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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการสงเสริมความสมานฉันทและปองกันความขัดแยงที่จะนําไปสูความรุนแรง 
ตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความ
สมานฉันทแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การเสริมสรางความสมานฉันท”  หมายความวา  การดําเนินการใด  ๆ  ที่นําไปสูการปองกัน

แกไขและจัดการกับปญหาขอพิพาทและความขัดแยงในดานตาง  ๆ  ทั้งในระดับบุคคลและที่สืบเนื่อง
จากกฎหมายและนโยบายสาธารณะ  โดยรวมถึงการสงเสริมแนวทางในการปองกันแกไขและจัดการกับ
ปญหาขอพิพาทและความขัดแยงดวยสันติวิธีในรูปแบบตาง  ๆ  การสงเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก  และการสรางสันติวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนภายใตหลักการและแนวทางการมีสวนรวม  สันติวิธี  
และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
“กระบวนการยุติธรรมทางเลือก”  หมายความวา  กระบวนการจัดการกับปญหาขอพิพาทและ

ความขัดแยงที่อาศัยบุคคลผู เปนกลางมาชวยเหลือ  กํากับหรืออํานวยกระบวนการเพื่อใหคูพิพาท 
ไดเจรจาตกลงในปญหาที่เกิดข้ึนรวมกันแทนการฟองรองตอศาล   

“ยุติธรรมชุมชน”  หมายความวา  ยุทธศาสตรและยุทธวิธีสงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนให
ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมหรือเปนหุนสวนกับภาครัฐในการปองกันแกไขและจัดการ 
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กับปญหาขอพิพาทและความขัดแยง  เยียวยาความเสียหายใหกับผูไดรับผลกระทบและมีสวนรวมในการ
สรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในชุมชน 

“ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท”  หมายความวา  ปรัชญาในการอํานวยความยุติธรรมที่ตองการ
ใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากปญหาขอพิพาทและความขัดแยงไดมีสวนรวม 
ในการแสวงหาแนวทางเพื่อแกปญหารวมกัน  โดยทําใหผูเสียหายมีโอกาสไดรับการเยียวยา  และ
ผูกระทําผิดมีโอกาสแกไขความผิดพลาดที่ตนเองไดกระทํา  อันมีเปาหมายสุดทายไปสูการสราง 
ความสมานฉันทในสังคม 

“การสรางสันติวัฒนธรรม” หมายความวา  แบบแผน   ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธ 
ความรุนแรงทุกชนิด  โดยเนนความเอื้ออาทร  ความเสมอภาคเทาเทียมกัน  ความคิดเชิงบวก  การสาน
เสวนาหรือหันหนามาพูดคุยกัน   และตระหนักถึงคุณคาศักด์ิศรีความเปนมนุษย เพื่อให เกิด 
ความสมานฉันท 

ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท
แหงชาติ” เ รียกโดยยอวา   “คสส .” ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี   เปนประธานกรรมการ   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน   
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  เลขาธิการสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  นายกสภา
ทนายความ  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคน  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลที่มีบทบาทและมี
ความรูความเขาใจหลักการและแนวทางเกี่ยวกับการปองกันแกไขและจัดการกับปญหาความขัดแยง 
และขอพิพาทดวยสันติวิธี  การสรางความสมานฉันท  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  ความยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท  การประชาเสวนา  และธรรมาภิบาล  เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการ  เปนกรรมการและเลขานุการ  และเลขาธิการอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดตาม
ความจําเปน 

ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงวาระคราวละสี่ป   กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  หรือในกรณีที่มีการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  หากยังมิไดแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
จนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม  ทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวัน 

ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) นายกรัฐมนตรีใหออก 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  หากประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายและแนวทาง 

การเสริมสรางความสมานฉันท 
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการแกไขกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ  หรือมติ

คณะรัฐมนตรี  เพื่อใหเอื้อตอการเสริมสรางความสมานฉันท 
(๓) จัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี 
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(๔) ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  และงบประมาณเพื่อเสริมสราง
ความสมานฉันทอยางตอเนื่อง 

(๕) สงเสริมใหมีกระบวนการในการสรางสันติวัฒนธรรม  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ภายใตหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและการมีสวนรวมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม
ภายใตหลักยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย 

(๖) สงเสริมใหมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา  ประชาสัมพันธ  ฝกอบรม  และจัดกิจกรรม
ในระดับตาง ๆ  รวมทั้งดําเนินการโครงการนํารองหรือโครงการทดลองใด ๆ  ใหเปนไปตามนโยบาย
การเสริมสรางความสมานฉันท 

(๗) ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  ในการเสริมสรางความสมานฉันท  การมี 
สวนรวมของประชาชน  และการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

(๘) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานของสาํนักงาน   
(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๑๑) สรุปรายงานสถานการณและการดําเนินงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ 
หนึ่งคร้ัง 

(๑๒) ปฏิบั ติการเกี่ยวกับการเสริมสร างความสมานฉันท   ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ 
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๙ การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  ใหนําขอ  ๗  มาใชบังคับโดย
อนุโลม   

ขอ ๑๐ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติเปนหนวยงาน
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ใหสํานักงานมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแตงต้ังเลขาธิการจากขาราชการกระทรวงยุติธรรม 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
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(๑) รับผิดชอบในงานธุรการ  งานวิชาการ  งานการประชุม  งานประชาสัมพันธ  และงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน 

(๒) ติดตามสถานการณ  ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน 

(๓) ประสานงานกับองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๔) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๑๒ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย   เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน  

นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  ไปชวยปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสํานักงานได  โดยถือวาเปน
การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ  โดยจะใหไปชวยปฏิบัติงานเต็มเวลา  บางเวลาหรอืนอกเวลา
ก็ได 

ขอ ๑๓ ใหสํานักงานจัดหาพนักงานตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงาน 
ในสํานักงาน 

ขอ ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐ  เจาหนาที่ของรัฐและองคกรอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของใหความรวมมือ
และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงาน 

ขอ ๑๕ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ตามความ
จําเปน 

ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 


