สรุปข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการแถลงและชี้แจงรายงานฯ ต่อที่ประชุมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

1. รายนามผู้แถลงและชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
1) นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี
3) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
4) นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
5) นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
6) นางหรรษา บุญรัตน์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. ข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคาชี้แจงของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.1 ข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2.1.1 นายดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอานาจเจริญ พรรคเพื่อไทย
- รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านมีจานวนน้อยมาก ยกตัวอย่าง
เช่น สิทธิในที่ดิน หน้า 55 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ ประชาชนมีปัญหาเรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัย และสิทธิในที่ดิน
มากที่สุ ด เฉพาะจั งหวัดอานาจเจริ ญมี ผู้ ที่มีปัญหาสิ ทธิในที่ดิน จานวนมากถึง 100,000 ราย ดังนั้น กสม.
จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ ความช่วยเหลื อ ประชาชนที่มีความเดือนร้อนได้อย่างไร ถือเป็นโอกาส
ของท่านควรแสดงให้เห็นว่า ยังมีการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนในสังคมที่ยังไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการ
เข้าถึงสิทธิในที่ดิน โดยปัญหาดังกล่าว กสม. จะสามารถเข้าไปช่วยดูแลได้หรือไม่ ทั้งนี้ ขอฝากและตั้งความหวังว่า
การรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ในปีต่อไปจะเห็นว่า กสม. สามารถช่วยเหลือ ติด ตาม ผลักดันให้ประชาชน
เหล่านั้นมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากินได้มากน้อยเท่าไร
2.1.2 นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
- ขอแสดงความยิ น ดีกับ กสม. เปลี่ ยนสั ญ ลั กษณ์มาเป็นแบบเก่า เฉกเช่นเดียวกับเรื่อง
สถานะที่ถูกปรับมาเป็น A แล้ว
- สมั ย ที่ เ ป็ น คณะอนุ ก รรมการในกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่
ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 2 เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งมีคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิด
สิ ทธิมนุ ษยชนเยอะมาก กรรมการทั้งหลายได้ร่วมหารือและมีความมุ่งหวัง จะพัฒ นาส านักงาน กสม. ให้ เป็น
หน่วยงานหลักในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยจาเป็นต้องปรับลดคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
ให้น้อยลง แต่นางบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นนั้นไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสานักงาน กสม.
โดยรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ว่ายังคงมีการแต่งตั้งคณะทางาน
[๑]

ภายใต้คณะอนุกรรมการและคณะทางานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีคณะอนุกรรมการในเชิงประเด็น
เฉพาะด้าน คณะอนุกรรมการในเชิงประเด็ นเฉพาะกิจ หรือเป็นคณะทางานหรือคณะอนุกรรมการที่มีองค์ กร
ประกอบหลากหลายจากภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนอย่างไรบ้าง ซึ่ง ไม่ได้มีการรายงานในรายงาน
ฉบับนี้
- รายงานผลการปฏิบัติงานปี ที่แล้ ว ได้ให้ ข้อสั งเกตเกี่ยวกับ การรับ และการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์ เข้าใจว่ากระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยระยะเวลาในการตรวจสอบ
ซึ่งในปีนี้มีรายละเอี ยดในเชิงการประเมิน มากขึ้น ขอทราบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์ในการรับ และตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนจนสัมฤทธิผลอย่างไร และให้ขยายความผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีตรวจสอบ
แล้ ว ยุ ติเรื่ อง ถึงแม้ว่าจะมีการอธิบ ายในรายละเอียด แต่คาว่า “ยุติเรื่อง” อาจทาให้ ประชาชนเข้าใจว่าไม่ มี
การดาเนินการใด และผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีที่ไม่มีการกระทาหรือละเลยการกระทา
ควรเพิ่มรายละเอียดประเภทที่ยุติหรือรายละเอียดที่ไม่ได้มีการละเมิดนั้น เป็นเพราะประการใด
- การจาแนกสถิติเรื่องร้องเรียนตามประเภทสิทธิมนุษยชน หรือรายละเอียดที่ หน้า 47
ขอตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ประเด็ น ที่ พู ด ถึ ง มาก เช่ น สิ ท ธิ เ ด็ ก สิ ท ธิ แ ละสถานะบุ ค คล พบว่ า สิ ท ธิ เ ด็ ก มี จ านวน
9 เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคลมีจานวน 9 เรื่อง ซึ่งมีจานวนน้อยกว่าปกติ กสม. อาจมีข้อจากัดในการรับเรื่อง
ร้องเรียนหลายอย่าง สาหรับกรณีสิทธิเด็กอาจเห็นได้จากสื่อสังคมออนไลน์ ข่าว เรื่องราวข้อเท็จจริงผ่านระบบ
ต่าง ๆ กสม. จาเป็นต้องทางานเชิงรุก ทั้งนี้ จานวนตัวเลขที่น้อยลงอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ลงรายละเอียด
หรือถูกเหมารวม หรือตีความว่า ไม่เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งในรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศได้บอกอัตราส่วนของเด็กไว้ชัดเจน คือประมาณ 22 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แต่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ สิทธิเด็กกลับมีน้อย จึงขอทราบว่าเพราะเหตุใดจานวนเรื่องสิทธิ
และสถานะบุคคล สิทธิการศึกษา สิทธิผู้สูงอายุและสิทธิของผู้บริโภคต่าง ๆ จึงมีจานวนน้อยมากในรายงานฉบับนี้
- สาหรับเรื่องศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเป็นศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้ ไม่ได้ระบุถึง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่ง ตอบโจทย์ต่อความมุ่งมั่นในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ เหล่านั้นจริงหรือไม่ อย่างไร
- จุดยืนของ กสม. ต่อความพยายามของรัฐบาลในการออกกฎหมายควบคุมการดาเนิ น
กิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรหรือองค์กรภาคประชาสังคม ขอชื่นชม กสม. บางท่าน ที่ได้ไปสังเกตการณ์
การชุมนุมของประชาชนและภาคประชาสังคมทั้งที่กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ทาเนียบรัฐบาล อยากทราบจุดยืนของ กสม. ว่า ในฐานะที่ต้องทางานร่วมกับภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ หากไม่มีการทางานร่วมกับภาคประชาสังคม ขอทราบว่า กสม. ชุดนี้
ไม่สนับสนุนกฎหมายที่ควบคุมการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรใช่หรือไม่
2.1.3 นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
- หน้ า 94 เป็ น ข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น งานของ กสม. ต่ อ สภาผู้ แ ทนราษฎร
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะละเลยข้อเสนอของ กสม. ไม่ได้ โดยเรื่องแรกคือเรื่องของหน้าที่และอานาจของ กสม.
[๒]

ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม อันไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามหลักการปารีส และเมื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณพบว่า สานักงาน กสม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ลดลงทุกปี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานหรือไม่ และบทบาทของ กสม. มี
ภารกิ จ ยิ่ ง ใหญ่ ม าก แต่ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านกลั บ มี ปั ญ หา จึ ง อยากเห็ น บทบาทของสภาผู้ แ ทนราษฎร
ต่อข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของ กสม. คือต้องคานึงถึงเครื่องมือและอานาจว่ามีเพียงพอหรือไม่ สืบเนื่องจาก
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ระบุ อ ยู่
แต่การปรับแก้กฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ต้องสอดคล้องตามหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 เช่นกัน
- กสม. พยายามเสนอข้อเสนอแนะไปยังฝ่ ายบริห าร คือ คณะรัฐ มนตรีและมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากหลายหน่วยงาน เพราะต้องการแก้กฎหมายในมาตรา 26 (1) เป็นการให้อานาจการไกล่เกลี่ยใน
กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในขั้นเบื้องต้น อยากเห็นความร่วมมือของสภาผู้แทนราษฎรกับ กสม. เนื่องจาก
ในรายงานฉบั บ นี้ ได้ แสดงให้ เห็ น ถึงความพยายามที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ..... ไปยั ง ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าและ
คณะรัฐมนตรี โดยอยู่ระหว่างสรุปผลการหารือพร้อมความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทางออก คือ
คณะกรรมาธิ ก ารการกฎหมาย การยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิ ม นุษ ยชนจะสามารถท างานร่ ว มกั บ กสม. ได้ อ ย่ า งไร
หากกฎหมายฉบับนี้ที่ กสม. ได้นาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมีความจาเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหา ก็ควรมีเวทีพูดคุย
เพื่อให้ประสิทธิภาพและน้าหนักการทางานของ กสม. ได้ผลสัมฤทธิตามที่ท่านสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายไว้
- เมื่อพิจ ารณางบประมาณย้อนหลัง 3 ปีของ กสม. พบว่า ส านักงาน กสม. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมีจานวนลดลงทุกปี เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณกับฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม
ในเรื่ อ งของการซื้ อ อาวุ ธ ต่ า ง ๆ ในขณะที่ อ งค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการปกป้ อ งและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
ต้องรายงานปัญหาต่อองค์กรระหว่างประเทศหรือนานาอารยประเทศในเวทีสากล กลับพบว่าสถานการณ์ความ
รุนแรง ความหลากหลายและสถานการณ์ความซับซ้อนเรื่องของการละเมิ ดสิทธิมนุษยชนมีเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น
สภาแห่งนี้อยากจะขอให้ กสม. ทาหน้าที่ร่วมกัน 2 เรื่อง คือการผ่านด่านกฎหมายและงบประมาณ
2.1.4 นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์
- ผืนป่าตะวันออก ประกอบด้วย พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแก้วและจันทบุรี รวมไปถึงจังหวัดตราด ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีปัญหาคนกับช้างป่ามากที่สุด ช้างป่าจัดเป็น “สัตว์ป่า
คุ้มครอง” ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 สถิติช้างป่าทาร้ายคน 2 ปี ระหว่างปี
2563-2564 ในอาเภอเขาชะเมาและอาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เสียชีวิต 7 คน และในอาเภอบ่ อ ทอง
จังหวัดชลบุรี เสียชีวิต 5 คน ซึ่งเหตุการณ์ช้างป่าทาร้ายคนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนผู้เสียชีวิตจากช้างป่าทาร้ายจานวน 25 ราย โดยได้เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าจัดการ
ศพรายละ 29,700 บาท หากผู้เสียชีวิต เป็นหัวหน้าครอบครัว จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
[๓]

ครอบครั ว อีกไม่เ กิน 29,700 บาท และทราบว่า กสม. กาลั งลงพื้นที่ เพื่ อรั บฟั ง ความคิ ดเห็ น ของประชาชน
ในผืนป่าตะวันออก จังหวัด ชลบุรี จึงขอทราบว่า กสม. จะมีแนวทางการจัดการปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าได้
อย่างไร เช่น การจัดตั้งศูนย์อานวยการบริหารช้างป่าแห่งชาติ ศูนย์ควบคุมช้างป่าระดับจังหวัด รวมทั้งการร่วมมือ
กับภาคประชาสังคม
2.1.5 นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
- ข้อสังเกตประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของ กสม. ในฐานะ
ที่ กสม. เป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ คือ ความไม่เป็นอิสระใน
การปฏิบั ติหน้ าที่ ของ กสม. ว่าหาก กสม. ขาดความเป็นอิส ระจะส่ งผลต่อ สั มฤทธิผ ลในการแก้ ไขปัญหาหรื อ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณีระหว่างการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัด
ประเทศไทยยังขาดการให้ความสาคัญกับสิทธิพลเมือง หากไม่มีสิทธิในสถานะของความเป็นคนในรัฐนั้น ๆ และเด็ก
G (นักเรียนไร้สัญชาติ) ผู้สูงอายุที่ไม่มีสถานะพลเมืองจะอยู่อย่างไร ถือเป็นความท้าทายที่ กสม. ต้องช่วยเหลือหรือ
เสนอแนะบุคคลเหล่านี้ หาก กสม. ขาดความอิสระ สัมฤทธิด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
- สิทธิของความเป็นคน การเข้าถึงปัจจัยสี่ การเรียกร้อง เช่น สิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ดินทา
กิน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เช่น น้าประปา ไฟฟ้า รวมถึงการจับกุมดาเนินคดีต่าง ๆ
- การดารงความเป็นมนุษย์ ทั้งภาษา วัฒนธรรม วิถีดั้งเดิม โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของ
กลุ่มเปราะบาง คนชายขอบและกลุ่มชาติพันธุ์ ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่ม ชาติพันธุ์มานิ ที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา
บรรทัดทางภาคใต้ และกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรีทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่มีวิถีชีวิต
ดั้งเดิม แต่อาจถูกกฎหมายลิ ดรอนสิ ทธิ์ดั้ง เดิ ม ในวิถีชีวิต ไป หน้าที่ของ กสม. เป็น เพียงผู้ ให้ ข้ อสั งเกตไม่ ต่ า ง
จากกรรมาธิ ก ารในสภาผู้ แ ทนราษฎร อาจเป็ น ปั ญ หาที่ ต้ อ งการหารื อ ร่ ว มกั น และมี ข้ อ สั งเกตว่า ฝ่ า ยบริห าร
การออกกฎหมายต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ มีการคานึงถึงสิทธิและวิถีดั้งเดิมหรือไม่ กสม. ควรมีข้อเสนอแนะ
และเข้าไปดูแลสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนต่าง ๆ
- การดู แ ลและเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ต ะเข็ บ ชายแดน ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี ปั ญ หา เมื่ อ วั น ที่ 30
มิ ถุ น ายน 2565 ที่ ผ่ า นมา มี เ ครื่ อ งบิ น บิ น เข้ า มาในบริ เ วณต าบลวาเล่ ย์ อ าเภอพบพระ จั ง หวั ด ตาก
กสม. ต้องเข้าถึงพื้นทีแ่ ละมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารได้แก้ไข พร้อมดูแลอย่างแท้จริง
2.1.6 พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
- บทที่ 4 บทวิเคราะห์รายงานการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government
Evaluation System: GES) หน้า 91 การประเมินคุณภาพความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลประโยชน์ที่ ได้รับ
จากการใช้บริ การและที่มีต่อกระบวนงานให้ บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายใน
การประเมิน ความพึงพอใจออกเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ มที่ห นึ่ง การประเมินความพึงพอใจต่อผู้ รับบริการที่ยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อสานักงาน กสม. ปรากฏว่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ
90.06 มีค่าเป้าหมายในระดับ 5 ซึ่งลดลงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 94.40 จึงขอทราบว่าเพราะเหตุใดจึงมีผลการประเมินจานวนลดลง
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- มิ ติ ภ ายในเรื่ อ งของการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ในเรื่ อ งของการก าหนด
การประเมิน ผลโครงการ/กิจ กรรมที่ ดาเนิ น การแล้ ว เสร็จและบรรลุ ผ ลส าเร็จตามเป้ าหมายที่เปรี ยบเที ย บไว้
ในโครงการกิจ กรรมตามแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดค่าเป้าหมายระดับที่ 5
ไว้ที่ร้อยละ 90 ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด
คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ร้อยละ 80.39 ซึ่งมีผลสาเร็จตามเป้าหมายจานวน
ลดลง ในรายงานได้ ชี้แ จงว่า เพราะได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดโควิ ด 19 จึ ง หวั ง ว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีผลการประเมินทีด่ ีขึ้น
- บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานในหน้า 95 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
ให้แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยยกเลิก
บทบัญญัติในมาตรา 26 (4) เพื่อให้สอดคล้ องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ และให้ มี
การบัญญัตหิ น้าที่และอานาจของ กสม. ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
กสม. ได้มีห นั งสื อเสนอร่าง พรป.กสม. ต่อคณะรัฐ มนตรี และเมื่อวันที่ 25 ตุล าคม 2564 ส านั กงาน กสม.
ได้ดาเนินการตามคาสั่งนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการหารือพร้อมความเห็นเสนอ
คณะรัฐมนตรี ขอให้กาลังใจกับ กสม. เนื่องจากเห็น ความสาคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยเฉพาะ
ในประเด็นการประนีประนอมข้อพิพาท หรือการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทของคู่กรณีระหว่างการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และขอให้ กสม. ติดตามและตรวจสอบการทางานของสานักงานตารวจแห่งชาติในการดูแลผู้ชุมนุม
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
2.2 คาชี้แจงของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.2.1 นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ (ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
- เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน ด้วยมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 ไม่ให้จัดตั้งอนุกรรมการเยอะ
จะมีเพียงอนุกรรมการเดียว คืออนุกรรมการว่าด้วยการสูญหาย ซึ่งตอนนี้ได้มีการปรับขั้นตอนการทางานใหม่
คือมีในส่วนของกรรมการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกาลังจะมีการปรับปรุงโครงสร้างในการทางาน
เพราะฉะนั้นงานบางอย่างที่ผ่านอนุกรรมการก็จะไม่มีแล้ว แต่จะมีสานักมาดูแลในบางเรื่องแทน และบางเรื่อง
ก็จะมีแต่อนุกรรมการเฉพาะกิจระยะสั้น ๆ
- การรับเรื่องร้องเรียนและการยุติเรื่อง และเรื่องที่ไม่ต้องตรวจสอบ เนื่องจากมีข้อกฎหมาย
กาหนดไว้ และเรื่องที่เป็นคดีฟ้องร้องในศาลอยู่แล้ว หรือได้รับการแก้ไขแล้ว รวมถึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องขอถอนเรื่อง
ทางสานักงาน กสม. ก็มีความจาเป็นที่จะต้องยุติเรื่อง แต่ก็มีหลายกรณีที่ไม่ได้ไปถึงขั้นตอนนั้น บางครั้งมีผู้ร้อง
มาและทางสานักงาน กสม. ได้ช่วยประสานการคุ้มครองแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะไม่อยู่ในสถิติ เนื่องจาก
ได้ดาเนินการแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้น แล้ว เพราะฉะนั้นตัวเลขในส่วนนี้ก็จะไม่ สามารถสะท้อนภาพรวมได้ทั้งหมด
เพราะบางเรื่องไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบ ด้วยเราทาการแก้ไขตั้งแต่เบื้องแรก
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- เรื่ อ งช้ า งป่ า ส านั ก งาน กสม. ได้ ก าหนดลงพื้ น ที่ ใ นวั น ที่ 9-10 กรกฎาคม 2565
ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนบูรณาการช้างป่าภาคประชาชน โดยในปีนี้มีแผนการ
ดาเนินงานใน 2 ภูมิภาค และต่อไปในภายภาคหน้าหากเกิดความสาเร็จจะใช้เป็นต้นแบบนี้ในการแก้ไขปัญหาใน
ส่วนอื่น ๆ ต่อไป
- เรื่ อ งงบประมาณในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 มี ซึ่ ง งบประมาณก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในการขับเคลื่อนงานได้ แม้ว่างบประมาณน้อยเราต้องใช้ ความสามารถทั้งหมดในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งก็คงมี
ความท้าทายอย่างยิ่ง แต่ก็เข้าใจว่างบประมาณคงมีข้อจากัดในภาพรวมอาจจะทาให้เราได้งบประมาณไม่เพียงพอ
นัก แต่ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องยอมรับและทางานเท่าที่งบประมาณจะอานวย
- เรื่ องของกลุ่ มชาติ พั นธุ์ต่า ง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ ม ชาติ พันธุ์ มานิ ซึ่งก็มี กสม. หลายท่า น
ให้ความสนใจและลงพื้นที่ไปดูแลในส่วนนี้ รวมทั้งสถานะบุคคล จริง ๆ เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยแต่ กสม.
ได้มีการประสานกับทางจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงกรมการปกครอง และมีการลงพื้นที่เป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยให้กลุ่มที่ยัง
ไม่มีสถานะหรือไทยพลัดถิ่นได้มีการรวมตัว และดาเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบในแต่ละห้วงเวลา
2.2.2 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
- เรื่องเกี่ยวกับร่าง พรป. ว่าด้วยการดาเนินงานขององค์กรที่ ไม่แสวงหารายได้หรือกาไร
มาแบ่ งปั นกัน โดยเรื่ องนี้ กสม. ได้ให้ ค วามส าคั ญและติ ดตามมาโดยตลอด และได้ มีข้อเสนอแนะไปยั ง ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับทราบความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อเสนอแนะของ กสม. เรียบร้อยแล้ ว โดยข้อเสนอแนะของ กสม. ที่ส าคัญ
อย่างเช่น การดาเนินมาตรการของรัฐต่อองค์กรที่ ไม่แสวงหารายได้หรือกาไรมาแบ่งปันกันควรเน้นที่การส่งเสริม
สนับสนุนมากกว่าที่จะควบคุมกากับ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการดาเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้
นี้ มี เ จตนารมณ์ ใ นการควบคุ ม ก ากั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหารายได้ ห รื อ ก าไรมาแบ่ ง ปั น กั น
อาจจะก่อให้ เกิ ดปั ญหาและอุป สรรคในการรวมตัว กันเพื่ อด าเนิ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกระทบต่ อ
ความร่วมมือกับรัฐในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติซ้าซ้อนกับที่ได้ดาเนินการ
อยู่แล้วตามกฎหมายอื่น อาจจะเป็นเรื่ องที่มีกฎหมายเกินความจาเป็นและเป็นการสร้างภาระให้ กับประชาชน
ซึ่ งทางส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาก็ ได้ด าเนินการแล้ ว และอยู่ ระหว่ างกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์กาลังรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็หวังว่าจะเป็นไปตามหลักการที่ทาง กสม. ได้เสนอแนะไป
- ในเรื่องของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาคของทาง กสม.
ปัจจุบันศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ มีอยู่ทั้งหมด 12 ศูนย์ เดิมมีอยู่ 6 แห่ง โดยในปี 2564 ได้มีการก่อตั้งศูนย์
ศึกษาฯ เพิ่ม 6 แห่ง คือ จังหวัดอุบลราชธานี กาญจนบุรี ภูเก็ต พะเยา ยะลา และจังหวัดจันทบุรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี สานักงาน กสม. ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ ขึ้นเพื่อเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่ต่าง ๆ ประเด็นหลักก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และทางฝั่งของสถาบันการศึกษาจะสามารถ
ใช้บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อให้บริการด้านวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- ประเด็นการรั บเรื่ องร้องเรียน ในช่วงที่ผ่านมา ขอเรียนว่า ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนเข้ ามา
โดยตรง แต่บางครั้งก็มีเข้ามาปรึกษาหารือบ้าง เมื่อปรึกษาเสร็จแล้วก็ไม่มีการยื่นเรื่องเข้า โดยเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม
ว่า ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา ในช่วงโควิด 19 อาจจะมีการติดขัด ทาให้
งานบางส่ ว นไม่ ไ ด้ มี อ อกมามาก แต่ ท างส านั ก งาน กสม. ได้ ป รึ ก ษาหารื อ กั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาต่ า ง ๆ ทั้ ง 12 แห่ ง
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แล้วก็มีแนวทางที่จะปรับปรุงกระบวนการในส่วนงานขับเคลื่อน เพื่อให้ศูนย์ศึกษาฯ แต่ละแห่งมีความเป็นอิสระและ
สามารถทางานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ไม่ต้องรอ กสม. หรือสานักงานส่วนกลาง โดยจะเน้นไปที่เรื่องของการส่งเสริม
และองค์ความรู้ในด้านวิชาการ ยกตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีความร่วมมือกันในการจัดทาหลักสูตรธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน และมหาวิยาลัยอุบลราชธานีที่ได้มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคล ซึง่ ที่ผ่าน
มา กสม. ได้ลงพื้นที่และจัดให้มีคลินิกสิทธิมนุษยชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ กสม. มีแนวทางที่จะขยาย
การบริการไปถึงภูมิภาคมากขึ้น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางสานักงาน กสม. จึงได้มีการจัดตั้งสานักงาน
ภูมิภาคแห่งแรกที่จังหวัดสงขลา พร้อมดาเนินการของบประมาณที่จะเปิดสานักงานสาขาอีกแห่งหนึ่ง ประจาภาค
อีสานที่จั งหวัดขอนแก่น ซึ่งในส่ วนนี้ จะเป็ นการทางานประสานกับศูนย์ศึกษาฯ ต่ าง ๆ ร่ว มกันขับเคลื่ อนงาน
เพื่อให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
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