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นายมาโนช  โพธิเ์นยีม

หวัหนา้ กลุม่งานศนูยด์ ารงธรรม /กลุม่งานการทวงถามหนี้

ส านกัการสอบสวนและนติกิาร กรมการกครอง

ประวตักิารศกึษา
- ป.ตร ีศลิปะศาสตรบ์ณัฑติ (สาขารฐัศาสตร)์ ม.รามค าแหง

- ป.โท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (สาขารฐัศาสตร)์ ม.รามค าแหง

- ป. ตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ ม.ราชภฏัก าแพงเพชร

- หลกัสตูรประกาศนยีบตัแินวคดิพืน้ฐานการจดัการความขดัแยง้

ดว้ยสนัตวิธิ ีรุน่ที ่3 ส านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล ของสถาบนัพระปกเกลา้ 

ประวตักิารท างาน
- ปลดัอ าเภอคลองลาน/ปลดัอ าเภอโกสมัพนีคร จงัหวดัก าแพงเพชร

- นติกิรช านาญการ ทีท่ าการปกครองจงัหวดัแพร ่และ สว่นงานนติกิาร 
ส านกัการสอบสวนและนติกิาร

- ปลดั อาวโุส  อ.พรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร



การแกไ้ขความขดัแยง้ / 
การระงบัขอ้พพิาท



ความขดัแยง้เป็นเรือ่งธรรมดา



สาเหตขุองความขดัแยง้ มาจากสภาวะเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีหรอืทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

ความขดัแยง้ (Conflict)
ความขดัแยง้ หมายถงึ เหตกุารณท์ีป่รากฏขึน้เมือ่ 

เมือ่บคุคลหรอืคนในสงัคมมคีวามเห็นไมส่อดคลอ้งกนั 
เป็นปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้เป็นปกตวิสิยัของมนษุยม์า
ต ัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั เป็นเหตกุารณธ์รรมดาที่
เกดิขึน้ในสงัคมทีม่กีารอยูร่ว่มกนัหรอืท างานรว่มกนั

ระดบัความรนุแรงก็ขึน้อยูก่บัความซบัซอ้นของ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะกรณี คนโดยท ัว่ไปมกันกึถงึ
ความขดัแยง้ในเชงิท าลาย แตเ่ป็นทีย่อมรบักนัวา่ หาก
ความขดัแยง้เกดิขึน้ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ ความขดัแยง้
น ัน้ จะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีส่รา้งสรรค์



ความขดัแยง้ (Conflict)
ขอ้พพิาท (Dispute)

ความขดัแยง้ บางชนดิทีเ่กดิขึน้แลว้ หาทาง
ออกไมไ่ดก้ลายเป็นขอ้พพิาท หรอือาจเป็นขอ้
พพิาททีน่ าไปสูค่วามขดัแยง้

ความขดัแยง้

ขอ้พพิาท

ภาพความขัดแย้ง.pptx
ภาพความขัดแย้ง.pptx


การแกไ้ขความขดัแยง้

เมือ่เกดิความขดัแยง้ หรอืขอ้พพิาท ยอ่มสง่ผล

กระทบตอ่ ท ัง้คูก่รณี และสงัคม ผูป้กครอง หรอืหวัหนา้

ชุมชน ดงัน ัน้ ทกุฝ่ายตอ้งหาทางแกไ้ข เพือ่ใหค้วาม

สงบเรยีบรอ้ย สามคัคกีลบัคนืมา 

วธิที ีด่ที ีส่ดุ คอื คูก่รณีเจรจารอมชอมกนัเองกอ่น 

หากเจรจาไมไ่ดผ้ล ก็ตอ้งใหม้บีคุคลทีส่ามมาไกล่

เกลีย่หรอืชว่ยในการเจรจาประนปีระนอมกนั



รปูแบบการระงบัขอ้พพิาท/ขอ้ขดัแยง้
อยา่งสนัตวิธิ ี

(1) การเจรจาตอ่รอง (Negotiation)
(2) การไกลเ่กลีย่ประนอมขอ้พพิาท (Conciliation 
or Mediation)
(3) การอนญุาโตตลุาการ (Arbitration)
(4) การพจิารณาคดขีองศาล (Litigation)

การ
เจรจา

การไกล่
เกลีย่

อนญุาโต

ตลุาการ

ศาล

ยตุธิรรม
ความขดัแยง้

ยตุปิญัหา มคีวามพอใจท ัง้สอง
ฝ่าย “ชนะ – ชนะ”

ยตุ ิ
เฉพาะเร ือ่ง

มแีพม้ชีนะ



เป้าประสงคก์ารไกลเ่กลีย่และประนอมขอ้พพิาท 

1. เพือ่ลดปญัหาความขดัแยง้หรอืขอ้พพิาทของประชาชนหรอื

สงัคม

2. เพือ่ใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคม 

3. เพือ่ใหส้งัคมเกดิความสงบสนัตสิขุ และสมานฉนัท์

4. เพือ่ลดคดขี ึน้สูศ่าล (คดลีน้ศาล คนลน้คกุ)

5. เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการยตุธิรรม

6. เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดง้า่ย สะดวก

รวดเร็ว และท ัว่ถงึ ประหยดัเวลา ประหยดัคา่ใชจ้า่ย

7. เป็นการไปชว่ยใหคู้ค่วามท าการเจรจาตอ่รองงา่ยเขา้ และท า

ความสะดวกใหแ้กก่ารตดิตอ่เจรจาระหวา่งคูค่วาม สรา้งบรรยากาศ

แหง่ความเป็นมติรในการเจรจาจนกระท ัง่คูค่วามสามารถบรรลุ

ขอ้ตกลงรว่มกนัได ้หรอืมองเห็นทางออกของปญัหา



หมายถงึ  การยตุหิรอืระงบัขอ้พพิาท
ทีม่บีคุคลทีส่ามเขา้มาชว่ยเหลอืแกไ้ข
ปญัหาระหวา่งคูก่รณีใหคู้ก่รณีเจรจา
ตอ่รองไดส้ าเร็จดว้ยความสมคัรใจ

กลไกการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท



ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูท้ าหนา้ทีไ่กลเ่กลีย่

1. การฟงั

2. การต ัง้ค าถาม

3. การสงัเกต

4. การใหข้อ้มลูป้อนกลบั

5. ภาษากาย



ฟังอยา่งอยา่งตัง้ใจท าอยา่งไร

http://www.markmatcho.net/spots_files/page3-1050-thumb.jpg
http://www.markmatcho.net/spots_files/page3-1050-thumb.jpg


การฟังอยา่งตัง้ใจเป็น

อยา่งไร

http://www.sia-hq.com/custom/articlepics/listening.jpg
http://www.sia-hq.com/custom/articlepics/listening.jpg
http://www.whiteseis.com/Images/Question.gif
http://www.whiteseis.com/Images/Question.gif


1. ไมพ่ดูขณะฟงั

2. สบตา

3. พยกัหนา้ , สง่เสยีง  เออ! ออ!

4. PARAPHRASING (Substance + 
Feeling) การกลา่วทวน (เนือ้หาและ
ความรูส้กึ)

5. ถามค าถาม / ตอบค าถาม
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ศิลปะในการประนอมข้อพพิาท
- ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องมีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์ ในเร่ืองที่จะประนอม ต้องศึกษาในเร่ืองน้ัน มา
ก่อนบ้าง 

- และที่ส าคัญต้องมีศิลปะ ในการพูด ในการเจรจา
จงูใจให้คู่พพิาทได้เกิดความเข้าใจกันซ่ึงกันและกันและเห็นพ้อง
ที่จะท าการตกลงประนีประนอมโดยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผัน
ให้แก่กนั 

- ศิลปะในการประนอมดังกล่าวน้ีเป็นเร่ืองของ
จติวิทยา บางคร้ังกเ็ป็นเร่ืองของบารมีหรือตะบะ
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ศิลปะในการประนอม (ต่อ)

คณะผู้ไกล่เกลีย่ ต้องค านึงระมัดระวงั ในเร่ืองต่อไปน้ี
๑. การแสดงทัศนคติและการปฏิบัติตัวของผู้ไกล่เกลี่ยต้อง

เป็นทีน่่าเลือ่มใสศรัทธาของคู่พพิาท
มิฉะน้ันการเจรจาก็จะไม่บรรลุผล คู่พิพาทจะขาดความ

ไว้วางใจ ไม่ยอมปฏิบัติตามค าแนะน า ไม่บรรลผุล 
ท า ตั ว ใ ห้ เ ป็นที่ เ ลื่ อม ใสศ รัทธา  คื อ  ต้ องมี คว าม รู้ 

ความสามารถ มีความเป็นผู้ น า มีความประพฤติดี อยู่ ในศีลธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่ท าตัวเหลาะแหละ อุปนิสัยสุขุม 
เยือกเย็นหนักแน่น มั่นคง 
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ศิลปะในการประนอม (ต่อ)

- ต้องรู้หลักเจรจา คือ ต้องมีปิยะวาจา วาจาสุภาพ อ่อนหวาน 
ค าพูดมีเหตุผล  มีหลักฐานอ้างอิงหรือมีหลักวิชา มีประโยชน์ ประกอบ
ไปด้วยความยติุธรรม มีความเป็นกลางและไม่ล าเอียง ไม่ถอืพวก/ข้างไม่
มีผลประโยชน์เกีย่วข้องในเรืองที่เจรจา -
บุคลกิภาพดี ท่าทางดี การแต่งการดี สะอาด สุภาพ เรียบร้อย - มี
ความอดทน อดกลัน้ -
ปราศจากอคติ ๔ คือ ไม่ล าเอียงเพราะความรัก ความโกรธ ความหลง 
ความกลัว 
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ศิลปะในการประนอม (ต่อ)

๒. การรับฟังปัญหาข้อพพิาท สาเหตุข้อเรียกร้องและข้อโต้แย้ง
ด้วยความต้ังใจ อดทนและเป็นกลาง

- ต้ังใจฟัง สบตาผู้พูด (ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ) 
- ไม่ขัดจังหวะ ไม่แซว ท าให้ผู้พูดม่ันใจว่าส่ิงทีเ่ขาน าเสนอได้รับการพจิารณา

- ไม่ให้ใครเข้าออกในห้องไกล่เกลี่ย ไม่เอางานมาท า/ไม่เอางานมาส่ังหรือ
เซ็นช่ือ 

- ไม่โทรศัพท์ ไม่รับโทรศัพท์ (ปิดโทรศัพท์ได้ยิง่ดี)
- จดบันทึกย่อข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่คู่พิพาทช้ีแจง จะได้ไม่ย้อนมาถาม

ซ ้าอีก
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ศิลปะในการประนอม (ต่อ)

๓. ก าหนดประเดน็ข้อพพิาทให้สอดคล้องกบัหลกั
กฎหมายและความยติุธรรม

- สอบถามจากตัวผู้ ร้องว่า มาร้องน้ันต้องการอะไรเป็น
หลัก สอบถามความต้องการสูงสุด ความต้องการรองลงมา ความ
ต้องการต ่าสุด 

- ตรวจสอบจากพยานเอการ พยานบุคคล พยานวัตถุ 
-น าเอาความขัดแย้งที่ไม่รับกันมาก าหนดเป็นประเด็นข้อ

พพิาท
- ก าหนดความเสียหายตามความเป็นจริง มีหลักฐาน

อ้างอิงได้ คดิค านวณให้คู่กรณดูี ต้องอธิบายให้เข้าใจได้
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ศิลปะในการประนอม (ต่อ)

๔. รับฟังและแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลกัฐานต่างๆ
เพิม่เติมก่อนจะสรุปข้อคดิเห็นเกีย่วกบัความรับผิดของคู่พพิาท 
ก่อนการเจรจาต่อรองและก่อนให้ค าแนะน า ในการประนอมข้อ
พพิาท

- ตรวจสอบจากพยานหลกัฐาน พยานวัตถุ แล้วค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลเพิม่เติมบ้าง อย่าเช่ือข้อกล่าวหาทนัท ีหากยังไม่ได้รับฟัง
ค าช้ีแจงจากอีกฝ่าย

- ตรวจสอบกรณีเทียบเคียงบ้าง  ตรวจสอบจากค า
พพิากษาศาลบ้าง ศึกษาจากจารีตประเพณแีห่งท้องถิน่บ้าง
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ศิลปะในการประนอม (ต่อ)

๕. ใช้ยทุธวิธีการประนอมให้เหมาะสมกบับุคคล
ปัญหา สถานที ่และเวลา (แนะน าให้อ่านหนังสือ ซุนวู หรือสามก๊ก 
เพือ่จะได้รู้จักคนดีขึ้น)

- ใช้ศิลปะการพูดให้ทุกฝ่ายรับในการประนอม
- ใช้ศิลปะในการก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหา 

เช่น มาตรการทางกฎหมาย นิติศาสตร์ มาตรการทางปกครอง 
ทางรัฐศาสตร์  มาตรการทางสังคม 

- ก าหนดความต้องการสูงสุด และ ต ่าสุด 
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ศิลปะในการประนอม (ต่อ)
๖. ให้ค าแนะน า ให้เวลา ให้โอกาสแก่คู่พพิาท ที่จะทบทวน 

ข้อคิดเห็นเพื่อประนีประนอมยอมความได้อีก หากไม่สามารถ
ตกลงกนัได้ในคร้ังแรก

๗. ข้อควรระวังในการประนอมข้อพพิาท
- ผู้มีอ านาจประนอมข้อพพิาท ใครเป็นผู้ เสียหายใน

เร่ืองในที่ประนอม ใครเป็นคู่กรณี คู่พิพาทมีความสามารถตาม
กฎหมายที่ จ ะท า นิติ กรรมไ ด้ห รือไ ม่  เ น่ื อ งจาก สัญญา
ประนีประนอมเป็นนิติกรรม

- หลกัฐานการมอบอ านาจกรณมีีการมอบอ านาจ
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การรับฟังข้อเท็จจริง
• ห้องไกล่เกลีย่

- ควรแยกเป็นสัดส่วน มิดชิดไม่โล่งแจ้ง ผู้คนไม่
พลกุพล่าน เพราะไม่มีใครอยากให้คนอื่นรู้เห็นว่า ตนเองมีคดี
ความ มีเร่ืองมีราว

- ไม่มีคนเดนิเข้า-ออก รบกวนการเจรจา หรือ ท าให้
เสียสมาธิ

- มีป้ายปิดหน้าห้องว่า ก าลังประนอมข้อพพิาท 
ห้ามรบกวน

- มีแสงสว่างเพยีงพอ อณุหภูมิพอเหมาะ  



การฝ่าทางตนั เมือ่การไกลเ่กลีย่มปีญัหา

• พกัการประชุมสกัครู่

• แจง้วา่เคยมกีรณีอยา่ง
นีท้ ีต่กลงกนัได ้(เลา่)

• เอาใจเขา มาใสใ่จเรา 

• ถามคูพ่พิาท วา่อะไร
คอืสาเหตทุีท่ าใหถ้งึ
ทางตนั

• ถามคูพ่พิาทวา่ กงัวล
เร ือ่งอะไร ถงึไมห่าทาง

• หยดุเจรจาประเด็นทีย่งั
หาทางออกไมไ่ด้

• พดูเนน้ย า้ประเด็นทีต่ก
ลงกนัได ้ชมคูพ่พิาท

• ถามคูพ่พิาทวา่อยาก
ไดอ้ะไรมากทีส่ดุในการ
ไกลเ่กลีย่คร ัง้นี ้ ชว่ย
คูพ่พิาทคน้หาทางออก
หลาย ๆ ทาง

• อธบิายใหคู้พ่พิาทฟงั
วา่ ถา้ตกลงกนัไมไ่ด ้
แลว้น าคดไีปฟ้องตอ่
ศาล จะตอ้งเสยี ท ัง้
คา่ใชจ้า่ย เวลา 
ความสมัพนัธ ์ฯลฯ

• เลือ่นการประชุม
ออกไป เพือ่ใหก้ลบัไป
คดิทบทวน 



นานาทศันะในการไกลเ่กลีย่

• ขอเพยีงค าขอโทษที่
ออกจากใจจรงิ

• สิง่ทีซ่อ่นอยูเ่บ ือ้งหลงั

• การมองไปทีป่ระโยชน์
หรอืคณุคา่ทีส่งูกวา่ เชน่
กรณีพีน่อ้ง ขอใหเ้ห็นแกพ่อ่ แม ่ 
ทีแ่กช่รา เจ็บป่วยอยู ่หรอื
ชือ่เสยีงวงศต์ระกลู กรณีเพือ่น
บา้น ขอใหเ้ห็นแกป่ระโยชนส์ขุ
สว่นรวม เคยใหค้วามเคารพนบั
ถอื บางกรณีขอใหพ้ระชว่ยไกล่
เกลีย่ “ขอบณิฑบาตเถอะโยม...”

• อารมณ์ กบัการ
ตดัสนิใจ  

• อ านาจกบัการตอ่รอง

• การคดิแบบชนะ-ชนะ     
๑) แยกคนออกจากปญัหา                          
๒) ระบวุาระและล าดบัล าดบั
ความส าคญัของปญัหา กอ่น-หลงั                   
๓) เสนอทางออกและตรวจทานวา่
ทางออกใดทีท่ ัง้สองฝ่ายยอมรบั         
๔) ควรพจิารณาทางเลอืกอืน่ ๆ 
ไมค่วรดว่นตดัสนิใจ

• ความยตุธิรรมใน
มมุมองทีแ่ตกตา่ง

• มองหา “โอกาส” ใน 
“วกิฤต”ิ

• ปฏบิตักิารจติวทิยาใน
การไกลเ่กลีย่



การอ านวยความเป็นธรรมในสงัคม
ของฝ่ายปกครอง (ระดบัหมูบ่า้น)



ขอ้ดีของ กม. รูปแบบใหม่

เป็นองคก์ร

ท่ีมุ่งส่งเสริมวิถี

ชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย

+

การมีส่วนร่วม

ในทุ

กระบวนการ

เป็นองคก์รท่ีมี

ความหลากหลาย 

เปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วน

เขา้มามีส่วนร่วม

(ไม่เนน้เฉพาะ

ของหน่วยงานใด

หน่วยงานหน่ึง)

เป็นองคก์รตาม

โครงสรา้ง

การบริหารการ

ปกครองทอ้งท่ี

(รากฐานของ

แผ่นดิน)

เป็นองคก์ร

ท่ีสามารถ

บรูณาการงาน

ทุกดา้นของทุก

ภาคส่วนไม่เนน้

เฉพาะดา้นใด

ดา้นหน่ึง

   

1. คณะท างาน
ดา้นอ านวยการ

2. ดา้นการปกครองและ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

3. ดา้น
แผนพฒันา
หมูบ่า้น

4. ดา้น
สง่เสรมิ
เศรษฐกจิ

5. ดา้นสงัคม 
สิง่แวดลอ้ม

และสาธารณสขุ  

6. ดา้น
การศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

7. ดา้นอืน่ ๆ

ผูใ้หญบ่า้น
ประธาน กม.

ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น เป็นหวัหนา้

*ท ัง้นี ้ในคณะท างานแตล่ะดา้นจะตอ้งมสีมาชกิ ที่
เป็น กม. และราษฎรรวมกนัแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 คน  



หนา้ทีข่องคณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.) 

มาตรา 28 ตรี

อ านาจ

หนา้ที่

ของ กม.

1. 

ชว่ยเหลอื

แนะน า ให้

ค าปรกึษา 2. ปฏบิตั ิ

ตาม

ระเบยีบ

กฎหมาย

3. ท างาน

ตามที่

นายอ าเภอ

มอบหมาย4. ท างาน

ตามที่

ผูใ้หญบ่า้น

รอ้งขอ

5. บรูณา

การจดัท า

แผนพฒันา

หมูบ่า้น

6.บรหิาร

จดัการ

กจิกรรม

ในหมูบ่า้น

รว่มกบั 

ทกุภาคสว่น



1. ดา้นการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ยในหมูบ่า้นตาม

อ านาจหนา้ทีข่องผูใ้หญบ่า้น
ม ีกม.ดา้นปกครองฯรบัผดิชอบ

2. ดา้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้
โดยการไกลเ่กลีย่และประนอมขอ้พพิาท

(ทางแพง่และทางอาญา) 
เพือ่ใหเ้กดิความสมานฉนัท์

ม ีกม.ดา้นปกครองฯรบัผดิชอบ

5. ดา้นการใหบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารแกป่ระชาชน

ม ีกม.ดา้นอ านวยการฯรบัผดิชอบ

ศูนย์ด ำรงธรรมหมูบ่ำ้น 
โดยใหค้ณะกรรมกำรหมูบ่ำ้น ด ำเนินกำร ซึง่มภีำรกจิ 5 ดำ้น

4. ดา้นการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข/์
รอ้งเรยีน และแจง้เบาะแส
การกระท าผดิกฎหมาย

ม ีกม.ดา้นปกครองฯรบัผดิชอบ

ศนูยอ์ านวยความเป็นธรรมหมูบ่า้น มกีารจดัต ัง้เมือ่ ปี พ.ศ. 2556

3. ดา้นการแกไ้ขปญัหา
ความเดอืดรอ้น
ของประชาชน

ม ีกม.ดา้นทีเ่ก ีย่วขอ้งรบัผดิชอบ



ปรบัเปลีย่นศนูยอ์ านวยความเป็นธรรม
หมูบ่า้น เป็น “ศนูยด์ ารงธรรมหมูบ่า้น” 
ตามหนังสอื ปค. ที ่มท 0307.2/ว 16684
ลว. 24 ตลุาคม 2557

ปค. ไดใ้ชก้ลยทุธใ์นการท างานตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

โดยใชอ้งคก์รในระดบัพืน้ทีค่อื จงัหวดั อ าเภอ ต าบล และ

หมูบ่า้น ในการขบัเคลือ่นภารกจิของรฐัและนโยบายของ

รฐับาล พรอ้มท ัง้บรูณาการกบัทกุภาคสว่นโดยการน า

ปญัหาความตอ้งการของพืน้ทีจ่ากแผนพฒันาหมูบ่า้น 

แผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แผนพฒันา

จงัหวดั และแผนพฒันากลุม่จงัหวดั เพือ่ใหก้ารดแูล

ประชาชนตลอดชว่งชวีติน ัน้ก็คอืการอ านวยความเป็น

ธรรมใหแ้กป่ระชาชน หรอื การบ าบดัทกุข ์บ ารงุสขุใหแ้ก่

ประชาชนในระดบัหมูบ่า้น

ศนูยอ์ านวยความเป็นธรรมหมูบ่า้น มกีารจดัต ัง้เมือ่ ปี พ.ศ. 2556



การประนปีระนอม

ขอ้พพิาทของ กม.



ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการปฏบิตังิานประนปีระนอมขอ้พพิาท

ของคณะกรรมการหมูบ่า้น พ.ศ. 2530

การประนปีระนอมขอ้พพิาทของคณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.)

1. เกดิกรณีพพิาท ลกัษณะของขอ้พพิาทตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด

2. คูก่รณีแจง้ใหผู้ใ้หญบ่า้นทราบ คูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่หรอืทัง้

สองฝ่ายประสงคจ์ะใหข้อ้พพิาทนัน้ยตุลิงในระดบัหมูบ่า้น ใหแ้จง้  

ใหผู้ใ้หญบ่า้นทราบ

3. ผูใ้หญบ่า้นแจง้ใหคู้ก่รณีทราบเพือ่มาตกลงท าบนัทกึ 

ท าบนัทกึยนิยอมให ้กม. ประนปีระนอมขอ้พพิาทตามแบบบนัทกึ   

ทีก่ าหนด



หลกัเกณฑก์ารประนปีระนอมขอ้พพิาท 

ตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยฯ

1. ขอ้พพิาทที ่กม. จะประนปีระนอมได ้คอื

(1) ขอ้พพิาททางแพง่ (ทกุประเภท) –ไมจ่ ากดั   
ทนุทรพัย ์

(2) ขอ้พพิาททางอาญา (ทีเ่ป็นความผดิอนัยอม
ความได)้

2. คูก่รณีท ัง้สองฝ่ายตกลงให ้กม. ประนปีระนอม      
ขอ้พพิาท

3. ขอ้พพิาทดงักลา่ว

(1) เกดิขึน้ในหมูบ่า้น หรอื

(2) คูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มภีมูลิ าเนาในหมูบ่า้น



เมือ่มขีอ้พพิาทเกดิขึน้ และคูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ความประสงคใ์ห ้
คณะกรรมการหมูบ่า้นประนปีระนอมขอ้พพิาท

ไมย่นิยอม

ยนิยอม

แจง้ผูร้อ้งทราบ

- คณะกรรมการหมูบ่า้น สอบถามรายละเอยีด
- บนัทกึรายละเอยีดขอ้พพิาท

- จัดท าสญัญาประนปีระนอม จ านวน 4 ฉบบั

- การอา่นขอ้ความทีบ่นัทกึไวใ้หคู้ก่รณีฟัง

- ลงลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน

ผลการไกลเ่กลีย่
ตกลงไมไ่ด ้

- จ าหน่ายขอ้พพิาท
ตกลงได ้

โครงสรา้งการประนปีระนอมขอ้พพิาทของคณะกรรมการหมูบ่า้นฯ

คูก่รณีแจง้ความประสงคต์อ่ผูใ้หญบ่า้น

- ท าการบนัทกึการยนิยอมไวใ้นสารบบ
- ผญบ. แจง้คณะกรรมการหมูบ่า้น ด าเนนิการ

ผูใ้หญบ่า้นพจิารณาวา่เป็นไปตามเงือ่นไขหรอืไม่

- การแจง้สิน้ผลไป
- แจง้ผูร้อ้งทราบ

ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข

เป็นไปตามเงือ่นไข

แจง้คูก่รณีอกีฝ่ายทราบ



1.1 ผูร้อ้งเรยีน แจง้ตอ่ผูใ้หญบ่า้น 

ข ัน้ตอนการไกลเ่กลีย่ตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการปฏบิตังิาน
ประนปีระนอมขอ้พพิาทของคณะกรรมการหมูบ่า้น พ.ศ. 2530

1.2 ผูใ้หญบ่า้น พจิารณาวา่เป็นไปตามเงือ่นไขหรอืไม่ ถา้ไม่
เป็นไปตามเงือ่นไขใหย้ตุเิรือ่ง จ าหน่ายขอ้พพิาทและแจง้ใหผู้ ้
รอ้งทราบ

1.3 ถา้ผูถ้กูรอ้งไมป่ระสงคจ์ะเขา้สูก่ระบวนการประนปีระนอม
ขอ้พพิาท– จ าหน่ายขอ้พพิาท – แจง้ผูร้อ้งทราบ

1.4 ถา้ผูถ้กูรอ้งประสงคจ์ะใหข้อ้พพิาทยตุลิงในระดบัหมูบ่า้น 
เชญิคูก่รณีมาตกลงบนัทกึยนิยอมใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้นท า 
การประนปีระนอมขอ้พพิาท



ข ัน้ตอนการไกลเ่กลีย่ตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการปฏบิตังิาน
ประนปีระนอมขอ้พพิาทของคณะกรรมการหมูบ่า้น พ.ศ. 2530

1.6 ในระหวา่ง การประนปีระนอมขอ้พพิาท หากคูพ่พิาท   
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมส่มัครใจทีจ่ะใหม้กีารประนปีระนอมขอ้
พพิาทตอ่ไป ก็สามารถบอกเลกิการประนปีระนอมขอ้พพิาทนัน้ 
- ยตุเิรือ่ง/จ าหน่ายขอ้พพิาท

1.7 หากคูก่รณีตกลงกนัได ้ใหท้ าสญัญาประนปีระนอมจ านวน 
4 ฉบบัและใหคู้พ่พิาท รวมทัง้คณะกรรมการหมูบ่า้นผูท้ าหนา้ที่
ประนปีระนอมขอ้พพิาทลงลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน

1.5 ผูใ้หญบ่า้น นัดหมายคณะกรรมการหมูบ่า้น 2 คนมาท า
การประนปีระนอมขอ้พพิาท



“...กฎหมายมใิชต่วัความยตุธิรรม หากเป็นแตเ่พยีงบทบญัญตัิ

หรอืปจัจยัทีต่ราไวเ้พือ่รกัษาความยตุธิรรม 

ผูใ้ดก็ตามแมไ้มรู่ก้ฎหมายแตถ่า้ประพฤตปิฏบิตัดิว้ยความสจุรติแลว้

ควรจะไดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเต็มที ่

ตรงกนัขา้มคนทีรู่ก้ฎหมาย

แตใ่ชก้ฎหมายไปในทางทจุรติควรตอ้งถอืวา่ ทจุรติ...”

-------------------------------------------------------------------------------

พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานประกาศนยีบตัรแกผู่ส้อบไดเ้ป็นเนตบิณัฑติ 

เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2522

พระบรมราโชวาท
เกีย่วกบัความเป็นธรรม 




