมคีวามรู้ 
เกีย่วกบัปัญหาความขดัแย้งน้อยและขาดองค์ความรู้ 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จึงควรให้ความรู ้
แก่เยาวชน การปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึกให้แก ่
เยาวชน โดยอาศยัความร่วมมอืของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

 ๒) การศกึษาเปรยีบเทียบการสร้างส่ือระหว่าง 
ไทยกับต่างประเทศ 

 ๓) ผลการประเมนิผลสือ่การสือ่สารในการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ของเยาวชนในสังคมไทย 
พบว่า ภายใต้ช่ือ Facebook Fanpage “วยัรุน่ วุน่เนอะ” ซึง่มกีารเกบ็ข้อมลู ตัง้แต่วนัที ่๒๕ มถินุายน ๒๕๖๐ - 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีอัตราการเติบโตที่ตรงตามเกณฑ์การประเมินที่ได้กำาหนดเอาไว้ โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ซ่ึงมีไว้เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีสำาหรับรวบรวมกลุ่มคนที่มีความคิด 
ความชอบเหมือนกันไว้ด้วยกันหรือสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดของสินค้าหรือบริการ 
ที่ทำาได้ง่ายและช่วยประหยัดงบประมาณ จะเห็นได้ว่า Facebook Fanpage นั้นมีความสำาคัญในแง่ของ 
การสร้างปฏิสมัพนัธ์และการถ่ายทอดเรือ่งราวท่ีผูส้ือ่สารต้องการส่งสารให้แก่กลุม่ตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม 
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะเข้าร่วมรับชม แสดงอารมณ์และยังมีการส่ือสารตอบกลับมาสู ่ผู ้ดูแล 
Facebook Fanpage ได้เป็นอย่างดี

๒
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 ๔) ผลจากการนำารูปแบบและวิธีการสื่อสารไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ๔ ภูมิภาค ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง (ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และตะวนัตก) และภาคใต้ จากการศกึษา 
ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการจดจำาและเป็นต้นแบบให้กับ 
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ทำาตามแบบอย่างทีด่ไีด้ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมสามารถ 
เล ่าเรื่องราวความขัดแย ้งภายในชุมชนหรือ 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใกล้ตัว และวิธีการไกล่เกลี่ย 
โดยให้ร่วมกันคิดและทำาเป็นกลุ่ม ทำาให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเห็นความขัดแย้งและวิธีการไกล่เกลี่ย 
ที่หลากหลาย
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แผนงานที่๓
 ๓.๑ โครงการจัดท�ารายงานประจ�าปีส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์

แห่งชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 การจดัทำารายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการดำาเนนิงาน 
ของสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เพ่ือให้ประชาชนโดยท่ัวไปได้รับทราบ 
ถึงผลการดำาเนินงานของสำานักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ 
ได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู ้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
อนันำาไปสูก่ารแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มีความยัง่ยนื
และเป็นรูปธรรม

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
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 ๓.๒ การจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่เยาวชนและประชาชนในสังคมไทย

 การจดัทำาข้อมลูเพือ่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์
การดำาเนินงานสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ จึงได้จัดทำาข้อมูลเพื่อ 
การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ท่ีจะสร้างการรบัรู้และ
เข้าใจแก่ประชาชนโดย ผลการดำาเนินงาน ภารกิจ 
องค์ความรู้ต่าง ๆ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การสร้างสันติ
วฒันธรรม แนวทางการจดัการความขดัแย้ง การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา

 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นการ
สร้างการรบัรูแ้ละเข้าใจ เก่ียวกบับทบาท ภารกจิของ
สำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามนโยบาย
รฐับาลเพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ผลการดำาเนนิงาน
และแผนงาน ของสำานักงานฯ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการจัดการ 
ความขดัแย้งด้วยสนัตวิิธ ีโดยจดัทำาในลักษณะเป็นภาพ 
และกราฟิกเพื่อสื่อสารในรูปแบบ Infographic 
ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปดู 
ในเวบ็ไซต์สำานกังานฯ www.moj.go.th/home-onca

 ผลการดำาเนินงานสำานักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติในรอบ ๑๐ ปี 
ที่ผ่านมาได้จัดทำาในรูปแบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
และเป็นการสร้างการรบัรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกับบทบาท  
ภารกิจของสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์แห่งชาติ การสร้างการรับรู้ให้แก่ 
ประชาชนตามนโยบายรฐับาล เผยแพร่ผลการดำาเนนิงาน 
ของสำานกังานฯ ท่ีผ่านมา และการจัดการความขัดแย้ง 
ด้วยสนัติวธิ ีทีเ่ข้าใจง่ายมรีปูแบบท่ีทนัสมยั ในรปูแบบ 
กราฟิกส่ือสาร (Infographic) ให้แก่เยาวชน และ

ประชาชนทัว่ไป 
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 วิพากษ์แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

การเสวนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้ง

ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย”
ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

วิพากษ์แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ณ โรงแรมปานเทวี  ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

 จังหวัดนครปฐม

โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการขจัดปัญหา 
ความขัดแย้งสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์

โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

การลงพื้นที่โครงการวิจัยการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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 ๔.๑ โครงการส่ือสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์

 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย” 
เพือ่เป็นการน้อมรำาลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ทำาให้เยาวชนได้ตระหนัก 
และเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท ์และสันติวิ ธี  อีกทั้ งยังเป ็น 
การปรับทัศนคติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ด้วยพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำารัสของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
อีกด้วย
 กิจกรรมดังกล ่าวมีผลงานเยาวชน 
จากท่ัวประเทศท่ีได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
ทัง้สิน้ ๑๐ ผลงาน ผ่านการตดัสินจากคณะกรรมการ 
ตัดสินผลงานภาพยนตร์เพลงท่ีมาจากผู้แทน 
สำานักงานฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการ 
ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามเกณฑ ์
แนวคิดเนื้อหา และความคิดสร้างสรรค์ ปรากฏ 
ผลรางวัลชนะเลิศ และรางวัลยอดคนดูสูงสุดบนเว็บไซต์ยูทูบ ได้แก่ ทีม Dinosaur Short Film 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้รับโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประกาศนียบัตร  

และทุนการศกึษา ๓๒,๕๐๐ บาท รางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีม S.T.Studios โรงเรียน
ศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับโล ่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประกาศนียบัตร  
และทุนการศกึษา ๒๐,๐๐๐ บาท รางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีม BC Studio โรงเรียนปากคาด
พิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ ได้รับโล่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยตุธิรรม ประกาศนียบตัร และทุนการศึกษา 
๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานที่๔
งานเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
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BC Studio
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

จังหวัดบึงกาฬ

Dinosaur Short Film
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

จังหวัดขอนแก่น

S.T.Studios
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

จังหวัดเพชรบูรณ์
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บทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย”

 บทประพันธ์เพลง “พ่อแม่แห่งไทย” เป็นบทเพลงจากการประพันธ ์
ของอาจารย์วิเชียร  คำาเจริญ (ครูลพ  บุรีรัตน์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ 
การแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) ปี ๒๕๔๘ ได้มอบให้แก่กระทรวงยุติธรรม 
โดยไม่รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดในเชิงการค้าและเชิงพาณิชย์  
โดยมวีตัถปุระสงค์มอบให้กระทรวงยุตธิรรมนำาเพลงดงักล่าวเทดิพระเกียรต ิ
แก่สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชนินีาถ และได้มกีารเรยีบเรยีงเสยีงประสานใหม่ร่วมกบัสมาคม 
ดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย อาจารย์วิชัย  ต่อเนื่อง 
เพื่อให้บทเพลงดังกล่าวนั้นเป็นฉบับสมบูรณ์
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โน้ตเพลง “พ่อแม่แห่งไทย” เรียบเรียงเสียงประสาน โดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ๔.๒ โครงการมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 โครงการมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ได้ดำาเนินโครงการในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แกรนด์ แวนด้า พลัส อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ

 ปลดักระทรวงยตุธิรรมได้มอบหมาย
ให้พันตำารวจโทพงษ์ธร  ธัญญสิริ หัวหน้า 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ 
เลขา ธิการคณะกรรมการ เสริ มสร ้ า ง 
ความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธี 
เปิดโครงการดังกล่าว โดยท่านได้กล่าวถึง 
วตัถปุระสงค์ในการจดังาน และการดำาเนนิงาน
และกิจกรรมที่ผ่านมาของสำานักงานฯ ตลอด
ระยะเวลา ๑๐ ปีที่ได ้จัดต้ังสำานักงานฯ 
ให้กบัผูเ้ข้าร่วมได้ทราบรายละเอยีดในเบือ้งต้น 

ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.
การสนทนาเชิงวิชาการ “๑ ทศวรรษกับก้าวต่อไปในอนาคต”

 พันตำารวจโทพงษ์ธร  ธัญญสิริ หัวหน้า 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยติุธรรม ในฐานะเลขาธกิาร 
คณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิ
และ พนัตำารวจตรชีวนสัถ์  เจนการ ผูช่้วยเลขาธกิาร 
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาติ 
ได้นำาเสนอทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของสำานักงานฯ  
ทัง้ท่ีผ่านมาและทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต

ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

การเสวนา เร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย”

 คณะวิจัย ประกอบด้วย
 ๑. อาจารย์จุติพร  ปริญโญกุล
 ๒. ดร.วิชชพร  เทียบจัตุรัส
 ๓. อาจารย์สุพินดา  สุวรรณศรี

 ๔. อาจารย์รวีพร  จรูญพันธ์เกษม
 ๕. อาจารย์ดลพร  ศรีฟ้า
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 ซึ่งคณะอาจารย์ได้นำาผลการศึกษาวิจัย มาสรุปและถ่ายทอดเร่ืองให้ได้ทราบถึงการรับรู้เรื่อง 
การเสรมิสร้างความสมานฉนัท์จากกลุม่เยาวชนว่ามคีวามรูเ้รือ่งนีม้ากน้อยเพยีงใด พร้อมทัง้นำาเสนอสือ่ทีไ่ด้รบั 
ความนิยมสูงสุดจากเยาวชนและการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก 
นายนรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

 การแสดงบัลเลต์จาก Bangkok dance และการแสดงดนตรเีพลงพระราชนพินธ์ของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงที่ ๔ เวลา ๑๓.๔๕ น. - ๑๕.๐๐ น. 

 พิ ธี มอบรางวัล โครงการประกวด 
ภาพยนตร์เพลง จากโครงการส่งเสริมกิจกรรม 
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง 
“พ่อแม่แห่งไทย” และได้รับเกียรติจากสมาคม 
ดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในการเข้ามาแสดงดนตรีเพื่อเป็นการน้อมรำาลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภู มิ พลอดุ ลย เดชและ 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ ้าสิ ริกิติ ์
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙
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การบรรยาย พิเศษ หัวข้อ “ทิศทาง และสรุปผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาของส�านักงานฯ”

 พันตำารวจโทพงษ์ธร  ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทาง และสรุปผลการดำาเนินงานของ 
สำานักงานฯ” โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงานฯ สรุปผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนเป้าหมาย 
และตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ของโครงการต่าง ๆ  โดยในตอนท้ายได้สรปุผลทศิทางการดำาเนนิงานของสำานกังานฯ 
ในอนาคต เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำาไปปรับใช้กับแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนงานที่๕
งานบริหารจัดการภายในส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์แห่งชาติ

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์

 สำานักงานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิได้จดัโครงการเสริมสร้างประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เดอะริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

บริจาคเงินและส่ิงของแก่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
 พันตำารวจโทพงษ์ธร  ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำานักงานฯ ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของแก่โรงเรียน
หมู่บ้านเด็ก ตำาบลวังด้ง อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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