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พระราชด�ารัส
“การอ�านวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรม

และทางด้านกฎหมายนั้น ไม่ว่าทหารหรือพลเรือน

ก็มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ต่อความสุข ความสงบ

และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน 

หน้าที่ของศาลทหาร ตุลาการศาลทหาร

ก็มีระบุไว้แล้วในกฎหมาย แต่ทหารนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝน

และมีการจัดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทางทฤษฏี

มนุษย์เราก็สามารถจะท�าความผิดได้ หรือมีความผิด

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหารหรือวินัยทหารก็ต้องมีการรักษา

มีการให้ความยุติธรรม และมีการแก้ไข

ในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระท�าความผิด

เพราะฉะนั้น การอ�านวยการยุติธรรม ขั้นตอนที่ถูกต้อง

ก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ในด้านกฎหมาย

ตลอดจนมีความเข้าใจในชีวิต ในสังคม หรือในอุดมการณ์ของชาติ

เพราะว่ากฎหมายนั้น ใช้ให้ถูกก็ดี ใช้ให้ไม่ถูกก็เสียมาก

เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีวุฒิภาวะแล้ว

ก็ย่อมพิจารณาออกว่า อะไรควร อะไรไม่ควร

และน�ากฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องเพื่อระงับทุกข์ แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูก

หรือมีบทพิพากษาให้เกิดความยุติธรรมได้”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

พระราชทานแก่คณะผู้พิพากษา และตุลาการศาลทหาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐





ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

สารบัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม       
สารเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ    
 ประวัติความเป็นมา        
 องค์ประกอบคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  
 อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
ส่วนที่ ๒ ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  
 ความเป็นมาส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
 อ�านาจหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
 โครงสร้างการปฏิบัติงานส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
ส่วนที่ ๓ งบประมาณส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  
 งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ      
 ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  
ส่วนที่ ๔ ผลการด�าเนินงานส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
 แผนงานที่ ๑ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ    
 แผนงานที่ ๒ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้    
 แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 แผนงานที่ ๔ บรหิารจดัการภายในส�านักงานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
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พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
  นายกรัฐมนตรี

      (ด�ารงต�าแหน่ง ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน

 ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

 ๔.๘ กระบวนการยตุธิรรมเคารพสิทธมินษุยชนและปฏบัิติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

 ๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยตุธิรรมทางเลอืก ระบบยตุธิรรมชมุชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่

กระบวนการยตุธิรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถงึความเป็นธรรม การพฒันารปูแบบของการมส่ีวนร่วม

ในกระบวนการยตุธิรรมให้มคีวามหลากหลาย การสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และกระบวนการ

ยตุธิรรมให้กบัประชาชน การพฒันากลไกคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบจากกระบวนการ

ยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะ 

และการสอดส่องให้มปีระสิทธภิาพยิง่ข้ึน

ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี
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นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

(ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)

 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้รฐัพงึจดัระบบการบรหิารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร รวมทั้งพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�าเป็น 
และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 นโยบายของรัฐบาลภายใต้การน�าของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะปฏิรูป 
กระบวนการยตุธิรรม โดยเน้นการส่งเสรมิ ปกป้อง และคุม้ครองสทิธิมนุษยชน เพือ่สร้างสงัคมแห่งความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล�้าบนรากฐานของความเท่าเทียมกัน
 กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานท่ีพร้อมสนับสนุนและเดินหน้าด�าเนินการอ�านวยความยุติธรรม 
ให้กบัประชาชน โดยมนีโยบายในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือเหยื่ออาชญากรรมให้มีความรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และแผนแม่บทต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการยตุธิรรม จงึจัดให้ตัง้ “ศนูย์ยติุธรรมสร้างสุข” เพือ่เป็นศนูย์กลาง 
การอ�านวยความสะดวกในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และส่งต่อเรื่องร้องเรียน เรื่องปัญหา 
อาชญากรรมส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
ทีจ่�าเป็นจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมอืของหน่วยงานในสงักดักระทรวงยติุธรรม 
รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้ประชาชนทุกชัน้สามารถเข้าถงึความเป็นธรรม ได้อย่างเท่าเทยีม เสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม
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สารเลขาธิการ
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

พันต�ารวจโท พงษ์ธร  ธัญญสิริ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 จากสถานการณ์ความขัดแย้งท่ีส�าคัญในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด และการจัดการทรัพยากรโดยไม่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมอันน�ามาสู่การกระทบสิทธิชุมชน 
และความขัดแย ้งทางสังคม ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร ้างความสมานฉันท ์แห ่งชาต ิ
จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในมิติทางด้านกระบวนการยุติธรรม 
โดยตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชั้นต้นของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
อันน�าไปสู ่ผลท่ีไม่พึงปรารถนาได้ ดังนั้น การสร้างองค์ความรู ้และกระบวนการด้านสันติวิธีและ 
ด้านสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น เพ่ือลดหรือบรรเทาความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ ซ่ึงส�านักงานฯ 
ได้มกีารด�าเนนิการในสองระดบัทีส่�าคญั คือ ในระดบัเดก็และเยาวชนทีเ่รยีกว่า “เครอืข่ายยวุชนสมานฉนัท์” 
และในระดับประชาชนท่ีเรียกว่า “เครือข่ายสมานฉันท์” อันเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการจัดการความขัดแย ้ง ทั้ งนี้  การส ่งเสริมการรับรู ้  คุณค ่าของการปรองดองสมานฉันท ์ 
และผลเสียของความขัดแย้งในสังคมไทย จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องสร้างการรับรู ้ในสองระดับดังกล่าว 
ทั้งนี้ ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติจะเป็นช่องทางหนึ่งในการด�าเนินการ 
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม
 ในรายงานประจ�าปีฉบบันี ้ส�านกังานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาติได้รวบรวม 
ผลงานทีไ่ด้ด�าเนนิการตามวตัถุประสงค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น เพือ่ให้สาธารณชนรบัรู้และรบัทราบถงึความพยายาม 
ในการเป็นจดุเชือ่มโยงและสรรสร้างเครือ่งมอืในการเสรมิสร้างความสมานฉันท์ในสงัคมไทยให้คงอยูต่ลอดไป
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรกลางในการประสาน
การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี
เพื่อสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

๑. เสริมสร้างให้มีกระบวนการสร้างสันติวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือ
 กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
๒. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายในการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีในชุมชน
๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ตามนโยบายการเสริมสร้างความสมานฉันท์

๑. ส่งเสริมให้มีกระบวนการในการสร้างสันติวัฒนธรรม
 กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
    ๒. ส่งเสริมให้มีการด�าเนินการวิจัยและพัฒนา
         ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม
     ๓. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
            ๔. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
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 องค์การสหประชาชาติ โดยองค์การการศกึษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) 

ได้ประชุมปรึกษาหารือในการประชุมระดับนานาชาติ เพื่อให้มีการรณรงค์ส่งเสริมสันติภาพขจัดปัญหา 

ความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับสังคมโลก 

 ประเทศไทยในฐานะสมาชกิของ UNESCO จงึได้ให้ความสนใจทีจ่ะน�ามตท่ีิประชมุดงักล่าวมาด�าเนนิการ

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการยกร่างค�าสัง่นายกรฐัมนตรทีี ่๑๘๗/๒๕๔๖ เรือ่ง “นโยบายการจดัการ

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” และได้มีการพัฒนาร่างค�าสั่งดังกล่าวเป็น “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” เพื่อด�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์แห่งชาติ  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เป็นรองประธานกรรมการ และให้มเีลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาต ิเป็นกรรมการ 

และเลขานกุาร ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นนโยบายการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและเสรมิสร้างความสมานฉันท์ในทุกระดับ 

และทุกมิติของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุข

ประวัติ
ความเป็นมา
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 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ข้อ ๔ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ”  
เรียกโดยย่อว่า “คสส.” ประกอบด้วย 
 ๑. นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ
 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. ปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการ
 ๔. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรรมการ
 ๕. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
 ๖. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 ๗. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
 ๘. ปลัดกระทรวงแรงงาน  กรรมการ
 ๙. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
 ๑๐. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ
 ๑๑. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  กรรมการ
 ๑๒. ผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรรมการ
 ๑๓. ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  กรรมการ
 ๑๔. ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ  กรรมการ
 ๑๕. อัยการสูงสุด  กรรมการ
 ๑๖. เลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการ
 ๑๗. เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม  กรรมการ
 ๑๘. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  กรรมการ
 ๑๙. นายกสภาทนายความ  กรรมการ
 ๒๐. ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๘ คน  กรรมการ
 ๒๑. เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

 หมายเหตุ ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เร่ือง 
แต่งตั้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ อาศัยอ�านาจ 
ตามความในข้อ ๔ ของระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 
แต่งตั้ง นายพิทยา  จินาวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

องค์ประกอบ
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
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อ�านาจหน้าที่
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ 

ได้บัญญัติให้คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์

 (๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์

 (๓) จัดท�าแผนแม่บทและยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาตเิสนอต่อคณะรฐัมนตรี

 (๔) ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณเพือ่เสรมิสร้างความสมานฉนัท์ 

อย่างต่อเนื่อง

 (๕) ส่งเสริมให้มีกระบวนการในการสร้างสันติวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือกภายใต ้

หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ�านวยความยุติธรรมภายใต้ 

หลักยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย

 (๖) ส่งเสรมิให้มกีารด�าเนนิการวจิยัและพฒันา ประชาสมัพนัธ์ ฝึกอบรม และจดักจิกรรมในระดบัต่าง ๆ  

รวมทัง้ด�าเนนิการโครงการน�าร่องหรอืโครงการทดลองใด ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์

 (๗) ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ในการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์  การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

และการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี

 (๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานของส�านักงาน

 (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 (๑๐) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมท้ังเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบ 

การพิจารณา

 (๑๑) สรุปรายงานสถานการณ์และการด�าเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๑๒) ปฏบิตักิารเกีย่วกบัการเสรมิสร้างความสมานฉันท์ ตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย
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ส่วนที่ ๒
ส�านักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
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ความเป็นมา
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�าหนด

ให้จดัตัง้ “ส�านกังานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ” ขึน้เป็นหน่วยงานในส�านกังานปลดั 

กระทรวงยุติธรรม โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์แห่งชาติ และขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างความสมานฉันท์

 กระทรวงยตุธิรรม ได้แต่งตัง้คณะท�างานด�าเนนิงานตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเสรมิสร้าง 

ความสมานฉนัท์แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ตามค�าสัง่กระทรวงยตุธิรรมที ่๒๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๑ 

โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะท�างาน เพื่อเตรียมการจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการ 

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อก�าหนดแนวทางและกลไกการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์แห่งชาติ ตลอดจนด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่สร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการเสรมิสร้าง 

ความสมานฉนัท์และสนัตวิธิใีห้กบัทุกภาคส่วน รวมถงึการจดักจิกรรมและจดัประชมุสมัมนาในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

เตรียมการด้านการจัดท�าแผนแม่บทเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติและแผนงานโครงการที่เก่ียวข้อง 

แต่งตั้งบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่คณะท�างานเห็นสมควร
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 ภายหลงัต่อมา กระทรวงยตุธิรรมได้จัดตัง้ส�านกังานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาติ 

เป็นหน่วยงานภายในส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ ยธ ๐๒๐๒/๒๙๓๐ ลงวันที่ 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพ่ือให้มีอ�านาจหน้าที่ในการสนับสนุนการด�าเนินงานเสริมสร้างความสมานฉันท ์

ของคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ และการด�าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
Office of National Harmony Board

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Office of the Permanent Secretary
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อ�านาจหน้าที่
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ 

ได้บัญญัติให้ส�านักงานฯ มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    

 (๑) รับผดิชอบในงานธรุการ งานวชิาการ งานการประชมุ งานประชาสมัพนัธ์ และ 

งานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

 (๒) ติดตามสถานการณ์ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน 

ของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

 (๓) ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 (๔) ปฏิบัติงานหรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

ช่วยปฏิบัติราชการส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

พันต�ารวจโท พงษ์ธร  ธัญญสิริ
  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

นายวิทยา  ทะสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธวัชชัย  พลามิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒18

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณรัณกชนนท์  ณประยูรรัตน์
นักวิชาการยุติธรรม

นางสาวกาญจนา  สุขสมโภชน์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรัตตินันท์  ภู่ฮะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสมฤดี  ศรียา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปัทมา  อาภรณ์ผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมัณฑนา  บัวบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
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ส่วนที่ ๓
งบประมาณ
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒20

งบประมาณ

 ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ส�านักงานฯ 

ได้มีการด�าเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

๓,๔๐๗,๔๒๑.๑๔ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๕ 

ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสามารถจ�าแนกได้ตามแผนงาน ดังต่อไปนี ้ แผนง

งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

แผนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
ผลการเบิกจ่าย จ�านวน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๙๘

แผนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
ผลการเบิกจ่าย จ�านวน  ๒๒๔,๔๓๒.๕๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๑

แผนงานเสริมสร้างความสมานฉนัท์ด้วยการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน
ผลการเบิกจ่าย จ�านวน ๑,๕๗๗,๑๑๙.๘๖ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๑

แผนงานบรหิารจดัการภายในส�านกังานคณะกรรมการเสรมิสร้างความ
สมานฉันท์แห่งชาติ
ผลการเบิกจ่าย จ�านวน  ๑๑๔,๗๖๘.๗๘ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๗

แผนงานที่๑
แผนงานที่๒
แผนงานที่๓
แผนงานที่๔
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ส่วนที่ ๔
ผลการด�าเนินงานส�านักงานคณะกรรมการเสรมิสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒22

 ส�านกังานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิได้ด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้

เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

บริหารจัดการภายใน
ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

แผนงานที่๑
แผนงานที่๒
แผนงานที่๓
แผนงานที่๔
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แผนงานที่ ๑
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

 โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
 และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
 โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย เป็นการด�าเนินโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการวิจัยการสื่อสาร

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ด�าเนินกิจกรรม

การสือ่สารในพืน้ทีส่�านักงานยตุธิรรมจงัหวัดน�าร่อง ๔ จงัหวดั ประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัขอนแก่น  

จงัหวดัภเูก็ต และจงัหวดัฉะเชงิเทรา และได้ขยายผลการน�าวิธสีือ่สารและจดักิจกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ 

ของเยาวชนในสังคมไทยเพิ่มเติมในพื้นที่ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดน�าร่อง ๑๕ จังหวัด ดังนี้ 

 ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพิษณุโลก 

 ภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี 

 ภาคใต ้ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี และ

จังหวัดอุบลราชธานี

 ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย
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 การประเมินผลรูปแบบการสื่อสาร 

การเสรมิสร้างความสมานฉันท์ในกลุม่เยาวชน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นท่ี

ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัน�าร่อง ๑๙ จงัหวดั 

ดังกล่าว ได้มีการติดตามวิธีการสื่อสาร 

และกจิกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ 

ของเยาวชนในสังคมไทยในพื้นที่ส�านักงาน 

ยุติธรรมจังหวัดน�าร ่อง ๔ จังหวัดเดิม 

ประกอบด้วย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวัดภเูกต็ 

จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทีไ่ด้ด�าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ให้เป็นคู ่มือส�าหรับการสื่อสาร 

เพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พร้อมทั้งจัดท�าวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสม 

ต่อการน�าไปใช้จัดกิจกรรมด้วยการน�าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน 

ในสงัคมไทย ซ่ึงการด�าเนนิงานได้น�าสือ่ดงักล่าวมาใช้กบัเดก็และเยาวชน จ�านวน ๑,๕๐๐ คน ในพืน้ทีส่�านกังาน 

ยุติธรรมจังหวัดน�าร่องเพิ่มเติม ๑๕ จังหวัด ได้แก่

 ๑. โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 ๒. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 ๓. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

 ๔. โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม

 ๕. โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุรี

 ๖. โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  

  จังหวัดลพบุรี

 ๗. โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา

 ๘. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ๙. โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

 ๑๐. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

 ๑๑. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

 ๑๒. โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ๑๓. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

 ๑๔. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี 

 ๑๕. โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 
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 ส�าหรับการก�าหนดกิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อเพ่ือการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน 

ในสังคมไทย ได้ถอดบทเรยีนการศกึษาวธิกีารจัดการความขดัแย้ง และการส�ารวจบรบิทความขดัแย้งในแต่ละพ้ืนที่ 

โดยบรบิทความขดัแย้งแบ่งออกเป็น ความรุนแรงในครอบครวั การไม่สามารถปรบัตวัเข้ากบัสงัคม ปัญหายาเสพตดิ 

การทะเลาะววิาทหรือท�าร้ายร่างกายในกลุม่วยัรุน่ ปัญหาการรวมกลุม่ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์แข่งขนัในทางสาธารณะ 

(เด็กแว้น) การรวมกลุ่มโดยมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงและก่ออาชญากรรม และความคึกคะนองเร่ืองเพศ 

ที่น�าไปสู่การกระท�าความผิดอาญา ซึ่งได้แบ่งประเภทกิจกรรมออกเป็น ๔ ด้าน จ�านวนทั้งสิ้น ๑๖ กิจกรรม 

ดังต่อไปนี้ 

 กิจกรรมด้านที่ ๑ : ยุติธรรมทางเลือก 

 ประกอบด้วย

     กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก

     กิจกรรมทางเลือก

     กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว

     กิจกรรมเลือกได้ให้เลย

 กิจกรรมด้านที่ ๒ : ยุติธรรมชุมชน

 ประกอบด้วย

     กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง

     กิจกรรมก้าวคนละก้าว

     กิจกรรมบุพเพสันนิวาส

     กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง

 กิจกรรมด้านที่ ๓ : ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 ประกอบด้วย

     กิจกรรม what will you do?

     กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน

     กิจกรรมเปลี่ยน

     กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒26

 กิจกรรมด้านที่ ๔ : สันติวัฒนธรรม

 ประกอบด้วย

     กิจกรรมสันติรวมใจ

     กิจกรรมตามใจเธอ

     กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น

     กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน

 กิจกรรมดังกล่าวสามารถน�าไปด�าเนินการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย รวมถึง 

การส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนกัถึงกระบวนการสร้างสนัตวิฒันธรรม กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก 

ภายใต้หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อันเป็นนโยบายส�าคัญในการปลูกฝังการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ และมุ่งขยายผลไปในครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป
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แผนงานที่ ๒
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้

 การจัดท�ารายงานประจ�าปีส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 มวีตัถุประสงค์เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แผนงาน กจิกรรม โครงการต่าง ๆ  และผลการด�าเนนิงานส�าคญั 

ของส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เป็นที่แพร่หลายในสังคม โดยได้ด�าเนินการ 

เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคี และห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชาชน 

และผู้ท่ีสนใจได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์  

ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นรปูธรรม
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 การจดัท�าส่ือประชาสัมพนัธ์การจดัการความขดัแย้งและการเสรมิสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
 ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร ้างความสมานฉันท์แห ่งชาติ ได ้เห็นความส�าคัญของเด็ก 

และเยาวชนในการปลูกฝังความปรองดองสมานฉันท ์  จึงได ้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ ์ลักษณะนิทาน 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย ้งด ้วยสันติวิธี  โดยมีเนื้อหาที่ เหมาะสม 

กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา จ�านวน ๓  เรื่อง ดังนี้

 หัวข้อนิทาน “นกแก้วนกกา”

 มีเนื้อหาและรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายต่อกลุ ่มเด็กและเยาวชนเพื่อให ้ เด็กและเยาวชน 

เข้าใจถึงการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธี และสามารถใช้เป็นสื่อในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ทีไ่ม่เหมาะสมและปลกูฝังพฤตกิรรมทีด่ใีห้แก่เดก็และเยาวชน โดยเป็นเรือ่งราวระหว่างนกแก้วและนกกาทีต่่าง 

จะแย่งชิงผลมะม่วงสีทองรสชาติหอมหวาน จึงได้ทะเลาะกัน โดยมีเด็กชายจ่อยเข้ามาห้ามปรามและ 

ได้แบ่งผลมะม่วงสทีองออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กนั สร้างความพอใจและมีความสุขกันทุกฝ่าย



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 29

 แอนิเมชัน เรื่อง“ยุติธรรมชุมชน”

 กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ระหว่างชาวบ้านกับเด็กชายจ่อย เนื่องจากเด็กชายจ่อย 

ก�าลังจะไปตกปลา ระหว่างทางได้เจอเรือล�าหนึ่งจอดอยู ่

จงึน�าเรอืล�านัน้ออกไปตกปลาอย่างสบายใจ ในขณะเดยีวกนั 

ตากบัยายเจ้าของเรอื กต้็องตกใจเม่ือเรือทีจ่อดไว้ได้หายไป 

จงึได้แจ้งความ  โดยระหว่างทางกไ็ด้พบเรอืของตนพร้อมกบั

เด็กชายจ่อยและเกิดการทะเลาะกัน เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้ยิน 

จึ ง เข ้ ามาห ้ ามปรามและใช ้ กล ไกยุ ติ ธ รรม ชุมชน 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแอนิเมชันดังกล่าวได้เผยแพร ่

ไปยังโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลกว่า ๓๕๐ โรงเรียน

 แอนิเมชัน เรื่อง “ความสามัคคี” 

 เป็นเรือ่งราวของกลุม่นกัเรียนกลุม่หนึง่ในช้ันเดยีวกนั ได้ทะเลาะและเกิดขดัแย้งข้ึน คณุครูจงึให้นกัเรียน 

กลุ่มนีช่้วยกนัท�าความสะอาดห้องเรยีน ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ทกุคนเกดิความเข้าใจ และสามัคคีกัน ท�าให้งานท่ีได้รบั 

มอบหมายนั้นส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒30

 ส�านักงานฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือแนะน�าส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 

เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทและภารกจิของหน่วยงานแก่ประชาชนทัว่ไป ซึง่เนือ้หาภายใน 

ประกอบด้วย ความเป็นมาของส�านกังานฯ ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ และศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 
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แผนงานที่ ๓
เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 โครงการสื่อสรรค์สร้างความสามัคคีปรองดองและสังคมสมานฉันท์
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พร้อมถ่ายทอดเรื่องราว ทัศนคติ 

มมุมองด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมผ่านการตลาดแบบปากต่อปาก (viral marketing) โดยให้เยาวชน 

ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน” โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ป ี

จากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

และเทคนิคในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยด�าเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรม ทเีค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ๑๐ โรงเรยีน และ ๑ หน่วยงาน รวมทัง้สิน้ ๑๗ ทมี
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 ภายหลังการฝึกอบรมมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๑๗ ทีม โดยส�านักงานฯ ได้จัด 

พธิมีอบรางวลัและประกาศนยีบตัร ในวนัอังคารที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทเีค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่ 

ปรากฏผลการตัดสินรางวัลดังต่อไปนี้

 รางวัลชนะเลิศ

 ทีม Inspiration โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 33

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 ทมี BC Studio โรงเรยีนปากคาดพทิยาคม จงัหวดับงึกาฬ ได้รบัโล่รางวลัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 

พร้อมประกาศนียบตัร และทุนการศึกษา จ�านวน ๑๕,๐๐๐ บาท
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 รองชนะเลิศอันดับ ๒

 ทีม Area ๕๑ โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา กรงุเทพมหานคร ได้รบัโล่รางวลั รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 

พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 35

 รางวัลชมเชย

 จ�านวน ๕ รางวลั ได้รับประกาศนียบตัรและทุนการศกึษา จ�านวน ๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

  ทีม Star Point โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

  ทีม Coordinate Power โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ทีม Go - Shoot โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

  ทีม ๓๗.๕ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

  ทีม ๒.๙ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ทีม Star Point โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ทีม Coordinate Power โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทีม Go - Shoot โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
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ทีม ๓๗.๕ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

ทีม ๒.๙ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 37

 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์
 การจดัต้ังศนูย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคปีรองดองและความสมานฉันท์ จัง้ต้ังขึน้เพือ่บูรณาการ 

การท�างานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

ของกระทรวงยตุธิรรมกบัส�านกังานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาตใินการประสานเชือ่มโยง

กลไกการแก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานระดับนโยบายในส่วนกลาง ตลอดจนการเสนอแนวทาง

การแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้อื่นนอกเหนือจากกรอบแนวคิดของส่วนราชการ

 ศนูย์ประสานการเสริมสร้างความสามคัคปีรองดองและความสมานฉนัท์ ด�าเนนิการจดัตัง้จ�านวน ๕ พืน้ที่

ประกอบด้วย

 ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ กรุงเทพมหานคร

 โดยวทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตัง้อยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ท ่าพระจันทร ์) 

มีความโดดเด่นในแง่ของการเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นน�าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีความเชี่ยวชาญ 

ในการน�าองค์ความรู้ศาสตร์หลายแขนงมาใช้ในการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับการจัดการแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งที่ต้องเข้าใจบริบทของปัญหา ในหลายด้าน ศูนย์ประสานฯ กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นบทบาท 

การประสานงานแก้ปัญหาในระดับนโยบาย ทั้งจากปัญหาที่พบในกรุงเทพมหานครและปัญหาที่พบ 

จากศนูย์ประสานงานฯ ในส่วนภมูภิาค สนบัสนนุข้อมูลด้านการเสรมิสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉนัท์ 

(Expert Group) จากกระทรวงต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา โดยมีการน�ากรณกีารไล่รือ้ชมุชนแออดัจากโครงการ 

พัฒนาภาครัฐที่เป็นปัญหาทั้งในกรุงเทพมหานคร อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดขอนแก่น 

เข้าร่วมหารอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ซึง่ผลการหารอืน�าไปสูก่ระบวนการน�าทีด่นิคงค้างจากการขายทอดตลาด 

ของกรมบังคับคดี มาใช้จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับคนยากจนที่ถูกไล่รื้อที่ดินต่อไป
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รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒38

 ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ ภาคกลาง

 โดยสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งเป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้เก่ียวกับงานยุติธรรมและอาชญากรรม และมีความพร้อมในการพัฒนาเครือข่าย 

ต�ารวจมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และยตุธิรรมชมุชนในพืน้ที ่ เป็นศนูย์ประสานงานทีมี่ความชดัเจนในการวางระบบ 

การท�างานร่วมกนัระหว่างเครอืข่ายต�ารวจมหาวทิยาลัย เจ้าหน้าทีต่�ารวจ ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดั ยตุธิรรมชุมชน 

ผู้น�าชุมชนในพืน้ที ่และได้น�ากลไกการฟ้องคดแีบบกลุ่มมาใช้จัดการกรณพีพิาทระหว่างบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ 

และประชาชนชุมชนเมืองเอก จากกรณีที่บริษัทพัฒนาสินทรัพย์น�าที่ดินส่วนกลางมาประกาศขาย 

ผลการด�าเนินการน�าไปสู่การเจรจาและส่งมอบที่ดินคืนให้กับชุมชนได้ส�าเร็จในรูปแบบของการยกที่ดินให้ 

เป็นสาธารณประโยชน์ ซ่ึงการขับเคล่ือนศูนย์ประสานงานฯ ภาคกลาง ได้รบัเกยีรตจิาก นายสมพงษ์  ศรอีนนัท์ 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหลักหก เข้าร่วมการประชมุขบัเคลือ่นภารกจิศนูย์ประสานงานฯ



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 39

 ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ ภาคเหนือ

 โดยคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยศูนย์กลางทางวชิาการ 

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีประสบการณ์ทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

ของประชาชนในพื้นที่ และมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความขัดแย้งในพื้นท่ีต่าง ๆ สามารถพัฒนา 

และต่อยอดงานวจิยัไปสู่การขบัเคลือ่นนโยบายการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ปรองดองผ่านศนูย์ประสานงานฯ  

โดยได้น�ากรณศีกึษาการจดัท�าฝายมชีวีติ ซ่ึงเป็นโครงการบรหิารจดัการน�า้โดยชมุชนทีใ่ช้วสัดสุามารถรือ้ถอนง่าย  

มาด�าเนินการสร้างฝาย และการบริหารจัดการที่ดินท�ากินรุกล�้าเขตอุทยานในเขตพื้นที่ออบหลวง โดยใช ้

การก�าหนดพิกัดบนภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ป้องกันการบุกรุกที่ดินโดยสามารถใช้กลไกของชุมชนมาแก้ปัญหา

ได้ส�าเร็จ 

 นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้ทดลองใช้กลไกกรรมการกลาง โดยให้ 

ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะหน่วยงานกลาง ด�าเนินการจัดประชุมแก้ไขปัญหา 

การขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงให้กับสหกรณ์การประมงบางจะเกร็จจนประสบผลส�าเร็จ และ 

ใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์มาแปรรูปขยะเปลือกหอยแมลงภู ่ให้กลายเป็นปูนขาวจัดจ�าหน่ายเป็น 

วิสาหกิจชุมชนต่อไป
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รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒40

 ศนูย์ประสานงานการเสรมิสร้างความสามคัคปีรองดองและความสมานฉนัท์ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

 โดยคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัศูนย์กลางทางวชิาการ 

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มปีระสบการณ์ในการประสานเครอืข่ายมวลชนในเขตพ้ืนท่ี ประสานความร่วมมอื 

ระหว่างส�านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นและสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง 

ปัญหาความขัดแย้งให้กับนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความขัดแย้งในพ้ืนท่ี 

และวเิคราะห์ข้อเสนอแนวทางแก้ไขเบือ้งต้นให้กบัส่วนราชการ โดยปัญหาในพืน้ทีท่ีน่่าสนใจ อาท ิปัญหาชุมชน 

เผาถ่านก่อมลภาวะ โรงงานปล่อยมลพิษ ปัญหาการจัดการบ่อกลบฝังขยะ ปัญหาการเผาไร่อ้อย ปัญหา 

การเล่นมหรสพ (หมอล�า) ส่งเสียงดังในเวลากลางคืน ปัญหากังหันผลิตไฟฟ้าส่งเสียงดังกระทบต่อชุมชน 

ปัญหาการไล่รือ้ทีด่นิจากการก่อสร้างรถไฟรางคู ่ปัญหาล�าห้วยแห้งขอดต้องน�าววัทีเ่ลีย้งไปหาแหล่งน�า้นอกพ้ืนที ่

ส่งผลให้เกดิปัญหาจราจรตามมา ท้ังนี ้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้น�าเข้าสูก่ระบวนการจัดการความขดัแย้งในระดบัพืน้ที ่

โดยหน่วยงานส�านักงานยุติธรรมจังหวัด และน�าเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้งส่วนกลาง 

เพื่อน�าไปพิจารณาในเชิงนโยบายโดยส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติต่อไป



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 41

 ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ ภาคใต้ 

 โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความโดดเด่น 

ในแง่การเป็นมหาวทิยาลยัศนูย์กลางทางวชิาการในเขตพืน้ทีภ่าคใต้ มีประสบการณ์ประสานกบัเครอืข่ายมวลชน 

ที่ เคลื่อนไหวต่อกรณีโครงการพัฒนาภาครัฐที่ก ่อให ้เกิดปัญหาในพื้นที่  และมีผลงานทางวิชาการ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งจากปัญหาโครงการพัฒนาภาครัฐ มีการจัดเวทีชาวบ้าน 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มชาวบ้านผู ้คัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเรืออ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

ซึ่งอาจช่วยบรรเทาปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นหากมีความพยายามในการรื้อฟื้นโครงการที่มีปัญหาขัดแย้ง 

กับชุมชนในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะเข้าไปดูแลการแก้ปัญหาความขัดแย้งจากการก่อสร้าง 

โรงงานขยะในพื้นที่อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และปัญหาการวางแนวกันคลื่นป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
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รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒42

 โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับพื้นที่
 ปัจจบุนัสงัคมไทยก�าลงัเผชญิกบัปัญหาความขัดแย้งอันเกดิจากโครงสร้างทางสงัคมและความคิดทีแ่ตกต่างกัน 

ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ จึงด�าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย 

เสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับพื้นที่ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ให้เป็นที่แพร่หลายของภาคประชาชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และ 

เครอืข่ายประชาสงัคม เปิดเวททีางวิชาการในการเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์ความขดัแย้ง 

ด้านต่าง ๆ รวมถึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนจัดตั้งเครือข่าย 

ในการจัดการความขัดแย้งในระดับพื้นที่

 การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับพื้นที่ โดยส�านักงานคณะกรรมการ 

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับส�านักงานยุติธรรมจังหวัด ได้ด�าเนินการเปิดเวทีทางวิชาการและ 

เสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ ให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 

ของกระทรวงยติุธรรม งานบริการงานยตุธิรรม และการรบัฟังความคดิเหน็ของคนในชมุชน เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่ 

ร่วมเป็นเครือข่ายสมานฉันท์ มีการด�าเนินกิจกรรม ๔ ครั้ง ประกอบด้วย

 ครั้งที่ ๑ เครือข่ายสมานฉันท์ภาคกลาง 

  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั “ยตุธิรรมกนิได้” และ “ยตุธิรรมใส่ใจ Justice care” 

 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑๐๖ คน 



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 43



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒44

 ครั้งที่ ๒ เครือข่ายสมานฉันท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  การเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั”ยตุธิรรมใส่ใจ Justice Care” และส่งเสรมิการยอมรบั 

 คนดีกลับสู่สังคม ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านเจริญสุข 

 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๘๐ คน



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 45

 ครั้งที่ ๓ เครือข่ายสมานฉันท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนสันติสุขและการวิเคราะห์ความขัดแย้ง 

 อย่างเป็นระบบและฝึกปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดท่าคอยนาง ต�าบลสวาย 

 อ�าเภอปรางค์กู ่จงัหวดัศรสีะเกษ ซ่ึงได้รบัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส 

 ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร ์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เข้าร่วมการขับเคลื่อนเครือข่ายสมานฉันท์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๕๐ คน



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒46

 ครั้งที่ ๔ เครือข่ายสมานฉันท์ภาคใต้

  การเสริมสร้างความรู้เกีย่วกับ “ยุตธิรรมกนิได้” และการบรหิารการพฒันาในบรบิทความสมานฉนัท์  

 ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ศูนย์ยะลา 

 ซึง่ได้รบัเกยีรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ อธกิารบดสีถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

 และผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู ้อ�านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๔๐ คน



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 47

 โครงการยุวชนสมานฉันท์
 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา 

เพือ่เป็นเครอืข่ายความร่วมมอืภาคเยาวชน ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมและด�าเนนิการเสรมิสร้างความสมานฉันท์ 

ตลอดจนเปิดเวทีให้เยาวชนสะท้อนแนวคิดและทัศนคติของเยาวชนต่อสภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคม 

แนวทางการแก้ปัญหาและการเสริมสร้างความสมานฉันท์โดยสันติวิธี

 ส�านกังานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาต ิจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละเสวนาแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาความขัดแย้งในแนวคิดและทัศนคติของเยาวชน จ�านวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง 

ดังต่อไปนี้

 ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยรังสิต

  เสริมสร้างกลไกการสร้างสันติวัฒนธรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากร 

 กระทรวงยุติธรรมที่ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงยุติธรรม และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นการขยายผลทางการศึกษาวิจัยด้านงานยุติธรรม และสร้างความเข้าใจ 

 ในกระบวนการยุติธรรม ผ ่านการเรียนรู ้ด ้วยการบรรยายและกิจกรรมยุติธรรมในยุค ๔.๐ 

 ทัง้น้ี มผีูเ้ข้ารับการอบรม จ�านวน ๗๐ คน ประกอบด้วยกจิกรรม ดงัต่อไปนี้



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒48

 ศึกษาภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  เรยีนรูร้ะบบแผนที ่(DSI Map) ซึง่เป็นเครือ่งมอือ�านวยความยตุธิรรมให้แก่ประชาชน รองรบัภารกจิ 

 ตรวจสอบการบกุรุกท่ีดินของรัฐโดยใช้ฐานข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายดาวเทยีม ภาพถ่ายทางอากาศ 

 และอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปยังโปรแกรมการตรวจสอบพื้นที่ 

 ศึกษาภารกิจการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

  เรยีนรูก้ารตรวจพสิจูน์ลายนิว้มือและอัตลักษณ์บุคคล จ�าแนกตามความแตกต่างระหว่างบคุคล 

 ซึง่มปีระโยชน์ในด้านการพิสจูน์ตวับคุคล การพสิจูน์อาชญากร การพสิจูน์ผูเ้สยีชวีติ การพสิจูน์บคุคลสญูหาย 

 นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การพิสูจน์ศพหรือชิ้นส่วนของศพและการเรียนรู้จากชุดโครงกระดูก



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 49

 ศึกษาภารกิจการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

  ท�ากิจกรรม “เกมการ์ดพลังสิทธิ” เรียนรู้สิทธิมนุษยชน ฝึกให้ผู้เล่นได้อภิปราย เสนอแนวคิด 

 และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒50



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 51

  รวมถงึเรียนรู้การคุ้มครองสทิธผ่ิานแอปพลเิคชนั RLPD Service และสือ่ประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบ  

 QR Code เพือ่ใช้เป็นช่องทางการตดิตามผลด�าเนนิการให้บรกิารประชาชน ในการช่วยเหลอืทางการเงนิ 

 แก่ผูเ้สยีหายและจ�าเลยในคดีอาญา โดยสามารถสืบค้นผ่านเลขบตัรประจ�าตวัประชาชน หรือเลขรบัค�าขอ 

 ซึ่งออกให้โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒52

 ศึกษาภารกิจการตรวจสอบและช่วยเหลือประชาชนกรณีหนี้นอกระบบ

  ด�าเนนิกจิกรรม “The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด” จ�าลองชวีติจรงิของผู้เป็นหนีน้อกระบบ  

 สอดแทรกเนื้อหาและให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ เช่น การท�าสัญญา 

 กู้ยืมเงิน การฝากขาย การเช่าซื้อ การคิดอัตราดอกเบี้ย การทวงถามหนี้ การวางแผนใช้จ่ายเงิน 

 การเรียนรู้หลักนิติธรรม และการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 53

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
โดย พันต�ารวจโท พงษ์ธร  ธัญญสิริ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒54

 ครั้งที่ 2 โรงแรม ทินิด ีโฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ต�าบลบางกะดี อ�าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี

  จัดกิจกรรมการเสวนาระดมความคิดร่วมกับสถาบันการศึกษา จ�านวน ๕ สถาบัน เพื่อพัฒนา 

 งานยุติธรรมในสังคม สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน ์

 ในการพฒันาบคุลากร ชมุชนและสงัคมร่วมกนั โดยด�าเนนิกจิกรรมระหว่างวนัที ่๑๕ – ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๒ 

 ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ต�าบลบางกะดี อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี

 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๕๐ คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย

 การเสวนายุวชนสมานฉันท์ หัวข้อ “บทบาทในการเสริมสร้างความสมานฉันท์”

          โดยมีผู้เสวนาประกอบด้วย

  ๑. พันต�ารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ

   รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

   เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

  ๒. พันต�ารวจตรี ชวนัสถ์  เจนการ

   อาจารย์สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ๓. ดร.สกลกฤษณ์  เอกจักรวาล

   อาจารย์คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  วิสุทธิศักดิ์

   คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ๕. อาจารย์ปริศนา  ค�าชาย

   ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ๖. อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์

   คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 55

 การแบ่งกลุม่ระดมความคิด หวัข้อ “แนวทางวธีิการขบัเคล่ือนงานยวุชนสมานฉนัท์ เพือ่การเสรมิสร้าง 

 ความสมานฉันท์ในพื้นที่” 

  เพือ่ให้เยาวชน นสิติ นกัศกึษาแลกเปลีย่นความความคดิเหน็ในการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ 

 ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยความปรองดอง 

 สมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชน 

 และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน�าเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มกิจกรรม
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รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒56

 การน�าเสนอ “แนวทางวิธกีารขบัเคล่ือนงานยวุชนสมานฉนัท์เพือ่การเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ในพืน้ที”่



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 57

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
โดย พันต�ารวจโท พงษ์ธร  ธัญญสิริ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ

รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒58



รายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 59

 ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีในพื้นที่ 

 จังหวดัชยัภมูใิห้ความรูก้บันกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏชยัภมูเิกีย่วกบัยวุชนสมานฉนัท์เพือ่ประชาชน 

 ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 โดยมีศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และรองศาสตราจารย ์

 ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมิู ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับ 

 การอบรม จ�านวน ๑๙๐ คน 
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 ครั้งที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
  อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทย 

 “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” เพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนนายต�ารวจ 

 จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเรียนรวมอาคาร ๕๑ ห้อง ๕๑๑๑ 

 โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ จงัหวดันครปฐม มผีูร่้วมกจิกรรม จ�านวน ๘๐ คน โดยมพีนัต�ารวจโท พงษ์ธร ธญัญสริิ 

 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับ 

 รองศาสตราจารย์ พันต�ารวจเอก โสรัตน์  กลับวิลา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ  

 เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้
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 “โครงการยุวชนสมานฉันท์” จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมและเยาวชนไทยให้มีความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความสมานฉันท์และกระบวนการสันติวิธี สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

ซึ่งผลจากการที่ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติได้ด�าเนินโครงการดังกล่าว 

ได้มีสถาบันอุดมศึกษาให้ความสนใจส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวชนสมานฉันท์ จ�านวน ๓๙๐ คน 

โดยแต่ละสถาบันได ้น�าความรู ้และประสบการณ์ที่ ได ้รับจากการเข ้าร ่วมโครงการไปประยุกต ์ใช  ้

สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในสถาบันและชุมชนโดยรอบต่อไป
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แผนงานที่ ๔
บริหารจัดการภายในส�านักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
 ภายในส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็น “ฅนสมานฉันท์” ด้วยการสร้างแนวคิดและการเสริมสร้าง 

ความสมานฉันท์ในสงัคมไทย โดยการเสริมสร้างองค์ความรู ้ทกัษะการปฏบิตังิาน ตลอดจนกจิกรรมการปลกูฝัง 

ความสามคัคใีห้กบัเดก็ในระดบัปฐมวยั ณ โรงเรียนนครนนท์วทิยา ๒ วดัทนิกรนมิติ จงัหวดันนทบรุ ีจ�านวน ๑๓๐ คน 

ภายใต้นโยบายของกระทรวงยตุธิรรมในการด�าเนนิโครงการ “โรงเรยีนยตุธิรรมอปุถมัภ์” ภายใต้กรอบแนวคดิ 

“หนูน้อยสมานฉนัท์” ผ่านทางสือ่นทิาน “นกแก้วนกกา” เพือ่สร้างความสามคัค ีและผลเสยีเมือ่เกดิความขดัแย้ง 

โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนจะเป็นรากฐานที่ส�าคัญ 

ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปลูกฝังวัฒนธรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีให้แก่สังคมต่อไป

ในอนาคต 
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กิจกรรมให้ความรู้ ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒
วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี
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ภาคผนวก
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ส�านักงานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์แห่งชาติ
ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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