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ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ซึ่งเป็นหน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	45	ที่บัญญัติว่า	ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 

วันสิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 โดยอย่างน้อย 

ให้คณะกรรมการสรุปปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ	รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

เป็นการทั่วไป	

	 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 

ได้แสดงผลส�าเร็จในการด�าเนินงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และส�านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ออกเป็น	9	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน	2)	การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	3)	การจัดท�า 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	4)	การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 

ในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	5)	การสร้าง

เสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน	6)	การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	 

7)	การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	8)	การบริหารจัดการและ 

การพฒันาองค์กร	และ	9)	บทวเิคราะห์รายงานการประเมนิผลภาคราชการแบบบรูณาการ	(Government	Evaluation	 
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	 	 	 หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 	 	 ที่รับเป็นค�าร้องก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	

ตารางที่ 7 	ผลการติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 090
	 	 	 สิทธิมนุษยชน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน	

ตารางที่ 8 	แผนการด�าเนินการการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 110
	 	 	 ประจ�าปี	2563

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ 1	 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล	  013
แผนภาพที่ 2	 โครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 041
แผนภาพที่ 3	 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลยุทธ์	 044
แผนภาพที่ 4	 ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ	แผนการปฏิรูปประเทศ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ		 047
	 	 	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	2563
	 	 	 ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

แผนภาพที่ 5	 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561-2563	ของส�านักงานคณะกรรมการ	 050
	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนภาพที่ 6	 ประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 058
แผนภาพที่ 7	 	จ�านวนและร้อยละของพื้นที่เกิดเหตุ	(ภูมิภาค)	ที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ	 059
	 	 	 เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหยิบยกเพื่อตรวจสอบในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

แผนภาพที่ 8 	จ�านวนและร้อยละของช่องทางการร้องเรียนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 060
แผนภาพที่ 9	 	จ�านวนและร้อยละของผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 061
แผนภาพที่ 10 	ผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563 062
แผนภาพที่ 11 	มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการ	 088
	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ	จ�าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน	

 
 



คือ	ความยิ่งใหญ่

คือ	การแผ่ไพศาลหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนไปทั่วทุกทิศ

คือ	ความมีคุณธรรม	ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็นจริยวัตร

อันดีงามของคนไทย

คือ	การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อเสริมสร้าง

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ

คือ	การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ	ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพ

ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค	และภราดรภาพ

อุณาโลม 

รัศมี

รูปทรง
ดอกบัว

รูปคนล้อม
เป็นวงกลม

รูปมือ

สีน�า้เงิน

คือ	สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ	ความมุ่งมั่น	อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน
คือ	ความสามัคคี	และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วน
	 ของสังคม	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ภาพเครื่องหมายราชการของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

06



	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาองค์กร	 โดยมุ่งหวังให้บุคลากรร่วมกัน 
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก�าหนด	ภายใต้แนวคิดการมีท�างานอย่างมีส่วนร่วม	บุคลากรของ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานได้ร่วมกันก�าหนดค่านิยมองค์กร	 
คอื	“RIGHTS”	เพือ่น�ามาเปน็กรอบแนวคิดในการปฏบิตังิานทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ	์อนัจะน�าไปสู่องค์กรทีเ่ป็นเลศิ	ซึง่ไดป้ระกาศใช้
ค่านิยมองค์กร	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2562	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ค่านิยมองค์กร 

Respect
การเคารพและให้เกียรติกัน	ยอมรับและ
เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์	ปฏิบัติต่อ
เพื่อนร่วมงาน	ประชาชนด้วยความเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม
กัน	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

R 

G

T

I

H

S

Impartiality
การปฏิ บัติ ง าน โดยยึ ดห ลักการ 
สิทธิมนุษยชน	 มีความยุติ ธรรม	
ปราศจากอคติและมีเหตุผล

Great Professional
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของ 
การปฏบิตังิาน	รอบรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชนและ
สหวทิยาการ	ปฏบิตังิานด้วยความเข้าใจและ
เข้าถงึสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน	ปัญหา
ความเดอืดร้อนและความรู้สกึของประชาชน
ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ได้รับผลกระทบ	มีทักษะ
ในการท�างาน	มีจิตบริการ	 กระตือรือร้น	
ตลอดจนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้	 พึงตระหนัก
ในหน้าที่และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม	
จริยธรรม	และจรรยา	มีความรับผิดชอบ	 
มคีวามกล้าหาญในการคดิ	แสดงความคดิเหน็	
ตัดสินใจ	ยึดมั่นและยืนหยัดในความถูกต้อง	
โดยไม่หวั่นเกรงต่อกระแสสังคม	และพร้อม 
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น

High Performance 
เ ป ็ น อ ง ค ์ ก ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง	
สร้างสรรค์นวัตกรรมการท�างาน	 เพื่อให้ 
เป็นองค์กรที่ทันสมัย	ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร	ประชาชนและประเทศ
ชาติ

Synergy  
มีความสามัคคี 	 ผสานความร ่วมมือ 
ในการท�างาน	 โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง	 ภายใต้
บรรยากาศแห่งความเข้าใจ	 ช่วยเหลือ
สนับสนุนการท�างานซึ่งกันและกัน	 เพื่อ 
มุ ่งไปสู ่ เป ้าหมายเดียวกัน	 สร ้างพลัง 
ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ในการส่งเสริม	 คุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 
ให ้ความส�าคัญกับการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์กร	และ
ภายนอกทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ	 เอกชน	
ประชาสังคมและชุมชน

Trust
เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและได้
รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน	ด้วยการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน	โปร่งใส	และ
ตรวจสอบได้

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07
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	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	 
ซึ่งมีภารกิจหลักที่ส�าคัญ	5	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านที่หนึ่ง	การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	ด้านที่สอง	 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	 ด้านที่สาม	 
การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ด้านท่ีสี่	การช้ีแจงและรายงานข้อเท็จจริง
ท่ีถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	และ
ด้านที่ห้า	การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้วางยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน	เน้นการด�าเนินงานที่ก่อให้
เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ	ประสานการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	 เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นส�าคัญ	ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานตามหน้าที่	 โดยยึดหลักการด�าเนินงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	หลักคุณธรรม	จริยธรรม	และให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

	 ตราบเท่าปัจจุบัน	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มุ ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน 
หรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีส�าคัญหลายกรณี	 
อาทิ	ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	และ
คูม่อืการจดัการเรยีนรูสิ้ทธิมนษุยชนศึกษาส�าหรับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วข้อง
กบัการยตุกิารต้ังครรภ์เพือ่ให้สอดคล้องกับหลกัสทิธมินุษยชน	ข้อเสนอแนะกรณปัีญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงาน 
ภาครัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน	ข้อเสนอแนะกรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ	กรณี
การด�าเนินโครงการของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ร่วมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	 เช่น	ความร่วมมือกับ	1)	สถาบันการศึกษาในภูมิภาคในรูปแบบของศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน	มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	โดยด�าเนินโครงการขับเคลื่อน 
ภารกจิด้านการส่งเสรมิการเคารพสิทธิมนษุยชนของศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสทิธมินษุยชนในภมูภิาค	ผ่านโครงการ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	 เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเท่าทันเร่ือง 
สทิธมินุษยชนโดยค�านงึถงึบรบิทของสงัคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ซ่ึงจะช่วยให้สังคมรู้จักเคารพสิทธิและหน้าที่	ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร	ลดข้อพิพาท	และข้อขัดแย้งต่าง	ๆ	 
ส่งผลต่อสังคมที่มีความปลอดภัย	และสงบสุข	และมีโครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 เพื่อจัดท�า	“คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน”	และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารวทิยากรกระบวนการ	(Training	of	Trainers)	ด้านสทิธมินุษยชนศกึษา	 
เพื่อมุ่งหวังให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศ	ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
สิทธิมนุษยชน	2)	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง	ๆ	ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาค
เอเชยี-แปซฟิิก	และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เพือ่รบัทราบพฒันาการด้านสทิธมินษุยชนทีส่�าคญัและแลกเปลีย่นประสบการณ์
และแนวทางการด�าเนินงานระหว่างกัน	การเข้าร่วมประชุมกับกลไกของสหประชาชาติเพื่อน�าเสนอการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 ผลกระทบจาก 

สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	การขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการโดยเฉพาะมิติ
ทางเพศสภาพ	รวมถึงประเด็นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และ	3)	การเตรียมการขอทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตใิห้กลบัคนืสูส่ถานะ	A	ต่อเครอืข่ายพนัธมติรระดบัโลกว่าด้วยสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	(GANHRI)	ซึง่มกี�าหนด
จะพิจารณาค�าขอทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทย	ในเดือนธันวาคม	2563

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้มกีารศกึษาและวเิคราะห์การจดัตัง้ส�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในส่วนภูมิภาค	และได้พิจารณาเลือกพื้นที่ภาคใต	้ณ	จังหวัดสงขลา	เป็นพื้นที่น�าร่อง	
เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีกรณีเรื่องร้องเรียนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง	 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	
ภาษา	ศาสนา	 เชื้อชาติและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	ซึ่งจะเป็นหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับ 
หลกัสทิธมินษุยชนสากล	โดยมเีป้าหมายทีส่�าคญั	อาท	ิการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถเข้าถงึและได้รบัการส่งเสรมิ 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง	 สะดวก	รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่	 เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การละเมดิสทิธิมนษุยชนในพืน้ทีไ่ด้รับการแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาทีก่�าหนดอย่างมีประสทิธิภาพ	โดยไม่ล่าช้า	และเพือ่ให้ 
มีการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

	 อนึ่ง	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีความท้าทาย 
ส�าคัญอันเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตมิคีวามห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ดงักล่าวเพราะจะส่งผลกระทบต่อสทิธแิละความเป็นอยู่ 
ของประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วง 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างมาก	โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ์	กสม.	 
เรื่อง	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	หลายฉบับ	อาท	ิเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้ง
องค์กรที่มีกลไกร่วมกันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค	และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งจ�าเป็น
ในการป้องกนัโรค	ให้การดแูลเยยีวยาเป็นพเิศษแก่ผูม้รีายได้น้อยและประชาชนกลุม่เปราะบาง	ซึง่หลายกรณ	ีรฐัได้ปรบัปรงุ
แนวทางหรือมาตรการการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะแล้ว	

	 อย่างไรก็ดี	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะบรรลุผลส�าเร็จเป็นผลดีแก่ประเทศชาต ิ
และประชาชนส่วนรวมไม่ได้	หากไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล	องค์กรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	 
ภาคประชาสังคม	และสถาบันการศึกษา	ปรากฏว่ารัฐบาลและองค์กรต่าง	ๆ	ดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน	สนับสนุนการท�างานเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	ทั้งที่เป็นรายกรณี
และในเชงิระบบ	ด้วยความจรงิใจและมุง่หวังผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง	ในโอกาสนี	้คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติจึงขอขอบคุณรัฐบาล	และองค์กรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องไว	้ณ	โอกาสนี้

นายวัส  ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กันยายน 2563
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นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสมณ์ พรหมรส
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวอารีวรรณ จตุทอง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3
(ประกาศแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)

010

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 011

นายบุญเกื้อ สมนึก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาส�านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
รองเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวชุลีพร เดชข�า
ที่ปรึกษาส�านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
รองเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายคมสรรค์ เมธีกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ที่มาของรายงานประจ�าปี

	 รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 จัดท�าขึ้นโดย
อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	45	 
ที่ก�าหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ส้ินปีงบประมาณ
ให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิจดัท�ารายงานประจ�าปี 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สรุปปัญหาอุปสรรค	และข้อเสนอแนะ 
ในการด�าเนินงานด้วย	และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น 
การทั่วไป	ส�าหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 
เป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน	ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2562- 
30	กันยายน	2563

2. ภาพรวมผลการด�าเนินงานของ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิเป็นไปตามหน้าท่ีและอ�านาจท่ีบัญญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	และ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 26	 และ	 27	
และแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	 2560-2565	 โดยในรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับน้ี 
จะแบ่งผลการด�าเนินงานออกเป็น	8	ด้าน	ประกอบด้วย
	 2.1	การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
	 	 การละเมิดสิทธิมนุษยชน	และเสนอแนะมาตรการ 
	 	 หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
	 	 สิทธิมนุษยชน
	 2.2	การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
	 	 ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
	 2.3	การเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิ 
	 	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 2.4	การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณี 
	 	 ที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน 
	 	 ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
	 2.5		การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง 
	 	 ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน
	 2.6	การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
	 2.7	การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้าน 
	 	 สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
	 2.8	การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาต	ิ 
มีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2563	จ�าแนก
ประเภทบุคลากร	ดังนี้แผนภาพที่ 1 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล

ที่มา:	ส�านักบริหารกลาง	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

ข้าราชการ พนักงานราชการ

56 คน 12 คน

รวมทั้งสิ้น 276 คน

150 คน 58 คน

พนักงาน
จ้างเหมาบริการ

ผูช้�านาญการประจ�า กสม.
เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
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 ภาพรวมด ้านงบประมาณ	 ป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	
2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวนท้ังสิน้	222.5423	ล้านบาท	 
โดย เพิ่ มขึ้ นจากป ี งบประมาณ	 พ .ศ . 	 2562	 จ� านวน	 
6.8202	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 3.16	 โดยได้รับจัดสรร 
งบประมาณใน	3	แผนงานหลัก	คือ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
แผนงานพ้ืนฐาน	และแผนงานบูรณาการ

3. ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ
 แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 มาตรา 247

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีการด�าเนินงานจ�าแนกตามหน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้

3.1 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

3.1.1	 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้อง
เรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น	465	 เรื่อง	ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	จ�านวน	
170	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	36.60	พื้นที่ที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด	
คือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	90	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	 
19.35	 โดยผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	จ�านวน	253	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	54.41

3.1.2	 ผลการพจิารณา/ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนจากรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ
ค�าร ้อง	 และจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	 จ�านวน	 387	 เร่ือง	 เป็นเร่ืองร้องเรียนที่รับ 
เป็นค�าร้อง	 โดยมีตัวอย่างผลการตรวจสอบและรายงานผล 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	10	กรณี	ดังนี	้
  กรณทีี	่1	สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย	กรณ ี
	 	 การเสียชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร 
	 	 จังหวัดนครนายก

  กรณีท่ี	 2	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	สิทธิและ 
	 	 เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	และสิทธิในทรัพย์สิน 
	 	 กรณีกล่าวอ้างว่า	 ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัว	 
	 	 ตรวจยึดทรัพย์สิน	 และตรวจเก็บตัวอย่างสาร 
	 	 พันธุกรรม	(DNA)	โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  กรณีที่ 	 3	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 กรณ ี
	 	 กล่าวอ้างว่า	หน่วยงานของรฐัน�าแบบจ�าลองส�าหรับ 
	 	 ประเมินค่าเสยีหายทางสิง่แวดล้อมบางประการหลงั 
	 	 การท�าลายป่าไม้	มาเป็นฐานในการฟ้องร้องด�าเนิน 
	 	 คดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายโดยไม่เป็นธรรม
  กรณี ท่ี	 4	 สิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน	 กรณี 
	 	 กล่าวอ้างว่า	 ประชาชนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
	 	 อาจได้รับผลกระทบไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการ 
	 	 พิจารณาการขอประทานบัตรท�าเหมืองแร่หิน 
	 	 อุตสาหกรรมชนิดหินปูน	 ( เพื่ออุตสาหกรรม 
	 	 ก่อสร้าง)	และการอนุญาตให้ท�าเหมืองแร่ดังกล่าว 
	 	 อาจท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละกระทบต่อพืน้ที่ 
	 	 อ่อนไหว
  กรณีที่	 5	สิทธิชุมชน	กรณีกล่าวอ้างว่า	การเสนอ 
	 	 กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ
	 	 กระทบต ่ อ สิ ท ธิ ชุ ม ชนท ้ อ ง ถิ่ น ดั้ ง เ ดิ ม และ 
	 	 กลุ่มชาติพันธุ์
  กรณีท่ี	6	สิทธิชุมชน	กรณีกล่าวอ้างว่า	 โครงการ 
	 	 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ริมทะเลอาจส่งผลกระทบ 
	 	 ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
  กรณีที่	7	สิทธิชุมชน	กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวน 
	 	 การรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 
	 	 ในโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน	จังหวัดเชียงใหม่
  กรณทีี	่8	สทิธชิมุชน	กรณกีล่าวอ้างว่าโรงงานน�า้มนั 
	 	 ปาล ์มปล ่อยน�้ า เสียก ่อให ้ เกิดผลกระทบต ่อ 
	 	 สิ่งแวดล้อมและชุมชน
  กรณีที่	 9	การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ 
	 	 ผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนการรบัเข้าท�างานกบับรษิทัเอกชน
  กรณีที่	 10	 สิทธิแรงงานอันเกี่ยวเนื่องกับความ 
	 	 เสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ	กรณีกล่าวอ้างว่า	 
	 	 ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รับความเป็นธรรม 
	 	 เกี่ยวกับสวัสดิการในการท�างาน



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 015

3.1.3	 การติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการ	 หรือ
แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
	 ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือ
ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ติดตามผลการด�าเนินการตาม 
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนและมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สรุปได้ดังนี้	
	 (1)	 มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	131	 เรื่อง	ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชน	 โดยเฉพาะการค�านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในโครงการการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน	 อาทิ	 กรณีกล่าว
อ้างว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอาจส่งผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน	กรณีนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบต่อประชาชน	และสทิธแิละเสรภีาพ
ส่วนบคุคล	อาท	ิกรณกีล่าวอ้างว่าถกูเจ้าหน้าทีท่หารควบคมุตวั	
ตรวจยึดทรัพย์สิน	และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	(DNA)	
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	 จากการติดตามผลการด�าเนินการพบว่ามาตรการ
หรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	จ�านวน	131	เรื่อง	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้พิจารณาและส่ังการให้ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยุติการติดตาม	 จ�านวน	 41	 เรื่อง	 
ส่วนใหญ่เนือ่งจากเป็นกรณีท่ีบุคคลหรอืหน่วยงานได้ด�าเนนิการ 
ตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส�าคัญแล้ว
	 (2)	 ผลการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรอื 
แนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	จ�าแนกเป็น 
เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	 
97	 เรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
สิทธิในการจัดการที่ดินและสิทธิในสถานะบุคคล	อาทิ	 กรณี
หน่วยงานของรัฐออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวงทับที่ดิน 
ท�ากินของราษฎร	กรณีพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงาน
ภาครัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน	

3.2 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
	 ในป ี งบประมาณ	 พ.ศ . 	 2563	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้จัดท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ซึ่งเป็นการ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น	 ระหว่างวันที่	 1	
มกราคม-31	ธันวาคม	2563	โดยแบ่งการประเมินสถานการณ์
เป็น	 4	ด้าน	ตามขอบเขตสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน 
สทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละประเดน็สทิธมินษุยชน 
ท่ีส�าคัญในบริบทประเทศไทย	ประกอบด้วย	 (1)	สถานการณ์ 
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (2)	สถานการณ์ด้าน
สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	 (3)	สถานการณ์ของ
กลุม่บคุคล	เช่น	เดก็	ผูส้งูอาย	ุคนพกิาร	สตรแีละความเสมอภาค 
ทางเพศ	และผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ	 และ	 (4)	 สถานการณ ์
ของประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีอยู ่ในความห่วงใย	 และมีการ 
จดัท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของ
ประเทศทีเ่ป็นการเฉพาะ	จ�านวน	2	เร่ือง	ได้แก่	(1)	การประเมนิ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	และ	(2)	การประเมนิสถานการณ์เกีย่วกบัเสรภีาพ
ในชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องทางการเมือง
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตร	ีเมื่อเดือนมีนาคม	2563	

3.3 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 ในป ี งบประมาณ	 พ.ศ . 	 2563	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ง 
การแก้ไขปรบัปรงุ	กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	หรอืค�าสัง่ให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	6	ฉบับ	ดังนี้
3.3.1	 ข้อเสนอแนะฯ	 เรื่อง	ปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
3.3.2	 ข้อเสนอแนะฯ	 เรื่อง	การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
ของคนพิการ
3.3.3	 ข้อเสนอแนะฯ	เรื่อง	กรณีผู้สูงอายุ
3.3.4	 ข้อเสนอแนะฯ	 	 เร่ือง	 กรณีศึกษา:	 ผลกระทบด้าน 
การจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพู	ช่วงแคราย- 
มีนบุรี
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3.3.5	 ข้อเสนอแนะฯ	เร่ือง	การยุตกิารต้ังครรภ์เพือ่ให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
3.3.6	 ข้อเสนอแนะฯ	 เร่ือง	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	และคู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.4 การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องใน
กรณท่ีีมกีารรายงานเกีย่วกบัสถานการณ์สิทธมินษุยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่ามรีายงานสถานการณ์สทิธมินษุยชน 
ในประเทศไทยบางส่วนซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	และ 
ได้ด�าเนินการตรวจสอบและช้ีแจงข้อเท็จจริง	รวมท้ังเผยแพร ่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	จ�านวน	5	เรื่อง	ดังนี	้
3.4.1	 ค�าชี้แจงท่ี	 2/2562	 กรณีรายงานการปฏิบัติด ้าน 
สิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	2561	ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา	
3.4.2	 ค�าชีแ้จงท่ี	1/2563	กรณีรายงานสถานการณ์สทิธมินษุยชน 
ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	ประจ�าปี	2562	ของแอมเนสตี	้อนิเตอร์
เนชั่นแนล	
3.4.3	 ค�าชี้แจงท่ี	 2/2563	 กรณีรายงานสรุปสถานการณ ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ขององค์กรฮิวแมนไรทส์	วอทช์	
ประจ�าปี	2563	
3.4.4	 ค�าชี้แจงที่	 3/2563	กรณีรายงานเรื่อง	 “มีคนจับตา
ดูอยู ่จริง	 ๆ:	 ข้อจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน  ์
ในประเทศไทย”	ของแอมเนสตี	้อินเตอร์เนชั่นแนล	
3.4.5	 ค�าชี้แจงที่	 4/2563	กรณีรายงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจ�าปี	2562	ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	

3.5 การสร้างเสรมิทุกภาคส่วนของสงัคมให้ตระหนกั
ถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ประกอบด้วย
3.5.1	 การจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ 
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ให ้ความ
ส�าคัญกับงานสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างต่อเนื่อง	กล่าวคือ 
ในปีท่ีผ่านมาได้ท�างานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา	ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	และผู้แทน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�าหรับกลุ ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 จ�านวน	 4	 หลักสูตร	 
ได้แก่	 (1)	หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 
(2)	หลกัสตูรธรุกิจกบัสทิธมินษุยชน	(3)	หลกัสตูรสิทธมินษุยชน 
ศึกษาพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม	 และ	 (4)	 หลักสูตร 
สทิธมินษุยชนศกึษาพืน้ฐาน	เพือ่ขบัเคลือ่นงานด้านสทิธมินษุยชน 
ศกึษาให้เกิดผลส�าเรจ็เป็นรปูธรรม	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมมือกับกระทรวง
ศึกษาธิการ	 พัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน	 
โดยจัดท�า	“คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึง
ความส�าคญัของสทิธมินษุยชนอย่างเป็นระบบ	และได้มีข้อเสนอ 
แนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 เรื่อง	หลักสูตรสิทธิ 
มนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	และคู่มือ 
การจัดการเรียนรู ้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน	5	ช่วงชัน้	ไปยงัคณะรฐัมนตร	ีและต่อมา	คณะรฐัมนตรี
ได้มีมติเม่ือวันท่ี	 26	พฤษภาคม	2563	 เห็นชอบในหลักการ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าแนวทางในการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ 
กลุ ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 และคู ่มือการจัดการเรียนรู ้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	 ไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยต่อไป	และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับแนวทางดังกล ่าวไปพิจารณาใช ้ประโยชน์ตามความ 
เหมาะสม	และสอดคล้องกับหน้าที่และอ�านาจต่อไป	
	 นอกจากนี้ 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได้จัดสัมนาวิชาการ	 เรื่อง	“การเผยแพร่และการขับเคลื่อน 
สิทธิมนุษยชนศึกษา	 (Human	 Rights	 Educat ion)	 
ในสังคมไทย	 เพื่อเผยแพร่และส่งมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
ศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	และคู่มือการจัด 
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การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปยงัทกุภาคส่วนของสงัคมอย่างเป็นระบบ	ท้ังหน่วยงานภาครฐั	 
กระบวนการยุติธรรม	ภาคธุรกิจ	ภาคการศึกษา	ตลอดจน 
สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม	และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาที่สอดคล ้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
และบริบทของแต ่ละภาคส ่วนอันจะน�าไปสู ่การเคารพ 
สิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิของผู้อื่น	 และกลายเป็น 
วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีจะท�าให้เกิดสันติสุข 
ในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน	และต่อมาได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
และจัดโครงการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	 2	 หลักสูตร	 ได ้แก ่	
(1)	 หลักสูตรเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 (Human	 Rights	 Executive	 
Program:	HREP)	และ	 (2)	หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย

3.5.2	 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการส่ือสารและสร้างแหล่ง
เรียนรู้สิทธิมนุษยชน
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ	และบุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	 
สถาบันการศึกษา	และภาคประชาสังคม	ร่วมกันพัฒนาคู่มือ 
วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู ้ เพื่อให ้ผู ้ เ รียนเกิดความสนใจและ 
มีส่วนร่วม	 และมุ ่งเน้นการท�าหน้าท่ีเป็นผู ้ดูแล	 (Coach)	 
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน	 
ซึ่งสอดคล้องกับการท�าหน้าที่เป็น	 “วิทยากรกระบวนการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 (Human	 Rights	 Education	 
Facilitators)”	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง	 และเกิด 
การเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบมากพอท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้	

3.5.3	 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ผ่านนวัตกรรม
ส ่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 ในหัวข ้อ	 “สิทธิมนุษยชนกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)”
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ ได ้จัดท� า
โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	 

(Youth	Standing	Up	for	Human	Rights)	 เพ่ือให้เยาวชน 
คนรุ่นใหม่มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 และเท่าทันเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน	สามารถสร้างเครือข่ายไปยังเพ่ือน	ครู	อาจารย	์
ผู้ปกครอง	หรือผู้น�าชุมชนท่ีใกล้เคียงได้	 โดยค�านึงถึงบริบท
ของสังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส�าคัญที่จะ
ช่วยผลกัดนัให้เยาวชนได้ใช้พลงับวกและความรูด้้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน	 
โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้หลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
พื้นฐาน	และการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน	ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ	ตามมาตรการ
ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019 
(COVID-19)	ผู้ชนะเลิศรางวัลที่	 1	ทั้งระดับมัธยมศึกษาและ
อดุมศกึษาได้รบัโล่รางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณ ี
สิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา	พร้อมเกียรติบัตร

3.5.4	 การกระตุน้และสร้างบคุคลต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน	
(Human	Rights	Idol)
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส�าคัญ
กับการค้นหาสนับสนุน	ส่งเสริม	 และเชิดชูให้มีบุคคลหรือ
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยมีผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 (1)	 การมอบรางวัลเกียรติยศ	 “ผู ้อุทิศตน 
เพื่อสิทธิมนุษยชน”	รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น 
ด้านการส่งเสรมิ	ปกป้อง	และคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่างต่อเนือ่ง	 
ประจ�าปี	 2562	 เพื่อให้สังคมได้รับรู ้	 เป็นการสร้างขวัญ 
ก�าลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรท่ีอุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน 
อย่างมุ่งม่ัน	 ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ประวตั	ิผลงานเพือ่เป็นแบบอย่างและแรงบนัดาลใจแก่บคุคลอ่ืน 
ในสังคม	 ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล	 10	 ธันวาคม	 
ประจ�าป	ี2562	(2)	การส่งเสริมและมอบรางวัลให้เยาวชนไทย 
ที่มีทักษะด้านการฟัง	การคิด	การพูด	การใช้ภาษาในการโต้
สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ	ภายใต้โครงการแข่งขัน
โต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ	 ระดับอุดมศึกษา	 
ของปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
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3.5.5	 การสือ่สารสาธารณะเพ่ือสร้างวัฒนธรรมสทิธิมนษุยชน	
	 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคม
ไทย	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิกีารด�าเนนิโครงการ
ที่ส�าคัญในการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน	 อาท	ิ 
การจัดท�าแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ไปยงัสาธารณชนอย่างกว้างขวาง	และการผลิตสือ่สิง่พมิพ์ส่งเสรมิ 
ความรู้สิทธิมนุษยชน	ประเภทหนังสือ	 เรื่อง	 “สิทธิของเธอ	 
สิทธิของฉัน	สิทธิของเรา”	และ	“คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 รวมถึง 
การจัดท�าวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น

3.5.6	 การติดตาม	วิเคราะห์	 ให้ข้อเสนอแนะ	และเข้าไป 
มีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ	หรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน 
ต่างๆ	และจัดท�าแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์เน้นการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยการขับเคล่ือน 
และผลักดันอย ่ าง เป ็นระบบ	 เพื่ อป ้องกันและแก ้ ไข 
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	 และมีความพยายามขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	การผลักดัน 
กลยทุธ์สนับสนนุบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสทิธมินุษยชน 
จนเกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร ่วมผลักดันและ 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็นธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	 รวมถึงส่งเสริมแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรม
ส�าคญัทีเ่ก่ียวข้อง	ได้แก่	(1)	ความร่วมมอืระหว่างคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา	 
เพื่อขับเคล่ือนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเชิงนโยบาย
และขยายผล	 เรื่ อ ง 	 หลักการชี้ แนะว ่ าด ้ วยธุ รกิ จกับ 
สทิธมินษุยชนของสหประชาชาต	ิ(UN	Guiding	Principles	on	 
Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	 ไปยังกลุ่มธุรกิจ 
ทุกระดับของประเทศไทย	 (2)	การศึกษาความก้าวหน้าของ 
สิทธิเด็กเพ่ือใช้สัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่และขับเคลื่อน 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก	 เพื่อสร้าง 
การรับรู้ถึงความมุ่งมั่นและความส�าเร็จของงานด้านสิทธิเด็ก 
ในโอกาสครบรอบ	 30	 ปี	 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ของประเทศไทย	และแนวนโยบายเพ่ือยกระดับงานสิทธิเด็ก
ในอนาคต	และ	(3)	โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง	ภายใต้แผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.5.7	 จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ให ้ความ
ส�าคัญในการท�างานร ่วมกับเครือข ่ายเพื่อให ้ เกิดพลัง 
ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค	 
จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภมิูภาคร่วมกบัสถาบนัการศกึษา	จ�านวน	6	แห่ง	ประกอบด้วย 
(1)	 ศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 (2)	ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดตั้งร่วมกับ 
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (3)	ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก	จัดตั้งร่วมกับ
คณะรฐัศาสตร์และนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	(4)	ศนูย์ศกึษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้	 จัดตั้งร่วมกับ 
คณะนติศิาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน	ี(5)	ศนูย์ศกึษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ	จัดตั้งร่วมกับ
คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (6)	ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันตก	จัดตั้งร่วมกับ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	 โดยมีภารกิจในการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ด้านสิทธิมนุษยชน	การรับและส่งเร่ืองเกี่ยวกับการร้องเรียน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งต่อให้ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและประสาน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบ้ืองต้น	การเฝ้าระวัง	และติดตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ด ้านสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ ง 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น 
เพื่อเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีกิจกรรมความร่วมมือ 
กั บศู นย ์ ศึ กษาและประสานงานด ้ านสิ ท ธิ มนุ ษยชน 
ในภูมิภาคท่ีส�าคัญ	อาทิ	 (1)	 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	(Youth	Standing	Up	for	Human	
Rights)	(2)	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ	
(Training	of	Trainers)	ด้านสทิธิมนษุยชนศกึษา	(3)	การจดัท�า 
รายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
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จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	 
Economic	Corridor:	EEC)	และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 (4)	 การส่งเสริมรณรงค์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ี	 โรงเรียนเครือข่าย 
สทิธมินษุยชน	และเครือข่ายด้านการศกึษาทางเลอืก	(5)	การสร้าง 
พื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาเพ่ือการขับเคล่ือน 
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพ
สิทธิมนุษยชน	 และ	 (6)	 การจัดเวทีเสวนาวิชาการด้าน
สิทธิมนุษยชนในบริบทที่สังคมไทยให ้ความสนใจ	 เช ่น	 
การคุ ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	ประเด็นสิ่งแวดล้อม	หลังยุคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	และข้อเสนอเพื่อ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติและสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ	
เป็นต้น	และมีการเตรียมการขยายผลให้สถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ต่าง	ๆ	สามารถเป็นกลไกในการคุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภมูภิาค	จ�านวน	6	แห่ง	ประกอบด้วย	(1)	มหาวทิยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี	 (2)	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 (3)	มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณ	ี (4)	มหาวิทยาลัยพะเยา	 (5)	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา	และ	(6)	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.6 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมีิหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ในการส่งเสริม	สนับสนุน	และร่วมมือกับบุคคล	หน่วยงาน 
ของรัฐ	และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้
และพฒันาความเข้มแขง็ด้านสทิธมินษุยชนรวมตลอดทัง้การให้ 
ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู ้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติร ่วมกับสถาบันวิจัยและการพัฒนา	 (Thailand	 
Development	Research	 Institution:	TDRI)	 ได้ร่วมกัน
ศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม	จ�านวน	1	เร่ือง	คอื	รายงานผลการศกึษาวจิยัเพือ่จดัท�า 
ข้อเสนอแนะ	มาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 นอกจากนี้ 	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ขับเคล่ือนผลงานการศึกษาวิจัย
ด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง	ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ	รับทราบและน�าผลการศึกษา

วจิยัไปใช้ประโยชน์	จ�านวน	1	เรือ่ง	คอื	“ความเชือ่มโยงระหว่าง 
สิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560”

3.7 การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

3.7.1	 ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ  
ภายใต้กรอบความร่วมมือ	3	กรอบ	ได้แก่	กรอบความร่วมมือ 
กับพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
(GANHRI)	กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 (APF)	 และกรอบความ 
ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 (SEANF)	โดยการเข้าร่วมประชุมตามกรอบ
ความร่วมมอืระดบัต่าง	ๆ 	อาท	ิการประชมุประจ�าปีของ	SEANF	 
ครั้งที่ 	 16	 ซึ่งหารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแนวปฏิบัต ิ
ของ	SEANF	ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน	เป็นต้น

3.7.2	 ความร่วมมือกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่น	 ได้แก	่
ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ	ซึ่งมีการประชุม
หารือ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เช่น	 การประชุมหารือระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ฯลฯ	 
ความร่วมมือกบัคณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับาลอาเซยีนว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน	 (AICHR)	 มีการประชุมจ�านวน	4	ครั้ง	 เช่น	 
การประชุมหารือว่าด้วยการท�าให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลใน
ทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน	การประชุมหารือ 
ระดบัภูมภิาคว่าด้วยการขบัเคลือ่นสทิธขิองคนพิการในประชาคม 
อาเซียน	ฯลฯ	ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และหน่วยงานภาครฐัของต่างประเทศ	องค์กรภาคประชาสงัคม 
ระหว่างประเทศ	 มีการประชุม/สัมมนาที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมจ�านวน	4	ครั้ง	เช่น	การประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเร่ืองการติดตามด้านสิทธิมนุษยชน
เพือ่การจัดท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน	เป็นต้น
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3.7.3	 ผลการด�าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้จัดท�ารายงานคู ่ขนานเสนอต่อคณะกรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศท่ีได้รับการจัดตั้งตามสนธิสัญญา	 
จ�านวน	2	ฉบับ	 ได้แก่	 (1)	 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว ่าด ้วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติทางเชื้อชาติ 
ในทุกรูปแบบ	 (Convention	on	 the	Elimination	of	All	 
Forms	of	Racial	Discrimination:	CERD)		และ	(2)	รายงาน 
คู่ขนานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	และการประติบัติ 
หรือการลงโทษที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักด์ิศรี	 
(Convention	Against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	
or	Degrading	Treatment	or	Punishment:	CAT)	ฉบับที	่2
 
3.7.4	 ผลงานส�าคัญอื่น	ๆ	 ในการด�าเนินงานต่างประเทศ  
เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ	 จึงได ้เร ่งปรับปรุง 
และพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อขอทบทวนสถานะ	 (re- 
accreditation)	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกปรับลด
สถานะจาก	“A”	เป็น	“B”	และส่งเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณา
ประเมินสถานะไปยังฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะ	(Sub-Committee	on	Accreditation:	SCA)	
แต่การประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินสถานะมีความจ�าเป็น 
ทีจ่ะต้องเลือ่นออกไป	เนือ่งจากปัญหาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

3.8 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

3.8.1	 การจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ 
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้จัดตั้ง	 
“ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้น ท่ี 
ภาคใต้”	ณ	จังหวัดสงขลา	 เป็นส่วนราชการในภูมิภาคพื้นที่
น�าร่อง	เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ีสามารถเข้าถงึกลไกการส่งเสรมิ 
และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย	 ซ่ึงสอดคล้องตาม
หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
อันจะช่วยสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาตใิห้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้	 มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต	 
14		จังหวดัภาคใต้	ประกอบด้วย	จังหวดักระบี	่ชมุพร	นครศรธีรรมราช	 
พังงา	ภูเก็ต	ระนองสุราษฎร์ธาน	ีตรัง	นราธิวาส	ปัตตานี	พัทลุง	
ยะลา	สงขลา	และจงัหวดัสตลู	มีหน้าทีร่บัผดิชอบ	3	ภารกจิหลกั	 
ได้แก่	 (1)	ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	(2)	ภารกิจ 
ด้านการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	และ	(3)	ภารกจิด้านการเฝ้าระวงั 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาค 
มีหลักประกันด ้ านสิทธิม นุษยชนที่ สอดคล ้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชนสากล

3.8.2	 การพัฒนาองค์กรที่ยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
	 1)	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได ้เข ้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ�าปี	 ตามแนวทางของ
ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ที่สะท้อนการด�าเนินงานที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส	อาทิ	การปฏิบัติหน้าท่ี	การใช้งบประมาณ	
การใช้อ�านาจ	การใช้ทรพัย์สนิ	การป้องกนัปัญหาการทจุริต	และ 
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ส�านักงาน	ซึ่งในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ได้รบัคะแนนการประเมนิ	94.06	คะแนน	ระดบัผลการประเมนิ 
ในระดับ	 A	 โดยมีคะแนนเป ็นล�าดับท่ี	 1	 ของประเภท 
องค์กรอิสระ	5	หน่วยงาน
	 2)	 การจดัการความรูใ้นองค์กร	ส�านกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้มีการพัฒนาส�านักงานให้เป ็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organization)	 โดยการ
ส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 เร่ือง	การบริหารจัดการความรู้ 
ภายในองค์กร	และแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดการ
ความรู้	 และผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร	 เช่น	
กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ	การศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง	การจัดท�าคลังความรู้และระบบฐานข้อมูล	เป็นต้น
	 3)	 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	ห้องสมุดเฉพาะ 
ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตไิด้ให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิความรูแ้ละความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน	 โดยค�านึงถึงการอ�านวย 
ความสะดวกและเพิ่มช ่องทางในการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศต่อ 
สาธารณชนอย่างทัว่ถึง	จงึได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
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เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ม ี
ข้อจ�ากัดด้านการเข้าถึง	 และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ได้ตลอด	24	ช่ัวโมง	ซึง่ถือเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	และตอบโจทย์ยคุดจิทิลั	
และนโยบายไทยแลนด	์4.0		
	 4)	 หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนโยบายในการจัดตั้ง 
หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	 เพ่ือรวบรวมและเก็บรักษา
เอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงข้อมูลประวัติความเป็นมา
และหลักฐานการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	
เพื่อแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล	 รวมทั้งให้บริการและ 
เผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์
ขององค์กรที่น�ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา	ค้นคว้า	และวิจัย	
ให้แก่บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติและประชาชนทั่วไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

3.8.3	 การพัฒนาบุคลากร
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาต ิ
ได้ด�าเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร	เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให ้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการ
อย ่างมีประสิทธิภาพมากขั้น	 โดยมีผลการด�า เ นินการ	 
ดังน้ี	 (1)	 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใหม่	 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย	บทบาท	
หน้าที่	และอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 (2)	 การด�าเนินการฝึกอบรมบุคลากรส�านักงาน 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิจ�านวนทัง้สิน้	4	หลกัสตูร	
ประกอบด้วย	(2.1)	หลกัสตูรพนกังานเจ้าหน้าที	่(2.2)	หลกัสตูร
บุคลากรใหม่	 (2.3)	หลักสูตรกฎหมายปกครอง	และ	 (2.4)	
หลักสูตรกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ 
(3)	การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูร 
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของบุคลากร	และเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การก้าวเข้าสูต่�าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ของบุคลากรระดบับรหิาร	
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้จัดส่งบุคลากรของส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	29	โครงการ/หลักสูตร

3.8.4	 การจัดท�าแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ เล็งเห็น
ถึ งความส� าคัญของการ บูรณาการท� า งานร ่ วมมื อกัน 
ขององค ์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท้ังห ้าองค ์กร	 ได ้แก ่	 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน	และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดท�าแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่าง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการรับส่งเรื่องท่ีชัดเจนร่วมกัน	 เพื่อให้การด�าเนินงานของ
แต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดความซ�้าซ้อน	 
โดยมอบให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้จัดท�าประกาศฉบับสมบูรณ์ให้ประธานกรรมการของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท้ังห้าองค์กรพิจารณาลงนาม	 
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ	ตั้งแต ่
วันที่	1	สิงหาคม	2563	เป็นต้นมา

3.8.5	 การด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร	
(ICT)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาต ิ
ได้ด�าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตแิละส�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ	 ได้แก่	 (1)	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	 (2)	การจัดหา
ครภุณัฑ์เพือ่สนบัสนนุให้การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที	่(3)	การให้
บรกิารสารสนเทศด้านสิทธมินษุยชน	ระบบการรับเรือ่งร้องเรยีน	
และข้อมูลข่าวสาร	ผ่านเว็บไซต์	(4)	การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร	เช่น	การเช่าบรกิารโปรแกรม	Zoom	 
Video	Conference	 เพื่อรองรับภารกิจการประชุมทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ	และ	(5)	การบูรณาการเชื่อมโยง 
ข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชนร่วมกับกรมการปกครองเพื่อ 
ยกระดับการบริการประชาชนด้านสิทธิมนุษยชน
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4.1.2	 การประเมินคุณภาพการให้บริการ	 คือ	ความพึงพอใจ
ของประชาชนทีม่ต่ีอผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใช้บรกิารของ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	อาทิ	 ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ	

4.2 มิติภายใน	ประกอบด้วย		
4.2.1	 การประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	 คือ	 
การประเมินผลความมีประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและการใช้ 
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีของส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

4.2.2	 การพัฒนาองค์กร	 คือ	 การประเมินการขับเคลื่อน 
ให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า	ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	
และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 มีการประเมินความส�าเร็จ
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการความรู ้ในองค์กร	
(Knowledge	Management:	KM)

5.  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ 
 ส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้ด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจที่รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	จากการด�าเนินการดังกล่าว
พบว่ามีปัญหาอุปสรรค	และข้อเสนอแนะ	ดังนี้

5.1 ด้านบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5.1.1	 หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดย
ไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 

4. การวิเคราะห์ประเมนิผลการปฏิบัตงิานตาม 
 กรอบแนวทางการประเมินผลภาคราชการ 
 แบบบูรณาการ (Government Evaluation  
 System: GES)
 
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญ 
กบัการปฏบัิตหิน้าทีเ่พ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน	และเกดิ 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ใน	3	ด้านหลัก	ได้แก	่(1)	ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
(2)	ภารกจิด้านการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	และ	(3)	ภารกจิด้าน
การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างมีคุณภาพ	 มีการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง	 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 
แห่งชาติได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทาง
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ	 (Government	 
Evaluation	 System:	GES)	 โดยการจัดท�าค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการและก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความก้าวหน้า
และผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมภารกิจตามหน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซ่ึงมีการแบ่งกรอบ 
การประเมินผลออกเป็น	2	มิติ	คือ	มิติภายนอก	และมิติภายใน	
ดังนี้

4.1 มิติภายนอก ประกอบด้วย		
4.1.1	 การประเมินประสิทธิผล	 คือ	การประเมินการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานหน้าที่
และอ�านาจ	อาทิ	 ร้อยละความส�าเร็จของการให้ความเห็น 
ด้านกฎหมาย	 ร ้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่ มี 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะหรือมาตรการการแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	ระดับความส�าเร็จในการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกบัเครอืข่ายระดบัภาคในการส่งเสรมิหรอืคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน	ร้อยละความส�าเร็จของการสร้างความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว ่างประเทศและการขับเคล่ือน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม	 ระดับความส�าเร็จ 
ของการจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชน 
ของประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	ระดับความส�าเรจ็ขององค์ความรู้ 
จากงานศึกษาวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน	



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 023

อัน ไม ่ สอดคล ้อง กับหน ้ า ท่ีและอ� านาจของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส1  
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	 
มาตรา	247	(4)	และพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	26	(4)	
และมาตรา	44	บญัญตัใิห้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มี
การรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการท่ัวไป	ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ได้เคยแสดงความกังวลต่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้นว่า	บทบัญญัติดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับหลัก 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติตามหลักการปารีส	
	 ต่อมา	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ด�าเนนิการ 
เข้ารับการประเมินเพื่อทบทวนสถานะ	 (re-accreditation)	 
กับคณะอนุกรรมาธิการประเมินสถานะ2	 (Sub-Committee	 
on	Accreditation:	SCA)	ของกรอบความร่วมมอืกบัพนัธมติร 
ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน	 (Global	 Alliance	 
of	National	Human	Rights	 Institutions:	GANHRI)	ซึ่งได้ 
รับข้อสังเกตจากเครือข่ายองค์กรทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศว ่าหน ้าท่ีและอ�านาจดังกล ่าวไม ่สอดคล ้องกับ 
หลกัการปารีสท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอสิระในการปฏบัิติ 
หน้าที่	 ทั้งท่ีอาจเกิดขึ้นจริงหรือท่ีเป็นการรับรู ้	 (actual	or	 
perceived	impact	on	 independence)	ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้มีการประสานความร่วมมือในระดับ 
ต่าง	ๆ 	ทัง้กับฝ่ายนติบัิญญตัแิละฝ่ายบริหารเพือ่ยกเลกิบทบญัญตัิ 
ดังกล่าว
 ข้อเสนอแนะ	
	 รัฐสภา	คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ควรพิจารณาให้การสนับสนุนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 โดยให้ยกเลิก
บทบัญญัติในมาตรา	247	(4)	ในโอกาสแรก	ทั้งนี	้อาจพิจารณา 
ให้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับน้ี	 ซึ่งอยู ่ระหว่างการด�าเนินการหรือ 
แยกพิจารณาแก้ไขเฉพาะมาตรานี้	 รวมถึงการพิจารณาแก้ไข 
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 โดยยกเลิก
บทบญัญตัใินมาตรา	26	(4)	และมาตรา	44	เพือ่ให้สอดคล้องกนั

5.1.2	 ข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย	 ในกรณีที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรด�าเนินการไกล่เกล่ีย	
ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน
	 เดิมพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ได้บัญญัติให้ระหว่างการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมการสามารถไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทของคู่กรณีเพื่อให้ปัญหาตามค�าร้องเรียนสามารถยุต ิ
ลงได้	 ซึ่งเป็นการก�าหนดที่สอดคล้องกับหลักการสากลที่ได้
ก�าหนดหลักการเพิ่มเติมว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่มีอ�านาจกึ่งตุลาการในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ประการหนึ่ง	คือ	แสวงหาแนวทางยุติปัญหาอย่างฉันมิตรผ่าน
กระบวนการไกล่เกลี่ย
	 แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มิได ้
บัญญัติหน้าที่และอ�านาจในการไกล่เกลี่ยข ้อพิพาทของ
คณะกรรมการไว้	 ท�าให้คณะกรรมการไม่สามารถไกล่เกลี่ย 
ข ้อพิพาทของคู ่กรณีได ้ 	 อย ่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการ 
ได้พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	 2560	 เพื่อให้มีการบัญญัติหน้าที่และอ�านาจในการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	ให้ชัดเจน	โดยได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
หน้าทีแ่ละอ�านาจในการไกล่เกลีย่ของคณะกรรมการต่อประธาน
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	วุฒิสภา	
เพือ่ช่วยพจิารณาผลกัดนัให้มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	2560	ในประเดน็ดงักล่าว	ทัง้นี	้ตามหนงัสอืคณะกรรมการ

1	 	ชื่ออย่างเป็นทางการคือ	หลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Principles	Relating	to	National	Human	Rights	 
	 Institutions)
2		 เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Global	Alliance	of	 
	 National	Human	Rights	Institutions:	GANHRI)	ซึง่ได้พจิารณาปรบัลดสถานะของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิองประเทศไทย 
	 จากสถานะ	A	เป็น	B	เมื่อเดือนมกราคม	2559
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิที่	สม	0008/77	ลงวันที่	17	กันยายน	
2563	รวมทัง้คณะกรรมการได้พจิารณาเสนอร่างพระราชบัญญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ต่อคณะรัฐมนตรี	ซึ่งได้เสนอ 
ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นหนึ่ง	คือการบัญญัติหน้าที่และ
อ�านาจของคณะกรรมการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไว้ใน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 เพื่อให้การด�าเนินการ
ตามหน้าที่และอ�านาจคณะกรรมการในการตรวจสอบและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าตามมาตรา	 247	 (1)	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และมาตรา	26	(1)	
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับหลักสากล	ทั้งนี้	ตามหนังสือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิที่	สม	0008/14	ลงวันที่	28	มกราคม	
2564
 ข้อเสนอแนะ	 รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรเร่งรัด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 
ตามที่คณะกรรมการได้เสนอเพื่อให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ�านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	อันจะท�าให้คณะกรรมการ
สามารถท�าหน้าที่ในการคุ ้มครองผู ้ได้รับความเสียหายจาก 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ล่าช้า
และสอดคล้องกับหลักสากลต่อไป

5.2 ปัญหาเกี่ยวกับการด�าเนินการปฏิบัติตามหน้าท่ี
ของข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
มาตรา	 247	 (2)	 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าท่ีและอ�านาจจัดท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	43	 
วรรคหนึ่ง	 ก�าหนดว่าเมื่อได้รับรายงานดังกล่าว	 ให้รัฐสภา	 
คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ด�าเนินการปรับปรุง	
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเรว็	กรณีไม่อาจด�าเนนิการได้	หรอื
ต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ	ต้องแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ
	 ในทางปฏิบัติ	 ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่ผ ่านมา	 
รวมถึงในรายงานปี	2562	คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่กีย่วข้องได้แจ้งความเหน็ต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง	ส่วนใหญ่เป็นการให้ความ 
เห็นและค�าอธิบายเกี่ยวกับการด�าเนินการและผลด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานนั้น	 ๆ	 มากกว่าการแจ้งผลการด�าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	หรือเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการ
ได้หรือต้องใช้เวลา	
 ข้อเสนอแนะ	คณะรัฐมนตรีควรก�าชับให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรฐัให้ความส�าคญัในการพจิารณาด�าเนนิการ 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ  ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยแล้วแจ้งให้คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาติทราบ	ตามทีร่บัรองไว้ในพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	43	รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร 
ที่จ�าเป็น	(งบประมาณ	เทคโนโลยีดิจิทัลหรืออื่นใดการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว	ฯลฯ)	 ในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับจัดเก็บและเรียกใช้ข ้อมูล	 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการติดตามผลการด�าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ฯ	เช่นเดียว
กับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	 (eMENSCR)	หรือ
ระบบอื่นที่คล้ายกัน	

5.3 ข้อจ�ากัดด้านการปฏิบัติงานในสถานการณ ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม (Social Distancing) 
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 ท่ัวโลกต่างประสบปัญหา
และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 	 และส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้รับผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	อาทิ	 
การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ	และ
การขบัเคลือ่นผลจากการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมอื



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศอย่างเป็นรปูธรรม	เนือ่งจาก
การประชุมได้ถูกเล่ือนออกไป	 การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการละเมดิสิทธมินษุยชน	และการจดักจิกรรม 
ที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ซึ่งหากวิธีการ
ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นใช้รูปแบบการประชุม
สัมมนา	การฝึกอบรมแบบห้องเรียน	การลงพื้นท่ีตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ันไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้	เพราะรัฐบาลจ�ากดัการรวมกนัของคนจ�านวนมาก	
จึงมมีาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)	 
นอกจากนี้	 ภารกิจส�าคัญในการเฝ้าระวังและจัดท�ารายงาน
ประเมนิสถานการณ์	ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศไทยกไ็ด้รบั 
ผลกระทบด้วย	 เพราะการได้รับรายงานข้อมูลหรือการชี้แจง 
การด�าเนินงานจากส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 
รวมถึงองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนก็ล่าช้า	 เนื่องจาก 
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน	
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติได ้ ให ้ 
ความส�าคัญกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีค�านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน	ควบคู่กับการค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
จึงได้มอบให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงาน	 และน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินงานตามหน้าท่ี 
และอ� านาจตามกฎหมายให ้บรรลุผลส� า เร็ จตามแผน
ปฏิบัติการประจ�าปี	 อาทิ	 การก�าหนดแนวทางการปฏิบัต ิ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 
2019	 (COVID-19)	 การประกาศส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	 มาตรการรองรับการบริการ 
ประชาชนในการเฝ ้าระวังและป ้องกันการแพร ่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	การประกาศ 
มาตรการในการปฏิบัติงานท่ีบ้านพัก	การปรับวิธีการประชุม 
สัมมนา	การฝึกอบรมในสถานท่ีแบบปิดเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 
ออนไลน์	 เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
 ข้อเสนอแนะ	คณะรัฐมนตรี	 ควรพิจารณาสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ�าเป็น	 ได้แก่	 งบประมาณ	 เทคโนโลยีดิจิทัล 
ท่ีเหมาะสมและจ�าเป็น	 เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตแิละหน่วยงานดงักล่าว	สามารถด�าเนนิการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล	และฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน	รอบด้าน	ทันต่อสถานการณ์	และ
สามารถเชือ่มโยงข้อมลูการด�าเนนิการดงักล่าวในเชิงโครงสร้าง
กระบวนการบริหารจัดการ	และผลการด�าเนินการทั้งในระดับ
ผลผลิต	 (output)	ผลลัพธ์	 (outcome)	 รวมถึงผลกระทบ	 
(impact)	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศ	ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพและ 
ความน่าเชื่อถือของรายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยด้วย
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Figure 1: the NHRCT staff 

As	of	30	September	2020

Officers Permanent
Employees

Grand Total 276 people

58 people 56 people 12 people

Contract
Employees

Contract Specialists, 
Commissioners’

secretaries, 
and Assistants

150 people

1. Background 

	 The	annual	report	of	the	National	Human	Rights	
Commission	of	Thailand	(NHRCT)	for	fiscal	year	of	2020	
is	undertaken	in	accordance	with	the	Organic	Act	on	
National	Human	Rights	Commission,	B.E.	2560	(2017),	
Section	45.	The	Act	mandates	the	NHRCT	to	prepare	
and	present	the	annual	report	to	the	Cabinet	and	the	
Parliament	within	one	hundred	and	eighty	days	after	
the	end	of	fiscal	year.		The	report	must	be	composed	
of,	at	least,	problems	and	obstacles	encountered	in	
undertaking	the	duties	 including	recommendations	
for	 further	actions,	and	then	be	disseminated	to	 
the	general	public.	The	annual	 report	 for	fiscal	 
year	2020	contains	 the	activities	of	 the	NHRCT	 
between	1	October	2019	and	30	September	2020.

The NHRCT staff members can	be	categorized	as	following:

2. Overall performances in the year  
 2020

	 The	NHRCT	has	 the	duties	and	powers	 to	 
promote	and	protect	human	rights	as	prescribed	in	
the	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.	2560	
(2017),	Section	247	and	the	Organic	Act	on	the	National	
Human	Rights	Commission,	B.E.	2560	(2017),	Section	
26	and	Section	27.	The	activities	were	also	undertaken	
in	accordance	with	the	Strategic	Plan,	B.E.	2560-2565	
(2017-2022),	which	can	be	categorized	the	following:
	 2.1	to	examine	cases	of	complaints	related	to	 
	 	 alleged	human	 rights	 violations,	 then	 
	 	 prepare	 reports	with	 recommendations	 
	 	 on	appropriate	measures	or	 guidelines	 
	 	 to	prevent	recurring	situations	and	redress	 
	 	 of	human	rights	violation,	if	found;
	 2.2	to	prepare	 the	annual	 report	assessing	 
	 	 Thailand’s	human	rights	situations;	
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	 2.3	to	recommend	measures	or	guidelines	for	 
	 	 the	promotion	or	protection	of	human	 
	 	 r ights	 within	 the	 country,	 including	 
	 	 amendment	and	 improvement	of	 laws	 
	 	 and	other	 regulations	 to	 comply	with	 
	 	 international	human	rights	standards;	
	 2.4	to	examine	and	correct	facts	where	there	 
	 	 is	an	 incorrect	or	unfair	 report	 regarding	 
	 	 situations	of	human	rights	in	the	country;	
	 2.5	to	 raise	 public	 awareness	 regarding	 
	 	 the	respect	for	human	rights;	
	 2.6	to	study	or	conduct	researches	in	the	field	 
	 	 of	human	rights;	
	 2.7	to	promote	human	 rights	 cooperation	 
	 	 internationally;	
	 2.8	to	ensure	efficient	office	administration	 
	 	 and	organizational	development.

	 Budget	 in	2020	The	NHRCT	received	a	total	
budget	of	222.5423	million	THB	for	fiscal	year	2020,	
an	 increase	of	3.16%	or	6.8202	million	THB	from	 
the	previous	fiscal	year.	The	annual	budget	was	 
allocated	into	3	major	works:	office	administration,	
regular	work-plan,	and	integration	work-plan	(projects).

3. Summary of major activities in 2020

	 In	fiscal	year	2020,	the	NHRCT	has	accomplished	
major	activities	which	can	be	summarized	as	following:

3.1 Examination of cases regarding alleged 
human rights violations

3.1.1 Statistics on complaints 
	 The	NHRCT	received	a	total	of	465	complaints	
for	alleged	human	rights	violations	in	the	2020	fiscal	
year;	and	170	cases	or	36.60%	were	concerned	with	
the	rights	in	the	justice	system.	Most	petitions	(90)	
were	from	the	northeastern	region;	and	majority	of	
complainants	with	the	total	of	253	people	(54.41%)	
were	male.

3.1.2 Human rights investigation and reports  
	 The	number	of	387	admissible	cases	were	 
investigated	and	 reported.	 In	 the	annual	 report,	 
ten	major	complete	cases	were	exemplified	as	follows:
  Case 1 related	to	the	right	to	life	and	bodily	 
	 	 integrity	in	the	case	of	the	death	of	a	student	 
	 	 in	military	preparation	school	 in	Nakhon	 
	 	 Nayok	Province;
  Case 2	related	to	the	right	to	a	fair	trial,	 
	 	 the	right	to	life	and	bodily	 integrity,	and	 
	 	 the	right	to	property	in	the	case	of	an	allegation	 
	 	 made	to	a	military	personnel	who	detained	 
	 	 a	victim.	His	properties	were	investigated	 
	 	 and	confiscated,	and	his	DNA	sample	was	 
	 	 collected	unlawfully;
  Case 3	 related	to	the	right	to	a	fair	trial	 
	 	 in	 the	 case	of	 an	 allegation	made	 to	 
	 	 a	government	agency	that	used	a	model	for	 
	 	 environmental	damage	assessment	after	 
	 	 deforestation	as	a	base	for	unfair	damage	 
	 	 charges	in	a	civil	trial;	
 	 Case	4	related	to	the	civil	right	and	the	right	 
	 	 of	community	in	the	case	of	an	allegation	 
	 	 that	the	right	to	participation	of	people	 
	 	 who	may	be	affected	by	the	 issuance	of	 
	 	 the	 industrial	 limestone	mining	 license	 
	 	 (for	construction	industry)	was	neglected.	 
	 	 There	 was	 no	 consultat ion	 and	 the	 
	 	 permission	to	conduct	mining	may	severely	 
	 	 affect	the	environmentally	sensitive	areas;
 	 Case	5	related	to	the	community	right	in	 
	 	 the	case	of	allegation	that	the	proposal	of	 
	 	 the	authority	 to	 register	Kaeng	Krachan	 
	 	 Forest	Complex	as	a	World	Natural	Heritage	 
	 	 site	may	affect	the	way	of	living	of	ethnic	 
	 	 community	living	in	the	forest;
 	 Case	6	related	to	the	community	right	in	 
	 	 the	case	of	allegation	that	the	construction	 
	 	 of	the	coastal	protection	dam	may	affect	 
	 	 the	environment	and	the	community;	
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 	 Case	7	related	to	the	community	right	in	 
	 	 the	case	of	 the	objection	of	 the	public	 
	 	 hearing	process	for	the	coal	mining	project	 
	 	 in	Chiang	Mai	Province;
 	 Case	8	related	to	the	community	right	in	 
	 	 the	case	of	allegation	made	to	a	palm	oil	 
	 	 factory	that	they	released	waste	water	which	 
	 	 affected	the	community	and	the	environment; 
 	 Case	9	related	to	the	discrimination	against	 
	 	 people	living	with	HIV	positive	in	the	case	 
	 	 of	allegation	made	to	a	private	company	 
	 	 concerning	its	recruitment	policy;
 	 Case	10	 related	 to	 the	 labour	 right	 in	 
	 	 the	case	of	allegation	that	the	contract	 
	 	 employees	in	state	agencies	were	unfairly	 
	 	 treated	in	terms	of	their	welfare.	

3.1.3 Recommendations made to the government  
and others including the monitoring of their  
compliance
	 The	NHRCT	made	 a	 number	 of	 different	 
recommendations	as	mandated	by	 law,	and	the	
responses	 to	 such	 recommendations	 can	 be	 
summarized	as	follows:	
	 (1)	 Concerning	recommendations	to	prevent	 
or	to	correct	the	situation	of	human	rights	violation,	 
the	majority	of	131	cases	was	related	to	the	community	 
right,	 especially	 the	participation	 in	 the	 large	 
development	projects	which	affected	people	and	
communities.	However,	 the	measures	to	prevent	
recurring	situations	such	as	a	case	of	ill-treatments	
by	officers	were	also	made	to	relevant	authorities.	
	 In	fiscal	year	of	2020,	the	NHRCT	resolved,	after	
monitoring	their	compliance,	that	41	cases	were	close	
as	the	authorities	concerned	fully	or	substantively	
complied	with	the	recommendations.	
	 (2)	 Concerning	recommendations	for	human	
rights	promotion	and	protection	in	forms	of	measures	 
or	guidelines	 to	97	cases,	 they	were	 related	to,	 
for	example,	the	promotion	of	the	community	right,	
the	conflicts	of	land	management,	the	equal	treatment	 
in	employment.

3.2 The preparation of the annual report 
assessing Thailand’s human rights situations 
	 Annually,	the	NHRCT	is	mandated	to	prepare	 
a	report	assessing	the	overall	human	rights	situations	
of	the	country	according	to	the	year	calendar	between	
January	1	and	December	31.	The	report	will	cover	 
the	situations	of	(1)	civil	and	political	rights;	(2)	economic,	 
social,	and	cultural	rights;	(3)	groups	of	people	such	
as	children,	the	elderly,	the	disabled,	women,	LGBTQI	
and	gender	equality,	stateless	people	and	people	
encountering	legal	status	problems;	and	(4)	specific	
situations	of	human	rights	concerns.	In	the	year	2020,	
two	additional	 issues	were	 reported	which	were	
human	rights	situations	related	to	(1)	the	pandemic	
of	Coronavirus	2019	(COVID-19),	and	(2)	the	political	
demonstration	including	freedoms	of	expression	and	
assembly.	The	report	will	be	presented	to	the	Cabinet	
and	the	Parliament	in	March	2020.

3.3 Recommendations on measures or 
guidelines for the promotion and protection 
of human rights
	 In	the	2020	fiscal	year,	the	NHRCT	prepared	six	
recommendations	on	major	human	rights	issues	by	
proposing	measures	or	guidelines	for	the	promotion	
and	protection	of	human	rights,	including	amendment	
and	improvement	of	laws,	rules,	regulations,	or	orders	
to	ensure	the	conformity	with	human	rights	principle,	
as	follows:
3.3.1	 Recommendation	on	the	issue	of	unfair	treatment	 
in	 the	workplace	of	 government	 independent	 
contractor;
3.3.2	Recommendation	on	the	accessibility	to	public	
transportation	system	for	people	with	disabilities;
3.3.3	Recommendation	on	the	case	of	the	elderly;	
3.3.4	 Recommendation	on	the	case	study	of	the	traffic	
impact	from	the	pink-line	sky	train	construction	project	
(between	Khae	Rai	and	Min	Buri);	
3.3.5	 Recommendation	on	 the	 amendment	 of	 
the	legislation	related	to	the	termination	of	pregnancy	
in	accordance	with	human	rights	principle;
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3.3.6	 Recommendation	on	the	 implementation	of	
human	rights	education	curriculum	for	various	target	
groups	and	the	human	rights	study	guidelines	for	basic	
education.

3.4 Explanation and factual report in case 
where there is an incorrect or unfair report 
on the human rights situation in Thailand
	 In	the	2020	fiscal	year,	the	NHRCT	found	that	
there	were	a	number	of	 incorrect	or	unfair	reports	
on	the	human	rights	situation	in	Thailand,	whereby,	 
the	NHRCT	undertook	an	examination	to	provide	 
clarification	to	the	public	in	five	statements	as	follows:	
3.4.1	 Statement	no.	2/2019	concerning	Country	
Reports	on	Human	Rights	Practices	2018	of	the	U.S.	
Department	of	State;
3.4.2	 Statement	no.	1/2020	concerning	 the	2019	
Review	of	Human	Rights	 in	Asia-Pacific	of	Amnesty	
International;
3.4.3	 Statement	no.	2/2020	concerning	the	World	 
Report	(Thailand’s	Events	of	2019)	by	Human	Rights	
Watch;
3.4.4	 Statement	no.	3/2020	concerning	Amnesty	 
International’s	report,	titled	“They	are	always	watching:	 
Restrictions	on	 freedom	of	expression	online	 in	 
Thailand.”;
3.4.5	 Statement	no.	4/2020	concerning	Country	
Reports	on	Human	Rights	Practices	2019	of	the	U.S.	
Department	of	State.

3.5 Awareness raising of all sectors of society 
on the importance of human rights, includes:

3.5.1	 The	Production	of	human	rights	education	
courses for diverse target groups 
	 The	NHRCT	has	continuously	placed	importance	
on	the	work	of	human	rights	education	by	cooperating	
with	experts	in	the	field	of	human	rights	education,	
representatives	from	higher	education	institutes,	and	
representatives	from	relevant	agencies	and	launched	
four	human	 rights	education	courses	 for	diverse	 

target	groups	last	year.	The	4	courses	are:	(1)	human	
rights	education	course	for	high-level	administrators;	 
(2)	business	and	human	rights	course;	(3)	fundamental	
human	rights	education	course	in	the	justice	system;	
and	(4)	fundamental	human	rights	education	course.	
In	driving	forward	the	work	of	human	rights	education	 
in	fiscal	year	of	2020,	 the	NHRCT,	 together	with	 
the	Ministry	of	Education,	developed	the	human	rights	
education	curriculum	and	a	handbook	on	human	rights	
learning	tool	for	basic	education	program	to	promote	
learning	and	awareness	raising	on	the	importance	of	
human	rights	in	a	systematic	manner.	The	NHRCT	also	
rendered	its	recommendation	to	promote	human	
rights	on	the	human	rights	education	curriculum	for	
diverse	target	groups,	 including	the	handbook	on	 
human	rights	learning	tool	for	5	basic	educational	 
levels	to	the	Cabinet.		On	26	May	2020,	the	Cabinet	
approved and encouraged related agencies to adopt 
the NHRCT’s recommendation for human rights  
promotion (the human rights education curriculum  
for diverse target groups and the handbook on human  
rights	learning	tool	for	basic	education	program)	 
to raise awareness and promote respect for human 
rights	in	Thai	society	and	to	properly	utilize	it	in	 
accordance with their duties and powers.
	 Furthermore,	the	NHRCT	hosted	the	seminar	on	
“Advancing	Human	Rights	Education	in	Thai	Society”	to	
disseminate	and	handover	“Human	Rights	Education	 
Training	Modules”	to	diverse	target	groups,	including	
the	“Handbook	on	Human	Rights	Learning	Tool”	for	
basic	education	program	to	government	agencies,	
private	sector,	educational	sector	and	civil	society	with	
the	aim	to	develop	an	educational	curriculum	that	
comply	with	human	rights	principles	and	the	context	 
of	different	sectors,	which	will	 lead	to	a	culture	 
of	respect	for	human	rights	and	sustainable	peace	 
in	Thai	society.	The	NHRCT	also	organized	a	seminar	 
on	human	rights	education	curriculum	for	various	
target	groups	and	two	other	important	advancement	
projects,	which	are	(1)	the	Human	rights	Executive	
Program	(HREP)	and	 (2)	 the	Business	and	Human	
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rights	Course	for	Business	Sector	in	Thailand’s	Capital	
Market.	

3.5.2	Tools	development	for	communication	and	
the establishment of learning centers for human 
rights
	 The	NHRCT	collaborated	with	Ministry	of	 
Education,	educational	personnel	from	both	private	
and	public	sectors,	educational	institutions,	and	civil	
society	sector	 to	develop	a	guideline	 for	human	
rights	facilitators	by	designing	the	learning	process	 
to	 increase	the	learners’	 interest	and	participation	
and	the	role	of	facilitators	to	play	a	coaching	role	 
to	create	the	human	rights	 learning	atmosphere.	 
This	was	 in	 line	with	 the	 role	of	“Human	Rights	 
Education	Facilitators”	with	the	aims	to	facilitate	 
and	motivate	the	learners	for	active	opinion	sharing,	
to	create	systematic	learning	and	thinking	processes	
that	would	improve	their	own	capability.

3.5.3	Learning	process	enhancement	 through	
human rights promotion innovation in the topic  
of	“Human	Rights	and	 the	Coronavirus	2019	
(COVID-19)	Pandemic”
	 The	NHRCT	organized	the	Youth	Standing	Up	
for	Human	Rights	project	to	promote	the	respect	 
for	human	rights,	to	ensure	accurate	knowledge	and	
understanding	for	young	generation	and	to	support	
the	networking	of	youths	among	their	friends,	teachers,	
parents,	or	the	nearby	community	leaders,	taking	into	
consideration	the	context	of	Thai	society	as	well	as	 
the	situation	of	 the	Coronavirus	2019	 (COVID-19)	
pandemic.	This	activity	was	important	to	encourage	
youth	to	drive	the	work	on	promoting	respect	for	 
human	rights	using	their	positive	energy	and	information	 
technology	knowledge.	The	project	provided	a	basic	 
knowledge	course	on	human	 rights	 for	project	 
participants	and	contested	ideas	and	plans	to	produce	 
innovations	promoting	 respect	 for	human	 rights	
under	the	theme	“Human	Rights	and	the	COVID-19	 
Pandemic”.	 The	winners	 for	 secondary	 level	

and	university	 level	both	received	a	royal	award	 
from	Her	Royal	Highness	Princess	Bajrakitiyabha	 
Narendiradebyavati	 Kromluangrajasarinisiribajra	 
Mahavajrarajadhita	along	with	a	certificate.

3.5.4	The	creation	of	human	rights	role	model	
(Human	Rights	Idol)
	 The	NHRCT	attached	great	importance	to	search,	
promote,	and	uphold	human	rights	 role	models,	
both	individuals	or	organizations.	For	the	fiscal	year	
2020,	the	activities	included:	(1)	selecting	and	naming	 
individuals	and	organizations	with	outstanding	work	
on	human	rights	promotion	and	protection	to	receive	 
the	“NHRCT	Human	Rights	Award	2019”;	(2)	organizing	 
the	Human	Rights	Debate	Competition	 in	English	 
language	for	University	Students	Program	for	fiscal	year	
2020.	The	awardees	and	the	winners	would	receive	
their	 respective	awards	on	the	Human	Rights	Day	 
to	be	annually	organized	by	the	NHRCT	to	observe	 
the	adoption	of	the	Universal	Declaration	on	Human	
Rights.	

3.5.5	Public	communication	to	establish	human	
rights culture
	 Throughout	the	year,	the	NHRCT	had	constant	
public	communication	for	human	rights	to	establish	
the	respect	for	human	rights	culture.	The	forms	of	
communication	included	the	issuance	of	the	NHRCT’s	
statements	 related	 to	 important	human	 rights	 
situations	to	the	public,	the	production	of	human	
rights	promotion	publications,	including	a	book	titled	
“Your	Rights,	My	Rights,	Our	Rights”	and	“Human	
Rights	Education	Handbook	 for	State	Officials	 in	 
the	Southern	Border	Provinces	Area”,	and	the	issuance	
of	the	NHRCT	human	rights	laws	journal.
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3.5.6	Follow-up,	analyzing,	giving	recommendation,	
and	participating	in	the	strategic	plan,	action	plans,	
or activities related to the promotion of human 
rights	in	various	agencies,	and	initiating	cooperation	
plans with other agencies
	 A	strategy	in	the	NHRCT	Strategic	Plan	was	to	
focus	on	supporting	structural	changes,	both	in	public	 
and	private	sectors,	 to	prevent	and	solve	human	
rights	issues	in	a	systematic	manner.	For	example,	the	
NHRCT	fully	and	constantly	promoted	strategic	plan	
to	support	the	role	of	businesses	in	respecting	human	 
rights.	 In	the	fiscal	year	2020,	some	of	 important	 
projects	 included:	 (1)	 the	collaboration	between	 
the	NHRCT	and	the	Senate	Committee	to	advance	 
the	topic	of	business	and	human	rights	in	terms	of	
policy	and	to	expand	on	the	United	Nation	Guiding	
Principles	on	Business	and	Human	Rights	(UNGPs)	to	
all	levels	of	business	groups	in	Thailand;	(2)	the	study	 
of	the	advancement	of	children’s	rights	on	the	occasion	 
of	 the	 30th	 anniversary	 of	 the	Convention	on	 
the	Rights	of	the	Child	in	Thailand,	submitting	policy	 
recommendations	 from	the	study	and	academic	 
seminars	 to	advance	children’s	 rights	 activities	 
in	the	future;	and	(3)	projects	to	strengthen	human	
rights	culture	in	the	southern	border	provinces.

3.5.7	The	establishment	of	 integrated	learning	
centers for human rights
	 The	NHRCT	strengthened	and	expanded	 its	
networks	with	academic	institutions	in	all	parts	of	 
the	country.	In	fiscal	year	2020,	the	NHRCT	established	
the	Regional	Center	 for	Human	Rights	Study	and	 
Coordination	at	6	local	educational	institutions	namely	
(1)	the	Southern	Border	Provinces	Regional	Center	
for	Human	Rights	Study	and	Coordination	at	Faculty	
of	Political	Sciences,	Prince	of	Songkhla	University,	
Pattani	Campus;	(2)	the	North	Eastern	Regional	Center	
for	Human	Rights	Study	and	Coordination	at	Faculty	
of	Law,	Khon	Kean	University;	(3)	the	Eastern	Regional	
Center	for	Human	Rights	Study	and	Coordination	at	
Faculty	of	Political	Sciences	and	the	Faculty	or	Law,	

Burapa	University;	(4)	the	Southern	Regional	Center	
for	Human	Rights	Study	and	Coordination	at	Faculty	of	
Law,	Suratthani	Rajabhat	University;	(5)	the	Northern	 
Regional	 Center	 for	 Human	 Rights	 Study	 and	 
Coordination	at	Faculty	of	Law,	Chiang	Mai	University;	
and	(6)	the	Western	Regional	Center	for	Human	Rights	
Study	and	Coordination	at	Faculty	of	Humanities	
and	Social	Sciences,	Phetchaburi	Rajabhat	University.	
These	centers	have	missions	to	promote	knowledge	
and	understandings	on	human	 rights,	 to	 receive	 
complaints	relating	to	human	rights	violation	and	 
transmit	them	to	the	NHRCT	Office,	to	provide	advice	
and	coordinate	with	relevant	agencies	to	take	initial	
steps	toward	the	protection	of	human	rights,	to	monitor	 
and	follow	up	on	situations	or	incidents	relating	to	
human	rights,	as	well	as	to	gather	and	analyze	data	
for	further	human	rights	research	study.	
	 In	addition,	the	highlight	activities	in	collaboration	 
with	the	Regional	Center	 for	Human	Rights	Study	
and	Coordination	were	(1)	the	Youth	Standing	Up	for	
Human	Rights	project;	(2)	the	Training	of	Trainers	in	
Human	Rights	Education	Workshop;	(3)	the	preparation	
of	a	report	on	the	situation,	human	rights	 impacts	 
from	the	Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	Development	 
Project;	(4)	the	projects	on	human	rights	campaign	
with	local	youths,	schools	and	alternative	education	
network;	 (5)	the	creation	of	space	for	students	to	
develop	their	 learning	and	skills	 for	human	rights	 
education;	and	(6)	the	academic	forum	on	the	human	
rights	issues	in	Thai	society	including	the	protection	
of	human	rights	defenders	in	the	Northeastern	region,	 
the	impacts	of	COVID-19	and	sustainable	development.	 
The	expansion	of	Regional	Centers	for	Human	Rights	
Study	and	Coordination	were	planned	to	cover	six	
other	higher	education	institutions	at	Kanchanaburi,	
Ubon	Ratchathani,	Chantaburi,	Phayao,	Yala	and	
Phuket	in	2022.
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3.6 Human rights study and research
	 As	prescribed	by	law,	the	NHRCT	has	duties	
and	powers	to	promote,	support,	and	cooperate	
with	individuals,	state	and	private	agencies	in	a	study,	 
research,	and	dissemination	of	knowledge	and	capacity	 
development	in	the	field	of	human	rights,	including	the	
provision	of	assistance	or	remedy	to	persons	affected	
by	human	rights	violation.	In	the	fiscal	year	2020,	the	
NHRCT	together	with	Thailand	Development	Research	
Institution	(TDRI)	conducted	human	rights	study	and	
research	under	the	integrated	research	and	innovation	 
plan.	The	 topics	covered	 the	 issues	concerning	
natural	 resources	management	and	sustainable	 
environment.	 The	 chronic	problem	 related	 to	 
community	rights	and	their	local	natural	resources	
was	also	studied	under	the	topic	“The	Relationship	
between	Community	Rights	and	Natural	Resources	and	
Environment	under	the	Constitution	of	the	Kingdom	
of	Thailand	B.E.	2017”.		

3.7 The promotion of international human 
rights cooperation and coordination 

3.7.1	Cooperation	with	other	national	human	rights	
institutions 
	 The	cooperation	between	 the	NHRCT	and	
other	national	human	rights	institutions	continued,	
namely	the	Global	Alliances	of	National	Human	Rights	 
Institutions	 (GANHRI),	 the	Asia-Pacific	Forum	of	 
national	human	rights	institutions	(APF),	and	the	South	
East	Asia	National	Human	Rights	Institutions	Forum	
(SEANF).	Activities	 included	meetings	and	seminars	 
to	share	experiences	and	to	discuss	the	 issues	of	
mutual	concern	such	as	the	prevention	of	torture	 
in	South	East	Asia	region.

3.7.2	Cooperation	with	UN,	international	and	civil	
society	organizations
	 The	NRHCT	cooperated	with	United	Nations	
agencies	through	 its	participation	 in	meetings	and	
workshops	on	several	 topics,	especially	the	 role	 

of	 national	 human	 rights	 institutions.	 As	 for	 
the	 framework	of	 cooperation	with	 the	ASEAN	 
Inter-governmental	Commission	on	Human	Rights	
(AICHR),	the	NHRCT	together	with	members	of	SEANF	 
participated	 in	 different	meetings	 to	 discuss	 
the	human	rights	 issues	of	common	concern	such	
the	right	to	development,	the	right	of	people	with	
disabilities.	The	NHRCT	also	cooperated	with	foreign	
government	agencies,	international	and	civil	society	
organizations,	participating	in	four	workshops	including	
the	regional	workshop	on	human	rights	monitoring	for	
the	preparation	of	human	rights	situation	assessment	
report.

3.7.3	Monitoring	the	government’s	implementation	 
of international human rights standards and  
obligations 
	 In	2020,	 the	NHRCT	submitted	two	parallel	
reports	to	the	UN	treaty	bodies,	namely	(1)	parallel	
report	on	Thailand’s	implementation	in	compliance	
with	the	Convention	on	the	Elimination	of	Racial	 
Discrimination	 (CERD)	and	 (2)	parallel	 report	on	 
Thailand’s	 implementation	 in	 compliance	with	 
the	Convention	Against	Torture	and	Other	Cruel,	 
Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punishment	(CAT).

3.7.4	Application	 for	GANHRI	 re-accreditation	 
process
	 The	NHRCT	attached	 importance	 to	 fully	 
participate	as	an	independent	national	human	rights	
institution	in	international	fora.	As	all	the	concerns	
of	the	Sub-Committee	on	Accreditation	(SCA)	under	
GANHRI	were	addressed,	in	2021	the	NHRCT	submitted	 
application	for	 re-accreditation	to	the	secretariat	
of	 the	SCA.	Due	 to	 the	situation	of	Coronavirus	
2019	 (COVID-19)	pandemic,	 the	SCA	meeting	 for	 
the	 accreditat ion	 review	was	 postponed	 to	 
December.
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3.8 Management  and o rgan iza t i on  
development

3.8.1	Establishing	the	regional	office	in	the	South
	 The	NHRCT	resolved	to	establish	“the	Southern	
Regional	Office	of	National	Human	Rights	Commission	
of	Thailand”	 in	Songkhla	province	to	be	the	pilot	 
regional	office,	to	increase	the	efficiency	in	enhancing	 
public	accessibility	 to	 the	NHRCT.	The	Southern	 
regional	office	function	would	have	the	mandate	
to	cover	14	Southern	provinces,	which	are:	Krabi,	
Chumphon,	Nakhon	Si	Thammarat,	Phang-nga,	Phuket,	
Ranong,	Surat	Thani,	Trang,	Narathiwat,	Pattani,	 
Phatthalung,	Yala,	Songkhla,	and	Satun.	The	functions	 
of	 the	 regional	office	 include:	 (1)	human	 rights	 
promotion;	 (2)	 human	 rights	 protection;	 and	 
(3)	monitoring	the	human	rights	situation,	which	are	
human	rights	guarantees	for	the	people	in	the	region.	

3.8.2	Affirming	integrity	and	transparency
	 1)	 The	Office	 of	 National	 Human	 Rights	 
Commission	of	Thailand	participated	in	the	annual	 
integrity	and	 transparency	assessment	 for	 state	
agencies,	according	to	the	guideline	of	the	Office	of	
National	Anti-Corruption	Commission	(NACC).	Among	
criteria	for	the	assessment,	they	included	the	agency’s	
performance,	budget	spending,	the	means	to	exercise	
of	power,	the	use	of	property,	corruption	prevention,	
and	 information	accessibility.	 In	fiscal	year	2020,	 
the	office	of	NHRCT	 received	94.06	points	 from	 
the	assessment,	an	A-rank	with	the	highest	score	
when	compare	with	5	Constitutional	 independent	
organizations.			
	 2)	 The	Office	of	 the	NHRCT	 intended	 to	 
become	a	learning	organization	by	means	of	knowledge	 
management.	An	administrative	committee	was;	 
therefore,	appointed	to	serve	the	purpose,	organizing	
series	of	activities	such	as	creating	informal	learning	 
space,	 self-learning	 education,	 and	organizing	 
knowledge	archive	and	database	system,	etc.

	 3)	 The	NHRCT’s	Human	Rights	 Information	 
Center	 is	one	of	Thailand’s	specialized	libraries	for	
human	rights	as	the	NHRCT	values	the	promotion	
of	human	rights	knowledge	and	understanding	to	 
the	general	public.	It	aims	to	facilitate	the	accessibility	
to	human	rights	resources,	open	to	the	public	both	
domestic	and	international.	Therefore,	the	24-hour	
online	channel	to	access	the	 information	without	
limitation	was	created,	which	also	served	the	purpose	 
of	preventing	 the	spreading	of	Coronavirus	2019	
(COVID-19),	as	well	as	the	needs	of	the	digital	age	and	
the	Thailand	4.0	policy.				
	 4)	 The	Office	of	NHRCT	had	policy	to	establish	
a	human	rights	archive	to	gather	and	preserve	human	
rights	historical	documents	related	to	the	establishment	 
and	the	operations	of	the	NHRCT	and	the	Office.	 
The	materials	will	 be	 collected	 according	 to	 
the	professional	archival	principles	and	the	international	 
standards.	It	aims	to	demonstrate	good	governance,	
to	provide	services	and	distribution	of	the	archived	
documents	to	benefit	towards	education,	research,	
and	analysis	of	human	rights	within	the	country.

3.8.3	Personnel	development
	 Following	the	personnel	development	plan	
to	improve	the	potential	of	its	personnel,	the	Office	 
of	 the	NHRCT	organized	a	number	of	 activities	 
including	training	courses	for	officers	and	new	staff	
members.	 The	 subjects	of	 training	 varied	 from	 
administration	skills	 to	human	 rights	knowledge	
organized	by	the	Office	of	 the	NHRCT	and	other	 
institutions.		
 
3.8.4	Cooperation	with	 other	 constitutional	 
independent	organizations	
	 The	NHRCT	placed	importance	on	the	integrated	
collaboration	among	the	5	constitutional	independent	
organizations,	namely;	the	Election	Commission	of	
Thailand,	the	National	Anti-Corruption	Commission,	
the	State	Audit	Committee,	the	Ombudsman,	and	 
The	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand.	
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Thus,	the	NHRCT	took	the	initiative	to	draft	the	guideline	 
for	 transferring	cases	between	the	constitutional	 
independent	organizations,	to	set	clear	rules	and	 
procedures	 in	 transferring	 cases,	 to	help	each	 
organization	to	operate	efficiently,	and	to	reduce	 
redundancy.	The	Office	of	the	NHRCT	was	assigned	to	
prepare	the	final	draft	to	be	considered	and	signed	 
by	the	Chairperson	of	each	organization.	The	guideline	
was	announced	in	the	Royal	Thai	Government	Gazette	
and	became	effective	on	1	August	2020	onwards.	
 
3.8.5	 Progress	on	the	information	and	communications	 
technology	(ICT)	
	 The	Office	of	 the	NHRCT	has	 implemented	 
the	information	and	communications	technology	(ICT)	
master	plan	to	strengthen	its	ICT	capability	to	provide	
operational	supports	and	services	to	the	Office	of	 
the	NHRCT	 in	 the	 following	areas:	 (1)	 improving	 
information	system	to	collect	and	provide	services	
on	human	rights	and	human	rights	network	database	
system;	 (2)	procuring	durable	supplies	to	support	 
officer’s	operations;	(3)	providing	services	on	human	
rights	information,	complaints	handling	system,	and	
general	information	through	website;	(4)	developing	 
the	 ICT	performance	by	 renting	 services	 from	 
the	Zoom	Video	Conference	program	to	support	both	
domestic	and	 international	meetings,	particularly	
during	the	COVID	19	pandemic;	and	(5)	integrating	data	
link	with	the	national	identification	card	by	partnering	
with	the	Department	of	Provincial	Administration	to	
increase	public	services	on	human	rights.

4. Performance evaluation analysis 

	 Upon	the	instruction	of	the	Parliament	last	year,	
the	 Integrated	Government	Evaluation	Framework	
(Government	Evaluation	System:	GES)	was	used	for	
the	NHRCT’s	performance	assessment.	The	tool	was	
applied	by	focusing	on	activities	which	gave	benefits	to	
the	general	public	and	achieved	the	NHRCT’s	mission	
in	3	areas.	They	were	(1)	human	rights	promotion;	 

(2)	human	rights	protection;	and	(3)	quality	of	monitoring	 
function	of	human	rights	situations.	It	also	included	
the	efficient	office	administration.		
	 The	evaluation	 for	 the	2020	fiscal	year	 to	 
indicate	the	progress	made	and	the	accomplishment	
of	the	NHRCT’s	mission	both	internal	and	external	
dimensions	comprised	methods	and	 indicators	as	
follows:

4.1 External dimension 

4.1.1	Level	of	effectiveness		
	 The	 effect iveness	 was	 evaluated	 from	 
the	achievement	of	mission.	 It	was	assessed	from	 
the	percentage	of	success	for	providing	legal	opinions;	
the	percentage	of	compliance	with	recommendations	
or	measures	for	solving	human	rights	violations	in 
the	 investigation	reports;	 the	 level	of	success	 in	
activities	to	cooperate	with	the	local	and	regional	
networks	in	promotion	or	protection	of	human	rights;	
the	percentage	of	successful	corporation	with	alliances	
in	international	arena	and	the	concrete	activities	for	
collaboration;	the	level	of	success	for	the	preparation	 
of	the	annual	report	assessing	human	rights	situation;	 
and	the	level	of	success	of	the	knowledge	obtained	 
from	 research	 studies	 and	were	 util ized	 for	 
the	operation	to	solve	problems.	

4.1.2	Quality	of	public	services	
	 The	quality	was	evaluated	from	satisfaction	
of	the	services	which	the	Office	of	NHRCT	delivered	
by	 the	general	public.	This	was	measured	 from	 
the	percentage	of	service	 recipient’s	satisfaction	 
shown	in	questionnaires	and	the	number	of	complaints	 
filed	against	the	Office	of	the	NHRCT.
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1	 It	 is	a	sub-committee	under	the	cooperation	framework	of	the	Global	Alliance	of	National	Human	Rights	 

	 Institutions	(GANHRI)	network,	which	had	downgraded	the	status	of	the	National	Human	Rights	Commission	of	 

	 Thailand	from	status	A	to	B	in	January	2016.

4.2 Internal dimension 

4.2.1	Operational	efficiency	
	 The	efficiency	was	evaluated	from	the	operation	 
processes	and	the	budget	spending	according	to	 
the	annual	action	plan.		

4.2.2	Organization	development	
	 The	development	was	evaluated	 from	the	
progress	made	 in	the	areas	of	 the	organizational	 
adjustment	to	rapid	changes,	the	strengthening	system	 
of	organizational	development,	and	the	support	for	
knowledge	management	(KM).	

5. Challenges and recommendations 

	 In	fiscal	year	2020,	 the	NHRCT	found	major	
challenges	and	had	recommendations	the	following:

5.1 Duties and Powers according to the  
Constitution of the Kingdom of Thailand,  
B.E. 2560 (2017) and the Organic Act on  
the National Human Right Commission of 
Thailand, B.E. 2560 (2017)

5.1.1	The	problematic	function	to	explain	and	
report	correct	facts	without	delay	in	case	where	
there is an incorrect and unfair report on human 
rights situation in Thailand
	 The	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	 
B.E.	2560	(2017),	Section	247	(4)	and	the	Organic	
Act	on	the	National	Human	Rights	Commission	of	 
Thailand,	B.E.	2560	(2017),	Section	26	(4)	states	that	 
the	NHRCT	has	the	duty	to	clarify	and	report	accurate	
facts	without	delay	 in	the	event	of	false	or	unfair	
report	on	human	rights	situation	in	Thailand	and	to	
disseminate	to	the	general	public.	The	NHRCT	shared	
its	concerns	with	the	Constitution	Drafting	Committee	

that	it	may	be	regarded	inconsistent	with	the	Paris	
Principles	at	the	time,	but	to	no	avail.	
	 In	2019,	 the	NHRCT	submitted	application	
for	 re-accreditation	 to	 the	 Sub-committee	on	 
Accreditation	(SCA)1	under	the	Global	Alliance	of	 
National	Human	Rights	 Institutions	(GANHRI),	being	
confident	that	all	concerns	of	the	SCA	were	fully	
addressed.	Later,	 in	December	2020,	 the	Acting	 
Chairperson	 gave	 interview	 virtually	 to	 clarify	 
questions	raised	by	the	SCA.	In	the	interview,	it	was	 
clearly	 reaffirmed	 to	 the	 SCA	 that	 the	NHRCT	 
performed	such	function	with	 full	 independence	
without	any	interference.	Nevertheless,	the	SCA	had	
decision	to	defer	the	consideration	of	the	NHRCT’s	
application	for	re-accreditation	for	18	months	due	to	
its	additional	concerns	on	two	legal	 issues,	one	of	
which	was	the	mandate	of	Section	247	(4)	of	the	2017	
Constitution	and	Section	26	(4)	of	the	Organic	Act.		
The	SCA	was	concerned	that	such	a	function	would	
compromise	the	actual	or	perceived	independence	of	
the	NHRCT,	and	recommended	the	NHRCT	to	take	full	
effort	to	advocate	for	the	removal	of	this	provision.
 Recommendations
	 The	Parliament,	the	Cabinet,	and	the	relevant	
government	agencies	should	consider	supporting	 
the	amendment	to	the	Constitution	of	the	Kingdom	 
of	Thailand,	B.E.	2560	(2017)	by	repealing	the	provision	 
in	 the	Section	247	 (4)	 at	 the	first	opportunity,	
either	 through	 the	ongoing	 initiative	 to	amend	 
the	Constitution	or	by	 specific	 amendment	of	 
the	article,	along	with	the	consideration	to	repeal	such	
function	in	the	Organic	Act	on	the	National	Human	
Rights	Commission	of	Thailand,	B.E.	2560	(2017).

5.1.2	The	lack	of	legal	power	of	conciliation	for	
human rights disputes 
	 Originally,	the	National	Human	Right	Committee	
Act,	B.E.	2542	(1999)	stated	that	during	the	investigation	 
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of	the	human	rights	violation,	the	Commission	had	
the	power	to	mediate	the	dispute	of	the	parties	to	
cease	the	issue	of	complaint.	This	was	consistent	to	
internationally	recognition	the	national	human	rights	
institutions	should	have	quasi	-judicial	powers	which	
include	to	seek	amicably	settlement	of	human	rights	
disputes	through	mediation.	However,	the	current	
Organic	Act	on	National	Human	Rights	Commission,	
B.E.	2560	(2017)	did	not	prescribe	the	NHRCT	with	such	
power,	causing	the	Commission’s	inability	to	mediate	
the	disputes	between	the	conflicting	parties.		
	 In	 its	 annual	 report	 in	 fiscal	 year	 2019,	 
the	NHRCT	cited	the	lack	of	mediation	power	as	one	
of	challenges,	and	raised	the	issue	to	the	Chairperson	 
of	the	Senate	Standing	Committee	on	the	Independent	 
Organs	under	 the	Constitution	 to	 support	 the	 
amendment	of	 the	Organic	Act	on	 the	National	 
Human	Rights	Commission	of	Thailand,	B.E.	2560	
(2017),	 resulting	 in	the	ongoing	 in-depth	study	on	 
the	reconciliation	function	of	the	NHRCT.	The	NHRCT	
also	officially	expressed	its	concern	by	sending	a	note	
to	the	Prime	Minister	and	the	Cabinet.	Additionally,	
the	Acting	Chairperson	raised	the	issue	with	the	SCA	 
during	 the	virtual	 interview	 for	 re-accreditation.	 
Subsequently,	the	SCA	also	consistently	recommended	 
that	 in	 fulfilling	 the	NHRCT’s	complaint-handling	
mandate,	it	should	be	provided	with	the	necessary	
functions	and	powers	which	included	the	ability	to	
seek	an	amicable	and	confidential	settlement	of	 
the	complaint	through	an	alternative	redress	process.	
The	SCA;	therefore,	encouraged	the	NHRCT	to	continue	 
to	advocate	to	regain	the	function	to	seek	an	amicable	
settlement	to	disputes	through	conciliation.	
 Recommendations
	 The	Parliament	and	the	Cabinet	should	support	
the	amendment	of	the	Organic	Act	on	the	National	
Human	Rights	Commission	of	Thailand,	B.E.	2560	(2017)	
prescribing	the	NHRCT	with	the	mandate	to	seek	an	
amicable	settlement	to	disputes	through	conciliation.

5.2 The implementation to comply with  
the NHRCT’s recommendations contained 
in the annual report assessing human rights 
situations
	 The	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	
B.E.	2560	(2017),	Section	247	(2)	prescribed	the	NHRCT	
with	duties	and	powers	in	preparing	the	annual	report	
assessing	human	rights	situations	within	the	country,	
and	presenting	 the	report	 to	the	Parliament	and	 
the	Cabinet.	The	Organic	Act	on	National	Human	Rights	
Commission,	B.E.	2560	(2017),	Section	43,	paragraph	one,	
stated	that	once	receiving	such	report,	the	Parliament,	 
the	Cabinet,	or	 the	 relevant	agencies	needed	to	
promptly	take	appropriate	actions	to	 improve	or	
correct	the	situations.		In	the	case	that	it	cannot	be	
implemented	or	need	time	for	the	implementation,	
the	said	parties	have	to	notify	the	NHRCT	of	reasons.
	 In	practice,	 the	NHRCT	continually	 received	
explanations	 from	the	Cabinet	and	the	 relevant	 
government	agencies,	mostly	concerned	with	their	
comments	and	activities	related	to	the	issues	raised	in	
the	report	rather	than	the	results	of	the	implementation	 
based	on	the	recommendations	contained	therein,	 
or	the	reasons	why	those	recommendations	cannot	
be	implemented,	or	the	reasons	for	taking	time.	
 Recommendations
	 The	Cabinet	should	reiterate	with	the	government	 
agencies	 to	 consider	 implementation	 of	 the	 
recommendations	contained	in	the	NHRCT	annual	
report	on	the	assessment	of	human	rights	situation.	 
The	 results	 of	 the	 implementation	 should	be	
informed	 as	 prescribed	 in	 the	Organic	 Act	 on	 
the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand,	
B.E.	2560	(2017),	Section	43.	The	Cabinet	should	also	
support	essential	resources	(such	as	budget,	digital	
technology,	transfer	of	knowledge	and	other	skills,	
etc.)	in	the	development	of	the	database	system	for	
storing	and	utilizing	the	data	to	be	used	as	a	tool	to	
support	the	follow-up	process	on	the	implementation	 
of	 the	NHRCT’s	 recommendations,	 similarly	 to	 
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the	national	monitoring	and	evaluating	 system	 
(eMENSCR)	 to	monitor	 the	 implementation	of	 
the	20-Year	National	Strategic	Plan	or	other	similar	
systems.	

5.3 Operation during the situation of the 
Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic
	 In	fiscal	year	2020,	people	all	around	the	world	
were	experiencing	problems	and	were	 impacted	
from	the	Coronavirus	2019	 (COVID-19)	pandemic.	 
The	measures	to	prevent	and	control	the	pandemic	
such	as	the	limited	number	of	people	in	a	gathering,	 
social	distancing	measures	or	 the	prohibition	of	 
travelling	had	vast	impacts	on	the	NHRCT	action	plan.	
The	activities	to	be	undertaken	with	networks	around	
the	country,	and	 internationally	were	cancelled,	 
postponed	or	virtually	conducted.	The	investigation	
of	the	human	rights	violations	must	be	conducted	 
on-location.	The	situation	also	caused	delays	 in	
preparing	the	NHRCT	reports	 in	terms	of	gathering	
information	from	all	parties.	

	 In	such	situation,	the	NHRCT	balanced	the	duty	
to	deliver	public	services	such	as	receiving	human	
rights	complaints	with	social	responsibility	to	contain	
the	pandemic	by	adhering	to	the	official	instructions.	
The	NHRCT	had	periodically	assigned	staff	members	to	
work	from	home,	instructed	the	Office	of	the	NHRCT	
to	revise	and	adjust	the	action	plan,	to	utilize	digital	
technology	as	a	tool	to	support	the	implementation	 
of	duties	and	 legal	powers.	On	 the	other	hand,	 
the	works	of	the	NHRCT	also	focused	on	human	rights	
situations	during	the	pandemic	of	Coronavirus	2019	
(COVID-19),	appointing	a	working	group	to	monitor	 
the	situation,	contacting	networks	to	report	the	human	 
rights	impacts	caused	by	the	pandemic,	issuing	statements	 
instructing	the	government	and	the	general	public	to	
respect	human	rights	while	combatting	the	disease.
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 039

บทที่
1	 1)	 ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า	และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งการเยียวยาผู ้ได้รับความ 
เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

	 2)	 จัดท� า รายงานผลการประ เ มินสถานการณ ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะ
รัฐมนตร	ีและเผยแพร่ต่อประชาชน

	 3)	 เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตร	ีและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง	รวมตลอดทัง้การแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	 
หรือค�าสั่งใด	ๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
 
	 4)	 ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องโดยไม่ชักช้า
ในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
 
	 5)	 สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน

	 6)	 หน้าที่และอ�านาจอ่ืนตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอื่น	ประกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	มาตรา	 27	 บัญญัติว่า 
เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิติัหน้าทีต่ามมาตรา	26	ให้คณะกรรมการ 
มีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้ด้วย

	 1)	 ส่งเสริม	สนับสนุน	และร่วมมือแก่บุคคล	หน่วยงาน
ของรัฐ	และภาคเอกชน	ในการศึกษา	วิจัย	และเผยแพร่ความรู ้
และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน	รวมตลอดทั้งใน 
การให้ความช่วยเหลอืหรอืเยยีวยาแก่ผูถู้กละเมดิสทิธมินษุยชน

1.1 ที่มาของรายงาน 
	 รายงานผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 
แห่งชาติ	(กสม.)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้จัดท�าขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สทิธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	45	ทีก่�าหนดให้ภายใน
หนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ	ให้คณะกรรมการ
จัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 
โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหาอุปสรรค	 และ 
ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการด้วย	และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป

1.2 หน้าที่และอ�านาจ และโครงสร้างองค์กร
	 เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 2560	 และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห ่ งชาติ 	 พุทธศักราช	 2560	 ซึ่ งมีผลใช ้บั งคับตั้ งแต ่
วันที่	 13	 ธันวาคม	 2560	 ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการ สิท ธิมนุษยชนแห ่ งชาติ 	 พ .ศ . 	 2542	 
โดยมาตรา	 60	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให ้ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันที่พระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้ช้บงัคบั	แต่ให้ยงัคงปฏบิตัหิน้าที่
ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตท่ีิแต่งต้ังขึน้ใหม่จะเข้ารบัหน้าที่

1.2.1 หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
 แห่งชาติ
	 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 2560	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 โดยท่ีรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	 2560	มาตรา	 26	บัญญัติให ้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ�านาจ	 
ดังนี้
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	 2)	 ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก	 เยาวชน	และประชาชน
ทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน	
และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกัน
ในทางวัฒนธรรม	ประเพณ	ีวิถีชีวิต	และศาสนา

	 3)	 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ	องค์กรเอกชน	และองค์การระหว่างประเทศ 
ในด้านสิทธิมนุษยชน

	 4)	 เสนอความเห็นต ่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 5)	 ออกระเบียบหรือประกาศเ พ่ือปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

	 6)	 หน้าท่ีและอ�านาจอ่ืนตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น

1.2.2 หน้าท่ีและอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการ 
 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 47	 บัญญัต ิ
ให้มีส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นส่วน
ราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล	อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
คณะกรรมการ	และมาตรา	48	บัญญัติให้ส�านักงานมีหน้าที ่
และอ�านาจ	ดังนี้

	 1)	 รับผิดชอบงานธุ รการและด� า เ นินการ เพื่ อ ให ้ 
คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน ้าที่ตามที่ก� าหนดไว  ้
ในรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	 และ 
กฎหมายอื่น

	 2)	 อ�านวยความสะดวก	ช่วยเหลอื	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุ	
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ

	 3)	 ศึกษา	รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	และสนับสนุนให้มี
การวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ	รวมท้ังประสานงานกับ 
หน ่ วยงานของรั ฐ 	 อ งค ์ ก ร เอกชน	 หรื อองค ์ ก รอื่ น ใด 
ในด้านสิทธิมนุษยชน	 เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจ 
และหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 4)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ มีกฎหมายก�าหนดหรือ 
ที่คณะกรรมการมอบหมาย

1.2.3 โครงสร้างองค์กร 
	 การจัดโครงสร้างองค์กรของส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของส่วนราชการในสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2561	ประกอบด้วย	
9	ส�านัก	และ	1	หน่วย	ดังแผนภาพที	่	2	
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1.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

เป้าประสงค์
(Goals)

“เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคม
ให้เคารพสิทธิมนุษยชน”

1) ด�าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
 จะต้องปฏิบัติตาม

2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลัก
 สิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และคุ้มครอง
 สิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน

3) ท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
 ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน

4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์รอง 
1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลง
 ในด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
 ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ  
 หลักสิทธิมนุษยชน

2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการท�างาน โดยเฉพาะการท�างาน
 เชิงรุกและเน้นประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นสถาบันหลัก
 ในด้านสิทธิมนุษยชน 

4) การด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น

5) ยกสถานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์หลัก 
“ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค”



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 043

1.4 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565

	 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2565	ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร	์17	กลยุทธ์	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 
 แห่งราชอาณาจกัรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้องปฏบัิตติาม

กลยุทธ์ท่ี	1.1	 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีส�าคัญของคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
	 ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

กลยุทธ์ที่	1.2	 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคล่ือน 
 และผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที	่2.1	 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมายทีส่�าคญัต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ี
	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่	2.2	 ก�าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานประจ�าปี

กลยุทธ์ที่	2.3	 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุง่การท�างานร่วมกบัเครอืข่ายภายในประเทศและพนัธมติรในเวทรีะหว่างประเทศ เพือ่ให้เกดิการสร้างพลัง (synergy)  
 ในการท�างานร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่	3.1	 พัฒนาการด�าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	 
	 ภาคประชาสังคม	นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่	3.2	 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิด 
	 สิทธิมนุษยชนในพื้นที่

กลยุทธ์ที่	3.3	 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้	 เพื่อประโยชน์ในการท�างาน 
	 และพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน 
 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรวมทั้งผลงานส�าคัญของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่าง 
 ถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่	4.1	 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม 
	 เนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

กลยุทธ์ที่	4.2	 พัฒนากลไก	ติดตาม	 เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	และชี้แจง	แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ 
	 สิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่	4.3	 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่	4.4	 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท�างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดมั่นคุณธรรมและ 
 ความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่	5.1	 ปรับปรุงกระบวนการท�างานในภารกิจหลักขององค์กร	(Core	Business	Process	Redesign)

กลยุทธ์ที่	5.2	 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

กลยุทธ์ที่	5.3	 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)

กลยุทธ์ท่ี	5.4	 จดัให้มสีถาบนัพฒันาระบบและองค์ความรูด้้านสทิธมินษุยชนภายใต้การก�ากบัดแูลของกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

กลยุทธ์ที่	5.5	 พัฒนาระบบการท�างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล	(Digital)
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	 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ	์แสดงได้ดังแผนภาพที	่3	ดังนี้

แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลยุทธ์

ที่มา:	ส�านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 2

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

ยุทธศาสตร์
ที่ 4

ยุทธศาสตร์
ที่ 5

ส่งเสริมและติดตามให้ทกุภาคส่วนของสังคมเกดิการเคารพสทิธมินษุยชนตามท่ีได้รบัการรบัรองตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส�าคัญของคณะกรรมการประจ�า 
	 	 	 สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กลยุทธ์ที่ 1.2	 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เน้นการด�าเนนิงานทีก่่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างของภาครฐัและภาคเอกชน โดยการขบัเคลือ่นและ 
ผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกจิในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย	และข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมายทีส่�าคัญต่อ 
	 	 	 รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.2	 ก�าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานประจ�าปี
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

มุ่งการท�างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง  
(synergy) ในการท�างานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1 พฒันาการด�าเนินงานและจัดให้มแีผนการสร้างเครือข่ายและท�างานร่วมกบัภาคเีครือข่ายทัง้ภาครัฐ	 
	 	 	 ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและชุมชน	 ในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
	 	 	 สิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถ่ินเป็นที่พึ่งของชุมชน	 เพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
	 	 	 และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3.3 เสรมิสร้างความร่วมมอืกบัพนัธมติรในเวทรีะหว่างประเทศ	ในการแลกเปลีย่นความรู	้เพือ่ประโยชน์ 
	 	 	 ในการท�างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส�าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
	 	 	 สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา	กลุ่มเป้าหมาย	และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4.2 พฒันากลไก	ตดิตาม	เฝ้าระวงัสถานการณ์สทิธมินษุยชน	และชีแ้จง	แสดงท่าทตีอบสนองต่อปัญหา 
	 	 	 และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท�างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรม
และความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท�างานในภารกิจหลักขององค์กร	(Core	Business	Process	Redesign)
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	 ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	 
	 	 	 ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)
กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก�ากับดูแลของ 
	 	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท�างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล	 
	 	 	 (Digital)
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บทที่
1

1.5 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ

 1.5.1 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล
   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่	 จ�านวน	 276	 คน	 จ�าแนกเป็น
ข้าราชการ	150	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.35	พนักงานราชการ	58	คน	 คิดเป็นร้อยละ	21.01	พนักงานจ้างเหมาบริการ	56	คน	
คิดเป็นร้อยละ	20.29	ผู้ช�านาญการ/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ�าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.35	โดยส�านักที่มีบุคลากรปฏิบัติงานมากที่สุด	คือ	ส�านักบริหารกลาง	จ�านวน	66	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	23.91	ส�านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	55	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.93	และส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	
จ�านวน	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.41	ตามล�าดับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)	รายละเอียดตามตารางที	่1	ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�านวนบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ�าแนกตามส�านัก/หน่วย

ส�านัก/กลุ่มงาน ข้าราชการ รวมพนักงาน
ราชการ

พนักงาน
จ้างเหมา
บริการ

ผู้ช�านาญการ/
เลขานุการและ 

ผู้ช่วย
เลขานุการฯ

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/	 7	 -	 -	 -	 7
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/	
ทีป่รึกษาส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต/ิ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		

ผูช้�านาญการประจ�าคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต/ิ		 -	 -	 -	 12	 12
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานกุารประจ�าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		

ส�านักบริหารกลาง	 27	 14	 25	 -	 66

ส�านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 9	 6	 3	 -	 18

ส�านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 36	 13	 6	 -	 55

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	 20	 6	 11	 -	 37

ส�านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 9	 4	 -	 -	 13

ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 15	 6	 3	 -	 24

ส�านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 9	 3	 -	 -	 12

ส�านักกฎหมาย		 10	 1	 3	 -	 14

ส�านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	 6	 3	 5	 -	 14

หน่วยตรวจสอบภายใน	 2	 2	 -	 -	 4

   รวม 150 58 56 12 276

ที่มา:	ส�านักบริหารกลาง	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)



046

 1.5.2 ภาพรวมด้านงบประมาณ
  	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 
จ�านวน	222,542,300	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	6,838,100	บาท		 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ใน	3	แผนงานหลัก	คือ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	และแผนงานบูรณาการ	รายละเอียดจ�าแนกตามตารางที่	2	ดังนี้

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

แผนงาน เพิ่ม/ลดปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562	

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2563

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.	 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	 141,613,300	 147,248,100	 5,634,800

2.	 แผนงานพื้นฐาน	 71,913,800	 74,721,200		 2,807,400
	 2.1	 ผลผลิตการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 48,908,700	 45,531,300	 -3,377,400
	 2.2	 ผลผลิตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 23,005,100	 29,189,900	 6,184,800

3.	แผนงานบูรณาการ	 2,177,100	 573,000	 -1,604,100
	 3.1	 แผนงานบูรณาการด้านการขับเคลื่อน	 494,200	 573,000	 78,800
	 	 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 3.2	 แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม	 1,682,900	 -	 -1,682,900
	 	 การวิจัยและพัฒนา	

  	 รวมทั้งสิ้น	 215,704,200	 222,542,300	 6,838,100

ที่มา:	ส�านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)	

1.6 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ�าปี
 พ.ศ. 2563

 	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	การปฏิบัตหิน้าทีข้่างต้นของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิและส�านกังานคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตร์ชาต	ิแผนการปฏริปูประเทศ	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต	ิและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	2563	ดังรายละเอียดตามแผนภาพที	่4	
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บทที่

2
การเปรียบเทียบ
งบประมาณและ
ผลการด�าเนินงาน
ระหว่างปีที่ผ่านมา 
กับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 049

บทที่
2

รายการ ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2561

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2563

	 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	 136,034,500	 141,613,300	 147,248,100

	 ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน	 75,843,400	 71,090,900	 71,495,400

	 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	 -	 3,000,000	 3,798,800

  รวม 211,877,900 215,704,200 222,542,300

ที่มา :	ส�านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)	

	 การจัดสรรงบประมาณของประเทศที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้ความส�าคัญกับความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเม่ือมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ	 
20	ปี	(พ.ศ.	2561-2580)	เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2561	เป็นต้นมา	แนวทางการจัดสรรงบประมาณได้มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณ
ที่ขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต	ิแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต	ิแผนการปฏิรูปประเทศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต	ิฉบบัที	่12	โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุกบัประชาชน	ถงึแม้ว่าสถติกิารจดัสรรงบประมาณส�าหรบัส�านกังานคณะกรรมการ
สทิธิมนุษยชนแห่งชาตใินช่วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนัจะมวีงเงนิงบประมาณจ�านวนไม่มากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัส่วนราชการหรอืองค์กร
อิสระอื่น	ๆ	แต่คณะกรรมการได้ก�าหนดเป้าหมายการท�างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 และความต้องการของประชาชน	 
โดยมุ่งเน้นการท�างานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 ในบทที่	 2	ส�านักงานคณะกรรมการ 
สทิธิมนษุยชนแห่งชาตไิด้จัดท�าข้อมลูเชงิสถติเิกีย่วกบังบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรร	ผลการเบกิจ่าย	ผลการด�าเนนิงานตามตัวชีวั้ด
ในภาพรวมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561-2563	ดังนี้

2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561-2563 
เป็นงบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุน	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน	และค่าใช้จ่ายงบลงทุน	จ�าแนก
รายละเอียด	ตามตารางที	่3	และแผนภาพที	่5

ตารางท่ี 3 งบประมาณท่ีได้รบัจดัสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของส�านกังานคณะกรรมการ 
   สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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แผนภาพท่ี 5 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของส�านักงาน 
    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายงบลงทุน

2.2 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

	 ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561-2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น 
งบเงินอุดหนุน	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	211,877,900	บาท	มีผลการเบิกจ่าย	
จ�านวน	193,779,835	บาท	คดิเป็นร้อยละ	91	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	จ�านวน	215,704,200	บาท	 
มีผลการเบิกจ่าย	จ�านวน	184,738,880	บาท	คิดเป็นร้อยละ	86	และปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 
จ�านวน	222,542,300	บาท	มีผลการเบิกจ่าย	จ�านวน	196,471,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	88	 โดยจ�าแนกรายการค่าใช้จ่าย 
ตามตารางที่	4		

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

รายการ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

เปรียบเทียบงบประมาณของส�านักงาน	กสม.

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563

136.0345
ล้านบาท

75.8434
ล้านบาท

71.0909
ล้านบาท

71.4954
ล้านบาท

3.000
ล้านบาท

3.7988
ล้านบาท

147.2481
ล้านบาท

141.6133
ล้านบาท

 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	(1	ต.ค.	60-30	ก.ย.	61)

 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	 	 136,034,500	 132,103,738	 97

	 ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน		 75,843,400	 61,676,097	 81

	 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	 	 -	 -	 -

  รวม 211,877,900 193,779,835 91

หน่วย:	บาท



รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 051

บทที่
2

รายการ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

เปรียบเทียบงบประมาณของส�านักงาน	กสม.

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) (ต่อ)

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(1	ต.ค.	61-30	ก.ย.	62)

	 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	 	 141,613,300	 131,447,402	 93

	 ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน	 71,090,900	 50,385,802	 71

	 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	 	 3,000,000	 2,905,676	 97

  รวม 215,704,200 184,738,880 86

 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	(1	ต.ค.	62-30	ก.ย.	63)

	 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	 	 147,248,100	 134,863,300	 92

	 ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน	 71,495,400	 57,972,700	 78

	 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	 	 3,798,800	 3,635,000	 96

  รวม 222,542,300 196,471,000 88

ที่มา : ส�านักบริหารกลาง	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

2.3 การเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในภาพรวม

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีผลการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	3	แผนงาน	ประกอบด้วย	1.	แผนงานพ้ืนฐาน 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2.	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	และ	3.	แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม	ทัง้นี	้สามารถแสดงผลการด�าเนนิงานในภาพรวมทีป่รากฏในพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561-2563	ปรากฏตามตารางที	่5
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ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
   แห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด ปี	2563ปี	2562ปี	2561หน่วยนับ

หน่วย:	บาท

ที่มา :	กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์	ส�านักงานกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน    

 ตัวชี้วัด

	 1.	ร้อยละของประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ	 ร้อยละ	 59	 84	 83

	 	 และตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	

	 2.	จ�านวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้	และ	 คน	 69,395	 63,395	 253,261

	 	 สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	

 ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน    

 ตัวชี้วัด

	 1.	จ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับด�าเนินการแล้วเสร็จ		 ร้อยละ	 63	 86	 75

	 	 ภายใน	90	วัน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	

	 2.	ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ	 ร้อยละ	 93	 83	 94	

	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	

	 3.	จ�านวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มี	 ร้อยละ	 71	 92	 80

	 	 การน�าไปปฏิบตัหิรอืมีการตอบสนอง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ตัวชี้วัด  

	 1.	คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและ	 เล่ม	 -	 2,000	 -

	 	 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 2.	เจ้าหน้าทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจและมคีวามตระหนกั	 ร้อยละ	 613	 -	 78

	 	 ในการเคารพสิทธิมนุษยชน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 	 (คน)	 	 (ร้อยละ)	

	 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

	 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 ตัวชี้วัด 

	 1.	จ�านวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	 เรื่อง	 1	 1	 1	

	 2.	องค์ความรู้ที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงลึกหรือ	 ร้อยละ	 50	 50	 50

	 	 น�าไปแก้ไขปัญหาในการด�าเนินงานของหน่วยงาน	
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติมุ่งเน้นการด�าเนนิงาน 
ตามยุทธศาสตร ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาต	ิ 
พ.ศ.	2560-2565	ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต	ิ 
รวมถึงแผนในระดับอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ	ในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2563	ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์
ที่มีผลอันกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลาย
เหตกุารณ์	อาทิ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศและมีผลกระทบต่อการมีสุขภาพ 
ที่ดีของประชาชน	นอกจากนี้	 ยังมีสถานการณ์การชุมนุมทาง 
การเมือง	 เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องทางการเมือง
ที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม	2563	และต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว	ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
รวมถึงมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี	และได้ออกแถลงการณ	์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
การท�างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน	การดูแลและเยียวยา 
แก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง	เป็นต้น
	 ภาพรวมการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาตติามหน้าท่ีและอ�านาจตามมาตรา	247	ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�าเนินงานโดยมุ่งหวังให้สังคมเกิด
การเคารพสิทธิมนุษยชน	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
ระบบ	รวมท้ังการเฝ้าระวงัสถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหาท้ังในเชิง
โครงสร้าง	กระบวนการ	การสื่อสารข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง	กล่าวคือ	

	 1)	 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การละเมดิสทิธมินษุยชนและเสนอมาตรการหรอืแนวทางในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และการเสนอแนะ
มาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินุษยชน	
	 การด�าเนินการทั้งในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว	
และกรณีการป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อ 
สทิธมินษุยชนในวงกว้าง	โดยการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	วเิคราะห์
ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตใุห้เกดิปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนในกรณี
ต่าง	ๆ 	อาทิ	แนวนโยบาย	กฎหมาย	กฎ	รวมถึงเกณฑ์และระบบ
ทีก่่อให้เกดิการละเมดิและมมีาตรการแก้ไขปัญหาหรอืข้อเสนอ
แนะที่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ	ซึ่งคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว	
เช่น	ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการในการคุ้มครอง
สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานของพนักงานจ้างเหมาบริการ	ข้อเสนอ
แนะมาตรการหรอืแนวทางการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ	ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของผู้สูงอายุ	 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการยุติการ 
ตั้งครรภ์	 และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	กรณีศึกษาผลกระทบด้าน 
การจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพู	ช่วงแคราย 
-มีนบุร	ีเป็นต้น	

	 2)		การเฝ้าระวงัและประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนุษยชน 
ของประเทศ	การติดตามและประมวลสถานการณ์ส�าคัญที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง	ๆ	 เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
อย่างต่อเนื่อง	 แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 
พร้อมท้ังวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	และสาเหตุที่จะท�าให้
ปัญหาสิทธิมนุษยชนรุนแรงขึ้น	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�ารายงานผลการ
ประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทยประจ�า
ปี	 2562	 โดยแบ่งออกเป็น	4	ประเด็น	 ได้แก่	 (1)	ด้านสิทธิ
พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	มปีระเดน็ส�าคญั	เช่น	การเข้าถงึ 
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ความยุติธรรมของประชาชน	ปัญหาการกระท�าทรมานและ 
การบังคับให้บุคคลสูญหาย	การใช้เสรีภาพในการแสดงความ 
คิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ	 (2)	 ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	
สังคมและวัฒนธรรม	มีประเด็นส�าคัญ	เช่น	สิทธิในการมีงานท�า 
และความคุ ้มครองทางสังคม	 สิทธิทางการศึกษา	 สิทธ ิ
ด้านสุขภาพ	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ	 (3)	 สถานการณ์ของกลุ่มบุคคล	 เช่น	 เด็ก	 ผู ้สูงอาย	ุ 
คนพิการ	สตร	ีผู้มีปัญหาสถานะและสิทธ	ิและ	(4)	สถานการณ์
ของประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีอยู่ในความห่วงใยได้แก่	 สิทธิ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และการค้ามนุษย	์
นอกจากนี้	 ยังมีการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศท่ีเป็นการเฉพาะ	 จ�านวน	 2	 เรื่อง	 ได้แก่	 (1)	
การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และ	 (2)	 การประเมิน
สถานการณ์เก่ียวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพ่ือแสดงความ 
คิดเห็นและข้อเรียกร้องทางการเมือง	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง 
การท�าหน้าท่ีของรฐัในด้านสทิธิมนษุยชนว่ามคีวามก้าวหน้าหรอื
ยงัมีข้อห่วงกังวลอย่างไร	และมข้ีอเสนอแนะต่อรฐัสภาและคณะ
รฐัมนตร	ีเพือ่ให้พจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาสทิธมินษุยชน
อย่างเหมาะสม	หรือวางแผนด�าเนินงานและก�าหนดมาตรการ 
เพือ่ลดและป้องกนัความเส่ียงทัง้ในเชิงโครงสร้างและกระบวนการ	

	 3)	 การเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ	โดยการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน	การด�าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา	การพัฒนาเครื่องมือในการเรียนรู ้
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลายหลาย	การเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายการท�างาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 จัดให้มี
ศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู ้ด้านสิทธิมนุษยชน	 
ภายใต้ศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสทิธมินษุยชนในภูมิภาค
ร่วมกับสถาบันการศกึษา	จ�านวน	6	แห่ง	และการขบัเคลือ่นงาน 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย
และคู ่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ส�าหรับการศึกษาใน	5	ช่วงชั้น	และการสนับสนุนให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องน�าแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไปใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเคารพ 
สทิธมินษุยชนในสงัคมไทยต่อไป		ซึง่คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสาน
งานด้านสิทธิมนุษยชนในจัดการอบรมวิทยากรกระบวนการ	
(Training	of	Trainers)	ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 เพ่ือการน�า
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานไปประยกุต์ใช้	นอกจากนี	้คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต	ิให้ความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นเป้าหมายยทุธศาสตร์
ชาตด้ิานความม่ันคง	และร่วมสร้างความเข้มแขง็ในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนือ่ง	ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2563	 ได้น�าคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งก�าหนดมาตรฐานการท�างานที่
ชดัเจน	เพือ่มาส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจให้กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั
ทีเ่กีย่วข้องได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน	เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน	เป็นต้น

	 4)	 การศกึษาวจิยัด้านสทิธมินษุยชนและการขบัเคลือ่น
ไปสู่การปฏิบัติ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้ 
มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนนอกจากเพื่อประโยชน์ใน 
องค์ความรู้ที่ได้น�าไปจัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งการแก้ไข
ปรบัปรงุกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบหรอืค�าสัง่ใด	ๆ 	เพือ่ให้สอดคล้อง 
กับหลักสิทธิมนุษยชนแล ้ว	 ยังสามารถน�าไปสนับสนุน 
การจัดท�ารายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	การจัดท�า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ	
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย	 (Thailand	Development	Research	
Institute:	TDRI)	ด�าเนินการจัดท�ารายงานผลการศึกษาวิจัย
เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 
และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	นอกจากน้ียัง
ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ได้ด�าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา	 
เพื่อเป็นประโยชน์ต ่อการส่งเสริม	 คุ ้มครองและปกป้อง 
สทิธมินษุยชนกบัหน่วยงานและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	ประกอบด้วย	
เรื่อง	ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	2560	
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	 5)		การด�าเนินความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับ
ระหว่างประเทศ	สถานการณ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
หลายประเดน็เป็นปัญหาร่วมหรอืเป็นปัญหาข้ามพรมแดนทีต้่อง
อาศัยความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศ
ต่าง	ๆ 		ในการจดัการและแก้ไขปัญหา	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้เข ้าร ่วมประชุม
ตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 
ทัง้ในกรอบความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
ในระดับต่าง	 ๆ	กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน	 และ 
หน่วยงานของสหประชาชาต	ิเพือ่ตดิตามพฒันาการทีส่�าคญัด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	และแลกเปล่ียนประสบการณ	์
ตลอดจนตัวอย่างที่ดีในการด�าเนินงาน	 (best	 practices)	 
เพื่อส ่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส�าคัญ 
ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน	 เช่น	 (1)	การส่งเสริมการด�าเนิน 
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้น�าเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนหลักการ 
ชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	พร้อมท้ัง 
เน้นย�้าถึงความส�าคัญท่ีภาคธุรกิจต้องศึกษาและน�าหลัก
การชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 
(UN	Guiding	Principle	On	Business	and	Human	Rights:	 
UNGPs)	 ไปปฏิบัติ เพื่อให ้ เ กิดผลเป ็นรูปธรรม	 และได  ้
รับฟังผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เรื่อง	มาตรการการฟ้อง 
ปิดปากและการคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 
(2)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ ง เป ็นประเด็น 
สิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน	 (3)	 เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น	การแสดงออก	และข้อมูลข่าวสาร	 รวมทั้งเสรีภาพ 
ของส่ือ	 (4)	 สิทธิของคนพิการเกี่ยวกับมุมมองทางเพศ	 
(5 ) 	 การจัดท� าแผนปฏิบัติ งานเพื่ อสนับสนุนข ้อตกลง 
ระหว่างประเทศว่าด ้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย	
(6)	 เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อในอาเซียน	 
เพื่ อ ใ ช ้ เ ป ็ น เค ร่ื อ งมื อ ในการยกระดั บสั นติ ภ าพและ 
ความสมานฉันท ์ของอา เ ซียน	 ซ่ึ ง เป ็นประชาคม ท่ีมี 
ความหลากหลายในเรื่องศาสนาและความเชื่อ	เป็นต้น
	 ทัง้นี	้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ด�าเนนิการ 
จดัท�ารายงานคูข่นานการปฏบัิตติามสนธสัิญญาด้านสทิธมินษุยชน	 
จ�านวน	2	ฉบับ	 ได้แก่	 (1)	 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก 
รปูแบบ	(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	 

Racial	Discrimination:	CERD)	 (2)	 รายงานคู่ขนานตาม
อนสุญัญาต่อต้านการทรมาน	และการประตบิตัหิรอืการลงโทษ
ที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	 (Convention	
Against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	
Treatment	or	Punishment:	CAT)	ฉบับที	่2
	 จากสรุปภาพรวมการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหน้าที่และอ�านาจข้างต้นนั้น	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญต่อการ
ด�าเนินงานในเชิงระบบ	การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี 
ทีส่อดคล้องเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ชาต	ิรวมถงึแผนในระดบัอืน่ 
ที่เกี่ยวข้อง	การก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 
ทีค่�านงึถงึข้อท้าทายขององค์กรทีม่าจากสภาพปัญหาการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศ	 อาทิ	 การน�าประเด็น 
สิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียน	หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจ�านวนมากมา
สังเคราะห์และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะ	แผนงาน/โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิด
ผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	 รวมทั้ง	 เน้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานให้มากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	 
โดยมสีรปุรายละเอยีดผลสมัฤทธิข์องการด�าเนนิงานในภาพรวม	 
ดังต่อไปนี้

3.1	 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจรงิเกีย่วกบั
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
มาตรา	247	(1)	บญัญตัใิห้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเทจ็จรงิทีถ่กู
ต้องเกีย่วกบัการละเมดิสิทธมินุษยชนทกุกรณโีดยไม่ล่าช้า	และ
เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอื
แก้ไข	การละเมดิสทิธมินษุยชน	รวมทัง้การเยยีวยาผูไ้ด้รบัความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้รับเร่ืองร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า 
มีการกระท�าหรอืละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมิดสทิธมินษุยชน 
หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	และเป็นเร่ืองที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เห็นควรให้มีการพิจารณา	รวมทั้งสิ้น	
465	เรื่อง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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3.1.1	สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
 ประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียน
	 เมื่อจ�าแนกข้อมูลตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	พบว่าเป็นประเด็นสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมมากที่สุด	จ�านวน	170	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	36.55	ล�าดับรองลงมา	คือ	ประเด็นสิทธิพลเมือง	จ�านวน	74	เรื่อง	คิดเป็น
ร้อยละ	15.91	และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน	จ�านวน	53	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	11.40	รายละเอียดตามแผนภาพที	่6

แผนภาพที่	6		ประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

ที่มา:	ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

36.56%170 เรื่อง

74 เรื่อง

53 เรื่อง

37 เรื่อง

26 เรื่อง

17 เรื่อง

9 เรื่อง

8 เรื่อง

5 เรื่อง

4 เรื่อง

1 เรื่อง

61 เรื่อง

15.91%

11.40%

7.96%

5.59%

3.66%

1.94%

1.72%

1.08%

0.86%

0.22%

13.12%

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

สิทธิพลเมือง	

สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม
และวัฒนธรรม

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สิทธิชุมชน

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

สิทธิในการชุมนุมและการสมาคม

สิทธิในกระบวนการทางปกครอง

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข

สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

อื่น	ๆ

รวมเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับทั้งส้ิน
465 เรื่อง
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 พื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน
	 เมื่อพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหยิบยกเพ่ือ 
ตรวจสอบ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	465	 เร่ืองดังกล่าว	 เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้น	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด	 
จ�านวน	90	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	19.35	รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	79	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	16.99	และภาคใต้และ
ภาคกลาง	จ�านวน	71	เรื่องเท่ากัน	คิดเป็นร้อยละ	15.27	รายละเอียดตามแผนภาพที	่7

ที่มา	:	ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)	

แผนภาพที่	7	 จ�านวนและร้อยละของพื้นที่เกิดเหตุ	(ภูมิภาค)	ที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 	 	 และเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	หยิบยกเพื่อตรวจสอบในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

	 จากข้อมูลเร่ืองร้องเรียนว่ามีการกระท�าหรือละเลย 
การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค	
พบว่า	มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก	3	ประเด็น
หลัก	ดังนี้

 อนัดบัที	่1	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม มีการร้องเรยีน
มากที่สุดในพื้นที่ภาคใต	้กรุงเทพมหานคร	และภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	 เช่น	กรณีขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดด�าเนินคดี
ของพนักงานสอบสวน	 กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ท�าร้าย 
ร่างกายระหว่างการจบักุม	กรณีการตัง้ด่านตรวจค้นมกีารปฏบิตัิ
ที่ไม่เหมาะสมกับเพศสภาพ	เป็นต้น	หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน	
ได้แก่	หน่วยงานในสังกดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิและหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์

 อันดับที่	 2 สิทธิพลเมือง	 มีการร้องเรียนมากที่สุด 
ในพืน้ทีภ่าคกลาง	กรงุเทพมหานคร	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 
เช่น	กรณไีด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์การชมุนมุทางการเมือง	
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม	กรณีได้รับ 
ผลกระทบจากการกักตัวหลังจากเดินทางกลับจากต่าง
ประเทศเพื่อดูอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตาม
ตัวกรณีผู ้ต ้องขังเข้าใหม่มีร่องรอยการถูกท�าร้ายร่างกาย	
เป็นต้น	 โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน	ได้แก่	ส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาต	ิศนูย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา	2019	(ศบค.)	และกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน 
ราชอาณาจักร	(กอ.รมน.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
90 เรื่อง

กรุงเทพมหานคร
79 เรื่อง

ภาคกลาง
71 เรื่อง

ภาคใต้
71 เรื่อง

ภาคเหนือ
33 เรื่อง

ภาคตะวันตก
24 เรื่อง

ภาคตะวันออก
23 เรื่อง

ต่างประเทศ
12 เรื่อง

 ไม่ระบุพ้ืนที่เกิดเหตุ
61 เรื่อง

มากกว่า 1 จังหวัด
1 เรื่อง

รวมทั้งส้ิน
465 เรื่อง
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 อันดับที	่3 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน	มีการร้องเรียน 
มากที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 และ 
ภาคเหนือ	เช่น	กรณีการจ่ายค่าทดแทนส�าหรับการเวนคืนที่ดิน
โดยไม่เป็นธรรม	กรณีปัญหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อน
กับที่ดินท�ากินของประชาชน	กรณีการโต้แย้งสิทธิการครอบ
ครองที่ดินของราษฎร	 เป็นต้น	 โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน	
ได้แก	่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	และกระทรวงมหาดไทย	

 ช่องทางการร้องเรียน
	 จากข้อมูลการร้องเรยีน	พบว่าส่วนใหญ่เป็นการร้องเรยีน
ทางหนังสือสูงที่สุด	จ�านวน	260	 เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	55.91	 
รองลงมาเป็นการร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส	์จ�านวน	
116	 เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	24.95	และร้องเรียนด้วยตนเอง	
จ�านวน	59	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	12.69	 รายละเอียดตาม 
แผนภาพที่	8

แผนภาพที่	8		จ�านวนและร้อยละของช่องทางการร้องเรียนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

ที่มา	:	ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)	

3.1.2	การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้พิจารณาและ
ตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการกระท�าหรือละเลย 
การกระท�าอันเป็นการละเมดิสิทธมินษุยชน	และด�าเนนิการแก้ไข 
ปัญหาตามหลักสิทธิมนุษยชน	ตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณี
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	
ทั้งน้ี	 กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นเดียวกันหลายค�าร้อง	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด�าเนินการตรวจสอบ
และจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น 
รวมเป็นรายงานผลการตรวจสอบฉบบัเดยีวกนั	จงึท�าให้จ�านวน
รายงานผลการตรวจสอบมีน้อยกว่าจ�านวนค�าร้อง

	 ส�าหรับเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	ได้รับในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	465	เรื่อง	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พิจารณาแล้วรับไว ้
ด�าเนินการ	จ�านวน	280	เรื่อง	คือ	
	 1)	 รบัไว้เป็นค�าร้องและด�าเนนิการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	จ�านวน	94	เรื่อง	
	 2)	 รบัไว้ด�าเนนิการประสานการคุม้ครองสทิธมินุษยชน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา	จ�านวน	172	เรื่อง	
	 3)	 รับไว้ด�าเนินการศึกษา	วิจัย	เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	7	เรื่อง	
	 4)	 รับไว้ด�าเนินการช่วยเหลืออื่น	ๆ	จ�านวน	7	เรื่อง	

ช่องทาง
การร้องเรียน

หนังสือ
260 เรื่อง

 โทรศัพท์
260 เรื่อง

ส่งมาจากหน่วยงานอื่น 
1 เรื่อง

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
116 เรื่อง

 ร้องเรียนด้วยตนเอง
59 เรื่อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นควรให้มีการตรวจสอบ
10 เรื่อง
ผ่านศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
17 เรื่อง
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภาพที่	9		จ�านวนและร้อยละของผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	

ที่มา	:	ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)	

	 5)	 ไม่รับไว้ด�าเนินการเนื่องจากไม่อยู ่ในหน้าที่และ
อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	หรืออยู่ใน
หน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระอื่น	จ�านวน	185	เรื่อง
 

	 ทั้งน้ี	 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่ามีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนใน	3	ล�าดับแรก	คือ	หน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ	์ 
และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	
(กอ.รมน.)	

ผลการพิจารณา/
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

94
เรื่อง

172
เรื่อง

185
เรื่อง

7
เรื่อง 7

เรื่อง

รับไว้ด�าเนินการศึกษา	วิจัย	
เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะใน
การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน

 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 
แห่งชาต	ิได้ด�าเนนิการตรวจสอบค�าร้องท่ีได้รบัในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2563	 รวมกับค�าร้องสะสมที่ได้รับก่อนปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2563	และจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สทิธมินษุยชนแล้วเสร็จ	รวมท้ังส้ิน	387	เร่ือง	มผีลการด�าเนนิการ	
ดังนี้
  เ ร่ืองที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า	มกีารกระท�าหรือละเลยการกระท�าอนัเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตมิข้ีอเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครอง 
สทิธิมนุษยชนต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	 
รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือ 
ค�าสั่งใด	 ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 
มาตรา	247	(1)	จ�านวน	34	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	8.79	

  เ ร่ืองท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ
ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว	 ไม่มีปรากฏว่ามีการกระท�าหรือ 
การละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 อาจมีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2560	 
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วย 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	
และมาตรา	42	จ�านวน	97	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	25.06	

  เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิเห็นว่า
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว	
จ�านวน	23	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	5.94

รับไว้เป็นค�าร้องและ
ด�าเนินการตรวจสอบ

รับไว้ด�าเนินการประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับไว้ด�าเนินการช่วยเหลืออื่น	ๆ	

ไม่รับไว้ด�าเนินการ
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  เร่ืองท่ีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต	ิตรวจสอบ 
แล้วเห็นว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือส่งข้อมูลเร่ือง 
ร้องเรยีนไปยังหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	หรือมข้ีอสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็น
สมควร	จ�านวน	196	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	50.65

แผนภาพที่	10		ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

ที่มา	:	ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)	

  เรือ่งทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิยตุเิรือ่ง 
เนื่องจากมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู ่ในศาลหรือเรื่องที่ศาล 
มีค�าพิพากษา	ค�าสั่งหรือค�าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วและไม่อยู ่
ในหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จ�านวน	37	เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	9.56		รายละเอยีดตามแผนภาพ
ที่	10

34
เรื่อง

97
เรื่อง

196
เรื่อง

37
เรื่อง

23
เรื่อง

มีการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ไม่มีการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิด	
สิทธิมนุษยชน

เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสมแล้ว

	ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หรือมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็น
สมควร

	ยุติเรื่องเนื่องจากมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาล	
มีค�าพิพากษา	ค�าสั่งหรือค�าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว	และไม่อยู่
ในหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรณีที	่1	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	กรณีการเสียชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร	
	 	 จังหวัดนครนายก

ประเด็นการร้องเรียน

การด�าเนินการ

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	กรณีมีผู้ร้อง
เรียนขอให้ตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตของนาย	ภ.	นักเรียนเตรียมทหาร	ชั้นปีที	่1	โรงเรียน
เตรยีมทหาร	จงัหวดันครนายก	เม่ือวันที	่17	ตลุาคม	2560	ด้วยภาวะหวัใจล้มเหลวเฉยีบพลัน	
ซึ่งต่อมาบิดามารดาของนาย	ภ.	 ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	กรณีมีเหตุสงสัยว่าสาเหต ุ
การเสียชีวติดงักล่าวอาจเกดิจากการลงโทษของรุน่พี	่เนือ่งจากปกตนิาย	ภ.	มีสขุภาพแขง็แรงดี	 
และช่วงก่อนการเสยีชวีติ	นาย	ภ.	ได้เล่าให้บดิาฟังว่าเคยถกูนกัเรยีนรุ่นพีท่ีท่�าหน้าทีน่กัเรยีน
บังคับบัญชาสั่งให้ธ�ารงวินัยทางทหารหรือซ่อม	จนเกินกว่าเหตุ	ท�าให้หมดสติ	ชีพจรต�่าจน
เกือบเสียชีวิตมาแล้ว	แต่ถูกปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาได้	และหลังการเสียชีวิตและน�าร่างไปตรวจ
หาสาเหตุการเสียชีวิต	แต่กลับพบว่าอวัยวะภายใน	ได้แก่	สมองและหัวใจหายไป	
	 นอกจากน้ี	 ได้มีกลุ่มบุคคลย่ืนแถลงการณ์ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียชีวิตโดย
ผิดธรรมชาติของนาย	ภ.	และบุคคลในกองทัพ	ตั้งแต่ปี	2554	จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต 
ในลักษณะดังกล่าวแล้ว	8	ราย	ที่มีลักษณะที่เกิดจากการลงโทษทางวินัยเกินสมควรแก่เหต	ุ 
แต่ผูท้ีเ่กีย่วข้องไม่ได้ถกูพพิากษาความผดิตามกระบวนการยตุธิรรม		โดยเหน็ว่า	การลงโทษ
ทีเ่รยีกว่า	“การธ�ารงวนิยั”	หรือ	“ซ่อม”	หรือ	“แดก”	ทีเ่กนิขอบเขตของการฝึกสมรรถภาพ
ร่างกาย	 ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าต่อพลทหารหรือนักเรียนเตรียมทหาร	 เป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	สรุปได้ว่า	นาย	ภ. 
นกัเรยีนเตรยีมทหาร	ชัน้ปีที	่1	โรงเรยีนเตรยีมทหาร	ถกูนกัเรยีนบงัคบับญัชาลงโทษทางวนิยั
เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล	2	ครั้ง	คร้ังแรก 
ถูกนักเรียนบังคับบัญชาลงโทษทางวินัย	 เม่ือวันที่	 22	 สิงหาคม	2560	 โดยให้ปฏิบัติ 
ในท่าหวัปักจนได้รบับาดเจบ็และเกดิอาการวบูหมดสต	ิและครัง้ท่ีสองถกูนกัเรยีนบงัคับบญัชา 
ที่ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงท�าการลงโทษทางวินัย	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2560	จนเกิด
อาการวูบ	หายใจเร็ว	มือจีบเกร็ง	ซึ่งต่อมานาย	ภ.	ได้เสียชีวิต	เมื่อคืนวันที่	17	ตุลาคม	2560	
แม้จะเป็นการเสียชีวิตหลังเหตุการณ์ที่นาย	ภ.	ถูกนักเรียนบังคับบัญชาที่ไม่ได้เป็นผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงกระท�าการลงโทษทางวินัยเพียง	1	วัน	แต่ภายหลังจากการเสียชีวิตได้มีการ
ตรวจชันสูตรศพ	2	คร้ัง	คร้ังแรกส่งศพจากโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
ไปตรวจชนัสตูรทีส่ถาบนัพยาธิวทิยา	โรงพยาบาล	พระมงกฎุเกล้า	ผลการชนัสตูรไม่พบร่อง
รอยทีช่ดัเจนว่าถูกท�าร้าย	พบซีโ่ครงด้านขวาซีท่ี	่4	หกั	แพทย์ไม่ตดัประเดน็ข้อสนันษิฐานว่า
อาจเกิดจากการท�า	CPR	ที่ต้องใช้แรงกดกึ่งกระแทกและใช้เวลานานถึง	4	ชั่วโมง	พบเซลล์
กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนมีขนาดผิดปกติ	และพบหย่อมการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ	 
ซึ่งไม่ค่อยตรวจพบบ่อยในคนอาย	ุ18	ปี	โดยแพทย์สรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากหัวใจ

กรณีตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	10	เรื่อง
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การด�าเนินการ	(ต่อ)

มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ล้มเหลวเฉยีบพลนั	และครัง้ท่ีสอง	ครอบครวัของนาย	ภ.	ขอส่งศพไปผ่าตรวจพสิจูน์ทีส่ถาบนั
นติวิทิยาศาสตร์	กระทรวงยตุธิรรม	แต่แพทย์ไม่สามารถระบสุาเหตุการเสยีชวีติได้	เนือ่งจาก
ไม่พบอวัยวะส�าคัญ	ได้แก่	หัวใจ	และสมอง	แม้ภายหลังครอบครัวของนาย	ภ.	จะติดตาม
ได้อวัยวะบางส่วนกลับคืนมา	แต่อวัยวะดังกล่าวมีสภาพที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์สารทาง
พันธุกรรมได้ว่าเป็นของนาย	ภ.	หรือไม่	ซึ่งเป็นข้อกังขาต่อความชัดเจนเรื่องสาเหตุการเสีย
ชีวิต	ครอบครัวของนาย	ภ.	จึงได้ร้องขอความเป็นธรรมให้แพทยสภาตรวจสอบมาตรฐาน
จริยธรรมของแพทย์สถาบันพยาธิวิทยา	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า		
	 กรณีการถูกนักเรียนบังคับบัญชาลงโทษทางวินัย	 (การธ�ารงวินัย)	 โรงเรียน
เตรียมทหารกลา่วอ้างว่า	เป็นธรรมเนียมในการปกครองบังคับบัญชา	ฝึกอบรม	และปลกูฝัง 
นักเรียนเตรียมทหารให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของทางราชการ	 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารว่าด้วยนักเรียนบังคับบัญชา	พ.ศ.	2560	นั้น	 
ข้อเท็จจริงได้ความว่า	นาย	ภ.	ถูกนักเรียนบังคับบัญชาลงโทษทางวินัย	 (การธ�ารงวินัย)	 
เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2560	โดยให้ปฏิบัติในท่าหัวปัก	 (ผู้ปฏิบัติต้องก้มตัวลงใช้ศีรษะดัน
กับพื้น	แขนทั้งสองข้างไพล่หลัง	ขาทั้งสองข้างกางออก	และใช้เท้าทั้งสองข้างดันพ้ืนไว้)	 
ซึ่งคล้ายกับท่าแคงการู	 (ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าหัวปักเพียงแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องสลับขาทั้ง
สองข้างไปมาด้วย)	 อันเป็นท่าท่ีไม่อยู่ในระเบียบดังกล่าวเช่นเดียวกัน	ถือเป็นการกระท�าที่
เกินสมควรและเส่ียงอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย	รวมถึงกรณีถูกนักเรียนบังคับบัญชาท่ีไม่
ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงท�าการลงโทษทางวินัย	 (การธ�ารงวินัย)	 เม่ือวันท่ี	16	ตุลาคม	
2560	ทั้งสองกรณีถือได้ว่า	 ไม่เป็นไปตามระเบียบกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร	 
ว่าด้วยนกัเรยีนบังคบับญัชา	พ.ศ.	2560	ข้อ	9	ข้อ	12	และข้อ	13	ทีก่�าหนดการใช้ท่าลงทณัฑ์
นักเรียนเตรียมทหารในความรับผิดชอบท่ีกระท�าความผิด	รวมถึงการปฏิบัติของนักเรียน
บังคบับัญชาต่อนกัเรยีนเตรยีมทหารทีไ่ม่ได้อยูใ่นความรบัผดิชอบเมือ่กระท�าความผดิไว้แล้ว	
แม้ว่าโรงเรียนเตรยีมทหารได้ด�าเนนิการลงโทษต่อนกัเรยีนบงัคับบญัชาทีก่ระท�าผดิระเบยีบ
ทัง้สองกรณโีดยการตดัคะแนนความประพฤต	ิและให้พ้นจากต�าแหน่งนกัเรยีนบงัคบับญัชา	
อกีทัง้ครอบครวัของ	นาย	ภ.	ได้ฟ้องร้องต่อศาลทหารเพือ่ด�าเนนิคดแีก่นกัเรยีนบงัคบับญัชา
ซึง่เป็นผูส้ัง่ลงโทษทางวนิยั	(ธ�ารงวนิยั)	ตามคดอีาญาที	่94/2561	ซึง่คดนีีอ้ยัการศาลมณฑล
ทหารบกที	่12	ได้มคี�าสัง่ไม่ฟ้องผูต้้องหาตามความเหน็ของพนกังานสอบสวน	และคดอีาญา
หมายเลขด�าที	่3/2561	ลงวนัที	่19	กมุภาพนัธ์	2561	ซึง่ศาลมคี�าพพิากษาให้ผูก้ระท�าความ
ผดิรอการก�าหนดโทษ	1	ปี	ตามค�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที	่22/2562	ลงวนัที	่10	เมษายน	
2562	จงึรับฟังได้ว่า	นกัเรยีนเตรยีมทหารทัง้สองรายในสงักดัโรงเรยีนเตรยีมทหารกระท�าการ 
หรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนาย	ภ.

	 1.	 สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	กองบญัชาการกองทพัไทย	ควรก�าหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการควบคุมก�ากับดูแลฝ่ายปกครอง	ตามระเบียบกรมนักเรียนโรงเรียน
เตรียมทหารว่าด้วยนักเรียนบังคับบัญชา	พ.ศ.	2560	 (ซึ่งหมายถึงนายทหาร–นายต�ารวจ
สัญญาบัตรที่ท�าหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชา	ควบคุม	ก�ากับดูแลในด้านความเป็นอยู่	
ระเบียบวนิยั	ความประพฤต	ิการฝึกอบรม	และอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการศกึษาในช้ันเรยีน)	
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มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	(ต่อ)

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ให้หมัน่สอดส่องดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและความประพฤตขิองนักเรยีนเตรยีมทหาร
ในความดูแลรับผิดชอบของตนให้ถี่ถ้วนและท่ัวถึงมากย่ิงขึ้น	โดยการจัดเวรยามตรวจตรา
ความเป็นอยู่และการปฏิบัติตนของนักเรียนบังคับบัญชาและนักเรียนเตรียมทหารทั้งหมด	
รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและรายงานการลงโทษแก่นักเรียนเตรียมทหารท่ีกระท�าผิด 
ซึ่งถูกลงทัณฑ์ไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
	 2.	 กระทรวงกลาโหมควรพจิารณาสัง่การให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทางทหารทีมี่การเรยีน
การสอนทางทหารและมีระบบนกัเรยีนบงัคบับญัชา	จดัให้มกีารฝึกอบรมการปฏบิตัทิีถ่กูต้อง
ตามระเบียบทีเ่กีย่วข้องให้แก่ผูท้ีจ่ะท�าหน้าท่ีนกัเรยีนบงัคบับญัชาก่อนทีจ่ะเริม่ปฏบิตัหิน้าที่	
และผูท้�าหน้าทีฝ่่ายปกครองจะต้องหม่ันกวดขนัข้อควรปฏบิติัและข้อห้ามต่าง	ๆ 	แก่นกัเรยีน
บังคับบัญชาอยู่เป็นประจ�า	รวมทั้งควรมีบทลงโทษที่จริงจังและเด็ดขาดในลักษณะของการ
ร่วมกนัรบัผดิชอบทัง้ฝ่ายปกครองและนกัเรยีนบงัคบับญัชาเมือ่มกีรณนีกัเรยีนบงัคบับญัชา
ฝ่าฝืนระเบียบ	เพื่อป้องปรามการใช้อ�านาจเกินขอบเขตหรือการสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา
เกินความเหมาะสม	เป็นต้น
	 3.	กระทรวงกลาโหมโดยหน่วยงานต่าง	ๆ	ทางทหาร	ควรพิจารณาทบทวนและ
ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	โดยระบใุห้ครฝึูก	ฝ่ายปกครอง	และนกัเรยีน
บังคับบัญชาต้องค�านึง	และประเมินปัญหาสุขภาพหรือความพร้อมของสภาพร่างกายของ
นักเรียนเตรียมทหารหรือทหารใหม่ประกอบการพิจารณาในขณะที่จะสั่งลงทัณฑ์ด้วย 
ท่าต่างๆ	เพือ่ป้องกนัภาวะเสีย่งอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้	และอาจก�าหนดให้มกีารลงทณัฑ์ด้วย
วิธีการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อตัวและร่างกาย

	 1.	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศแจ้งว่า	 โรงเรียนเตรียมทหารได้ด�าเนินการ
ปรับปรุง	กฎ	ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนเตรียมทหาร	พร้อม
ก�าหนดมาตรการ	หรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน	 
ตามระเบียบกรมนักเรียน	โรงเรียนเตรียมทหารว่าด้วยนักเรียนบังคับบัญชา	พ.ศ.	2561	
	 2.	 กระทรวงกลาโหมแจ้งว่า	 ได้ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตมิข้ีอเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน 
แล้ว	พร้อมทั้งได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
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กรณีที	่2	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	และสิทธิในทรัพย์สินกรณีกล่าวอ้าง
	 	 ว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัว	ตรวจยึดทรัพย์สิน	และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	(DNA)	
	 	 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

ประเด็นการร้องเรียน

การด�าเนินการ

มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียน	กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ร้อง	
สามีของผู้ร้อง	บุคคลในครอบครัว	และคณะท�างานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน	 
ถูกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และ 
เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ	กรมทหารพรานที	่42	ควบคุมตัว	ตรวจยึดทรัพย์สิน	และ
ตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	(DNA)	โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย		

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	การที่เจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และเจ้าหน้าที่ทหาร 
หน่วยเฉพาะกิจ	กรมทหารพรานท่ี	42	 เข้าควบคุมตัวและตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 
กับพวก	โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	2457	และ
ก�าหนดให้ผู ้ร ้องทั้งสองไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีทหารในพื้นที่เป็นประจ�าทุกเดือน	 
โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	 
เป ็นการใช้อ�านาจที่ เกินกว่ากรณีที่จ�าเป ็น	 อันส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน	 (Principle	 of	 Proportionality)	 
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	 พุทธศักราช	 2457	และการตรวจ 
เก็บสารพันธุกรรมของผู ้ร ้องและพวกมิใช่การด�าเนินการในฐานะพนักงานสอบสวน 
ท่ีจะต้องด�าเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามกฎหมาย	 
เมื่อผู้ร้องกับพวกซึ่งได้รับความเสียหายจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว	 มิอาจใช้สิทธิ 
และเสรีภาพของตนได้ตามสมควร	การกระท�านั้นย่อมเป็นการกระทบต่อสาระส�าคัญ 
แห่งสิทธิของผู้ร้องและพวก	อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

	 1)	 กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค	4	ควรพิจารณาเยียวยาความ 
เสียหายแก่ผู้ร้องทั้งสองกับพวกตามความเหมาะสม
	 2)	 กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค	4	ควรก�าชบัให้เจ้าหน้าทีผู่บั้งคบัใช้
กฎหมายในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นส�าคัญ	ส�าหรับการใช้อ�านาจตรวจสารพันธุกรรมแก่
บุคคลใด	ๆ	ควรด�าเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
มาตรา	131/1	ซึง่เป็นอ�านาจของพนกังานสอบสวนโดยเฉพาะทีจ่ะตรวจผูต้้องหา	ผูเ้สยีหาย	
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับความยินยอมและเป็นคดีอาญาที่มีอัตราโทษจ�าคุกเกิน	3	ป	ี 
ซึ่งมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้สารพันธุกรรมเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในคดีอาญาที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดไว้แล้ว	
	 3)	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	4	ควรเพิ่มมาตรการการควบคุม
การใช้อ�านาจของเจ้าหน้าท่ีทหารตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พุทธศักราช	2457	 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

กรณีที	่3	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีกล่าวอ้างว่า	หน่วยงานของรัฐน�าแบบจ�าลองส�าหรับประเมิน
	 	 ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท�าลายป่าไม้	มาเป็นฐานในการฟ้องร้องด�าเนินคดี
	 	 ทางแพ่งเรียกค่าเสียหายโดยไม่เป็นธรรม	

ประเด็นการร้องเรียน

การด�าเนินการ

มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	(ต่อ)

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า 
กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	มีหนงัสอืสัง่การให้หน่วยงานในสงักดั	น�าแบบจ�าลอง
ส�าหรับประเมินค่าเสียหายทางส่ิงแวดล้อมบางประการหลังการท�าลายป่าไม้	 เพื่อใช้เป็น 
หลักเกณฑ์ในการค�านวณค่าเสียหายจากกลุ่มชาวบ้านสมาชิกเครือข่ายของผู้ร้องที่ถูก 
ด�าเนนิคดอีาญาในข้อหาบกุรกุเขตอทุยานแห่งชาต	ิเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ปา่	หรอืเขตปา่สงวน
แห่งชาต	ิผู้รอ้งเห็นว่าแบบจ�าลองดังกล่าว	มไิด้เปน็ไปตามหลักวชิาการและไม่เปน็ทีย่อมรับ
ของสากล	เป็นการออกกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	และไม่จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด	จึงขอให้ยกเลิกและยุติการด�าเนินคดี

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า	การที่กรมอุทยานแห่งชาติ	
สตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	น�าแบบจ�าลองส�าหรบัประเมนิค่าเสยีหายทางสิง่แวดล้อมบางประการ
หลังการท�าลายป่าไม	้เพื่อใช้เป็นฐานในการฟ้องร้องด�าเนินคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจาก

	 4)	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	4	ควรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความม่ันคงแต่ละฉบับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายและเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ
หรือแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 เช่น	ในการใช้อ�านาจออกค�าส่ังเรียกให้บุคคลใด 
มารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 จะต้องมีเหตุผลความจ�าเป็นเพียงพอและค�านึงถึง 
การเคารพสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของประชาชน	อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน
เกนิความจ�าเป็น	โดยจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค	4 
ว่าด้วยวธิปีฏบิติังานของพนกังานเจ้าหน้าที	่ตามมาตรา	11	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	อย่างเคร่งครัด
	 5)	 กรมสอบสวนคดีพิเศษควรด�าเนินการและบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่และ
อ�านาจของหน่วยงานตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมปกติให้สอดคล้องกับระดับ 
ความรนุแรงของสถานการณ์ก่อนทีจ่ะประสานให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารใช้อ�านาจตามกฎหมาย
พิเศษด้านความมั่นคงเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างแท้จริง

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้ด�าเนินการแจ้งผลรายงานการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	 
พร้อมก�าชบัให้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามหลกัการและแนวทางตามข้ันตอนของกระบวนการยตุธิรรม	
โดยจะต้องค�านึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายด้วยแล้ว
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การด�าเนินการ	(ต่อ)

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

บคุคลทีถู่กด�าเนนิคดใีนข้อบกุรกุพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตหิรอืป่าสงวนตามประเดน็ในค�าร้องนี้	
จึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการพิจารณาของศาลยุติธรรมท่ีจะพิจารณาและพิพากษาในการ 
กระท�าของผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�าความผิดเท่านั้น	ดังนั้น	จึงยังไม่อาจถือได้ว่า	
เป็นการกระท�าหรอืการละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนแก่บคุคลดงักล่าว	
จึงมีมติให้ยุติเร่ือง	อย่างไรก็ตาม	ประเด็นการก�าหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกร้องซึ่งฟ้องคดี
บคุคลทีถ่กูด�าเนนิคดใีนข้อหาบกุรกุพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตหิรอืป่าสงวน	ตามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	มาตรา	97	นั้น	กรมอุทยาน
แห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและป้องกัน
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาต	ิเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	และ
มอี�านาจฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากผูท้�าลาย	หรอืท�าให้สญูหายหรอืเสยีหายแก่ทรพัยากรป่าไม้	 
อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 ในการ 
ด�าเนินการคิดค่าเสียหายทางแพ่ง	 เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช 
จะต้องมีการคิดค�านวณเพื่อให้ทราบจ�านวนค่าเสียหายท่ีจะน�าไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม	 
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	และพันธุ์พืชได้น�าหลักเกณฑ์การคิดค�านวณค่าเสียหาย
จากการก�าหนดค่าเสียหายที่ตายตัวตามเนื้อที่ของป่าที่ถูกท�าลายมาเป็นการใช้แบบจ�าลอง
ส�าหรบัประเมินค่าเสยีหายทางสิง่แวดล้อมบางประการหลงัการท�าลายป่าไม้	แต่การก�าหนด
ค่าเสยีหายแก่บคุคลทีถู่กด�าเนนิคดใีนข้อหาบกุรกุพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตหิรอืป่าสงวนจะต้อง
ใช้เท่าใดนั้น	ศาลที่พิจารณาจะเป็นผู้ก�าหนดตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง 
การละเมดิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	จงึย่อมท�าให้เชือ่ได้ว่าแบบจ�าลองดังกล่าว 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 ยังคงมีข้อโต้แย้งและขาดความน่าเช่ือถือ 
ทางวชิาการในการทีจ่ะน�าไปเป็นหลกัเกณฑ์ในการคดิค�านวณค่าเสยีหายตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	มาตรา	97	ให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาและด�าเนินคดี	จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	และกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และ
พนัธ์ุพชืควรศกึษาและทบทวนงานวจิยัว่าด้วยความเสยีหายด้านสิง่แวดล้อมของกรมอทุยาน
แห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	และหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสยีหายจากผูท้�าลาย	หรอืท�าให้ 
สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้	อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ	ซึ่งเป็นของรัฐหรือ
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 97	 ตลอดจนแบบจ�าลองส�าหรับประเมินค่าเสียหาย 
ทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท�าลายป่าไม้	 ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	 
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก ่
ผู้ที่ถูกด�าเนินคดีต่อไป
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิให้กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพื์ช	พจิารณา
ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว	โดยกรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	
แจ้งว่า
	 1)	 แบบจ�าลองส�าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการ
ท�าลายป่าได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดย	ดร.พงษ์ศักดิ์	 	 วิทวัชชุติกุล	อดีตผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอนุรักษ์การฟื้นฟูและจัดการต้นน�้า	ร่วมกับคณะวิจัยของส่วนวิจัยต้นน�้า	ส�านัก
อนุรักษ์และจัดการต้นน�า้	กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการค�านวณค่าเสียหายแก่บุคคลที่ถูกด�าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ	 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	หรอืเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิโดยน�าปัจจยัด้านโครงสร้างของระบบนเิวศ	 
อันประกอบด้วย	ปัจจัยน�้าฝน	ปัจจัยพืชคลุมดิน	ปัจจัยสภาพภูมิประเทศ	และปัจจัยดิน	 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจ�าลองที่เป็นสากลระดับโลก	 เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
ส�าหรับการประเมินค่าการสูญเสียดินและน�้า	 รวมถึงน�าผลงานวิจัยท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศมาเป็นแนวคิดในการก�าหนดรูปลักษณะต่าง	ๆ	ของแบบจ�าลอง	และประเมิน
มูลค่าส่ิงแวดล้อมตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม	ด้วยวิธี	Cost	Replacement	
Method	หรือ	Customer	Value	Management	(CVM)
	 2)	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 โดยส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า	 
ส่วนวิจัยต้นน�้า	 มีสถานีวิจัยต้นน�้า	 ที่ศึกษาองค์ประกอบของระบบนิเวศป่าไม้	 และ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท�าลายป่าไม	้จ�านวน	16	สถานี	กระจายอยู่ในภาคต่าง	ๆ	ของ
ประเทศ	ได้น�าข้อมูลผลกระทบทีมี่การตรวจวดัอย่างต่อเนือ่งมาสร้างเป็นสมการคณติศาสตร์	
ส�าหรับประเมินคุณค่าและมูลค่าของผลกระทบจากการท�าลายป่าไม้	ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จาก
สมการคณิตศาสตร์จะถูกน�ามาทดสอบเพื่อปรับแก้ให้แบบจ�าลองได้ผลลัพธ์ใกล้เคียง 
ความเป็นจริงมากที่สุด	นอกจากนี้	 แบบจ�าลองดังกล่าวยังได้ถูกน�าเสนอในที่ประชุม
วชิาการ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีสถาบันการศึกษา	บริษัทที่ปรึกษา 
ทีจ่ดัท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม	ตลอดจนการเข้าชีแ้จงกบัคณะกรรมการ
รัฐสภา	คณะกรรมการวุฒิสภา	และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิเป็นต้น	
	 3)	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ได้แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณา
กฎหมายล�าดับรอง	ว่าด้วยการค�านวณการก�าหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	ส�าหรับ
กรณีเรียกให้ผู ้กระท�าความผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐ	 
ตามมาตรา	87	แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2562	อยู่ระหว่าง 
การพจิารณาร่างระเบยีบกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชืว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการ 
ค�านวณมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	พ.ศ.	 ....	 โดยจะก�าหนดมูลค่าให้สาธารณชนรับรู้
และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เพื่อสามารถน�ามาใช้ประกอบการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย	และจะมีการปรับปรุงทุก	5	ปี	หรือหาก
มีการศึกษาเพื่อประเมินมูลค่าที่เป็นที่น่าเชื่อถือในทางวิชาการอื่นก็ให้ก�าหนดมูลค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดดังกล่าวตามมูลค่านั้น
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ประเด็นการร้องเรียน

การด�าเนินการ

	 	 	 	 	 	 	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณี
กล่าวอ้างว่าส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลรับค�าขอประทานบัตรท�าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน	 (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)	ของบริษัท	 เอ	 ในพื้นท่ีเขาโต๊ะกรัง	
อ�าเภอควนโดน	จงัหวดัสตลู	จะกระทบต่อการด�ารงชพีปกต	ิและอาจเกดิอนัตรายต่อสขุภาพ
อนามัย	สวัสดิภาพ	และคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง	ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มี
ประวัติศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต	ิรวมทั้งโรงเรียน	และมัสยิด	โดยไม่ได้รับฟังความคิด
เห็นของราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ประเด็นการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาค�าขอประทานบัตรท�าเหมืองแร่ของ 
บริษัท	 เอ	ซึ่งเจ้าพนักงานแร่ประจ�าท้องที่ได้ปิดประกาศค�าขอประทานบัตรของบริษัท	 เอ	 
โดยแก้ไขเขตการปกครองพื้นท่ีท่ีขอประทานบัตรให้ถูกต้อง	 และได้รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบเข้าร่วมในกระบวนการแล้ว	ส่วนประเด็น 
การให ้ประทานบัตรท�าเหมืองแร ่อาจส ่งผลกระทบต ่อทรัพยากรธรรมชาตินั้น	 
กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม ่มีการพิจารณาทบทวนพื้นที่แหล ่งหินอุตสาหกรรม 
เดิมว ่า	 มี ลักษณะต้องห ้ามไม ่ให ้ก�าหนดให ้เป ็นเขตแหล่งแร ่ เพื่อการท�าเหมือง 
ตามพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	2560	หรือไม่	 โดยเฉพาะพื้นท่ีเขาโต๊ะกรังท่ีอยู่ในแหล่งหิน 
อุตสาหกรรม	 ท่ีอาจเป็นป่าน�้าซับซึม	แต่พระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	 2560	 ไม่ได้ก�าหนด
บทนิยามหรือความหมายของ	 “ป ่าน�้าซับซึม”	 ไว ้ เป ็นการเฉพาะ	 ประกอบกับ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.	2484	 ยังไม่ได้อนุญาตให้บริษัท	 เอ	 
ท�าประโยชน์ในเขตป่าเพือ่การท�าเหมอืงแร่	และกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 
ยังไม่มีการอนุญาตประทานบัตร	ดังนั้น	 ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จึงมีมติให้ยุติเรื่องทั้งสองประเด็น	อย่างไรก็ตาม	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	13	กระทรวง
อุตสาหกรรม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร	่

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

	 1)	 การพิจารณาอนุญาตให้บริษัท	 เอ	ท�าประโยชน์ในพื้นที่เขาโต๊ะกรังตามค�าขอ
ประทานบัตรในส่วนที่เป็นพื้นที	่“ป่า”	ตามพระราชบัญญัติป่าไม	้พ.ศ.	2484	ส�านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี	13	ควรพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	คุณค่าทาง
นิเวศ	และความหลากหลายทางชีวภาพที่จะต้องสูญเสียไปอย่างถาวร	หากมีการอนุญาตให้
ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อท�าเหมืองแร่เป็นส�าคัญ	รวมตลอดถึงพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อพื้นที่รอบข้าง	 ท้ังพื้นท่ีแหล่งน�้าและพื้นท่ีป่าชุมชน	โดยจัดท�าความเห็นในเรื่องดังกล่าว

กรณีที	่4	สิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน	กรณีกล่าวอ้างว่าประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและอาจได้รับผลกระทบ 
	 	 ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการขอประทานบัตรท�าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน	
	 	 (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)	และการอนุญาตให้ท�าเหมืองแร่ดังกล่าวอาจท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 และกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว	
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นการร้องเรียน 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า	 
คณะรัฐมนตรี	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	และกรมอุทยานแห่งชาติ	 
สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 มีการน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการมรดกโลก	สมัยสามัญ	 
ครั้งที่	40	ณ	นครอิสตันบูล	สาธารณรัฐตุรกีให้ขึ้นบัญชีกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาตกิลุม่ป่าแก่งกระจาน	โดยผูร้้องเหน็ว่า	กลุม่ป่าแก่งกระจานมคีวามอดุมสมบรูณ์
ทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นท่ีต้ังถิ่นฐานและท่ีอยู่อาศัยของชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงมาเป็นระยะเวลานาน	นอกจากนี	้ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 และยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็น	 รวมทั้งจัดให้ราษฎร 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิอาจเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	(ต่อ)

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เสนอต่อพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญติัป่าไม้	พ.ศ.	2484	เพือ่ประกอบการพจิารณา
อนุญาต	
	 2)	 ก่อนท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะพิจารณาอนุญาตประทาน
บตัรท�าเหมอืงแร่ในพืน้ทีเ่ขาโต๊ะกรงั	ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นแหล่งหนิอตุสาหกรรมชือ่	“เขาลกูช้าง”	 
จังหวัดสตูล	กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควรร่วมกันก�าหนดบทนิยามหรือความหมายค�าว่า	“ป่าน�า้ซับซึม”	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะ
ต้องห้ามมใิห้ก�าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพือ่การท�าเหมืองตามพระราชบญัญตัแิร่	พ.ศ.	2560	
ให้ชัดเจน	หลังจากก�าหนดบทนิยามหรือความหมายดังกล่าวแล้ว	กระทรวงอุตสาหกรรม
ควรทบทวนแหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศดังกล่าวว่า	พื้นที่บริเวณเขาโต๊ะกรังเป็น
พื้นท่ีป่าน�้าซับซึมหรือไม่	ก่อนที่จะด�าเนินการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไป

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า	ตามบทบัญญัติมาตรา	17	 
แห่งพระราชบัญญัติแร	่พ.ศ.	2560	พื้นที่ที่จะก�าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง
ต้องไม่ใช่พืน้ทีแ่หล่งต้นน�า้หรือป่าน�า้ซบัซมึ	กรมทรพัยากรธรณ	ีในฐานะส�านกังานเลขานกุาร
คณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการแร่แห่งชาตไิด้ด�าเนนิการก�าหนดค�านยิาม	“แหล่งต้นน�า้
หรือป่าน�้าซับซึม”	ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	ปัจจุบัน
อยูร่ะหว่างการพจิารณาก�าหนดค�านยิามโดยคณะอนกุรรมการด้านจดัท�าแผนแม่บทบรหิาร
จัดการแร่

กรณีที	่5	สิทธิชุมชน	กรณีกล่าวอ้างว่า	การเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต	ิกระทบต่อ
	 	 สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	และกลุ่มชาติพันธุ์	
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ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาแล้วเหน็ว่า	ก่อนท่ีรฐับาลไทยจะเสนอ 
กลุม่ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก	ได้ประชาสมัพนัธ์	เผยแพร่ข้อมลู	และรบัฟังความคดิเหน็ 
เก่ียวกับการขอขึ้นทะเบียนกลุ ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแก่ชุมชนในพื้นที่และ
ประชาชนทั่วไป	และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 ได้ส�ารวจและจัดท�าข้อมูล 
เพือ่แก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากนิและทีอ่ยูอ่าศยัให้สอดรับกบัมาตรการการแก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากิน 
และที่อยู่อาศัยภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาต	ิและกฎหมายว่าด้วย 
การสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า	มกีารส่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วมระหว่างชุมชนและอทุยาน 
แห่งชาติในการอนุรักษ์	จัดการ	และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน	ตลอดทั้งยังได้ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ตั้ง
ถิน่ฐานอาศยัอยูใ่นเขตกลุม่ป่าแก่งกระจานด้วย	ในชัน้นีจ้งึเหน็ว่าข้อร้องเรยีนของผูร้้องได้รบั
การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว	จึงมีมติให้ยุติเรื่อง	อย่างไรก็ตาม	เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว	จึงให้มี
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และกรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

	 1)		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และกรมอุทยานแหง่ชาต	ิสัตวป์่า	 
และพันธุ์พืชควรพิจารณาก�าหนดแนวทางด�าเนินการมาตรการในการเสนอพื้นที่กลุ่มป่า 
แก่งกระจานเป็นมรดกโลกข้างต้น	 เป็นแผนปฏิบัติการระยะยาวหรือเป็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในการบรหิารจดัการพ้ืนทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน	ซึง่จะช่วยสร้างกระบวนการมส่ีวน
ร่วมของการบรหิารจดัการพืน้ทีแ่ละลดปัญหาความขดัแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรฐักบัชุมชน	
	 2)	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และกรมอุทยานแหง่ชาต	ิสัตวป์่า	 
และพันธุ์พืชควรพิจารณาก�าหนดสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง	หรือ	PAC	ของพื้นที่คุ้มครอง 
ทั้ง	 4	แห่งในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	 ให้มีความเหมาะสมและท่ัวถึง	 โดยน�าข้อมูลจ�านวน
ประชากรและเขตพื้นที่การปกครองไปประกอบการพิจารณาด้วย

กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	แจ้งว่า	
	 1)	 ปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาท่ีดินในเขตป่าอนุรักษ์	ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันที่	
26	พฤศจิกายน	2561	โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และ 
ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ร่วมกนัท�าการตรวจสอบและก�าหนดขอบเขตการบรหิารเพือ่การอนรัุกษ์	
และจัดท�าโครงการหรือแผนงานเสนอเพื่อขอรับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติอุทยาน 
แห่งชาต	ิพ.ศ.	2562	อันจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรและปัญหาความขัดแย้ง 
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นท่ียอมรับในการให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	 
และจะได้น�าข้อแนะน�าและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการด�าเนินการจัดท�าแผน 
การจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจานต่อไป
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ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ต่อ)

	 2)	 ได้ก�าหนดแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับพื้นที่	โดยก�าหนด 
ให้มีองค์ประกอบจากผู้แทนจากภาคส่วนต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสม	 ในส่วนของอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน	กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ทีป่รกึษาอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน	โดยมผีูแ้ทนจากภาคประชาชน	ชมุชน	กลุม่ชาตพัินธุ์
ที่อาศัยในพื้นที่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย	จ�านวน	2	คน	และมีหนังสือซักซ้อมแนวทาง
การจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแห่งชาติ	แจ้งให้อุทยานแห่งชาติท่ัวประเทศไทย
พิจารณาตัวบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ	 โดยให้มี
สัดส่วนของผู้แทนชุมชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	 กรมอุทยานแห่งชาต	ิ 
สัตว์ป่า	และพนัธ์ุพชื	ได้แจ้งให้หน่วยงานสงักดัในพืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน	พจิารณาด�าเนนิการ 
ตามข้อเสนอแนะมาตรการในการก�าหนดสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีในคณะกรรมการท่ีปรึกษาพื้นท่ีคุ้มครองให้มีความเหมาะสม
และทั่วถึงแล้ว

ประเด็นการร้องเรียน

การด�าเนินการ

	 ผู ้ร้องซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดสทิงพระร้องเรียนการด�าเนิน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมทะเล	พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดมหาราช	
อ�าเภอสทิงพระ	 จังหวัดสงขลา	ของกรมโยธาธิการและผังเมือง	 เน่ืองจากพื้นที่ชายหาด
มหาราชไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง	และหากมีการก่อสร้างก�าแพงป้องกัน
คลื่นหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอาจท�าให้เกิดการสะท้อนกลับของคลื่นและมีผลต่อ 
การกัดเซาะชายฝั ่งมากขึ้น	 รวมทั้งจะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาด 
ของประชาชน	เช่น	กลุม่ประมงพืน้บ้าน	เป็นต้น	โดยผูร้้องเหน็ว่า	โครงการดงักล่าวมีความจ�าเป็น 
ต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
อย่างเพียงพอ	แม้โครงการดังกล่าวจะถูกเพิกถอนออกจากโครงการท่ีต้องจัดท�ารายงาน 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment:	EIA)	แล้วกต็าม

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบแล้ว	สรุปได้ว่า	 เมื่อปี	 2556	 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการเพื่อศึกษาและออกแบบโครงการ
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิง่รมิทะเล	พร้อมปรบัปรงุภมิูทศัน์พืน้ทีช่ายฝ่ังหาดมหาราช	เทศบาล
ต�าบลสทิงพระ	อ�าเภอสทิงพระ	 จังหวัดสงขลา	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
และพังทลายของตลิ่งชายฝั่งหาดมหาราช	 เนื่องจากเป็นการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที่
และประชาชน	ซึ่งกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะในช่วงฤดูมรสุม	
และได้จดัให้มกีารประชมุรบัฟังความคดิเหน็สาธารณะในพืน้ที	่จ�านวน	3	ครัง้	โดยประชาชน
ในพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการดังกล่าว 
อย่างเพียงพอ	และไม่ได้รบัทราบรายละเอยีดของโครงการและข้อมลูทีส่�าคญัอย่างครบถ้วน	

กรณีที	่6	สิทธิชุมชน	กรณีกล่าวอ้างว่า	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
	 	 และชุมชน



074

การด�าเนินการ	(ต่อ) เพือ่ใช้ประกอบการแสดงความคดิเหน็	ข้อห่วงกงัวล	และการตดัสนิใจตามเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิ 
ของตน	 ได้แก่	 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลประเภทเขื่อนคอนกรีตแบบขั้น 
บันไดเอยีง	มีข้อด้อยคอื	พืน้ทีด้่านบนสนัเขือ่นอาจถกูคลืน่ซดัขึน้ไปจนก่อให้เกดิความเสยีหาย 
แก่สิง่ปลกูสร้างทีอ่ยูบ่นแนวสนัเขือ่นได้	แต่ประชาชนส่วนหนึง่ทีอ่าศยัอยูต่ดิกบัแนวก่อสร้าง
บริเวณริมหาดมหาราช	ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักและอาจได้รับผลกระทบโดยตรง 
จากโครงการดังกล่าว	 ไม่ได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการมาก่อนและไม่ได้เข้าร่วม 
การประชมุรับฟังความคดิเหน็ดงักล่าว	โดยเฉพาะประชาชนซ่ึงประกอบอาชพีประมงพ้ืนบ้าน 
และอาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่งริมหาดมหาราชด้านทิศเหนือซึ่งจะเป็นพื้นที่ด�าเนินโครงการ
ระยะท่ี	 3	 ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพียงบางส่วนเท่านั้น	 นอกจากนี้	 ในการประชุมรับฟัง 
ความคดิเหน็	ผูถ้กูร้องได้น�าเสนอรปูแบบเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลแต่ละประเภทให้เลือกและ 
สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม	่แต่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง	 โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหา
การกัดเซาะที่อาจมีเพิ่มมากขึ้นบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ	(end	effect)	และไม่ได้รับทราบ
ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร	จึงเห็นว่าการด�าเนินโครงการของผู้ถูกร้องยังไม่สอดคล้อง
กับการรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน	และไม่สอดคล้องกับการท�าหน้าท่ีของ
รัฐในการจัดการ	บ�ารุงรักษา	และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่ิงแวดล้อม	และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน	 โครงการดังกล่าวผู้ด�าเนินการจะต้อง
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด�าเนินการดังกล่าวตามสิทธิที่ได้มีการรับรองและคุ้มครองไว้	 จึงเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

	 1.	 กรมโยธาธิการและผงัเมืองควรชะลอโครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล	
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดมหาราช	อ�าเภอสทิงพระ	จังหวัดสงขลา	ระยะที	่2	เพื่อปรึกษา
หารือร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการประเมินผลกระทบจากโครงการ 
ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่และควรด�าเนินการต่อไปหรือไม่	ซึ่งใน
การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์โดยตรงจากหาดมหาราช	
เช่น	ผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ประกอบกิจการเอกชน	 เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินริมหาดมหาราช	
และชุมชนชายฝั่ง	 ให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการและแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วน	 
หากปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องด�าเนินโครงการต่อไป	
จะต้องมีการก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน	
และมาตรการตรวจสอบ	ติดตามและประเมินผลโครงการอย่างชัดเจน	รวมทั้งจะต้อง
จัดให้มีแนวทางในการเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบต่อ 
การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตตามปกติ	 โดยเฉพาะกลุ ่มชาวประมงพื้นบ้าน	 ทั้งนี้	 
ในการด�าเนินการจะต้องเป็นไปโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน	 
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน
	 2.	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรด�าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	2558	มาตรา	16	โดยการสนับสนุน
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	(ต่อ)

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ ไข 
ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

องค์ความรู ้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 โดยเฉพาะปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งให้กับชุมชนชายฝั่งบริเวณหาดมหาราช	 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองดังกล่าว	และเข้าถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 
การบ�ารุงรักษา	การอนุรักษ์	การฟื้นฟู	และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในท้องถิ่นของตนได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่จะเกิดขึ้นตามข้อ	 1.	และเพ่ือ
ประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
	 3.	กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงควรชะลอการด�าเนนิการใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ
ก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล	พร้อมปรบัปรุงภมิูทศัน์หาดมหาราชฯ	ในระยะที	่3	รวมถึง 
โครงการทีม่ลีกัษณะเดยีวกนันีใ้นพืน้ท่ีอืน่ออกไปก่อน	จนกว่ากฎกระทรวงก�าหนดเขตพ้ืนที่
ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	ส�าหรับการด�าเนินโครงการก่อสร้างก�าแพง
ป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล	ซึ่งออกตามความในมาตรา	21	 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	2558	 
จะมผีลใช้บงัคบั	ทัง้นี	้เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง	ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังและคุม้ค่ากบัการใช้งบประมาณของแผ่นดนิต่อไป	ทัง้นี	้ให้ด�าเนนิการภายใน	120	วนั	 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้

	 1.	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	
ก�าหนดโครงการ	กิจการ	หรือการด�าเนินการ	ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม	และหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในการจัดท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยให้ส�านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว	ตามมาตรา	48	
วรรคสี่	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	 
เพื่อพิจารณาความจ�าเป็นต่อการก่อสร้างหรือขยายส่ิงก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล	ได้แก	่
ก�าแพงริมชายฝั่ง	ติดแนวชายฝั่ง	หรือโครงการ	กิจกรรม	ที่มีลักษณะเดียวกัน	ให้ต้องจัดท�า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ตามขนาดหรือระยะทางที่ใช้ข้อมูลในทาง
วชิาการซึง่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึน 
จากการด�าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว	โดยอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
โดยผ่านกระบวนการศึกษาและจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม 
หลักเกณฑ์ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ต้องผ่าน
การพจิารณาตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมทางวชิาการโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ในแต่ละด้านให้มีความรอบคอบ	รัดกุม	และค�านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาของโครงการ 
เพื่อหามาตรการหรือแนวทางป้องกันล่วงหน้า	อันจะเป็นการให้หลักประกันสิทธิในการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว	้
	 2.	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	กระทรวงมหาดไทย	และกระทรวงคมนาคม	ร่วมกันพิจารณาก�าหนดแนวทาง
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ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ ไข
ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน	(ต่อ)

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งให้เกิดกลไก 
การปฏิบัตงิานแบบบูรณาการร่วมกนัอย่างเป็นรปูธรรม	เพือ่ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์และ
กลไกตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	พ.ศ.	2558	 
ที่มุ ่งหวังให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 
การบูรณาการ	และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น	ทั้งน้ี 
โดยอาจพจิารณามอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ	หรือคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด	 
เป็นส่วนหนึง่ของกลไกการบรูณาการซ่ึงจะท�าหน้าทีใ่นการให้ค�าแนะน�าหรอืเป็นผูพิ้จารณา
ก่อนมีการอนุมัติให้ด�าเนินโครงการในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม
	 3.	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเร่งการพิจารณาออกกฎ
กระทรวงก�าหนดเขตพืน้ทีใ่ช้มาตรการในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง	ส�าหรบัการด�าเนนิ
โครงการก่อสร้างก�าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล	ซึ่งออกตาม 
ความในมาตรา	21	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝั่ง	พ.ศ.	 2558	 เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	ตลอดจน 
การด�าเนนิการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมแีนวทางการด�าเนนิงานท่ีชดัเจน	และเหมาะสมกบั
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง	รวมท้ังสามารถป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและหน่วยงานราชการต่อไป

	 1.	 รองนายกรฐัมนตร	ี(นายวษิณ	ุเครอืงาม)	สัง่และปฏบัิตริาชการแทนนายกรัฐมนตร	ี
ได้มีค�าสั่งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก 
รับเร่ืองนีไ้ปพจิารณาร่วมกบักระทรวงคมนาคม	กระทรวงมหาดไทย	ส�านกังานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อศึกษาแนวทางความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ 
ดังกล่าว	 โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสรุปผลการพิจารณาหรือ 
ผลการด�าเนินการในภาพรวม	แล้วส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะกรัฐมนตรี	ภายใน	30	วัน	 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง	เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
	 2.	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว ่าได ้มอบหมายให้ 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังน�าข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการ 
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที ่
ต่อไปแล้ว
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นการร้องเรียน

มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
และแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

การด�าเนินการ

	 การย่ืนค�าขอประทานบัตรเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่หมู่บ้าน 
กะเบอะดิน	ต�าบลอมก๋อย	อ�าเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ด้านเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่	 เมื่อปี	2544	ไม่ครอบคลุมกลุ่มชาวบ้านที่อาจได้รับผล 
กระทบโดยตรง	 อีกท้ังการด�าเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สามารถน�าไปใช้ประกอบ 
การพจิารณาการขอประทานบตัรเหมอืงแร่ได้	เช่น	ผูเ้ข้าร่วมประชุมรบัฟังความคดิเหน็บางส่วน 
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	มีลายนิ้วมือหรือลายมือช่ือของชาวบ้านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นผู้เข้าร่วมประชุม	เป็นต้น	

	 1.	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควรน�ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท�าเหมืองแร่ดังกล่าว	ค�าขอประทานบัตร 
ทีเ่สนอต่อคณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่	 เพื่อให้ทบทวนรายละเอียดในส่วนของ 

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว	สรุปได้ว่า	
	 1.	 การด�าเนนิกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่ประกอบการจัดท�ารายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	โครงการเหมอืงแร่ถ่านหนิดงักล่าวไม่สอดคล้องกบัสทิธิ
ในการมส่ีวนร่วมของประชาชนและชมุชนในการจดัการ	การบ�ารงุรกัษา	และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน	เนื่องจากในการประชาคมหมู่บ้านกะเบอะดิน	หมู่ที่	12	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน	ครั้งที	่1	ได้มีการน�ารายชื่อที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท�าเหมืองแร่ถ่านหิน	ซึ่งต่อมาได้
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้�านาญการฯ	และใช้เป็นเอกสารประกอบการยืน่ขอ
ประทานบัตรเหมืองแร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 2.	 ตามรายงานการตรวจสภาพป่าเพื่อประกอบการขออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้	 เมื่อปี	 2551	และยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน	 ระบุว่าพ้ืนท่ีตาม
ค�าขอประทานบัตรเป็นไร่นาเก่าและสวนเก่าของราษฎร	แตกต่างกับข้อเท็จจริงที่ปัจจุบัน 
บ้านกะเบอะดนิมีกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งอาศยัอยูป่ระมาณ	139	ครวัเรือน	ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน	จึงเห็นว่าการพิจารณาใน
ประเด็นการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีอาจไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการใช้ประโยชน์ตามจริง
ของราษฎรบ้านกะเบอะดินที่ได้รับการคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	3	สิงหาคม	
2553	และแนวนโยบายแห่งรฐัในด้านการคุม้ครองกลุม่ชาตพินัธุแ์ละการจัดให้มทีรพัยากรน�า้
ในการประกอบเกษตรกรรม	ตามมาตรา	70	มาตรา	72	(4)	และมาตรา	75	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560

กรณีที	่7	สิทธิชุมชน	กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเหมืองแร่ 
	 	 ถ่านหิน	จังหวัดเชียงใหม่
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มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
และแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	(ต่อ)

มาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีข้อบกพร่องตามข้อ	4.2	ของรายงานนี	้โดยให้ค�านึงถึงสิทธิ
ของประชาชนและชมุชนในการมีส่วนร่วมในการจดัการ	การบ�ารงุรกัษาและใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน	
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองไว้	 อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน	และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน
กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปี	 2549	ประกอบกับแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมปี	 2562	 
ทีใ่ช้ในปัจจบุนั	ในกรณทีีค่ณะกรรมการผูช้�านาญการฯ	เหน็ชอบกบัรายงาน	EIA	และเหน็ว่า
เมื่อมีการประกอบกิจการเหมืองแร่ถ่านหินแล้ว	เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน	ชุมชน	
สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลายทางชีวภาพ	คณะกรรมการผู้ช�านาญการฯ	พึงก�าหนดให้
ผูป้ระกอบการมแีผนเยยีวยาความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายให้แก่ประชาชนหรอืชมุชนทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและได้สัดส่วนกับความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่เกิดจาก
ประทานบัตรท�าเหมืองแร่ดังกล่าว
	 2.	 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ควรประสานความร่วมมือไปยังอ�าเภอ
อมก๋อย	และองค์การบริหารส่วนต�าบลอมก๋อย	 เพ่ือหารือถึงแนวทางในการจัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	ตามพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	2560	โดยเร่งท�าความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชน	และลดความกังวลของประชาชนในพื้นท่ี	 โดยให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการให้
ข้อมลู	และการรบัฟังความคดิเหน็	ระยะเวลา	สถานที	่ตลอดจนรายละเอยีดอืน่	ๆ 	ทีเ่พียงพอ	 
และเหมาะสมแก่การที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให  ้
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง	ๆ 	ได้ตามเวลาที่ก�าหนด	โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลล่วงหน้า	
และหากเกิดผลกระทบในทางลบต่อประชาชน	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	ประชาชนควรมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกร้องที่	 1	มีแผนเยียวยาความเดือดร้อน 
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและได้สัดส่วน
กับความเดือดร้อนหรือเสียหายท่ีเกิดจากประทานบัตรท�าเหมืองแร่ดังกล่าว	อีกท้ังข้อมูล 
ต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะในด้านเทคนิคควรมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ 
ของประชาชน	เอกสารและภาษาที่ใช้ควรจะมีการปรับให้เหมาะกับประชาชนในพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลาย	รวมทัง้ควรจดัท�ารายงานผลการรบัฟังความคดิเหน็ของชมุชนให้ครบถ้วน
และครอบคลุมประเด็นข้อห่วงใยของประชาชน	เพื่อเสนอต่อผู้พิจารณาออกประทานบัตร 
ให้รอบคอบต่อไป	โดยด�าเนนิการตามข้อ	1	และข้อ	2	ภายใน	180	วนั	ให้แล้วเสรจ็นบัแต่วันที ่
ได้รับรายงานนี้

	 1.	 กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่	ในฐานะหน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตออกประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน	ควรน�าหลักการชี้แนะ
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและกับสิทธิมนุษยชน:	การปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง	
เคารพ	และเยียวยา	(United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	
Rights:Implementing	the	Protect,	Respect	and	Remedy	Framework	 (2011):	
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ต่อ)

UNGPs)	มาใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาประกอบการอนญุาตออกประทานบัตรเหมืองแร่ 
ถ่านหินซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชิงธุรกิจ	อันอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน	 เพื่อให้สอดรับกับประเด็นหลัก	 (Key	Priority	Area)	 เรื่อง	แผนปฏิบัติการ 
ด้านชุมชน	ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ประเด็นหลักใน 
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ	
เมือ่วนัท่ี	29	ตลุาคม	2562	รวมท้ังพจิารณาให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรฐัตามรฐัธรรมนญู	
ทีมุ่ง่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า	รวมทัง้พฒันาและสนบัสนนุ
ให้มกีารผลติและการใช้พลงังานทางเลอืกเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลงังานอย่างยัง่ยนื	 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติหลังปี	 2558	 
ถงึปี	2573	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs	post-2015-2030)	เป้าหมายที	่7	 
เป้าหมายที่	 13	และเป้าหมายที่	 15	ที่มุ ่งเน้นการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและ 
การเพิม่ข้ึนของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	การแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ	 
(Climate	Change)	 รวมถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบนบกอย่างยั่งยืน	 
เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป
	 2.	 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	โดยกรมป่าไม้	ซึง่เป็นผู้อนญุาตให้
เอกชนเข้าท�าประโยชน์ในพ้ืนท่ีบริเวณค�าขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน	และกระทรวง
มหาดไทย	ควรร่วมกันพิจารณาด�าเนินการส�ารวจและจัดสรรที่ดินท�ากินอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ	หากมีการอนุญาต
ให้สัมปทานแก่เอกชนเข้าท�าเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่บ้านกะเบอะดิน	 เนื่องจากเป็น 
กลุม่ชาตพินัธุก์ะเหร่ียงซึง่ได้รบัการคุม้ครองตามมตคิณะรัฐมนตร	ีเม่ือวนัที	่3	สงิหาคม	2553	
และอาจต้องสญูเสยีทีด่นิท�ากนิจากการด�าเนนิการใดของรฐัในเรือ่งดงักล่าว	จงึต้องค�านงึถงึ
แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	70	
ซึ่งบัญญัติให้รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีสิทธิด�ารงชีวิต 
ในสังคมตามวัฒนธรรม	ประเพณี	และวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างสงบสุข	และเป็นไปตามสิทธ ิ
ท่ีได้รบัการรบัรองตามกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	 
ที่รัฐจะต้องให้หลักประกันว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเกิดจากความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ	 ประชาชนจะต้องไม่ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตน	 ซึ่งจะสอดคล้อง 
กบัแผนปฏบิตัิการระดบัชาตวิา่ด้วยธรุกจิกับสทิธมินุษยชน	เรือ่ง	แผนปฏบิตักิารด้านชมุชน	 
ท่ีดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 ที่คณะรัฐมนตรีได ้ให ้ความเห็นชอบ 
เมือ่วนัท่ี	29	ตลุาคม	2562	และสอดรบักับเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืในกรอบสหประชาชาติ 
หลังปี	2558	ถึงป	ี2573	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs	post-2015-2030)	
เป้าหมายที่	 10	การส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของกลุ่มชาติพันธุ	์ 
และเป้าหมายที่	 11	 การปกป้องและคุ ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและความมั่นคง 
ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืน
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ประเด็นการร้องเรียน

การด�าเนินการ

มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้รับเรื่องร ้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	 
กรณีกล่าวอ้างว่า	 โรงงานน�้ามันปาล์มของบริษัทน�้ามันปาล์มแห่งหนึ่ง	ที่ต้ังอยู่บริเวณใน 
จงัหวดัตรัง	ปล่อยน�า้เสยีลงสูล่�ารางสาธารณะ	เส้นทางสญัจร	สวนยางพารา	สวนปาล์มน�า้มนั 
และสวนผลไม้	ส่งผลให้น�้าในล�ารางสาธารณะเน่าเสีย	ราษฎรท่ีพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับ 
ความเดือดร้อนเสียหาย

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	มีเหตุการณ์ที่โรงงาน
น�า้มนัปาล์มปล่อยน�า้เสยีทีผ่่านการบ�าบดัแล้ว	และน�าไปใช้รดสวนปาล์มน�า้มนัซึง่มนี�า้ทีไ่หล
ออกนอกเขตพื้นที่โรงงาน	ท�าให้ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	ส่งผล 
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	 
ทั้งยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญและกระทบต่อสิทธิที่จะอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ด	ี
อนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน	จงึมมีตใิห้มข้ีอเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสม 
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และมาตรการหรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อบริษัทน�้ามันปาล์ม	 ส�านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดตรัง	และเทศบาลต�าบล	

	 1)	 บริษัทน�า้มันปาล์ม	ควรเร่งด�าเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบอันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น�้าเสียไหลออกนอกเขตพื้นท่ีโรงงานให้ครบถ้วนและ 
เป็นธรรม	ทัง้นี	้ตามนยัมาตรา	96	แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ	พ.ศ.	2535	
	 2)	 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังควรพิจารณาด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน	พ.ศ.	2535	ด้วยการสั่งให้ผู้ถูกร้องปรับปรุงแก้ไขระบบบ�าบัดน�้าเสียในกรณีที่ระบบ
บ�าบัดน�้าเสียของบริษัทน�้ามันปาล์มดังกล่าว	หรือคุณภาพน�้าทิ้งจากการบ�าบัดน�้าเสียยังไม่
เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
	 3)	 เทศบาลต�าบล	ควรพิจารณาแก้ไขเง่ือนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ	เลขที่	66/2561	ลงวันที	่14	พฤศจิกายน	2561	ของบริษัทน�า้มันปาล์ม
ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการปล่อยน�า้เสยีให้สอดคล้องกบัเงือ่นไขการอนญุาตให้ประกอบกจิการ
โรงงาน	ซึ่งก�าหนดห้ามระบายน�า้ทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน

	 1)	 บรษิทัน�า้มันปาล์ม	ควรประกอบกจิการและปฏบิตัติามหลักการชีแ้นะเรือ่งธุรกจิ
กับสิทธิมนุษยชน	ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาต	ิที่มุ่งเน้นการคุ้มครอง	เคารพ	และ
เยียวยาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของชุมชนหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

กรณีที	่8	สิทธิชุมชน	กรณีกล่าวอ้างว่าโรงงานน�้ามันปาล์มปล่อยน�า้เสียก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 และชุมชน
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ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	(ต่อ)

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 2)	 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง	 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	และเทศบาลต�าบลนาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ควรเพิ่มมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
การประกอบกิจการโรงงานของบริษัทน�้ามันปาล์มดังกล่าว	อย่างต่อเน่ืองโดยกระบวนการ 
มส่ีวนร่วมจากประชาชน	เพือ่ป้องกนัไม่ให้ก่อมลพษิและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน	
เนื่องจากที่ตั้งโรงงานของบริษัทน�้ามันปาล์ม	อยู่บนเนินเขาและใกล้แหล่งน�้าสาธารณะ 
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 และมีเหตุการณ์น�้าเสียของโรงงานไหลออกนอกเขต 
ที่หลายครั้ง

	 1)	 	 เทศบาลต�าบลแจ้งว่า	 ได้แก้ไขเง่ือนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ	และเพิ่มมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการประกอบ
กจิการโรงงาน	โดยมอบหมายให้เจ้าพนกังานสาธารณสขุผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้จากเจ้าพนกังาน
ท้องถิน่	เข้าตรวจสอบการประกอบกจิการโรงงาน	และร่วมมอืกบัเครอืข่ายพทิกัษ์สิง่แวดล้อม
ต�าบลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว
	 2)	 	ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังแจ้งว่า	ได้มีข้อสั่งการและตรวจสอบติดตาม
ผลการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อก�ากับดูแล	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ	 โดยพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	ตามพระราชบัญญตัโิรงงาน	พ.ศ.	2535	และมมีาตรการ 
พิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทน�้ามันปาล์ม 
ดังกล่าวแล้ว
	 3)	 บริษัทน�า้มันปาล์มแจ้งว่า	ได้มีการเจรจาและชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทันที	 ส�าหรับการประกอบกิจการและปฏิบัติตามหลักการเรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชนและ
บุคคลทีอ่าศยัอยูใ่กล้เคยีง	บรษิทัฯ	ได้ปรบัเปลีย่นวธิกีารน�าน�า้เสยีบ่อสดุท้ายไปใช้ประโยชน์	 
เพือ่ป้องกนัน�า้ซมึออกจากสวนปาล์ม	และมีมาตรการให้พนกังานผูร้บัผดิชอบตรวจสอบพืน้ที่
และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรงทุกวัน	และกรณีน�้าเสียของบริษัทฯ	ซึ่งยังไม่ผ่านมาตรฐาน
น�้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	จากการตรวจวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร	พบว่า	 
น�า้เสยีดงักล่าวมธีาตอุาหารทีส่ามารถน�าไปเป็นปุย๋ได้	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึปรบัเปลีย่นวธิกีารน�า
น�า้เสยีบ่อสุดท้ายไปใช้ประโยชน์	โดยเป็นระบบน�า้หยดและน�า้ฝอยเพือ่ใช้ทดแทนการให้ปุย๋
แก่ต้นปาล์มในพื้นที่ภายในสวนปาล์มของบริษัทฯ	ภายหลังจากการด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว	บริษัทได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องเรียนมาโดยตลอด	ปรากฏว่า	ตั้งแต่
เดือนมิถนุายน	2562	จนถงึปัจจบุัน	ไมม่ปีญัหาน�า้เสียไหลลงล�ารางสาธารณะและพื้นทีข่อง
ผู้ร้องเรียนและพื้นที่ข้างเคียงอีก
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ประเด็นการร้องเรียน

การด�าเนินการ

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	กรณี 
บริษทั	ล.	ส่งตวัพนกังานทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองงานเข้ารบัการตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง่	โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหาเชือ้เอชไอว	ีและโรงพยาบาล
ดังกล่าวได้ส่งผลการตรวจสุขภาพให้กับบริษัท	ล.	ซึ่งต่อมาผลการตรวจสุขภาพเกิดร่ัวไหล	
ท�าให้พนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับความอับอาย	และถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ	ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว	เห็นว่า	
 ประเด็นท่ี	1	 	กรณีบริษัท	ล.	ส่งตัวพนักงานท่ีอยู่ระหว่างการทดลองงานเข้ารับ 
การตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล	ก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจ�าโดยไม่แจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหาเชือ้เอชไอว	ีเพือ่คดักรองตามระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเป็นพนักงาน	แต่ระเบียบดังกล่าวมิได้ระบุหรือ
ครอบคลุมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์โรคติดเชื้อเอชไอวี	หรือโรคเอดส	์การตรวจสุขภาพ
ของพนักงานเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีจึงเป็นการด�าเนินการเกินความจ�าเป็นนอกเหนือ
จากขอบเขตของระเบียบ	อีกทั้งไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงาน	 เรื่อง	แนวทาง
การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ	ลงวันที่	25	
กรกฎาคม	2555	และแนวทางปฏบิตัแิห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและบรหิารจดัการด้านเอดส์
ในสถานที่ท�างาน	ลงวันที	่21	สิงหาคม	2552	ที่ก�าหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในการปฏิบัติต่อลูกจ้างและผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน	และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ดังนั้น	การกระท�าของบริษัท	ล.	จึงเป็นการก�าหนดเงื่อนไข
ในการจ้างงาน	โดยอาศัยเหตุความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ	อีกทั้งไม่ได้
แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหาเชื้อเอชไอว	ีจึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ซึ่งขัดต่อหลักความเสมอภาค	อันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	4	และ
มาตรา	27	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	2	และ 
ข้อ	26	และกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	ข้อ	2	และ 
ข้อ	6	ได้รับรองไว้
 ประเด็นที่	2	กรณีบริษัท	ล.	แจ้งการเลิกจ้างพนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี	เป็นการอ้าง
การตดิเชือ้เอชไอวเีพือ่เป็นเงือ่นไข	หรอืเป็นหลกัเกณฑ์ตดัสนิว่าพนกังานผูน้ัน้ขาดคณุสมบตัิ
ในการท�างานไม่สนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับโอกาสในการท�างานโดยไม่เลือกปฏิบัต	ิ 
ซึง่ไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงแรงงาน	เร่ือง	แนวทางการป้องกนัและบรหิารจดัการ
ด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ	ลงวันที	่25	กรกฎาคม	2555	และแนวทาง
ปฏบิตัแิห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกันและบรหิารจดัการด้านเอดส์ในสถานทีท่�างาน	ลงวนัที	่21	
สงิหาคม	2552	ทีใ่ห้ความคุม้ครองผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีห้สามารถท�างาน	หรอืให้อยู่ในสถานภาพ
ลูกจ้างต่อไป	โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

กรณีที	่9		การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการรับเข้าท�างานกับบริษัทเอกชน
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
การด�าเนินการ	(ต่อ)

มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ในการจ้างงาน	โดยอาศัยเหตุความแตกต่างในเร่ืองสภาพทางกายหรือสุขภาพ	แต่อย่างไร
ก็ตาม	ภายหลังบริษัท	ล.	ได้ให้พนักงานคนดังกล่าวไปท�างานกับบริษัทในเครือเดียวกันแล้ว	
จึงเป็นกรณีตามมาตรา	39	(5)	ประกอบมาตรา	39	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสั่งยุติเร่ือง	หากเป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว	 
จึงมีมติให้ยุติเรื่องในประเด็นนี้
 ประเด็นท่ี	3	กรณีโรงพยาบาลเอกชนส่งผลการตรวจสุขภาพของพนักงานอันเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท	ล.	ตามข้อตกลงที่ท�าไว้	และเกิดการรั่วไหลของผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	32	ประกอบกับข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2549	ข้อ	27	ที่ก�าหนดให ้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย	ซึ่งตนทราบมาเนื่องจาก 
การประกอบวชิาชพี	เว้นแต่ได้รบัความยนิยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย	ดงันัน้	การกระท�าของ
โรงพยาบาลดังกล่าว	 จึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นความลับโดยเจ้าของข้อมูล
มไิด้ให้ความยนิยอม	อนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
จงึมมีตว่ิา	การกระท�าของบริษทั	ล.	และโรงพยาบาลดงักล่าวเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนต่อ 
ผูต้ดิเช้ือเอชไอว	ีและให้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบริษัท	ล.	และโรงพยาบาลฯ	กับทั้งให้มีข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงแรงงานและกระทรวง
สาธารณสุข	 รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชนชนต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตร	ี

	 1)		บรษิทั	ล.	ควรทบทวนข้อก�าหนดหรอืเงือ่นไขการรบับรกิารตรวจสขุภาพพนกังาน
ที่ให้โรงพยาบาลฯ	หรือสถานพยาบาลอ่ืน	ตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับพนักงานเข้าท�างาน 
ทุกต�าแหน่ง	 โดยการยกเลิกการอาศัยเหตุในเรื่องการไม่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นเง่ือนไข 
คุณสมบัติในการจ้างงานและหากจ�าเป็นต้องส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ	 
ตามระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน	ควรแจ้งรายการตรวจสขุภาพทัง้หมดให้พนกังาน
ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
	 2)	 	บริษัท	ล.	ควรจัดท�านโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงาน	 
เรื่อง	แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ	
ลงวันที	่25	กรกฎาคม	2555	โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการรับสมัครงานและ
การจ้างงาน	การก�าหนดคุณสมบัติของพนักงาน	การให้ท�างาน	ความก้าวหน้าในการท�างาน	
และการรักษาความลบัส่วนบคุคล	รวมทัง้จดัให้มีระบบเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบคุคลของลูกจ้าง
ท่ีไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อผูติ้ดเชือ้เอชไอว	ีโดยปิดประกาศนโยบายดงักล่าว 
ไว้ในสถานประกอบกิจการ	 และจัดให้มีการชี้แจงท�าความเข้าใจให้แก่ผู ้บริหารและ 
ลกูจ้างทุกระดบั	เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั	โดยด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน	90	วนั	 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้
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มาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	(ต่อ)

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอแนะในการ
แก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 3)	 โรงพยาบาลฯ	ควรทบทวนข้อก�าหนดหรือเงื่อนไขการให้บริการตรวจสุขภาพ
แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการคู่สัญญาทุกราย	ในส่วนท่ีก�าหนดให้ตรวจสุขภาพ
ของพนักงานเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอว	ี โดยปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	2559	และนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์	 
อย่างเคร่งครัด	โดยด�าเนินการให้แล้วเสร็จ	ภายใน	60	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้

	 1)		กระทรวงแรงงานควรมอบหมายให้กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานด�าเนนิการ
ตามอ�านาจหน้าทีอ่ย่างต่อเนือ่งเพือ่ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ตดิตาม	และผลักดันให้สถานประกอบ
กิจการจัดท�านโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ	 
โดยเฉพาะในด้านการปกป้อง	คุ้มครองและส่งเสริมการปฏิบัติต่อลูกจ้างและผู้สมัครงาน
อย่างเท่าเทยีมกนั	ขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีผูป่้วยเอดส์	และ
ผู้ได้รับผลกระทบ	ตามแนวทางในประกาศกระทรวงแรงงาน	เรื่องแนวทางการป้องกันและ
บริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ	ลงวันที่	25	กรกฎาคม	2555	
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศไว้ในสถานประกอบกิจการ	รวมท้ังน�านโยบาย 
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
	 2)		กระทรวงสาธารณสุขควรบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในการควบคุม
ให้สถานพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย	์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	และผู้ปฏิบัต ิ
งานท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ผู ้เข้ารับการตรวจ	 
โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจหรือผู ้ป่วย	 
ตามข้อบังคบัแพทยสภาว่าด้วยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม	พ.ศ.	2549	นโยบาย
แห่งชาตว่ิาด้วยการตรวจเอดส์และแนวทางปฏบิตัขิองแพทย์เกีย่วกบัเอชไอวอีย่างเคร่งครดั	 
เพื่อคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

	 รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจเพื่อให้มีการตรา
กฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลขึ้นใช้บังคับ	โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ที่เป็นระบบเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม	และ
บริบทของสังคมไทย	เพื่อด�าเนินการคุ้มครอง	ช่วยเหลือและเยียวยาบุคคลทุกกลุ่มจากการ
ถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตแุห่งความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ	เชือ้ชาต	ิภาษา	
เพศ	อายุ	ความพิการ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม	ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษาอบรม	หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด 
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใด	ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	2560	มาตรา	4	และมาตรา	27	 ได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 
สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคลไว้

	 1)	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า	รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็น 
หน่วยงานหลัก	 รับเร่ืองดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ



085

บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  

ความส�าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ต่อ)

มั่นคงของมนุษย	์กระทรวงแรงงาน	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงสาธารณสุข	ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ศกึษาแนวทางหรอืผลการด�าเนนิการ
ดังกล่าวในภาพรวม	แล้วส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ได้
รับแจ้งค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
	 2)	 โรงพยาบาลดังกล่าวแจ้งว่า	ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานโดยมิให้ละเมิด
สิทธิมนุษยชนแก่ผู้รับบริการ	 โดยก�าหนดบทบาทของเจ้าหน้าท่ีแต่ละแผนกท่ีเกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ก�าหนดขึ้นทันที	ตามคู่มือโรงพยาบาล
เรื่อง	มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ	HIV	ซึ่งได้ก�าหนดมาตรฐานการคุ้มครองผู้ติดเชื้อ	
HIV	ไว้	โดยจะรกัษาความลบัของผูต้ดิเชือ้	ไม่แสดงสญัลกัษณ์หรอืให้ข้อมลูใดๆ	ต่อสาธารณะ	
นอกจากนี	้โรงพยาบาลยงัได้ก�าหนดบทบาทและความรับผดิชอบของโรงพยาบาลในการให้
บริการ	ในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้วยแล้ว	รวมทั้งจัดอบรม 
เจ้าหน้าทีใ่ห้ทราบถึงการคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครดั	จดัให้มกีารทบทวนคูส่ญัญา
เกีย่วกบัเงือ่นไขบริษัททีต้่องการตรวจหาเช้ือไวรสัเอดส์ทกุราย	ถ้าพบว่าบรษิทัมีความจ�าเป็น
ต้องตรวจ	จะอธิบายถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้บริษัททราบ	เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของพนักงาน

ประเด็นการร้องเรียน

การด�าเนินการ

	 ผู้ร้องเป็นผู้แทนของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง	ที่ท�างานอยู่ในสถานประกอบกิจการ
ของผู้ถูกร้อง	ซึ่งจ้างลูกจ้างบางส่วนโดยวิธีการเหมาค่าแรงมาตั้งแต่ป	ี2544	โดยมอบหมาย
ให้บริษัทรับเหมาค่าแรง	4	แห่ง	 เป็นผู้จัดหาคนเข้ามาท�างาน	 โดยมีลักษณะการท�างาน
เช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง	สามารถท�างานทดแทนกันได้ในทุกกรณีเมื่อได้
รับมอบหมาย	แต่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแตกต่างกันมาก	เมื่อปี	2560	ผู้ร้อง
กับพวกได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปราจีนบุร	ีและนายกรัฐมนตร	ีซึ่งพนักงานตรวจแรงงาน	ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุร	ีได้มีค�าสั่ง	ที่	11/2561	ลงวันที	่19	กุมภาพันธ์	2561	ให้ผู้ถูกร้อง 
จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ผู้ถูกร้อง
จ้างเองโดยตรง	คือ	 สิทธิในการหยุดพักผ่อนประจ�าปีเพ่ิมขึ้นตามอายุงาน	การได้รับเงิน 
ช่วยเหลือค่าครองชีพ	และการได้รับเงินโบนัสประจ�าปี	แต่ผู้ถูกร้องได้อุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าว 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร	ี

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	สรุปได้ว่า	 ผู้ถูกร้อง 
ได้จ้างลูกจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง	โดยมอบหมายให้บรษิัทรับเหมาค่าแรง	4	แห่ง	เป็นผู้จัดหา
คนเข้ามาท�างานในต�าแหน่งหน้าท่ีพนักงานฝ่ายผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า	การท่ีผู้ถูกร้องมิได้จัด 
ให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงซึ่งท�างานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง	 
ได้รับสิทธปิระโยชน์และสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมโดยเท่าเทยีมกนันัน้	เป็นการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั 

กรณีที	่10	 สิทธิแรงงานอันเกี่ยวเนื่องกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ	กรณีกล่าวอ้างว่าลูกจ้างรับเหมา	
	 	 ค่าแรงไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับสวัสดิการในการท�างาน	
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การด�าเนินการ	(ต่อ)

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	
รวมตลอดทั้งการแก้ ไข
ปรับปรุงกฎหมาย	
กฎ	ระเบียบหรือค�าสั่ง	

ต่อบุคคลซึง่ท�างานในลกัษณะอย่างเดยีวกนั	ด้วยเหตแุห่งสถานะและรปูแบบการจ้างแรงงาน 
ที่แตกต่างกัน	 อันเน่ืองมาจากการแสดงเจตนาของคู่สัญญาตามหลักเสรีภาพในการแสดง
เจตนาเท่าน้ัน	แต่ด้วยนิติสัมพันธ์ในทางจ้างแรงงานท่ีคู่สัญญามีสถานะท่ีไม่เท่าเทียมกัน
ในทางความเป็นจริง	 จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจ้างแรงงาน	 ผู้ท�างานที่มีคุณค่า
เท่ากันกลับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เท่าเทียมและเป็นธรรม	จึงเป็นการเลือก
ปฏิบัติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแรงงาน	อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
	 ในระหว่างการตรวจสอบ	 ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงบางส่วนได้ย่ืนฟ้องผู้ถูกร้องต่อศาล
แรงงานภาค	2	ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	
พ.ศ.	2541	มาตรา	11/1	วรรคสอง	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	
(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2551	ต่อมา	ได้มีการไกล่เกลี่ยและยอมความกันในชั้นศาล	 โดยผู้ถูกร้อง
ยนิยอมจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกูจ้างรบัเหมาค่าแรงซึง่เป็นโจทก์ในคดดีงักล่าว	คนละ	50,000	
บาท	และจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงซึ่งมิได้เป็นโจทก์	คนละ	10,000	บาท	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติให้ยุติเร่ือง	กรณีเป็นเร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็น
คดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค�าพิพากษา	ค�าสั่ง	หรือค�าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว

	 1.	 ผู้ถูกร้องควรน�าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
(United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	 
ในส่วนที	่2	ซึง่เกีย่วกบัความรบัผดิชอบของภาคธรุกจิในการเคารพสทิธมินษุยชน	ซ่ึงรวมถงึ 
สิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน	 ให้เป็นไปตามแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องเคารพ 
สิทธิมนุษยชน	 โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการท�าสัญญาจ้างเหมาค่าแรงและจัด 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ	
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	 2541	มาตรา	11/1	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2551	อย่างจริงจัง	
	 2.	 คณะรฐัมนตรคีวรมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน	ในฐานะหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 
การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 (National	
Action	Plan	on	Business	and	Human	Rights:	NAP)	ด�าเนินการเพื่อให้การบังคับ 
ใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง 
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง	ดังนี้
	 	 2.1	ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ยังม ี
ช่องว่างระหว่างกฎหมายและทางปฏบิตั	ิโดยพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัมิาตรา	11/1	 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2551	ให้มีความชัดเจนทั้งในเรื่องลักษณะความสัมพันธ์
ของการจ้างแรงงานในรูปแบบการจ้างเหมาค่าแรง	ขอบเขตและมูลเหตุจ�าเป็นในการจ้าง
เหมาค่าแรง	และหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ	 รวมทั้งควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ 
บทก�าหนดโทษตามมาตรา	144/1	แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ซ่ึงแก้ไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2551	 ให้ได้สัดส่วนกับ 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  
ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	
รวมตลอดทั้งการแก้ ไข
ปรับปรุงกฎหมาย	
กฎ	ระเบียบหรือค�าสั่ง
(ต่อ)	

ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ความเสยีหายจากการทีล่กูจ้างรบัเหมาค่าแรงไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารตามสทิธิ 
ที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย	 โดยค�านึงถึงความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง 
รับเหมาค่าแรงและผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการ	
	 2.2		 เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมในการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
ท่ีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏบิตัติามมาตรา	11/1	แก่ผูป้ระกอบกิจการอย่างทัว่ถงึเพือ่เป็นการแก้ไข 
ปัญหาในเชิงป้องกัน

	 ได้รับแจ้งจากส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 28	 ธันวาคม	2563	ว่า 
รองนายกรฐัมนตรี	(นายวษิณ	ุเครอืงาม)	สัง่และปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตร	ีได้มคี�าสัง่ 
มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางหรือผลด�าเนินงานดังกล่าวในภาพรวม	แจ้งให้ 
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน	30	วัน	นับจากวันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

3.1.3	การติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
มาตรา	 247	 วรรคสอง	ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	2560	มาตรา	36	และมาตรา	42	ก�าหนดว่าในกรณีท่ี 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตติรวจสอบแล้วเหน็ว่าเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายไปยังหน่วยงานของรัฐ 
หรอืเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง	และในกรณีทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพื่อมิให้เกิด 
การละเมดิสทิธมินษุยชนในเรือ่งใดหรือลกัษณะใดขึน้อกี	จ�าเป็น
ต้องมีการก�าหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสทิธมินษุยชน	รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรงุกฎหมาย	
กฎ	ระเบยีบ	หรอืค�าส่ังใด	เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชน		 

ให ้คณะกรรมการจัดท�าข ้อเสนอแนะเสนอต ่อรัฐสภา	 
คณะรัฐมนตรี	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่	อด�าเนินการตาม
หน้าที่และอ�านาจต่อไป	
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตไิด้ตดิตามผลการด�าเนนิการตามมาตรการหรอืแนวทาง 
ในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน	และมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 
รวมทั้งสิ้น	131	เรื่อง	จ�าแนกเป็นการติดตามผลการด�าเนินการ
ตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	จ�านวน	34	เร่ือง	และการติดตามข้อเสนอแนะ
มาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	 
จ�านวน	97	เรื่อง	ดังนี้
	 1)	 การติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 จากการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	34	เรื่อง	ได้มีการจ�าแนก
ตามประเภทสิทธิมนุษยชน	ดังแผนภาพที	่11



088

แผนภาพท่ี	11	มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
	 	 	 เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ	จ�าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน

ที่มา:	ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

	 จากแผนภาพท่ี	11	มาตรการหรือแนวทางในการป้องกนั 
หรอืแก้ไขการละเมดิสิทธมินษุยชนท่ีคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรการหรือแนวทาง
ด้านสิทธิชุมชน	 จ�านวน	 17	 เร่ือง	 ด้านสิทธิและเสรีภาพ 
ส่วนบคุคล	จ�านวน	5	เรือ่ง	และด้านสทิธพิลเมอืง	จ�านวน	4	เรือ่ง	 
เมื่อพิจารณาผลการติดตามการด�าเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติเสนอ	 และปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ออกก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
จ�านวน	34	 เรื่อง	อาทิ	กรณีกล่าวอ้างว่า	 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตล่ิงริมทะเลอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และชมุชน	กรณีนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชน	 กรณีขอให ้ตรวจสอบกระบวนการรับฟัง 
ความคดิเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในโครงการเหมืองแร่ถ่านหนิ	
จงัหวดัเชยีงใหม่	กรณีกล่าวอ้างว่าถกูเจ้าหน้าทีท่หารควบคมุตวั	
ตรวจยึดทรัพย์สิน	และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	(DNA)	
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เป็นต้น	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา	และ
มีมติให้ยุติการติดตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน

หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรายงานการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	42	 เรื่อง	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติให้ยุติการติดตาม	
จ�านวน	 41	 เรื่อง	 เนื่องจากเป็นกรณีตามระเบียบว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน	
พ.ศ.	2561	ข้อ	42		ได้แก่	บุคคลหรือหน่วยงานได้ด�าเนินการ
ตามมาตรการหรอืข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญแล้ว	รวมถึง
เนือ่งจากได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องรบัไปด�าเนนิการ	
และคณะรัฐมนตร	ีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งว่ารับทราบ
หรือแจ้งข้อพิจารณาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทราบแล้ว	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
2560	มาตรา	247	 วรรคสอง	และมีมติให้ยุติเรื่อง	จ�านวน	 
1	เรือ่ง	เนือ่งจากส่งเรือ่งให้หน่วยงานด�าเนนิการ	ตามมาตรา	25	 
วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 โดยสามารถจ�าแนกออกตามสาเหต ุ
ของการยติุการตดิตามตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน	 
พ.ศ.	2561	ข้อ	42	ดังปรากฎรายละเอียดตามตารางที	่6

สิทธิชุมชน 17 เรื่อง

5 เรื่อง

4 เรื่อง

2 เรื่อง

2 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

สิทธิพลเมือง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม

สิทธิในการจัดการที่ดิน

	 สิทธิเด็ก

สิทธิในทรัพย์สิน

	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางท่ี	6	ผลการติดตามการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ ไขการละเมิด 
	 	 สิทธิมนษุยชนท่ีปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินษุยชนท่ีรบัเป็นค�าร้องก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563 

ล�าดับ จ�านวน	 ร้อยละสาเหตุแห่งการยุติการติดตาม

หน่วย:	เรื่อง																																																																																																																																		

ที่มา	:	ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)	

 1	 ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เห็นว่าเรื่องที่รับมาควรได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยองค์กรอื่นซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ี 

คณะกรรมการฯ	อาจส่งเรื่องให้องค์กรน้ันพิจารณาได้ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะอยู่ระหว่างการด�าเนินการของคณะกรรมการฯ	 ในขั้นตอนใด	ในการนี้	

คณะกรรมการฯ	อาจมีหนังสือสอบถามผลการด�าเนินการไปยังองค์กรนั้นได้	และหากปรากฏว่าองค์กรนั้นยังมิได้ด�าเนินการเป็นประการใด	หรือไม่

รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา	คณะกรรมการฯ	อาจรับเรื่องกลับไปพิจารณาหากเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	ได้

	 จากตารางท่ี	 6	 สาเหตุส ่วนใหญ่ที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและสั่งการให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยุติการติดตามผลการ
ด�าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผล
การตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนท่ีออกก่อนปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2563	 ได้แก่	 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วน 
ที่เป็นประเด็นสาระส�าคัญแล้ว	 จ�านวน	 38	 เร่ือง	 คิดเป็น 

ร้อยละ	90.48	นอกนั้นเป็นการสั่งการให้ยุติการติดตามผล	
เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานมิอาจด�าเนินการ
ตามมาตรการหรือแนวทางได้โดยมีเหตุอันสมควร	 เป็นกรณ ี
ท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลหรือมีค�าพิพากษาแล้ว	และเป็น
กรณียุติเรื่องเนื่องจากส่งเรื่องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ	
(ตามมาตรา	25	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542)	ตามล�าดับ

	 1	 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้ด�าเนนิการตามมาตรการ	 38	 90.48

	 	 การแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นประเด็นสาระส�าคัญ

	 	 ในการบรรเทาปัญหา	 	

	 2	 กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลหรือที่ศาล	 1	 2.38

	 	 มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเด็ดขาดแล้วในประเด็นเดียวกัน

	 	 กับมาตรการการแก้ไขปัญหา	

	 3	 กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้ด�าเนินการตามมาตรการ	 2	 4.76

	 	 การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือด�าเนินการแล้ว	

	 	 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	โดยมีเหตุผลอันสมควร	

	 4	 กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด	(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 -	 -

	 	 ปฏิบัติการที่ไม่ต�า่กว่ามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือ

	 	 แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

	 	 แห่งชาต	ิก�าหนด)		

	 5	 กรณียุติเรื่องตามมาตรา	25	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติ	 1	 2.38

	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	25421   
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	 2)	การติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 การตดิตามผลการด�าเนนิการตามมาตรการหรอืแนวทาง 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในการส่งเสริม
และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	วรรคสอง	 
ซึ่งบัญญัติว่าเม่ือคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแล้วให้ด�าเนินการ 

ปรบัปรงุแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเรว็	กรณไีม่อาจด�าเนนิการ 
ได้หรือต้องใช้เวลาด�าเนินการให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิทราบโดยไม่ชักช้า
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.		2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตไิด้ตดิตามผลการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเสนอ
ต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	จ�านวน	 
97	 เร่ือง	สามารถจ�าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน	 ได้ตาม
ตารางที	่7
 

ตารางท่ี	7	ผลการติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 
	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน

ล�าดับ
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประเภทสิทธิมนุษยชน

หน่วย:	เรื่อง																																																																																																																																		

ที่มา:	ส�านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

	 1	 สิทธิชุมชน	 55
	 2	 สิทธิในการจัดการที่ดิน	 6
	 3	 สิทธิในสถานะบุคคล	 6
	 4	 การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม	 5
	 5	 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	 4
	 6	 สิทธิในทรัพย์สิน	 3
	 7	 สิทธิพลเมือง	 3
	 8	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 3
	 9	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 2
	 10	 สิทธิในกระบวนการปกครอง	 1
	 11	 สิทธิเด็ก	 1
	 12	 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	 1
	 13	 สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข	 1
	 14	 สิทธิผู้สูงอายุ	 1
	 15	 สิทธิผู้พิการ	 1
	 16	 สิทธิสตรี	 1
	 17	 สิทธิเสรีภาพในการศึกษา	 1
	 18	 เสรีภาพในการเดินทาง	 1
	 19	 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 1

 	 	 รวม	 97
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 จากตารางที่	 7	 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจ�านวน	97	เรื่อง	ส่วนใหญ่เป็นประเภท
สิทธิชุมชน	ตัวอย่างเช่น	กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการ
ในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน	
กรณกีารเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพกิาร	กรณนีโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบต่อประชาชน	กรณี
โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลอาจส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมและชมุชน	กรณีหน่วยงานของรัฐออกหนงัสอืส�าคญั
ส�าหรับที่หลวงทับที่ดินท�ากินของราษฎร	เป็นต้น	
 
	 3)	 การเยยีวยาผู้ได้รบัความเสยีหายจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
	 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอ�านาจหน้าที่ประการหน่ึงของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีก�าหนดไว้ในหลักการ
ปารสี	(Paris	Principles	Relating	to	the	Status	of	National	 
Institutions	for	the	Promotion	and	Protection	of	Human	 
Rights)	 โดยในการรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบการ
ละเมดิสทิธิมนษุยชน	นัน้	หลกัการปารีสได้ก�าหนดแนวทางต่าง	ๆ 	 
ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจด�าเนินการไว้โดยเฉพาะ	
ได้แก่	 การแสวงหาแนวทางยุติป ัญหาอย่างฉันมิตรผ่าน
กระบวนการไกล่เกล่ียภายในขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัต	ิ 
การแจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบถึงสิทธิต่างๆ	โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้
รับการเยียวยา	การส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานท่ี
มอี�านาจหน้าท่ีภายในขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญตั	ิและการจดัท�า 
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเป็นกรณีทีก่ฎหมาย	กฎ	ระเบียบและแนวปฏบิตัทิีม่อียูเ่ป็น
อุปสรรคในการใช้สิทธิของบุคคล	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง
ร้องเรยีนและตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนทีก่ล่าวอ้างว่ามีการละเมดิ
สทิธมินษุยชน	โดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา	26	(1)	และ	(3)	และ 
มข้ีอเสนอแนะในการเยยีวยาให้กบัผูไ้ด้รบัความเสยีหายจากการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งได้ประสานการด�าเนินงานหรือ
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ	องค์กรเอกชน	และ 
ภาคประชาสังคม	 ตามมาตรา	 33	 แห่งพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ทัง้นี	้เพือ่ให้การ 

เยยีวยาหรอืแก้ไขปัญหามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลได้ยดึหลกั 
การส�าคญัในการเยยีวยาตามมาตรฐานสากล	ได้แก่	1)	การท�าให้
กลับสู่สภาพเดิมรวมถึงการเยียวยาในกลไกทางกระบวนการ
ยตุธิรรม	การฟ้ืนฟสูทิธติามกฎหมาย	การกลบัสูก่ารจ้างงาน	และ 
การคนืทรพัย์สนิ	2)	การได้รบัการฟ้ืนฟรูวมถงึสถานะทางสงัคม
และการกลับเข้าสู่สังคม	3)	การท�าให้พอใจทั้งโดยค�าพิพากษา
ศาลและการยอมรบัความผดิ	ทัง้นี	้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้มข้ีอเสนอแนะด้านการ
เยียวยาที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีส�าคัญ
หลายกรณี	ดังนี้

	 3.1	 การส่งเรือ่งร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละ
อ�านาจตามกฎหมายเพือ่แก้ไขเยยีวยาปัญหา	ทัง้ในลกัษณะการ
เยยีวยาทางกระบวนการยตุธิรรมและสทิธติามกฎหมายเพ่ือลด
ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น	และการท�าให้ประชาชน
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความพึงพอใจ	อาทิ	กรณีผู้ต้องขัง
ขอให้พนกังานสอบสวนเร่งรดัการด�าเนนิคดีทีถ่กูอายดัตวัในคดี
อาญาหลายคด	ีได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจ�านวน	37	เรื่อง	
โดยกล่าวอ้างว่า	กระบวนการสอบสวนล่าช้าท�าให้ผู้ต้องขังเสีย
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 รวมท้ังกระทบ
ต่อสิทธิที่จะได้รับการสอบสวน	ด�าเนินคดีด้วยความรวดเร็ว	
ต่อเน่ืองและเป็นธรรม	อันเป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองไว้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	
68	วรรคหนึ่ง	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง	ข้อ	9	วรรคสาม	และประมวลกฎหมายวิธ ี
พจิาณาความอาญา	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ส่ง
เรือ่งให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิพือ่พจิารณาสัง่การให้เร่งรดัคดี
มีความส�าเร็จจ�านวนมาก	

	 3.2	 การจัดท�าข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย	 ท้ังในลักษณะของการชดใช้
ค่าสนิไหม	การจดัตัง้กลไกแก้ไขปญัหาเพือ่สร้างความเป็นธรรม
และฟ้ืนฟสูทิธ	ิซึง่เป็นการเยยีวยาทัง้ในเชงิปัจเจกและเชงิระบบ	
อาทิ
	 1)	 สทิธชิมุชน	กรณรีาษฎรต�าบลตลิง่ชัน	อ�าเภอเหนอื
คลอง	 จังหวัดกระบ่ี	 ได้รับผลกระทบจากการขนถ่ายน�้ามันเตา
บริเวณท่าเทียบเรือและคลังน�้ามันบ้านคลองร้ัวของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ท�าให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์
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ท�าประมงของราษฎร	ท�าลายแหล่งปะการัง	และมีน�้ามันเตา
รั่วไหลลงสู่ทะเล	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มี 
ข้อเสนอแนะในการเยียวยากรณีดังกล่าว	 โดยให้บริษัทเดินเรือ
บรรทุกน�้ามันที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ท�าประมง
ของราษฎรพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาความเสียหาย
โดยค�านึงถึงระยะเวลาที่ราษฎรต้องขาดรายได้เลี้ยงชีพเพราะ
ไม่มอุีปกรณ์ท�าประมง	ผลการเยยีวยาในกรณีดงักล่าวปรากฏว่า	
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยได้เป็นตวักลางการประสาน
งานและนดัหมายผู้ท่ีมส่ีวนได้เสยีท่ีเกีย่วข้องท้ังหมดมาพจิารณา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นท้ังในส่วนของค่าเสียหายของอุปกรณ์
ท�าประมง	และค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยค�านึงถึง
ระยะเวลาที่ราษฎรต้องขาดรายได้เลี้ยงชีพ	 เพราะไม่มีอุปกรณ์
ท�าประมง	โดยให้เจรจาตกลงให้แล้วเสร็จภายใน	7	วันท�าการ	 
เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับค่าชดเชยจากบริษัท

	 2)	 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินอันเกี่ยวเน่ืองกับสิทธิ
ชุมชน	กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าโปร่งขุนเพชรของ
กรมชลประทานในพื้นที่ป่าอ�าเภอหนองบัวระเหว	และอ�าเภอ
เทพสถิต	จังหวัดชัยภูมิ	ส่งผลกระทบต่อราษฎรโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ	 โดยไม่มีมาตรการรองรับให้ความช่วยเหลือในเร่ือง
การย้ายทีอ่ยูอ่าศยัและท่ีดนิท�ากนิ	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาตไิด้มข้ีอเสนอแนะต่อผูว่้าราชการจังหวดัชยัภมู	ิในฐานะ 
ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการโปร่งขนุเพชร	จงัหวดัชยัภมู	ิกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	และกรมชลประทาน	ร่วมกันเร่งรัดด�าเนิน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาโดยค�านึงถึงความ
เสียหายของราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องที่อยู่อาศัย	ผลการ 
แก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวปรากฏว่า	 กรมชลประทานพร้อม
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องได้ประชุมและลงพืน้ทีต่รวจสอบข้อเทจ็
จริงเกี่ยวกับรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและทรัพย์สิน	การเข้าอยู่
อาศัย	และส�านักนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งที่	 6/2563	ลงวันที่	
31	มกราคม	2563	แต่งตัง้คณะท�างานตรวจสอบคณุสมบตัแิละ
จัดหาที่ดินกรณีโครงการอ่างเก็บน�า้โปร่งขุนเพชร

	 3)	 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ	 กรณีสืบเนื่อง 
จากข้อกล่าวหาของสหภาพยุโรป	 เมื่อเดือนเมษายน	2558	 
ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยมีการท�าประมงที่ผิดกฎหมายขาด 
การรายงาน	และไร้การควบคุม	 (Illegal,	Unreported	and	 

Unregulated	 Fishing:	 IUU	Fishing)	พร้อมกับเตือนให้ 
คณะรฐัมนตร	ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และหน่วยงานของรฐั 
ทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการแก้ไขข้อกล่าวหาดงักล่าว	มิฉะนัน้สหภาพ
ยุโรปอาจตัดความสัมพันธ์ทางการค้า	โดยเฉพาะสินค้าสัตว์น�้า	 
แม้คณะรัฐมนตร	ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จะแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้การท�าประมงสามารถด�าเนินการได้อย่างยั่งยืนและ
เป็นระบบ	 อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการประมงของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	แต่การด�าเนินการ
ดังกล่าวยังขาดความเข้าใจในหลายประเด็น	 โดยเฉพาะบริบท
ของประมงวิถีไทย	อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นธรรม	 
ก่อให้เกิดภาระเกินความจ�าเป็นในการประกอบอาชีพประมง	
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องและสมาชิกสมาคมฯ	
ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพท�าประมง
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะ
ในการเยียวยากรณีดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ควรร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ	ด้วยการเปิดโอกาส 
ให้ผูป้ระกอบอาชพีประมงทุกกลุม่	รวมทัง้ประชาชนและชุมชน 
ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบจากกฎหมายและ 
นโยบายแก้ไขปัญหาการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	 
และไร้การควบคมุ(IUU	Fishing)	ตัง้แต่ปี	2558	เป็นต้นมา	หากมี 
กรณีใดที่ต้องด�าเนินการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความ 
เสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบควร 
ด�าเนินการอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า	 ผลการเยียวยา
ความเดอืดร้อนให้กบัผูป้ระกอบอาชพีประมงทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
ปรากฏว่า	 ได้มีการด�าเนินการทั้งในระดับกรม	 กระทรวง	 
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ	ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การน�าเรือประมงออกนอกระบบ	 และ 
การทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน	ระยะที่	1	 (ระยะเร่งด่วน)	 
การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ 
ของรัฐ	การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง	
การแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป ็นป ัญหาในการปฏิบัติที่ส ่งผล 
กระทบกบัชาวประมง	และโครงการสนิเช่ือเพือ่เสรมิสภาพคล่อง
ผู้ประกอบการประมง	เป็นต้น

	 4)	 การประสานการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนกับ 
หน่วยงานภาครัฐ	องค์กรเอกชน	ภาคประชาสังคม	หรือบุคคล
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้รบัเรือ่งไว้เพือ่ประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ	องค์กรเอกชน	
ภาคประชาสังคม	หรือบุคคล	เพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของ
ผูถ้กูละเมดิสทิธมินษุยชน	ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
แก่กรณี	โดยมีกรณีตัวอย่าง	ดังนี้	

 กรณีท่ี	1		 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	กรณ ี
นกัท่องเทีย่วชาวเคนยาถกูส่งตวักลบัออกไปจากประเทศไทย
โดยผิดกฎหมาย
	 ผู้ร้องเป็นบรรณาธิการประจ�าประเทศไทยของเว็บไซต์
ข่าวต่างประเทศแห่งหนึ่ง	 ได้ร ้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 โดยกล่าว 
อ้างว่า	ผูเ้สยีหายท่ี	1	และผู้เสียหายท่ี	2	เป็นนกัท่องเทีย่วชาวเคนยา	 
ถกูส่งตวักลบัออกไปจากประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย	เนือ่งจาก
ผู้ถูกร้อง	 (สายการบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย)	แจ้งกับสาย 
การบนิต่างประเทศแห่งหนึง่ว่า	ผูเ้สยีหายทัง้สองถกูปฏเิสธไม่ให้ 
เข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ซึ่งไม่เป็นความจริง	นอกจากนั้น	ยังขอให้แสดงหลักฐานทาง 
การเงินซึ่งผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐเคนยาไม่จ�าเป็นต้อง
แสดงหลักฐานดังกล่าว	ผู้เสียหายทั้งสองเห็นว่าตนถูกเหยียด
เชือ้ชาต	ิอันเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน	จงึปรกึษาทนายความ
และประสงค์ที่จะยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติและนายกรัฐมนตรี	ผ่านสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุง
ไนโรบ	ีสาธารณรฐัเคนยา	ผูร้้องจงึขอทราบช่องทางการร้องเรยีน 
และข้อคิดเห็นของ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
	 จากการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่า	 เม่ือวันที่ 	 19	
ตุลาคม	2562	ผู้ร้องได้เขียนข่าวลงเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งสรุป
ได้ว่า	 เม่ือวันที่	 9	ตุลาคม	2562	ผู้เสียหายทั้งสองถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ขึ้นเครื่องบินของผู้ถูกร้อง	 เท่ียวบินจากกรุงเทพมหานคร
ไปยังกรุงพนมเปญ	โดยพนักงานของผู้ถูกร้องขอให้ผู้เสียหาย 
ทัง้สองเท่านัน้แสดงเงนิ	จ�านวน	2,000	ดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	
60,400	บาท)	แต่ผู ้เสียหายทั้งสองไม่มีเงินจ�านวนดังกล่าว	 
ผู้เสียหายที่	 1	 ได้แสดงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือกับพนักงาน
ของผู้ถูกร้องว่าตนไม่จ�าเป็นต้องแสดงจ�านวนเงินดังกล่าว	และ 
ได้สอบถามสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจ�าประเทศไทย 
ซึ่งแนะน�าว่าให้ใช้เพยีงรายการเดินบัญช	ีแผนการเดินทาง	และ
หลักฐานการจองเที่ยวบินกลับเท่านั้นแต่พนักงานของผู้ถูกร้อง 
ได ้ด�าเนินการส่งผู ้ เสียหายท้ังสองกลับไปยังสายการบิน 

ต่างประเทศแห่งหนึง่เพือ่ส่งผู้เสยีหายทัง้สองกลบัไปยงัประเทศ 
ของตน	โดยแจ้งกบัพนักงานของสายการบนิว่าผูเ้สยีหายทัง้สอง
ถกูปฏเิสธไม่ให้เข้าเมอืง	ต่อมา	ผูถ้กูร้องยอมรบัว่ากรณดีงักล่าว
เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของพนักงานของตน	จึงขอคืน
เงินค่าเท่ียวบิน	พร้อมเสนอเท่ียวบินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	และ
เสนอค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายทั้งสอง	แต่ผู้เสียหาย 
ทัง้สองเหน็ว่าตนถกูละเมิดสทิธมินษุยชนเนือ่งจากความแตกต่าง 
ในเรื่องเชื้อชาติ	 และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางธุรกิจ 
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียวของผู้เสียหาย	นอกจากนั้น	 
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกระทรวง
การต่างประเทศ	กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	ส�านักงาน
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิเพือ่สอบถามความคิดเห็น 
แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ประสาน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังผู้ถูกร้อง	ซึ่งชี้แจงว่า	ผู้ถูกร้อง 
มคีูม่อืปฏบิตังิานเกีย่วกบัการตรวจสอบเอกสารการเดนิทางและ
ปัจจัยในการด�ารงชีพของผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังประเทศ
กัมพูชา	 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีปฏิเสธการรับเข้าเมืองจาก 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง	ส�าหรับ 
ผู้โดยสารที่มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางประเทศต่าง	ๆ	
แต่ส�าหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางที่ออก
โดยประเทศเคนยานั้น	คู่มือมิได้ระบุว่าต้องตรวจสอบเอกสาร 
การเดินทางและปัจจัยในการด�ารงชีพ	แต่ด้วยความเข้าใจ 
คลาดเคล่ือนของพนักงานสายการบินเ ก่ียวกับสัญชาต ิ
ของผู้โดยสารโดยเข้าใจว่าผู้โดยสารท่ีมีสัญชาติและถือหนังสือ 
เดนิทางทีอ่อกโดยประเทศเคนยาอยูใ่นกลุ่มผูโ้ดยสารทีต้่องผ่าน
การตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปัจจัยในการด�ารงชีพ	 
จงึท�าให้เกดิเหตุการณ์ดงักล่าว	อย่างไรกต็าม	ผูถู้กร้องได้ทบทวน 
รายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานโดยยกเลิกการตรวจสอบ 
ปัจจัยในการด�ารงชีพส�าหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศ 
กมัพชูาทกุกรณ	ีตัง้แต่วนัที	่25	ตลุาคม	2562	และได้ตดิต่อกลบั 
ไปยังผู้เสียหายเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
และแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว	จึงเป็นกรณ ี
ที่ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว
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 กรณีที	่2		 ขอให้ตรวจสอบและขอความช่วยเหลือ
บุคคลต่างด้าว	
	 มีผู้ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 กล่าวอ้างว่า	
นางสาว	ด.	เป็นชาวกะเหรี่ยง	ถูกจ�าหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้าน
ด้วย	ท.ร.97	เมือ่วนัท่ี	12	กมุภาพนัธ์	2562	เป็นบคุคลทีอ่าศยัอยู่
ในราชอาณาจักรไทย	โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะ
ชั่วคราว	 เป็นผู้ต้องกักอยู่ในสถานกักตัวของส�านักงานตรวจ 
คนเข้าเมืองและไม่มีญาต	ิจึงขอความช่วยเหลือ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว
เห็นว่า	การส่งตัวบุคคลต่างด้าวกลับภูมิล�าเนา	มีระเบียบและ 
หลักเกณฑ์ก�าหนดไว้แล้ว	และเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าท่ีและ 
อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 แต่ได้รับ 
เรื่องไว ้ประสานการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยได้มอบ
หมายให้เจ้าหน้าท่ีส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	เข้าพบและหารือ	พ.ต.อ.	หฤษฎ	์เอกอุรุ	ผู้ก�ากับการ	3	 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	
เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2563	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	 
โดยแจ้งนางสาว	ด.	และญาตทิราบข้อมลูการส่งตวั	จนนางสาว	ด.	 
ได้เดินทางกลับภูมิล�าเนาท่ีอ�าเภอสวนผ้ึง	 จังหวัดราชบุรี
เรียบร้อยแล้ว	

 กรณท่ีี	3	กรณกีารหายตวัของนายวันเฉลมิ	สตัย์ศกัดิส์ทิธิ	์
	 เมื่อวันท่ี	 4	 มิถุนายน	 2563	 ได้มีสื่อมวลชนเสนอ
ข่าวว่านายวันเฉลิม	สัตย์ศักดิ์สิทธิ์	 อดีตนักเคลื่อนไหวและ 
ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยได้ถูกอุ้มตัวจากหน้าท่ีพักประเภท
คอนโดมเินียมในกรุงพนมเปญ	โดยถูกบังคบัข้ึนรถแล้วขบัหายไป	
เหตเุกิดในตอนเยน็ขณะท่ีนายวนัเฉลมิเดนิอยูห่น้าทีพ่กั	ซึง่ขณะ
เกิดเหตุก�าลงัคยุโทรศพัท์กบัพีส่าว	เสยีงสดุท้ายของนายวนัเฉลมิ
ที่พี่สาว	ได้ยินผ่านโทรศัพท	์คือ	“โอ๊ย	หายใจไม่ออก”	ก่อนสาย
โทรศัพท์จะถูกตัดไป	แต่ในขณะนั้นเข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุและ 
นายวันเฉลิมบาดเจ็บ	พี่สาวจึงพยายามโทรศัพท์กลับไปอีก
ประมาณครึง่ชัว่โมง	รวมถงึตดิต่อเพือ่นของนายวนัเฉลมิให้ช่วย
ตรวจสอบสถานที่พัก	จึงทราบว่านายวันเฉลิมหายไป	กรณีการ
หายตัวของนายวันเฉลิม	 ได้รับความสนใจจากองค์กรเอกชน 
ทัง้ในประเทศ	ระหว่างประเทศ	และสือ่มวลชน	รวมทัง้หน่วยงาน 
ในองค์การสหประชาชาติ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ขอความ 
ร่วมมือให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้หน่วยงาน 
ในสงักัดด�าเนนิการแสวงหาข้อเท็จจริง	ข้อมลู	หรอืพยานหลกัฐาน 

เพือ่ท�าความจรงิให้ปรากฏและเผยแพร่ให้สาธารณชนรบัทราบ
โดยทั่วกัน	ต่อมาเมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2563	กระทรวงการ
ต่างประเทศได้แจ้งความคืบหน้าในการด�าเนินการ	สรุปได้ว่า	 
กระทรวงการต่างประเทศให้ความส�าคัญกับภารกิจในการ
คุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศโดยทีผ่่านมาได้ติดตาม
และให้ความช่วยเหลือนายวันเฉลิมตามช่องทางการทูตอย่าง
เต็มก�าลัง	หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป	 ซ่ึงคณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้มหีนงัสอืแสดงความขอบคณุ
ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความร่วมมือและให้ความ
ส�าคญัในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนในกรณดีงักล่าว

 กรณีที่	 4	ขอความช่วยเหลือให้สามีซึ่งรับราชการ
ต�ารวจตระเวนชายแดนย้ายมาประจ�าการใกล้บ้านเพือ่ช่วยดแูล
ครอบครวัทีเ่ดอืดร้อน 
	 ผู ้ร ้องขอความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ให้กับ
ครอบครัวเพื่อให้สามีซึ่งปฏิบัติงานท่ีกองร้อยต�ารวจตระเวน
ชายแดน	อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	ได้ย้ายมาประจ�าการ
ท่ีสถานีต�ารวจภูธรในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี	 เน่ืองจากมีเหตุผล
และความจ�าเป็นท่ีต้องดูแลบิดา	มารดา	และน้องสาวที่ต้องไป 
พบแพทย์อยู่บ่อยครั้ง	ประกอบกับครอบครัวของผู้ร้องมีภาระ
หนี้สินในการประกอบอาชีพและส่งบุตรเรียน	 โดยเฉพาะ 
การขาดทุนจากการเลี้ยงโคนมที่เกิดจากโรคระบาด	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ประสาน 
การคุ้มครองสทิธิมนษุยชน	โดยส่งเรือ่งให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ
พจิารณาด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจ	โดยส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติแจ้งว่า	 ได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้สามีของ
ผู้ร้องย้ายไปปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้บังคับหมู	่กองก�ากับการ	4	
กองบังคับการฝึกพิเศษ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	
ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี	 มีก�าหนด	 1	ปี	 เพื่อบรรเทาความ 
เดือดร้อน	 โดยได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว	ซึ่งผู้ร้องขอขอบคุณ
และแจ้งว่าการย้ายของสามีผู้ร้องในคร้ังน้ีเป็นการช่วยบรรเทา 
ความเดือดร้อนของครอบครัวเป็นอย่างมาก	

 กรณทีี	่5	ลกูจ้างหญงิตัง้ครรภ์ถกูเลกิจ้างในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า	2019	(COVID-19)	 
โดยไม่เป็นธรรมและกระทบต่อเด็กแรกเกิด 
	 	ผูร้้องร่วมกบัสมาพนัธ์แรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพันธ์	(สรส.)	
ได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์	 เพื่อแก้ไขปัญหาคนงานที่ได้
รับผลกระทบจากการปลดออกและเลิกจ้างในช่วงสถานการณ์
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
โดยผู้ประกอบการบางแห่งฉวยโอกาสเลิกจ้างแรงงานหญิง 
ที่ตั้งครรภ์	จ�านวน	10	คน	และคนพิการอีก	1	คน	โดยที่ลูกจ้าง
บางคนถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย	บางราย 
ถูกบังคับให้เขียนใบลาออก	โดยอ้างว่าบริษัทไม่สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้และมีความจ�าเป็นต้องลดอัตราก�าลังการผลิตส่งผล
ให้ต้องเลิกจ้าง	 ซึ่งลูกจ้างบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและเป็น 
เสาหลกัของครอบครวั	เมือ่ถกูเลกิจ้างท�าให้ต้องตกอยูใ่นสภาวะ
ตึงเครียดเป็นอย่างมาก	เช่น	ไม่มีเงินไปตรวจครรภ์	มีภาระต้อง
เลี้ยงดูบุตรคนอื่น	ๆ	และมารดาที่แก่ชรา	ค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น
ประจ�าวัน	เป็นต้น	ประกอบกับเมื่อถูกเลิกจ้างแล้ว	ต้องประสบ
กับความยากล�าบากในการหางานใหม่	 	 เนื่องจากการมีภาวะ
ตั้งครรภ์	อีกทั้งความตึงเครียด	กดดัน	และความกังวลจะส่งผล 
โดยตรงต่อลูกในครรภ์	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน	พ.ศ.	2541	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความ
เป็นมารดา	ฉบับที	่183	และหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรบัธรุกจิ	(UN	Guiding	Principle	On	Business	and	Human	 
Rights:	UNGPs)	ผู้ร้องจึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	ด�าเนินการตรวจสอบและเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา	รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับความ
เสียหายป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสถาบันครอบครัวต่อไป
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาประเด็น 
ผูเ้สยีหาย	ทัง้	5	ราย	แล้วเหน็ว่าเป็นกรณีทีผู่เ้สยีหายถกูนายจ้าง
บงัคบัเลกิจ้างโดยไม่เป็นธรรม	ไม่จ่ายค่าชดเชยการเลกิจ้าง	หรอื 
จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 
จงึได้ประสานการคุม้ครองสทิธมินษุยชนโดยส่งเรือ่งในประเดน็นี้ 
ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อพิจารณาด�าเนินการ
ตามหน้าที่และอ�านาจ	
	 ทั้งนี้	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งว่า	 ได้
ด�าเนนิการตรวจสอบและด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจแล้ว	
โดยพนักงานตรวจแรงงาน	ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดระยองได้รับค�าร้อง	 (คร.7)	ของผู้เสียหาย	และ
ได้มีค�าสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้บริษัทนายจ้างจ่ายเงิน 
ค่าชดเชย	ค่าตอบแทนระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว	 ค่าจ้าง
ในวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีให้กับผู้ร้อง	แต่นายจ้างได้ย่ืนฟ้อง 
เพิกถอนค�าสั่งพนักงานตรวจแรงงานต่อศาลแรงงานภาค	2	
(สาขาระยอง)	เมือ่วนัที	่16	กนัยายน	2563	ศาลแรงงานก�าหนด

นัดหมายไกล่เกลี่ย	อนึ่ง	เมื่อวันที่	18	กันยายน	2563	เจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนได้สอบถามไปยังผู ้เสียหายทราบข้อมูลว่า	 
เมือ่วนัที	่16	กนัยายน	2563	ได้ท�าการไกล่เกลีย่กบันายจ้างแล้ว	
มข้ีอสรปุว่านายจ้างยอมจ่ายเงนิร้อยละ	55	ของยอดเงนิทัง้หมด
ตามท่ีพนักงานตรวจแรงงานมีค�าส่ัง	 จึงได้ตกลงยุติข้อพิพาท	
นอกจากน้ี	 ยังมีเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เสียหายรายอื่นอีก	
อนึง่	จากการประสานการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนในประเดน็ตาม
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้
แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามหน้าทีแ่ละอ�านาจแล้ว

	 กรณทีี	่6	ขอให้ส�ารวจและจดัท�าทะเบยีนประวัตบิคุคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
	 ผู้ร้องท้ังห้าได้จัดท�าโครงการคลินิกกฎหมายชาวบ้าน	
โดยมีเป้าหมายส�าคัญในการสร้างพื้นที่เรียนรู ้และให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล	 
โดยเมื่อวันที	่1	กุมภาพันธ์	2563	ผู้ร้องทั้งห้าได้ลงพื้นที่ส�ารวจ
ทีอ่�าเภอสวนผึง้	จงัหวดัราชบรุ	ีพบว่า	มเีดก็หญงิทีไ่ม่มหีลกัฐาน 
แสดงตน	 ไม่มีเอกสารรับรองการเกิดในราชอาณาจักรไทย	 
กล่าวคือ	 เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ	 โดยมีพยานเอกสารและ
พยานบุคคลว่า	เด็กหญิงรายดังกล่าวอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
ไทยมาตัง้แต่ปี	2549	(ระยะเวลาประมาณ	5	ปี)	ณ	บ้านธารหทยั	
ต�าบลป่าหวาย	อ�าเภอสวนผ้ึง	 จังหวัดราชบุรี	จึงขอให้ส�ารวจ
และจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
เพื่อออกบัตรประจ�าตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน	อนึ่ง	
ผู้ร้องทั้งห้าได้ร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครอง	รองอธิบดี
กรมการปกครองฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ	ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัราชบุรี	และนายอ�าเภอสวนผ้ึงด้วยแล้ว	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
การพิจารณาด�าเนินการ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยส่งเรื่องไปยังส�านัก
ทะเบียนอ�าเภอสวนผึ้ง	 จังหวัดราชบุรี	พิจารณาด�าเนินการ 
ตามหน้าท่ีและอ�านาจต่อไป	 โดยอ�าเภอสวนผึ้งได้นัดหมาย 
ให้ผู้ร้องไปให้ถ้อยค�าประกอบการสอบสวนเกี่ยวกับการส�ารวจ 
และจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 
ณ	ทีว่่าการอ�าเภอสวนผึง้	กลุม่งานทะเบยีนและบตัร	เมือ่วนัที	่7	
สงิหาคม	2563	และอยูร่ะหว่างการพจิารณาขึน้ทะเบยีนประวตัิ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	
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	 กรณีท่ี	7	ขอความช่วยเหลือให้สิทธิครอบครองบ้าน
และที่ดินตกเป็นของบุตรผู้ร้อง	
	 ผู้ร้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว	(อัมพาต)	ปัจจุบัน
อาศัยอยู ่กับภรรยาและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 จ�านวน	
3	คน	 ในบ้านซ่ึงเป็นของบิดาผู้ร้อง	 ตั้งอยู่บนที่ดิน	น.ส.	 3	 
ที่จังหวัดนครราชสีมา	 โดยขณะที่บิดาของผู้ร้องยังมีชีวิตอยู่ได้
ท�าพินัยกรรมยกบ้านหลังอื่นให้พี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้ร้อง	
จ�านวน	2	คน	ปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวตกเป็นของอา	หลังจาก 
บิดาผู้ร้องเสียชีวิต	 อาของผู้ร้องได้น�าป้ายมาติดท่ีหน้าบ้าน 
เพื่อขับไล่ผู้ร้องและครอบครัวออกจากบ้าน	ท�าให้ภรรยาผู้ร้อง 
เกิดความเครยีดและมอีาการเส้นเลอืดในสมองตบี	ผูร้้องเกรงว่า
หากผู้ร้องเสียชีวิต	บุตรทั้ง	3	คนจะไม่มีที่อยู่อาศัย	จึงร้องเรียน
มาเพื่อขอความช่วยเหลือ	ผู้ร้องเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิในบ้านหลัง
ดังกล่าว	 เนื่องจากอาศัยอยู่มาตั้งแต่ก�าเนิด	 โดยขณะนี้ภรรยา
และบุตรท้ังสามของผู้ร้องได้ย้ายออกจากบ้านหลังดังกล่าว
แล้ว	ผู้ร้องประสงค์ให้บ้านหลังดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของ
บตุรทัง้สามคน	ทัง้น้ี	ได้ร้องเรยีนอยัการสงูสดุ	ประธานศาลฎกีา	
ประธานองคมนตรด้ีวย	ซึง่ส�านกังานอยัการสูงสดุแจ้งผูร้้องว่าได้
ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังจังหวัดนครราชสีมาแล้ว	 โดยอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการ
	 กรณีดังกล่าวเป็นการขอความช่วยเหลือให้ได้สิทธิ 
ครอบครองบ้านและที่ดิน	น.ส.3	ที่ผู ้ร้องอาศัยอยู่ให้ตกเป็น
ของบุตรผู้ร้อง	 เป็นข้อพิพาทเร่ืองมรดกซึ่งต้องใช้กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรม	จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และ
อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประกอบ
กับจังหวัดนครราชสีมาได้รับเรื่องไว้ด�าเนินการตรวจสอบแล้ว	
แต่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้เจรจาตกลง
ท�าความเข้าใจกัน	 กรณีดังกล่าวสมควรได้รับการไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาทโดยศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดันครราชสมีา	จงึได้ประสาน
การคุม้ครองสทิธมินษุยชนโดยส่งเรือ่งให้ศนูย์ด�ารงธรรม	จงัหวัด
นครราชสีมา	เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป	

3.2	 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ 
	 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	
มาตรา	 247	 (3)	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	 
26	 (3)	 ก�าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีหน้าที่และอ�านาจในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือค�าสั่งใด	ๆ	ต่อรัฐสภา	 
คณะรัฐมนตรี	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน	และรัฐธรรมนูญมาตรา	247	 วรรคสอง	 
ท่ีบัญญัติให้เม่ือรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี
ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเรว็	หากไม่อาจ
ด�าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้จัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมท้ังการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือค�าสั่งใด	ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน	ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และเสนอผ่านรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายกรณี	 โดยขอ 
น�าเสนอเฉพาะข้อเสนอแนะทีเ่สนอโดยตรงต่อคณะรฐัมนตรแีละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	6	เรื่อง	ดังนี้

3.2.1	 ข้อเสนอแนะฯ	เรือ่ง	ปัญหาพนกังานจ้างเหมาบรกิาร 
ในหน่วยงานของรัฐไม ่ได ้รับความเป ็นธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน	
 ประเด็น/ความเป็นมา
	 หน่วยงานภาครัฐได้จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ในรปูแบบของสญัญาจ้างท�าของเพือ่อ�าพรางสัญญาจ้างแรงงาน
อันเป็นนิติสัมพันธ์ท่ีแท้จริง	ส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการ
ไม่ได้รับความคุ ้มครองในฐานะลูกจ้าง	 ทั้งที่ในทางปฏิบัติ 
มีลักษณะการท�างานท่ีไม่แตกต่างจากข้าราชการหรือพนักงาน
ราชการ	อาจเป็นเหตใุห้ส่วนราชการต่าง	ๆ 	มกีารปฏิบตัทิีแ่ตกต่าง 
กันต ่อบุคคลที่ท�างานในลักษณะอย่างเดียวกันด ้วยเหต ุ
แห่งสถานะของการจ้างแรงงาน	ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรมต่อกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ	ซึ่งคณะกรรมการ 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ เคยมีข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เมือ่ปี	2553	จงึสมควรแก้ไขปัญหาโดยรัฐ	เพือ่ส่งเสรมิผูใ้ช้แรงงาน 
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท�างาน	 
ได้รับรายได้	สวัสดิการการประกันสังคม	และสิทธิประโยชน์
อ่ืนที่ เหมาะสมแก่การด�ารงชีพ	 ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ	 
ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	มาตรา	
74	และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด	 เรื่อง	“งานที่มีคุณค่า” 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labour	
Organization:	 ILO)	และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน	
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ขององค์การ
สหประชาชาตทิีป่ระเทศไทยได้ให้การรบัรอง	จงึมข้ีอเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 1)	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพนักงานจ้าง 
เหมาบริการอย่างเร่งด่วน	 คณะรัฐมนตรี	 ควรมอบหมาย 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการพิจารณา 
หาแนวทางหรือมาตรการในการคุม้ครองสิทธแิรงงานขัน้พืน้ฐาน 
ของพนักงานจ้างเหมาบริการ	 โดยอาจพิจารณาการใช้ระบบ
พนักงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุข	หรืออาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ต�่ากว่า
มาตรฐานของสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 
พ.ศ.	2541	เช่น	การให้ความคุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรงให้
ได้รบัสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารท่ีเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ
จนกว่าจะมแีนวทางการแก้ไขปัญหานีอ้ย่างเป็นรปูธรรม	เป็นต้น		

	 2)	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 
ควรเร ่งศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตราก�าลังคน 
ภาครฐัในปัจจบุนัให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ 
ของส่วนราชการต่าง	ๆ 	และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบคุลากร
ของส่วนราชการในระยะยาว

	 3)	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงมาพิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ 
ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ
ทั้งหมด	 ให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือมาตรฐานขั้นต�่า

ที่ลูกจ้างโดยทั่วไปพึงมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม

 ผลส�าเรจ็/ความก้าวหน้าในการคุม้ครองสิทธมินษุยชน
	 1)	 รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	สั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งมอบหมายให้
ส�านกังาน	ก.พ.	เป็นหน่วยงานหลกัรบัเรือ่งน้ีไปพจิารณาร่วมกบั
กระทรวงการคลงั	กระทรวงแรงงาน	ส�านกังานปลดัส�านกันายก
รัฐมนตรี	ส�านักงบประมาณ	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ศกึษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอ
แนะดงักล่าว	โดยให้ส�านกังาน	ก.พ.	สรปุผลการพจิารณาผลการ
ด�าเนินการดังกล่าวในภาพรวม	ต่อมา	ส�านักงาน	ก.พ.	ได้เสนอ
รายงานสรปุผลการพจิารณาต่อคณะรฐัมนตร	ีโดยคณะรฐัมนตรี
มีมติรับทราบ	 เม่ือวันท่ี	10	 มีนาคม	2563	โดยมีรายละเอียด 
ตามที่ส�านักงาน	ก.พ.	เสนอ

	 2)		ส�านักงาน	ก.พ.ร.	แจ้งว่า
	 2.1)	 เห็นด้วยว่าพนักงานจ้างเหมาบริการควรได้รับ 
สิทธิข้ันพื้นฐานที่พึงมีสิทธิได้รับตามแนวนโยบายพื้นฐาน 
แห่งรฐั	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	 
และแนวคดิเรือ่ง	“งานทีม่คีณุค่า”	ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ
	 2.2)	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 ร ่วมกับส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 
อยูร่ะหว่างศกึษาประเดน็การบรหิารก�าลงัคนและวธิกีารท�างาน
ภาครัฐในยุค	Disruption	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและทบทวน
บทบาท	ภารกิจ	 ตลอดจนกระบวนงานของภาครัฐที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลว่างาน
ประเภทใดท่ีภาครัฐควรท�า	และงานประเภทใดท่ีควรถ่ายโอน 
ให้ภาคส่วนอื่นด�าเนินการ	 รวมทั้งการทบทวนอัตราก�าลัง	 
การสรรหาและเลอืกสรร	การพฒันาความรู	้ทกัษะ	และรปูแบบ
การจ้างงานภาครัฐต่อไป

	 3)	 ส�านักงาน	ก.พ.	ชี้แจง	ดังนี้
	 3.1)	 มาตรการปรับขนาดก�าลังคนภาครัฐที่ต้องการ
ลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลว่าเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ของปัญหากรณกีารจ้างเหมาบรกิารนัน้	เนือ่งจากการด�าเนนิการ
ดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น
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	 3.2)	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบ
บริหารพนักงานราชการขึ้นตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ	พ.ศ.	2547	ซึ่งมีคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ	 (คพร.)	 เป็นผู้พิจารณาก�าหนดกรอบอัตรา
ก�าลังพนักงานราชการและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็น
ทางเลือกการจ้างงานภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น	 สามารถจ้าง 
ได้ตัง้แต่งานบรกิาร	งานเทคนคิ	งานวชิาการ	งานวชิาชพีเฉพาะ	 
ไปจนถึงงานที่มีความพิเศษและต้องการใช ้ผู ้ที่มีความรู	้ 
ความเชี่ยวชาญในระดับสูง	ทั้งนี้	 ให้จ้างงานตามสัญญาจ้าง
รอบละไม่เกิน	4	ปี	และสามารถต่อสัญญาจ้างได้ตามภารกิจ	 
ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการจ้างพนักงานราชการปฏิบัติภารกิจ 
ต่าง	ๆ	มาอย่างต่อเนื่อง	

	 3.3)	 กรณีการจ้างเหมาบริการ	 เป็นการด�าเนินการ 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั	ซึง่กรมบัญชกีลางเป็นหน่วยงาน
หลกัในการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจ้างเหมาบรกิาร	โดยยดึ 
หลักการว่าเป็นลักษณะงานที่รัฐไม่ด�าเนินการและสามารถใช้
การจ้างเหมาเอกชนด�าเนินการแทนได	้แต่จ้างจากงบประมาณ
ประเภทอืน่ทีม่ใิช่งบบคุลากร	ซึง่ส่วนราชการจะต้องด�าเนนิการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	2560	และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	
พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
	 อย่างไรก็ตาม	การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของ
พนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความ 
เป็นธรรมในการปฏบัิตงิานไปพจิารณาร่วมกบักระทรวงการคลงั	
กระทรวงแรงงาน	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	ส�านัก 
งบประมาณ	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือศกึษา 
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว	ส�านักงาน	
ก.พ.	จงึได้รวบรวมข้อมลูการจ้างเหมาบรกิารและประเดน็ปัญหา	
ซึ่ งได ้รายงานผลการด�าเนินการไปยังส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีแล้ว	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 (1)	 ระยะเร่งด่วน	 (เฉพาะหน้า)	 กระทรวงการคลัง	 
(กรมบัญชีกลาง)	จะจัดท�าหนังสือซักซ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับส่วนราชการ	 ให้ด�าเนินการจ้างให้ถูกต้องตามประเภท
การจ้างงาน	หากเป็นการจ้างเหมาบริการ	(จ้างท�าของ)	ต้องไม ่
ด�าเนินการในลักษณะการจ้างแรงงาน	 โดยต้องไม่มีลักษณะ 
การควบคุมบังคับบัญชา	หรือการลงช่ือปฏิบัติงาน	 โดยให้

พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานเป็นส�าคัญ	ส�าหรับ
การจ่ายอัตราค่าจ้าง	 ควรพิจารณาในอัตราที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม	ต้องไม่จ่ายในอัตราที่ต�่าเกินไป	 โดยค�านึงถึงสภาพ
การท�างาน	ลักษณะงาน	และอัตราตลาด	เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมกบัผูร้บัจ้าง	และเพือ่ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต

	 (2)	ระยะยาว	(เชงิระบบ)	ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	 
กระทรวงแรงงานและกรมบัญชีกลางเป็นผู ้รวบรวมข้อมูล 
เกีย่วกบัพนกังานจ้างเหมาบรกิารรายบคุคล	โดยส�านกังาน	ก.พ.	 
จะเป็นผู ้ประสานและสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว	 
เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้เป็น 
รูปธรรมต่อไป

3.2.2	การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ	
 ประเด็น/ความเป็นมา
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�าเนินการ
ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับปัญหาการเข้าถึง 
ระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบของคนพิการทั้งจากแหล่ง
ข้อมูลเปิด	 งานวิจัย	 ข้อกฎหมาย	และการจัดประชุมรับฟัง 
ความเห็นจากผู ้แทนภาครัฐและผู ้แทนองค์กรคนพิการ	 
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับสิทธิท่ีได้รับการรับรองทั้งในตราสารระหว่างประเทศและ
กฎหมายภายในของไทย	เพื่อประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบแล้วมีความเห็นว่า	กฎหมายภายใน
ได้รับรองสิทธิคนพิการและรัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการเข้าถึง
ได้อย่างเท่าเทียม	แต่การปฏิบัติในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายที่กล่าวถึงข้างต้นในหลายกรณี	ส่งผลให้
คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างแท้จริงและประสบ
ปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในทุกระบบ 
ทัง้การขนส่งทางอากาศ	ทางน�า้	ทางราง	และทางถนน	ซึง่ปัญหา
อุปสรรคดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ	ได้แก่	การขาดอุปกรณ ์
สิ่ งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ	 ข ้อจ�ากัดของ 
ยานพาหนะ	และปัญหาการออกแบบทีไ่ม่ได้ค�านงึถงึการใช้งาน
ของคนพิการ	
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 1)		คณะรัฐมนตรีควรก�าหนดเป็นนโยบายว่า	ระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อการใช้งานของประชาชนทั่วไปควรใช้แนวทาง
การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวลหรืออารยสถาปัตย์เป็นกรอบ 
ในการพัฒนา	และในการด�าเนินโครงการด้านน้ีควรก�าหนดให้
มีกระบวนการปรึกษาหารือกับองค์กรคนพิการ	ทั้งในขั้นตอน 
ของการออกแบบและการด�าเนนิโครงการ	เพือ่ประกนัว่าระบบ
ขนส่งที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ค�านึงถึงความต้องการ 
ที่จ�าเป็นของคนพิการทั้งนี้	 เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งสาธารณะดังกล่าวได้อย่างแท้จริง	
และเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องแก้ไขดัดแปลงระบบในภายหลัง 
ซึ่งอาจมีข้อจ�ากัดและไม่สามารถท�าได้เต็มที่

	 2)	 	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายกระทรวง
คมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามตรวจสอบปัญหา
อุปสรรคการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	
รวมถึงปัญหาอุปสรรคท่ีคนพิการต้องเผชิญตามที่น�าเสนอ 
ในรายงานฉบับนี้	 และจัดท�าแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	พร้อมทัง้จดัให้มกีลไกในการก�ากับ	
เร่งรดั	ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะทกุระบบ	 
ทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	และ/หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	
ให้คนทกุกลุม่สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ	รวมถึงประชากร
กลุ่มอ่ืนที่อาจมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง	 เช่น	 เด็กและผู้สูงอายุ	
นอกจากนี	้ควรพจิารณาน�าต้นแบบสถานขีนส่งและยานพาหนะ 
ที่ได ้ศึกษาไว้	 เช ่น	 ต้นแบบท่าเรือและต้นแบบรถแท็กซี่	 
ไปขยายผลสู่การปฏิบัติโดยเร็ว	

	 3)	 	 กระทรวงคมนาคม	 โดยส�านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร	 ควรร่วมกับกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง	 กระทรวงมหาดไทย	 และกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์	 พิจารณาจัดท�ามาตรฐานสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ	ท้ังทางถนน	ทางราง	ทางน�า้	 
และทางอากาศ	 ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและเชื่อมต่อกันได้ 
ทุกระบบ	ตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้าน	การเข้าถึงตัวสถานี/
อาคารสิง่ปลกูสร้าง	การเข้าถงึบรกิารขนส่งสาธารณะ	การเข้าถงึ

อปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวก	การเข้าถงึบรกิารข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะจดุเชือ่มต่อจากระบบหนึง่
ไปยังอีกระบบหนึ่ง	ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและนับวัน
จะทวีความรุนแรงขึ้น

	 4)	 	คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนให้กระทรวงคมนาคม	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 และ
กระทรวงมหาดไทย	รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ร่วมกัน 
ศกึษาวจัิยเพือ่พฒันาอปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ส่งเสรมิ
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ	โดยให้คนพิการ 
มีส่วนร่วมให้ความเห็นและอาจด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชน
ที่สนใจตามนโยบายประชารัฐ	 รวมถึงร่วมกันสร้างความรู ้
ความเข้าใจและทกัษะในการอ�านวยความสะดวกหรอืช่วยเหลอื 
คนพิการแก่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและประชาชนอย่าง 
ทั่วถึง

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	
หรือค�าสั่ง
	 คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วม
กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	พิจารณาปรับปรุง
กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวย
ความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่	 ยานพาหนะ	และ
บริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	 
พ.ศ.	 2556	 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	โดยก�าหนดอุปกรณ ์
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นขั้นต�่าที่ยานพาหนะแต่ละ 
ประเภทต้องจัดให้มี	 ทั้งนี้	 โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมให  ้
ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย	 รวมทั้งควรพิจารณา 
มาตรการให้กฎกระทรวงดังกล่าว	และกฎกระทรวงก�าหนด
ลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวก	หรือ
บริการในอาคารสถานที่	 หรือบริการสาธารณะอื่น	 เพ่ือให ้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได	้พ.ศ.	2555	มีผลใช้
บังคับอย่างจริงจัง	 เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนในการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการจ�าเป็นของคนพิการ
อย่างเป็นรูปธรรม
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 ผลส�าเรจ็/ความก้าวหน้าในการคุม้ครองสิทธมินษุยชน
	 1)	 รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	สั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งมอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก	รับเรื่องกรณีการเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะของคนพกิารไปพิจารณาร่วมกบักระทรวง
การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	กระทรวงมหาดไทย	
และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่ศกึษาแนวทางและความเหมาะสม 
ของข้อเสนอแนะดังกล่าว	 โดยให้กระทรวงคมนาคมสรุป 
ผลการพิจารณาผลการด�าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้ว 
ส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป	

	 2)	 กระทรวงมหาดไทย	แจ้งว่า	เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ที่เสนอให้มีการ 
จดัท�ามาตรฐานสิง่อ�านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ	
ทั้งทางถนน	ทางราง	ทางน�้า	และทางอากาศ	 ท่ีเป็นมาตรฐาน
สากลและเชื่อมต่อกันได้ทุกระบบ	ขณะนี้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดท�ามาตรฐานสิ่งอ�านวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ	ผู้สูงอาย	ุและทุกคน
สามารถเข้าถึงได้	
 
	 3)	 กระทรวงคมนาคม	แจ้งว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เนื่องจากเป็น
ประโยชน์และสอดคล้องกับภารกิจด้านการพัฒนาโครงข่าย
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	และได้ก�าหนดไว้
ในยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	2560–2562	ยทุธศาสตร์
ที่	 1	 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:	การพัฒนาระบบ 
ขนส่งข้ันพืน้ฐานให้เชือ่มโยงท่ัวถึง	และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม”	
กลยทุธ์	1.4	พฒันาระบบขนส่งเพือ่รองรบัผูส้งูอาย	ุผูพิ้การ	และ
บริการสังคม	และมีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 3.1)	 จดัท�ามาตรฐาน	หลกัเกณฑ์ต่าง	ๆ 	เช่น	ส�านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างการด�าเนิน
โครงการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านการคมนาคมขนส่งส�าหรับทุกคน	และได้จัดท�ามาตรฐาน
สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับยานพาหนะประเภทต่าง	 ๆ	 
ในระบบขนส่งสาธารณะ	ทั้งทางถนน	ทางราง	ทางน�้า	และ 
ทางอากาศ	ด�าเนินโครงการต่าง	ๆ 	ได้แก	่โครงการศึกษาส�ารวจ 
เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ

ออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งสาธารณะเพ่ือเข้าถงึระบบ
ขนส่งสาธารณะส�าหรับคนพิการ	 เด็ก	และผู้สูงอายุ	 โครงการ
ความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่ง 
สาธารณะส�าหรับคนพิการ	 เด็ก	และผู้สูงอายุ	 รวมทั้งจัดท�า 
หลักเกณฑ์และแบบมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกส�าหรบัคนพกิาร	เดก็	และผูส้งูอาย	ุจดัท�าโครงการ
แผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่าย 
การคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร	 เพื่อรองรับ 
คนพกิารและผูส้งูอาย	ุจดัท�าค�าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสรมิ 
และพัฒนาการจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกในโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม	 และจัดท�า 
แผนปฏิบัติการด้านคนพิการของกระทรวงคมนาคม	ประจ�าปี	 
พ.ศ.	2560-2564	เพือ่เป็นแนวทางให้หน่วยงานในสงักดัมแีนวทาง 
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและติดตามผลด�าเนินงาน	จัดสิ่ง
อ�านวยความสะดวกและบริการต่าง	ๆ	ส�าหรับคนพิการ	 เด็ก	
และผู้สูงอายุ	 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ให้
บรกิารขนส่งสาธารณะ	เช่น	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563-2564	 
มีแผนด�าเนินการจัดซื้อทางลาดล�าเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพ
ขึ้น-ลง	อากาศยาน	 (Ramp)	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู ้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษประจ�า 
ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยาน	มีการให้
บรกิารรถโดยสารประจ�าทางปรบัอากาศทีใ่ช้เชือ้เพลงิธรรมชาต	ิ
(NGV)	ซึ่งให้บริการแล้ว	จ�านวน	489	คัน	ใน	27	เส้นทางของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

	 3.2)	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์	 กระทรวงมหาดไทย	 และกระทรวงคมนาคม	 
อยู ่ระหว่างการพิจารณาหารือร่วมกันในประเด็นปรับปรุง 
กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวย
ความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่	 ยานพาหนะ	และ
บริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้	พ.ศ.	2556	ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	 ท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อให้
สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวก
ในอาคารส�าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา	 (ฉบับที่..)	
พ.ศ.	....	ของกระทรวงมหาดไทย	เนือ่งจากหากร่างกฎกระทรวง
ดงักล่าวใช้บงัคบัแล้ว	จะท�าให้เกดิปัญหาการบงัคบัใช้กบัอาคาร
ที่ก่อสร้างใหม	่		
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.2.3	ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอาย	ุ		
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติได ้แต ่งตั้ ง 
คณะท�างานจัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง	 ในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ	 โดยศึกษา 
ข้อเทจ็จรงิ	บทบัญญตัขิองกฎหมาย	เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	
การลงพื้นที่	การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง	และการศึกษาดูงาน	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ	 โดยมีข้อเสนอแนะต่อ 
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

	 1)	 ข ้อ เสนอแนะเชิ งยุทธศาสตร ์และนโยบาย 
ในภาพรวม
	 1.1)	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาก�าหนดนโยบาย	 
และสนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการผู ้สูงอายุ 
แห่งชาติ	 เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ 
ให้สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยผู้สูงอายุของสหประชาชาต	ิ 
โดยมีรูปแบบภารกิจที่ชัดเจน	 และด�าเนินงานร ่วมกัน 
อย่างบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู ้สูงอายุในด้านทรัพยากรมนุษย์	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 
พ.ศ.	2561-2580	และแผนผูส้งูอายแุห่งชาต	ิรวมถงึการจดัสรร
งบประมาณให้เหมาะสม	เพือ่จะได้การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์
และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติให้บรรลุผลได้อันเป็นการรองรับ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างเต็มรูปแบบ	
 
	 1.2)	 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติควรก�าหนด
นโยบายและแผนผูส้งูอายแุห่งชาตใิห้ครอบคลมุถงึการคุม้ครอง	
การส่งเสริม	และการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของ 
ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	สิทธิในที่อยู ่อาศัยโดย
คุ้มครองให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการครอบครองที่อยู่อาศัย	
(Security	 of	 Tenure)	 ด้วยการส่งเสริมแนวทางการตรึง 
ผู้สูงอายุให้อยู่กับชุมชน	การจัดท�าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้ด�าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยตาม
หลักอารยสถาปัตย์	(Universal	Design)	เพ่ือให้ผูส้งูอายยุงัคงใช้
ชวิีตในชมุชนและสงัคมได้โดยอสิระ	สทิธด้ิานสขุภาพโดยก�าหนด
มาตรฐานเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุม 
ทั้งบุคลากรและสถานที่ที่สอดคล้องกับระดับความสามารถใน

การช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ	 ท้ังด้านกายภาพและด้าน
เศรษฐกิจ	สิทธิด้านหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุโดยให้
ความส�าคัญกับผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยเป็นล�าดับแรก	สิทธิใน
การท�างานโดยมีมาตรการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ตามความสามารถและความต้องการอย่างเหมาะสมกับวัย	 
สิทธิในการศึกษาตลอดชีวิต	สิทธิในการได้รับความคุ้มครอง
จากการถกูทอดทิง้	การถกูกระท�ารนุแรงและถกูแสวงประโยชน์	 
รวมถึงสิทธิในการได้รับความคุ้มครองในสภาวะภัยพิบัติ

 2)		ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการทางบริหารเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
	 2.1)	 คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนกลไกระดับท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานด�าเนินงานในเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริม	คุ้มครองสิทธิ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 
นโยบายและแผนผู ้สูงอายุแห่งชาติที่ก�ากับคณะกรรมการ 
ผูส้งูอายแุห่งชาต	ิทบทวนแผนการกระจายอ�านาจตามพระราช
บญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	 2542	 เพื่อจะได้ด�าเนินงานด้าน 
ผูส้งูอายใุนเชงิพืน้ที	่ได้แก่	การเร่งรดัการถ่ายโอนสถานพยาบาล
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพรับผิดชอบ 
การด�าเนินงานตามหน้าที่อ�านาจ	และการงบประมาณ	

	 2.2)	 คณะรั ฐ มนตรี ค ว รพิ จ า รณามอบหมาย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ในฐานะ
หน่วยงานประสานหลัก	ควรด�าเนินงานคุ้มครอง	ส่งเสริมและ
สนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ให้กับผู้สูงอายุ	และการรณรงค์
ส่งเสริมสังคมไทยสร้างจิตส�านึกในคุณธรรมและหน้าที่ของ
ครอบครัว	และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุภายใต้สถาบันครอบครัวและชุมชน	
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือและ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุท้ังในส่วนเจ้าหน้าท่ีบุคลากรของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป

	 2.3)	 การด�าเนินงานส ่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ 
ผู้สูงอายุเฉพาะด้าน	รวม	7	ด้าน	ดังนี้
	 2.3.1)	 สิทธิในที่อยู่อาศัย 
	 คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนการด�าเนินงานที่สอดคล้อง
ตามแนวคดิ	“การตรงึผูส้งูอายใุห้อยูก่บัชมุชน”	เพ่ือให้ผูส้งูอายุ
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ยังคงใช้ชีวิตในชุมชนและสังคมได้โดยอิสระ	 โดยมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องให้ความช่วยเหลอืในการปรบัปรงุซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	รวมทั้งจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอาย ุ
ในรูปแบบสัญญาเช่า	 และจัดสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของ 
ผู ้สูงอายุให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยตามหลัก 
อารยสถาปัตย์	พิจารณาจัดระบบการขนส่งมวลชนท่ีค�านึงถึง
ความจ�าเป็น	ความต้องการ	ความสะดวก	และความปลอดภัย
ในการใช้งาน	รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	
อาทิ	การปรับบาทวิถีและทางข้ามถนน	การจัดให้มีรถโดยสาร
สาธารณะที่รองรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น	 เป็นต้น	 ท้ังพ้ืนท่ีในเขต
เมืองและนอกเขตเมือง	ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุน
ประกอบกิจการให้บริการที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุท่ียังช่วย
เหลอืตนเองได้	และสถานท่ีดแูลผู้สงูอายุท่ีมข้ีอจ�ากดัด้านสขุภาพ
และต้องการผู้ช่วยดูแลในระดับต่าง	ๆ	ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอาย ุ
และครอบครวัทีส่ามารถรบัภาระค่าใช้จ่ายได้	และลงทนุพฒันา
เครื่องมือสื่อสาร	ซอฟต์แวร์	หรือแอปพลิเคชันต่าง	ๆ	 ในการ
อ�านวยความช่วยเหลือและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย	ุ

	 2.3.2)	 สิทธิด้านสุขภาพ
	 คณะรฐัมนตรคีวรสนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่คุม้ครอง
และส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งในระยะสั้น	และ
ระยะยาวให้เหมาะสมตามระดบัความสามารถในการช่วยเหลอื
ตนเองทั้งในสถานการณ์ปกติ	และสถานการณ์ท่ีมีการระบาด
ของโรคติดต่ออันตราย	 โดยทบทวนระบบหลักประกันสุขภาพ
เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านการดูแลระยะยาวของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์
ให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างเพียงพอกับประชากรผู้สูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้น	 ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ไร้สัญชาติ	 และไม่มีชื่อ
ในระบบทะเบียนราษฎร์ได้เข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้าน
สาธารณสุขของรัฐอย่างทั่วถึง	ให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุข
ภาพแก่ผู้สูงอายุ	สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครครอบครัว	
และด�าเนินงานระบบการติดตามดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุ 
ด้วยการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดยบุคลากรทางการแพทย์	 และ
อาสาสมัครสาธารณสุข	 รวมถึงจัดหาอาสาสมัครสาธารณสุข
หรือผู้ดูแลให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติหรือครอบครัวดูแล	 และ
การดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวันในชุมชน	ตลอดจนส่งเสริมให้ 
อาสาสมัครครอบครัวได ้รับการพัฒนาเป ็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขและอาสาสมัครผู้สูงอายุ	จัดระบบการควบคุมและ 

ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตรายในสถานดูแล 
ผู ้สูงอายุในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เป ็นไปตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัย	

	 2.3.3)	 สิทธิในหลักประกันรายได้	
	 คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิ
ในหลักประกันรายได้ด้วยการสนับสนุนการออมตามระดับ 
ความสามารถเพื่อให้มีเงินออมที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต 
หลงัพ้นการท�างาน	และสร้างความยัง่ยนืทางการเงนิของกองทนุ 
การออมภาคบังคับ	 โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ความรู้ด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ	และสร้าง
มาตรการจูงใจในการออมให้กับประชาชน	และแรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบ	ทบทวนการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 18	ตุลาคม	2554	และศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 รวมทั้งส่งเสริม 
การออมให้ประชาชนในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย	อาทิ	สหกรณ์
ออมทรัพย	์สวัสดิการชุมชน	

	 2.3.4)	 สิทธิในการท�างาน
	 คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิ 
ในท�างานและมีสภาพการท�างานท่ีเหมาะสมเพื่อจะได้ท�างาน
ได้ต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังต้องการและสามารถสร้างผลิตผล 
ในการท�างานได้	 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา
ความต้องการท�างานของผู้สูงอายุ	 ประเภทของงาน	ชั่วโมง 
การท�างาน	และความต้องการแรงงานผูส้งูอายใุนตลาดแรงงาน	 
รวมถงึแนวทางการสนบัสนนุของรฐัเพือ่จะได้ด�าเนนิการส่งเสรมิ
การจ้างงานผูส้งูอายไุด้อย่างเหมาะสม	ก�าหนดมาตรการส่งเสรมิ
การจ้างงานผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพในภาคเอกชนให้เกิดผลเป็น 
รูปธรรม	ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	 โดยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในช่วงวัยก่อนท่ีจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ	รวมทั้งฝึกอบรมหรือ
แนะแนวทางในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ผู ้สูงอายุ 
ที่ต้องการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจหรือการเกษตร	 (ปลูกพืช	 
เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเอง)	 	 																											
 
	 2.3.5)	 สิทธิในการศึกษาตลอดชีวิต
	 คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมีโอกาสได้ 
เข้าถึงสิทธิในการศึกษาตลอดชีวิตตามระดับความสามารถ	
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดท�าหลักสูตรที่ตอบสนองกับความต้องการ	และ
ความจ�าเป็นของผู้สูงอายุ	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น�าไปจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ	 รวบรวมข้อมูลและข่าวสาร 
ที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ 
เผยแพร่ให้ผูส้งูอายไุด้รบัรูแ้ละเข้าใช้งานได้	พฒันาแหล่งเรยีนรู้
ดงักล่าวและช่องทางในการเข้าถงึให้เหมาะสมกับผูส้งูอาย	ุอาท	ิ
ห้องสมดุประชาชน	พพิธิภัณฑ์	หอศลิป์	สวนสตัว์	สวนสาธารณะ	
สวนพฤกษศาสตร์	อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีศนูย์การ
กีฬาและนันทนาการ
 
 2.3.6)	 สิทธิในการได ้รับความคุ ้มครองจากการ 
ถูกทอดทิ้ง	ถูกกระท�ารุนแรง	และถูกแสวงประโยชน์
	 คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนให้ผู ้ สูงอายุได ้รับการ
คุ ้มครองจากการถูกทอดท้ิง	 ถูกกระท�ารุนแรงและแสวง
ประโยชน์	 โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดระบบ 
การตรวจสอบการท�าหน้าที่ของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ผู้สูงอายุ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้สูงอายุ 
จากการถูกแสวงประโยชน	์ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้สูงอาย ุ
ที่ถูกกระท�ารุนแรงอย่างเหมาะสม	 โดยการส่งเสริมพัฒนา 
เครือข่าย	 	 เฝ้าระวังในชุมชน	พิจารณาทบทวนวงเงินการให้ 
ความช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงหรืออยู ่ในสภาวะยาก
ล�าบาก	ให้เพียงพอตามความจ�าเป็นและสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน	 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้ความช่วยเหลือจัดหาครอบครัวอาสาสมัครรับ 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติและไม่มีรายได้ไปดูแล	ส่งเสริมสนับสนุนให้
เอกชนหรือองค์กรอาสาสมัครเอกชนจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีค่าบริการราคาถูก	หรือจัดตั้งสถานสงเคราะห์ในเขตจังหวัด	
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดท�าบริการให้
ความช่วยเหลอืและการคุม้ครองสทิธขิองผูส้งูอายใุนด้านต่าง	ๆ 	
เช่น	การให้ความช่วยเหลอืผูส้งูอายจุากการกระท�าความรนุแรง
ในครอบครัว	 การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ	 (day	
care)	 ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ 
ในช่วงที่สมาชิกอื่นต้องออกไปท�างานระหว่างวันเพื่อป้องกัน
ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล�าพัง	จัดท�าสื่อในรูปแบบ
ต่าง	ๆ	อาทิ	สิ่งพิมพ์	อิเล็กทรอนิกส์	และอื่น	ๆ	 เพื่อเผยแพร ่
ความรูใ้นการดแูลคุม้ครองผูส้งูอายุท่ัวไปและผูส้งูอายกุลุม่ท่ีต้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	รวมทั้งพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้

ในการก�าหนดเพิ่มเติมประเภทการลาเพื่อดูแลบุพการีผู้สูงอายุ
ในกรณีเจ็บป่วยหรือกรณีจ�าเป็นอื่น	

	 2.3.7)	 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในกรณีภัยพิบัติ	
	 คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย	 
โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	จดัท�าคูม่อืการช่วยเหลอื 
ดูแลผู ้สูงอายุในสถานการณ์ภัยพิบัติให้ทั้งผู ้สูงอายุ	 และ 
หน่วยงานภาครัฐ	 ตลอดจนภาคเอกชนร่วมกับหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง	จดัท�าฐานข้อมลูประชากรผูส้งูอายใุนเชงิพืน้ทีท่ีเ่ป็น
ปัจจุบัน	และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในแต่ละพื้นที่	 โดยอาจพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานประสานหลักในเชิงพื้นที่

 3)	 	ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	
ระเบียบ	หรือค�าสั่ง	
	 3.1)	 กฎหมาย	 กฎ	 หรือระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับ 
การด�าเนินงานด้านผู้สูงอาย	ุ
	 คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทบทวนพระราชบัญญัต ิ
ผูส้งูอาย	ุพ.ศ.	2546	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	มาตรา	10	และมาตรา	11	 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามารับผิดชอบกิจกรรม 
การให้บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ	 รวมทั้งทบทวนประกาศ
ส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	การก�าหนดหน่วยงานผู้มีอ�านาจ
หน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง	การส่งเสริม	
และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง	ๆ	ตามพระราชบัญญัติ 
ผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2546	 (ฉบับแก้ไข	พ.ศ.	2553)	 เพ่ือก�าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการดูแลผู ้สูงอาย ุ
เพิ่มเติม	รวมท้ังแก้ไขปรับปรุงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิก 
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3.2)	 กฎหมาย	กฎ	หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธใิน
ที่อยู่อาศัย  
	 คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
แก้ไขปรับปรุงร่างกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานด้านสถานที่	 
ความปลอดภัย	 และการให้บริการในสถานประกอบการ 
เพือ่สขุภาพประเภทกิจการการดูแลผูส้งูอายแุละผูม้ภีาวะพึง่พงิ	 
พ.ศ.	 ....	 ตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ	พ.ศ.	2559	ซึ่งขณะน้ีอยู่ในกระบวนการพิจารณา	
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ให้มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะในด้านความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพของผู้ควบคุมดูแลการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ในสถานประกอบการให้ชัดเจนว่า	 ในสถานประกอบการดูแล 
ผู้สูงอายุจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์หรือสาธารณสุข 
เป็นผู ้ควบคุมดูแล	 และผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู ้สูงอายุ 
ต้องผ่านการอบรมและมปีระสบการณ์ในงานบรกิารด้านสขุภาพ 
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	 ตลอดจนมีระบบการก�ากับดูแล 
การด�าเนนิงานของสถานบรกิารเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีคุณภาพ

 3.3)	 กฎหมาย	 กฎ	 หรือระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับ 
การคุ้มครองช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในสภาวะ
ยากล�าบาก	
	 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 เรื่อง	 
ก�าหนดหลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการคุม้ครอง	การส่งเสริม	
และการสนบัสนนุการจดัหาทีพ่กัอาศยั	อาหารและเครือ่งนุง่ห่ม
ให้ผูส้งูอายตุามความจ�าเป็นอย่างทัว่ถงึ	พ.ศ.	2548	และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม	ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญตัผิูส้งูอาย	ุพ.ศ.	2546	 
ประกอบกับประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี	เร่ือง	ก�าหนดหน่วยงาน 
รับผิดชอบในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอาย	ุ 
พ.ศ.	2546	ลงวันที่	 28	กรกฎาคม	2547	 โดยก�าหนดวงเงิน 
การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในสภาวะ 
ยากล�าบาก	 ให้เพียงพอตามความจ�าเป็นแต่ละกรณีและ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

	 3.4)	 	 กฎหมาย	 กฎ	 หรือระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการท�างานและหลักประกัน 
รายได้ของผู้สูงอาย	ุ	
	 1)	 กระทรวงแรงงานควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	 2541	 และที่แก้ไข 
เพิม่เติม	รวมท้ังกฎหรือระเบียบทีเ่ก่ียวข้องการคุ้มครองแรงงาน
และสวสัดกิารส�าหรบัผูม้อีายต้ัุงแต่	55	ปี	ขึน้ไป	โดยมบีทบญัญตัิ
เก่ียวกับมาตรฐานการท�างานของผู้สงูอายุ	ประเภท	หรอืลกัษณะ
งาน	ชั่วโมงการท�างานที่เหมาะสมกับวัย	และการจ่ายค่าจ้าง 
ที่เหมาะสม

	 2)	กระทรวงการคลงัควรแก้ไขปรบัปรงุพระราชกฤษฎกีา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	
(ฉบับที่	 639)	 พ.ศ.	 2560	 โดยเพิ่มอัตราค่าจ้างผู ้สูงอาย ุ
ที่บริษัทเอกชนสามารถน�าไปยกเว้นภาษีได้ตามมาตรการ 
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ	 
จากเดมิไม่เกนิ	15,000	บาท	ต่อคน/เดอืน	เพ่ือเป็นมาตรการจงูใจ 
ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุในวงเงิน 
ค่าจ้างที่สูงขึ้น	 รวมท้ังแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุน 
การออมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2554	มาตรา	30	โดยขยายอายขุองผูม้สีทิธ ิ
เป็นสมาชกิกองทนุจากเดมิทีก่�าหนดอายไุว้ไม่เกิน	60	ปีบรบูิรณ์	 
เป็นไม่เกิน	 65	ปีบริบูรณ์	 และมาตรา	 33	 (1)	 ให้สมาชิก 
สิ้นสมาชิกภาพเม่ืออายุครบ	 65	 ปีบริบูรณ์ให้เหมาะสม 
เป็นธรรม	และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ที่เข้าสู่ระบบ
การออมมาตัง้แต่ก่อนอาย	ุ60	ปี	ทัง้นี	้เพือ่รองรบัการท�างานของ
ผู้สูงอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการออมมากขึ้น	
ซึ่งจะมีผลเป็นการลดภาระในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล 
ผูส้งูอาย	ุและท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามภาคภมิูใจในศกัดิศ์ร	ีมีรายได้ 
เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยชราจากการออมของตน			
	 นอกจากนี้	 คณะรัฐมนตรีควรเร่งการพิจารณาร่าง 
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงอาจสมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตน	 (ฉบับที่..)	พ.ศ.	 ....	ตามที่กระทรวงแรงงาน
เสนอ	ซึ่งขณะนี้อยู ่ในกระบวนการพิจารณา	 เพื่อขยายอาย ุ
ของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	40	 
แห่งพระราชบญัญัตปิระกันสงัคม	พ.ศ.	2533	จากเดมิอายไุม่เกนิ	 
60	ปี	เป็นไม่เกิน	65	ปี	เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมโอกาส
ในการท�างานของผู้สูงอาย	ุ	

3.2.4	 	ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 
และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 กรณีศึกษา:	 ผลกระทบ 
ด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู	
ช่วงแคราย–มีนบุร	ี
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร 
ให้มีการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีชมพู	ช่วงแคราย-มีนบุรี	ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมต ิ
อนุมัติให้ด�าเนินการโครงการดังกล่าว	 เป็นระบบรถไฟฟ้า 
รางเดี่ยว	 (Monorail)	 ระยะเวลาการก่อสร้าง	3	ปี	 3	 เดือน	 
ซึ่ง	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียน 
จากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านการจราจรและความ 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไม่สะดวกในการเดินทางอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการรถไฟฟ้า 
สายสชีมพ	ูช่วงแคราย-มนีบุรี	ได้แก่	ผิวจราจรช�ารดุ	จ�านวน	19	ฉบบั	 
แบริเออร์บดบังทัศนวิสัย	 ในการมองเห็นและล�้าผิวจราจร	
จ�านวน	3	ฉบับ	เศษดินร่วง	ผิวจราจร	และฝุ่นละออง	จ�านวน 
1	ฉบับ	การปล่อยน�า้ลงบนผิวจราจรและผิวจราจรมีน�า้ท่วมขัง	 
จ�านวน	5	ฉบับ	แผ่นคอนกรีตงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคช�ารุด	
จ�านวน	1	ฉบับ	การปิดเบี่ยงจราจร	จ�านวน	11	ฉบับ	การตีเส้น
จราจรและทางม้าลาย	จ�านวน	4	ฉบับ	การยกเลิกทางเดิน
คนข้าม	จ�านวน	12	ฉบับ	การปิดการจราจรไม่มีการตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์	จ�านวน	1	ฉบับ	และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตัน 
ท่อระบายน�้า	จ�านวน	1	ฉบับ	จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานศึกษา 
ผลกระทบจากนโยบายโครงสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 
กรณีศึกษา:	ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีชมพ	ูช่วงแคราย-มีนบุรี
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติได้พจิารณาเอกสาร 
ทีเ่ก่ียวข้อง	บทบัญญตัขิองกฎหมาย	หลกัสทิธมินษุยชน	เอกสาร
งานวจิยั	ข้อมลูและความเห็นของหน่วยงานของรฐั/ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	 (1)	 ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (2)	การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย	 (3)	กองบัญชาการต�ารวจนครบาล/
กองบังคับการต�ารวจจราจร	 (4)	กรุงเทพมหานคร	 (5)	จังหวัด
นนทบุรี	 และ	 (6)	 บริษัท	 ซิโน-ไทย	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด	์ 
คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบออนไลน์	 (Google	 form)	 เพื่อส�ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบด้านการจราจร	มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	 
190	 ราย	 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า	
	 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพ	ูช่วงแคราย-มีนบุร	ี
ได้เร่ิมเตรียมพื้นที่ส�าหรับการก่อสร้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน	
2560	และเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างในช่วงกลางปี	2561	มีก�าหนด
ระยะเวลาการก่อสร้าง	3	ปี	3	เดอืน	ก�าหนดเดนิรถช่วงที	่1	จาก
ทัง้หมด	3	ช่วง	ประมาณปลายปี	2564	ในการก่อสร้างโครงการ
ดงักล่าว	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	และบรษิทั	
นอร์ทเทิร์น	บางกอก	โมโนเรล	จ�ากัด	ผู้ได้รับสัมปทานมีหน้าที่ 
ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมในช่วงระยะก่อสร้าง	ซึง่เป็นมาตรการตาม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	

Impact	Assessment:	 EIA)	 ให้ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมพจิารณาในทกุรอบ	6	เดอืน	
เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน	2561	 เป็นต้นมา	 ในด้าน
ความคบืหน้าในการด�าเนนิโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพู	 
ช่วงแคราย-มีนบุรี	ณ	 เดือนกันยายน	2563	มีความก้าวหน้า
ภาพรวมร้อยละ	64.27	แบ่งเป็น	1)	งานก่อสร้างงานโยธา	(Civil	
Works):	แผนงาน	ร้อยละ	45.09	การด�าเนนิการมคีวามก้าวหน้า	 
ร้อยละ	64.85	และ	2)	 งานระบบรถไฟฟ้า	 (M&E	System	
Works):	แผนงาน	ร้อยละ	53.41	การด�าเนนิการมคีวามก้าวหน้า	 
ร้อยละ	 59.71	 โดยพบปัญหาและอุปสรรคส�าคัญในช่วง 
ที่ผ่านมา	คือ

 1)	 	ผลกระทบด้านการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างที่ต้องปิดช่องจราจรบางส่วนตลอดแนวโครงการ	หรือ
การปิดจราจรในบางเส้นทางในบางช่วงเวลา	 ได้เกิดผลกระทบ
ต่อการสัญจรของประชาชน	ได้แก่	ความล่าช้าในการรื้อย้าย
สาธารณูปโภค	อาทิ	สายไฟฟ้า	สายส่ือสารและท่อน�้าประปา
ในบริเวณการก่อสร้างสถานีหลายจุด	และปัญหาการส่งมอบ
พื้นท่ีเพื่อด�าเนินการก่อสร้างในบางจุด	ซึ่งขณะนี้ได้มีการแก้ไข
ปัญหาเรียบร้อยแล้ว	รวมถึงการย้ายต�าแหน่งสถานีใน	2	จุด	 
คอื	บรเิวณศนูย์ราชการจงัหวดันนทบรุแีละสถานนีพรตัน์	ท�าให้ 
ต้องจัดท�ารายงาน	EIA	ใหม่	 สืบเน่ืองจากปัญหาและอุปสรรค 
ดงัทีก่ล่าวมานัน้	เป็นผลให้เม่ือวนัที	่20	พฤษภาคม	2563	ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ได้พิจารณาข้อเสนอเรื่องการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับเอกชนผู้รับ
สัมปทาน	และมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างรถไฟฟ้า 
สายสชีมพ	ูช่วงแคราย-มนีบรุ	ีออกไปอกี	365	วนั	หรือ	1	ปี	จากเดมิ 
ก�าหนดก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม	2564	 เป็นเดือน
ตลุาคม	2565	นอกจากนัน้ในช่วงต้นปี	2563	ได้เกดิสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ท�าให้การก่อสร้างได้รับผลกระทบด้วย	 เช่น	การขาดแคลน
แรงงานบางส่วน	และการชะลอการรื้อย้ายสาธารณูปโภคโดย
หน่วยงานภาครัฐอันเน่ืองมาจากนโยบายการท�างานที่บ้าน	
(Work	from	home)	เป็นต้น
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 2)	ปัญหา	อุปสรรคและข้อจ�ากัดในการด�าเนินการ
ของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้าง	 ได้แก	่
ปัญหาความล่าช้าในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและการขอใช้
พ้ืนที่ของหน่วยงานรัฐบริเวณการก่อสร้าง	 เช่น	 (1)	 การรื้อ
ย้ายสายไฟฟ้า	ท่อน�้าประปา	สายสื่อสารและปัญหาการเจรจา 
ขอใช ้ พ้ืนที่ ของกรมทางหลวงบริ เวณสถานีวัดพระศรี 
รตันมหาธาต	ุท�าให้มกีารส่งมอบพืน้ท่ีล่าช้า	(2)	การแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการที่มี
หลายหน่วยงาน	 เช่น	การยุบตัวของผิวจราจร	ปัญหาน�้าท่วม	
และ	 (3)	การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทา
ปัญหาการจราจรในช่วงก่อสร้างของหน่วยงาน
  
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิห็นควรมข้ีอเสนอ 
แนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน	ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	
บริษัท	นอร์ทเทิร์น	บางกอก	โมโนเรล	จ�ากัด	ส�านักงานต�ารวจ 
แห ่ งชาติ 	 และกระทรวงคมนาคม	 ตามรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	 (3)	
และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	 (3)	ประกอบ
มาตรา	42	ดังนี้	
	 (1)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องติดตามการท�างานของบริษัท	
นอร์ทเทิร์น	บางกอกโมโนเรล	จ�ากัด	 อย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้
ด�าเนนิการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนดโดยเคร่งครดั	
เนื่องจากได้มีการขยายเวลาการก่อสร้างจากก�าหนดเดิมออก
ไปอีก	1	ปี	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านเส้นทางก่อสร้าง	 โดยเฉพาะการเร่งคืนพื้นผิวการจราจร	
และการก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
เป็นส�าคญั	โดยไม่ให้การด�าเนนิโครงการก่อให้เกดิความเสยีหาย
และเป็นอันตรายต่อประชาชน	ผูป้ฏบัิตงิาน	และผูเ้ดินทางสญัจร	 
อันสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่30	พฤษภาคม	2560	 
ทั้งน้ี	 เพื่อให้สามารถเปิดการเดินรถระยะท่ี	1	 (สถานีมีนบุรี-
สถานีเซ็นทรัล	รามอินทรา)	ภายในเดือนตุลาคม	2564	และ
เดินรถตลอดเส้นทางภายในเดือนตุลาคม	 2565	 ตามที ่
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดแผน 
การเดินรถไว้	

	 (2)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	และ
บริษัท	นอร์ทเทิร์น	บางกอก	โมโนเรล	จ�ากัด	ควรปรึกษาหารือ 
ร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เพื่อหาแนวทางการเพ่ิม
ก�าลังพลหรือบุคลากรช่วยอ�านวยการจราจร	 รวมทั้งจัดท�า
แผน	มาตรการหรือแผนงานด้านการจัดการจราจรตลอดแนว
การก่อสร้าง	รองรับสภาพปัญหาในชั่วโมงเร่งด่วน	และในกรณี 
เกิดเหตุฉุกเฉินหรือจ�าเป็นเร่งด่วน	รวมทั้งติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจนกว่าโครงการก่อสร้าง 
จะแล้วเสร็จ	
	 (3)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	และ
บรษิทั	นอร์ทเทร์ิน	บางกอก	โมโนเรล	จ�ากดั	ควรตรวจสอบและ
แก้ไขจุดอันตรายและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนตลอดแนวการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การวางอุปกรณ์	
เครื่องมือก่อสร้าง	การปรับพื้นผิวจราจรที่ช�ารุด	รวมถึงบริเวณ
ท่ีเกิดปัญหาน�้าท่วมขังบนถนนในระหว่างการก่อสร้างตลอด
แนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู	 ช่วงแคราย-มีนบุรี	
หรือกิจกรรมอื่นใดท่ีส่งผลกระทบต่อการสัญจร	และหากพบ
ปัญหาต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ	อาทิ	กองบังคับการต�ารวจจราจร	สถานีต�ารวจ 
นครบาลในเขตพื้นที่	 ส�านักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
แขวงการทางของกรมทางหลวง	และเขตเทศบาลของจังหวัด
นนทบุรี	 เป็นต้น	 โดยการด�าเนินการดังกล่าวต้องควบคู่ไปกับ 
การประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่าง 
ท่ัวถึงและทันต่อสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการ 
เดินทาง	 ในขณะเดียวกันควรเพิ่มช ่องทางการส่ือสาร 
แบบสองทาง	(Two-way	Communication)	เพือ่ให้ประชาชน
สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเหตุกรณีประชาชนพบเห็น
ปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง	 รวมถึง 
แจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
	 (4)	กระทรวงคมนาคมควรมอบหมายให้หน่วยงาน 
ในสงักดัน�าประเดน็ปัญหาและข้อค้นพบจากการด�าเนนิโครงการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 โดยเฉพาะในระหว่างการก่อสร้าง 
ทีส่่งผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและเกดิความ
ล่าช้าในการก่อสร้าง	ดังเช่น	กรณีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 
สายสีชมพู	 ไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนหรือก�าหนด
มาตรการป้องกนัและบรรเทาปัญหาให้แก่ประชาชนทีอ่าจได้รบั 
ผลกระทบจากโครงการของรัฐในอนาคตต่อไป
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.2.5	ข้อเสนอแนะฯ	 เรื่อง	 การยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

	 ประเด็น/ความเป็นมา
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติได ้แต ่งตั้ ง 
คณะท�างานจัดท�าข ้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก 
สทิธมินุษยชน	โดยศกึษา	ค้นคว้า	รวบรวมข้อมลูและข้อกฎหมาย	 
รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟ ังข ้อมูลและ 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ	องค์กรวิชาชีพ	และองค์กร
เอกชนด้านสาธารณสขุ	ด้านสทิธเิดก็และสถาบนัครอบครวั	และ
ด้านสทิธสิตร	ีและจดัท�าร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมตลอดทั้งการ
แก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรอืค�าสัง่ใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
กับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	 
จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 
กฎ	ระเบียบ	หรือค�าสั่งใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ	์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชน	ต่อรัฐสภา	คณะรฐัมนตรี	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 ข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้พิจารณา
เอกสารทางวิชาการ	บทบัญญัติของกฎหมาย	หลักการและ
มาตรฐานสทิธิมนษุยชนทีเ่กีย่วข้อง	และความเหน็ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	ตลอดจนสถานการณ์และสภาพปัญหา 
ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการยุติการ 
ต้ังครรภ์แล้ว	 เห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมท้ังการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือค�าสั่งใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
การยุติการตั้งครรภ์	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	 
ต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

	 1)	 ข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
 
	 1.1)	 กระทรวงสาธารณสุขควรส ่งเสริมความรู ้
ความเข้าใจและข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์
แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ช่องทางการเข้าถงึการให้ค�าปรกึษาทางเลอืกและการให้บรกิาร
ยุติการตั้งครรภ์	 เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนได้อย่างถูกต้องและ
เข้ารับบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

	 1.2)	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ควรส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ	จดัให้มแีละเผยแพร่ข้อมูล 
แก่ประชาชน	ในส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและบริการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ
การยุติการตั้งครรภ์	 โดยต้องสนับสนุนการให้ค�าปรึกษาและ
ข้อมูลทีเ่ชือ่ถอืได้แก่หญงิทีต่ัง้ครรภ์ไม่พร้อม	และปรบัปรงุระบบ 
การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมที่มีอยู ่ให้สามารถเข้าถึงได ้
โดยสะดวก	รวดเร็ว	ต่อเนื่อง	และมีคุณภาพ

	 1.3)	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนให้หญิงมีครรภ์
มีทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อไปจนกระทั่งคลอดบุตรอย่าง
ปลอดภัย	 และสามารถเลี้ยงดูบุตรต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ	
เช่น	จัดสวัสดิการของรัฐในมิติต่าง	ๆ	ที่สอดคล้องและต่อเนื่อง	 
เพ่ือท�าให้เกิดความมั่นใจว่าเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จะได้รบัการดแูลอย่างมคีณุภาพ		เนือ่งจากในกรณท่ีีไม่สามารถ
ยุติการตั้งครรภ์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุอายุครรภ์ล่วงเลยระยะเวลา 
ท่ีกฎหมายก�าหนดหรือไม่อยู่ในกรอบท่ีกฎหมายอนุญาตให้ยุติ
การต้ังครรภ์	การคุ้มครองสิทธิของตัวอ่อนในครรภ์ของหญิง
ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อให้คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกได้อย่าง
ปลอดภัย	จ�าเป็นต้องเตรียมกระบวนการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพ

	 1.4)	 คณะรั ฐมนตรีควร จัดสรรหรือสนับสนุน 
งบประมาณแก่กระทรวงสาธารณสุขในการจัดให้สถานบริการ 
ด้านสาธารณสขุทุกแห่งและทกุระดบัท้ังในระดบัปฐมภมู	ิระดบั
ทุติยภูม	ิและระดับตติยภูม	ิมีบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ ์
ที่ครอบคลุมการให้บริการสุขภาพทางเพศและ	อนามัยการ 
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เจรญิพนัธุท์ีจ่�าเป็น	ซึง่หมายความรวมถงึการวางแผนครอบครวั	
การคุมก�าเนิด	 การทดสอบ	 การต้ังครรภ์	 การดูแลและให้ 
ค�าปรกึษาทัง้ก่อนและหลงัการตัง้ครรภ์	และการยตุกิารตัง้ครรภ์	
เพื่อให้สถานบริการด้านสาธารณสุขมีความพร้อมทั้งในด้าน
บุคลากร	เครื่องมือ	วัสดุอุปกรณ	์และสถานที่ส�าหรับ	ให้บริการ
ประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

 2)	 ข ้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 
กฎ	ระเบียบ	หรอืค�าสัง่ใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการยตุกิารตัง้ครรภ์	
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

	 2.1)	 รัฐสภาควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	301	โดยก�าหนดอายุครรภ์ที่เหมาะสม
ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย	เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของ
หญงิมคีรรภ์ให้สามารถตดัสนิใจยตุกิารตัง้ครรภ์ได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย	ซึ่งจะต้องค�านึงถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
และปลอดภัย	รวมถงึระยะเวลาและความสามารถในการเข้าถงึ
บริการยุติการตั้งครรภ์ของผู้รับบริการ	 โดยอายุครรภ์ที่มีความ
เหมาะสมในการยุติการตั้งครรภ์	คือ	ช่วงอายุครรภ์ระหว่าง	 
12-20	สปัดาห์	เนือ่งจากเป็นช่วงระยะเวลาท่ียังมคีวามปลอดภยั
แก่หญิงในการยุติการตั้งครรภ์และตัวอ่อนในครรภ์ยังมีอวัยวะ
ที่ส�าคัญไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะคลอดแล้วมีชีวิตรอดได้อย่าง
แน่แท้	ประกอบกับเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การรับรู้
การตั้งครรภ์	การเข้าถึงช่องทางในการรับบริการให้ค�าปรึกษา
ทางเลือกและการให้บริการยุติการตั้งครรภ	์เพื่อให้หญิงมีครรภ์
มีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอแก่การตัดสินใจ	 ได้รับการ
ประเมนิความเสีย่งต่อสขุภาพกายและจิตใจ	และสามารถเตรยีม
ความพร้อมหรือวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างเหมาะสม		
    
	 2.2)	 รัฐสภาควรพิจารณาแก้ไขถ้อยค�าตามประมวล
กฎหมายอาญา	มาตรา	305	จากค�าว่า	“นายแพทย์”	เป็นค�าว่า	 
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม”	 เพื่อให้การคุ้มครองบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของกฎหมาย	รวมถึงการพิจารณาก�าหนดเหตุยกเว้น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	305	 เพิ่มเติม	
ให้ครอบคลุมเหตุผลความจ�าเป็นในการยุติการตั้งครรภ์ท้ังมิติ
ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและสังคม	อาทิ	ความผิดปกติ
ของตัวอ่อนในครรภ์	ความล้มเหลวในการคุมก�าเนิด	รวมไปถึง
เหตุผลความจ�าเป็นอื่น	ๆ	โดยน�าเรื่องความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยทีางการแพทย์	ระยะเวลาในการรบัรูก้ารตัง้ครรภ์และ
การเข้าสูก่ระบวนการให้ค�าปรกึษาเพือ่รบับรกิารยตุกิารตัง้ครรภ์	
มาพิจารณาประกอบด้วย	
  
	 2.3)	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให ้ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องศึกษาและด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภ์	ได้แก่	พระราชบญัญตั ิ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจรญิพนัธ์ุทางการแพทย์	พ.ศ.	2558	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วกบั
การสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการสังคม	รวมถึงกฎ	ระเบียบ	
ประกาศ	 และข้อบังคับอื่นใดที่อาศัยอ�านาจตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์	 ให้สอดรับกับแนวคิดและ 
หลักการในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา	รวมถึง
ก�าหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติ	 กระบวนการ	และ
ขั้นตอนในการยุติการต้ังครรภ์ทั้งก่อนและหลังยุติการตั้งครรภ์	
ตลอดจนกลไกในการขับเคลื่อนกฎหมายให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม	 เช่น	การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	
ให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในสุขภาพ 
และอนามัยการเจริญพันธุ์ของหญิงมีครรภ์ทุกช่วงวัย	รวมทั้ง
การก�าหนดให้มกีลไกช่วยเหลอืให้การตัง้ครรภ์เป็นการตัง้ครรภ์ 
ทีพ่งึประสงค์และได้รบัการคุม้ครองจากแรงกดดนัทางเศรษฐกจิ
และสังคม	 เพื่อให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือกสุดท้าย
ส�าหรับหญิงมีครรภ์	 เป็นต้น	 ท้ังน้ี	ควรมอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด�าเนินการดังกล่าว	 
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน	 ท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาค
ประชาสังคม	และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน	เข้ามามีส่วนร่วม
พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการด�าเนินการด้วย

3.2.6		ข้อเสนอแนะฯ	เรื่อง	หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและคู่มือการจัดการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

 ประเด็น/ความเป็นมา
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิได้ให้ความส�าคญั
กับงานสิทธิมนุษยชนศึกษาจึงได้ด�าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	ผู้แทนสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา	และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจัดท�า 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ		มีความรู	้ความเข้าใจ	และ
ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนโดยค�านึงถึงบริบท
และวธิกีารท่ีหลากหลายและเหมาะสม	โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูด้้านสทิธมินษุยชนศกึษาอย่างเป็นระบบ	ประกอบด้วย	 
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	 (Knowledge	หรือ	 K)	 ทักษะ 
ด้านสทิธมินษุยชน	(Skill	หรอื	S)	และทัศนคตด้ิานสทิธมินษุยชน	 
(Attitude	หรือ	A)	ที่จะช่วยส่งเสริมให้ครอบคลุมแก่กลุ ่ม
เป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคม	และเป็นรากฐานในการสร้าง
วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนอันจะน�ามาซึ่งความผาสุก
ของสังคมและประเทศชาติ
	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้ร่วมขับเคล่ือนงานกับกระทรวง
ศึกษาธิการ	 จากการหารือแนวทางเพื่อการสร ้างเสริม 
สิทธิมนุษยชนในสังคมในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนและ
เยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผ ่านระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสามารถท�าให ้ เกิด 
การเรียนรู ้สิทธิมนุษยชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง	 โดยใช้
แนวคิดการสร้างตัวช่วยในการเรียนรู ้โดยไม่เป็นการเพิ่ม
ภาระหรือเติมเนื้อหาเข้าไปใหม่	 สร้างเป้าประสงค์ร่วมกัน 
แบบ	 Equal	 partnership	 ท้ังนี้ 	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้
สิทธิมนุษยชนโดยบูรณาการผ ่านการเรียนการสอนที่มี
อยู ่จริง	 ดังนั้น	 คณะท�างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนจึงจัดท�า	“คู่มือการจัดการเรียนรู ้สิทธิมนุษยชน 
ศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”	 โดยได้ร่วมมือกับคร	ู 
อาจารย์		และบุคลากรด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ	 
สถาบันการศึกษา	 ผู ้ช�านาญการและผู ้ทรงคุณวุฒิด ้าน 
สิทธิมนุษยชนศึกษาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
อาจารย์จากสถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา	มหาวทิยาลยั
มหิดล	และบุคลากรจากมูลนิธิฟรีดริช	 เนามัน	ประเทศไทย	 
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่
ถกูต้องเก่ียวกับสทิธมินษุยชนในสถาบันการศกึษา	ใน	5	ช่วงชัน้	 
ได้แก	่ระดับปฐมวัย	(อนุบาล)	ระดับประถมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย	ระดับมัธยมศึกตอนต้นและตอนปลาย	 เพื่อให้ครู
ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน	 สิทธิมนุษยชน	 โดยยึดโยงกับหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	รวมทั้งสิ้น	 
5	ช่วงชั้น	 ได้แก่	 ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 

ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 รวมถึง
การปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	2560	 
โดยคูมื่อการจดัการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชนศึกษาจ�านวน	5	ช่วงช้ัน	
คอื	1)	คูม่อืการจดัการเรยีนรูส้ทิธิมนษุยชนศกึษา	ระดบัปฐมวยั	 
2)	คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	ระดับประถม
ศึกษาตอนต้น	3)	คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา	
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	 4)	 คู ่มือการจัดการเรียนรู  ้
สทิธมินษุยชนศกึษา	ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น	และ	5)	คูม่อืการ 
จดัการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชนศกึษา	ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	 
โดยได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี	 เพื่อเสนอแนะ 
แนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	(หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและคู่มือการจัดการเรียน
รู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	ต่อคณะ
รัฐมนตร	ี

 ผลส�าเรจ็/ความก้าวหน้าในการคุม้ครองสิทธมินษุยชน
	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า	คณะรัฐมนตร ี
ได้มีมติเมื่อวันที	่26	พฤษภาคม	2563	ดังนี้
	 (1)	เห็นชอบในหลักการส ่งเสริมและสนับสนุนให ้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
(หลกัสตูรสทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรบักลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย	
และคูม่อืการจดัการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน)	 ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและ 
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยต่อไป	และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม	และสอดคล้องกับหน้าที่และ
อ�านาจต่อไป

	 (2)	เหน็ชอบให้ส่งความเหน็	ข้อเสนอแนะ	และข้อสงัเกต 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวง
มหาดไทย	กระทรวงวฒันธรรม	กระทรวงศกึษาธกิาร	ส�านกังาน	
ก.พ.	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ
ส�านักงาน	ก.พ.ร.	และสถาบันพระปกเกล้าให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
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3.3	 การจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
	 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศ	 เป ็นหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	 (2)	และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	26	(2)	ซึ่งก�าหนด
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท�ารายงานดังกล่าว
เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	และเผยแพร่ต่อประชาชน	
นอกจากนี้ 	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มาตรา	40	 ได้ก�าหนด
กรอบเวลาว่าให้จัดท�ารายงานให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีปฏิทิน	สามารถขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน	180	วัน	 
โดยต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ	 รวมท้ังให้แนวทางการจัดท�า
รายงานประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชนของประเทศไทย

ว่า	ให้กระท�าเป็นการสรุป	ประกอบด้วย	ปัญหาอุปสรรค	และ 
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยให้
ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือ
หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องโดยไม่จ�าเป็น	และต้องค�านงึถงึความ
ถูกต้องเป็นธรรม	และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�าคัญ	
และมาตรา	41	ก�าหนดว่า	 ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติจัดให้มีแผนการด�าเนินการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่นี้
เป็นไปโดยไม่ชกัช้า	และแล้วเสรจ็ในระยะเวลาทีก่�าหนด	ซึง่คณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้จดัท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
ทุกปี	นับตั้งแต่ป	ี2544
	 ในการด�าเนินการตามกฎหมายข้างต้น	คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้จดัท�าและประกาศแผนการด�าเนนิการ
การจดัท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน 
ของประเทศไทยประจ�าปี	 2563	ทางเว็บไซต์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิมีรายละเอียด	ดังนี้	

ตารางที่	8	แผนการด�าเนินการการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ�าป	ี2563	

ระยะเวลา กระบวนการขั้นตอนหลัก

ที่มา	:	ส�านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

	 ม.ค.-ก.พ.	2563	 ขั้นที่	1	 	 การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา	และจัดท�าข้อมูลเบื้องต้นพร้อมน�าเสนอ
	 	 การวางแผน	 	 ประเด็นหลักที่จะติดตาม

	 ก.พ.-ธ.ค.	2563	 ขั้นที่	2	 	 การรวบรวมข้อมูลภายในส�านักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 การเก็บข้อมูล/ตรวจสอบ	 	 การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก	เช่น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สื่อต่าง	ๆ
   	 การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก	และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มกับบุคคล/ 
	 	 	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   	 การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ

	 ก.พ.-ธ.ค.	2563	 ขั้นที่	3	 	 การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
	 	 การเปรียบเทียบ/	 	 (1)	สนธสัิญญาหลักด้านสิทธมินษุยชน	และรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
	 	 การวิเคราะห์	 		 (2)	สรุปข้อสังเกต	(Concluding	Observations)	ของกลไกประจ�า 
	 	 	 	 	 สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน		
	 	 	 	 (3)	การตอบรับของรัฐบาลต่อข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR
   	 การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
	 	 	 	 ข้างต้นของประเด็นนั้น	ๆ	
   	 การประชุมวิพากษ์การวิเคราะห์และประเมินผลในเนื้อหาของรายงาน
	 	 	 	 โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที	่8	แผนการด�าเนินการการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ�าปี	2563	(ต่อ)	

ระยะเวลา กระบวนการขั้นตอนหลัก

ที่มา	:	ส�านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

	 ก.ย.-ธ.ค.	2563	 ขั้นที่	4	 	 การจัดท�าร่างรายงานตามประเด็น	กลุ่มประเด็นและในภาพรวมของรายงาน
	 ม.ค.	2564	 การจัดท�า	 	 ทั้งฉบับ	รวมถึงการบรรณาธิการต่าง	ๆ
	 	 ร่างรายงาน	 	 การน�าเสนอร่างรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		
	 	 	 	 ด้านบริหาร	เพื่อขอความเห็นชอบ

	 ก.พ.-มี.ค.	2564	 ขั้นที่	5	 	 การจัดพิมพ์	และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	
	 	 การเสนอรายงานต่อ	 	 พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	ไม่เกิน	90	วัน
	 	 รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	 	 นับจากวันสิ้นปี	2563	 	

	 ในการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2563	คณะกรรมการ 
สิทธิ มนุษยชนแห ่ งชา ติ ได ้ ร วบรวมข ้ อมู ล เหตุ การณ  ์
ด้านสทิธมินษุยชนท่ีเกดิข้ึนระหว่างเดอืนมกราคม-ธนัวาคม	2563	 
และการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่ง
ข้อมลูต่าง	ๆ 	ได้แก่	แหล่งข่าวท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะ	เรือ่งร้องเรยีน 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ ได ้ รับรายงาน 
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ
มาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	การสอบถามข้อมูล
จากหน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังการจดัให้มกีระบวนการ
ปรึกษาหารือและรับฟังข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชน	 เพื่อให้ 
ได้ข้อมูลที่รอบด้านและมีการสอบทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง	 
จากน้ันได้น�าข้อมลูท้ังหมดมาประมวลและวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ 
กับหลักสิทธิมนุษยชนท่ีรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	กฎหมาย 
ภายใน	สนธสิญัญาทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละมีพนัธกรณทีีต้่อง
ปฏบิตัติาม	ทัง้พนัธกรณใีนการเคารพการใช้สทิธขิองประชาชน	
การคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธ	ิและการด�าเนินการให้สิทธ ิ
เป็นจริง	 (Obligations	 to	 respect,	protect	and	 fulfill)	 
รวมทั้งจากข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะต่อประเทศไทย 
ของคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาระหว ่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและข้อเสนอแนะ 
จากกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน	(Universal	
Periodic	Review:	UPR)	ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติท่ีประเทศไทยรับมาด�าเนินการ	 รวมทั้ง
ปฏญิญา	ข้อมต	ิมาตรฐาน	แนวทาง	ข้อก�าหนดระหว่างประเทศ	
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนค�ามั่นต่าง	ๆ	ที่รัฐบาล

ไทยได้ให้	 และ/หรือรับรองไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศ	
เช่น	ค�ามัน่ของประเทศไทยในกระบวนการทบทวนสถานการณ์
สทิธมินษุยชน	(UPR)	ของสหประชาชาต	ิข้อสงัเกตและข้อเสนอ 
แนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาค	ีและ
หลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตว่ิาด้วยธุรกจิกบัสทิธมินษุยชน	
(UNGPs)	เป็นต้น	
	 ทัง้นี	้ได้ก�าหนดกรอบการประเมนิสถานการณ์เป็น	4	ด้าน	 
ตามขอบเขตสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	ด้านสิทธิมนุษยชน
และประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนชนท่ีส�าคญัในบรบิทประเทศไทย	
ดังนี้
(1)	 การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง	ประกอบด้วย	
 	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	
 	 การกระท�าทรมาน	 การบังคับให้สูญหาย	 และ 
	 	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	
 	 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
 	 โทษประหารชีวิต	
 	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของ 
	 	 สื่อมวลชน	

(2)	 การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	
สังคมและวัฒนธรรม	ประกอบด้วย	
 	 สิทธิแรงงาน	
 	 สิทธิด้านสุขภาพ	
 	 สิทธิด้านการศึกษา	
 	 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
	 	 สิ่งแวดล้อม	
 	 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
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(3)	 การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ ่ม
บุคคล	ประกอบด้วย	
 	 สิทธิเด็ก	
 	 สิทธิผู้สูงอาย	ุ
 	 สิทธิคนพิการ	
 	 สิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ	
 	 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

(4)	 การประเมินสถานการณ์สทิธมินษุยชนในสถานการณ์
เฉพาะ	
 	 การประเมนิสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	โรคตดิ 
	 	 เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
 	 การประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเสรีภาพในชุมนุม 
	 	 เพือ่แสดงความคดิเห็นและข้อเรยีกร้องทางการเมือง

	 อนึ่ง	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอ
รายงานประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชนของประเทศไทย
ประจ�าปี	 2562	ต่อคณะรัฐมนตรี	 สภาผู ้แทนราษฎร	และ
วฒุสิภา	เมือ่วนัท่ี	26	มนีาคม	2563	ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้รบัทราบ 
และแจ้งความเห็นของหน่วยงานรัฐต่อข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ	เช่น	การแก้ไขระเบยีบว่าด้วย 
ค่าตอบแทนผู้เสียหายของจ�าเลยในคดีอาญา	 การให้ความ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	การแก้ไขปัญหาสถานะของ
กลุม่นักเรยีนรหัส	G	การแก้ไขปัญหาด้านการศกึษาของคนพกิาร	
และการจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่ผู ้บังคับใช้กฎหมาย 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ฯลฯ	
	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2563	นางประกายรัตน์	
ต้นธีรวงศ์	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และนางภิรมย์	 
ศรีประเสริฐ	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้เข้าร่วม
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	7	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่
หนึ่ง)	เป็นพิเศษ	เพื่อแถลงรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2562	พร้อมทั้งรายงาน 

ผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ให ้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นการฟ้องร้องด�าเนินคดี 
เพือ่หวงัผลให้นกัปกป้องสทิธมินษุยชนยตุบิทบาทในการเรยีกร้อง 
ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือการด�าเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส ่วนร่วมในกิจการสาธารณะ	
(SLAPPs)	การฟ้องสื่อมวลขนเพื่อไม่ให้น�าเสนอข่าว	ปัญหา
อุปสรรคในการจัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงาน	ปัญหาการถูกไล่
ออกหรือบังคับให้ออกจากงานในกลุ่มของพนักงานที่มีทัศนคติ
ทางการเมืองไม่ตรงกับผู้มีอ�านาจ	ปัญหาการจ้างงานลักษณะ
เหมาจ่าย	 (subcontract)	ซึ่งเกิดขึ้นท้ังในภาคอุตสาหกรรม
และภาคราชการ	 รวมทั้งมีข ้อเสนอแนะต่อบทบาทของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามดูแลกรณี
ที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกท�าร้าย	และการท�าหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการหยิบยกกรณ ี
การละเมิดสทิธิมนษุยชนทีส่�าคญัมาตรวจสอบโดยไม่จ�าเป็นต้อง
ให้ประชาชนมาร้องเรียนด้วยตัวเอง	

	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2563	นางประกายรัตน	์
ต้นธีรวงศ์	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และนางภิรมย์	 
ศรปีระเสรฐิ	กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิได้เข้าร่วมประชมุ
วุฒิสภา	ครั้งที่	19	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หน่ึง)	 เพื่อแถลง
รายงานท้ังสองฉบับดังกล่าวต่อท่ีประชุมวุฒิสภา	ซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	 เช่น	ควรเพิ่มเติม
สถานการณ์ของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงและเข้าไม่ถึงบริการ
ของรัฐ	สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก	ในเรื่องอันตรายของสื่อสังคม
ออนไลน์	การถกูหลอกให้ค้ายาเสพตดิ	และเดก็ไร้รฐั	(เด็กรหสั	G)	 
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อออนไลน์	 แม่วัยรุ่น 
ที่ติดยาเสพติด	 ปัญหาความแออัดของนักโทษในเรือนจ�า	 
การผลักดันสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน	
เช่น	กองทุนยุติธรรม	การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคเอกชน	
เป็นต้น	
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.4		การชีแ้จงและรายงานข้อเท็จจรงิท่ีถกูต้องในกรณี
ท่ีมีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
	 หน ้าที่ ส� าคัญประการหนึ่ งตามรัฐธรรมนูญแห ่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	 (4)	และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	 (4)	 บัญญัติ
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงาน 
ข้อเทจ็จรงิท่ีถกูต้องโดยไม่ชกัช้า	ในกรณีท่ีมรีายงานสถานการณ์ 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ 
เป็นธรรม	 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	44	 
ก�าหนดว่า	เมือ่ความปรากฏต่อคณะกรรมการ	ไม่ว่าโดยทางใดว่า
มกีารรายงานสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	คณะกรรมการต้องตรวจสอบ
และชีแ้จงหรอืจดัท�ารายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องของสถานการณ์
นั้นโดยไม่ชักช้า	 เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป	 
และให ้สรุปไว ้ ในรายงานผลการประเมินสถานการณ ์ 
ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศประจ�าปีด้วย	 ในการด�าเนนิการ 
ดังกล่าว	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้ง 
คณะท�างานภายในเพื่อศึกษาในเบื้องต้นและก�าหนดแนวทาง
ส�าหรับเป็นกรอบในการจัดท�าค�าชี้แจง	รวมท้ังได้ด�าเนินการ
ตามแนวทางในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	44	
ข้างต้น

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้ด�าเนินการตามภารกิจดังกล่าว	และมีการชี้แจงและ
รายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทราบ	
5	เรื่อง3		โดยมีสาระส�าคัญโดยสรุป	ดังนี้

3.4.1	ค�าช้ีแจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ที	่2/2562	ลงวนัที	่19	พฤศจกิายน	2562	กรณีการรายงาน
การปฏบิตัด้ิานสิทธิมนุษยชนประจ�าปี	2561	ของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้ชี้แจง	2	ประเด็น	ดังนี้	กรณี
ค�าสั่ง	คสช.	ที่ประกาศใช้ภายใต้มาตรา	44	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	และ

ยังมีผลบังคับใช้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้	ยังคงห้ามการชุมนุม
ทางการเมืองของบคุคลตัง้แต่ห้าคนขึน้ไปและก�าหนดบทลงโทษ
ผู้ที่สนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง	ซึ่งชี้แจงว่าเม่ือวันที่	11	
ธันวาคม	2557	ได้มีค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	22/2561	เรื่องการ
ให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง	
ยกเลกิค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	หลายฉบบั	รวมถงึค�าสัง่หวัหน้า	คสช. 
ที่	 3/2558	กรณีที่รายงานว่า	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้รับค�าร้อง	2,563	เรื่อง	นับตั้งแต่เดือนตุลาคม	2560	
จนถึงเดือนกันยายน	2561	ในจ�านวนน้ีมี	36	 เรื่อง	 เกี่ยวข้อง
กับข้อกล่าวหาการกระท�ามิชอบโดยต�ารวจ	กลุ่มสิทธิมนุษยชน 
ยังคงวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ที่ไม่ยื่นฟ้องร้องผู้กระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง 
หรอืในนามของผูร้้องเรยีน	ซึง่ชีแ้จงว่าตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2560	
ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2561	 มีเร่ืองร้องเรียนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รับเป็นค�าร้องจ�านวน	 232	 เรื่อง	 
เป็นกรณีข้อกล่าวหาว่าเป็นการกระท�าโดยมิชอบโดยต�ารวจ 
จ�านวน	 9	 เรื่อง	 ส่วนประเด็นที่วิจารณ์ว่าคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ไม ่ยื่นฟ ้องร ้องผู ้กระท�าละเมิด 
สทิธมินษุยชนนัน้	เนือ่งจาก	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
ไม่ก�าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีหน้าที่ 
และอ�านาจในการฟ้องคดีแทนผู้ร้องเรียน	

3.4.2	ค�าชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ที่	 1/2563	ลงวันที่	 21	 เมษายน	2563	กรณีรายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 
ประจ�าปี	2562	ของแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล		ได้ชี้แจง
ประเดน็	ดงันี	้กรณทีีร่ายงานว่าสมาชกิพรรคอนาคตใหม่	ซ่ึงเป็น
พรรคฝ่ายค้านถูกด�าเนินคดีหลายข้อหา	ขณะที่หัวหน้าพรรค
ถูกเพิกถอนสิทธิการด�ารงต�าแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภา	ซึ่งหลาย
ฝ่ายมองว่าเป็นการกระท�าท่ีมีแรงจูงใจทางการเมือง	ทางการ
ยังมองหาแนวทางที่จะยุบพรรคดังกล่าว	 หลังจากเคยยุบ
พรรคไทยรักษาชาติมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม	2562	ซึ่งชี้แจงว่า	 
การเพิกถอนสิทธิของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามค�าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่	 14/2562	ลงวันที่	 20	พฤศจิกายน	
2562	กรณีรายงานว่าทางการคุกคามบุคคลซึ่งวิจารณ์สถาบัน 
พระมหากษัตริย์หรือหน่วยงานของกองทัพ	 ในหลายกรณ ี

3		ดูต่อที่:	http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements.aspx
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บังคับให้พวกเขาลบหรือถอนค�าพูดหรือให้เซ็นเซอร์ตัวเอง 
ซ่ึ งชี้ แจงว ่ าประ เทศไทย มีกฎหมาย คุ ้ มครองสถา บัน 
พระมหากษัตริย์	 โดยการพิจารณาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�า 
ความผิดตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอ�านาจของศาลยุติธรรม	 
กรณีที่รายงานว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม	2562	
ศาลอุทธรณ์พิพากษายื่นค�าสั่งศาลชั้นต้นจ�าคุกเกษตรกรหญิง	
14	คนเป็นเวลาสูงสุดถึง	10	ป	ีในคดีที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง	
จังหวัดชัยภูมิฟ้องร้องข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า	 ได้ชี้แจงว่ากรณี
ราษฎรในเขตอทุยานแห่งชาตไิทรทอง	จงัหวัดชยัภมิูถกูด�าเนนิคดี 
ในข้อหาบกุรุกเขตอทุยานแห่งชาตินัน้	ศาลอทุธรณ์มีค�าพพิากษา
ว่าราษฎรทั้งชายและหญิงรวม	14	ราย	กระท�าผิดต่อกฎหมาย
เก่ียวกับป่าไม้หลายฉบับ	และพบว่ารายงานที่รับโทษจ�าคุก
ต�่าสุดคือจ�าคุก	4	 เดือน	และรายที่ได้รับโทษจ�าคุกสูงสุดคือ 
จ�าคุก	5	ปี	และกรณีรายงานว่าผู้ล้ีภัยและผู้ขอลี้ภัยยังคงเสี่ยง
ที่จะถูกจับกุม	ควบคุมตัวและส่งกลับ	 เนื่องจากไม่มีสถานภาพ
ตามกฎหมายไทยกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาก�าหนด
สถานะบุคคลเข้าเมืองที่ทางราชการประกาศในเดือนมกราคม	
2560	ได้ประกาศใช้ในช่วงปลายปี	2562	ซึ่งชี้แจงว่าปัจจุบัน
รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การคดักรองคนต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�าเนาได้	พ.ศ.	2562	 (มีผลใช้
บังคับในวันที	่22	มิถุนายน	2563)	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง	ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณา
ให้มสีถานะเป็นผูไ้ด้รบัการคุม้ครองตามหลกัสิทธมินษุยชนจะไม่
ถกูส่งตวักลบัประเทศและได้รบัอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทยได้
เป็นการชั่วคราว	

3.4.3	ค�าช้ีแจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ที่	2/2563	ลงวันที	่8	พฤษภาคม	2563	กรณีรายงานสรุป 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กร 
ฮิวแมนไรทส์	วอทซ์	ประจ�าปี	2563	ได้ชี้แจง	6	ประเด็นดังนี	้
กรณีที่รายงานว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที	่24	มีนาคม	2562	 
ถกูจดัขึน้ภายใต้ข้อจ�ากดัด้านสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	
นายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา)	เริม่ด�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีสมัยที่สองซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อเร่ือง
สิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันกับสมัยที่ปกครองโดยรัฐบาลทหาร	
ซ่ึงชี้แจงว่าการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลหลังการ 
เลอืกตัง้ทัว่ไปดงักล่าวเป็นไปตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	พทุธศกัราช	2560	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	กรณทีีร่ายงาน
ว่า	การทรมานเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างยาวนานในประเทศไทย	
แต่ประมวลกฎหมายอาญายังไม่ยอมรับว่าการทรมานเป็น 
ความผิดทางอาญา	และประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ ้มครองบุคคลทุกคนจากการ 
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ	 เมื่อเดือนมกราคม	2555	แต่ยังไม่
ได้ให้สัตยาบัน	 ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
ยงัไม่มบีทบญัญตัใินความผดิเกีย่วกบัการบงัคบับคุคลให้สญูหาย
ไว้เป็นการเฉพาะ	ซึ่งช้ีแจงว่าประมวลกฎหมายอาญาของไทย
บางมาตราได้ก�าหนดฐานความผิดท่ีท�าให้สามารถด�าเนินคดี
กบัผูก้ระท�าความผดิทีเ่กีย่วกับการทรมานและการบงัคบับคุคล
ให้สูญหายได้	และรัฐบาลได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	
พ.ศ.	 ....	 กรณีที่รายงานระบุว่า	 แม้จะมีเสียงเรียกร้องจาก
ภาคประชาสังคม	แต่ทางรัฐบาลยังไม่ได้ด�าเนินการอย่างเป็น 
รูปธรรมในการยุติการด�าเนินคดีเพ่ือปิดปากเพื่อต่อต้าน 
การมส่ีวนร่วมของประชาชน	(SLAPP)	ซึง่กระท�าโดยหน่วยงาน 
ของรัฐและบริษัทเอกชนเพื่อข่มขู ่คุกคามนักกิจกรรมและ 
นกัรณรงค์ด้านสทิธ	ิซึง่ชีแ้จงว่าส�านกังานศาลยุตธิรรมได้ปรบัปรงุ 
กฎหมายเพื่อป้องกันการด�าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับ
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน	โดยเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	161/1	 เพ่ือให้ศาลสามารถใช้
ดุลพินิจสั่งไม่รับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์	หากศาลพิจารณา
เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่สุจริต	และมาตรา	165/2	 เพื่อให้
จ�าเลยสามารถน�าพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
 
	 กรณีรายงานว่ารัฐบาลยังไม่ได้ด�าเนินการปรับปรุงกรณี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	แม้ว่าการลาออกของ 
สองนักสิทธิมนุษยชนจะส่งผลให้คณะกรรมการมีองค์ประชุม
ไม่ครบตามกฎหมายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	ซึ่งช้ีแจงว่าปัญหา
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว	 โดยเมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	
2562	 ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ได้ร่วมกันแต่งตั้งผู ้ท�าหน้าที่เป็นกรรมการชั่วคราวจ�านวน	
4	คน	ท�าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถ
เปิดประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต ่อไปได้	 กรณีที่รายงานว่า
เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 (GANHRI)	 ประเมินสถานะของ	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิอยู่ในระดับต�า่กว่ามาตรฐาน	เนื่องจาก
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการและการขาดความเป็นอสิระ
ทางการเมือง	 ได้ชี้แจงว่าเหตุผลที่	 GANHRI	ลดสถานะของ	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิในปี	2558	มิได้มีเหตุผล 
เรื่องการขาดความเป ็นอิสระทางการเมือง	 นอกจากนี้	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิชุดปัจจุบันได้ด�าเนินการ 
เพ่ือให้มกีารแก้ไขกฎหมาย	ท�าให้บทบัญญตัขิองพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	ในส่วนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและ 
ความคุ้มกันในการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	 สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ	GANHRI	 กรณีที่
รายงานระบุว่า	ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัย	 
พ.ศ.	2494	(ค.ศ.	1951)	หรือพธิสีารผู้ล้ีภัย	พ.ศ.	2510	(ค.ศ.	1967)	 
ทางการไทยยังคงปฏิบัติต่อผู้แสวงหาที่พักพิง	รวมถึงผู้ท่ีได้รับ 
การยอมรับว ่าเป ็นผู ้ลี้ภัยจากข ้าหลวงใหญ่ผู ้ลี้ภัยแห ่ง
สหประชาชาติ	 (UNHCR)	 เสมือนผู้อพยพที่ผิดกฎหมายซึ่ง
สามารถจับกุมและให้ออกนอกประเทศได้	และทางการไทย
ปฏิเสธที่จะให้	UNHCR	ด�าเนินการก�าหนดสถานะผู้ลี้ภัยให้แก่ 
ชาวลาวม้ง	 กลุ ่มชาติพันธุ ์โรฮีนจาและชาวอุยกูร ์	 รวมทั้ง	 
คนกลุ่มอ่ืน	ๆ	 จากเมียนมาและเกาหลีเหนือซึ่งถูกกักตัวใน
สถานกักกันผู้ลี้ภัยอย่างไม่มีก�าหนด	ได้ชี้แจงว่าในป	ี2562	ไม่มี
การส่งผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ล้ีภัย 
จาก	UNHCR	ออกนอกประเทศผ่านช่องทางที่เป็นทางการ	 
ส่วนการก�าหนดสถานะผู้ลี้ภัยนั้นเป็นหน้าที่เบื้องต้นของรัฐ	
UNHCR	อาจเข้าไปด�าเนินการได้ในกรณีที่รัฐไม่ได้เป็นภาคี
อนุสัญญาผู้ลี้ภัยและ/หรือไม่มีกระบวนการคุ้มครองผู้แสวงหา
ที่พักพิงที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

3.4.4	ค�าชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ที่	 
3/2563	ลงวันที่	 2	มิถุนายน	2563	กรณีรายงาน	 เรื่อง	 
“มีคนจับตาดูอยู่จริง	ๆ :	ข้อจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงออก
ออนไลน์ในประเทศไทย”	ของแอมเนสตี	้อนิเตอร์เนช่ันแนล	
คือกรณีรายงานระบุว่าพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	 2548	 ซ่ึงประกาศใช้ครั้งแรก 
ในปี	 2548	และประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี	 26	 มีนาคม	2563	 
เพือ่ตอบสนองต่อการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)	 ให้อ�านาจหน่วยงานของรัฐจ�ากัดเสรีภาพในการ
แสดงออกและสิทธิมนุษยชนอ่ืน	หากผู้ใดละเมิดข้อก�าหนด 
ทีค่ลมุเครอืของกฎหมาย	ซึง่ชีแ้จงว่าพระราชก�าหนดการบรหิาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	มีผลใช้บังคับตั้งแต ่
วันที่	 17	กรกฎาคม	2548	ส่วนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั่วราชอาณาจักรมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 26	มีนาคม	2563	
มาตรการจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงออกตามข้อก�าหนดออก
ตามมาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.2548	(ฉบบัที	่1)	เป็นการห้ามเสนอข่าว
เกีย่วกบัสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
ท่ีไม่เป็นความจริงหรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่อาจ 
ท�าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเข้าใจผิด	ซึ่งไปตาม 
แนวปฏิบัติขององค ์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการสื่อสาร 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)

3.4.5	ค�าช้ีแจงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ที	่4/2563	ลงวนัที	่1	กนัยายน	2563	กรณกีารรายงานด้าน
สทิธมินุษยชนประจ�าปี	2562	ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ได้ชี้แจง	6	ประเด็น	ดังนี	้
	 กรณีรายงานจ�านวนมากระบุว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่
ของรฐัสงัหารตามอ�าเภอใจหรอืผดิกฎหมาย	ส�านกัการสอบสวน
และนิติการ	กระทรวงมหาดไทย	 รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
ความมัน่คง	ซึง่ได้แก่	ต�ารวจ	ทหาร	และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานอืน่	ๆ 	 
ได้สังหารผู้ต้องสงสัย	39	ราย	ขณะด�าเนินการจับกุมระหว่าง 
วันที่	1	ตุลาคม	2561	ถึง	25	กันยายน	2562	อันเป็นจ�านวน 
ทีเ่พิม่ขึน้จากปี	2561	ถงึ	3	เท่า	ทางการระบวุ่า	จ�านวนทีเ่พ่ิมขึน้ 
มีสาเหตุมาจากการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที ่
ด้านความมั่นคงกับผู้ค้ายาติดอาวุธทางตอนเหนือของประเทศ	
ซึ่งมักจะอยู่ตามแนวชายแดนพม่าได้ชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่า 
มีการสังหารตามอ�าเภอใจหรือผิดกฎหมาย	39	ราย	ในป	ี2562	 
นั้น	 เป ็นการอ้างสถิติโดยไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะ 
น�าไปสู่ข้อสรุป	 กรณีรายงานระบุว่า	 รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า	 
“การทรมาน	ทารุณกรรม	หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย 
หรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ามิได้”	อย่างไรก็ดี	พระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ให้ความ
คุ ้มครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคงให้ไม่ต้องถูกด�าเนินคด ี
ตามกฎหมายจากการกระท�าในระหว่างปฏบิตัติามหน้าทีน่บัจนถงึ 
เดอืนกนัยายน	คณะรฐัมนตรไีด้ขยายเวลาการบงัคบัใช้พระราช 
ก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 2548	ทั้งนี	้ 
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ม	ี4	อ�าเภอทีไ่ด้รบัการยกเว้นจากพระราชก�าหนดดงักล่าว	ได้แก่	
อ�าเภอสุไหงโก-ลก	และอ�าเภอสุคิริน	จังหวัดนราธิวาส	อ�าเภอ
เบตง	จงัหวัดยะลา	และอ�าเภอแม่ลาน	จงัหวดัปัตตาน	ีได้ชีแ้จงว่า
ประเด็นการให้ความคุม้ครองการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าทีฝ่่าย
ความมัน่คงพระราชก�าหนดฯ		ให้ความคุม้ครองเจ้าหน้าทีเ่ฉพาะ
กรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต	ส�าหรับพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้น
จากการอยู่ภายใต้พระราชก�าหนดฯ	ปัจจุบันมีพื้นท่ีท่ียกเลิก
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวรวมเป็น	5	อ�าเภอ	โดยมีอ�าเภอ
ศรีสาคร	จังหวัดนราธิวาส	เพิ่มเติมอีก	1	อ�าเภอ	กรณีรายงาน
ระบุว่า	 องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐรายงานว่า	 ในบางครั้ง 
ทางการควบคุมผู้ชาย	ผู้หญิง	และเด็กรวมกันในห้องขังของ
สถานีต�ารวจเพื่อรอค�าสั่งฟ้อง	 โดยเฉพาะในสถานีต�ารวจขนาด
เล็กหรือที่อยู ่ห่างไกล	 ในศูนย์กักกันของส�านักงานตรวจคน 
เข้าเมือง	ทางการควบคุมเยาวชนอายุเกิน	14	ปี	รวมกับผู้ใหญ่	
ได้ช้ีแจงว่าในประเด็นการคุมขังเด็ก	 ได้มีพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั	 
พ.ศ.	2553	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งให้การคุ้มครองเด็กที่กระท�า
ผิดโดยก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ	 เพื่อหลีกเลี่ยงการคุมขังเด็ก
และหันเหเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรม	ส่วนกรณีเด็กเข้า
เมอืงผดิกฎหมาย	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ท�าบนัทกึความเข้าใจ 
เพือ่มใิห้มกีารควบคมุตวัเด็กในห้องกกัโดยจัดให้เดก็และมารดา
อยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวภายใต้การดูแลของกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	กรณรีายงานระบวุ่า	 
ในวันที่	 9	กรกฎาคม	2562	นายกรัฐมนตรีประยุทธ์	 ยกเลิก 
ค�าสัง่	คสช.	76	ฉบับ	ซึง่รวมถึงฉบับทีห้่ามการวพิากษ์วจิารณ์ด้วย	 
“ประทุษร้าย”	และ	“ข้อมูลบิดเบือน”	 เพื่อหวังจะ	“ท�าลาย
ความน่าเชื่อถือ”	ของ	คสช.	หรือกองทัพ	โดยเด็ดขาด	สื่อยังคง
มีข้อจ�ากัดเนื่องจากค�าสั่งที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหารมีอ�านาจ
ในการห้ามการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ใด	ๆ	ที่อาจน�าไปสู่	“ความต่ืน
ตระหนกแก่ประชาชน”	หรือ	“มีข้อมูลบิดเบือนท่ีมีแนวโน้มท่ี
จะสร้างความเข้าใจผดิให้กับประชาชน”	ซึง่อาจเป็นภยัต่อความ
มั่นคง	และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปิดสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลทหาร	
ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่มีประกาศหรือค�าส่ัง	 คสช.	
ที่ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ทหารห้ามการเผยแพร่ข้อมูลหรือปิดสื่อ
ที่วิจารณ์รัฐบาลตามที่กล่าวอ้างในรายงานดังกล่าว	เนื่องจาก
ประกาศหรือค�าสั่ง	คสช.	ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้ถูกยกเลิกแล้ว		

	 กรณีรายงานระบุว่า	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติเป็นคณะกรรมการอิสระที่มีภารกิจในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนและจัดท�ารายงานประจ�าปี	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิได้รับค�าร้อง	707	เรื่อง	นับตั้งแต่เดือน 
มกราคม-ธันวาคม	 จ�านวน	 446	 เรื่องนี้ 	 มี 	 52	 เรื่องที ่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้สืบสวนสอบสวน 
เพ่ิมเติม	 และ	22	 เร่ืองเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาการกระท�า 
มิชอบโดยต�ารวจ	 กลุ ่มสิทธิมนุษยชนยังคงวิพากษ์วิจารณ์	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 กรณีไม่ยื่นฟ้องร้อง 
ผู้กระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตนเองหรือในนามของ
ผู้ร้องเรียน	 เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	มีกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	2	คน	ลาออก	 โดยมีรายงานว่าสาเหตุมาจากความ 
ไม่พอใจวิธีการด�าเนินงานภายใน	ซึ่งขัดขวางไม่ให้กรรมการ
รบัค�าร้องโดยตรงจากสาธารณชน	และลดิรอนการมส่ีวนร่วมกบั 
ภาคประชาสังคมของกรรมการ	 เน่ืองจากมีกรรมการ	2	คน	 
ลาออกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ก่อนหน้าน้ี	 
การลาออกของกรรมการทั้งสองคนนี้ท�าให้จ�านวนกรรมการ 
ลดลงเหลือ	3	คน	จากปกติ	7	คน	ในเดือนพฤศจิกายน	2562	
ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดใช้อ�านาจ
หน้าทีใ่นการแต่งตัง้กรรมการ	4	คน	เป็นการชัว่คราว	ท�าให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิมีกรรมการเต็มจ�านวน	7	คน
อกีครัง้	กรรมการผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ปฏิบตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่ง
รกัษาการเช่นเดยีวกบักรรมการ	3	คน	ทีด่�ารงต�าแหน่งอยูก่่อนแล้ว	 
จนกว่ารัฐบาลจะเลือกกรรมการถาวรขึ้นมาด�ารงต�าแหน่ง	 
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวควรเกิดขึ้นในปี	 2560	 
ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 ซึ่งได้ชี้แจง	 
4	ประเด็น	 ได้แก่	 1)	กรณีข้อมูลเกี่ยวกับสถิติเรื่องร้องเรียน 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ ได ้รับในเดือน 
มกราคม-ธันวาคม	 2562	นั้นมีความคลาดเคลื่อน	 ในช่วง 
ดังกล่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่อง 
ร้องเรียน	จ�านวน	508	 เรื่อง	ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้ตรวจสอบเบื้องต้นและพิจารณารายละเอียด 
เรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง	และรับไว้ตรวจสอบในเชิงลึก	จ�านวน	 
69	เรือ่ง		2)	กรณคีณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิม่ยืน่ฟ้อง 
ผูก้ระท�าละเมิดสทิธิมนษุยชนนัน้	รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย	พทุธศกัราช	2560	และพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
ไม ่ได ้ให ้อ�านาจนี้ ไว ้ 	 3)	 กรณีอ ้างว ่าสาเหตุการลาออก 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 2	คน	 เนื่องจาก 
ความไม่พอใจวิธีด�าเนินการภายในที่ขัดขวางไม่ให้กรรมการรับ 
ค�าร้องนัน้	ระเบียบคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตว่ิาด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมิดสทิธมินษุยชน	
พ.ศ.	2561	ข้อ	13	(2)	ก�าหนดให้การยื่นเรื่องร้องเรียนสามารถ
ยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่งได้	 การขัดขวางไม่ให้กรรมการ 
รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจึงไม่สามารถกระท�าได้	ส่วนท�างาน
กับภาคประชาสังคม	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ได้มีการด�าเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	33	วรรคสอง	และ	 
4)	 กรณีแต ่งตั้งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน ้าที่ชั่วคราวและ
กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
ชุดใหม่ควรเกิดขึ้นในปี	2560	นั้น	กรณีการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเป็นไปตามกระบวนการที่ก�าหนด
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สทิธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	60	วรรคสาม	ประกอบ
มาตรา	 22	 ส่วนการสรรหา	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตนิัน้	ได้เริม่ด�าเนนิการภายหลงัพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผล
ใช้บังคับ	เช่น	ออกระเบียบจดแจ้ง	การรับจดแจ้งองค์กรเอกชน
ด้านสทิธิมนษุยชนและสภาวชิาชพี	ด�าเนนิการจดแจ้ง	จดัประชุม
ผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพที่จดแจ้งเพื่อเลือกผู้แทน
เป็นกรรมการสรรหา	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 คณะกรรมการสรรหาได้
เริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่วันที	่17	พฤษภาคม	2561	จนถึง
ปัจจุบัน
 
	 กรณีที่รายงานว่า	องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐยืนยันว่า	
การข่มขนืเป็นปัญหาร้ายแรง	และเห็นชอบต่อการแก้ไขเพ่ิมเตมิ
ประมวลกฎหมายอาญาในเดอืนพฤษภาคม	ซึง่ยกเลกิมาตรการ
ตามกฎหมายเดิมที่ผ่อนผันให้ผู้กระท�าผิดในคดีใช้ก�าลังท�าร้าย
ทางเพศที่อายุต�่ากว่า	18	ปีสามารถหลีกเลี่ยงการด�าเนินคดี
ได้ด้วยการเลือกที่จะแต่งงานกับผู้เสียหาย	การแก้ไขเพิ่มเติม 
ดังกล่าวก�าหนดให้ผู้กระท�าผิดที่เป็นเยาวชนสามารถหลีกเล่ียง
การด�าเนนิคดไีด้ภายหลงัส�าเรจ็โครงการบ�าบัดแก้ไขฟ้ืนฟทูีศ่าล
เยาวชนและครอบครัวก�าหนดให้เข้าร่วมเท่านั้น	อย่างไรก็ตาม	
องค์กรพัฒนาเอกชนแสดงความกังวลว่า	 การแก้ไขเพิ่มเติม 
ในครั้งนี้ได้ท�าให้ค�านิยามของการข่มขืนแคบลง	 โดยระบุว่า 

การข่มขนืคอืการใช้อวยัวะเพศชายล่วงล�า้ผูอ้ืน่ทางกาย	ส่งผลให้ 
ผู้เสียหายท่ีถูกล่วงละเมิดโดยการใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุต่าง	ๆ	 
ไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย	 ได้ชี้แจงว่า	 กรณีรายงาน 
กล่าวอ้างว่าผู้กระท�าผิดในคดีใช้ก�าลังท�าร้ายทางเพศผู้มีอายุ 
ต�า่กว่า	18	ปี	สามารถหลกีเลีย่งการด�าเนนิคดหีากประสบความ 
ส�าเรจ็ในการเข้าร่วมโครงการบ�าบดัฟ้ืนฟนูัน้	ประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	277	 ท่ีแก้ไขเม่ือเดือนพฤษภาคม	2562	มิได้
ยกเว้นโทษการข่มขืนเด็ก	แต่ในกรณีที่เด็กมีเพศสัมพันธ์กัน 
โดยสมัครใจ	กฎหมายให้ศาลมีอ�านาจพจิารณาให้มกีารคุม้ครอง
สวัสดิภาพเด็ก	ทั้งเด็กผู้กระท�าและเด็กผู้ถูกกระท�า	กรณีการ
แก้ไขนิยามการข่มขืนให้แคบลงโดยไม่รวมถึงการล่วงละเมิด 
ที่ใช้อวัยวะหรือวัตถุอื่นนั้นการล่วงละเมิดในลักษณะดังกล่าว
ได้ถูกก�าหนดให้เป็นความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอนาจารตาม
ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	278	วรรคสอง

	 กรณีรายงานระบุว่า	องค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรภาครัฐและ
สหประชาชาติรายงานว่า	บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ถูกเลือกปฏิบัติในหลายภาคส่วน	 รวมทั้งในกระบวนการ 
การเกณฑ์ทหาร	ขณะถูกคุมขัง	และจากนโยบายที่เคร่งครัด
เก่ียวกับเครื่องแบบของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	ซึ่งก�าหนด 
ให้นักเรียนนักศึกษาต้องสวมเคร่ืองแบบท่ีตรงกับเพศก�าเนิด	
ผู ้ที่ ไม ่ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย	 อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เอกสารแสดงการจบการ 
ศึกษา	ถูกลดเกรด	หรือทั้งสองอย่าง	ได้ชี้แจงว่า	คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ ได้มีข้อเสนอแนะไปยังสถานศึกษาและ
หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหรอืระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายในการเข้าเรียน	สอบ	ฝึกปฏิบัติ
งาน	และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	2558	
ซึ่งได้มีมหาวิทยาลัยจ�านวนหน่ึงยอมรับและด�าเนินการตามข้อ
เสนอแนะดงักล่าวแล้ว	กรณรีายงานระบวุ่า	การคกุคามทางเพศ 
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 
ค�าจ�ากดัความตามกฎหมายของค�าว่าการคกุคามทางเพศมีความ
คลุมเครือและท�าให้การด�าเนินคดีประเภทน้ีเป็นเรื่องล�าบาก	 
ซึง่ท�าให้การบงัคบัใช้กฎหมายดังกล่าวไม่มปีระสทิธิผล	ได้ชีแ้จง
ว่าประเด็นความคลุมเครือของค�าจ�ากัดความของการคุกคาม
ทางเพศน้ัน	เม่ือเดือนกุมภาพันธ์	2558	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	397	ก�าหนดโทษส�าหรับการ 
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กลยุทธ์ที่	1	 ให้มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

กลยุทธ์ที่	2	 พัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่	3	 ค้นหาสนับสนุนส่งเสริมและเชิดชูบุคคลหรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Idol)	

กลยุทธ์ที่	4	 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน	

กลยุทธ์ที่	5	 ติดตาม	วิเคราะห์	ให้ข้อเสนอแนะ	และเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ	หรือกิจกรรม 
	 ทีเ่ก่ียวข้องกับการส่งเสรมิสทิธิมนษุยชนของหน่วยงานต่าง	ๆ	และจดัท�าแผนความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง	ๆ	

กลยุทธ์ที่	6	 ขยายประเด็นสิทธิมนุษยชนจากวาระโลกเพื่อสร้างความรับรู้และผลักดันให้เกิดการด�าเนินการให้สอดคล้อง 
	 ตามวาระโลก

กลยุทธ์ที่	7				 จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	
	 (Human	Rights	Education	&	Learning	Hub)

กลยุทธ์ที่	8	 			 สร้างดัชน	ีThailand	Human	Rights	Index:	Thailand	HRI	ในรัฐกิจ	ธุรกิจ	ประชากิจ

กระท�าที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ	ซึ่งได้แก่การกระท�าด้วยประการใด	ๆ	ต่อผู้อ่ืนอันเป็นการรังแก	ข่มเหง	คุกคาม	หรือ
กระท�าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร�าคาญ	ครอบคลุมถึงการกระท�าในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก�านัลหรือเป็นการ
กระท�าอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ	และกระท�าโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระท�ามีอ�านาจเหนือผู้ถูกกระท�าอันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา	เป็นต้น	

3.5	 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	 (5)	 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	มีหน้าที่และอ�านาจในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ประกอบ
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	2560	มาตรา	26	 (5)	 บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ�านาจในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม	และมาตรา	27	บัญญัติให	้ 
(2)	บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก	 เยาวชน	และประชาชนท่ัวไปตระหนักถึง 
สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน	และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม	
ประเพณี	 วิถีชีวิตและศาสนา	และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�าแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560-2565	เพือ่ส่งเสรมิความรู้	ความเข้าใจ	และสร้างความตระหนกัในเรือ่งสทิธมินษุยชน	 
ซึ่งประกอบด้วย	8	กลยุทธ	์ดังต่อไปนี้	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	 ภายใต้แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	2560-2565	ดังนี้

3.5.1	การจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญกับงานสิทธิมนุษยชนศึกษาจึงได้ร่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิด้าน 
สิทธิมนุษยชนศึกษา	ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
ศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	 เพื่อส่งเสริมให้กลุ ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 มีความรู ้	 ความเข้าใจ	 และตระหนักถึง 
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนโดยค�านึงถึงบริบทและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม	 เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ 
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างเป็นระบบ	ประกอบด้วย	ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	(Knowledge	หรือ	K)	ทักษะด้านสิทธิมนุษยชน	 
(Skill	หรือ	S)	และทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชน	(Attitude	หรือ	A)	ที่จะช่วยส่งเสริมให้ครอบคลุมแก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนใน 
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สังคม	 และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพ 
สทิธมินษุยชนอนัจะน�ามาซึง่ความผาสกุของสงัคมและประเทศ
ชาติ	ทั้งน้ี	 ได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	จ�านวน	4	หลักสูตร	ดังนี้

หลักสูตรที	่1	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับนักบริหาร
ระดับสูง	 เพื่อให้นักบริหารระดับสูงน�าความรู ้ไปขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์	ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร	 และผู้มีส่วนได้เสีย 
ในสังคม
 

	 ในป ี งบประมาณ	 พ.ศ . 	 2563	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษา 
จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 (สพฐ.)	
กระทรวงศึกษาธิการ	พัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
พืน้ฐาน	โดยร่วมกนัจดัท�า	“คูม่อืการจดัการเรยีนรูสิ้ทธมินษุยชน 
ศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
หลักสูตรการเรียน	 การสอน	 ตลอดจนการฝึกอบรมด้าน 
สทิธิมนุษยชนการศกึษา	การส�ารวจ	การวจิยั	และการประเมนิผล	 
และการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา	การส่งเสริมและ
เสริมสร้างเครือข่ายสิทธิมนุษยชนศึกษา	การส่งเสริมและ 
เสรมิสร้างกจิกรรมเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนศกึษาและด�าเนนิการ 
ส่งเสริมการศึกษา	และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ศึกษาเพื่อส ่ง เสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนให ้ความรู 	้ 
ความเข้าใจและสร้างเสรมิทกุภาคส่วนของสงัคมให้ตระหนกัถงึ 
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ	คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข ้อเสนอแนะแนวทางในการ

หลักสูตรที่	2	 หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 ส�าหรับ
ภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เห็นประโยชน์	ตระหนักถึง
ความส�าคัญ	 และเป็นต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจที่เคารพ 
สิทธิมนุษยชน
หลักสูตรที่	3 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน 
ในกระบวนการยุติธรรม	ส�าหรับผู้พิพากษา	พนักงานอัยการ	 
เจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมายทัง้	ทหาร	ต�ารวจ	และฝ่ายปกครอง

หลักสูตรที่	4 หลกัสตูรสทิธิมนษุยชนศกึษาพืน้ฐาน	ส�าหรบั
ฝึกอบรมบคุลากรภาครฐั	นสิติ	นกัศกึษา	รวมถงึประชาชนทัว่ไป
 

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 เรื่อง	 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	และคู่มือการจัดการเรียนรู ้
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 5	ช่วงชั้น	
ได้แก่	 ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 ไปยังคณะรัฐมนตรี	 เมื่อ
วันที่	10	มกราคม	2564	อันเป็นการด�าเนินการตามหน้าที่และ
อ�านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	 (3)	 (5)	และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(3)	(5)	ประกอบกับมาตรา	27	
(1)	(2)	และมาตรา	33
	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2563	เรื่อง	
เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 (หลักสูตร 
สทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรบักลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย	และ 
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน)
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	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า	คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 
เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2563	เห็นชอบในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	เร่ือง	หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย	และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังนี้

	 1)	 เห็นชอบในหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน�าแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	(หลักสูตร
สทิธิมนุษยชนศึกษาส�าหรบักลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลาย	และคูมื่อการจดัการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน)	 
ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยต่อไป	 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม	และสอดคล้องกับหน้าที่และอ�านาจต่อไป

	 2)	 เหน็ชอบให้ส่งความเห็น	ข้อเสนอแนะ	และข้อสงัเกตของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	กระทรวง
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวง
วัฒนธรรม	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงาน	ก.พ.	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	และ
สถาบันพระปกเกล้า	ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
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	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้จัดสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	“การเผยแพร่และการขับเคลื่อน 
สิทธิมนุษยชนศึกษา	 (Human	 Rights	 Education)	 
ในสังคมไทย”	เมื่อวันที	่13	มกราคม	2563	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	 
บายเซ็นทารา	 ศูนย ์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์	
กรงุเทพมหานคร	มผู้ีเข้าร่วมงานประกอบด้วย	นายวษิณ	ุเครอืงาม	 
รองนายกรัฐมนตรี	 ซ่ึงได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ให้เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วย	ดร.คุณหญิงกัลยา	โสภณพนิช	
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	ทูต	ผู้แทนทตู	และผูแ้ทน
หน่วยงานจากต่างประเทศ	เครือข่ายพนัธมติรด้านสทิธมินษุยชน
ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	ตลอดจนบุคลากรทาง 
การศกึษาทีเ่กีย่วข้อง	รวมประมาณ	300	คน	โดยมีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่และส่งมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ
กลุ ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	 และคู ่มือการจัดการเรียนรู ้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อส่งเสริม 
ความร่วมมอืในการสร้างเสริมสทิธมินุษยชนศกึษาในทกุภาคส่วน 
ของสังคมอย่างเป็นระบบ	ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	กระบวนการ
ยุติธรรม	ภาคธุรกิจภาคการศึกษา	ตลอดจนส่ือมวลชนและ
ภาคประชาสังคม	 โดยค�านึงถึงการผนึกก�าลังอย่างมีส่วนร่วม	 
และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	การฝึกอบรม 
ทีส่อดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชนและบรบิทของแต่ละภาคส่วน 
อันจะน�าไปสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิ 
ของผูอ้ืน่	และฝังรากกลายเป็นวัฒนธรรมการเคารพสทิธมินษุยชน 
ที่จะท�าให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดผลส�าเร็จ 
เป็นรูปธรรม	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศกึษา	ส�าหรบักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	จ�านวน	2	หลกัสตูร	ดงันี้ 

	 1)	 หลกัสตูรเสรมิสร้างความตระหนกัด้านสทิธมินุษยชน 
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 (Human	Rights	Executive	
Program:	HREP)
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการฝึก
อบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ ่มเป้าหมายที่เป็น 
นักบริหารระดับสูง	 ซึ่งถือเป็นกลุ ่มเป้าหมายที่มีบทบาท
ส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กร 
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
แก่บคุคลในองค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในสงัคม	กลุม่เป้าหมาย	 
ประกอบด้วย	 ผู ้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
ภาคประชาสงัคม	สถาบนัการศกึษา	และสือ่มวลชน	จ�านวน	70	คน	 
โดยผู ้ เข ้ารับการฝ ึกอบรมได ้รับความรู ้พื้นฐานหลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชน	 แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน	 (Human	
Rights-Based	Approach)	ตลอดจนการวเิคราะห์สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนและการน�าไปประยุกต์ใช ้	 ความรู ้ในเร่ือง
สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ	 แนวทางในการส ่งเสริมให  ้
ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาต	ิ
เรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจ	 หลักการของกระบวนการ
ยุติธรรม	 แนวคิดและวิธีการสันติวิธี 	 และประชาเสวนา
เพื่อเป ็นเครื่องมือในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา	
การเยียวยา	 เพื่อคุ ้มครองและขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน	 
ตลอดจน	 ความรู ้ด ้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน	 พันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 และกฎหมายภายใน	
ประ เทศที่ เ ก่ี ยวข ้ องกับสิทธิ มนุษยชน	 ความรู ้ กล ไก 
สิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติ	 สนธิสัญญา	 (The	Treaty- 
Based	Bodies)	และกลไกที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาต	ิ
(Charter-Based	Bodies)	รวมถงึกลไกการทบทวนสถานการณ์
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สิทธิมนุษยชนของประเทศ	 (Universal	Periodic	Review:	 
UPR)	กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ	และคณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิองประเทศไทย	โดยมกีจิกรรม 
ฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและ 
องค์กร	 การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและก�าหนด
แนวทางการขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร 
ร่วมกัน	และมกิีจกรรมศกึษาดงูานด้านสทิธมินษุยชนกับองค์กร 
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรชุมชนภายในประเทศ	 เพื่อเสริม
สร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์	 โดยมีกิจกรรมให้ผู ้เข้ารับ
การอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนท่ีจริง	และจัดท�า
เอกสารวิชาการเชิงนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และ 
เกิดความตระหนักถึงการน�าความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนจาก
การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท�างานเพื่อร่วมสร้างสังคม 
ให้เคารพสิทธิมนุษยชน

	 2)	หลักสูตร	 เรื่อง	“ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	ส�าหรับ
ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย”
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมมือกับ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
(ก.ล.ต.)	จัดท�าหลักสูตร	“ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	ส�าหรับภาค
ธุรกิจในตลาดทุน”	ให้แก่ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย	ซึ่งเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
ระยะที	่1	(พ.ศ.	2562-2565)	หรือ	National	Action	Plan	on	
Business	and	Human	Rights:	NAP	โดยใช้หลักการชี้แนะ 
ว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนของสหประชาชาต	ิ(UN	Guiding	
Principles	on	Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	 
เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถผนวกเรื่องสิทธิมนุษยชน
เข้ากับการด�าเนินธุรกิจ	และจัดท�ารายงานในแบบ	56-1	One	
Report	 ได้ภายในปี	พ.ศ.	 2565	และได้จัดอบรมหลักสูตร 
ดังกล่าว	ระหว่างวันที่	 7-8	พฤศจิกายน	2562	 ให้กับบริษัท 
จดทะเบียน	 และบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์หรือผู ้ประกอบ
ธุรกิจที่อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ	 ก.ล.ต.	 เพื่อส่งเสริม 
ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 และผู ้ประกอบ
ธุรกิจในตลาดทุน	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการเคารพ
สิทธิมนุษยชน	 โดยน�าหลักการชี้แนะของสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 (UNGPs)	 ไปปรับใช้ตามความ
เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ	และน�ากระบวนการในการตรวจสอบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 (Human	 Rights	 Due	 
Diligence:	HRDD)	 ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
องค์กรได้เพื่อให้ธุรกิจในตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน	 
ซึง่ความร่วมมือในการจดัอบรมหลกัสตูรธรุกจิกับสทิธมินษุยชน	
ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย	คร้ังน้ีเป็นหมุดหมายส�าคัญ
ของการประกอบธรุกจิทีค่�านงึถงึสทิธมินษุยชนของประเทศไทย
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

3.5.2	การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร ้าง 
แหล่งเรียนรู้
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมมือกับ
บุคลากรทางการศึกษาจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน	(สพฐ.)	จดัท�า	“คูม่อืการจดัการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชน 
ศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”	 เพื่อมุ่งหวังให้ครูผู้สอน
ในโรงเรียนทั่วประเทศ	ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน	 ให้เกิด
ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น�าความรู้ไปสู่การสร้าง
เสริมสมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม	และมุ่งเน้น
ให้ครูผู้สอนท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแล	(Coach)	และสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน	ซึ่งสอดคล้องกับการ
ท�าหน้าที่เป็น	“วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	
(Human	Rights	Education	Facilitators)”	เพื่ออ�านวยความ
สะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
อย่างจรงิจงั	และเกดิการเรยีนรูแ้ละการคดิอย่างเป็นระบบมาก
พอที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได	้

	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้มีการขับเคล่ือนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศกึษาอย่างมีประสทิธภิาพ	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ	 
(Training	of	Trainers)	ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 เพ่ือการน�า
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	จ�านวน	5	แห่ง	 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	 
287	คน	โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู	้ความเข้าใจ	และ
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพื้นที่	 
การขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	การสร้างพ้ืนที่แลก
เปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการเกีย่วกบัประเดน็สทิธมินษุยชน	รวมถงึ 
การสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นเครือข่าย 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเรียนรู ้	 และการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาใน
ระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศ	ส�าหรบัประเดน็สทิธมินษุยชน 
ส�าคัญที่ครูและอาจารย์ส่วนใหญ่พบในโรงเรียนและเล็งเห็น
ว่าควรเร่งด�าเนินการให้ความรู้เพ่ือให้เกิดการป้องกันแก้ไขใน	 
3	ประเด็น	ได้แก	่
	 (1)		การกลั่นแกล้ง	
	 (2)		การใช้ความรุนแรงทั้งในโรงเรียนและครอบครัว	
	 (3)		การคุกคามทางเพศ	

	 โดยมีข้อเสนอแนะท่ีบุคลากรด้านการศึกษาเห็นว่า 
เป็นแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน
อย่างยั่งยืน	ดังนี้
	 (1)	 	 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 บุคลากรด้าน 
การศึกษาทั้งระดับนโยบายของกระทรวง	ศึกษาธิการ	ผู้บริหาร	
คร	ูรวมถึงผู้ปกครอง	และกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญ	คือ	นักเรียน

	 (2)	 	 การผลักดันให ้บรรจุคู ่มือการจัดการเรียนรู  ้
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในหลักสูตร
แกนกลาง	

	 (3)	 	การประกวดการออกแบบโครงงานสิทธิมนุษยชน	
การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครูและอาจารย์ที่ด�าเนินการได้
อย่างดีเยี่ยม	ดีเด่น	ดีมาก	

	 (4)	 	การสร้างสถานศึกษาน�าร่องเพื่อเป็นโมเดลในการ
ขับเคล่ือนโรงเรียนต้นแบบสิทธิมนุษยชน	การสร้างเครือข่าย
และศึกษาดูงาน	ควบคู่ไปกับกระบวนการ	PLC	(Professional	
Learning	Community)
 
	 (5)		การผลิตเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ทีห่ลากหลายและทนัสมยั	และมกีารอบรมแนวทางการผลติสือ่
สิทธิมนุษยชนเพื่อให้บุคลากรด้านการศึกษาสามารถน�าไปปรับ
ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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3.5.3	การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ในหัวข้อ	“สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)”
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�าโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	(Youth	
Standing	Up	 for	Human	Rights)	ซึ่งเป็นการด�าเนินโครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 
มีความต่อเนื่องกับการจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 และคู่มือการจัดการเรียน
รู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	5	ช่วงชั้น	 ให้แก่เด็กและเยาวชน	ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย	ประกอบกบัโอกาสการครบรอบ	30	ปี	ของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	องค์การสหประชาชาต	ิคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตจิงึได้จดัท�าโครงการเยาวชนคนรุน่ใหม่ใส่ใจและยนืเคยีงข้างสทิธมินษุยชนขึน้เพือ่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู	้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง	และเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน	สามารถสร้างเครือข่ายไปยังเพื่อน	ครู	อาจารย	์ผู้ปกครอง	หรือผู้น�าชุมชนที่ใกล้เคียงได้	
รวมท้ังสามารถน�าองค์ความรูท่ี้ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ�าวนัของตนเองได้อย่างมีความสขุ	โดยค�านงึถงึบริบทของสงัคมไทยและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งจะช่วยให้สงัคมรู้จักเคารพสิทธ	ิหน้าที่	ด�ารงชีวิตอยู ่
ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร	ลดข้อพิพาท	และข้อขัดแย้งต่าง	ๆ	ส่งผลต่อสังคมที่มีความปลอดภัยและสงบสุข	ดังนั้น	โครงการเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	 จึงถือเป็นกิจกรรมส�าคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้เยาวชนได้ใช้พลังบวกและความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน	
	 กลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย	เยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	การด�าเนิน
กิจกรรมของโครงการที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	การอบรมให้ความรู้หลักสูตรสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน	และการประกวดนวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	โดยด�าเนินกิจกรรมผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่าง	ๆ	ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	ผู้ชนะเลิศรางวัลที่	1	ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาได้รับโล่รางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา	 
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล	จ�านวน	100,000	บาท	ดังนี้

	 (1)	ระดบัมธัยมศกึษา	ได้แก่	โรงเรยีนศรยีาภยั	จงัหวดัชมุพร	ผลงานภาพยนตร์สัน้	เรือ่ง	“กระสนุฝังใจ...	(The	Imprint)”	 
สะท้อนปรากฏการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในสงัคมไทย	โดยเนือ้หาส่งเสรมิ
ให้ผู้ชมตระหนักในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	ทั้งของตนเองและผู้อื่น	และให้ทุกคนในสังคมระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน	์
ไม่ใช้เพื่อท�าร้ายหรือท�าลายผู้อื่น	โดยไม่ได้พิจารณาถึงข้อมูลอันแท้จริงและตัดสินผู้อื่นด้วยการใช้ถ้อยค�าต่าง	ๆ
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	 (2)	ระดบัอดุมศกึษา	ได้แก่	วิทยาลยันาฏศลิป์กาฬสนิธุ	์จงัหวดักาฬสนิธุ	์ผลงาน	“สทิธมินษุยชนล�าเพลนิ”	ศลิปะการแสดง 
นาฏศลิป์พืน้บ้านอสีานในท�านองกลอนล�าประเภทล�าเพลนิ	โดยประพนัธ์เนือ้ร้องเกีย่วกบัสิทธมินษุยชนและให้ความรูเ้รือ่งการดแูล
และป้องกนัตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ถ่ายทอดผ่านภาษาถ่ิน	และมกีาร
ฟ้อนร�าสอดแทรกภาษามือในบางช่วง	เพื่อสื่อความหมายกับผู้ที่ไม่ได้ยินเสียง

3.5.4	กระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Idol)
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตใิห้ความส�าคญักบัการค้นหาสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และเชดิชใูห้มบีคุคลหรอืองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1)	 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล	10	ธันวาคม	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติได ้ จัดงาน 
วันสิทธิมนุษยชนสากล	ประจ�าปี	2562	ในหัวข้อ	“สังคมไทย 
ยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน”	 เม่ือวันที่	 7	กุมภาพันธ์	2563	 
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์	โดยมพีธีิทูลเกล้าฯ	ถวายรางวลัองค์กรท่ีมีผลงานดเีด่น
ด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	
2562	แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิรา 
เทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา	และ
กราบบังคมทูลให้พระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กรที่มี 
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุม้ครองสทิธิมนษุยชน	 
ประจ�าปี	2562	ดังนี้	
   ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม
	 	 	 พระราชวิสุทธิประชานาถ	(อลงกต	ติกฺขปญฺโญ)
  	 ด้านสิทธิพลเมือง	และสิทธิทางการเมือง
	 	 	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม	
	 	 	 แผนกยุติธรรมและสันต	ิ
  	 ด้านสิทธิเด็ก 
	 	 	 (1)	นางสาววาสนา	เก้านพรัตน์
	 	 	 (2)	ส�านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว	
	 	 	 	 จังหวัดระยอง
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  	 ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความ 
	 	 	 แตกต่างทางเพศ	
	 	 	 มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
  	 ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และ
	 	 	 สถานะบุคคล	
	 	 	 นายวีนัส	สีสุข
  	 ด้านสิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย	
	 	 	 นายแพทย์วิชัย	โชควิวัฒน	

	 นอกจากนั้น	ยังได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน
โต้วาทีสิทธิมนุษยชน	ภาษาอังกฤษ	ระดับ	อุดมศึกษา	ประจ�าปี	 
2562	ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล	คือ	นายชยธร	ทรัพย์ชวโรจน์	 นิสิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ เ ร่ิมจัดงานวัน 
สิทธิมนุษยชนสากลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ป	ี2548	เพื่อรณรงค์
เสริมสร้างแนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน	สร้างความ
ตระหนัก	และกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม	สร้างความสนใจและ
การรับรู้ของประชาชน	โดยมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น	 เพื่อยกย่อง	 เชิดชู
และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้	สร้างขวัญและก�าลังใจ
ให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธิมนุษยชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นท่ีประจกัษ์และมคีวามมุง่มัน่ 
อุทิศตนเองในการท�างานแม้ต้องเผชิญความยากล�าบาก

	 2)	 การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน	ภาษาอังกฤษ	
ระดับอุดมศึกษา
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ร ่วมกับ 
กรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ด�าเนินการจัด
แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ	 ระดับอุดมศึกษา	 
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	และปลูกฝังให้มี
ความตระหนกัและรูค้ณุค่าของการเคารพสทิธมินษุยชน	กระตุน้
ให้เกดิความสนใจเรยีนรูเ้รือ่งสิทธมินษุยชนในสถาบนัการศกึษา	
ตลอดจนพฒันาศกัยภาพเยาวชนให้มทีกัษะด้านการฟัง	การคดิ	
การพดู	การใช้ภาษาและการน�าเสนอโดยผ่านการเรยีนรูจ้ากการ
แข่งขนัโต้วาท	ีส�าหรบัปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลั	
คือ	นายชยธร	ทรัพย์ชวโรจน์	นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.5.5	การสื่ อสารสารธารณะเพื่ อสร ้ างวัฒนธรรม 
สิทธิมนุษยชน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูล	ข่าวสาร	
และความรู ้ความเข้าใจต่อประชาชนผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 ได้แก่	
รายการวิทยุกระจายเสียง	สื่อสิ่งพิมพ	์การแถลงการณ	์การจัด
ท�าวารสาร	ดังนี้
	 1)	 รายการวิท ยุกระจายเสียง  ซึ่ งมีกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ผู้บริหารของส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน 
ร่วมถ่ายทอดความรู้และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
	 -	 รายการ	“ส�านึกของสังคม”	 โดยคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิออกอากาศทางสถานวีทิยแุห่งจฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั	คลืน่ความถี	่101.5	MHz	ทกุวนัศกุร์	เวลา	10.05-
10.30	น.	สัปดาห์ละ	1	ตอน	จ�านวน	26	ตอน
	 -		 รายการ	“คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ”	 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา	 
คลื่นความถี่	 87.5	MHz	ออกอากาศทุกวันพุธ	 เวลา	21.05-
21.30	น.

	 2)		ก า ร ผ ลิ ต ส่ื อ ป ร ะ เ ภทสื่ อ เ อ ก ส า ร แล ะ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
	 -	 จดหมายข่าว	“มุมมองสิทธ์ิ”	 ในรูปแบบเอกสาร	
และ	e-Newsletter	 ผ่านเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตเิป็นประจ�าทกุเดอืน	โดยมกีลุม่เป้าหมาย
ที่หลากหลาย	อาทิ	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบัน 
การศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ปีละ	12	ฉบับ

	 -	 การผลิตสื่อสิ่ งพิมพ ์ เพื่อส ่ง เสริมความรู ้ด ้ าน 
สทิธมินษุยชน	ประเภทหนงัสือ	เรือ่ง	“สทิธขิองเธอ	สทิธขิองฉนั	 
สิทธิของเรา”	 และ	 “คู ่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

	 -	 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและสือ่สิง่พมิพ์และข้อมูล 
การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทางเว็บไซต ์	 
www.nhrc.or.th	และผ่านส่ือออนไลน์	 เช่น	การให้ความรู้ 
ในวันส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน	อาทิ	 วันขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ทางเชื้อชาติสากล	21	มีนาคม	(International	Day	for	the	 
Elimination	of	Racial	Discrimination)	วนัสตรสีากล	8	มีนาคม	 
(International	Women’s	Day)	 วันยุติการเลือกปฏิบัต	ิ 
1	มีนาคม	 (Zero	Discrimination	Day)	วันแรงงานข้ามชาติ
สากล	18	ธันวาคม	 (International	Migrants	Day)	รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	อาทิ	 การถอดบท
เรียนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19):	 
ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงถูกตีตรา/เลือกปฏิบัติอย่างไรบ้าง	การถอด 
บทเรยีนสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19):	 
ใครคือกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับผลกระทบ?	และสิทธิมนุษยชน 
กับเสรีภาพในการชุมนุม	นอกจากนี้	ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมีการเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านรายการวิทยุต่าง	ๆ	
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ล�าดับ

ล�าดับ

ล�าดับ

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

	แถลงการณ์

	แถลงการณ์

	แถลงการณ์

	 3)	 การแถลงการณ์
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ	์จ�านวน	7	ฉบับ	โดยแยกออกเป็น	 
3	ประเด็น	ดังนี้

 3.1)	 ประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 1.	 เรื่อง	ขอประณามการก่อเหตุยิงโจมตีป้อมยามชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	 6	พฤศจิกายน	2562

	 	 ในพื้นที่จังหวัดยะลา	และขอให้ก�าลังใจประชาชน-เจ้าหน้าที่ในพื้นที่	

	 2.	 เรื่อง	ขอประณามการลอบวางระเบิดในพื้นที่สาธารณะ	อ�าเภอสะบ้าย้อย		 25	กุมภาพันธ์	2563

	 	 จังหวัดสงขลา	เป็นเหตุให้ชาวบ้าน	เด็ก	และเยาวชนได้รับบาดเจ็บ	

	 3.	 เรื่อง	ขอประณามการวางระเบิดหน้า	ศอ.บต.	ยะลา	ขณะประชุมเตรียมรับมือ	 18	มีนาคม	2563

	 	 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

	 1.	 เรื่อง	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 10	มีนาคม	2563

	 2.	 เรื่อง	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 23	มีนาคม	2563	

	 	 (ฉบับที	่2)	

	 1.	 เรื่อง	ขอให้ทุกฝ่ายในการชุมนุมยึดหลักสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางสันติวิธี	 20	สิงหาคม	2563

	 	 ในการแก้ไขปัญหา	

	 2.	 เรื่อง	ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม	ในวันที่	19	กันยายน	2563	 17	กันยายน	2563

	 3.2)	 ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา	2019	(COVID	19)

	 3.3)	 ประเด็นสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง	

	 4)	 การจัดท�าวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน		
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�าวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ฉบับแรก	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง	 ๆ	บทความ
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือค�าส่ังใด	ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ง 
เพือ่รบัฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสทิธมินษุยชนจากผูม้คีวามรู	้ความเชีย่วชาญด้านกฎหมายสทิธมินษุยชน	และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมายสทิธมินษุยชนต่อหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	และประชาชน	ซึง่มีเนือ้หาสาระ	ประกอบ
ด้วยบทความวิชาการ	ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่น่าสนใจ	ตลอดจนผลงาน 
การศึกษาวิจัย	และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 5)	 องค์กรเอกชนด้านสทิธมินุษยชน	และสภาวชิาชพี	
จ�าแนกตามประเภท
	 ตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	11	
ประกอบกับมาตรา	61	บัญญัติให้ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�าเนินการรับจดแจ้งองค์กรเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพท่ีประสงค์จะส่งผู ้แทน 
เพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และระเบียบ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตว่ิาด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	
และเงือ่นไขการจดแจ้ง	การรบัจดแจ้ง	และการเลอืกกนัเองของ
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	และสภาวิชาชีพ	พ.ศ.	2561	
ปัจจุบันมีองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	และสภาวิชาชีพ 
ที่ได้รับการจดแจ้งจากส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	จ�านวน	80	องค์กร	จ�าแนกตามประเภท	ดังนี	้
 5.1)	 สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข	 
มีจ�านวน	8	สภาวิชาชีพ	ดังนี้	
	 5.1.1)	 ทันตแพทยสภา	
	 5.1.2)	 แพทยสภา		
	 5.1.3)	 สภากายภาพบ�าบัด	
	 5.1.4)	 สภาการพยาบาล	
	 5.1.5)	 สภาการแพทย์แผนไทย	
	 5.1.6)	 สภาเทคนิคการแพทย	์
	 5.1.7)	 สัตวแพทยสภา		
	 5.1.8)	 สภาเภสัชกรรม

	 5.2)	 สภาวิชาชีพสื่อมวลชน	 ได้รับการจดแจ้ง
จ�านวน	3	องค์กร	ดังนี้
	 5.2.1)	 สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 และส่ือ 
	 	 	 ออนไลน์	ภาคอีสาน
	 5.2.2)	 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
	 5.2.3)	 สมาคมสภาวิชาชีพกิจการเผยแพร่ภาพและ 
	 	 	 การกระจายเสียง	(ประเทศไทย)	

 5.3)	 องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	69	
องค์กร	จ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมายและการด�าเนินกิจกรรม	
จ�านวน	8	ด้าน	ดังนี้	
	 5.3.1)	 ด ้ าน สิท ธิมนุษยชน	 และการช ่ วย เหลื อ 
	 	 	 ทางกฎหมาย

	 5.3.2)	 ด้านสิทธิสตรี	 ความเสมอภาคทางเพศ	และ 
	 	 	 สิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
	 5.3.3)	 ด้านสิทธิเด็ก	และครอบครัว
	 5.3.4)	 องค์กรเอกชนด้านสิทธิคนพิการ
	 5.3.5)	 ด้านการพัฒนา	สถานะบุคคล	สิทธิของ
	 	 	 กลุ่มชาติพันธุ์	สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
	 5.3.6)	 ด้านคณุภาพชวีติ	ด้านสขุภาพและ	การสาธารณสขุ
	 5.3.7)	 ด้านสิทธิแรงงาน
	 5.3.8)	 ด้านอื่น	ๆ

3.5.6	การติดตาม	วิเคราะห์	 ให้ข้อเสนอแนะ	และเข้าไป 
มีส่วนร่วมในแผนยทุธศาสตร์	แผนปฏบิตักิาร	หรอืกจิกรรม 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิสทิธิมนษุยชนของหน่วยงานต่าง	ๆ 	 
และจัดท�าแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตไิด้ร่วมผลกัดนัและขบัเคลือ่นการส่งเสรมิสทิธมินษุยชน
ในประเดน็ธรุกิจกบัสทิธมินษุยชน	รวมถงึส่งเสรมิแผนปฏบิตักิาร
หรือกิจกรรมส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้
 1)	 ความร่วมมอืระหว่างคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนเชิงนโยบาย
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์เน้นการด�าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยการขับเคลื่อน
และผลักดันอย่างเป็นระบบ	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชน	 และมีความพยายามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	 การผลักดันกลยุทธ์
สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
จนเกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้ส่งเสริมให้รัฐบาลและภาคธุรกิจไทยตระหนักถึง
ความส�าคัญ	 ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดจากผลของการประกอบธุรกิจ	 โดยให้ความส�าคัญกับ
การน�าหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาต	ิ(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	
Human	Rights:	UNGPs)	มาใช้ในประเทศไทย	 ซ่ึงปรากฏว่า 
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่งผลให้มีการลงนามในปฏิญญา
ความร่วมมือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ	UNGPs	ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	หน่วยงานของรัฐ	และ
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สมาคมภาคธรุกจิในประเทศไทย	ตัง้แต่วนัท่ี	31	พฤษภาคม	2560	 
อันแสดงถึงความก้าวหน้าและค�ามั่นของรัฐบาลที่จะน�า 
หลักการนี้มาใช้ให้เกิดผลอย่างจริงจัง	ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้
มีมติมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวง
ยุติธรรมจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว ่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	 (National	Action	Plan	on	Business	and	
Human	Rights:	NAP)	เพือ่คุม้ครองไม่ให้ภาคธรุกจิ	ด�าเนนิการ 
ใด	 ๆ	 ที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน	 รวมถึง
ประชาชน	และชุมชน	ที่เกี่ยวข้อง
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ	 ได้แก	่ 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภค	น�าโดยนายสมชาย	แสวงการ	ประธานคณะกรรมาธิการ	
นายสุวพันธ์	 ตันยุวรรธนะ	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ	และ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
เสรีภาพ	 โดยมีการประชุมหารือเชิงนโยบายเพื่อแสวงหา
แนวทางการขบัเคลือ่นธรุกิจกบัสทิธมินษุยชน	เมือ่วันพฤหสับดี
ที่	5	มีนาคม	2563	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน	เรื่อง	“การประกอบ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”	โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน 
ในการขยายผล	 เร่ือง	 หลักการช้ีแนะ	UNGPs	 ไปยังกลุ ่ม 
ธุรกิจอื่น	ๆ	 ในทุกระดับของประเทศไทย	และเห็นควรขยาย
การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานหลกัทีก่�ากบัดแูลองค์กร
ธุรกิจให้ครอบคลุมย่ิงข้ึน	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
กระทรวงพาณิชย์	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

กระทรวงอุตสาหกรรม	 สภาวิชาชีพบัญชี	 และธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	 เพื่อกระจายการน�าหลักการช้ีแนะ	UNGPs	 
ไปใช้ในกลุ่มธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับของหน่วยงานนั้น	ๆ	 
ต่อไป	และมุง่เน้นการสร้างแรงจงูใจทางบวกให้กับธรุกจิเอกชน	
โดยพจิารณาก�าหนดมาตรฐานในการด�าเนนิธรุกจิเพ่ือการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน	 และมอบใบรับรองหรือเครื่องหมายรับรอง 
ท่ีให้กับธุรกิจเอกชนท่ีด�าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว	
เนื่องจากประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นที่สนใจในเวที
โลก	 ในปัจจุบันมีมาตรการกีดกันทางการค้า	ท�าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบ	 จึงถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะ 
ร่วมมือบูรณาการกันท�างานเพ่ือสร้างประโยชน์ด้านธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน	โดยต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้มีการหารือร่วมกันกับผู้แทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค	วุฒิสภา	ผู้แทนกรม 
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์	และกรมการ
ท่องเทีย่ว	กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	และทกุฝ่ายต่างเหน็
ความส�าคัญของการบูรณาการหลักการชี้แนะ	UNGPs	 เข้าไป
ก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการขอตราสัญลักษณ	์
Thailand	Trust	Mark	และการจัดท�ามาตรฐานการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยที่เรียกว่า	Thailand	 	Tourism	Standard	 
อันจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ 
และเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจของประเทศ 
อย่างยั่งยืนต่อไป	
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ยังได้ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	จดัท�าหลกัสตูร	“ธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน	 
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ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน”	 ให้แก่ภาคธุรกิจในตลาดทุน
ไทย	และได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับบริษัทจดทะเบียน
และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลของ	ก.ล.ต.	 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์	และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนดังท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น

	 2)	 การศึกษาความก้าวหน้าของสิทธิเด็กเพื่อใช้
สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก
	 เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2532	ที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	
(Convention	on	the	Rights	of	 the	Child:	CRC)	 โดยมี 
หลกัการส�าคญั	คอื	การไม่เลอืกปฏบิตั	ิการกระท�าใด	ๆ 	ให้ค�านงึ
ถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล�าดับแรก	สิทธิของเด็กท่ีจะมี
ชีวิตอยู่รอดและได้รับการพัฒนาและการเคารพความคิดเห็น
ของเด็ก	โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาค	ีเมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	
2535	โดยอนุสัญญามีผลบังคับใช้กับประเทศไทย	เมื่อวันที	่26	
เมษายน	2535
	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	30	ปี	 ของอนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิ เด็กของประเทศไทย	 คณะกรรมการสิทธิ เด็กแห ่ง
สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศได้เชิญชวนให้ 
รัฐภาคีจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระส�าคัญนี้และทบทวน 
การอนวุติัอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	ในรอบ	30	ปี	ทัง้ในส่วนของ
ความก้าวหน้าและส่วนท่ียังไม่ได้ด�าเนนิการ	รวมถงึประเดน็ท่ีจะ
ด�าเนินการในอนาคต	ซึ่งประเทศไทย	โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม 
ราชกมุาร	ีเครอืข่ายสทิธเิดก็แห่งประเทศไทย	สภาเดก็และเยาวชน 
แห่งประเทศไทย	และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาต	ิ
ประเทศไทย	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในฐานะรัฐภาคีและ 
เหน็พ้องร่วมกนัจดังานเฉลมิฉลองในครัง้นี	้ระหว่างวนัที	่20-22	 
พฤศจิกายน	2562	ณ	ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์	 โรงแรมเซ็นทรา	 
บายเซ็นทารา	 ศูนย ์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	กรงุเทพมหานคร	ภายใต้ชือ่งาน	“CRC@30	and	 
Beyond”	กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีเปิดและประกาศ
เกียรติคุณให ้กับผู ้ท�าคุณประโยชน์ต ่องานสิทธิ เด็กของ
ประเทศไทย	การประชุมสมัชชาสหวิชาชีพเพื่อจัดท�ารายงาน
ความก้าวหน้า	การด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ของประเทศไทย	โดยมรีปูแบบ	5	ประเภท	คอื	(1)	ปาฐกถาพิเศษ	 
(2)	 การน�าเสนอผลงานวิชาการโดยผู ้เช่ียวชาญเฉพาะทาง	 
(Symposium)	(3)	การน�าเสนอผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ	(Panel	 
Discussion)	 (4)	การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีประสบการณ์ในงานเฉพาะ	(Workshop)	และ	(5)	น�าเสนอ
ผลงานโดยผู้ปฏิบัติงาน	(Poster	Session)
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ�านาจในการส่งเสริม 
ความเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	ส่งเสริม
ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ	
องค์การเอกชน	และองค์กรอื่นในด้านสิทธิเด็ก	เห็นสมควรร่วม
เป็นองค์กรร่วมจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้	 โดยจัดท�ารายงาน
ความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ของ
ประเทศไทย	 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นและความส�าเร็จ
ของงานด้านสิทธิเด็กของประเทศไทยตลอด	30	ปีที่ผ่านมา 
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และแนวนโยบายในอนาคตเพือ่ยกระดบังานสทิธเิดก็	ในประเดน็
เก่ียวกับมาตรการทั่วไปในทางปฏิบัติ	 กระบวนการยุติธรรม
ส�าหรับเด็ก	 สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเล้ียงดู 
ทดแทนการทอดทิง้เดก็	ความรนุแรงต่อเดก็	เดก็ในสถานการณ์
โยกย้าย	ถิ่นฐาน	 เด็กพิการ	การศึกษา	 เวลาว่างและกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม	สุขภาพพื้นฐานและสวัสดิการ	 เด็กชาติพันธุ	์
เด็กไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ	 เด็กกับสิ่งแวดล้อม	สิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ	
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม	 ในงานทั้ง	5	 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น	
เพื่อเผยแพร่ความส�าเร็จของประเทศไทยต่อการด�าเนินงาน
ตามอนุสัญญา	และทิศทางการพัฒนางานด้านสิทธิเด็กของ
ประเทศไทยในอนาคต	 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กของประเทศไทยภายใต้	
“สมชัชาสหวชิาชพีด้านเดก็”	รวมทัง้ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ
เด็กและเยาวชนในการปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิเด็กของ 
ประเทศไทย	ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 
ต่อสาธารณะผ่านสื่อต่าง	ๆ	โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้เด็กทุกคน 
ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิโดยการมีส่วนรวมของ 
ทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งต่อไป

	 3)	 	 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�า	“คู่มือ
สทิธิมนษุยชนศกึษาส�าหรบัเจ้าหน้าทีร่ฐัในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้”	เพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏบิตังิาน	เพือ่เป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 และจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยประสานความร่วมมือกับกอง 
อ�านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค	4	ส่วนหน้า	จ�านวน	
2	รุ่น	รวมทั้งสิ้น	100	คน	ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคง	 ระดับผู้บังคับบัญชา	จ�านวน	30	คน	และการอบรม 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง	ระดับผู้ปฏิบัต	ิจ�านวน	70	คน	รวม
ทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ 
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายี
ศักด์ิศรี	 (Convention	against	 torture	and	other	cruel	
inhuman	or	degrading	 treatment	or	punishment:	
CAT)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และกระท�าให้บุคคลสูญหาย	พ.ศ.	 ....	และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 และกลไก
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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3.5.7	จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Education	&	Learning	
Hub)	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ 
โดยค�านึงถงึประโยชน์สงูสุดท่ีจะเกดิขึน้กบัประชาชนทัง้ประเทศ	
แต่เน่ืองจากส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ยังไม่มีส่วนราชการในภูมิภาค	ท�าให้ประชาชนท่ีประสบปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีอยู่ห่างไกลไม่สามารถยื่น
เรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่าง 
ทัว่ถงึ	สะดวก	รวดเรว็	และทันต่อสถานการณ์	รวมถงึการท�างาน
ในมิติด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนัก
ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว	และเล็งเห็น 
ว่าสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีภูมิภาค	มีบทบาทส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นและสร้างพลังชมุชนในพืน้ท่ีภมูภิาคให้มีความเข้มแขง็ 
และสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	 ส่งเสริม 
กิจกรรมด ้านสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ งการระดมพลังภาคี 
เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในพื้นที่ภูมิภาค	ประกอบกับปัญหาในการด�าเนินงานเพื่อสร้าง 
ความรู ้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	 ส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านสิทธิมนุษยชน	 รวมท้ัง	 การระดมพลังภาคีเครือข่าย 
สิทธิมนุษยชนเพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที	่ 
ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา	จ�านวน	 
6	แห่ง	ประกอบด้วย	
	 (1)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตาน	ี

	 (2)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ร่วมกบัคณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	

	 (3)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 
ภาคตะวันออก	 ร ่วมกับคณะรัฐศาสตร ์และนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา	

	 (4)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 
ภาคใต้	ร่วมกบัคณะนิตศิาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธาน	ี

	 (5)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	 
ภาคเหนือ	ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่

	 (6)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	
ภาคตะวันตก	 ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

	 ศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสทิธมินษุยชนในภมูภิาค
ท้ัง	6	แห่ง	 มีการด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ภายใต้โครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	 
ร่วมกนัในแผนปฏิบัติการประจ�าปีของส�านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และมีหน้าที่และอ�านาจที่ครอบคลุม
ภารกิจส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน	ดังนี	้
	 (1)	ส ่งเสริมและด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร ้างความรู ้ 
ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

	 (2)	รับและส่งเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเมิด 
สทิธมินษุยชนให้ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ
รวมทั้งให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการร้องเรียน

	 (3)	ประสานการคุ้มครองสทิธมินษุยชนเบือ้งต้นตามทีไ่ด้
รับมอบหมาย

	 (4)	เฝ้าระวัง	และติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ ์
ด้านสิทธิมนุษยชน

	 (5)	 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
เบื้องต้นเพื่อเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

	 (6)	ประสานหรอืแสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงานของ
รัฐ	องค์กรเอกชน	ภาคประชาสังคม	สถาบันการศึกษา	และ
หน่วยงานอื่น	ๆ	เพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน	

	 (7)	หน้าทีแ่ละอ�านาจอืน่ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย		
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มกีจิกรรมความร่วมมอืร่วม
กับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคท่ี
ส�าคัญ	ดังนี้
	 (1)	การสนับสนุนโครงการเยาวชนคนรุ ่นใหม่ใส่ใจ 
ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	(Youth	Standing	Up	for	Human	
Rights)

	 (2)	การสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการ	(Training	of	Trainers)	ด้านสิทธิมนุษยชน	เพื่อ
การน�าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้

	 (3)	การจดัท�ารายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	และข้อเสนอ
แนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 (4)	การประสานความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยการ
รบัและส่งเรือ่งร้องเรยีนการละเมดิสทิธมินษุยชนเพือ่เสนอคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน	รวมถึงการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ 
ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

	 (5)	การสนับสนุนการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ภายใต้แผนบูรณาการ 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

	 (6)	การส่งเสรมิรณรงค์ด้านสทิธมินษุยชนร่วมกบัเยาวชน
ในพื้นที่	 โรงเรียนเครือข่ายสิทธิมนุษยชน	และเครือข่ายด้าน 
การศึกษาทางเลือก	เช่น	
	 -	 กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
	 -	 โครงการพัฒนาเครือข ่ายการศึกษาทางเลือก	 
	 	 “เปิดโลกบ้านเรียน	ตอน	ปล่อยของ”	
	 -	 กิจกรรมหยดน�า้แห่งการเรียนรู้”

	 (7)	การสร้างพืน้ทีเ่รียนรู้และพฒันาทกัษะให้แก่นกัศกึษา
เพื่อการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน	และร่วมสร้างสังคม 
แห่งการเคารพสิทธิ	เช่น	
	 -	 กิจกรรม	“Freedom	Festival	 เทศกาลเสรีภาพ	 
	 	 ตอน	สิทธิมนุษยชน	สิทธิมนุษยชาติ”
	 -	 โครงการอบรมว่าด้วยการด�าเนินคดีปิดกั้นการม ี
	 	 ส่วนร่วมสาธารณะ	(การฟ้องคดปิีดปาก	หรอื	SLAPPs)		
	 -	 กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละถอดบทเรยีนด้านสทิธมินุษยชน

	 (8)	การจัดเวทีเสวนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน	เช่น	
	 -	 โครงการสัมมนา	 “การคุ ้มครองนักปกป ้อง 
	 	 สิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”		
	 -	 เวทีเสวนาวิชาการ	“สิ่งแวดล้อมหลังยุค	COVID-19	 
	 	 กับการพัฒนาท่ียั่งยืน”	 ในประเด็นข้อห่วงกังวลถึง 
	 	 ผลกระทบกับกลุ่มเปราะบาง
	 -	 โครงการสัมมนาวันสตรีสากล	2563	“ผู้หญิงอีสาน:	 
	 	 ข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและสร้างความ 
	 	 เสมอภาคระหว่างเพศ”		
	 -	 เวทีถกแถลงวชิาการเพือ่ส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	เรือ่ง	 
	 	 “พ.ร.บ.	คูช่วีติ	คนเท่ากนัแต่ยงัไม่เท่าเทยีม	ในมมุมอง 
	 	 ของคนรุ่นใหม่”	
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	 -	 การประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายและส่ิงแวดล้อม 
	 	 กับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เวทีแลกเปลี่ยน 
	 	 เรียนรู้	“CSR	ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อ 
	 	 สังคมกับปัญหาความเหลื่อมล�า้ในภาคอีสาน”	
	 -	 โครงการสัมมนาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา 
	 	 แนวทางการท�างานของเครือข่ายองค์กรเอกชนและ 
	 	 องค์กรชุมชน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 (9)	การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้าง
ความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน	เช่น	การอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค	์หัวข้อ	พหุสังคมและพหุวัฒนธรรม:	
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 และการประกวดผลงานศิลปะ 
เพื่อสิทธิมนุษยชน
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมุ ่งหวัง 
ทีจ่ะขยายผลในการสร้างเครือข่ายให้สถาบันอดุมศกึษาในพืน้ที ่
ต่าง	ๆ 	สามารถเป็นกลไกในการคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธมินษุยชน 
เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ด้านสทิธิมนษุยชนในภูมภิาค	และมุ่งเน้น
การท�างานเชิงรุกในประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่มากย่ิงข้ึน 
จงึได้มกีารเตรยีมการเพือ่จดัตัง้ศนูย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สทิธมินษุยชนในภมูภิาคในพืน้ทีส่ถาบันอดุมศกึษาจงัหวดัอืน่	ๆ 	
เพิ่มเติม	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จ�านวน	6	แห่ง	ประกอบ
ด้วย	 (1)	ภาคตะวันตก	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี	 
(2)	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	ณ	มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี	 
(3)	 ภาคตะวันออก	ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 
(4)	ภาคเหนือ	ณ	มหาวิทยาลัยพะเยา	 (5)	จังหวัดชายแดนใต	้
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	และ	(6)	ภาคใต้	ณ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต	

3.6	 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
	 ภารกิจ ท่ีส�าคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	คือ	การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	 
ตามท่ีพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	27	 (1)	 ได้บัญญัติ
ว ่า	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 26	 ให  ้
คณะกรรมการส่งเสรมิ	สนับสนนุ	และร่วมมอืแก่บคุคล	หน่วยงาน 
ของรัฐ	และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้
และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน	รวมตลอดทั้งใน
การให้ความช่วยเหลอืหรอืเยยีวยาแก่ผูถู้กละเมดิสทิธมินษุยชน
ด้วย	ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตไิด้สนบัสนนุ	ให้มกีารศกึษาวจิยัในประเดน็ปัญหาเกีย่ว
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง	ๆ	เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการจดัท�ารายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตร	ี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	หรอืค�าสัง่ใด	ๆ 	เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกั 
สิทธิมนุษยชน	ตลอดจนเป็นข้อมูลในการจัดท�ารายงานผลการ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	 เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานขององค์กร	
และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สนใจและประชาชนทั่วไป
	 โดยในป ี งบประมาณ	 พ .ศ . 	 2563	 ส� านั กงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยสถาบันวิจัยเพ่ือ 
การพฒันาประเทศไทย	(Thailand	Development	Research	
Institution:	TDRI)	ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
และพัฒนาประสิทธิผลในการด�าเนินงานขององค์กร	ภายใต้
แผนบรูณาการวจิยัและนวตักรรม	เรือ่ง	“รายงานผลการศึกษา
วิจัยเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะ	มาตรการหรือแนวทางในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  
โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้รบัเรือ่งร้องเรยีน
ในหลายกรณีที่รัฐละเมิดสิทธิของประชาชนในการใช้ประโยชน์
ในท่ีดินและป่าไม้	 อันเป็นผลกระทบจากการด�าเนินการ 
ตามกฎหมายและนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	
ไม่สัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย	และขาดความเป็นธรรมต่อ 
กลุ่มเปราะบาง
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จากการศกึษาสภาพปัญหาในแต่ละมติขิองการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	
รวมถึงกลไกทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบรหิารจดัการทีด่นิ	พบว่าการละเมดิสทิธิมนษุยชนดงักล่าว
มีสาเหตุมาจาก	การใช้เครื่องมือตามกฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่าไม้อย่างไม่เหมาะสม	อาทิ	การขาด
เครื่องมือในการกระจายการถือครองและความมั่นคงในการ
ถือครองที่ดิน	การใช้ที่ดินของรัฐโดยขาดเครื่องมือก�ากับดูแล	
การขาดเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูลที่ดินอย่างรอบด้าน	
การยกเลิกเครื่องมือที่ใช้เพื่อลดผลกระทบในที่ดิน	ตลอดจนมี
การใช้กฎหมายอาญาโดยผิดหลักการ	น�าไปสู่ความขัดแย้งและ
ความรุนแรง
	 ดังนั้น	 การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายโดยใช้ 
เครื่องมือที่เหมาะสม	สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดิน
จะเป็นการรับรองการให้สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
ประชาชนและชุมชน	คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
บนฐานของสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
สหประชาชาติที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
	 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	 
ทั้ง	5	ประการ	คือ	 (1)	การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินใน
ระบบตลาด	 (2)	การใช้ที่ดินของรัฐขาดความชัดเจน	(3)	การ
ก�าหนดนโยบายแบบรวมศูนย์อ�านาจ	โดยขาดข้อมูลและการมี
ส่วนร่วม	 (4)	การยกเว้นกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลก
ระทบจากการใช้ที่ดิน	และ	 (5)	การใช้มาตรการทางอาญาใน
เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	ควรปรับปรุงแก้ไขนโยบายและ
กฎหมาย	รวมถึงการวางนโยบายและออกกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว	 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาต	ิดังนี้
	 1)		มาตรการการกระจายการถือครองที่ดินที่เหมาะสม	
ทั้งมาตรการทางภาษี	มาตรการการจัดสรรที่ดิน	และการลด
ความเหลื่อมล�้า	

	 2)	 	การก�าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานการใช้ท่ีดิน
ของรัฐให้มีความชัดเจนจะเป็นการรองรับสิทธิของประชาชน	
สร้างความโปร่งใสและความน่าเชือ่ถอืให้กบัภาครัฐ	และสามารถ
ก�าหนดนโยบายด้านท่ีดนิในระยะยาวได้	โดยรับรองการถอืครอง
ตามความเป็นจรงิ	มกีารตดิตามตรวจสอบการใช้ทีด่นิของหน่วย
งานของรัฐและการน�าที่ดินของรัฐให้ประชาชนใช้หาประโยชน	์

	 3)	 	การกระจายอ�านาจโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	
 
	 4)		การกระจายภาระและผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม	
ซึ่งจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือในการกระจายภาระและผลประโยชน์
ทางสิ่งแวดล้อม	ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง	2	หลักการ	
คอื	หลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย	(Polluter	Pays	Principle:	PPP)	
และหลักผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย	 (Beneficiary	Pays	
Principle:	BPP)	มาตรการเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐและ
ประชาชน	เป็นการสร้างแรงจงูใจเชงิบวกให้กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั	
โดยลดบทบาทการใช้อ�านาจบังคับตามกฎหมายที่ขาดความ
ยืดหยุ ่น	 แต่มีบทบาทในเชิงสนับสนุนเพื่อร่วมเรียนรู ้ไปกับ
ประชาชน	จะท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 นอกจากน้ัน	ส�านักงาน	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตไิด้น�าผลการศกึษาวจิยั	เรือ่ง	“ความเชือ่มโยงระหว่าง
สิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560”	ซึ่ง
ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยในปี	2562	ไปเผยแพร่และขับเคล่ือน
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาด้าน 
สิทธิมนุษยชน	ตลอดจนการสร้างความตระหนัก	และพัฒนา
ความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน	ในพื้นที่ต่าง	ๆ	รวม	3	พื้นที่/
เครือข่าย	คือ	
	 1)		เครือข่ายภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา	ณ	
จังหวัดสงขลาและปัตตาน	ีระหว่างวันที่	30-31	มกราคม	2563
 
	 2)		เครือข่ายภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา	ณ	
จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที	่7-9	กุมภาพันธ์	2563	

	 3)		เครือข่ายภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา	ณ	
จังหวัดราชบุร	ีวันที่	29	กุมภาพันธ์	2563
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้	
	 1)		จัดท�าแผนการน�าผลการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่และ
ขับเคลื่อนทางวิชาการและสังคม	ประกอบด้วย	การก�าหนด
หัวข้อวิจัยที่จะน�าไปขับเคลื่อน	การน�ากรอบแนวคิดจากงาน
ศึกษาวิจัยมาใช้ออกแบบเครื่องมือเชิงระบบ	(matrix)	จ�านวน	
2	ชุด	 โดยชุดที่หนึ่ง	 ใช้ก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (key	
stakeholders)	และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	จ�าแนกเป็น	2	กลุ่ม	
คือ	 ภาคีเชิงยุทธศาสตร์	 (strategic	 partners)	 และภาคี
แวดล้อม	(boundary	partners)	และชุดที่สอง	ใช้พัฒนาและ
จัดท�ากิจกรรมเฉพาะที่เหมาะสม	(intervention)	และติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน	 เพื่อน�ามาใช้สรุป	พัฒนาและจัดท�าข้อเสนอ
เชิงนโยบายหรืออื่น	ๆ	ตามข้อเสนอของงานวิจัย

	 2)	 	น�าผลการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(key	stakeholders)	และภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องโดยทั่วไป	พร้อมกับใช้เครื่องมือชุดท่ีหน่ึง	 ในการ
วิเคราะห์และค้นหาภาคีเชิงยุทธศาสตร	์ (strategic	partners)	
และภาคแีวดล้อม	(boundary	partners)	พร้อมกบัการก�าหนด
ผลผลิตหลัก	 (ประเด็นและพื้นที่)	ที่จะใช้ด�าเนินกิจกรรมการ 
ขับเคลื่อน	เน้นการประสานความร่วมมือกับ	3	ส่วนหลัก	ได้แก่	
(1)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	
และ/หรือสถาบันทางการศึกษาในพื้นที	่ (2)	ชุมชน/เครือข่าย/
องค์กรชุมชนที่ประสบสถานการณ์	และมีความต่ืนตัวด้านสิทธิ
ชุมชน	และ	(3)	หน่วยงานภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
และ/หรอืภาคเอกชนต่าง	ๆ 	ทีม่ีบทบาทส�าคญัในการขบัเคลื่อน
การด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายของผลผลติหลกั	(ประเดน็และ
พื้นที่)	ตามที่ก�าหนด

	 3)	 	 น�าผลการศึกษาวิจัยไปขับเคลื่อนกับภาคีเชิง
ยุทธศาสตร์	 (strategic	 partners)	 และภาคีแวดล้อม	 
(boundary	partners)	ตามท่ีก�าหนดเป็นผลผลิตหลกั	(ประเดน็
และพ้ืนที่)	 โดยน�าเครื่องมือชุดที่สอง	มาใช้พัฒนาและจัดท�า
กิจกรรมเฉพาะท่ีเหมาะสม	และท�าให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ของงานวิจัย	อาทิ	 (1)	การจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย	และ/
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม	(2)	การประชุม	พัฒนา	
และด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่หรือเชิงประเด็น	
และ	 (3)	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ือน�าเสนอ	ติดตาม
และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับพื้นท่ี
หรือเชิงประเด็น	เป็นต้น

	 4)	 	การจัดการเสวนาในระดับประเทศในประเด็นสิทธิ
ชมุชนและสทิธอิืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาทีม่ติรกบัสิง่แวดล้อม	
ตามการด�าเนินการขับเคล่ือนกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์และภาคี
แวดล้อม	โดยน�าผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่หรือเชิงประเด็นมาใช้น�าเสนอ	
อภิปรายและพัฒนาและจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายหรืออื่น	ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	โดยเป็นการขยายผลข้อเสนอของงานวิจัยดังกล่าว

	 5)	 	การสรุปผลโครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการ
ศกึษาวจิยั	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	พร้อมกบัความเหน็
และข้อเสนอแนะ

3.7	 การส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประสานความ
ร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ	
เพื่อติดตามพัฒนาการที่ส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และตัวอย่างที่ดีในการ 
ด�าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ส�าคัญที่อยู ่ในความสนใจร่วมกัน	ตลอดจนเสริมสร้างความ
ร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ	 และ
ภารกิจติดตามผลการด�าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	ถึงแม้ว่าใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ทั่วโลกจะประสบปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	และ 
ส่งผลกระทบต่อภารกิจการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมเพื่อ 
ส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการประสานความ
ร่วมมือหรือเข้าร่วมประชุมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ที่ส�าคัญ	 โดยสามารถแบ่งได้เป็น	3	หัวข้อ	คือ	ความร่วมมือ
กับสถาบันสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ	ความร่วมมือกับองค์กร
ด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	และการด�าเนินการตามพันธกรณีและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	ดังนี้
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3.7.1	ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ	
ประกอบด้วยกรอบความร่วมมือ	3	กรอบ	คือ
 1)	 กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก 
ว่าด้วยสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ(Global	Alliance	of	
National	Human	Rights	Institutions:	GANHRI)
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติประสานความร่วม
มือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วม
มือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 (Global	Alliance	of	National	Human	Rights	 
Institutions:	GANHRI)	ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อป	ี2536	โดยเป็นการ 
รวมตัวกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ ท่ัวโลกมี
วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของสถาบัน 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตใิห้เป็นไปตามหลกัการปารสีและการเป็น
ผูน้�าด้านการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ท�าหน้าทีใ่ห้การ
สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกแก่สถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในการประสานงานกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห ่งสหประชาชาติ 	 และกลไกภายใต ้สนธิ สัญญาด ้าน 
สิทธิมนุษยชน	
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได ้ตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ	 
จงึได้เร่งปรบัปรุงและพฒันาการด�าเนนิงานเพือ่ขอทบทวนสถานะ	
ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกปรับลด
สถานะจาก	“A”	เป็น	“B”	ตัง้แต่เดอืนมกราคม	2559	และส่งเรือ่ง 
เพื่อขอรับการพิจารณาประเมินสถานะไปยังฝ่ายเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	 (Sub-Committee	on	
Accreditation:	SCA)	 เมื่อเดือนมิถุนายน	2561	 โดยได้รับ 
แจ้งว ่า	 SCA	 ก�าหนดการพิจารณาประเมินสถานะของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรอบการประชุมของ	
SCA	 ในวันที่	 19	มีนาคม	2563	ดังนั้น	ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้เข้าพบผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ	 ผู้บริหาร	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่
ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่ประสานงานและหารอืการเตรยีมการในประเดน็
การขอทบทวนสถานะดังกล่าว	อย่างไรก็ด	ีเมือ่วนัท่ี	10	มนีาคม	
2563	ฝ่ายเลขานกุารของ	SCA	แจ้งว่า	การประชมุเพือ่พจิารณา
ประเมินสถานะในห้วงเดือนมีนาคม	2563	มีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีก�าหนด	เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 2)		กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	(Asia	Pacific	Forum	of	
National	Human	Rights	Institutions:	APF)
	 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 (Asia	Pacific	Forum	of	 
National	Human	Rights	 Institutions:	APF)	 ได้ก่อตั้งขึ้น 
เมื่อปี	 2539	 เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค 
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับโลกของ	GANHRI	ปัจจุบัน 
มสีมาชกิประกอบด้วยสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาค
เอเชีย-แปซิฟิก	จ�านวน	25	ประเทศ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
สนับสนุนการท�างานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองของสมาชิก
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สร้างความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในการพัฒนาศักยภาพและร่วมกันรับมือต่อประเด็น
ท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ส�านักงาน
เลขานุการของ	APF	ตั้งอยู่ที่นครซิดนีย์	 เครือรัฐออสเตรเลีย	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 มีกิจกรรมการประสาน 
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ส�าคัญ	ดังนี้

 2.1)	 	การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมิน
สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ปี	2563	(2020	
National	Human	Rights	 Institutions	Accreditation	
Workshop)	ระหว่างวันที่	20-22	มกราคม	2563	ณ	กรุงโดฮา	 
รัฐกาตาร์	 เพื่อท�าความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ส�าหรับใช้ใน
การประเมินสถานะโดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	
(Sub-Committee	on	Accreditation:	SCA)	เช่น	ความเป็น
อิสระและความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่	 โครงสร้างองค์กร
การด�าเนนิการของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตภิายใต้อ�านาจ
หน้าที่ของกฎหมายจัดตั้ง	บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในการให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาลในการเข้าเป็นภาคี
ตราสารด้านสิทธิมนุษยชน	การให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่รัฐบาล
เพือ่ให้รฐับาลได้บรรลผุลตามข้อเสนอแนะของรายงานทบทวน
สถานการณ์สทิธมินษุยชนของประเทศ	(UPR)	และรายงานคณะ
กรรมการประจ�าอนสุญัญาด้านสทิธมินษุยชนทีเ่ป็นภาค	ีเป็นต้น	
โดยการประชุมคร้ังน้ี	 มีสมาชิกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จากประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 เข้าร่วมประชุม	
จ�านวน	10	ประเทศ	ได้แก่	กาตาร์	มองโกเลีย	เกาหลี	ซามัวร์	
นิวซีแลนด์	มาเลเซีย	อิรัก	อุซเบกิสถาน	คูเวต	และปาเลสไตน์	
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 ในการประชุมคร้ังนี้	 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิกใน	APF	 เกี่ยวกับแนวทางการ 
เตรียมการเข้ารับการประเมินสถานะและการตอบข้อซักถาม
ของ	SCA	รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจาก
ประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิก	น�าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบ
การเตรียมการตอบข้อซักถามในขั้นตอนการสัมภาษณ์ของ	
SCA	และการด�าเนินการภายหลังการพิจารณาประเมินสถานะ	
ตลอดจนน�าข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสอดคล้องกับ 
หลักการปารีสอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	สามารถบรรล ุ
เป้าหมายและวสิยัทัศน์ในการคุม้ครองและส่งเสริมสทิธมินษุยชน	 
ซ่ึงจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถอืท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ

 2.2)	 	 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานระดับภูมิภาค	 เรื่อง	สิทธิมนุษยชนว่าด้วย
ความเสมอภาคทางเพศและส่ิงแวดล้อม	ตามกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Regional	Blended	Learning	Course	
on	Human	Rights,	Gender	Equality	and	Environment	
in	the	Framework	of	SDGs-Workshop	for	NHRIs)	ร่วมกับ
สถาบัน	Raoul	Wallenberg	(Raoul	Wallenberg	Institute	
of	Human	Rights	and	Humanitarian	Law:	RWI)	เมือ่วนัที	่2	
ธนัวาคม	2562	ณ	โรงแรม	ฮอลเิดย์อนิน์	สลีม	กรงุเทพมหานคร	
โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์การท�างานในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กบัความเท่าเทยีมทางเพศและสิง่แวดล้อม	โดยเชือ่มโยงเข้ากบั
กรอบ	SDGs	โดยการประชมุดงักล่าวมผีูเ้ข้าร่วมอบรม	ประกอบ
ด้วย	 เจ้าหน้าที่จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฟิลิปปินส์	
อินโดนีเซีย	ติมอร์	เลสเต	และซามัว

	 3)		กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (South	East	
Asia	National	Human	Rights	 Institutions	Forum:	
SEANF)
	 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้(South	East	Asia	 
National	Human	Rights	 Institutions	Forum:	SEANF)	 

เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จาก	6	ประเทศ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้แก	่
อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส	์ไทย	และติมอร์	เลสเต	 
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส�าคัญกับ 
การประสานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	 
(SEANF)	เนือ่งจากเป็นกรอบความร่วมมือทีส่ามารถแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ประสบการณ์การท�างานที่ส�าคัญและมุ่งพัฒนาความ 
ร่วมมอืในด้านการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนในภมิูภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นรูปธรรม 
ตามแผนยทุธศาสตร์ของ	SEANF	ปี	2560-2564	(SEANF	Strategic	 
Plan	2017-2021)	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	SEANF	 
มีการประชุมในกรอบความร่วมมือที่ส�าคัญ	ดังนี้

 3.1)	 	 การประชุมประจ�าปีของ	 SEANF	 (SEANF	
Annual	Meeting)	ครั้งที่	16	ระหว่างวันที่	22-24	ตุลาคม	
2562	ณ	กรุงดิลี	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์	 เลสเต  
การประชุมแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ
	 -	 การสัมมนาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	 โดยมีสาระ
ส�าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิคนพิการรวมท้ังการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีและการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับสิทธิคนพิการของสมาชิก	SEANF	และการสนับสนุน
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์เลสเต
	 -	 การประชุมประจ�าปีของ	SEANF	คร้ังที่	 16	 โดยมี
สาระส�าคญั	อาท	ิ1)	การรับรองร่างรายงานพืน้ฐานของ	SEANF	
และแถลงการณ์ของ	SEANF	ว่าด้วยคนพิการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 2019	2)	การแลกเปล่ียนพัฒนาการและ 
การด�าเนินการที่ส�าคัญของสมาชิก	SEANF	3)	การรายงาน 
ความคบืหน้าล่าสดุของการจดัตัง้ส�านกังานเลขาธกิารถาวรของ	
SEANF	4)	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการไต่สวน
สาธารณะว่าด้วยการบังคับสูญหายและการจัดท�ารายงาน 
การตรวจสอบ	เรือ่ง	การค้ามนษุย์ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติของมาเลเซีย	 5)	 การพิจารณาร ่างแนวปฏิบัติ 
ของ	SEANF	ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน	
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 3.2)		การประชมุระดบัเจ้าหน้าที	่(TWG)	ของ	SEANF	
ครั้งที่	2/2563	แบบทางไกล	ระหว่างวันที	่25-27	สิงหาคม	
2563	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย	
(Komisi	Nasional	Hak	Asasi	Manusia:	Komnas	HAM)	 
ในฐานะประธาน	SEANF	ในปี	2563	ได้จัดการประชุมระดับ 
เจ้าหน้าที่	(Technical	Working	Group:	TWG)	ของ	SEANF	 
ครั้งที่	2/2563	แบบทางไกล	เมื่อวันที	่25-27	สิงหาคม	2563	
โดยมีสาระส�าคัญ	อาทิ	 1)	 การน�าเสนอร่างแนวปฏิบัติของ	 
SEANF	ว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่แก้ไขปรับปรุง	และ
การให้การรับรองร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว	 2)	 การน�าเสนอ 
ความคืบหน้าของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิในการ 
พิจารณาให้การรับรองร่างแนวปฏบัิตขิอง	SEANF	3)	การรายงาน 
ผลการด�าเนินการท่ีเก่ียวกับรายงานพื้นฐานของ	 SEANF	 
ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ 
(Baseline	Papers	on	 the	Migrant	Workers	 in	South	
East	Asia)	และการน�าเสนอข้อค้นพบจากการไต่สวนว่าด้วย
นกัปกป้องสทิธมินษุยชน	(Human	Rights	Defender	Inquiry)	
โดยคณะผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ 
ฟิลปิินส์	(CHRP)	4)	รายงานความคบืหน้าในการจดัตัง้ส�านกังาน
เลขาธกิารถาวรของ	SEANF	และการหารือเกีย่วกบัข้อตกลงของ
ประเทศเจ้าภาพ	 (Host	Country	Agreement:	HCA)	และ
การรายงานความคบืหน้าในการจดัท�าเวบ็ไซต์ของ	SEANF	โดย 
คณะผูแ้ทน	Komnas	HAM	5)	การหารือเก่ียวกบัการปฏสิมัพนัธ์
ระหว่าง	 SEANF	 และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	 Intergovernmental	 
Commission	on	Human	Rights:	AICHR)	และระหว่าง	 
SEANF	 กับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนว่าด้วยสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนระดับชาติแห่งเอเชีย	 (Asian	NGOs	Network	
on	National	Human	Rights	Institutions:	ANNI)	เป็นต้น

3.7.2	 	 ความร่วมมือกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่น 
ประกอบด้วย	ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ	
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	
(ASEAN	 Intergovernmental	Commission	on	Human	
Rights:	AICHR)	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงาน
ภาครฐัของต่างประเทศ	รวมทัง้องค์กรภาคประชาสงัคมระหว่าง
ประเทศ	ดังนี	้
 1)		ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ
	 การด� า เ นินงานความร ่ วมมือร ่ วม กับกลไกของ
สหประชาชาติเป็นการด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู  ้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	รวมท้ังเพื่อรับทราบข้อมูลผล 
การปฏิบัติของความร่วมมือในภาครัฐ	แนวทางการด�าเนินงาน 
ที่เป็นไปได้	 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง	 ๆ	 ในป ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้มีความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติ	ดังนี้

 1.1)	 การประชุมหารือระดับภูมิภาคว่าด้วยบทบาท
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในการแก้ไขปัญหา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศซึง่เป็นประเดน็สิทธมินษุยชน 
ทีข้่ามพรมแดน	(Regional	Dialogue	on	the	Role	of	NHRIs	
in	addressing	Climate	Change	as	a	Trans-boundary	
Human	Rights	 Issue)	 ระหว่างวันท่ี	3-4	ตุลาคม	2562	 
ณ	โรงแรมโนโวเทล	กรงุเทพมหานคร	โดยส�านกังานข้าหลวงใหญ่ 
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต	ิ(Office	of	the	United	
Nations	High	Commissioner	for	Human	Rights:	OHCHR)	
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส	์ 
(Commission	on	Human	Rights	of	 the	Philippines:	
CHRP)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมิูภาคเอเชยีเกีย่วกบัการตดิตามและ 
ส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะ
ท่ีเกี่ยวกับประเด็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 
รวมทัง้การพฒันาความเข้าใจร่วมกันเกีย่วกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย	ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือ 
และแลกเปลีย่นประสบการณ์ทีด่รีะหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียในการแก้ไขปัญหาที่ข้ามพรมแดน	 
โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1.2)	 	การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายในการ 
ส่งเสริมการด�าเนินธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ	(Workshop	 
on	 policy	 framework	 for	 the	 promotion	 of	 
responsible	 business	 and	 corporate	 social	 
responsibility	in	Thailand)	จดัโดยองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ	(ILO)	เมื่อวันที	่10	ตุลาคม	2562	ณ	โรงแรมพูลแมน	
คงิเพาเวอร์	กรุงเทพมหานคร	มวีตัถุประสงค์เพ่ือร่วมแลกเปลีย่น 
กับภาครัฐจากหลากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับกรอบนโยบาย
ระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข ้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมี 
ความรบัผดิชอบ	รวมท้ังเพือ่ระบุนโยบายท่ีมอียูแ่ละช่องว่าง	และ 
เสนอความเห็นยทุธศาสตร์ร่วมกันท่ีภาครัฐสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้	 
โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (นางประกายรัตน	์ 
ต้นธีรวงศ์)	 ในฐานะประธานคณะท�างานขับเคลื่อนธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการขับเคลื่อน 
หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พร้อมท้ังเน้นย�้าถึงความส�าคัญท่ี 
ภาคธุรกิจต้องศึกษาและน�าหลักการ	UNGPs	ไปปฏิบัติเพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม
 
 1.3)	 	การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการทบทวน
โครงการครึ่งรอบของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย	(The	Mid-Term	Review	Process	of	
UNDP	Thailand	Country	Programme	2017-2021) 
รอบปี	2560-2564	จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต	ิ
(UNDP)	 เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมพูลแมน	
คิงเพาเวอร์	 กรุงเทพมหานคร	มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอ 
ผลการด�าเนินงานของโครงการท่ี	UNDP	 ให้ความส�าคัญ 
ในมิติการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	และเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ตามโครงการของ	 UNDP	 ในระยะ	 2	 ปีข ้างหน้า	 โดยมี 
ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานของภาครัฐ	 และหน่วยงาน
สหประชาชาติ

 1.4)	 	การประชุมหารือของเครือข่ายสหประชาชาติ
ว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐานส�าหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	
(Consultation	of	 the	UN	Network	on	Migration	
for	Asia	and	the	Pacific)	เมื่อวันที	่19	กุมภาพันธ์	2563	 

ณ	โรงแรมเมอร์เคยีว	กรงุเทพมหานคร	โดยความร่วมมอืระหว่าง
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	
(Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	for	
Human	Rights:	OHCHR)	และองค์การระหว่างประเทศเพือ่การ 
โยกย้ายถิ่นฐาน	(International	Organizationfor	Migration:	
IOM)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือและ 
รบัฟังความคดิเหน็ของผูมี้ส่วนได้เสยีในประเด็นปัญหาทีเ่ก่ียวกับ 
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุมทุกมิติ	 รวมทั้งการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญของประเด็นส�าหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	และน�า 
ข้อมูลทีไ่ด้รบัจากทีป่ระชมุไปประมวลเพือ่จดัท�าแผนปฏบิติังาน 
เพื่อสนับสนุนรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหประชาชาติใน 
ภูมิภาคนี้ในการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย	เป็นระเบียบและปกติ	(Global	
Compact	 for	Safe,	Orderly	and	Regular	Migration:	
GCM)	อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการทบทวน
ผลการปฏิบัติตามข้อตกลง	GCM	ในระดับภูมิภาค	 (Regional	
Review)	ในช่วงไตรมาสที	่3	ของปี	2563	รวมถึงการรายงาน
ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานของเครือข่ายสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน	การบริหารจัดการกองทุนรวม
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	รวมทั้งการจัดการ
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งการด�าเนินการต่าง	ๆ	นี้	 เป็นการ
สนับสนุนให้การขับเคลื่อน	GCM	 เป็นไปอย่างก้าวหน้าและ 
เป็นประโยชน์สูงสุด

	 1.5)		 การประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุน
ของ	UNDP	 เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 
(Consultative	Meeting	on	UNDP’s	 support	on	 
Business	and	Human	Rights	in	Thailand)
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้เข้าร่วมการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนของ	UNDP	 เรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 (Consultative	Meeting	
on	UNDP’s	support	on	Business	and	Human	Rights	
in	Thailand)	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2563	ณ	โรงแรม	อีสติน	 
แกรนด์	 ถนนสาทร	กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือน�าเสนอภาพรวม 
ขอบเขตในการสนับสนุน	 เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยของ	UNDP	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	และ
รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู ้เข้าร่วมประชุมต่อ 
การด�าเนินงานของ	UNDP	โดยมีผู้แทนของกรมคุ้มครองสิทธิ
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และเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรมได้มาน�าเสนอความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน	 (National	Action	Plan	on	Business	and	
Human	Rights:	NAP)	ของภาครัฐบาล	นอกจากนี้	UNDP	 
ได้น�าเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยที่ก�าลังจะ 
ด�าเนนิการ	คอื	มาตรการการฟ้องปิดปากและการคุม้ครองสทิธิ
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่ถือเป็น 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีของ	UNDP	จากภาครัฐบาล	สถานเอกอคัรราชทตู	
องค์การระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ	 สหภาพยุโรป	
ภาคธุรกิจ	ภาคประชาสังคม	สื่อมวลชน	และผู้เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบออนไลน์อีกจ�านวนหนึ่ง	 รวมประมาณ	 50	 คน	 
โดยนางประกายรัตน์	 ต้นธีรวงศ์	 กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 ได ้ร ่วมแลกเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 
เพือ่ผลกัดนัการจัดท�าแผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธุรกจิกบั 
สิทธิมนุษยชนให้บรรลุผลส�าเร็จ	 พร้อมท้ังได้แลกเปลี่ยน
ความก้าวหน้าในการด�าเนินการเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

 2)		ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซยีนว่าด้วยสทิธมินุษยชน	(ASEAN	Intergovernmental	 
Commission	on	Human	Rights:	AICHR)	มีดังนี	้
 
	 2.1)	 	 การประชุมหารือของ	 AICHR	 ว ่าด ้วย 
การท�าให้สทิธใินการพฒันาเกดิผลในทางปฏบิตั	ิเพือ่เสรมิสร้าง 
ประชาคมอาเซียน	หรือ	AICHR	Consultation	on	 the	 
Realization	of	the	Right	to	Development	to	Enhance	 
the	ASEAN	Community	ระหว่างวันที	่11-12	พฤศจิกายน	
2562	ณ	กรุงจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 โดยผู้แทน
อินโดนีเซียใน	 AICHR	 ร่วมมือกับกระทรวงกฎหมายและ 
สิทธิมนุษยชน	และกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย	
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย	
โดยการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (AICHR)	มูลนิธ	ิ 
Heinrich-Bolls	 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาต	ิ(OHCHR)	และคณะกรรมการประสานงาน 
คริสตจักรช่วยเหลือการพัฒนา	 (Interchurch	Coordination	

Committee	Development	Aid:	ICCO)	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	
1)	 เสริมสร้างการปฏิบัติตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน	
(AHRD)	2)	 เปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
เน้ือหาในเชิงหลักเกณฑ์และความก้าวหน้าของการปฏิบัต ิ
ให้เกิดผลจริงที่เกี่ยวกับสิทธิในการพัฒนาตามที่ก�าหนดไว ้
ในข้อ	35-37	ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน	3)	ก�าหนด
แนวทางต่อไปท่ี	AICHR	และองค์กรของอาเซียน	 (Sectoral	
Bodies)	สามารถจะด�าเนินการเพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีน	และ	4)	ตดิตามและประเมนิผล 
ความส�าเร็จและความท้าทายของสิทธิในการพัฒนาในอาเซียน	

	 2.2)	 	 การประชุมหารือระดับภูมิภาคของ	AICHR	 
ว่าด้วยการขบัเคลือ่นสทิธขิองคนพกิารในประชาคมอาเซียน	
(ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ)	หรือ	AICHR	
Regional	Dialogue	on	the	Mainstreaming	of	 the	
Rights	of	Persons	with	Disabilities	 in	 the	ASEAN	
Community	 (Gender	Perspectives	on	Disability	
Rights)	และการประชมุคูข่นานส�าหรบัสถาบนัสทิธมินษุยชน
แห่งชาติ	(National	Human	Rights	Institutions	(NHRI)	
side	event)	 การประชุมหารือระดับภูมิภาคของ	AICHR	 
ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน	 
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี	3-5	ธันวาคม	2562	ณ	 โรงแรมพูลแมน	 
คิงเพาเวอร์	 กรุงเทพมหานคร	 โดยคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(AICHR)	 มีวัตถุประสงค์
เพือ่สร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัสทิธคินพกิาร	การแลกเปลีย่น
มุมมอง	การอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี	และการสนับสนุน
ความร่วมมือที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการในภูมิภาค	 ซ่ึงประเด็น 
การขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียนเป็น
กจิกรรมหลกัที	่AICHR	ให้ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้AICHR	
ได้จัดกิจกรรมที่ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมสิทธิของคนพิการ	 
โดยเฉพาะมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ	 ซึ่ง	 AICHR	 
ได้เชญิผูแ้ทนหน่วยงานเฉพาะด้านของอาเซยีนเข้าร่วมการประชุม 
หารือเพื่อก�าหนดประเด็นส�าคัญและทิศทางยุทธศาสตร์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันในอาเซียน	และพยายามลดปัญหา	 
อุปสรรคต่าง	 ๆ	ส�าหรับคนพิการ	 ซึ่งเป็นภารกิจส�าคัญของ
ประชาคมอาเซียนท้ังสามเสาหลัก	ส�าหรับการประชุมคู่ขนาน 
ส�าหรบัสถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี	6	ธนัวาคม	 
2562	ต่อเน่ืองกับการประชุมหารือระดับภูมิภาคของ	AICHR	 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน	
(ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ)	 เพื่อให้สถาบัน
สทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้มโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์และ
ผลการด�าเนินการที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ	

	 2.3)	 	การประชุมหารือของ	AICHR	ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น	การแสดงออก	และข้อมูลข่าวสาร
ในอาเซียน	 (ข้อ	23	ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน)	
หรือ	AICHR	Consultation	on	Freedom	of	Opinion,	
Expression	and	Information	 in	ASEAN	(Article	23	
of	 the	ASEAN	Human	Rights	Declaration:	AHRD) 
ระหว่างวันท่ี	 8-10	 ธันวาคม	 2562	ณ	 เมือง	Nusa	Dua	 
เกาะบาหลี	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 โดยคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว ่าด ้วยสิทธิมนุษยชน	 (AICHR)	 
ด้วยการสนับสนุนขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา	 (United	States	Agency	 for	 Interna-
tional	Development:	USAID)	รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส	และ
รัฐบาลอินโดนีเซีย	มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	การ
แสดงออก	และข้อมลูข่าวสารในอาเซยีน	และการแลกเปลีย่นมุม
มองและประสบการณ์เกีย่วกบัการส่งเสรมิเสรภีาพในการแสดง 
ความคดิเหน็	การแสดงออก	และข้อมูลข่าวสาร	รวมทัง้เสรภีาพของ 
สือ่	ซ่ึงการประชุมนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการจดัท�าร่างข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติตามข้อ	 23	 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน	
(Recommendation	on	the	Implementation	of	Article	
23	of	the	AHRD)	ซึ่งได้รับการก�าหนดให้เป็นโครงการส�าคัญ
ในป	ี2562

	 2.4)	 	 การประชุมหารือของ	 AICHR	 ว ่าด ้วย 
การปฏิบัติตามข้อ	22	ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
ทีเ่ก่ียวกบัเสรภีาพในการนบัถอืศาสนาและความเชือ่	(AICHR	 
Consultation	on	the	Implementation	of	Article	22	of	
the	ASEAN	Human	Rights	Declaration	on	Freedom	 
of	Religion	and	Belief)	ระหว่างวนัท่ี	11-13	ธนัวาคม	2562	 
ณ	 เมือง	 Nusa	 Dua	 เกาะบาหลี	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 
โดยผู ้แทนอินโดนีเซียใน	 AICHR	 ด้วยการสนับสนุนของ
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	
(OHCHR)	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติ

และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและ 
ความเช่ือในอาเซียน	และหารือเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดท�า
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อ	22	ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน 
อาเซียน	 (Recommendation	on	 the	 Implementation	
of	 Article	 22	of	 the	AHR)	 โดยเป้าหมายสูงสุดเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการยกระดับสันติภาพและความสมานฉันท์ 
ของอาเซียน	ซึ่งเป็นประชาคมที่มีความหลากหลายในเรื่อง
ศาสนาและความเชื่อ
 
	 3)	 	ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ	 รวมทั้งองค์กร 
ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ	ดังนี้

	 3.1)	 	ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ

 3.1.1)		การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค	เรื่อง	
“การตดิตามด้านสิทธมินษุยชนเพือ่การจดัท�ารายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน”(Regional	Workshop	on	 
Human	Rights	Monitoring	for	UPR)	ระหว่างวนัที	่29-30	 
ตุลาคม	 2562	ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย	ร่วมกับ 
องค์กร	 UPR	 Info	 ซึ่งเป ็นองค์กรที่ไม ่แสวงหาผลก�าไร 
ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานที่เก่ียวกับ 
การจดัท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชน	(Universal	 
Periodic	Review:	UPR)	และองค์กร	Aurora	Consultancy	 
ซึ่งเป็นองค์การที่ปรึกษาเอกชน	มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เอเชียใต้	และเอเชีย-แปซิฟิก	 
ในการตดิตามประเดน็ด้านสทิธิมนษุยชนและการน�าข้อเสนอแนะ 
จากกระบวนการ	UPR	 ไปปฏิบัติ	 โดยให้ความส�าคัญกับการ 
จัดท�าข้อมูลและการติดตามข้อเสนอแนะ	โดยเฉพาะการจัดท�า 
ตัวชี้วัดในการเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนและการติดตาม 
ผลการน�าข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ไปปฏบิตัใิห้เกดิ
ผลของรัฐบาล	 โดยมีลักษณะเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ	UPR	บทบาทของสถาบัน
สทิธมินษุยชนแห่งชาตใินการตดิตามและประเมนิความก้าวหน้า
ด้านสทิธมินษุยชน	การใช้ประโยชน์จากตวัชีว้ดั	และแนวทางใน 
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การก�าหนดตัวชี้วัดตามเอกสารตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนท่ีได้
เพิ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Human	Rights	Indicators	 
Tables	updated	with	the	sustainable	development	
Goals	 (SDGs)	 indicators)	ที่จัดท�าขึ้นโดยส�านักงานข้าหลวง
ใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 (Office	of	 the	
United	Nations	High	Commissioner	for	Human	Rights:	
OHCHR)	รวมถงึวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูตามตวัชีว้ดัทีก่�าหนด	
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดท�ารายงาน	UPR	คู่ขนาน	

 3.1.2)	 	 การประชุมระหว ่างประเทศว ่าด ้วย 
การคุม้ครองสทิธขิองแรงงานโยกย้ายถิน่ฐาน	(International	 
Conference	on	 the	Protection	of	 the	Rights	of	
Migrant	Workers)	ระหว่างวันที	่12-14	พฤศจิกายน	2562	
ณ	กรุงกาฐมาณฑุ	 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศต้นทาง	ประเทศ 
ทางผ่าน	และประเทศปลายทาง	บทบาทของสถาบนัสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติในการด�าเนินการในเร่ืองดังกล่าว	 ในการประชุม 
มกีารอภปิรายหวัข้อต่าง	ๆ 	เช่น	ธรรมภิบาลด้านโยกย้ายถิน่ฐาน
และสทิธขิองแรงงานย้ายถิน่	ปัญหาเกีย่วกบัการโยกย้ายถ่ินฐาน 
ด้านแรงงานที่ไม่ปกติ	 การประกันการเข้าถึงความยุติธรรม
ส�าหรับแรงงานย ้ายถิ่น	 ความร ่วมมือระหว ่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานย้ายถิ่น	 เป็นต้น	ช่วงท้ายมีการลงนามระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียและเนปาล

 3.1.3)		การสมัมนาเชงิปฏิบตักิารว่าด้วยการแสวงหา
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนในภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ในภูมิภาคเอเชีย	 (Promoting	Human	Rights	 in	 the	 
fisheries	and	aquaculture	sectors	in	Asia-Exploring	
the	 role	of	National	Human	Rights	 Institutions)	 
จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก	 (Danish	 
Inst itute	 of	 Human	 Rights:	 DIHR)	 เมื่อ วันที่ 	 18	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	ณ	โรงแรมโรยัลปริ๊นเซส	หลานหลวง	 
กรุงเทพมหานคร	 โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ	
“โครงการมหาสมุทรที่ยั่งยืน	การใฝ่หาวิธีการสิทธิมนุษยชน
ในภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า”	ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากส�านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ

สวีเดน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
หารือถึงขอบเขตการพัฒนาบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และพัฒนา 
หลักความส�าคัญของหน ้าที่ และศักยภาพของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อเร่ืองสิทธิมนุษยชนในภาคส่วน
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	มีผู้เข้าร่วมการประชุม
ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภู มิภาคเอเชีย ท่ี มีประสบการณ ์ ในการท� างานด ้ าน 
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ย่ังยืนในภาคส่วนการประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้	

 3.1.4)	 	 การสัมมนาออนไลน์	 เรื่อง	 บทบาทของ
สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิในต่อวาระการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	 
ค.ศ.	2030	(Asia	Pacific	NHRI	webinars	on	how	NHRIs	
work	with	 the	2030	Agenda)	 จัดโดยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย	 ในฐานะผู้แทนระดับ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ ิกในคณะท�างานว่าด ้วยการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	ปี	2030	(Working	Group	on	the	2030	Agenda	for	
Sustainable	Development)	ของกรอบความร่วมมอืระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับโลก	(Global	Alliance	
of	National	Human	Rights	Institutions:	GANHRI)	ร่วมกับ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์ก	 ระหว่างวันที	่ 
28-29	กนัยายน	2563	มเีป้าหมายเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์
และสนบัสนนุการมียุทธศาสตร์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ระดับชาติ เพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 
ในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ว่าด้วยการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน	 (APFSD)	 รวมทั้งเน้นให้เห็นถึงบทบาทของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามการปฏิบัติการตามค�ามั่น
ของรัฐที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	(to	leave	no	one	behind)	 
อันเป็นการเสริมสร้างความสามารถของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการใช้หลักสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights-Based	
Approach-HRBA)	ส�าหรบัการเข้ามีส่วนร่วมในการตดิตาม	และ
การรายงานว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	(Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)	 ในระดับชาติ	ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการมีบทบาท 
ทีเ่ข้มแขง็ในการอ�านวยความสะดวกให้เกดิกระบวนการการมส่ีวน
ร่วมทีค่รอบคลมุถงึคนทกุกลุม่ในการด�าเนนิงานและการตดิตาม
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	2030	
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 การสัมมนาประกอบด้วยการอภิปรายเร่ืองบทบาท 
การมีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการน�า 
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช ้ในกระบวนการการติดตามและ 
การจดัท�ารายงาน	เป็นการเสนอตวัอย่างทีด่ขีองคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมองโกเลีย	 (National	Human	
Rights	Commission	of	Mongolia:	NHRCM)	ในการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ผนวกการพัฒนาท่ียังยืนท่ีเก่ียวข้องไว้ด้วย	 และ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์	
(Commission	on	Human	Rights	of	 the	Philippines:	
CHRP)	 ในการท�างานร่วมกันกับส�านักงานสถิติแห่งชาติของ
ฟิลิปปินส์เพื่อช่วยปิดช่องว่างของการจัดเก็บข้อมูลที่จ�าเป็น
ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน�าข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบ 
และการจดัท�ารายงานว่าด้วยการพฒันาท่ีย่ังยืน	และเรือ่งการน�า
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ไปใช้ในการส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ในการด�าเนนิธรุกจิ	โดยมคีณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
ของออสเตรเลีย	(Australian	Human	Rights	Commission:	 
ANHC)	น�าเสนอการด�าเนินงานในประเด็นแรงงานทาสยุคใหม	่ 
(modern	slavery)	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์ก	 (Danish	 Institute	 
for	Human	Rights)	 ได้น�าเสนอเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ 
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง 
หลักการชี้แนะแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน	 (United	Nations	Guiding	Principles	
on	Business	and	Human	Right:	UNGP)	การตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านกับการพัฒนาที่ย่ังยืน	 และการ 
น�าเสนอผลการด�าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติของอนิโดนเีซยี	(Indonesian	National	Commission	 
on	Human	Rights:	Komnas	HAM)	ที่เก่ียวกับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	

	 3.2)		ความร่วมมือและการให้การต้อนรับผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครฐัของต่างประเทศ	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้ให้การต้อนรับ	Mrs.	Fatouma	Bouzegzi	ตุลาการ
สภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย	 
ในโอกาสท่ีเข้าเย่ียมเยือนและศึกษาดูงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งการเยือนนี้เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึง
ของการศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของ
สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ	 (International	 
Associat ion	 of	 the	 Supreme	 Administrat ive	 

Jurisdictions:	 IASAJ)	 เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2562	และ
เม่ือวันท่ี	 21	กันยายน	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 ได้ให้การต้อนรับนางซาราห์	 เทเลอร์	 (Mrs.	Sarah	
Taylor)	เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�าประเทศไทย	และคณะ	 
พร้อมท้ังแนะน�าประวัติความเป็นมา	บทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รวมทั้งการประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรอิสระอื่น	 องค์กรเครือข่าย	 
และส ่วนราชการที่ เกี่ยวข ้อง	 ตลอดจนร ่วมพูดคุยแลก
เปล่ียนในประเด็นต่าง	ๆ	และแนวทางความร่วมมือระหว่าง 
สถานเอกอัครราชทูตกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อไปในอนาคต

	 3.3)	 	ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร
ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ	 โดยการประชุมหารือ
ระดับสูงว ่าด้วยการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน:	 
การพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
และน่าเชือ่ถือ	(Evolving	an	Effective	and	Credible	ASEAN	 
Human	Rights	System:	A	High	Level	Dialogue	on	Human	 
Rights	Promotion	and	Protection)	ระหว่างวันที่	 29-30	 
พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมเดอะ	สุโกศล	กรุงเทพมหานคร	
โดยคณะท�างานเพือ่กลไกสทิธมินษุยชนอาเซยีน	(The	Working	
Group	for	an	ASEAN	Human	Rights	Mechanism)	และ
ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน	(ASEAN	Senior	Officials’	
Meeting:	SOM)	เนือ่งในโอกาสครบรอบทีจ่ะต้องมกีารทบทวน
เอกสารขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ	AICHR	ซึ่งก�าหนดให้ท�าการ
ทบทวนทกุ	5	ปี	โดยทีป่ระชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศของอาเซียน	
(ASEAN	Foreign	Ministers’	Meeting:	AMM)	ได้มอบหมาย
ให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน	 (SOM)	รับผิดชอบ 
ในการทบทวน	TOR	ของ	AICHR	ดงักล่าว	รวมถงึการหารปูแบบ
ในการติดตามการท�างานของ	AICHR	ที่เหมาะสมต่อไป	

3.7.3	 	 ผลการด�าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิคีวามร่วมมอืกบั
สหประชาชาต	ิเพือ่ส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานด้านสทิธิมนษุยชน 
ในประ เทศสอดคล ้ อ งกั บบรรทั ดฐานและพันธกรณ ี
ด้านสทิธมินุษยชนของไทยทีเ่กดิจากการเข้าเป็นภาคสีนธิสญัญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง	ๆ	 โดยการจัดท�า
รายงานคู่ขนานเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
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ประเทศที่ได้รับการจัดต้ังตามสนธิสัญญา	 (Treaty	bodies)	
เพื่อติดตามการด�าเนินการของรัฐภาคีให้เป็นไปตามพันธกรณี
และเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาฉบับนั้น	ๆ 	และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐบาลในการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ให้ดียิง่ขึน้	การให้ข้อมลูต่อกลไกสทิธมินษุยชนของสหประชาชาติ
จัดท�าในรูปของรายงานซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้เสนอต่อกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
คูข่นานไปกบัรายงานท่ีจดัท�าโดยรัฐบาล	เพือ่ประเมนิสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศจากมุมมองของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีอาจแตกต่างไปจากรัฐบาล	 กลไก 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าว	
พร้อมทัง้ข้อมลูทีไ่ด้จากองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืน	ๆ 	ประกอบ
กับข้อมูลที่เสนอโดยรัฐบาล	 ก่อนท่ีจะสรุปความเห็นและ 
ให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อด�าเนินการต่อไป
	 ในช่วงเดือนตุลาคม	2562	ถึงเดือนกันยายน	2563	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�าเนินการจัดท�า
รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	
จ�านวน	2	ฉบับ	ดังนี้	

 1)	 	 รายงานคู ่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 
(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	
Racial	Discrimination:	CERD)	 เมื่อวันท่ี	 6	กุมภาพันธ์	
2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น�าส่งรายงาน
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา	
CERD	รายงานคู่ขนานนี้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสม 
ในการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายกลาง 
ที่ห้ามการเลือกปฏิบัติรวมถึงห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมแก่บุคคลท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ	 ควรส�ารวจ
จ�านวนผู ้สูงอายุไร ้สัญชาติและคนไร ้สัญชาติที่ ไม ่ได ้เกิด 
ในราชอาณาจักรแต่เข้ามาอาศัยจนกลมกลืนกับสังคมไทย	
สาเหตขุองการไร้สัญชาตแิละปัญหาทีบ่คุคลกลุม่นีป้ระสบ	และ
ควรมีนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการให้สัญชาติแก่บุคคลกลุ่มน้ี	 
ควรเร่งตรวจสอบการจ�าหน่ายช่ือบุคคลออกจากทะเบียน 
ราษฎร์แก ้ไขปัญหาดังกล่าว	 ระหว่างรอการตรวจสอบ 
ควรมมีาตรการให้บุคคลเหล่านีไ้ด้รับการคุม้ครองสทิธขิัน้พ้ืนฐาน	
ควรดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือก

ปฏบิตัเินือ่งจากความแตกต่างทางเชือ้ชาต	ิหากพบว่าเจ้าหน้าที่
กระท�าผิดต้องลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างจริงจัง 
เพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมการไม่ต้องรับโทษ	 เป็นต้น	 และ 
เม่ือวนัท่ี	16	มีนาคม	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี	 เพื่อทราบและพิจารณา
ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานคู ่ขนาน 
ดงักล่าว	โดยรองนายกรฐัมนตร	ี(นายวษิณ	ุเครืองาม)	ได้มคี�าสัง่ 
มอบหมายให ้กระทรวงยุติ ธรรมเป ็นหน ่ วยงานหลัก 
ในการด�าเนินการตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	
กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย	์และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

	 2)		รายงานคู่ขนานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	
และการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	
หรือท่ีย�่ายีศักดิ์ศรี	 (Convention	Against	Torture	and	
Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	 
Punishment:	CAT)	ฉบบัที	่2	ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้มีการจัด
ท�ารายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน	และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	 
ไร้มนุษยธรรม	หรือท่ีย�่ายีศักดิ์ศรี	 เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการ
ประจ�าอนุสัญญา	CAT	พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท�าโดย
รัฐบาล	ซึ่งรายงานคู่ขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 ได้เน้นย�้าในเร่ืองประเด็นเร่ืองกฎหมายภายในของ
ประเทศไทยทีร่องรบับทบญัญตัขิองอนสุญัญา	CAT	เช่น	มาตรา	28	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	 
ที่ได้บัญญัติห้ามการทรมาน	ทารุณกรรม	หรือการลงโทษด้วย
วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ามิได้	ความคืบหน้า
ของร่างพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและ 
การกระท�าให้บุคคลสูญหาย	พ.ศ.	 ....	ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เช่น	 เรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
เจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการตรวจค้น	การจบักมุ	 
และการคุมขังบุคคลอันเกี่ยวเน่ืองกับการบังคับใช้กฎหมาย
ด้านความม่ันคงโดยเฉพาะพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พระพุทธศักราช	 2457	 และพระราชก�าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548	 และปัญหา 
ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญ	เช่น	การถูกข่มขู่	การคุกคาม	 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และการถกูบงัคบัให้สูญหาย	รวมถึงผลจากการตรวจเยีย่มเรอืนจ�า 
และสถานท่ีคุมขังบุคคลของ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 ตลอดจนพัฒนาการและปัญหาของการเยียวยา 
ผู้เสียหายจากการทรมานโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความ
เสียหายด้านจิตใจและการเยียวยาที่มิใช่ตัวเงิน	และเมื่อวันที	่ 
30	กันยายน	2563	 ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร	ี 
เพื่อทราบและด�าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ตามรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ
การประติบัติหรือการลงโทษที่ โหดร ้าย	 ไร ้มนุษยธรรม	 
หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรีฉบับที่	 2	 ต่อมาได้รับหนังสือลงวันที่	 16	
ตุลาคม	2563	แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเร่ืองน้ีไปพิจารณาร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กระทรวงกลาโหม	กระทรวง
การต่างประเทศ	และกระทรวงมหาดไทย

3.8	 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได ้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการท�างานและการบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 โดยยึดมั่นคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส	และน�ามาใช้เป็นแนวทางด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	 
แม้ว่าในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	จะเผชิญกับปัญหาและ 
ข้อท้าทายส�าคัญที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	คณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิและส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน 
แห่งชาติยังคงมุ่งม่ันท�างานตามบทบาทและหน้าท่ีของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิโดยมอบหมายให้คณะท�างานเฉพาะกิจ 
พิจารณาแนวทางด�าเนินการและมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 โดยมี 
การประกาศมาตรการรองรับการบริการประชาชน	และมาตรการ 
ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
จ�านวน	 12	 ฉบับ	 ตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ 
แก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสมได้อย่างทัน 
ท่วงที	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส�าคัญกับ
การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกับบทบาท
และภารกิจขององค์กร	การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรู	้การปรบัปรงุวธิกีารท�างานให้เกดิความคล่องตวั	 
เน้นการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน	รวมถึงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที	่โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

3.8.1	การจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติพื้นที่ภาคใต้	  
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้จัดตั้ง	
“ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้”	 
ณ	จงัหวดัสงขลา	เป็นส่วนราชการในภูมภิาคพืน้ทีน่�าร่อง	เนือ่งจาก 
พื้นที่ภาคใต ้เป ็นพื้นที่ที่มีกรณีเรื่องร ้องเรียนในอัตราสูง	 
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ภาษา	ศาสนา	เชื้อชาติและ 
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	 ท้ังน้ี	 เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที ่
สามารถเข้าถึงกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ได้โดยง่าย	ซึง่สอดคล้องตามหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ ท่ี บัญญัติ ไว ้ ในรัฐธรรมนูญแห ่ง
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ	 
2	 ฉบับและอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 
7	 ฉบับ	 ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้อง
ปฏิบั ติตาม	 รวมท้ังหลักการปารีสเกี่ยวกับสถานะของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ ท่ี รับรองโดยที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ	 ตามข ้อมติที่ 	 48/134	 เมื่อวันที	่ 
20	 ธันวาคม	 2536	ที่องค์การสหประชาชาติก�าหนดไว้ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการมีส�านักงานที่ตั้งในภูมิภาค	 อันจะช่วย
สนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้	 มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต	
14	จังหวัดภาคใต้	 ประกอบด้วย	จังหวัดกระบี่	 ชุมพร	ตรัง	
นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตาน	ีพังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	
ระนอง	สงขลา	สตลู	และจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีมีหน้าทีร่บัผดิชอบ	 
3	ภารกิจหลัก	ได้แก่	(1)	ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
(2)	ภารกจิด้านการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	และ	(3)	ภารกจิด้าน
การเฝ้าระวงัสถานการณ์สทิธมินษุยชน	ซึง่จะส่งผลให้ประชาชน
ในภูมิภาคมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับหลัก
สทิธมินษุยชนสากล	โดยมีเป้าหมายในการปฏบิตังิาน	ดงัต่อไปนี้
	 1)	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง	 สะดวก	
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่
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	 2)	 เพือ่ให้เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการละเมิดสทิธมินษุยชน 
ในพืน้ทีไ่ด้รบัการด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายในเวลาท่ีก�าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ	โดยไม่ล่าช้า	
	 3)	 	 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความรู	้
ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง
	 4)	 เพื่อให้การเฝ้าระวัง	การประเมิน	การชี้แจง	การให้
ความเห็น	และการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์	 สิทธิมนุษยชน 
ในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

3.8.2	การพฒันาองค์กรทีย่ดึมัน่คณุธรรมและความโปร่งใส
	 ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้เข้ารบั 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐัประจ�าปี	ซึง่ทีผ่่านมาส�านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการด�าเนินงานสอดรับกับเกณฑ  ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของส�านักงาน	ป.ป.ช.	ที่สะท้อน
การด�าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส	อาทิ	การปฏิบัติ
หน้าที่	 การใช้งบประมาณ	การใช้อ�านาจ	 การใช้ทรัพย์สิน	 
การป้องกันปัญหาการทุจริต	และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ส�านักงาน	รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากรใน
สงักัดเหน็ถงึความส�าคญัของการประเมนิ	และจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	 
เช่น	กิจกรรมประกวดค�าขวัญเพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้าน 
การทุจรติ	การขับเคลือ่นการด�าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณธรรม	
ความโปร่งใส	 และป้องกันการทุจริต	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2563	 เพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นผลให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	ได้รบัคะแนนการประเมนิ	
94.06	คะแนน	ระดับผลการประเมินในระดับ	A	โดยมีคะแนน
เป็นล�าดับที่	 1	ของประเภทองค์กรอิสระ	5	หน่วยงาน	โดยมี 
ผลงานที่ส�าคัญ		ดังนี้
 1)	 การเสริมสร้างคุณธรรม	วัฒนธรรม	และค่านิยม 
องค์กร	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได้ให้ความส�าคัญกับการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม	คุณธรรม	
และวฒันธรรมองค์กรทีด่	ีในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	บคุลากร
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มี 
การแลกเปลี่ยน	แบ่งปันความรู	้และสร้างพื้นที่ให้บุคลากรของ
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการน�าค่านิยมร่วม	 (Share	Values)	 
ค�าว่า	“RIGHTS”	ที่ได้มีการประกาศใช้มาเป็นแนวทางและ 

หลักการร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และ 
เป้าหมายองค์กร	ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ท้ังจากระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 เพื่อให้องค์กรมีคนด	ี 
คนเก่ง	คนมีคุณภาพท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์	และร่วมสร้างบรรยากาศ 
การท�างานที่สอดประสานกันอย่างสม�่าเสมอผ่านกิจกรรม 
ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร	อาทิ	

 1.1)	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากร
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิได้เข้าร่วมงาน
พระราชพิธีตามหมายก�าหนดการของส�านักพระราชวัง	 งานรัฐ
พิธี	ศาสนพิธี	และงานพิธีต่าง	ๆ	ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าตลอดมา 
ซึ่งเป ็นการแสดงความกตัญญูกตเวที	 น ้อมร�าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ	 และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาส 
มหามงคลต่าง	ๆ	 โดยที่งานพระราชพิธี	 เป็นงานที่พระมหา
กษตัรย์ิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้จดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี	เช่น	
พระราชพิธีฉัตรมงคล	 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 
หรืองานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	
งานพระราชกุศลต่าง	ๆ	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ได้ด�าเนินโครงการส�าคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	คือ	 โครงการนิทรรศการ	“เฉลิมพระเกียรติพระภูม	ี 
พระบารมีปกเกล้าชนชาวไทย”	 โดยการบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับพระราชประวัติผ่านพระฉายาลักษณ์ในช่วงต่าง	 ๆ	
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย	์
รัชกาลที่	 10	 และเพื่อให้บุคลากรส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนร่วมใน
การเทิดพระเกียรติ	แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี	น้อมส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต  ่
ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา	 ผู ้บริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์	ท�าความสะอาด 
ศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมร�าลึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร	มหามงกุฎ	
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช	
ณ	วัดโสมนัสวิหาร	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	
เมื่อวันที่	 18	ตุลาคม	2562	 เพื่อเป็นการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ให้แก่สงัคม	เสรมิสร้างค่านยิมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ	เสยีสละ
ต่อสังคมส่วนรวม	

 1.2)	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาต	ิ 
“การประกวดค�าขวัญ	 เพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริต	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563”	เพื่อสร้างการม ี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสร้างทัศนคติ	 และค่านิยม 
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากรส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริม	สนับสนุน	เผยแพร	่และประสานให้เกิด
การปลกูจติส�านกึคณุธรรม	จรยิธรรม	อนัน�าไปสูก่ารสร้างสงัคม
โปร่งใส	โดยค�าขวญัท่ีได้รบัรางวลัประกอบด้วย	(1)	“สร้างส�านกึ
ความซ่ือสัตย์	 ร่วมขจัดคอรัปชั่น”	ของนางปนัสนันท์	อินคง	 
(นักวชิาการสทิธิมนษุยชนปฏิบัตกิาร)	(2)“NHRC	ร่วมใจ	ซือ่สตัย์	 
โปร่งใส	ต้านภัยทจุรติ”	ของนายธรีนยั	แน่นอดุร	(นกัจดัการงาน 
ทัว่ไป)	และ	(3)	“NHRC	ไม่ยินดต่ีอการทุจริต	NHRC	ร่วมปกป้อง
สิทธิจากคนโกง”	ของนางสาวรักษณาล	ีดอนสนธิ์	(นักวิชาการ
สิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ)

	 2)	 การจัดการความรู ้ในองค์กร	 ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พัฒนาส�านักงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้	 (Learning	Organization)	 โดย
การส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 เร่ือง	 การบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร	และแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ
จัดการความรู้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
(KM	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ )	 
เพือ่จดัการความรูใ้นองค์กร	ก�าหนดกรอบนโยบายและแนวทาง
การด�าเนินงานการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	และ 
ผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร	ซึ่งในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ได ้ด�าเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่ เรียนรู ้แบบไม่เป ็นทางการ	 
(Morning	 talk/	 สภากาแฟ)	 การศึกษาเรียนรู ้ด้วยตนเอง	
(Self-Learning)	การจัดท�าคลังความรู้และระบบฐานข้อมูล	
เป็นต้น
 
 3)	 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	 ห้องสมุดเฉพาะ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 แหล่งความรู ้ด ้าน 
สิทธิมนุษยชน	ของประเทศไทย	 ท่ีเปิดให้บริการแก่ประชาชน
ให้สามารถศึกษาความรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมความรู	้ 
ความเข้าใจ	ด้านสิทธิมนุษยชน	ให้ประชาชนสามารถน�าข้อมูล
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องในการปฏิบัติตน	 เพื่อเป็น
พลังส�าคัญท่ีจะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน	 โดยได้จัดสรรพื้นที่ 
อ�านวยความสะดวกต่อผูม้าใช้บรกิาร	และให้บรกิารผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด	 24	ชั่วโมง	 
เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลและนโยบายไทยแลนด	์4.0

 4)	หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	 ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชน	เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา	
และหลักฐานการด�าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ที่แสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล	 และให้บริการเผยแพร่ 
ความรูป้ระวัตศิาสตร์	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	วจิยัและการอ้างองิ
ในอนาคตให้แก่ประชาชน	โดยมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบ
หอจดหมายเหตุดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

3.8.3	การจดัท�าแนวปฏบิตัใินการรบัส่งเร่ืองระหว่างองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ
	 นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจส�าคัญตามฏหมายแล้ว	
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติได้ทบทวนปัญหา	อปุสรรค	
และข้อจ�ากัดต่าง	 ๆ	 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหรือ 
แก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย	 โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 
คือ	“การจัดท�าประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 เร่ือง	 
แนวปฏิบัติ ในการรับส ่งเ ร่ืองระหว ่างองค ์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ”	 ตามรัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	2560	มาตรา	221	และพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	2560	มาตรา	6	รวมท้ังพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่น	 ได้แก่	 คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดิน	 ซึ่งได ้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให ้
องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ในการปฏบิตัหิน้าท่ีของแต่ละองค์กร	ถ้าองค์กรอสิระใดเหน็ว่ามี 
ผูก้ระท�าการอนัไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยูใ่นหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ขององค์กรอสิระอืน่	ให้แจ้งองค์กรอสิระนัน้ทราบเพือ่ด�าเนนิการ 
ตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป	และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่า	
การด�าเนินการเรื่องใดอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท�าซึ่งอยู่
ในหน้าท่ีและอ�านาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย	ให้ปรึกษาหารือ 
ร ่วมกับองค์กรอิสระอื่นท่ีเกี่ยวข ้องเพื่อก�าหนดแนวทาง 
ในการด�าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ�า้ซ้อนกัน	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญของการบูรณาการการท�างานร่วมมือกันของ 
องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนญูท้ังห้าองค์กรเพือ่ให้การด�าเนินงาน
ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดความซ�้าซ้อน	
จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดท�าแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่าง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการรบัส่งเรือ่งเพือ่ให้มแีนวทางการด�าเนนิการร่วมกนัระหว่าง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน	 โดยได้มอบหมายให้
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท�าร่าง 
แนวปฏิบัติดังกล่าวและให้ร ่วมหารือกับหน่วยงานธุรการ
ขององค์กรอิสระอื่นดังกล่าวข้างต้น	 โดยประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น�าเสนอหลักการและแนวคิดของ
ประกาศดังกล่าวต่อที่ประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ทัง้ห้าองค์กรเพือ่พจิารณาหลายครัง้	ต่อมาเมือ่วนัที	่26	มถินุายน	
2563	ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธาน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีกสี่องค์กร	จึงได้ประชุมร่วมกัน
พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ออกเป็นประกาศองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ	 เรื่อง	แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่าง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ลงวันที่	 26	มิถุนายน	2563	 
โดยให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น
ผู ้ด�าเนินการในการจัดท�าประกาศฉบับสมบูรณ์ให้ประธาน
กรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งห้าองค์กรพิจารณา 

ลงนามและรับผิดชอบข้ันตอนการส่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา	 โดยประกาศดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม	137	ตอนที่	61	ก	หน้า	29	วันที่	31	กรกฎาคม	
2563	และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วันที	่1	สงิหาคม	2563	เป็นต้นมา

3.8.4	การพัฒนาบุคลากร
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
ได้ด�าเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน
และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทั้งในการจัดท�าและ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	การจัดการฝึกอบรม/สัมมนาโดย 
ด�าเนินการเอง	และการด�าเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่าย	 
การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย 
หน่วยงานภายนอก	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1)	 การจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรม	ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการจัดท�าหรือปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใหม่	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย	บทบาท	
หน้าท่ีและอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 หลักในการปฏิบัติราชการ	 และความรู ้พื้นฐาน 
ด้านสทิธมินุษยชน	ตลอดจนเพือ่เสรมิสร้างทศันคตท่ีิดต่ีอตนเอง	 
ทมีงาน	และองค์กร	ก่อให้เกดิความรูส้กึรกัและเป็นส่วนหนึง่ของ
องค์กร	กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม	ประกอบด้วย	ข้าราชการ	
พนักงานราชการ	 และลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

	 2)	 การฝึกอบรมบุคลากร	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จัดโครงการ/หลักสูตร	 จ�านวน	 
4	โครงการ/หลักสูตร	ดังนี้	

	 2.1)	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 
เพื่อรองรับการฝึกอบรมบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามค�าส่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาต	ิเพือ่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเทจ็จรงิในการตรวจสอบและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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บทที่
3

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 2.2)	 การฝ ึกอบรมบุคลากรใหม่ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพ่ือรองรับการฝึกอบรม
บุคลากรที่ ได ้รับการบรรจุและแต ่งตั้ งหรือจัดจ ้างใหม ่	 
ให้มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน	และหลักในการปฏิบัติ
ราชการ	ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	ทีมงาน	
และองค์กร
	 2.3)	 การฝึกอบรมหลักสูตร	“กฎหมายปกครอง”	 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองแก่บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 2.4)	 การฝ ึกอบรมหลักสูตร	 “กฎหมายกับการ
คุม้ครองสทิธแิรงงานในภาคธุรกจิ”	เพือ่เสรมิสร้างให้ผูฝึ้กอบรม 
มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์การละเมดิสทิธแิรงงาน 
ในประเทศไทยและกลุ ่ มแรงงานที่ ถูกละเมิด 	 รวมถึ ง 
หลักกฎหมายแรงงานของไทยท่ีเก่ียวข้องกับการคุ ้มครอง 
สิทธิแรงงาน	ตลอดจนสามารถน�าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย
ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานตามแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานสากล

 3)	 การพัฒนาบุคลากร	โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	ทั้งในหลักสูตรส�าหรับ
ผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติงาน	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของบุคลากรการสร้างเครือข่ายระหว่าง 
หน่วยงานเพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามภารกจิ	รวมถงึ 
การฝึกอบรมในหลกัสตูรเพือ่เตรยีมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ต�าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	 โดยได้ด�าเนินการจัดส่งบุคลากรของ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิเพื่อฝึกอบรม/
สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก	จ�านวนทั้งสิ้น	29	โครงการ/
หลักสูตร	

3.8.5	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร	
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ด�าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	สนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
บุคลากร	 เพื่อให้เกิดการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1)		การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและ 
บรกิารสารสนเทศด้านสทิธมินุษยชนและระบบฐานข้อมลูเครือข่าย 
ด้านสิทธิมนุษยชน	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานรับ
เรื่องร้องเรียนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน	

	 2)	 	การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 3)	 	การให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน	ระบบ
การรบัเรือ่งร้องเรยีน	และข้อมลูข่าวสาร	ผ่านเวบ็ไซต์ส�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

	 4)		การพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	
เช่น	การเช่าบริการโปรแกรม	Zoom	Video	Conference	 
เพือ่รองรบัภารกิจการประชมุในประเทศ	เช่น	การประชมุระหว่าง
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	
และการประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศ	การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง	ๆ	รวมถึง
การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 5)	 	 การบูรณาการเชื่อมโยงข ้อมูลด ้วยเลขบัตร
ประชาชนร่วมกับกรมการปกครองเพ่ือยกระดับการบริการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิเป็นไปตามมาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชน	(การไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ราชการออกให้จาก
ประชาชน)	
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การวิเคราะห์ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามกรอบ
แนวทางการประเมินผล
ภาคราชการ
แบบบูรณาการ (GES)
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บทที่
4

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ประเมนิผลการปฏิบัตงิานตามกรอบแนวทางการประเมนิผลภาคราชการแบบบูรณาการ
(Government Evaluation System: GES)

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส�าคัญกับการก�ากับติดตาม	 และประเมินผลการด�าเนินงานตามภารกิจ	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิได้จดัท�าค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการและก�าหนด 
ตัวชี้วัด	 (Key	Performance	 Indicator:	KPI)	 ท่ีสามารถบ่งชี้ความก้าวหน้า	และผลสัมฤทธิ์ท้ังในเชิงปริมาณ	 (Quantity)	 
คุณภาพ	 (Quality)	 เวลา	 (Time)	และสถานที่	หรือความครอบคลุม	 (Place)	อันเป็นเป้าหมาย	หรือเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน	ซึ่งการก�าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวมีความครอบคลุม
ภารกิจตามหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ทั้ง	4	มิต	ิประกอบด้วย	มิติการคุ้มครอง	มิติการส่งเสริม	มิติการเฝ้าระวัง	และมิติงานสนับสนุน	ซึ่งได้มีการถ่ายทอด	(Cascading)	 
ตัวชีวั้ดและเป้าหมายระดบัองค์กรลงสูร่ะดบัหน่วยงาน	(ส�านกั/หน่วย)	เพือ่ให้มีการน�าระบบการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิม์าประยกุต์
ใช้อย่างจริงจังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติที่มีความสอดคล้อง	 (Alignment)	
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และมุ่งเน้น	 (Focus)	 ไปท่ีเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน	ซึ่งในการประเมินผลการด�าเนินงานหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดัจะต้องรายงานผล	พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่ก่ียวข้องตามเกณฑ์การประเมินทีก่�าหนดต่อคณะท�างานจดัท�า
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาประเมินผล	ทั้งแบบรายตัวชี้วัดและ
ในภาพรวม	โดยคณะท�างานฯ	จะต้องรายงานผลการด�าเนินงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิและประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามล�าดับ
	 ส�าหรับการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ได้น�าแนวทางการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ	 
(Government	Evaluation	System:	GES)	มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห	์โดยแบ่งออกเป็น	2	มิต	ิดังนี้

 

	 โดยน�าผลการด�าเนินงานของตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวนทั้งส้ิน	 
12	 ตัวชี้วัด	ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกรอบการประเมินของระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ	 (Government	
Evaluation	System:	GES)	มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ซึ่งสามารถแสดงความเชื่อมโยงในแต่ละมิติ	และประเด็นการประเมินได	้ 
ดังนี้

1.	 มิติภายนอก จ�านวน	2	ประเด็น	ประกอบด้วย
	 1)	 การประเมินประสิทธิผล	(ผลลัพธ์/ผลผลิต)
	 2)	 การประเมินคุณภาพความพึงพอใจของ 
	 	 ประชาชนที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจาก 
	 	 การใช้บรกิารและท่ีมต่ีอกระบวนงานการให้ 
	 	 บริการ

2.	 มิติภายใน จ�านวน	2	ประเด็น	ประกอบด้วย
	 1)	 การประเมินประสิทธิภาพ
	 2)	 การพัฒนาองค์กร
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มิติการประเมิน
ตามระบบ GES

ตัวชี้วัดค�ารับรับรองการปฏิบัติราชการประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการด�าเนินงาน

1. มิติภายนอก

2.	มิติภายใน

	 1.1		การประเมินประสิทธิผล		 -	 ร้อยละความส�าเร็จของการให้ความเห็นด้านกฎหมาย	 ร้อยละ	100
	 	 (ผลลัพธ์/ผลผลิต)		 -	 ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่มีการตอบสนอง	 ร้อยละ	97.22		
	 	 	 	 	 ต่อข้อเสนอแนะหรือมาตรการการแก้ไขปัญหา
	 	 	 	 	 การละเมิดสิทธิมนุษยชน	
	 	 	 	 -	 ระดับความส�าเร็จในการจัดกิจกรรมความร่วมมือ	 ระดับ	5
	 	 	 	 	 กับเครือข่ายระดับภาคในการส่งเสริมหรือคุ้มครอง
	 	 	 	 	 สิทธิมนุษยชน	
	 	 	 	 -	 ร้อยละความส�าเร็จของการสร้างความร่วมมือกับ	 ระดับ	5
	 	 	 	 	 พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศและการขับเคลื่อน
	 	 	 	 	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม	
	 	 	 	 -	 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานผล	 ระดับ	5
	 	 	 	 	 การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	
	 	 	 	 	 ประจ�าปี	2562	
	 	 	 	 -	 ระดับความส�าเร็จของการจัดกิจกรรมการรับฟังข้อมูล	 ระดับ	5
	 	 	 	 	 และความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	
	 	 	 	 	 เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมิน
	 	 	 	 	 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
	 	 	 	 	 ประจ�าปี	2563	
	 	 	 	 -	 ระดับความส�าเร็จขององค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัย	 ระดับ	5
	 	 	 	 	 ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในการ
	 	 	 	 	 ด�าเนินงานของหน่วยงาน	
	 1.2	 การประเมินคุณภาพ	 -	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียน	 ร้อยละ	94.40
	 	 ความพึงพอใจของประชาชน	 	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 ที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รบั	 -	 ร้อยละของความพงึพอใจของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	 ร้อยละ	80
	 	 จากการใช้บริการและ	 	 แห่งชาติต่อการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการ
	 	 ที่มีต่อกระบวนงานการให้บริการ	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

 

	 2.1	 การประเมินประสทิธิภาพ	 -	ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	 ร้อยละ	80.39
	 	 	 	 	 ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	
	 	 	 	 -	 ร้อยละความส�าเร็จของการจัดท�าระเบียบ	ประกาศ		 ระดับ	5
	 	 	 	 	 หรอืแนวปฏบิตั	ิเพือ่รองรบัการด�าเนนิงานตามหน้าทีแ่ละ
	 	 	 	 	 อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ
	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
	 2.2	การพัฒนาองค์การ		 -	 ตัวชี้วัดที่	14	ระดับความส�าเร็จในการสนับสนุน	 ระดับ	5
	 	 	 	 	 การขบัเคลือ่นการจดัการความรูใ้นองค์กร	(Knowledge	
	 	 	 	 	 Management:	KM)	ของหน่วยงานตั้งต้น	
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บทที่
4

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.	มิติภายนอก การประเมินประกอบด้วย	2	ประเด็น	ได้แก่

 1.1	 การประเมินประสิทธิผล	 (ผลลัพธ์/ผลผลิต)	คือ	
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามภารกิจ	 เพื่อน�ามา
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามท่ีก�าหนดไว้ 
เพยีงใด	โดยมคีวามส�าคญัท่ีสามารถสะท้อนถึงข้อมูลความคบืหน้า	 
ปัญหา	และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และ 
ผลกระทบท่ีเกดิจากการด�าเนนิงาน	เพือ่น�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ด้านการบริหารจัดการ	 ในการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ด้านประสทิธผิล	(ผลลพัธ์/ผลผลติ)	คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนางานในเชิงคุณภาพ	 
โดยก�าหนดตัวชี้วัดที่มี เกณฑ์การประเมินเป ็นขั้นตอน/ 
กระบวนการ	และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจที่ส�าคัญ	ดังนี้	
	 	 	 1)	 ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ก�าหนด
ให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องการจดัรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมดิสทิธมินษุยชนท่ีคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ

รายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามกรอบแนวทางการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ

(Government Evaluation System: GES) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ได้จัดท�าข้อเสนอแนะ	หรือมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	 โดยประเมินจากจ�านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
มีการขับเคลื่อน	หรือด�าเนินการตามข้อเสนอแนะฯ	ในรปูแบบ 
ต่างๆ	 รวมถึงหน่วยงานภายในส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ท่ีสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน
ตามภารกิจ	ก�าหนดค่าเป้าหมายระดับที	่5	ร้อยละ	75	ผลการ 
ด�าเนินงาน	คิดเป็น	ร้อยละ	97.22	ซึ่งจากการประเมินพบว่า	
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานตามหน้าที่และ	อ�านาจเป็น
ไปอย่างมีประสทิธภิาพได้นัน้	เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบต้องตดิตาม
ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์	 ตลอดจนการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ	 
หรือมาตรการแก ้ ไขป ัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมี 
ความสอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิ	และบรบิททีเ่ป็นปัจจบุนั	กระบวน
งานอีกประการหนึ่งที่ได้น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

	 ร้อยละความส�าเร็จของการให้ความเห็นด้านกฎหมาย
	 ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่มีการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ

	 หรือมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 ระดับความส�าเร็จในการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย

	 ระดับภาคในการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 ร้อยละความส�าเร็จของการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวที

	 ระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
	 ที่เป็นรูปธรรม
	 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานผลการประเมิน

	 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ประจ�าปี	2562
	 ระดับความส�าเร็จของการจัดกิจกรรมการรับฟัง

	 ข้อมูล	และความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
	 สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดท�า
	 รายงานผลการประเมินสถานการณ์
	 ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	
	 ประจ�าปี	2563
	 ระดับความส�าเร็จขององค์ความรู้

	 จากงานศึกษาวิจัย	ที่สามารถน�าไปใช้
	 ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในการด�าเนินงาน
	 ของหน่วยงาน

 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผน

	 ปฏิบัติการประจ�าปีที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ

 ร้อยละความส�าเร็จของการจัดท�าระเบียบ

	 ประกาศ	หรือแนวปฏิบัติ	เพื่อรองรับการ

	 ด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ

	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	หรือส�านักงานคณะกรรมการ

	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียน

	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

	 แห่งชาติต่อการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการ

	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ระดับความส�าเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อน

	 การจัดการความรู้ในองค์กร	(Knowledge		 	

	 Management:	KM)	ของหน่วยงานตั้งต้น

การประเมินประสิทธิผล				
(ผลลัพธ์/ผลผลิต)

การประเมินคุณภาพ
ความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ใช้บริการและที่มีต่อกระบวนงาน

การให้บริการ

การประเมิน
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

GES
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ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ในภารกิจด้านการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	คือ	การติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมาย	
กฎ	ระเบียบ	ค�าสั่งทางปกครอง	มาตรการส่งเสริมและคุ้มครอง
สทิธมินษุยชน	ตลอดจนนโยบายและแผนงานต่าง	ๆ 	ทีอ่าจมผีล 
กระทบต่อสิทธิมนุษยชน	หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	
กฎหมายหรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศ 
ไทยเป็นภาคแีละมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม	โดยส�านกังาน
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติจะจดัท�าความเห็นเบือ้งต้น 
เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
ให้ความเหน็ชอบ	และจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรบัปรงุ 
กฎหมาย	กฎ	ระเบียบหรือค�าสั่งใด	ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชนไปยังฝ ่ายนิติบัญญัติ 	 คณะรัฐมนตรี	 
ส่วนราชการ	รวมท้ังเสนอมาตรการ	หรอืแนวทางในการส่งเสรมิ
และคุม้ครองสทิธมินษุยชนต่อหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	 
โดยเป็นการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการในเชิงคณุภาพ	ก�าหนด
เป็นขัน้ตอน/กระบวนการ	แบ่งออกเป็น	5	ขัน้ตอน	ค่าเป้าหมาย 
ระดับท่ี	 5	 คือ	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบความเห็น 
ด้านกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และ
พิจารณาด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ	ซึ่งจ�านวนประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายท่ีมีการด�าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน	
ต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 4	 เรื่อง	 โดยมีผลการด�าเนินงานใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน	
จ�านวน	5	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	100	

	 	 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยังให้ความส�าคัญกับการน�าองค์ความรู้ที่ได้จากงานศึกษาวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม	 และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 
โดยมุ ่งเน้นการเผยแพร่และขับเคล่ือนผลการศึกษาวิจัยที่ 
เก่ียวข้องกับประเดน็สิทธชุิมชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิ
สิ่งแวดล้อม	และการพัฒนา	ซึ่งในการด�าเนินงานจะต้องมีการ
จัดท�าแผนการน�าผลการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่และขับเคล่ือน
ทางวชิาการและสงัคม	พร้อมจดัท�าเครือ่งมอืเชงิระบบ	(matrix)	
โดยได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและเผยแพร่ 
งานวิจยัสทิธมินษุยชน	จ�านวน	3	คร้ัง	ได้แก่	พืน้ทีช่ายแดนภายใต้	 
ภาคเหนอืตอนบน	และภาคตะวนัตก	อกีทัง้ยงัได้จดัท�าเอกสาร/
สื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลัก	 (Key	Stakeholder	Mapping	and	Analysis)	
จ�านวน	612	หน่วยงาน	พร้อมจดัท�าสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	(E-Book)	
โดยผูท้ีส่นใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง	QR	Code	และ

เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
จากนั้นได้มีการติดตามประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณ	และเชิง
คุณภาพ	ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินใน 
ค่าเป้าหมายระดับที	่5
	 	 	 2)	 ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็น 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเชิงคุณภาพของกระบวน
งานการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ	ส�าหรับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
เป็นการประเมินขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรมกับเครือข่าย
ระดับภาค	 จ�านวน	 2	 กิจกรรม	 คือ	 1)	 กิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ	 (Training	of	Trainers)	 
ด ้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการน�าคู ่ มือการจัดการเรียนรู ้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช	้ 
และ	2)	กจิกรรมโครงการเยาวชนคนรุน่ใหม่ใส่ใจและยนืเคียงข้าง 
สิทธิมนุษยชน	 (Youth	Standing	up	 for	Human	Rights)	 
โดยมีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย	คือบุคลากรในสถาบันการศึกษา	 
ได้แก่	คร/ูอาจารย์	นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา	และบคุลากรทางการ
ศึกษาอื่น	ซึ่งเกณฑ์ประเมินได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอน 
การวางแผน	 เตรียมความพร้อม	และด�าเนินกิจกรรม	ผลการ
ด�าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในค่าเป้าหมายระดับ
ที่	5	

	 	 	 ในส่วนของการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 
ในเวทรีะหว่างประเทศได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	เป็นผลให้การประชุม 
ร ่วมกับองค ์กรเครือข ่ายด ้านสิทธิมนุษยชนตามกรอบ 
ความร่วมมอืระดบัต่าง	ๆ 	ต้องเลือ่นออกไปโดยไม่มกี�าหนด	จงึได้ 
ก�าหนดเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น 
การจัดท�าคู ่มือการด�าเนินงานของกรอบความร่วมมือหลัก	 
จ�านวน	3	กรอบ	ได้แก่	(1)	กรอบความร่วมมือเครอืข่ายพันธมติร
ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Global	 
Alliance	of	National	Human	Rights	Institutions:	GANHRI)	 
(2)	กรอบความร่วมมือสถาบนั		สทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาค
เอเชีย	-	แปซิฟิก	(Asia	Pacific	Forum	of	National	Human	
Rights	Institutions:	APF)	(3)	กรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (South	
East	Asia	National	Human	Rights	 Institution	Forum:	
SEANF)	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
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บทที่
4

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ให้แก่ผู้ปฏิบัติ	และผู้ที่สนใจ	ซึ่งสามารถด�าเนินการจัดท�าคู่มือ
แล้วเสรจ็ทัง้	3	กรอบความร่วมมอืเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ในค่าเป้าหมายระดับที่	 5	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงจ�าเป็น 
ที่ต้องมีการพัฒนาต่อยอดการจัดท�าคู่มือในรูปแบบของคู่มือ 
การปฏิบัติงาน	 (Work	Manual)	 ท่ีมีรายละเอียดขั้นตอน 
การด�าเนนิงานในแต่ละกระบวนงาน	เพือ่ให้การด�าเนนิงานของ 
เจ้าหน้าที่ให้เป็นระบบ	และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	

	 	 	 3)	 ภารกิจด้านการเฝ้าระวงัสถานการณ์สทิธมินษุยชน 
ถอืเป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจส�าคญัประการหนึง่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งได้จัดท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ�าปี	
พ.ศ.	 2562	 (เดือนมกราคม-ธันวาคม	 2562)	 จนแล้วเสร็จ 
และเสนอต ่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	 พร ้อมเผยแพร  ่
ต่อประชาชนผู้ที่สนใจ	ภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด	รวมถึงมีการ
ติดตามและประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิก
วฒิุสภา	สมาชกิผูแ้ทนราษฎร	คณะรฐัมนตร	ีตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องท่ีมาก�าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ	ซึ่งผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
ในค่าเป้าหมายระดบัท่ี	5	นอกจากนี	้ยังได้ยกระดบัการประเมินผล
การปฏิบัติราชการดังกล่าวในเชิงคุณภาพโดยเพ่ิมกระบวนการ
สร้างการมส่ีวนร่วมของนกัวชิาการ	ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั	 
ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ในการให้ข้อมูลและความเห็น
เก่ียวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน 
ของประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2563	 ซึ่งในการด�าเนินงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 	 โดยส�า นักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดประชุมเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	ปี	2563	 เม่ือวันที่	 3	กันยายน	2563	ณ	ศูนย์ศึกษา 
และประสานงานด ้ านสิทธิมนุษยชนจั งหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตาน	ี 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	ผู้แทนจากองค์ภาคเอกชน	 
ภาคประชาชน	จ�านวน	10	องค์กร	ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ	 
จ�านวน	 4	หน่วยงาน	ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
การประเมินในค่าเป้าหมายระดับที	่5

1.2	 	การประเมินคุณภาพความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการและที่มีต่อกระบวน
งานให้บริการ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให ้
ความส�าคัญกับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ	และการด�าเนินงานตามภารกิจ	 โดยส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 
ในการประเมนิความพึงพอใจออกเป็น	2	กลุม่	ได้แก่	ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิซึ่งก�าหนดให้มีการประเมินในมิติต่าง	ๆ	
ดังนี	้1)	กระบวนการ	ขั้นตอนการให้บริการ	2)	ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ	และ	3)	ด้านการให้บริการ	ก�าหนดค่าเป้าหมาย
ระดบัที	่5	ร้อยละ	90	ผลการประเมนิความพงึพอใจในภาพรวม	
คิดเป็นร้อยละ	94.40	จากการประเมินผลดังกล่าวมีประเด็นที่
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องพัฒนา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้รับบริการ	ตลอดจนประชาชน	อาท	ิการจัดท�าคู่มือให้ความรู ้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการขอรับบริการด้านต่าง	ๆ	การจัดท�า 
แอปพลิเคชันของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
เพื่ออ�านวยความสะดวก	ลดขั้นตอน	สามารถเข้าถึงบริการ 
ได้อย่างรวดเร็ว	และประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการ
ขอรบับรกิารด้านการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	รวมถงึ 
การปรับรูปแบบการประเมินความพึงพอใจ	ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติที่จะมีการพัฒนารูปแบบ	และเครื่องมือในการจัดเก็บ 
ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทาง 
ระบบการให้บริการสายด่วน	 1377	 เพื่อเป็นการอ�านวย 
ความสะดวก	และเพิ่มจ�านวนกลุ่มเป้าหมายในการประเมินให้
ครอบคลมุถงึผูร้บับรกิารในช่องทางการให้บรกิารของส�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากย่ิงขึ้น	ซึ่งจะท�าให้ได้
รับข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์	พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	กลุ่มเป้าหมายในการประเมินอีกหนึ่งกลุ่ม	
คือ	ความพึงพอใจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่มีต่อการด�าเนินงานด้านส่งเสริม	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 
รวมถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ก�าหนดค่าเป้าหมาย
ระดบัที	่5	ร้อยละ	80	ผลการประเมนิความพงึพอใจในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก	คดิเป็นร้อยละ	80	โดยมปีระเดน็การด�าเนนิงาน 
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ที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ�าเป็นต้อง 
ให้ความส�าคญัในการพฒันา	อาทิ	การจดัท�าระบบการปฏบิตังิาน 
เพ่ือเป็นการยกระดับและมาตรฐาน	 โดยเฉพาะในการจัดท�า 
ข้อเสนอแนะมาตรการ	หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครอง
สทิธิมนุษยชนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	หรอืค�าสัง่ 
ใด	 ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	 การบริหาร
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 มีการศึกษา	 วิจัยในประเด็นปัญหา 
ที่ส�าคัญ	ๆ	และน�าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ในเชิงวิชาการ	รวมถึงการพัฒนารูปแบบและวิธีการด�าเนินงาน 
ที่มีการน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะท่ีมีความส�าคัญและถือเป็น 
เป้าหมายที่ท้าทายของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในการท่ีจะต้องขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงต่อไป

2.	มิติภายใน การประเมินประกอบด้วย	2	ประเด็น	ดังนี้

 2.1	 การประเมินประสิทธิภาพ	 คือ	 ความสามารถ 
ในการปฏบิตังิานให้เกดิผลส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์	โดยค�านงึถงึ
วธิกีาร	(means)	และความคุม้ค่าในการใช้ทรัพยากร	(resources)	 
ในการด�าเนินงานซ่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ได้ก�าหนดให้มีการประเมินในเชิงปริมาณ	 โดยพิจารณาจาก
จ�านวนโครงการ/กจิกรรมท่ีด�าเนนิแล้วเสรจ็และบรรลผุลส�าเรจ็
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 เทียบกับโครงการ/กิจกรรมตาม 
แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ของส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ระดับที่	5	ร้อยละ	90	ผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ	80.39	
ทัง้นี	้ปัจจยัประการหนึง่ทีท่�าให้การด�าเนนิงานในบางโครงการ/
กิจกรรมไม่บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 เป็นผล 
เน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	 2019	 (โควิด–19)	 ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติและส� านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปรับรูปแบบ	วิธีการ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่	 โดยค�านึงถึงประโยชน ์
ของผู้รับบริการ	และประชาชน	ภายใต้มาตรการสาธารณสุข	 
เพื่อสุขอนามัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาด	และยังคงมีบางโครงการ/กิจกรรม 

ที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนด	 เช่น	การสร้าง 
ความร ่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว ่างประเทศ	 และ 
การขบัเคลือ่นผลจากการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมอื 
อย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งการประชุมได้ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มี
ก�าหนด	แต่อย่างไรก็ตาม	 ได้มีการจัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน
ของกรอบความร่วมมือหลักเพื่อเป็นการพัฒนากระบวน 
การท�างานในเชิงคุณภาพ	นอกจากการประเมินในมิติของ
ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแล้ว	 ยังได้
มีการประเมินในมิติที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ตามภารกิจด้วยเช่นกัน	ซึ่งแม้การด�าเนินงานตามหน้าที่และ
อ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็น 
การท�างานในเชิงทางสังคม	 แต่ต ้องค�านึงถึงและปฏิบัต ิ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นกรอบในการด�าเนินงาน	จึงได้ก�าหนด
ให้มีการประเมินผลการปฏบิตัริาชการในเรือ่งการจัดท�าระเบยีบ	
ประกาศ	หรือแนวปฏิบัติ	เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามหน้าที่
และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 หรือ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเชิงคุณภาพของกระบวนการ
ท่ีได้ก�าหนดให้มีการศึกษา	วิเคราะห์	 เปรียบเทียบเนื้อหาของ
ระเบยีบ	ประกาศ	ในเรือ่งทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัทีใ่ช้อยูข่องหน่วยงาน
ของรัฐอืน่	โดยอาจมีการศกึษาตวัอย่างจากต่างประเทศ	เพือ่เป็น 
ข้อมูลประกอบการทบทวนระเบียบ	 ประกาศ	 ค�าสั่งของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีผลบังคับใช้อยู ่ใน
ปัจจุบัน	 หรือจ�าเป็นต้องบัญญัติใหม่	 แล้วน�ามาจัดล�าดับ 
ความส�าคัญในการด�าเนินการซึ่งได้ก�าหนดให้มีการเผยแพร่
ระเบียบ	ประกาศ	หรือแนวปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุง	หรือจัดท�าขึ้น	
และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ ์
การประเมินในค่าเป้าหมายระดับที่	 5	 โดยมีประกาศที่เป็น 
แนวปฏบิตัร่ิวมกนัขององค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญูทีส่�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
หลักในการด�าเนินการภายใต้การประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร	 คือ	ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 
เร่ือง	แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตาม
รฐัธรรมนญู	หรอืแนวปฏบิตัทิีไ่ด้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	ซ่ึงถอืเป็น 
ประกาศที่มีความส�าคัญที่จะช ่วยส ่งเสริมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการประชาชนตามหน้าท่ี	 และอ�านาจของแต่ละ
องค์กร
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บทที่
4

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2.2	 	 การพัฒนาองค์กร	ถือเป็นเครื่องมือที่ถูกน�ามาใช้ในการบริหาร	ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า	ก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลง	และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น	ซึ่งการพัฒนาองค์กรน้ันยังควรต้องตอบสนองต่อ 
วิสัยทัศน์	(Vision)	พันธกิจ	(Mission)	ตลอดจนค่านิยม	(Core	Value)	ขององค์กร	รวมถึงมีเป้าหมายที่ชัดเจน	และเป็นการปฏิบัติ
การเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญกับการน�า 
องค์ความรู้มาใช้ในการด�าเนินงาน	 โดยได้ก�าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู	้ (Learning	Organization)	 
ภายใต้ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างและพฒันากระบวนการท�างานและการบรหิารจดัการองค์กรให้เกดิผลสมัฤทธ์ิของแผนยทุธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560-2565	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้ก�าหนดหน่วยงานตัง้ต้นในการใช้การจดัการองค์ความรู	้(Knowledge	Management:	KM)	เป็นเครือ่งมือในการพฒันางาน	 
ซึ่งได้ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	โดยให้ความส�าคัญกับส่งเสริม	สนับสนุนการด�าเนินงาน	และติดตาม
ผลตามแผนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยงานต้ังต้น	ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในค่าเป้าหมาย
ระดับที่	5	ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (learning	organization)	อย่างเป็นรูปธรรม	คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ยังคงให้ความส�าคัญในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	
และมีการขยายผลเพิ่มจ�านวนหน่วยงานที่ใช้การจัดการองค์ความรู้	 (Knowledge	Management:	KM)	 เป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนางาน	รวมถึงมีการก�าหนดองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ	ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
องค์กร	และการบริหารทรัพยากรบุคคล	 เพื่อให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในสังคมไทยต่อไป	
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ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
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รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 จากการด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	พบว่ามี
ปัญหาอุปสรรค	และข้อจ�ากัดบางประการ	และเห็นควรมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตร	ีรัฐสภา	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

5.1.1 หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง 
 โดยไม่ชกัช้าในกรณท่ีีมกีารรายงานสถานการณ์เกีย่วกบัสิทธมินษุยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็น 
 ธรรม อนัไม่สอดคล้องกบัหน้าท่ีและอ�านาจของสถาบันสิทธมินษุยชนแห่งชาตติามหลักการปารสี1  

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	 (4)	และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	26	(4)	และมาตรา	44	บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดย
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป	ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้เคยแสดง 
ความกังวลต่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญในขณะน้ันว่า	บทบัญญัติดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส	

	 ต่อมา	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิได้ด�าเนินการเข้ารับการประเมินเพื่อทบทวนสถานะ	(re-accreditation)	กับ
คณะอนกุรรมาธกิารประเมนิสถานะ	(Sub-Committee	on	Accreditation:	SCA)	2	ของกรอบความร่วมมอืกบัพนัธมติรระดบัโลก 
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน	(Global	Alliance	of	National	Human	Rights	 Institutions:	GANHRI)	ซึ่งได้รับข้อสังเกตจาก
เครือข่ายองค์กรทั้งในประเทศ	และระหว่างประเทศว่าหน้าท่ีและอ�านาจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักปารีสท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที	่ทั้งที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นการรับรู	้(actual	or	perceived	impact	on	independence)	
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้มีการประสานความร่วมมือในระดับต่าง	ๆ	ทั้งกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
เพื่อยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว

5.1 ด้านบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
 ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
 แห่งชาติ

 1 ช่ืออย่างเป็นทางการคือ	หลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Principles	Relating	 to	National	
Human	Rights	Institutions)
   2	 เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Global	
Alliance	of	National	Human	Rights	 Institutions:	GANHRI)	 ซ่ึงได้พิจารณาปรับลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติของประเทศไทยจากสถานะ	A	เป็น	B	เมื่อเดือนมกราคม	2559

รัฐสภา	คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง	ควรพิจารณาให้การสนับสนุนการแก้ไขเพ่ิม
เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	 โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา	 247	
(4)	ทั้งนี้อาจพิจารณาให้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้	 ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการหรือแยกพิจารณาแก้ไขเฉพาะมาตราน้ี	รวมถึงการพิจารณาแก้ไข 
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	 
โดยยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา	26	(4)	เพื่อให้สอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะ
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5.1.2 ข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย ในกรณีท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรด�าเนินการไกล่เกล่ีย 
 ประนปีระนอมข้อพพิาทในด้านสิทธิมนษุยชน

	 เดิมพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	 ได้บัญญัติให้ระหว่างการตรวจสอบการละเมิด 
สทิธิมนุษยชน	คณะกรรมการสามารถไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของคูก่รณเีพือ่ให้ปัญหาตามค�าร้องเรยีนสามารถยตุลิงได้	ซึง่เป็นการก�าหนด
ทีส่อดคล้องกบัหลกัการสากลทีไ่ด้ก�าหนดหลกัการเพิม่เตมิว่าด้วยสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตทิีม่อี�านาจกึง่ตลุาการในการรบัและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนประการหนึ่ง	คือ	แสวงหาแนวทางยุติปัญหาอย่างฉันมิตรผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย

	 แต่ปัจจบุนัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มไิด้บญัญตัหิน้าที่
และอ�านาจในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของคณะกรรมการไว้	ท�าให้คณะกรรมการไม่สามารถไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของคู่กรณไีด้	อย่างไร
ก็ตาม	คณะกรรมการได้พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	เพือ่ให้มกีารบัญญตัหิน้าทีแ่ละอ�านาจในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของคณะกรรมการไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	ให้ชัดเจน	โดยได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจใน
การไกล่เกลีย่ของคณะกรรมการต่อประธานคณะกรรมาธกิารกจิการองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู	วฒุสิภา	เพือ่ช่วยพจิารณาผลกัดนั
ให้มกีารแก้ไขพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	ในประเดน็ดงักล่าว	ทัง้นี้	
ตามหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิที่	สม	0008/77	ลงวันที่	17	กันยายน	2563	รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณา
เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ(ฉบับที	่..)	พ.ศ.	.....	ต่อคณะรัฐมนตรี	
ซึ่งได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นหนึ่ง	 คือการบัญญัติหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	 เพ่ือให้การด�าเนินการตามหน้าที่
และอ�านาจคณะกรรมการในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า
ตามมาตรา	247	(1)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และมาตรา	26	(1)	แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสากล	 
ทั้งนี้	ตามหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิที	่สม	0008/14	ลงวันที	่28	มกราคม	2564

ข้อเสนอแนะ

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่คณะกรรมการได้เสนอเพื่อให ้
คณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	อนัจะท�าให้คณะกรรมการสามารถท�าหน้าที่
ในการคุม้ครองผูไ้ด้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธมินษุยชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ไม่ล่าช้าและ
สอดคล้องกับหลักสากลต่อไป



163

บทที่
5

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2560	มาตรา	 247	 (2)	 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติมีหน้าท่ีและอ�านาจจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ 
คณะรัฐมนตรี	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	มาตรา	43	วรรคหนึ่ง	
ก�าหนดว่าเมือ่ได้รับรายงานดงักล่าว	ให้รฐัสภา	คณะรฐัมนตรี	หรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ด�าเนนิการปรบัปรุง	แก้ไขตามความเหมาะสม 
โดยเร็ว	กรณีไม่อาจด�าเนินการได้	หรือต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ	ต้องแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
รับทราบ

	 ในทางปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	รวมถึงในรายงาน 
ปี	 2562	 คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความเห็นต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเน่ือง	 ส่วนใหญ่เป็นการให้ความเห็นและ 
ค�าอธิบายเกี่ยวกับการด�าเนินการและผลด�าเนินงานของหน่วยงานนั้น	ๆ	มากกว่าการแจ้งผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะใน 
รายงานผลการประเมินสถานการณ	์หรือเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้หรือต้องใช้เวลา	

5.2 ปัญหาเกี่ยวกับการด�าเนินการปฏิบัติตามหน้าท่ีของข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน 
 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

คณะรัฐมนตรีควรก�าชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความส�าคัญในการพิจารณาด�าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์	 แล้วแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตทิราบ	ตามท่ีรบัรองไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	43	รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็น	 (เงิน	 เทคโนโลยีดิจิทัลหรืออื่นใด	
การถ่ายทอดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว	ฯลฯ)	ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับ
จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล	 เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการประเมนิสถานการณ์	เช่นเดยีวกับระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต	ิ(eMENSCR)	หรอื
ระบบอื่นที่คล้ายกัน	
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ทั่วโลกต่างประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิและส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ
ผลกระทบโดยตรงเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าทีเ่พือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	อาท	ิการสร้างความร่วมมอืกบัพนัธมติรในเวที
ระหว่างประเทศ	และการขับเคลื่อนผลจากการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม	เนื่องจากการประชุมได้ถูกเลื่อนออกไป	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และ
การจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ซึ่งหาก
วิธีการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นใช้รูปแบบการประชุมสัมมนา	การฝึกอบรมแบบห้องเรียน	การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ันไม่สามารถด�าเนินการได้	 เพราะรัฐบาลจ�ากัดการรวมกันของคนจ�านวนมาก	จึงมี
มาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)	นอกจากนี้	ภารกิจส�าคัญในการเฝ้าระวังและจัดท�ารายงานประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วย	เพราะการได้รับรายงานข้อมูลหรือการชี้แจงการด�าเนินงาน
จากส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึองค์กรเอกชนด้านสทิธมินษุยชนกล่็าช้า	เนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวเช่นกัน	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชน	ควบคู่กับ
การค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	จึงได้มอบให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทบทวนและปรับแผนการ
ปฏิบัติงาน	และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมายให้บรรลุ
ผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี	อาทิ	 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน	 (Youth	Standing	 
Up	for	Human	Rights)	ซึ่งมีการก�าหนดกิจกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเยาวชนจากสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	ให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	เช่น	การอบรมให้ความรูห้ลกัสตูรสทิธมินษุยชนพืน้ฐาน	และการประกวดนวตักรรมเพือ่ส่งเสรมิการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง	ๆ
 
	 ทั้งนี้	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และมีประกาศส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิเรื่อง	มาตรการรองรับการบริการประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และมาตรการในการปฏิบัติงานที่บ้านพัก	การปรับวิธีการประชุมสัมมนา	การฝึกอบรม
ในสถานที่แบบปิด	 เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์	 เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบุคลากรของ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

5.3 ข้อจ�ากัดด้านการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (COVID-19) และผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

ข้อเสนอแนะ

คณะรัฐมนตรี	ควรพจิารณาสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่�าเป็น	ได้แก่	งบประมาณ	เทคโนโลยดีจิิทลัทีเ่หมาะสมและ
จ�าเป็น	เพือ่ให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตแิละหน่วยงานดงักล่าว	สามารถด�าเนนิการพฒันาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล	และฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน	รอบด้าน	ทันต่อ
สถานการณ์	และสามารถเชือ่มโยงข้อมลูการด�าเนนิการดงักล่าวในเชงิโครงสร้างกระบวนการบรหิารจดัการ	
และผลการด�าเนินการทั้งในระดับผลผลิต	 (output)	ผลลัพธ์	 (outcome)	รวมถึงผลกระทบ	 (impact)	 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือของรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยด้วย
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บทที่
5

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทที่

6
รายงานงบการเงิน
ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ:	ฉบับยังไม่ได้รับการรับรองจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน



บทที่
6

167รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 5	 70,382,303.38	 56,176,317.82

	 	 วัสดุคงเหลือ	 	 2,074,319.27	 2,315,586.23

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 6	 191,034.31	 290,311.12

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 72,647,656.96	 58,782,215.17

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 7	 20,255,628.99	 20,720,717.41

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 8	 3,521,357.34	 5,357,122.84

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 9	 34,000.00	 34,000.00

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุมเวียน	 	 23,810,986.33	 26,111,840.25

รวมสินทรัพย์	 	 96,458,643.29	 84,894,055.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวสุวิภา	เลอเลิศศักดา)
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลัง

(นายบุญเกื้อ	สมนึก)
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(หน่วย	:	บาท)

   หมายเหตุ 2563 2562
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที	่30	กันยายน	2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)

(นางสาวสุวิภา	เลอเลิศศักดา)
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลัง

(นายบุญเกื้อ	สมนึก)
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

   หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สิน

	 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 10	 10,098,326.61	 9,127,860.35

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 11	 1,018,322.73	 8,434,922.96

  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 11,116,649.34	 12,562,783.31

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว	 12	 1,919,253.52	 2,686,848.52

	 	 เงินทดลองราชการรับจากคลังระยะยาว	 	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	 	 เงินรับฝากระยะยาว	 13	 38,250.00	 65,811.00

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุมเวียน	 	 2,957,503.52	 3,752,659.52

รวมหนี้สิน	 	 14,074,152.86	 16,315,442.83

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 82,384,490.43	 68,578,612.59

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 	 ทุน	 	 35,560,825.84	 35,560,825.84

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 15	 46,823,664.59	 33,017,786.75

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 82,384,490.43	 68,578,612.59
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2563

   หมายเหตุ 2563 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)

(นางสาวสุวิภา	เลอเลิศศักดา)
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลัง

(นายบุญเกื้อ	สมนึก)
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายได้

  รายได้จากงบประมาณ 16	 254,575,942.79	 247,944,711.75

	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 	 1,644,535.00	 -

	 	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 	 767,595.00	 374,230.39

รวมรายได้	 	 256,988,072.79	 248,318,942.14

ค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 17	 145,258,907.10	 152,770,124.38

	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 18	 24,466,941.77	 24,126,560.05

	 	 ค่าตอบแทน	 19	 505,300.00	 322,500.00

	 	 ค่าใช้สอย	 20	 48,456,977.11	 44,368,992.65

	 	 ค่าวัสดุ	 21	 6,553,993.25	 6,747,560.98

	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 22	 10,212,336.51	 11,563,658.42

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 23	 7,406,770.24	 8,153,914.48

รวมค่าใช้จ่าย	 	 242,861,225.98	 248,053,310.96

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 14,126,846.81	 265,631.18
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563

หมายเหต	ุ1	 ข้อมูลทั่วไป
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	มาตรา	17	ต่อมาถกูยกเลกิโดยมาตรา	3	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งขาติ	พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	2560	ตามมาตรา	47	ก�าหนดให้มีส�านักงาน 
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ	เป็นส่วนราชการและมฐีานะเป็นนติิบคุคล	อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการ	
และมาตรา	48	ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 รับผิดชอบงานธุรการและด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	และกฎหมายอื่น
	 2.	 อ�านวยความสะดวก	ช่วยเหลือ	ส่งเสริม	และสนับสนุน	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ
	 3.	 ศึกษา	รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	และสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับงานของคณะกรรมการรวมทั้ง 
ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั	องค์กรเอกชน	หรอืองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน	เพือ่ประโยชน์ในการสนบัสนนุภารกจิ
และหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 4.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก�าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
 
	 ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิตัง้อยูท่ี	่ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ	80	พรรษา	5	ธนัวาคม	
2550	อาคารรัฐประศาสนภักดี	 (อาคาร	B)	ชั้น	6-7	 เลขที่	 120	หมู่ที่	 3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักส่ี	
กรุงเทพมหานคร	10210
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบเงินอุดหนุน	จ�านวน	
225,542,300.00	บาท	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	215,704,200.00	บาท)	โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	จ�านวน	
142,381,600.00	บาท	ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	จ�านวน	76,361,900.00	บาท	และค่าครุภัณฑ์	จ�านวน	3,798,800.00	บาท	
เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	และแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	 ผลผลิตที่	 1	 
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	และผลผลิตที่	2	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ	2	 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน
	 รายงานการเงินนีจั้ดท�าขึน้ตามมาตราฐานและนโยบายการบญัชีภาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด	ซึง่รวมถงึ
หลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	และแสดง
รายการในรายงานการเงินตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง	ด่วนที่สุด	ที่	 กค	0410.3/ว	357	 
ลงวันที	่15	สิงหาคม	2561	เรื่อง	รูปแบบการน�าเสนอรายการการเงินของหน่วยงานของรัฐ
	 รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	สิ้นสุดวันที่	30		กันยายนของปีถัดไป
	 หน่วยงานที่เสนอรายงาน	คือ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หมายเหตุ	3	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ 
	 นโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม	่ดังนี้
	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือ 
หลังวันที่	1	ตุลาคม	2562
	 -	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	9	เรื่อง	รายได้จากการแลกเปลี่ยน
	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชภีาครฐัท่ีจะมผีลบงัคบัใช้ในงวดอนาคตทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	ตลุาคม	2563
	 -	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที	่23	เรื่อง	รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
	 ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น	 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 
ต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ามาถือปฎิบัติ

หมายเหต	ุ4	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
	 4.1	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 -	 เงินทดรองราชการ	 เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยใน 
การด�าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้เงิน	แสดงไว้เป็น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สิน 
ไม่หมุนเวียน
	 	 -	 รายการเทียบเท่าเงินสด	 ได้แก่	 เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนด 
ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน	3	เดือน	เช่น	เงินฝากประจ�า	บัตรเงินฝาก	และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�าหนดภายใน	3	เดือน	
แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
 4.2	ลูกหนี้ระยะสั้น
	 	 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	คือ	จ�านวนเงินในงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้ข้าราชการ	กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ�าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
อนุกรรมการ	พนักงานราชการเพื่อน�าไปทดรองใช้จ่ายในการด�าเนินงานของหน่วยงานซึ่งอยู่ระหว่างรอรับช�าระคืนหรือ 
รอการส่งใบส�าคัญชดใช้
 4.3	วัสดุคงเหลือ
	 	 วัสดุคงเหลือ	หมายถึง	ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ	 โดยท่ัวไป 
มีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร	แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน	-	ออกก่อน	 (FIFO)	 เมื่อจัดซื้อจะบันทึกเป็น
สินทรัพย์พร้อมจัดท�าทะเบียนคุมวัสดุ	ณ	วันสิ้นงวดบัญช	ีจะตรวจนับจ�านวนวัสดุที่คงเหลืออยู่และบันทึกรายการวัสดุที่ใช้
ไปเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น
 4.4	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
	 	 -	 อาคารและสิง่ปลกูสร้าง	รวมทัง้ส่วนปรบัปรงุอาคาร	ทัง้อาคารและสิง่ปลกูสร้างทีห่น่วยงานมีกรรมสิทธ์ิ
และไม่มกีรรมสทิธิ	์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิงาน	แสดงมลูค่าสทุธติามบญัชทีีเ่กดิจาก
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
	 	 -	 อุปกรณ์	 ได้แก่	ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ	รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่	
5,000.00	บาท	ขึ้นไป	แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
	 	 -	 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน	ค�านวนโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ	ดังนี้
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	 	 ส�าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2558	เป็นต้นไป	หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงอายุการใช้งาน
ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

อายุการใช้งาน (ปี)

  อายุการใช้งาน (ปี)
 (เดิม)  ( ใหม่)

-	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 20

-	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 3,	10

-	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 5

-	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 5,	20

-	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 4

-	 ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	 5

-	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 10

-	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 10	 8	
-	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 10	 5
-	 ไม่มกีารคิดค่าเสือ่มราคาส�าหรบัสินทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง

 4.5	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 -	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ได้แก่	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน 
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	หน่วยงานจะรับรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่	 20,000.00	บาท	ขึ้นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มี 
ตัวตน	และกรณีที่มีการตรวจรับงานเป็นงวด	ๆ	จะบันทึกเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา	เมื่อพัฒนาเสร็จ 
และมีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	จึงโอนมาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 	 -	 ค่าจัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน	 
ค�านวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน	4	ปี

	 4.6	รายได้รอการรับรู้
	 	 รายได้รอการรับรู้	 เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การ 
ระหว่างประเทศ	หรือบุคคลใดๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค	์และสินทรัพย์รับบริจาค
โดยมผีูม้อบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�าเนนิงาน	รวมทัง้การได้รบัเงนิสดทีเ่งือ่นไขเป็นข้อจ�ากดัในการใช้จ่ายเงนิ	ซึง่หน่วยงาน
ยังไม่อาจรับรู้รายได้
	 	 รายได้รอการรับรู ้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบและสมเหตุสมผล 
ตลอดระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
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 4.7	รายได้จากงบประมาณ
	 	 -	 รายได้จากเงินงบประมาณ	หน่วยงานรับรู้รายได้เงินงบประมาณตามที่ยื่นค�าขอเบิกเงินงบประมาณ
และได้รับการโอนเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
	 	 -	 รายได้จากงบประมาณงบกลาง	รับรู้รายได้เม่ือได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางตามที่ยื่นค�าขอเบิก 
เข้าบัญชีเงินฝาก	รวมทั้งการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง

 4.8	รายได้แผ่นดิน
	 	 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	รับรู้เม่ือเกิดรายได้ด้วย
ยอดสุทธิหลังจากหักส่วนท่ีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามท่ีได้รับการยกเว้น	รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�าส่ง
คลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	 แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยก 
ต่างหาก

 4.9	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
	 	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	ได้แก่	รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	กรณีที่ไม่มีเงื่อนไข 
หรือข้อจ�ากัดในการใช้	 รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนเม่ือได้รับเงิน	ส�าหรับกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องปฎิบัติตามใน 
การใช้จ่ายเงิน	หรือกรณีได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งป	ีจะทยอยรับรู้
เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น	 หรือเกณฑ์การค�านวนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ 
ตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหต	ุ5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงนิสดในมอื	เป็นเงนิสดและเช็คธนาคาร	นอกจากส่วนท่ีหน่วยงานถือไว้เพือ่ใช้จ่ายส�าหรบัการด�าเนนิงานปกติ
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว	ยังรวมถึงส่วนท่ีหน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย	 
ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
	 เงินทดรองราชการ	 เป็นเงินที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ	พ.ศ.	2562	ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง 
เมือ่หมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย	ยอดคงเหลอืสิน้ปีประกอบด้วย	เงนิสด	เงนิฝากธนาคารและใบส�าคญัทีเ่บกิจากเงนิทดรอง
ราชการแล้วรอเบิกชดเชย
	 เงนิฝากคลงั	เป็นเงนิทีห่น่วยงานฝากไว้กบักระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมายโดยไม่มดีอกเบีย้	
ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

เงินสดในมือ	 840.73	 1,067.96

เงินทดรองราชการ	 1,000,000.00	 1,000,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน	 68,490,253.65	 51,740,583.86

เงินฝากคลัง	 891,209.00	 3,434,666.00

รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 70,382,303.38	 56,176,317.82
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	 	 เงินฝากคลัง	จ�านวน	891,209.00	บาท	(ปีงบประมาณ	2562	จ�านวน	3,434,666.00	บาท)	เป็นเงินนอก 
งบประมาณท่ีมีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย 
อนัเป็นทีม่าของเงนิฝากคลงันัน้	หน่วยงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานตามปกตไิด้	
แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง	ดังนี้

    2563 2562

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

เงินประกันซองและเงินประกันสัญญา	 891,209.00	 1,139,966.00
เงินประกันผลงาน	 -	 -
เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	 -	 2,294,700.00
รวม	เงินฝากคลัง	 891,209.00	 3,434,666.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 191,034.31	 290,311.12

รวม	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 191,034.31	 290,311.12

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 12,189,412.62	 12,189,412.62
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 4,827,033.02	 4,217,562.39
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	-	สุทธิ	 7,362,379.60	 7,971,850.23
ครุภัณฑ์		 98,681,105.48	 94,679,297.39
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์	 85,787,856.09	 81,930,430.21
ครุภัณฑ	์-	สุทธิ	 12,893,249.39	 12,748,867.18
รวม	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 20,255,628.99	 20,720,717.41

หมายเหต	ุ6	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

    2563 2562

หมายเหต	ุ7	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 26,896,757.24	 26,896,757.24
หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	-	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 23,465,279.90	 21,629,514.40
โปรแกรมคอมพิวเตอร	์-	สุทธิ	 3,431,477.34	 5,267,242.84
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	 89,880.00	 89,880.00
รวม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 3,521,357.34	 5,357,122.84

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าและบริการ	 3,680,140.87	 4,708,541.70
เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน	 3,840,119.00	 2,830,150.00
เจ้าหนี้อื่น	 1,122,059.64	 1,062,074.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 1,456,007.10	 527,094.33
รวม	เจ้าหนี้ระยะสั้น	 10,098,326.61	 9,127,860.35

    2563 2562

    2563 2562

    2563 2562

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหต	ุ8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหต	ุ9	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหต	ุ10	เจ้าหนี้ระยะสั้น

หมายเหต	ุ11	เงินรับฝากระยะสั้น

เงินมัดจ�าและเงินประกันการใช้ทรัพย์สิน	 34,000.00	 34,000.00
รวม	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 34,000.00	 34,000.00

เงินประกันซองและเงินประกันสัญญา	 959,959.00	 1,095,655.00
เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	 -	 2,294,700.00
เงินรับฝากอื่น	 58,363.73	 44,567.96
รวม	เงินรับฝากระยะสั้น	 1,018,322.73	 3,434,922.96
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	 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	จ�านวน	440,321.00	บาท	เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก	APF	ประเทศ
ออสเตรเลีย	 เพื่อด�าเนินโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ	 
ในระหว่างป	ี2546	-	2552	จ�านวน	853,645.00	บาท	หน่วยงานได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าว	เมื่อวันที	่21	พฤษภาคม	2551	
ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	สาขาราชเทวี	 ช่ือบัญชีเงินสนับสนุนงานด้านสิทธิมนุษยชน	 
เลขที่บัญชี	030-0-10671-8	การด�าเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นใน	ปี	2552	มีการเบิกจ่ายเงิน	จ�านวน	413,324.00	บาท	
คงเหลือ	จ�านวน	440,321.00	บาท	ปัจจุบนัเงนิคงเหลอืดงักล่าว	ส�านกังานฯ	น�าฝากไว้ในบญัชเีงนิฝากธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	
(มหาชน)	สาขาศูนย์ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ	ชื่อบัญชีเงินสนับสนุนงานด้านสิทธิมนุษยชน	เลขที่บัญช	ี955-0-00349-3

 

 

    2563 2562

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

รายได้รอการรับรู้	 	
ครุภัณฑ์		 1,478,932.52	 2,246,527.52	
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	 440,321.00	 440,321.00
รวม	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 1,919,253.52	 2,686,848.52

	 	 เงินประกันซองและเงินประกันสัญญา	จ�านวน	959,959.00	บาท	ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลัง	 จ�านวน	
852,959.00	บาท	และเงินฝากสถาบันการเงิน	จ�านวน	107,000.00	บาท	(ตามหมายเหต	ุ5)

หมายเหตุ	12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

หมายเหตุ	13	เงินรับฝากระยะยาว

	 	 เงินประกันซองและเงินประกันสัญญา	จ�านวน	38,2500.00	บาท	ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลัง	 จ�านวน	 
38,250.00	บาท	(ตามหมายเหตุ	5)

เงินประกันซองและเงินประกันสัญญา	 38,250.00	 65,811.00
รวม	เงินรับฝากระยะยาว	 38,250.00	 65,811.00
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    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหต	ุ14	ภาระผูกพัน
	 14.1	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 	 	 หน่วยงานในฐานะผูเ้ช่ามจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนนิงานทีไ่ม่สามารถ
ยกเลิกได้	ดังนี้

	 	 	 ภาระผูกพันตามสัญญา	ระยะเวลาไม่เกิน	1	ป	ีดังนี้
	 	 	 1.	 	สัญญาเช่ารถยนต์	สัญญาเลขที่	74/2560	ลงวันที	่17	มีนาคม	2560	เช่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิจ�านวน	1	คัน	สญัญาส้ินสดุ	30	กนัยายน	2564	ภาระผกูพนัตามสญัญา	จ�านวน	365,940.00	
บาท	(ยกเลิกการเช่ารถยนต์	บริษัทรับรถยนต์คืน	1	ตุลาคม	2563)
	 	 	 2.	 	สัญญาเช่ารถยนต์	สัญญาเลขที่	76/2560	ลงวันที	่22	มีนาคม	2560	เช่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	จ�านวน	1	คัน	และเช่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
จ�านวน	2	คัน	สัญญาสิ้นสุด	30	กันยายน	2564	ภาระผูกพันตามสัญญา	จ�านวน	2,542,656.00	บาท	
	 	 	 3.	 	สญัญาเช่ารถยนต์	สญัญาเลขที	่66/2563	ลงวนัที	่10	มกราคม	2563	เช่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จ�านวน	4	คัน	สัญญาส้ินสุด	 30	กันยายน	2564	ภาระผูกพันตามสัญญา	จ�านวน	
3,389,760.00	บาท

	 	 	 ภาระผูกพันตามสัญญา	ระยะเวลาเกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	รายละเอียดสัญญา	ดังนี้
	 	 	 1.	 สัญญาเช่ารถยนต์	สัญญาเลขที่	75/2562	ลงวันที	่16	มกราคม	2562	เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง	
จ�านวน	1	คัน	และรถยนต์ประจ�าโดยสารส่วนกลาง	ขนาด	12	ที่นั่ง	จ�านวน	2	คัน	สัญญาสิ้นสุด	30	กันยายน	2566	 
ภาระผูกพันตามสัญญา	จ�านวน	1,991,484.00	บาท
 		 	 2.	 	สัญญาเช่ารถยนต์	สัญญาเลขที่	71/2563	ลงวันที่	30	 มีนาคม	2563	เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง	
จ�านวน	1	คัน	สัญญาสิ้นสุด	30	กันยายน	2567	ภาระผูกพันตามสัญญา	จ�านวน	719,040.00	บาท
 		 	 3.	 	สัญญาเช่ารถยนต์	สัญญาเลขที่	 72/2563	ลงวันที่	 30	มีนาคม	2563	 เช่ารถยนต์โดยสาร 
ส่วนกลาง	จ�านวน	1	คัน	สัญญาสิ้นสุด	30	กันยายน	2567	ภาระผูกพันตามสัญญา	จ�านวน	1,078,560.00	บาท

ไม่เกิน	1	ปี	 6,298,356.00	 -
เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 3,789,084.00	 8,472,504.00
รวม		 	 10,087,440.00	 8,472,504.00
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รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 142,381,600.00	 134,052,700.00
	 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	 76,361,900.00	 78,651,500.00
	 ค่าครุภัณฑ์	 3,798,800.00	 3,000,000.00
รวม	รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	 222,542,300.00	 215,704,200.00
รายได้จากงบกลาง	 32,033,642.79	 32,240,511.75
รวม	รายได้จากงบประมาณ	 254,575,942.79	 247,944,711.75

 

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด	 33,017,786.75	 34,070,967.79
ปรับปรุงรายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 (320,9683.97)	 (1,318,812.22)
	 	 	 32,696,817.78	 32,752,155.57
รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดนี้	 14,126,846.81	 265,631.18
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด	 46,823,664.59	 33,017,786.75

	 	 14.2	 ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ
	 	 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	จ�าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได	้ดังนี้

 

    2563 2562

    2563 2562

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

ไม่เกิน	1	ปี	 13,399,999.00	 7,825,645.10
รวม	เงินรับฝากระยะยาว	 13,399,999.00	 7,825,645.10

หมายเหต	ุ15	รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หมายเหต	ุ16	รายได้จากงบประมาณ
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    2563 2562

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหต	ุ17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหต	ุ18	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

บ�านาญ	 	 19,118,577.32	 17,096,874.72
เงินช่วยค่าครองชีพ	 518,880.00	 518,880.00
บ�าเหน็จด�ารงชีพ	 2,000,000.00	 2,634,218.05
ค่ารักษาพยาบาล	 2,394,884.45	 2,885,107.28
เงินช่วยการศึกษาบุตร	 25,000.00	 25,000.00
บ�าเหน็จบ�านาญอื่น	 409,600.00	 966,480.00
รวม	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 24,466,941.77	 24,126,560.05

เงินเดือน	 68,736,081.03	 76,856,234.34
ค่าล่วงเวลา	 112,600.00	 83,100.00
เงินประจ�าต�าแหน่ง	 7,766,129.14	 8,313,435.50
ค่าตอบแทน	 56,660,416.97	 54,975,898.01
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง	 605,008.61	 697,870.97
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�าต�าแหน่ง	 1,695,174.19	 1,512,600.00
ค่ารักษาพยาบาล	 5,032,161.72	 6,287,243.70
เงินช่วยการศึกษาบุตร	 219,953.25	 201,659.25
เงินชดเชย	กบข.	 1,089,674.42	 1,036,611.50
เงินสมทบ	กบข.	 1,634,511.63	 1,554,917.25
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	 534,726.00	 568,791.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	 27,855.00	 26,931.00
ค่าเช่าบ้าน	 528,700.00	 558,804.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	 615,915.14	 96,027.86
รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 145,258,907.10	 152,770,124.38



180

 

 

หมายเหตุ	19	ค่าตอบแทน

หมายเหตุ	20		ค่าใช้สอย

หมายเหตุ	21	ค่าวัสดุ

 

    2563 2562

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

ค่าวัสดุ	 	 6,290,663.25	 6,627,385.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์	 263,330.00	 120,175.70
รวม	ค่าวัสดุ	 6,553,993.25	 6,747,560.98

ค่าตอบแทนอื่น	 505,300.00	 322,500.00
รวม	ค่าตอบแทน	 505,300.00	 322,500.00

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	 7,779,143.52	 5,602,723.71
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	 2,990,443.09	 5,967,058.64
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 414,168.03	 634,349.88
ค่าจ้างเหมาบริการ	 17,618,807.19	 20,352,123.59
ค่าธรรมเนียม	 12,211.00	 195,430.98
ค่าจ้างที่ปรึกษา	 1,047,072.50	 3,208,088.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	 2,350,970.00	 2,150,250.00
ค่าเช่าทรัพย์สิน	 5,968,960.75	 3,520,407.98
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 978,970.00	 574,940.00
ค่าใช้สอยอื่น	 9,296,231.03	 2,163,619.12
รวม	ค่าใช้สอย	 48,456,977.11	 44,368,992.65
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หมายเหตุ	22	ค่าสาธารณูปโภค

 

 

    2563 2562

    2563 2562

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

เพิ่ม / (ลด)

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ	24	การจัดประเภทรายการใหม่
	 ตัวเลขเปรียบเทียบในรายงานการเงินปี	 2562	มีการจัดประเภทใหม่	 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท 
และการแสดงรายการในรายงานการเงิน	ปี	2563

ค่าไฟฟ้า		 7,283,606.92	 8,444,774.76
ค่าน�า้ประปา	 22,245.30	 24,267.60
ค่าโทรศัพท์	 950,333.05	 953,371.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	 1,403,253.84	 1,352,721.67
ค่าบริการไปรษณีย์	 552,897.40	 788,523.00
รวม	ค่าสาธารณูปโภค	 10,212,336.51	 11,563,658.42

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 609,470.63	 601,286.51
ครุภัณฑ์		 4,961.534.11	 5,405,565.58
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 1,835,765.50	 2,147,062.39
รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 7,406,770.24	 8,153,914.48

หมายเหตุ	23	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 290,311.12	 -	 290,311.12
	 เงินมัดจ�าและเงินประกันการใช้ทรัพย์สิน	 34,000.00	 (34,000.00)	 -
 รวม	 324,311.12	 (34,000.00)	 290,311.12

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 เงินมัดจ�าและเงินประกันการใช้ทรัพย์สิน	 -	 34,000.00	 34,000.00
 รวม	 -	 34,000.00	 34,000.00
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(หน่วย	:	บาท)

หมายเหต	ุ24		การจัดประเภทรายการใหม่	(ต่อ)

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

เพิ่ม / (ลด)

เจ้าหนี้ระยะสั้น
	 เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าและบริการ	 4,708,541.70	 -	 4,708,541.70
	 เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน	 2,830,150.00	 -	 2,830,150.00
	 เจ้าหนี้อื่น	 1,062,074.32	 -	 1,062,074.32
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 93,240.00	 433,854.33	 527,094.33
	 รวม	 8,694,006.02	 433,854.33	 9,127,860.35

เงินรับฝากระยะสั้น 

	 เงินประกันซองและเงินประกันสัญญา	 1,161,466.00	 (65,811.00)	 1,095,655.00

	 เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	 2,294,700.00	 -	 2,294,700.00

	 เงินรับฝากอื่น	 44,567.96	 -	 44,567.96

 รวม	 3,500,733.96	 (65,811.00)	 3,434,922.96

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 433,854,.33	 (433,854.33)	 -

 รวม	 433,854,.33	 (433,854.33)	 -

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
	 รายได้รอการรับรู้

	 	 ครุภัณฑ์	 -	 2,246,527.52	 2,246,527.52

	 	 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	 -	 440,321.00	 440,321.00

 รวม	 -	 2,686,848.52	 2,686,848.52

เงินรับฝากระยะยาว

	 เงินประกันซองและเงินประกันสัญญา	 -	 65,811.00	 65,811.00

 รวม	 -	 65,811.00	 65,811.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
	 รายได้รอการรับรู้

	 	 ครุภัณฑ์	 2,246,527.52	 (2,246,527.52)	 -

	 	 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	 440,321.00	 (440,321.00)	 -

	 รวม	 2,686,848.52	 (2,686,848.52)	 -
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563

 

    2563 2562

(หน่วย	:	บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 
	 รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี	 1,999,417.56	 3,056,966.30
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ	 1,999,417.56	 3,056,966.30
	 รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	 1,999,417.56	 3,056,966.30
รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	 -	 -
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	 -	 -

รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษีจ�านวนเงิน	1,999,417.56	บาท	
			 ประกอบด้วย

รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี
	 รายได้ดอกเบี้ย	 402,937.89	 442,171.55
	 รายได้อื่น	 1,596,479.67	 2,614,794.75
 รวม	รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี	 1,999,417.56	 3,056,966.30
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