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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. ที่มาของรายงานผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 หมวด 3 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อ 16 ให้ส านักงาน
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

2. ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้วย 
5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ และเป็นไปตามภารกิจตามกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และ
อ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ านวน 9 ส านัก  
1 หน่วย เป็นผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. สรุปสาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่ส านักงานเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 30/2561 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 
โดยมีสรุปสาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 

3.1 กรอบวงเงินงบประมาณและแผนงาน  
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 215,704,200 บาท 
และงบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินปี 2553-2561 จ านวน 35,353,211 บาท น ามาสมทบเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ งสิ้นจ านวน 251,057,411 บาท ประกอบด้วย  
3 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณ 154,642,988 บาท 2) แผนงานพ้ืนฐาน 
วงเงินงบประมาณ 69,754,303 บาท และ 3) แผนงานยุทธศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 26,660,120 บาท  
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3.2 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการเชิงยุทธศาสตร์และวงเงิน

งบประมาณ โดยสรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน  
5 ยุทธศาสตร์ 41 โครงการ งบประมาณ 26,660,120 บาท ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 668,400 บาท 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,685,100 บาท 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,151,820 บาท 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 14 โครงการ วงเงินงบประมาณ 10,860,200 บาท 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,294,600 บาท 

 

3.3  ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  

1) การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

2) การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
3) การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง 
4) การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการ ใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลการปฏิบัติงานและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปรายแผนงานได้ดังนี้ 

 

4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

รวมทั้งสิ้น 263 คน จ าแนกประเภทบุคลากร ได้ดังนี้ 
1) ข้าราชการ   จ านวน 154 คน 
2) พนักงานราชการ  จ านวน 50  คน 
3) ผู้ช านาญการประจ า กสม. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  จ านวน 11  คน 
4) พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน 48 คน 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน 
 

4.2.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี
กล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น 551 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.68 พ้ืนที่ที่มี 
การร้องเรียนสูงที่สุด คือ ภาคใต้ จ านวน 108 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.60 โดยผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 
จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 52.09 

 

4.2.2 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบค าร้องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบค าร้อง และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 393 เรื่อง ซึ่งพบว่า มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นละเมิด 
สิทธิมนุษยชน จ านวน 67 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.04 ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ จ านวน 162 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.22 และยุติ 
การตรวจสอบเนื่องจากมีลักษณะตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และข้อ 18 จ านวน 164 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 41.74 

 

4.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2565  
จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ จ านวน 26,660,120 บาท ณ สิ้นปีงบประมาณ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
พบว่าการด าเนินงานหลายโครงการมีปัญหาและข้อจ ากัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีปัจจัยอื่นที่มีเหตุผลและ 
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  จึงได้มีการปรับแผนระหว่าง
ปีงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกิดผลส าเร็จ 
เป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม  
จ านวน 7 โครงการ ปรับโครงการ/กิจกรรม จ านวน 8 โครงการ และขอยกเลิกโครงการเชิงยุทธศาสตร์  
จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ จากเดิม 26,660,120 บาท เป็น 28,157,734 บาท  

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
จ าแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งในภาพรวมส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 45 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87 และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 13 สรุปไดด้ังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน  2  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ  
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 10 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ  
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน  8  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 16 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 15 โครงการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน  9  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 9 โครงการ 

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนิน
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ สรุปรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามการด าเนินการของภาครัฐในฐานะองค์กร
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นกลไกการตรวจสอบที่ เป็น อิสระ ( Independent Monitoring 
Mechanism) ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
ตลอดจนการติดตามให้มีการด าเนินงานตามรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal 
Periodic Review: UPR) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท ารายงานคู่ขนาน 
การปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี จ านวน 2 ฉบับ  ได้แก่  
1) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination: CERD) และ 2) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of the Child: CRC) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาด้าน  
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ จึงได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นภารกิจในการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน  
ในเชิงโครงสร้างที่ส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนักในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
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1. โครงการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.1) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง 
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาติ 
ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก และ 1.2) โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

2. โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้าของสิทธิเด็กเพื่อใช้สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และ
ขับเคลื่อนกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ด าเนินการจัดจ้างศึกษาความก้าวหน้าของสิทธิเด็กเพ่ือจั ดท า
เอกสารวิชาการประกอบการสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ  
ที่เก่ียวข้องกับสิทธิเด็ก รวมทั้งสิ้น จ านวน 11 ประเด็น ได้แก่ 1) มาตรการทั่วไปในทางปฏิบัติ 2) กระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับเด็ก 3) สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเลี้ยงดูทดแทน/การทอดทิ้งเด็ก 4) ความรุนแรง 
ต่อเด็ก 5) เด็กในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน 6) เด็กพิการ 7) การศึกษา เวลาว่างและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
8) สุขภาพพ้ืนฐานและสวัสดิการ 9) เด็กชาติพันธุ์เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 10) เด็กกับสิ่งแวดล้อม 11) สิทธิเด็กกับ
ภาคธุรกิจ 

 

3. โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้า 
ในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้จัดท า
รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ  ไร้สัญชาติ และ 
ไร้รากเหง้าในประเทศไทย โดยมีการจัดประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว  

 

4. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิตอย่างมีล าดับ
ขั้นตอน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักกฎหมายได้ด าเนินโครงการวิธีวิจัย  
เชิงคุณภาพเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยมีข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่ส าคัญ 
อาทิ 1) รัฐให้ความส าคัญต่อการด าเนินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต  2) หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ผลกระทบและ  
ความจ าเป็นในการปรับปรุงโทษประหารชีวิตและการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง 3) รัฐพิจารณาเข้า
เป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 2 ของ ICCPR โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกส่วนก่อนเข้าเป็นภาคี  
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดสถานที่ในการควบคุมตัวนักโทษประหารชีวิต โดยสามารถกระจายไปตาม
ภูมิภาค และก าหนดมาตรการการดูแลในสถานที่ควบคุมนั้น ๆ ให้ชัดเจนเหมาะสม และ 5) รัฐต้องสร้าง 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษนั้น เป็นผู้กระท าผิดจริง และได้รับโทษ
ตามสัดส่วนของการกระท าผิดนั้น ๆ รวมทั้งได้รับความคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากล 
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5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือค าสั่งใดๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักกฎหมาย 
ได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง  ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน จ านวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....  
2) ร่างพระราชบัญญัตอุิทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 4) ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่ ..) พ.ศ . ....  
5) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 6) ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  
7) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... 8) ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 9) ข้อจ ากัดตามกฎหมายในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 10) การยื่นบัญชีแสดงรายงานทรัพย์สินและหนี้สินของประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง 11) การออกระเบียบและประกาศ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ และ 12) ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

6. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ คณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการ ได้จัดท าร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการ และจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุเพ่ือน าไปปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะ

เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุให้มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ เพ่ือเสนอ 

ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาก่อนน าไปเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

7. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้จัดท า

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม และรัฐสภา อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ

เรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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8. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ได้จัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบงานตรวจสอบ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

โดยมุ่งพัฒนากระบวนการตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และ

น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและ

แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  

ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
 

9. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้ งที่ 2” 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา  

เสด็จพระด าเนินไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2” 

ซึ่งการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะ

กรณีเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน และเพ่ือผลักดันข้อเสนอแนะมาตรการหรือ 

แนวทางแก้ไขปัญหาคนล้นคุกเน้นยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มุ่งน าคนดีคืนสู่สังคม  การสัมมนาในครั้งนี้ 

ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องกลับมาพิจารณาตั้งแต่

กระบวนการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัย การบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งระบบ และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาคนล้นคุก รวมทั้งจะต้องเพ่ิมทางเลือกในการลงโทษ

ทางอาญา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์หรือบริการสาธารณะ สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับ

การสร้างความเข้าใจและลดอคติของคนในสังคม เพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ

ได้อีกครั้ง 
 

10. โครงการ “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy)  

ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย 

ผู้แทนคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐในกระบวนการ ยุติธรรม 

สหประชาชาติ และสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการ

เยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เพ่ือเผยแพร่

ความรู้ ความเข้าใจในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 
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การเข้าถึงการเยียวยา เพ่ือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทยในเรื่องการท าธุรกิจที่ไม่มีการละเมิด  

สิทธิมนุษยชนโดยงานเสวนาวิชาการดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นอย่างมาก  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ และพันธมิตรในเวทีระหว่าง

ประเทศเพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติ 

ตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในการท างานร่วมกับเครือข่าย

ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์การอ่ืนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและพันธมิตร  

ในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและพลังในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ตลอดจนผลักดันให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลัก 

ในด้านสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ  

และพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

 เครือข่ายภายในประเทศ มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ในภูมิภาค คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือให้  

เกิดพลังในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1) การสัมมนา

เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 2) การสัมมนาวิชาการในพ้ืนที่

ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ: โครงการศึกษาแม่น้ าโขงกับการพัฒนานิเวศวัฒนธรรมชุมชนริมโขง 3) การสัมมนา

วิชาการในพ้ืนที่ภาคตะวันตก : บทบาทครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากับการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน 4) การสัมมนาวิชาการในพ้ืนที่ภาคใต้: สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินท ากิน และ 5) กิจกรรมการ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยการจัดค่ายเยาวชนส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาในพ้ืนที ่
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2. โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์  และคนไทยพลัดถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสิทธิของ 
กลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น โดยการสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่นสามารถเข้าถึง 
สิทธิของตน และมีพ้ืนที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล 
ภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม. ชาวเล” 2) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทย 
พลัดถิ่น 3) กิจกรรมวันชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562  

 

3. โครงการงานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร” ประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศผลรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณต่อบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการท างานของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
โดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลอรรธนารีศวร” ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยกระดับคุณภาพชีวิต ของบุคคลที่มี 
ความหลากหลายทางเพศให้ดีขึ้น เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ  
และการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ  

 

4. โครงการว่ิงการกุศล “RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019”ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุน
กิจกรรมวิ่ งการกุศล “RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019” ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้ ง 
แห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
และเพ่ือเสริมสร้างเรื่องสุขภาวะของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมการ
แข่งขันประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1) กิจกรรมการวิ่งเชิงสัญลักษณ์ ประเภท Hight-Heel Run (วิ่งรองเท้าส้นสูง) 
และประเภท Rainbow Run (วิ่งชุดแฟนซี) และ 2) กิจกรรมการวิ่งเสริมสร้างสุขภาวะ ประเภท Fun Run  
(วิ่งสนุก) 4 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon (วิ่งมินิมาราธอน) 10 กิโลเมตร  

 

5. โครงการประสานความร่วมมือระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าแผนการท างานร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
จ านวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การประชุมระดับนโยบายเพ่ือผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบัน 
อุดมศึกษา และ 2) การประชุมระดับนโยบายเพ่ือพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค และหารือระดับนโยบายร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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 พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
กับสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์กรภาคประชาสังคมระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ โดยการเข้าร่วม
ประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

1. กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI)  

1.1 กา รปร ะชุ ม  GANHRI General Meeting กา รประชุ มประจ าปี ต ามกรอบ 
ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National 
Human Rights Institutions: GANHRI) มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย การรับรองการแก้ไขธรรมนูญของ 
GANHRI การรายงานผลการด าเนินงานของ GANHRI ในรอบปีที่ผ่านมาการรับรองสมาชิกแทนสมาชิก 
ที่หมดวาระ รวมทั้งการเลือกตั้งประธานและเลขานุการของ GANHRI เพ่ือท าหน้าที่ในวาระ 3 ปีข้างหน้า  
การรับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการประเมินสถานะ (Sub-Committee on 
Accreditation: SCA) ในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นเวทีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ ่

1.2  การประชุม GANHRI Annual Conference การประชุมประจ าปี 2562 ของ
GANHRI ในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการส่งเสริมการน าข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและปกติ ไปปฏิบัติใช้โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ  
มิติทางเพศของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลและทบทวนข้อตกลงดังกล่าว 

 

2. กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)  

2.1 การประชุมประจ าปี ครั้งที่ 24 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF โดยมีวาระ
การประชุมที่ส าคัญเพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกร่วมกันตัดสินใจเชิงนโยบาย และทบทวน
แผน และโครงการต่าง ๆ ของ APF ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท างานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดีจากสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอ่ืน ๆ ในภูมิภาค  

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF 
(APF Communication Network) ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก APF ได้มีโอกาส
หารือในประเด็นท้าทายด้านการสื่อสาร ที่แต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคก าลังประสบ  
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่แต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตอบสนอง  
ต่อความท้าทายดังกล่าว และความร่วมมือในการจัดท าเนื้อหาเพ่ือใช้ส าหรับโครงการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ  
ในสังคมออนไลน์  
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2.3 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers Network: 

SEOs) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 7 การประชุมเครือข่าย

ผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของประเทศต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตลอดจนการน าเสนอข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการท างานและพัฒนาสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 

ภาคประชาสังคม (CSOs) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ กรณีปัญหาผลกระทบการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของ  

ชาวโรฮีนจา แรงงานข้ามชาติ และประเด็นอ่ืน ๆ ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนของสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป  
 

3. กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
SEANF ได้จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group Meeting: TWG) ดังนี้    

3.1 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group-TWG) ครั้งที่ 1/2561 
เพ่ือแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของสมาชิก SEANF ภายหลังการประชุมประจ าปี  
ครั้งที่ 15 โดยสรุปสาระของการประชุม ได้แก่ ความคืบหน้าในการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF 
การน าเสนอผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ SEANF ผลการจัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปี 
วันสิทธิมนุษยชนสากลของประเทศสมาชิก SEANF การน าเสนอในประเด็นว่าด้วยสิทธิของคนพิการและบุคคล
หลากหลายทางเพศ การอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร  
ของ SEANF ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อเสนอการจัดสัมมนาระดับภูมิภาคของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน ผลส าเร็จของการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ในประเด็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ แนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่ นฐานที่ปลอดภัย 
เป็นระเบียบและปกติ  

3.2 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group-SEANF) ครั้งที่ 2/2562 
และการประชุมคู่ขนาน (Side-event Meeting) มีวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของสมาชิก SEANF การน าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ
และการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก SEANF ความคืบหน้าของการจัดตั้งส านักงาน
เลขาธิการถาวรของ SEANF กิจกรรมของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และประเด็นว่าด้วย 
สิทธิคนพิการ ทั้งนี้ ส าหรับการประชุมคู่ขนานที่มีวาระการประชุมที่ส าคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ประสบการณ์ 
ในการจัดการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “ร่างแนวปฏิบัติ 
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ของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
สาระส าคัญและมีข้อเสนอแนะ อาทิ 1) การเน้นให้ความส าคัญและการก าหนดนิยามของค าว่า “ทรมาน” และ 
2) ประเด็นการก าหนดให้การทรมานเป็นความผิดทางอาญา 

3.3 การประชุมสมัยพิเศษหรือการประชุมตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดขึ้นโดย
สมาชิก SEANF ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดการประชุมสมัยพิเศษ เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และเป้าหมายที่แต่ละประเทศก าหนดขึ้นสู่ระดับท้องถิ่น: ความเท่าเทียมทางเพศ และระบบเฝ้าระวังและกลไก
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งการประชุมนี้ได้มีการหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม เน้นในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือน าเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืนและข้อตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเด็นการส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศในการพัฒนาที่ยั่ งยืนและสิ่ งแวดล้อม และการมีระบบเฝ้าระวังและกลไก  
ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อม  

4. กรอบความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมในกรอบ

ความร่วมมือร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ดังนี้   
4.1 การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้แทนไทย 

ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission 
on Human Rights: AICHR) และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women 
and Children: ACWC) ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและ 
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย เช่น ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ( haze)  
ปัญหาการค้ามนุษย์ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับอาเซียน และความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต  

4.2 การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on 
Access to Justice) เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเฉพาะประเด็นในระดับภูมิภาคที่  AICHR 
ได้ด าเนินการ จ านวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) สิทธิในชีวิต: การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ถูกลงโทษประหารชีวิต  
2) ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และ 3) ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เน้นความส าคัญในประเด็น 
การสอบปากค าเด็กที่ขัดต่อกฎหมาย  

4.3 การประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue: Sharing Good Practice on Business 
and Human Rights) เป็นเวทีการประชุมส าคัญที่ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก 
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลด าเนินการที่เป็นความก้าวหน้าและเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ ดี 
ในประเด็นที่เก่ียวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่ได้รับความสนใจจากท่ีประชุมอย่างยิ่ง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงานส าคัญที่สอดคล้องกับแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
ตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 สรุปได้ดังนี้ 

 

1. การจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับงานสิทธิมนุษยชนศึกษาจึงได้ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ  มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
อันจะน ามาซึ่งความผาสุกของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง  
หลักสูตรที่ 2  หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
หลักสูตรที่ 3  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม 
หลักสูตรที่ 4  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน 

 

2. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พัฒนาเครื่องมือเพ่ือการสื่อสารและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน 

2.1 การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา  ให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
บุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี 
และศาสนา ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้จัดท าโครงการ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย และ 2) โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน โดย 
การประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  
1) ช่วงชั้นปฐมวัย 2) ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น 3) ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4) ช่วงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ 5) ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2  การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะ 
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
รวมทั้ง การน าเสนอผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องทั่วถึง
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และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนศึกษาหาความรู้ สืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังได้พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน โดยการด าเนิน
กิจกรรมการอบรม และการบรรยายแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนภายใต้ โครงการส่งเสริม 
การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม. อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคล 
ในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” เ พ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การอบรมเพ่ือส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
และการบรรยายและแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

 

3. การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการค้นหา สนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชู

ให้มีบุคคลหรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1 โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา
คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 
ซึ่งคณะท างานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้ านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลผู้ อุทิศตน 
เพ่ือสิทธิมนุษยชน ประจ าปี  2561  จ านวน 3 ราย และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดี เด่น 
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 ในแต่ละประเภท จ านวน 10 ราย 

3.2 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2561  ในปี 2561 นี้  
เป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ในหัวข้อ “70 ปี ปฏิญญาสากล :  
สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน” ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 
555 คน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป และองค์กร
ภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ท าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
และข้อมูลของหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง 
ประชาชนได้รับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น กิจกรรมส าคัญภายในงาน อาทิ 1) การปาฐกถา
พิเศษ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร  ในหัวข้อ “70 ปี  ปฏิญญาสากล:  
สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน” 2) การฉายวีดิทัศน์ “เหลียวหลังแลหน้า บนเส้นทางสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย”  และรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2561 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนของบุคคล และสถานการณ์หลัก 3 ประเด็น ได้แก่ สิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์ และ  
3) การมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้ อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน” รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น 
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ประจ าปี 2561  



- 16 - 
 

3.3 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน" ประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดงานวันสตรีสากล 
8 มีนาคม เพ่ือเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ ก าลังใจในการเสียสละ อุทิศตนในการต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนแก่ผู้หญิง  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดการรับรู้ในวงกว้าง 
จนเกิดความตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและความส าคัญของวันสตรีสากล ทั้งนี้  
ผู้ได้รับการประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ าปีนี้ ได้ร่วมกันอภิปรายถอดบทเรียน 
จากประสบการณ์การต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเวทีดังกล่าว ซึ่งสามารถน าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแนวทางการด าเนินงาน แก้ไขปัญหา และการพัฒนากลไกในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ที่ส าคัญ อาทิ 1) รัฐบาลควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาความรุนแรงซ้ าซ้อนที่ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้หญิงกลุ่มเฉพาะอ่ืน ๆ อันเกิดจากทัศนคติ ค่านิยม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ทางสังคมที่มีลักษณะเหลื่อมล้ า ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ 2) รัฐควรสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความ
ยุติธรรมของผู้หญิงทุกคน 3) รัฐควรประกันการเพ่ิมสัดส่วนของผู้หญิงในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ทุกระดับ เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสน าเสนอปัญหา และมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาความรุนแรงที่กระทบต่อสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง 4) รัฐควรเพ่ิมมาตรการในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างาน
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการใช้สิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อประเด็นนโยบาย
สาธารณะโดยสุจริต 

3.4 โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ด าเนินการ
จัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ  
และปลูกฝังให้มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้  
เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด 
การใช้ภาษาและการน าเสนอโดยผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที นอกจากนี้ ยังเป็นการคัดเลือกผู้แทน
เยาวชนไทย จ านวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน 
ประจ าปี 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน 

 

4. การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สื่อสารสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชน โดยผ่านกลไก

คณะท างานสื่อสารองค์กร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริง   
ข้อตระหนักรู้ ในหลักสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง 
เป็นการสร้างการรับรู้ให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีแถลงการณ์คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยังสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th) และมีการด าเนินงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสื่อสารสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ดังนี้ 
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4.1 โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย 
1) นิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง” ในรูปแบบ Motion Graphic เป็นสื่อ

สร้างสรรค์เป็นภาพกราฟริกแบบเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน รู้จักเคารพในตัวเอง
และยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เสริมการมองโลกอย่างมีจินตนาการผ่านตัวละคร “มดจิ๋วสีรุ้ง”  
และชักชวนให้ผู้ใหญ่เปิดโอกาสรับฟังค าตอบจากเด็ก ๆ ไม่ด่วนสรุปและตัดสินใจซึ่งเป็นการเคารพสิทธิของเด็ก 
อย่างสร้างสรรค์ และท าให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลาอันสั้น 

2) โครงการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ผ่านรูปแบบคลิปสั้นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” หรือ 
Human Rights are All Around ประจ าปี 2562 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปสั้นที่สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดประเด็นส าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน จากนามธรรมสู่รูปธรรมได้อย่างกระชับและน่าสนใจ  
ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 61 เรื่อง 

อนึ่ง ผู้สนใจรับชมผลงานนิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง” และคลิปสั้น 
ที่ได้รับรางวัล สามารถติดตามรับชมผลงานทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(www.nhrc.or.th) หรือช่องทางยูทูบของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

4.2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นให้สังคมเกิดการ
ตระหนักและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมขององค์กร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรายการ “คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" ออกอากาศสด
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา คลื่น FM 87.5 KHz ทุกวันพุธของสัปดาห์ และรายการ "หยิบมาถก ยกมาคุย" 
ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 KHz ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 
รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้ง มีการประสาน
ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการสัญจรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 

4.3  โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนได้ด าเนินโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนและสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการผลิตสื่อ
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ด าเนินการเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง  ผ่านช่องทาง 
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรภาคีเครือข่าย 
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4.4 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยส านักกฎหมายได้รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ 
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด และประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือความสะดวกในการศึกษา 
ค้นคว้า และเป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง  เ พ่ือเผยแพร่ 
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

4.5  โครงการจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านัก
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้จัดท าจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ต่อสาธารณะ เดือนละ 1 ฉบับต่อเนื่องมา 18 ปี โดยในปีที่ 18 ได้จัดพิมพ์ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2562 ถึง 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 กันยายน 2563 รวมจ านวน 12 ฉบับ 

4.6 โครงการจัดท าวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการจัดท าวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นพ้ืนที่สื่อกลางสาธารณะทาง
ปัญญาของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิชาการ ผู้ก าหนดนโยบาย นักกฎหมาย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์กร 
สิทธิมนุษยชน ชุมชนในพ้ืนที่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้น าเสนอบทความในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อน
ปรากฏการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตามบริบทการขับเคลื่อนการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนของตน ผ่านรูปแบบ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความเชิงวิเคราะห์ บทความวิจารณ์
หนังสือ ภายใต้ขอบเขตวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและสากล เพ่ือให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองสิทธิมนุษยชนในมิติที่หลากหลายจากบทความที่ได้ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4.7 โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน :  
สิทธิของผู้สูงอายุ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ได้ด าเนินการจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ด าเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย หรือมาตรการเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :  
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ” เพ่ือให้เกิดการน าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดงานเสวนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัย 
ด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
อาท ิผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ อาจารย์/นักวิชาการจากสถาบัน อุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ผู้บริหารและ
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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5. การติดตาม วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ 
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดท าแผนความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

5.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้จัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย แนวคิดพ้ืนฐาน ความหมาย 
และสิทธิตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ของพลเมือง การเคารพและ  
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐานชัดเจน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

5.2 การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถ 
ในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ (UNGPs)” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อน
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ  
สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)” และจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนด้วยการน าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ  

 

6. จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

6.1 ผลงานหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชนมีการด าเนินงานโครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนของส านักงาน  ประกอบด้วย  
1) โครงการศึกษาประวัติการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3  และ 2) การติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินการ
จัดท าตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารราชการตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556  
จนแล้วเสร็จ 3) การจัดท าคู่มือการท าลายและการส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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6.2  โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กร
เครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยส านักวิจัยและวิชาการ ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท า
รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้พัฒนาตัวอย่าง
โปรแกรม คัดเลือกโปรแกรมที่น ามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล และทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกผ่ าน เทค โน โลยี  Rss Feed แต่ ร ะหว่ า งกา รด า เนิ น ง าน  ได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหม่ จึงได้ 
มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบเป็นส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวได้รายงานว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ จึงไม่อาจด าเนินการต่อได้ อนึ่ง งานพัฒนา
ระบบงานและงานข้อมูลยังมีความจ าเป็นโดยเฉพาะเชื่อมโยงงานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานในภาพรวมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนได้พิจารณาหน้าที่และอ านาจ และ
ทรัพยากรของส านักแล้วเห็นว่าไม่สอดคล้องและไม่ควรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โครงการนี้จึงอยู่ระหว่าง 
การทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้โครงการนี้สามารถด าเนินการโดยมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการ
ท างานภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร ผ่านกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ได้มีการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวิเคราะห์อัตราก าลัง การทบทวนเกณฑ์ 
การประเมินผลงานที่เข้มข้นโดยก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานและค่าเป้าหมาย  
ให้มีความท้าทายเพ่ิมขึ้น การสร้างค่านิยมขององค์กร และจัดท ารายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการท างานเชิงรุก เน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

1. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  
1.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อสนับสนุน 

ภารกิจของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะองค์ความรู้ และทักษะในการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบ รายงานการประชุม 
และเทคนิคของการสรุปจับประเด็นจากที่ประชุม เพ่ือสามารถเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และจัดท า
รายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รั บ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในการฝึกอบรม แบ่งเป็น 1) ความรู้พ้ืนฐาน



- 21 - 
 

และหลักในการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา   
2) เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุม และการสรุปประเด็ น และ 3) กรณีศึกษาและ 
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม  

1.2  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ” ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลางได้ด าเนินเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหา 
รายละเอียด สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และน าไปเป็นแนวทางประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส 
ประหยัด เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้  

1.3  โครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยส านักบริหารกลางได้จัดโครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ” เพ่ือส่งเสริม 
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม และตระหนักถึงปัญหาทางจริยธรรม ตลอดจนปลูกจิตส านึก  
ในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และความมีวินัยของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

1.4  โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
1.4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร: การสร้างค่านิยมองค์กร 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลางได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการพัฒนาองค์กร: การสร้างค่านิยมองค์กร โดยสามารถก าหนดค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ “RIGHTS” ซึ่งมีความหมายสรุปได้ดังนี้  

R: Respect การเคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ 
I:  Impartial การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน ยุติธรรม ปราศจาก

อคติและมีเหตุผล 
G: Great Professional มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติงาน 

รอบรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสหวิทยาการ 
H: High Performance เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรม 

การท างานเพ่ือให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประชาชาติ 
T: Trust เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
S: Synergy มีความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน 
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1.4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 : รวมพลังทางความคิด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์และภารกิจ  ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลางได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น
และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือทบทวนผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค รวมถึงความท้าทาย 
ของการด าเนินงานที่ผ่านมา และพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ 1) การลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และร่วมรับฟัง 
การบรรยาย “การด าเนินงานร่วมกับชุมชนโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” และ  
2) การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

1.5.1 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่  รุ่นที่  2 ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะท างานจัดท าร่างหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และส านักบริหาร

กลาง ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ 

ความจ าเป็นโดยการทบทวนการด าเนินการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

การฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการพัฒนา

ทักษะที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.2 การพัฒนาบุคลากรในโครงการ/หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรที่จ าเป็นต่อการบริหาร

และปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถรองรับการด าเนินงาน  

ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) การประสานความร่วมมือกับองค์กร

เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยมีการประสานความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและงบประมาณกับสถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และได้มีการด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนา

บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  

“สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุนที่เกี่ยวข้อง” และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและ การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

และ 2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน "ปลุกพลังสร้างความส าเร็จ" เป็นโครงการเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยวิทยากรภายนอก จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารงานสู่การขับเคลื่อนองค์กร 

ที่ประสบความส าเร็จ และการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน  
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1.5.3 การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรระดับบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดส่งบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 
60 โครงการ/หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 76 คน ซ่ึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีความส าคัญจ าเป็น โดยเฉพาะหลักสูตร
การฝึกอบรมส าหรับวิชาชีพเฉพาะ เช่น การเงิน พัสดุ ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีระดับสูง  ฯลฯ เนื่องจาก 
เป็นความรู้และทักษะเฉพาะด้าน การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกจากผู้เชี่ยวชาญย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม และคุ้มค่าด้านการบริหารงบประมาณ 

 

2. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ( Learning 
Organization) มีการด าเนินโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1 โครงการจัดการความรู้ ในองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลางได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จ้างมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) 
เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการความรู้องค์กร โดยได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร  
การจัดการความรู้ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และความพร้อมของหน่วยงาน  
ที่ถูกคัดเลือกเป็นหน่วยตั้งต้นในการใช้องค์ความรู้ขับเคลื่อนการพัฒนางาน และจัดท าร่างแผนการพัฒนางาน
ของหน่วยงานตั้งต้น  

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน และฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปปรับใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนได้ด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟแวร์เพ่ือรองรับ
ระบบ ปฏิบัติการเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจ า (RAM) และยังช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูลและการประมวลผลตลอดจนสามารถปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ได้  
ท าให้มีความยืดหยุ่น ระบบงานต่าง ๆ มีเสถียรภาพ รองรับจ านวนผู้ใช้งานได้มากขึ้น 2) การจัดหาอุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ส าหรับภารกิจการ
สื่อสารองค์กร การติดตาม ประมวล และวิเคราะห์ข่าว เพ่ือเผยแพร่มาตรการในการส่งเสริมและการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้สามารถด าเนินงานได้ทันต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย รวมถึงภารกิจการกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การจัดหาเครื่อง 
อ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน และเตรียมความพร้อมส าหรับยกเลิกการใช้เอกสารส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน (No copy) และเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ผ่านระบบ 
Linkage Center นอกจากนี้  ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ได้ด า เนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสม. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization)   
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5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวนรวมทั้งสิ้น 
216,390,623 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

5.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ าแนก 
รายแผนงาน แผนงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 
แผนงานบุคลากร จ านวน 144,477,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมา คือ แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 
25,191,833 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 และแผนงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงานพ้ืนฐาน 
จ านวน 46,721,699 บาท คิดเป็นร้อยละ 68  

 

5.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนก 
รายหน่วยงาน หน่วยงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร คือ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 3,436,772 บาท คิดเป็นร้อยละ 98 
รองลงมา คือ ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน จ านวน 875,947 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 
และหน่วยงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณน้อยที่สุด คือ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน  
5,004,865 บาท และส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน จ านวน 9,389,723บาท คิดเป็นร้อยละ 84 

 

5.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ที่มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณสูงสุดเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการใช้จ่ายงบประมาณ
จ านวน 21,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 
4,044,298 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 5,137,261 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 92 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 10,485,098 บาท คิดเป็นร้อยละ 91 และ
ยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 5,503,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 
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6. ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินงานตามหน้าที่และ

อ านาจที่รับรองไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่ามีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

6.1 ข้อสังเกต 

1) การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปียังขาดการมุ่งเน้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน 

ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดประเด็น

ปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญ ในการด าเนินงาน จ านวน 4 ประเด็น แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานได้เร่งรัดการปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีปริมาณมาก  และ

ความหลากหลายมากกว่า 4 ประเด็น ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญและก าหนดไว้ 

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าว อีกทั้ง โครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญบางโครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคระหว่าง

การด าเนินงาน 

2) การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือค่าเป้าหมายของ

โครงการ การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการบางส่วน ยังที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือค่าเป้าหมายของ

โครงการ อาทิ โครงการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย และหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนที่มีวัตถุประสงค์ 

ในการท างานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการด าเนิน

ธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

เพ่ือให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย/หรือการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

3) ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ  การบริหาร
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความส าคัญ เช่น โครงการที่คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดเป็นประเด็นปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญ โครงการภายใต้แผนบูรณาการที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการขนาดใหญ่ (งบประมาณสูงกว่า  1 ล้านบาท) รวมถึงโครงการ 
ที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ยังไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโคร งการ  
เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพบปัญหา อุปสรรค หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบทางลบระหว่างการด าเนิน
โครงการ ซึ่งหน่วยงานยังไม่มีการจัดท าแผนเพ่ือเตรียมการรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบจากเหตุการณ์  
ที่เกิดขึ้น จึงท าให้มีการเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือขออนุมัติยกเลิก ปรับแผน 
และคืนเงินงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
พ.ศ. 2562 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการสื่อสารทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี
ไปยังบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกระดับ  โดยเฉพาะประเด็นปัญหา/พ้ืนที่
ส าคัญในการด าเนินงานประจ าปีที่ค0ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้  เ พ่ือให้ เกิด 
การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
อย่างมีพลัง 

2)  ควรจัดท า/ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุมัติปรับแผนระหว่างปีงบประมาณ เพ่ือให้มี 
การปรับแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มเีหตุผลหรือความจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการใช้จ่ายงบประมาณที่มีจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

3) ควรให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้ วัดระดับองค์กรสู่ระดับส านักและ 
ระดับบุคคล โดยน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมมือ  
กันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ เป็นเป้าหมาย
ระยะสั้นและระยะยาว  

4) ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนด โครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการขนาดใหญ่ (งบประมาณสูงกว่า 1 ล้านบาท) รวมถึง
โครงการที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กร  
จะมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2565 
  

1.1.1  วิสัยทัศน์ 
   “เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” 

 

1.1.2  พันธกิจ 
 1) ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ 

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
 2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน  

อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 3) ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน 

ที่มีมาตรฐาน  
 4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 

 
1.1.3  

 เป้าประสงค์หลัก คือ “ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” 

 เป้าประสงค์รอง 
 1) ข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย

ของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 2) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุก
และเน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 3) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลัก 
ในด้านสิทธิมนุษยชน  

 4) การด าเนินงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น 
 5) ยกสถานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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1.1.4  ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่ได้ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  1.1  ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของ
คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1  เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 
กลยุทธ์ที่ 2.3  สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่าย และท างาร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่  

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ 
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือให้ 
เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน                           
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กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลาย 
และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง  
แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3  จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์ที่ 4.4  พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที ่5.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business 
Process Redesign) 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้ 
การก ากับดูแลของ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารดิจิทัล (Digital) 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 
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1.2   ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
   

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พุทธศักราช 2560 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  13 ธันวาคม 2560 มีผลเป็นการยก เลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีผลให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
พ้นจากต าแหน่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่  
จะเข้ารับหน้าที่ 

1.2.1 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 52  
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดย 
ไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา  
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
6) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัย 

และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือ  
หรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
บุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 
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8) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชนและ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ 
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

10) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
11) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
12) ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ 

และลูกจ้างของส านักงาน ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด 

 

1.2.2 หน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

มาตรา 47 ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

2) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
และกรรมการ 

3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์  
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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1.3   โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่  
ของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 เล่มที่ 135 ตอนที่ 100 ก) ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักบริหารกลาง 
2) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
4) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
5) ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
6) ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
7) ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
8) ส านักกฎหมาย 
9) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
10) หน่วยตรวจสอบภายใน 

สรุปได้ดังแผนภาพที ่1  
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แผนภาพที่ 1  โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ท่ีมา: ส านักบริหารกลาง (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
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- 37 - 
 

บทที่ 2 
สรุปสาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบทิศทางของยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2565 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่ส านักงานเสนอ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่  30/2561  
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีสรุปสาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

2.1 กรอบวงเงินงบประมาณและแผนงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  
215,704,200 บาท และงบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินปี  2553-2561 จ านวน 35,353,211 บาท 
น ามาสมทบเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 251,057,411 บาท  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่  30/2561 เมื่อวันอังคารที่  
2 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 251,057,411 บาท สรุปได้ดังนี้ 

 

1)  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 154,642,988 บาท 
2)  แผนงานพื้นฐาน   69,754,303 บาท 

- ภารกิจ กสม. 
- ภารกิจประจ า 
- งบลงทุน 

 3)  แผนงานยุทธศาสตร์ 

  14,524,600 บาท 
  52,229,703 บาท

3,000,000 บาท 
  26,660,120 บาท 

ส าหรับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 
41 โครงการ วงเงินงบประมาณ 26,660,120 บาท สรุปได้ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้
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แผนภาพที่ 2  แผนงานและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ท่ีมา: กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
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2.2 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนก
รายยุทธศาสตร์  
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการเชิงยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณ 
โดยสรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน  5 ยุทธศาสตร์ 
41 โครงการ งบประมาณ 26,660,120 บาท ดังภาพที่ 3  ดังนี้  

 

แผนภาพที่ 3  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกรายยุทธศาสตร์ 

 
ท่ีมา :  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 

2.3   ประเด็นปญัหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2565 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  

1)  การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะ 
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

2)  การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
3)  การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง 
4)  การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลการปฏิบัติงานและ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 สรุปรายแผนงานไดด้ังนี้ 

3.1   แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบบุคลากร จ านวน 154,642,988 บาท 
เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบโครงสร้างตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 263 คน จ าแนกเป็น
ข้าราชการ 154 คน พนักงานราชการ 50 คน ผู้ช านาญการ/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 11 คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ 48 คน (เบิกจ่าย
งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐาน) โดยส านักที่มีบุคลากรปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ส านักบริหารกลาง จ านวน  
63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.96 ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 7 และ 
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.69 ตามล าดับ รายละเอียด  
ตามแผนภาพที่ 4 ตารางที่ 1 

แผนภาพที่ 4 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

จ าแนกประเภทบคุลากร ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: ส านักบริหารกลาง (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
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ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ผู้บริหาร/ส านัก/กลุ่มงาน ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ผู้ช านาญการ/
เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

พนักงาน 
จ้างเหมาบริการ 

รวม 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/  
ท่ีปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

7 - - - 7 

ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ 
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

- - 11 - 11 

ส านักบริหารกลาง 28 15 - 20 63 
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 11 5 - 3 19 
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 35 12 - 5 52 
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 21 5 - 10 36 
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 10 3 - - 13 
ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 14 6 - 4 24 
ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 9 1 - - 10 
ส านักกฎหมาย 11 - - 3 14 
ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 6 2 - 3 11 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 - - 3 

รวม 154 50 11 48 263 
 

ท่ีมา: ส านักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 154,642,988 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
จ านวน 144,477,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 
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3.2   แผนงานพ้ืนฐาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

3.2.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561  ส่วนที่ 2 การตรวจ 
เรื่องร้องเรียน และหมวด 3 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

1)  มอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตรวจเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
1.1) แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูลและอยู่ในหน้าที่และ

อ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่ รวมทั้งอาจใช้วิธีการประสานงานกับหน่วยงาน 
ของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหรือบุคคลเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ร้อง  
โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน เหมาะสม และอย่างระมัดระวัง (ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 15) 

1.2) จัดท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เ พ่ือพิจารณา 
ไม่รับไว้เป็นค าร้อง หากเป็นเรื่องที่ห้ามมิให้คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติรับไว้พิจารณาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 391 และ
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 172 และข้อ 183 

                                                 
1 เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว, เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่

และอ านาจขององค์กรอิสระอื่นหรือองค์กรอื่นรับไว้ด าเนินการแล้ว, เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณา  
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม, เป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว, เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม, เป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหา  
อย่างเหมาะสมแล้ว, เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

2 เรื่องที่ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ ทั้งการพิจารณาต่อไปและไม่เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม, เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียน, เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป, เรื่องที่ผู้ได้รับ 
ความเสียหายไม่ประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ เป็นต้น 

3 เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรได้รับการด าเนินการแก้ไขโดยหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่
และอ านาจโดยตรง 
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2) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา โดยในการจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบอาจด าเนินการ ดังนี้ 

2.1) เรื่องที่เห็นว่ามีการกระท า หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ให้เสนอมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2.2) เรื่องที่เห็นว่าควรมีการป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใด 
หรือลักษณะใดขึ้นอีก อาจจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หรือการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

2.3) เรื่องที่เห็นว่าการกระท าหรือละเลยการกระท านั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือมีเหตุให้ยุติเรื่องระหว่างการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 วรรคสอง หรือระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสาม ให้เสนอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยุติเรื่องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อบุคคลหรือหน่วยงานได้ 

3) มอบหมายส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ไปยังบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและผู้ร้องและติดตาม  
ผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อ 2) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือ
ละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวนทั้งสิ้น 551 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.68 พ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด 
คือ ภาคใต้ จ านวน 108 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.60 โดยผู้ร้องเป็นเพศชาย จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 52.09 
เพศหญิง จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 35.39 และไม่ระบุเพศ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 12.52  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รั บเรื่องร้องเรียน 
กรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น  623 เรื่อง พบว่า  
มีผู้ร้องเรียนลดลง จ านวน 72 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.55 โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนมากที่สุด
ทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ได้แก่ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2 
และแผนภาพที่ 5 
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ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบสถิติเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 
                                                                                                        หน่วย: เรื่อง 

ล าดับที ่ ประเภทสิทธ ิ
เร่ืองร้องเรียนที่ได้รับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 230 147 
2 การปฏิบัติโดยไมเ่ป็นธรรม 43 103 
3 สิทธแิละเสรีภาพส่วนบุคคล 74 67 
4 สิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 36 45 
5 สิทธพิลเมอืง 44 45 
6 สิทธิชุมชน 52 40 
7 สิทธขิองบุคคลในทรัพย์สิน 58 28 
8 สิทธิในกระบวนการทางปกครอง 4 12 
9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสขุ 8 6 
10 สิทธิในขอ้มูลขา่วสารและการร้องเรยีน 17 5 
11 สิทธิในการชุมนุมและการสมาคม 1 4 
12 อื่น ๆ 56 49 

รวม 623 551 
 

ท่ีมา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

แผนภาพที่ 5 สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเภทสิทธิ  
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ส าหรับเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 551 เรื่อง คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับไว้
เป็นค าร้องและตรวจสอบในเชิงลึก จ านวน 85 เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรง จ านวน 175 เรื่อง และเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรืออยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน จ านวน 291 เรื่อง  
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 3 ล าดับแรก คือ 1) สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า 2) การปฏิบัติโดย  
ไม่เป็นธรรม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน  
ต ารวจแห่งชาติ  

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน  
147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.68 รองลงมาเป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จ านวน 103 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
18.69 พ้ืนที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ ภาคใต้ จ านวน 108 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.60 รองลงมา  คือ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 95 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.24 ผู้ร้องเป็นเพศชาย จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.09 เพศหญิง จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 35.39 และไม่ระบุเพศ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 12.52 
รายละเอียดตามแผนภาพที่ 6 

แผนภาพที่ 6 สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ าแนกตามพ้ืนที่เกิดเหตุ และเพศของผู้ร้อง 
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นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละ
ภูมิภาคพบว่า มีการร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) สิทธิในกระบวนการยุติธรรมมีการร้องเรียนมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคใต้  ภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง พฤติการณ์ที่ถูกร้องเรียนค่อนข้างมาก ได้แก่ การขอให้เร่งรัดด าเนินคดีหรือคดีที่ถูกอายัดตัว  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งในขั้นจับกุมและการด าเนินคดีที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ การท าร้ายร่างกาย
ระหว่างจับกุมหรือควบคุมตัว  และความไม่เพียงพอต่อสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า เช่น อาหาร 
ระบบการดูแลสุขภาพ และสภาพความแออัดของเรือนจ า เป็นต้น  

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนในประเด็นขอให้เร่งรัดด าเนินคดีและความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าปรากฏว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดีขึ้น เป็นพัฒนาการ 
ที่ต่อเนื่องจากการประเมินสถานการณ์สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ปี 2561 ที่พบว่ารัฐมีการด าเนินขั้นตอนต่าง ๆ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง  
ได้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมมากข้ึน  

นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 33 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2560  
ในการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
กระทรวงยุติธรรมแล้วพบว่า ผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหารวดเร็วขึ้น แต่ยังมีการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว
เพ่ือขอให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ทั้งในชั้นจับกุม ควบคุมตัว และการท าร้ายร่างกาย แม้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยตรวจสอบ
และมีข้อเสนอแนะแล้ว แต่ยังมีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
อาจต้องท างานในเชิงส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคู่ขนานกันให้มากข้ึน 

2) สิทธิพลเมืองมีการร้องเรียนมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก พฤติการณ์ 
ที่ถูกร้องเรียนค่อนข้างมากจะเป็นประเด็นปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลทั้งกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้ไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมายังเป็นปัญหา  
ที่รอการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 2561 รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาทั้งเชิงโครงสร้างและกระบวนการ เช่น การปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการขอสถานะบุคคล การจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบการท า งาน 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น แต่ยังมีปัญหาการส ารวจที่ตกหล่นหรือยังไม่สามารถเข้าเงื่อนไขที่ก าหนด  
จึงท าให้ประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

3) การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมีการร้องเรียนมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พฤติการณ์ที่ถูกร้องเรียนค่อนข้างหลากหลาย เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นลักษณะความไม่พึงพอใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนแต่เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะส่งเรื่อง  
ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงด าเนินการ 



 

- 48 - 

 

3.2.2 ผลการพิจารณาการตรวจสอบค าร้องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบค าร้องที่ได้รับ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค าร้องก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 393 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                     หน่วย: เรื่อง 

ผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน จ านวนรายงาน ร้อยละ 

1. มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- มีมาตรการหรือแนวทางป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- เสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

67 17.04 

2.  ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน  
และมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

162 41.22 

3. ยุติการตรวจสอบเนื่องจากมีลักษณะตามระเบียบคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และข้อ 18 

164 41.74 

รวม 393 100 

ท่ีมา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

จากตารางที่ 3 แสดงเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เป็นค าร้อง 
เพ่ือตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า ร้อยละ 41.74  
เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ยุติการตรวจสอบ เนื่องจากเห็นว่า  
ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และบางเรื่องมีลักษณะตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิ ดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และ 18 ได้แก่ ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นต้น นอกจากนั้น เป็นเรื่องที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่าไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน แต่เห็นควรมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ร้อยละ 41.22 และเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ  
ให้มีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 17.04 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 69,754,303 บาท ใช้ จ่ ายงบประมาณ ณ วันที่  30 กันยายน 2562  
จ านวน 46,721,699 บาท คิดเป็นร้อยละ 67 
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3.3   แผนงานยุทธศาสตร์  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้บรรลุผลส าเร็จ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบนโยบายเร่งรัดการด าเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 โดยมอบหมาย  
ให้กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามและเร่งรัด 
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และน าเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือทราบและเร่งรัดส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น าเสนอรายงานความก้ าวหน้าของการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 3 
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อ 16 ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์เ พ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565  
จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ จ านวน 26,660,120 บาท ณ สิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) พบว่า 
การด าเนินงานหลายโครงการมีปัญหา ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีปัจจัย อ่ืนที่มีเหตุผลและ 
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงได้มีการปรับแผนระหว่าง
ปีงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกิดผลส าเร็จ
เป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม  
จ านวน 7 โครงการ ปรับโครงการ/กิจกรรม จ านวน 8 โครงการ และขอยกเลิกโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน  
3 โครงการ งบประมาณ จากเดิม 26,660,120 บาท เป็น 28,157,734 บาท โดยส านักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) จ าแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 สรุปได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกรายยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 

หน่วย: โครงการ 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2565 

จ านวน
โครงการ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

1. ส่งเสรมิและติดตามให้ทุกภาคสว่นของสังคมเกิดการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนตามทีไ่ด้รบัการรบัรองตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่าง 
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

2 1 1 

2. เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้าง 
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน 
อย่างเปน็ระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

10 6 4 

3. มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ และพันธมติร 
ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy)  
ในการท างานร่วมกัน 

8 8 - 

4. ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณด์้านสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคญัของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

16 15 1 

5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจดัการองค์กร
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิโดยยดึมั่นคณุธรรมและความโปร่งใส 

9 9 - 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์
45 

โครงการ 
39 โครงการ 
(ร้อยละ 87) 

6 โครงการ 
(ร้อยละ 13) 

 

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 

 
 

 
 

 

   

กล่าวโดยสรุปส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกรายยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
แล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 13 ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติงาน จ าแนก
รายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรอง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามการด าเนินการของภาครัฐในฐานะองค์กร
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นกลไกการต รวจสอบที่ เป็น อิสระ ( Independent Monitoring 
Mechanism) ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
ตลอดจนการติดตามให้มีการด าเนินงานตามรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal 
Periodic Review: UPR) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท ารายงานคู่ขนาน 
การปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
1) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination: CERD) และ 2) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการจัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination: CERD) โดยการด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ 1) โครงการ
จัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 1 ฉบับ การเข้าร่วมกับ
คณะกรรมการ ประจ าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส และ 2) โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1.1  พัฒนาการเชิงบวกที่ส าคัญของไทยเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปในการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD 
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 และมาตรา 70 ที่บัญญัติถึงความเสมอกัน
ของบุคคล และการส่งเสริมรวมถึงให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2557-2561 ที่ได้ก าหนดแผนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัย  
การสู้รบไว้เป็นการเฉพาะ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ได้อนุมัติแนวทางและมาตรการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลและคนไร้รัฐในประเทศไทย และการถอนข้อสงวนข้อ 4 ของอนุสัญญา  CERD  
เรื่องการประณามการโฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพร่ความคิดและการกระท าที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อ
เกี่ยวกับความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ 
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 1.2 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติและ
กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรแต่มีความกลมกลืนกับสังคมไทย และปัญหาการถูกจ าหน่าย
รายชื่อและรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรของชาวบ้านในอ าเภอแม่แตงและอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.3 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ 
กระเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมบนพ้ืนที่สูงของประเทศโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันตกที่ได้รับ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมอันเป็นผลจากการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทับซ้อนที่อยู่อาศัยและ 
ที่ท ากิน กลุ่มชนเผ่ามานิในจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูลที่ประสบปัญหาการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่หลายด้าน 
เช่น แหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อการยังชีพและการไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงท าให้ไม่ได้รับสวัสดิการ  
จากภาครัฐ 

1.4 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายู เช่น การมักถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐสงสัย
ว่าให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในขบวนการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ ปัญหาการถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และปัญหาการไร้สัญชาติในพ้ืนที่ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการตกส ารวจของทางราชการ การไม่แจ้งเกิด  
การถูกทอดทิ้ง และการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียน 

1.5 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาเด็ก  
ที่เป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาท างานในประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมาย  
ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 

1.6 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้อพยพ/ผู้แสวงหาที่พักพิง เช่น ผลกระทบจากการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาจากเมียนมาและบังกลาเทศที่ เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ปัญหาความแออัดของชาวโรฮีนจาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และปัญหาเด็ก
ผู้อพยพท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องจากเดินทางมากับบิดามารดา 

1.7 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีต่อรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น 
เช่น การพิจารณาส ารวจจ านวนผู้สูงอายุไร้สัญชาติและคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรแต่มีความกลมกลืน
กับสังคมไทยการเร่งตรวจสอบสาเหตุของการจ าหน่ายชื่อบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร การท าความเข้าใจกับ
คนไทยพลัดถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการยื่นค าขอคืนสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
การยุติการจับกุมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม การเร่งรัดด าเนินการเพ่ือให้ชาวมานิได้เข้าถึง
สิทธิด้านต่าง ๆ ตามแนวทาง ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2553 เรื่องการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงและ 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 เรื่องการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล การติดตามตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ต่อคนไทยเชื้อสายมลายูให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด การทบทวนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยควรบังคับใช้เท่าที่จ าเป็นและในระยะเวลาที่จ ากัดเท่านั้ น การส่งเสริมให้มีการบังคับใช้
กฎหมายที่ป้องกันการลักลอบน าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้อง 
การเร่งพิจารณาระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 และ
การพิจารณาแก้ไขปัญหาความแออัดของห้องกักและจัดให้มีระบบการรักษาพยาบาลผู้ต้องกักที่เจ็บป่วย 
อย่างเหมาะสม  
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดสัมมนา  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่อร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา CERD เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับปรุงร่างรายงานดังกล่าวตามความเห็นที่ได้จากการสัมมนา 
ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบและส่งให้คณะกรรมการประจ า
อนุสัญญา CERD พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาลต่อไป 

 

2. รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of  
the Child: CRC) 

2.1 มาตรการทั่วไปเพ่ือรองรับการด าเนินการตามอนุสัญญา CRC เช่น แผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ความคืบหน้าการแก้ไขอายุขั้นต่ าในการสมรส  
และอายุขั้นต่ าในการรับผิดทางอาญา ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... และกลไกการท างานของคณะกรรมการ  
ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2.2 สิทธิพลเมืองเด็ก เช่น การขอสถานะหรือสัญชาติของเด็กไร้รัฐ การจดทะเบียนเกิดของ 
เด็กกลุ่มเสี่ยง มาตรการป้องกันหรือลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ าและอุบัติเหตุจราจร สถานการณ์เด็ก
ที่ถูกกระท ารุนแรง ระบบการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลไกการติดตาม
ดูแลเด็กในครอบครัว รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกแก่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3 สภาพแวดล้อมทางครอบครัว เช่น การส่งเสริมให้พ่อแม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยง
ดูลูก มาตรการช่วยเหลือครอบครัวยากจนให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ และการจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็ก  
ทีถู่กทอดทิ้ง รวมถึงแนวทางการตรวจสอบ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของสถาบันที่ให้การดูแลทางเลือกแก่เด็ก 

2.4 สุขภาพและสวัสดิการ เช่น การได้รับโภชนาการไม่เพียงพอในเด็กบางกลุ่ม/บางพ้ืนที่ การเข้าถึง
การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กพิการ ปัญหาเด็กพิการที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ สถานการณ์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กติดสารเสพติด และระบบประกันสุขภาพส าหรับแรงงานข้ามชาติ (เด็ก) 

2.5 มาตรการคุ้มครองพิเศษส าหรับเด็ก เช่น ปัญหาเด็กผู้อพยพที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
ปัญหาเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย ปัญหาเด็กเร่ร่อน เด็กในกระบวนการยุติธรรม 
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาเด็กติดเกม กีฬามวยไทย  
ในเด็ก ปัญหาการขลิบอวัยวะเพศหญิงของเด็กหญิงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การค้าประเวณีเด็ก  
การท่องเที่ยวทางเพศในเด็กชาย และการแต่งงานของเด็ก (child marriage) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และ
วันที่  28 มีนาคม 2562 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  
ร่างรายงานคู่ขนาน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบและส่งให้
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CRC พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาลต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นระบบ จึงได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นภารกิจในการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้าง 
ที่ส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. โครงการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง 
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : กรณีแรงงาน 
ข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก และ 2) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย  
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ สนับสนุนการจัดท ารายงานการตรวจเรื่องร้องเรียน สนับสนุน  
การจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสนับสนุน 
การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการจ้าง
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นผู้วิจัย เรื่อง “แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก”  
โดยสรุปผลการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ปัญหาและข้ันตอนการศึกษา  
1) อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติเป็นส าคัญ ท าให้การจัดการต่าง ๆ ต้องด าเนินการ

อย่างระมัดระวังเนื่องจากจะมีผลกระทบหรือเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ  
2) การทบทวนรายงานการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งน าเสนอสถานการณ์การละเมิดสิทธิของแรงงาน 

ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทย พบว่า เหตุการณ์ความขัดแย้งในกรณีของแรงงานข้ามชาติกับอุตสาหกรรม 
สัตว์ปีกของไทยหลัก ๆ เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2558 จ านวน 2 เหตุการณ์ คือ กรณีแรงงานสัญชาติเมียนมา  
กับโรงงานไก่เนื้อในจังหวัดนครราชสีมาประท้วง (เรื่องการจ่ายเงิน และการใช้แป้งทานาคา) และกรณีแรงงาน 
ในฟาร์มไก่ (ปกปิดชื่อ) จังหวัดลพบุรี และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 องค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศ 
ได้แก่ SwedWatch และ FinnWatch ได้น าเสนอรายงานการละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานผลิตไก่เนื้อของ
ประเทศไทย 
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3) มีการน าเสนอรายงานการละเมิดสิทธิแรงงานดังกล่าวเผยแพร่ผ่านสื่ อ ก่อให้เกิดการวิพากษ์ 
วิจารณ์และการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม เช่นเดียวกับสถานการณ์ของธุรกิจประมงก็พบว่า มีการสั่งห้าม
การน าเข้าและการลดลงของยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศไทยในตลาดของประเทศต่าง ๆ  
อาทิ สหภาพยุโรป เยอรมนี สวีเดน และฟินแลนด์ แม้ว่าจะไม่มีด าเนินการด าเนินมาตรการของรัฐบาลของ
ประเทศนั้น ๆ อย่างเป็นทางการก็ตาม 

4) เป้าหมายและการออกแบบกระบวนการที่น ามาใช้ในการศึกษา คือ การเน้นการสร้างความเข้าใจ
ในสังคม และการลดจุดอ่อน การศึกษาในอดีตที่ยังมีการส ารวจข้อมูลไม่รอบด้าน หรืออาจจะครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเท่านั้น 

ส่วนที่ 2 อุตสาหกรรมสัตว์ปีกกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
1) อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเป็นอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีปัจจัยความส าเร็จในช่วง  

ที่ผ่านมาโดย 1.1) การปรับรูปแบบไปสู่การเป็นฟาร์มขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น 1.2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และการลงทุนส่งเสริมโดยธุรกิจขนาดใหญ่ และ 1.3) การปรับตัวเพ่ือให้สินค้าของอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับโลก  

2) ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเผชิญความท้าทายต่าง ๆ มาโดยตลอด แต่ก็มีการปรับตัว/พัฒนา
รูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา โดยหลังจากที่เผชิญกับวิกฤตไข้หวัดนกระบาดในเอเชีย  
เมื่อปี 2548 อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศไทยได้น าระบบฟาร์มแบบปิดมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นราย
แรกของโลก นอกจากนั้นยังน าระบบความปลอดภัยทางชีวอนามัยมาใช้เป็นมาตรการส าคัญ จนท าให้
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ 
สัตว์ปีกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 
ของโลก ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปเป็นทั้งคู่ค้า และคู่แข่งที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากส่วนหนึ่ง  
ท าการค้าขายกันภายในภูมิภาคเป็นหลัก 

3) หลังจากวิกฤติการณ์ในช่วงปี 2558-2559 อุตสาหกรรมสัตว์ปีกมีความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ 
ในด้านที่เกี่ยวกับแรงงานโดยทั่วไป และแรงงานข้ามชาติทั้งในเชิงบวกและลบ ที่ส าคัญ อาทิ 3.1) การก าหนด
รูปแบบการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน (Good Labor Practice: GLP) โดยการท าบันทึกความเข้าใจร่วม (MoU) 
ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทยเพ่ือยกระดับ  
การคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย 3.2) การแสดงออกของผู้ประกอบการในการเสนอแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสะสมวันหยุด และการนับเวลาพักจาก 2 เป็น 4 ชั่วโมง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระบบการผลิต (แบบฟาร์มปิด) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการแต่อย่างใด 3.3) การก าหนด
บทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นแก่แรงงานข้ามชาติที่ เข้าเมืองผิดกฎหมาย ท าให้แรงงานบางส่วนเดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง และ 3.4) การเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ท าให้แรงงานข้ามชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และสามารถติดตามตรวจสอบได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 ช่องว่างทางกติกาในการก ากับดูแล 
1) หลักการสิทธิมนุษยชนสากลส่วนใหญ่เป็นหลักปฏิบัติแบบทั่วไป และมิได้มีสภาพบังคับ 

ในตัวเอง นอกจากนั้นระบบการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยก็มีลักษณะทวินิยม ซึ่งการผูกพันใด ๆ ของ
กฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นและมีกระบวนการติดตาม บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องอาศัยการแก้ไข การตรา การบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศก่อนโดยเบื้องแรก 

2) ประเทศไทยให้สัตยาบันในสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนจ านวน 7 ฉบับ โดยสนธิสัญญา
หลักด้านสิทธิมนุษยชน 2 ฉบับ ที่ประเทศไทยยังไม่ เป็นภาคี (ไม่ให้สัตยาบัน และ/หรือภาคยานุวัติสาร)  
คือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้ มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
( International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: 
CPED) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครั ว 
(Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families: 
ICRMW) ขณะที่ได้ให้สัตยาบันกับอนุสัญญาพ้ืนฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จ านวน 19 ฉบับ 
จากทั้งหมด 189 ฉบับ ยกเว้นอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพการรวมกลุ่ม นอกจากนั้น ยังน าหลักการชี้แนะ 
แห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGP) มาปรับใช้ในการด าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ แต่ทว่า
ยังไม่สามารถประกาศแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ได้แต่อย่างใด4  

3) โดยหลักการพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดว่า 
แรงงานข้ามชาติย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิเทียบเท่ากับแรงงานไทย เว้นแต่มีกฎหมายอ่ืนที่ระบุการปฏิบัติ  
โดยจ าเพาะแตกต่างออกไป  

4) มาตรฐานสินค้าด้านแรงงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ แม้ว่าจะเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจ แต่ผู้ผลิตสินค้า  
สัตว์ปีกส่งออกในประเทศไทยจะอยู่ในลักษณะ “การจ าต้องปฏิบัติตามโดยปริยาย” เนื่องจากการเรียกร้องของ
ผู้ซื้อและกลไกทางการตลาดในต่างประเทศ รวมถึงกรมปศุสัตว์ 

5) การส ารวจการแก้ไขปัญหาการละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนสากลที่ถูกอ้างถึงในการศึกษา 
ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในมิติต่าง ๆ เกือบทั้งหมด ยกเว้นการจัดท าสัญญาจ้าง
ในภาษาที่ลูกจ้างสามารถเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาแม่ของลูกจ้างนั้น ๆ ในขณะที่ยังมีข้อพิพาท  
เรื่องระบบการนับเวลาการท างานของแรงงานในฟาร์ม และการสะสมวันหยุด 

6) การตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) 
ส าหรับไก่เนื้อ พบว่า ยังไม่ระบุประเด็นแรงงานภาคบังคับและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ในขณะที่ส าหรับรูปแบบ
การปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน (GLP) ส าหรับสัตว์ปีกทั่วไป ระบุประเด็นแรงงานภาคบังคับและเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่ม ส่วน GAP ส าหรับสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ระบุเฉพาะประเด็นความปลอดภัยทางชีวอนามัย เท่านั้น 

                                                 

4 ขณะที่ศึกษาวิจัย แต่ ณ ปีงบประมาณ 2562 มีการประกาศใช้แผนปฏบิัติการแห่งชาตดิ้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) แล้ว 
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7) ประเทศผู้ผลิตชั้นน าในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกโลกในลักษณะเดียวกับประเทศไทย อาทิ บราซิล 
เยอรมนี และสวีเดน ต่างมีบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่าง เช่น ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน 
ขณะที่บราซิลมีคนตกงานจ านวนมาก 

8) บริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาของไทยเป็นไปตามสถานการณ์การเข้าเมือง ขณะที่ 
ในหลายกรณี ประเทศคู่แข่งก าหนดให้บริการสาธารณสุขของประเทศเป็นสิทธิแบบถ้วนหน้า 

9) กระบวนการขอเอกสารเพ่ือเข้าเมืองของประเทศไทย ยังใช้ระบบกระดาษ ในขณะที่ในหลาย
ประเทศ อาทิ สวีเดน และประเทศในสหภาพยุโรป เปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์แล้ว 

10) กฎหมายไทยยังไม่น าระบบชั่วโมงการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานมาใช้ ซึ่งแตกต่าง
จากในต่างประเทศ และยังไม่จ าแนกความแตกต่างระหว่างการลาป่วยกับการลาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ  

ส่วนที่ 4 การก ากับดูแลในทางปฏิบัติ บทเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การน าเสนอในส่วนนี้แสดง 1) เนื้อหาประมวลสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 

และการจัดการประชุมรับฟังผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นโครงการแนวทางในการส่งเสริมและ  
คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก และ 2) การประมวล/เปรียบเทียบข้อมูลสถิติ  
การตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2556-2561 โดยพบว่า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของไทย 
มีแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก และยังคงพบปัญหากรณีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 

ส่วนที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โดยภาพรวม กฎหมายไทยโดยส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล และมีเพียง 

บางประเด็นที่ต้องปรับปรุงหรือยังมีมาตรฐานไม่เท่าประเทศคู่แข่ง ในขณะที่ยังมีปัญหาหลัก คือ การปฏิบัติของ 
ภาคธุรกิจ และการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โครงการ
ศึกษาวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงหรือการจัดท ากฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/
ประกาศต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการเชื่อมโยงโครงสร้างของกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิของแรงงานข้ามชาติเป็นส าคัญ  

ส าหรับโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 มีผู้มายื่นข้อเสนอ
เพียง 1 ราย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 
ส่งผลให้ส านักงานใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมขึ้น ประกอบกับโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว มีระยะเวลา
ด าเนินการทั้งสิ้น 240 วัน ท าให้สิ้นสุดโครงการฯ ล่วงเลยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและมีการเผยแพร่ผลงาน
ศึกษาวิจัยดังกล่าวที่ Website ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน http:// library.nhrc.or.th 
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นอกจากภารกิจในการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
สู่สังคม ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ รับทราบและน าผลการศึกษาวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.1) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนของชุมชนประมงพ้ืนที่อ่าวปัตตานี” 
1.2) โครงการศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ 1.3) โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 
2. โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้าของสิทธิเด็กเพื่อใช้สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อน

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ด าเนินการ 

จัดจ้างศึกษาความก้าวหน้าของสิทธิเด็กเพ่ือจัดท าเอกสารวิชาการประกอบการสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 
และขับเคลื่อนกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสิทธิเด็ก รวมทั้งสิ้น จ านวน 11 ประเด็น ได้แก่  

1) มาตรการทั่วไปในทางปฏิบัติ  
2) กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก  
3) สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเลี้ยงดูทดแทน/การทอดทิ้งเด็ก  
4) ความรุนแรงต่อเด็ก  
5) เด็กในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน  
6) เด็กพิการ  
7) การศึกษา เวลาว่างและกิจกรรมทางวัฒนธรรม  
8) สุขภาพพ้ืนฐานและสวัสดิการ  
9) เด็กชาติพันธุ์เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  
10) เด็กกับสิ่งแวดล้อม  
11) สิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ  
โดยได้ด าเนินการจัดจ้างและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าข้อมูลที่ได้มาศึกษา

และจัดท าข้อเสนอแนะ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3. โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้จัดประชุม  

เพ่ือจัดท ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ  
ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้า ในประเทศไทย จ านวน 3 ครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีการจัดประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง  
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่เนื่องจากรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าว  
ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงท าให้การด าเนินการจัดให้มีกระบวนการ
ขับเคลื่อนโดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 
และไร้รากเหง้าในประเทศไทย ไม่อาจด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

4. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิตอย่างมีล าดับขั้นตอน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักกฎหมายได้ด าเนินโครงการวิธีวิจัย 

เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย นักโทษประหารชีวิตชาย นักโทษประหารชีวิตหญิง 
ผู้เสียหายจากการกระท าผิดที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษประหารชีวิต ครอบครัวของนักโทษประหารชีวิต อดีตอธิบดี
กรมราชทัณฑ์ และอดีตอนุศาสนาจารย์ ผลการศึกษาพบว่า ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของนักโทษประหาร
ชีวิตและผู้ที่เก่ียวข้องต่อค าพิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต ปรากฏดังนี้ 

1) การตกเป็นนักโทษประหารชีวิตนั้นนักโทษประหารชีวิตมีทั้งท่ียอมรับว่าตนเองเป็นผู้กระท าผิดจริง 
แต่มีการปฏิเสธการกระท าผิดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงความจริงทั้งหมดในระหว่างการด าเนินคดี ขณะเดียวกัน 
นักโทษประหารชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่า ไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดในคดี และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีใด  ๆ เลย 
เสมือนตนเองเป็น “แพะ” ในคดี และบางรายไม่ได้กระท าผิดแต่อยู่ในเหตุการณ์ท่ีมีการจับกุมผู้กระท าผิด 

2) นักโทษประหารชีวิตเมื่อได้รับฟังค าพิพากษาตัดสินประหารชีวิต พบว่ามีความรู้สึกตกใจ เสียใจ  
เกิดภาวะเครียด สภาพจิตใจย่ าแย่ รู้สึกตนเองหมดอนาคต เกิดความรู้สึกเหมือนตนเองตายทั้งเป็น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้กระท ายืนยันไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดนั้น ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
ที่ตัดสินลงโทษประหารชีวิต และหากมีการบังคับโทษที่จะเป็นการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ 

3) ความคิดและความรู้สึกของครอบครัวและคนใกล้ชิดของนักโทษประหารชีวิต พบว่า ครอบครัว
และคนใกล้ชิดเกิดความรู้สึกไม่แตกต่างจากนักโทษประหารชีวิตทั้งหดหู่ ตกใจ เสียใจ พูดไม่ออก อีกทั้งยังต้อง
รับภาระความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนนักโทษประหารชีวิตด้วย บางรายครอบครัวและคนใกล้ชิด
ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 

4) ความคิดที่มีต่อการประหารชีวิต หลายรายคิดว่าจะไม่มีการประหารชีวิตจริง เนื่องจาก 
ไม่มีการประหารมานานแล้ว ขณะที่บางรายยังมองว่าการประหารชีวิตคงยังมีการบังคับโทษอยู่ แต่ตนเองน่าจะ 
ไม่โดนประหารชีวิต 

5) การปรับตัวในการใช้ชีวิตในเรือนจ า นักโทษประหารชีวิตต้องปรับตัวทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
ตลอดจนการแสดงออกตามความรู้สึกของตนเอง รวมถึงการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย 
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6) การทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษ นักโทษประหารชีวิตได้ท าเอกสาร  
เพ่ือถวายเรื่องราวตามระเบียบที่ก าหนด 

7) การติดต่อครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนจดหมายส่งข่าวถึงกัน และ 
มีการเยี่ยมญาติตั้งแต่ปีละครั้ง หรือมากที่สุดก็ 2-3 เดือนต่อครั้ง 

8) การศึกษาในระหว่างจ าคุก นักโทษประหารชีวิตได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในเรือนจ า  
โดยมีการเลือกเรียนได้ในหลายระดับจนถึงปริญญาตรี แต่ในช่วงหลังนักโทษประหารชีวิตยังไม่ได้รับอนุญาต  
ให้เรียนหนังสือได้ จึงท าให้มีนักโทษประหารชีวิตบางรายยังมีความต้องการเรียนหนังสือ นอกจากนี้ นักโทษ
ประหารหญิงเห็นว่ามีการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า สามารถเป็นความรู้ส าหรับน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

9) การวางแผนชีวิตของนักโทษประหาร หากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า ส่วนใหญ่ต้องการ
กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตนเอง และประกอบอาชีพเดิมตามที่เคยท าก่อนการต้องโทษ 

10) ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าฝ่ายครอบครัวของผู้กระท าผิด หรือผู้เสียหาย  
ล้วนมีความไม่เชื่อม่ันและเคลือบแคลงสงสัยต่อการด าเนินการของภาครัฐ 

 

จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิต สรุปไดด้ังนี้ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย  
1) รัฐให้ความส าคัญต่อการด าเนินตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2559  

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 

ผลกระทบ และความจ าเป็นในการปรับปรุงโทษประหารชีวิตและการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
3) รัฐพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 2 ของ ICCPR โดยต้องมีการเตรียมความพร้อม 

ในทุกส่วนก่อนเข้าเป็นภาคี เนื่องจากเมื่อเข้าเป็นภาคีแล้ว ต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมดทันท ี
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดสถานที่ในการควบคุมตัวนักโทษประหารชีวิต โดยสามารถกระ

จายไปตามภูมิภาค และก าหนดมาตรการการดูแลในสถานที่ควบคุมนั้นๆ ให้ชัดเจนเหมาะสม 
5) รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษนั้น  

เป็นผู้กระท าผิดจริง และได้รับโทษตามสัดส่วนของการกระท าผิดนั้น ๆ รวมทั้งได้รับความคุ้มครองสิทธิ 
ตามมาตรฐานสากล 

 

ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงกฎหมาย  
1) การพิจารณาไม่ก าหนดโทษประหารชีวิตในกฎหมายที่จะมีการยกร่างใหม่ 
2) การยกเลิกโทษประหารชีวิตในบางฐานความผิดที่ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ 
3) การปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียวเป็นโทษสูงสุดประหารชีวิต 

เพ่ือให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจในการก าหนดบทลงโทษที่นอกเหนือจากการประหารชีวิตได้ 
4) ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งหมด 
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5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือค าสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักกฎหมายได้เสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง  ๆ เ พ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
จ านวน 12 เรื่อง ดังนี้  

1) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการสนับสนุน
และผลักดันร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

2) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
3) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
4) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน  

5) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
6) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  
7) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....  
8) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

พ.ศ. ....  
9) ความเห็นเกี่ยวกับข้อจ ากัดตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรณีมูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (ทีดีอาร์ไอ) ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาข้อมูลรายละเอียด  
เรื่องร้องเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

10) ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายงานทรัพย์สินและหนี้สินของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง  

11) ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกระเบียบและประกาศของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เป็นการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  

12) ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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6. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ของผู้สูงอาย ุ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการ ได้จัดสัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เพ่ือน าไปใช้ประกอบ 
การปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่จัดท าโดยคณะท างาน  ฯ ให้มี 
ความครอบคลุมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ด้านบริหาร ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป การสัมมนาดังกล่าว  
มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักอนามัยผู้สู งอายุกระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และส านักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จ านวนทั้งสิ้น 153 คน 

 

7. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้จัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง ณ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 3 ครั้ง และจัดประชุมแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group)  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้จัดท า 
ร่างรายงานและข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม 
และรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 4 2 
และได้ปรับแก้ไขตามที่ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานก่อนจัดพิมพ์รายงาน 
เพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่ งเสริมและคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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8. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้จัดสัมมนา 
เพ่ือพัฒนาระบบงานตรวจสอบ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และน าไปสู่ 
การจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา  
ด้านสิทธิมนุษยชน และจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  การสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรม 
การบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ ปัญหา อุปสรรคในการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาการตรวจสอบ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้มีประสิทธิภาพ” และ “การปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน” ผลจากการบรรยายท าให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น ส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบ ลดปริมาณค าร้องที่อยู่ระหว่างการจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบ สามารถด าเนินการตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งได้มีการจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะจัดท ารายงานเพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 122 ค าร้อง  

 

ข้อเสนอแนะ 
1) พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องควรแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน  

รอบด้านจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรก าหนดประเด็นตามค าร้องให้ชัดเจน เพ่ือให้การแสวงหาข้อเท็จจริง
ตรงประเด็น และมีการติดตามทวงถามหากบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่ให้ข้อเท็จจริง เพ่ือให้กระบวนการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และในกรณีที่ข้อเท็จจริงตามค าร้องอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนน าร่าง
รายงานผลการตรวจสอบเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครอง  
ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าร้องให้เป็นปัจจุบัน 

2) ค าร้องซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองแล้วนั้น 
พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องต้องแก้ไขตามความเห็นและมติที่ประชุมซึ่งผู้อ านวยการ 
ทุกกลุ่มงานควรท าหน้าที่กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ด้านการคุ้มครองอย่างละเอียดรอบคอบ 

3) การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบควรใส่ข้อเท็จจริงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องตรวจสอบ 
ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าผู้ร้องหรือผู้ถูกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับค าร้องอย่างไร ระบุเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
และควรตรวจทานให้รอบคอบก่อนส่งไปยังคณะท างานด้านการกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ 
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4) พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องควรฝึกฝนการสรุปข้อเท็จจริงที่รับฟังได้  
ซึ่งหมายถึงข้อเท็จจริงที่ไม่โต้แย้งกันแล้ว โดยสรุปจากความเข้าใจของตนเอง และควรพิจารณาข้อผิดพลาด  
ในการจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบชุดตรวจ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีก 

5) ในการขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งนั้น ควรระมัดระวังในการให้ข้อเท็จจริง
ตามค าร้อง โดยควรให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็น เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบยังถือว่าเป็นความลับ โดยความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพียงค วามเห็น
ประกอบการพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องมีดุลยพินิจที่จะรับฟังหรือไม่ก็ได้ 

 
9.  โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2”  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เสด็จพระด าเนินไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2” 
ซึ่งการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ตระหนักถึงความส าคัญของ 
หลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน และเพ่ือผลักดัน
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาคนล้นคุกเน้นยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มุ่งน าคนดีคืนสู่สังคม 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ทรงมีพระราชด ารัสเปิดงานสัมมนาว่ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้  ค าว่า  
“สิทธิมนุษยชน” มีความส าคัญและแสดงถึงสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีเพ่ือทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
พึงได้รับความคุ้มครอง รวมถึงผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าโดยต้นเหตุของการกระท าหลายครั้งมักเกิดขึ้นจากการ
ขาดโอกาส ขาดความรู้ และทางเลือกที่ถูกต้องในชีวิต ดังนั้น นอกเหนือจากการลงโทษด้วยการจ ากัดเสรีภาพ
แล้ว การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้สิทธิในการแก้ไขตนเองและการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงพฤติกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทบาทน าในการผลักดันมาตรฐานสากล 
ที่คุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง จนท าให้สหประชาชาติรับรองข้อก าหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง  
ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญในประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนเพราะ (ข้อก าหนดกรุงเทพฯ) ท าให้นานาประเทศ  
หันมาสนใจเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังและน าไปสู่การรับรองข้อก าหนดแมนเดลาในเวลาต่อมา 

ผู้ เข้ าร่ วมการสัมมนาได้รับทราบข้อมูลส าคั ญและมี โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังในไทย 
ที่เพ่ิมสูงถึงเกือบสี่แสนคน ท าให้ไทยครองอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน  
จนเกิดภาวะที่เรียกว่า “คนล้นคุก” โดยสถิติผู้ต้องขัง 80% เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ทั้งนี้ หากมอง
ย้อนกลับไปถึงสาเหตุของจ านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมสูงขึ้น จะพบว่าเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระบวนการ
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ยุติธรรมเน้นไปที่การลงโทษผู้กระท าความผิด และการแก้แค้นทดแทนเป็นหลัก ซึ่งหากปล่อยให้เ ป็นเช่นนี้
เรื่อยไป มีความกังวลว่าจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่จะสร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมไทยและสังคม  
ทั้งระบบ ดังนั้น จึงต้องปรับกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิดมาเป็น
กระบวนการท าให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชย เยียวยา ผู้กระท าผิดได้ รับการฟ้ืนฟู แสดงความรับผิดชอบต่อ 
การกระท าของตน สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการน ามาตรการ
ทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีก ากับติดตามเข้ามาใช้แทนการลงโทษทางอาญา ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้กระท า
ความผิดได้รับการลงโทษที่เหมาะสม และอยากท่ีจะกลับมาเป็นคนดีในสังคมได้ 

มาตรการด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือการลงโทษทางอาญาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ค านึงถึงศักดิ์ศรี  
และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส าหรับเด็กจะมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพ่ิมเข้ามา เพ่ือให้การกระท าต่าง  ๆ 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งอนุสัญญานี้ถือเป็นฐานส าคัญที่ถูกน ามาใช้เป็นหลักคิดในการก าหนด
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีทางอาญา เช่น การใช้กระบวนการประชุมกลุ่มบ าบัด ฟ้ืนฟู แก้ไข หรือ 
การไกล่เกลี่ย หรือที่เรียกว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เพ่ือไม่ให้เด็ก 
ต้องถูกกักขังและได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องกลับมาพิจารณาตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัย การบูรณาการ  
การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาคนล้นคุก 
รวมทั้งจะต้องเพ่ิมทางเลือกในการลงโทษทางอาญา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์หรือบริการสาธารณะ สิ่งเหล่านี้
เป็นมาตรการที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจและลดอคติของคนในสังคม เพ่ือให้ผู้ต้องขัง
สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติได้อีกครั้ง 

 
10. โครงการ “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการ 

ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ 
ในประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม ผู้แทนสหประชาชาติ และสมาคม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการสัมมนามีกิจกรรมอภิปรายและเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights: UNGPs) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง 
การเยียวยา เพ่ือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อันจะน าไปสู่
การสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทยในเรื่องการท าธุรกิจที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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การจัดงานเสวนาวิชาการ ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน ผู้เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights: UNGPs) โดยเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง 
การเยียวยาโดยมุ่งไปที่กลไกหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย  

1) กลไกทางการยุติธรรมของรัฐ (State-Based judicial Mechanisms)  
2) กลไกการร้องทุกข์ท่ีไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมโดยรัฐ (State-Based non-judicial Mechanism)  
3) กลไกการร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการโดยภาคธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งเสริมภาคธุรกิจให้เคารพ 

สิทธิมนุษยชน จะไม่ประสบความส าเร็จได้หากปราศจากการด าเนินการตาม เสาหลักที่ 3 “การเข้าถึง
กระบวนการเยียวยา” (Access to Remedy) โดยภาครัฐต้องมีกระบวนการที่ท าให้แน่ใจได้ว่าผู้เสียหาย
สามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางศาลหรือกลไกที่นอกเหนือจากศาล  
หรือกระบวนการทางปกครอง และเมื่อปรากฏว่าธุรกิจกระท าหรื อมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจก็ถูกคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรรเทาผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชน  
ในระดับปฏิบัติการ การเสวนาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ  
ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศในเรื่องการท าธุรกิจ 
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 

เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติ 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในการท างานร่วมกับเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์การอ่ืนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและพันธมิตร  
ในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและพลังในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

  
 
 

1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึ กษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย  

1) ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดตั้ งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

2) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งร่วมกับ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

4) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

5) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดตั้งร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

6) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดตั้งร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

โดยมีภารกิจในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัติ งานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  ดังนั้น  
เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่ประชาชน
และชุมชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานร่วมกับ
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ 
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค สรุปได้ดังนี้ 

เครือข่ายภายในประเทศ 
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1) กิจกรรมการสัมมนาเ พ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศู นย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  
ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

2) กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยจัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและลงพ้ืนที่ กรณีศึกษา: โครงการศึกษาแม่น้ าโขงกับการพัฒนานิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนริมโขง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนและเพ่ือการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่  
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

3) กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคตะวันตก : บทบาทครูในโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษากับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่น 
เป็นที่พ่ึงของชุมชน และเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  
ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี 

4) การจัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้ : สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินท ากิน  
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับประชาชนและนิสิตนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชน
และสิทธิในที่ดินท ากิน ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5) กิจกรรมการส่ ง เสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันการ ศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
โดยการจัดค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก 
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ และนิสิต นักศึกษา  ระหว่างวันที่  
26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี 

ผลส าเร็จในการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  2) ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และ 3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นศูนย์กลาง 
การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
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2. โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและการคุ้มครองวิถีชีวิต 

ตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์  และคนไทยพลัดถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสิทธิของ 
กลุ่มชาติพันธุ์  และคนไทยพลัดถิ่น และสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์  และคนไทยพลัดถิ่นสามารถเข้าถึง 
สิทธิของตน และมีพ้ืนที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

2.1  กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม. ชาวเล” 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสิทธิต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอย่างยั่งยืน และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล ผู้เข้าร่วมจ านวน 550 คน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพ้ืนที่ 5 จังหวั ด ได้แก่ จังหวัดระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล รวม 44 ชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มูลนิธิชุมชนไท ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ สวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ าเค็ม บ้านน้ าเค็ม 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีกิจกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรมเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละ  
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เช่น การแสดงประกอบเพลง “ตัวก็ไทยใจก็ไทย” ของกลุ่มเยาวชนมอแกลน บ้านน้ าเค็ม 
การแสดงรองแง็ง และการเสวนาเพ่ือสะท้อนปัญหาของกลุ่มชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ประกอบด้วย 
ชาวอูรักลาโว้ย มอแกน และมอแกลน จ านวน 2 ,800 ครอบครัว ประชากรประมาณ 14,000 คน อาศัยอยู่
บริเวณชายฝั่งอันดามันมานานกว่า 300 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกาศเขตอุทยานทางทะเล ส่งผลกระทบต่อวิถีและ
การด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเป็นอย่างมาก เช่น ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยแ ละที่ท ากิน  
พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจนน าไปสู่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 โดยมอบหมาย  
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 10 ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 
การประกอบอาชีพด้านการประมงและทรัพยากรทางบกโดยการผ่อนปรนให้ใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมของชาวเล  
ปัญหาด้านสาธารณสุข การไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน การศึกษาของเด็ก การส่งเสริมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายชาวเลให้เข้มแข็ง ตลอดจนปัญหาด้านอคติทางชาติพันธุ์ 
ซึ่งการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวผ่านมา 9 ปี แล้ว แต่พบว่าปัญหาในหลายด้านยังไม่ได้รับ 
การแก้ไขหรือการแก้ไขให้แล้วเสร็จ การจัดกิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลในครั้งนี้ ท าให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างชาวเลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมากขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหลายประการ เช่น การพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยแบบแปลงรวมในพ้ืนที่ป่าชายเลน การท าข้อตกลงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
การผ่อนปรนการท าประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการด า เนินงานก็ไม่อาจ 
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บรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากยังมีปัญหาด้านนโยบาย ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องขาดความมั่นใจ  
ในการด าเนินงานแก้ปัญหา จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
2 มิถุนายน 2561 ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้าใจที่ดีต่อกันจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 

1) รัฐบาลควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องความส าคัญและหลักปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และมีหนังสือสั่งการไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

2) เห็นควรให้จัดตั้งคณะท างานด้านแก้ไขปัญหาชาติ พันธุ์ชาวเลในพ้ืนที่  5 จังหวัด 
โดยมีองค์ประกอบจากภาคประชาสังคมและชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่ง ให้มีหน้าที่ในการร่วมกันวางแผน  
แก้ไขปัญหา รวมทั้งติดตาม สรุปบทเรียน และประมวลปัญหาที่ติดขัดเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง
และนโยบายต่อคณะกรรมการระดับชาติในการติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาชาวเลในภาพรวม  

3) เห็นควรจัดตั้งกลไกคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือติดตามและหนุนเสริมการแก้ไขปัญหา
ชาติพันธุ์ชาวเล และพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินงานในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ซับซ้อน  
ซึ่งต้องการการประสานงานระหว่างหน่วยงานในระดับกระทรวง และปัญหาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน 
เชิงโครงสร้างกฎหมายและนโยบายเพื่อให้เกิดความม่ันคงต่อชุมชนชาวเลให้รอบด้าน 

4) เห็นควรให้รัฐมีนโยบายในการประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเล  
โดยเริ่มต้นที่พ้ืนที่น าร่องที่มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 
เพ่ือที่จะถอดบทเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 
2 มิถุนายน 2553 โดยมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน เพราะเมื่อชุมชนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 
และการด ารงชีวิต จะส่งผลให้ประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือ 
ด้านต่าง ๆ 

 

2.2   กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท เพ่ือแก้ไขปัญหา 
คนไทยพลัดถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตราด และระนอง โดยการพิสูจน์และการรับรองความเป็น 
คนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และบริการสาธารณะต่าง  ๆ ที่ประเทศไทย 
ได้รับรองไว้ให้ประชาชนชาวไทยในฐานะพลเมือง โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และความส าคัญของการพิสูจน์สัญชาติและ
การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
รังสิต เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่ จ านวน 40 คน 

2) ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลของคนไทยพลัดถิ่น โดยตรวจสอบเครือญาติ พยาน และเอกสาร
แสดงตัวตนเท่าที่มี ส ารวจข้อมูล สอบประวัติ ลงบันทึกข้อมูลในผังเครือญาติ และน าข้อมูลบันทึกลงแบบฟอร์ม 
ถ่ายภาพ และออกหนังสือรับรองการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นซึ่งถือเป็นเอกสารเบื้องต้น
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ก่อนการส ารวจข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562  
ณ วัดตโปธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง และระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ
เพ่ือบันทึกข้อมูลกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเข้าสู่ระบบการพิจารณาปี 2562 โดยสามารถบันทึกข้อมูลของคนไทย 
พลัดถิ่น จ านวนรวมทั้งสิ้น 112 ราย การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสามารถเข้าใจ 
เรื่องสิทธิความเป็นพลเมือง และสามารถมาแสดงตัวเพ่ือรับการส ารวจและจัดท าข้อมูลเบื้องต้น และเข้าสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
เห็นชอบต่อร่างค ามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐของส านักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 70 ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 โดยมีสาระส าคัญเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองเพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
บนพ้ืนฐานของกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ และให้ครอบคลุมกลุ่มที่ตกหล่นจากการแก้ไขปัญหาในอดีต 
เนื่องจากช่องทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา  

 

2.3    กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562  
วันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพ้ืนเมืองโลก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ร่วมกับสมัชชาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน “วันชนเผ่าพ้ืนเมือง  
ประจ าปี 2562” ในชื่องาน “ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก” เพ่ือให้เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไทย 
พลัดถิ่น มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองวิถีชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของตน และสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้และเข้าใจ  
ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ยอมรับถึงความแต กต่าง
หลากหลายระหว่างเชื้อชาติ ยอมรับความเท่าเทียมกันในฐานะเพ่ือนมนุษย์ และเข้าใจในความเป็นพหุสังคม  
ซึ่งจะน าไปสู่การไม่เลือกปฏิบัติแบ่งเขาแบ่งเรามองคนเป็นคน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้คน  
ทุกเผ่าพันธุ์ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ กว่า 36 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) การเปิดพ้ืนที่แสดงออกทางวัฒนธรรมชนเผ่า โดยมีการรณรงค์เผยแพร่วัฒนธรรม 
ของชนเผ่าต่าง ๆ การประกวดชุดประจ าเผ่า เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ และการแสดงอัตลักษณ์ ในการแต่งตัว
ของแต่ละเผ่า การแสดงละครสั้นของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพ้ืนเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ  
ภาษาท้องถิ่น  

2) การจัดเวทีวิชาการในประเด็นที่สนใจร่วมกัน อาทิ ภาษาชนเผ่าพ้ืนเมืองที่เชื่อมโยงกับ  
การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชุมชน การจัดการที่ดินบรรพบุรุษและพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การจัดการระบบไร่หมุนเวียน
และความมั่นคงทางอาหาร ผ้ากับผู้หญิงชนเผ่าพ้ืนเมือง และมีการเสวนา เรื่อง “ชนเผ่าพ้ืนเมือง: การยกระดับ
มติคณะรัฐมนตรี แนวนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและชาวเล สู่การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตชาติพันธุ์” และมีการเสวนา หัวข้อ “ตัวตนชนเผ่าพ้ืนเมืองและการยกระดับมติคณะรัฐมนตรี 
แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและชาวเล”  
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3) การจัดนิทรรศการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส่วนราชการ
อ่ืน ๆ ให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน และรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาสถานะบุคคล ซึ่งมีกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะ 
ได้ยื่นเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอแนะหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้จากการจัดกิจกรรม ดังนี้  

1) ขอให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกาศเขตมรดกโลกในพ้ืนที่
กลุ่มป่าแก่งกระจาน การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยงโดยการให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องด าเนินการยกร่างกฎหมายและตั้งคณะท างานเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  

2) ขอให้ยุติการท าเหมืองแร่ถ่านหินที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และให้เร่งติดตามและ
คลี่คลายคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง และให้มีการเยียวยาครอบครัวของนักปกป้อง  
สิทธิมนุษยชนชนเผ่าอย่างเป็นรูปธรรม  

3) กรณีการฟื้นฟูวิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยง มีข้อเสนอท่ีส าคัญ 
อาทิ การคุ้มครองพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ โดยจัดตั้งกลไกการท างานโดยความร่วมของส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชนเผ่าพ้ืนเมืองและเร่งรัด
ด าเนินการส่งเสริมพ้ืนที่น าร่องเรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษหรือเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม และโฉนดชุมชน  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน และ 7 สิงหาคม 2553 ให้เกิดรูปธรรมที่เน้นความสอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชนเผ่าพ้ืนเมือง ขอให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
เรื่อง เอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิตและเร่งรัด
ติดตามและคลี่คลายคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง และขอให้มีการเยียวยาครอบครัวของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าอย่างเป็นรูปธรรม 

 

3. โครงการงานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร” ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย  

จัดงานประกาศผลรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่อบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการท างานของ 
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลอรรธนารีศวร”  
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้ดีขึ้น เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ตระหนักถึงสิทธิของกลุ่ม 
ผู้มีความหลากหลายทางเพศและการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ รวมทั้งยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้การสนับสนุนการท างานของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ โดยมีผู้ได้รับรางวัล "อรรธนารีศวร ประจ าปี พ.ศ. 2561" ดังนี้ 
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 รางวัลมิตรภาพ (FRIENDSHIP AWARD)  
คือ เอกอัครราชทูต โดนิก้า พอตตี้เอกอัครราชทูต แคนาดาประจ าประเทศไทย 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (PRIDE AWARD)  
- ประเภทบุคคล คือ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 
- ประเภทองค์กร คือ Gisney Land Taiwan  

 รางวัลด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ แพทย์หญิง จิราภรณ์ อรุณากูร 
- ประเภทองค์กร คือ มูลนิธิเพ่ือพนักงานบริการ (SWING) 

 รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ คุณนาดา ไชยจิตต์ 

 รางวัลด้านส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ บาทหลวงเอียน แบ็กซ์เตอร์ 

 รางวัลแห่งความพยายาม (EFFORT RECOGNITION AWARD)  
- ชมรมรุ้งสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย 
- องค์กรพิงค์มิ้งก้ีเพ่ือความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทย จังหวัดลพบุรี 

 

4. โครงการว่ิงการกุศล “RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019”  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

เป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019” 
ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็น  
สิทธิความหลากหลายทางเพศ และเพ่ือเสริมสร้างเรื่องสุขภาวะของผู้มีความหลากหลายทางเพศและ 
ประชาชนทั่วไป เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
โดยมีกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1) กิจกรรมการวิ่งเชิงสัญลักษณ์ ประเภท Hight-Heel Run 
(วิ่งรองเท้าส้นสูง) และประเภท Rainbow Run (วิ่งชุดแฟนซี) และ 2) กิจกรรมการวิ่งเสริมสร้างสุขภาวะ 
ประเภท Fun Run (วิ่งสนุก) 4 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon (วิ่งมินิมาราธอน) 10 กิโลเมตร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สนับสนุนโล่รางวัล ส าหรับการแข่งขันวิ่งประเภท  
Hight- Heel Run (วิ่งรองเท้าส้นสูง) กิจกรรมการวิ่งการกุศลดังกล่าว ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เป็นอย่างดี นอกจากเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศ สุขภาวะของ 
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเสริมสร้างความตระหนักในการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไปยัง
สาธารณะ และสามารถระดมรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมไปสมทบทุนในการจัดซื้อรถตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เพ่ือตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมายผู้มีความหลากหลาย  
ทางเพศ ตลอดจนสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ  
ภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป 
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5. โครงการประสานความร่วมมือระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้จัดท า

แผนการท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน  2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการประชุมระดับนโยบาย
เพ่ือผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา และ 2) กิจกรรมการประชุมระดับนโยบายเพ่ือพิจารณา
ร่างบันทึกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค และหารือระดับนโยบาย
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย แต่เนื่องจากมีการประกาศการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกระทรวงดังกล่าว จ านวน 10 ฉบับ และโดยที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 หมวด 2  
การแบ่งส่วนราชการ มาตรา 8 ระบุว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ ละนวัตกรรม  
มีส่วนราชการ คือ (1) ส านักงานรัฐมนตรี (2) ส านักงานปลัดกระทรวง (3) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
(4) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (5) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (6) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ 
โดยส่วนราชการตาม (2) (3) (4) และ (5) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และส่วนราชการตาม (6) มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีระเบียบบริหารราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และโดยที่มาตรา 9 ระบุให้การแบ่ง ส่วนราชการ 
ภายในส่วนราชการตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุหน้าที่และ
อ านาจของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว จึงท าให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยุติการด าเนินการ และอยู่ในระหว่าง  
การออกกฎกระทรวงเพ่ือแบ่งส่วนราชการ อีกทั้งการก าหนดนโยบายของการบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ทั้ง 10 ฉบับ และเป็นผู้ก าหนดนโยบายของกระทรวงดังกล่าว 
ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและก าหนดแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. .... ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ จึงท าให้การจัดท าโครงการประสานความร่วมมือระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีข้อจ ากัดในเรื่องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์กรภาคประชาสังคมระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ โดยการเข้าร่วม
ประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

1. กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI)  

 

1.1 การประชุม GANHRI General Meeting 
การประชุมประจ าปีตามกรอบความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 
ณ ส านักงานสหประชาชาตินครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีสาระส าคัญ ปะกอบด้วย การรับรองการแก้ไขธรรมนูญ
ของ GANHRI การรายงานผลการด าเนินงานของ GANHRI ในรอบปีที่ผ่านมาการรับรองสมาชิกแทนสมาชิก 
ที่หมดวาระ รวมทั้งการเลือกตั้งประธานและเลขานุการของ GANHRI เพ่ือท าหน้าที่ในวาระ 3 ปีข้างหน้า  
การรับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการประเมินสถานะ (Sub-Committee on 
Accreditation: SCA) ในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นเวทีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากที่ประชุมใหญ ่

 

1.2  การประชุม GANHRI Annual Conference  
การประชุมประจ าปี 2562 ของ GANHRI ในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการส่งเสริมการน าข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและปกติ  
ไปปฏิบัติใช้โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและมิติทางเพศของผู้ โยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนข้อตกลงดังกล่าว” เนื่องจากปัจจุบันการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ซึ่งมีจ านวน
ประชากรอพยพย้ายถิ่นข้ามประเทศขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่มีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อ  
ทุกประเทศทั่วโลก โดยที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถจัดการได้โดยล าพัง รวมทั้งการติดตาม
ความก้าวหน้าของรัฐบาลในการด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 23 ข้อ ของ GCM การสร้าง 
ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการท างานร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับภูมิภาค 
ตลอดจนบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีโลกเพ่ือพิจารณาประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง
ประเทศ และที่การร่วมกันจัดท าแถลงการณ์สุดท้ายเพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิก GANHRI  
ต่อการสนับสนุนให้เกิดการน า GCM ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 
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นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่  

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ในการป้องกันสภาวการณ์อันจะน าไปสู่การพลัดถิ่นภายในประเทศ (Workshop on the role of National 
Human Rights Institutions in preventing conditions leading to internal displacement) จัดขึ้นโดย
ความร่วมมือของ GANHRI UNHCR และ OHCHR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติในการ
จัดการปัญหาการพลัดถิ่นภายในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบจัดท า
รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่น  

2) การประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแต่ละภูมิภาค 
ประกอบด้วย APF (Asia Pacific Forum) ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) 
NANHRI (Network of African National Human Rights Institutions) และ  RINDHCA (Network of 
National Human Rights of the Americas) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ในช่วงครึ่งปีท่ีผ่านมา และด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก  

3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี เพ่ือพิจารณาทบทวนบทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกที่ ได้ร่วมกันลงนามรับรองในปฏิญญาอัมมาน ( Amman Declaration)  
เมื่อปี 2555 ที่จะให้ความส าคัญและบูรณาการประเด็นสิทธิมนุษยชนของสตรีในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
จากทุกภูมิภาคมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการริเริ่มด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคหรือข้อท้าทาย  
ที่ยังเหลืออยู่ และบทเรียนที่ตนได้รับ ตลอดจนการร่วมกันรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็กด้วยการด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส  
ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) กลยุทธ์เพ่ือการส่งเสริมสิทธิสตรี 2) กลยุทธ์เพ่ือการคุ้มครองสิทธิสตรี และ  
3) การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
ภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ทั่วโลก ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศพบว่า 
มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สรุปไดด้ังนี้ 

1) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการริเริ่มด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคและ 
การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กด้วยการด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส ใน 3 ด้านหลัก คือ การส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
การคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
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2) การร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการปฏิบัติใช้ GCM 
อย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองการจัดท าแถลงการณ์สุดท้ายเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิก 
GANHRI ต่อการสนับสนุนให้เกิดการน า GCM ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

3) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 

4) การส่ง เสริมภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชา ติ ไทย 
ในประเด็นการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของ GANHRI  

5) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีจากการประชุม
ดังกล่าวมาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และพัฒนากระบวนการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป 

 

2. กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia 
Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)  

 

2.1 การประชุมประจ าปี ครั้งที่ 24 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ระหว่างวันที่ 
3-5 กันยายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปีของ APF โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่เป็นสมาชิกที่มีอ านาจเต็มร่วมกันตัดสินใจเชิงนโยบาย และทบทวนแผน และโครงการต่าง ๆ ของ 
APF ในรอบปีที่ผ่านมา รับทราบถึงการตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ  ของ APF รวมถึงเปิดโอกาส 
ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเรียนรู้ประสบการณ์ 
การท างานที่ดีจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ ในภูมิภาค โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1) การประชุม Forum Councillors เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอรายงาน
ประจ าปีในรอบปีที่ผ่านมาของประเทศสมาชิก APF รวมถึงการรายงานความร่วมมือของสมาชิก APF  
ในการท าหน้าที่ที่ส าคัญในเวทีระหว่างประเทศ  

2) การหารือร่วมกันระหว่าง APF กับ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชีย 
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (The Asian NGO network on National Human Rights Institution: 
ANNI) โดย ANNI ได้น าเสนอรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการท างานของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ในเรื่องการท างานของ APF และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเน้นประเด็น 
เรื่องความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่าง APF กับภาคประชาสังคม 

 



 

- 78 - 

 

3) การน าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practices-highlights) ประเด็น 
ท้าทายและการถอดบทเรียน (major challenge and lessons learnt) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่เป็นสมาชิก APF ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF จ านวน 25 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน บาห์เรน 
บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมาร์ 
เนปาล นิวซีแลนด์ โอมาน ปาเลสไตน์ ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ซามัว ศรีลังกา ไทย ติมอร์ -เลสเต เกาหลีใต้ และ
ออสเตรเลีย รวมถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ านวน  
2 ประเทศ ได้แก่ ฟิจิ และตูวาลู  

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน และเรื่อง 
สิทธิในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณีคัดค้านการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 
วัตถุอันตรายพาราควอต” รวมถึงประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียน จ านวน 1 เรื่อง คือ “เรื่องสิทธิในเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคล  
ผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว” 

4) การประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF (2019 Biennial Conference of the Asia Pacific Forum 
of National Human Rights Institutions) การประชุมครั้งนี้เป็นการเสวนาภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการสร้าง
ความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ: ศักดิ์ศรีส าหรับทุกคน” โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถานทูต หน่วยงานภาครัฐ
ของเกาหลีใต้ รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมที่ เกี่ยวข้องในการท างานเกี่ยวกับการต่อต้านการสร้าง 
ความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ  

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นับเป็นโอกาสที่ดีที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดงวิสัยทัศน์และ
น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญให้สถาบันสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ในภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศอ่ืน ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต 

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF  
(APF Communication Network) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF (APF Communications Network) ซึ่งจัดร่วมกันระหว่าง 
APF กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงอูลานบาตอร์ 
ประเทศมองโกเลีย การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ซึ่งเป็นสมาชิก APF ได้มีโอกาสหารือในประเด็นท้าทายด้านการสื่อสาร (communication challenges)  
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ที่แต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ งแลกเปลี่ยนแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดี (best practices) ที่แต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าว 
และความร่วมมือในการจัดท าเนื้อหาเพ่ือใช้ส าหรับโครงการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์   
(a shared social media project) 

จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ งนี้  บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานและตัวอย่างที่ดีของการท างานสื่อสาร
ประเด็นสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ได้เรียนรู้สภาพปัญหาในการสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนร่วมกับเพ่ือนสมาชิก และพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญในการท างานด้านการสื่อสาร รวมถึงการน าเสนอผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะถูกคัดเลือก  
ตามความสนใจของสมาชิกเครือข่ายเพ่ือสะท้อนถึงความหลากหลายด้านบริบททางวัฒนธรรม แนวทาง 
การด าเนินงานของแต่ละองค์กรในภูมิภาค นอกจากนี้  ยังได้เรียนรู้จากการถอดบทเรียนของกรณีศึกษาและ 
ข้อค าถามต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น FUSE เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาศักยภาพในการท างาน  

2.3 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers Network: SEOs) 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 7  

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
ผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers Network: SEOs) ระหว่างวันที่  28-30 มกราคม 2562  
ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
ระหว่างเลขาธิการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการน าเสนอข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมระดม
ความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานและ
พัฒนาสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมหารือ   
3 เวที ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
2) การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ ความร่วมมือในอนาคตกรณีปัญหาผลกระทบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของชาวโรฮีนจา แรงงานข้ามชาติ และประเด็นอ่ืน ๆ 
ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป  

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พบว่ามีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 



 

- 80 - 

 

1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานและแนวทางความร่วมมือแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ประสบการณ์การท างานที่ดีในการน ามิติทางเพศไว้ในกระแสหลัก (gender mainstream) 
ซึ่งมีท้ังมิติการจ้างงานและการคุกคามทางเพศ  

2) การร่วมอภิปรายและรับรองแนวคิดการสร้างกระบวนทัศน์ในการท างานที่เรียกว่า SMART 
(Strategic, Management adept, Achievement–focus, Reasonable and Timely) 

3) การน าเสนอแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ของ SEOs 

4) การรับทราบผลส าเร็จและความท้าทายของการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  

5) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่ SEOs ให้ความสนใจร่วมกัน อาทิ การสร้าง
สมรรถนะให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้มแข็ง ความสัมพันธ์และการท างานร่วมกันระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรเอกชน การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ความท้าทายด้านงานบุคลากร การท างานร่วมกับองค์กรเอกชนและภาคธุรกิจ 

6) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ  

7) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับทราบจากเวทีการประชุมมาประยุกต์ใช้ในการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

3. กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือภ ายใต้กรอบ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) เนื่องด้วย
ตระหนักว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างกัน รวมทั้ง  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบร่วมกัน  
อันจะท าให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลส าเร็จ  
มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 SEANF ได้จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group 
Meeting: TWG) ดังนี้    

3.1 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group-TWG) ครั้งที่ 1/2561  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 

(TWG SEANF) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต 
เพ่ือแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของสมาชิก SEANF ภายหลังการประชุมประจ าปี  
ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่  13-14 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยสรุปสาระของการประชุม  
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ได้แก่ ความคืบหน้าในการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การน าเสนอผลการจัดกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการของ SEANF (SEANF Action Plan ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560-2564 
ของสมาชิก SEANF ผลการจัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปีวันสิทธิมนุษยชนสากลของประเทศสมาชิก 
SEANF การน าเสนอในประเด็นว่าด้วยสิทธิของคนพิการและบุคคลหลากหลายทางเพศ การอภิปรายเกี่ยวกับ
ข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของ SEANF ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ข้อเสนอการจัดสัมมนาระดับภูมิภาคของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ผลส าเร็จของการไต่สวน
ระดับชาติของ CHRP ในประเด็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration: GCM)  โดยการมีแผนปฏิบัติการ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
ความคืบหน้าในการด าเนินการที่ เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติของฟิลิปปินส์  ข้อเสนอในการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Localising SDGs and NDCs gender equality and related monitoring system/
accountability mechanism” ร่วมกับสถาบัน RWI ในประเด็นว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community-AEC) 

3.2 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group-SEANF) ครั้งที่ 2/2562 และ
การประชุมคู่ขนาน (Side-event Meeting)  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 
(TWG SEANF) ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต เป็นการประชุมหารือที่ต่อเนื่องจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG SEANF) ครั้งที่ 1/2562 
โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของ
สมาชิก SEANF การน าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างสมาชิก SEANF การรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF 
กิจกรรมของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (SEANF Activity on Business and Human Rights) 
และประเด็นว่าด้วยสิทธิคนพิการ  

ทั้งนี้ ส าหรับการประชุมคู่ขนาน (Side-event Meeting) มีวาระการประชุมที่ส าคัญ 2 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง ประสบการณ์ในการจัดการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
และเรื่อง “ร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
(SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia) โดยผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน 
(Association for the Prevention of Torture-APT) ได้มาน าเสนอร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วย 
การป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (SEANF Guideline on Torture Prevention  
in South East Asia) ที่ได้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง SEANF กับ APT ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
สาระส าคัญและมีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) การเน้นให้ความส าคัญและการก าหนดนิยามของค าว่า “ทรมาน” 
(torture) และ (2) ประเด็นการก าหนดให้การทรมานเป็นความผิดทางอาญา 
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3.3 การประชุมสมัยพิเศษหรือการประชุมตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดขึ้นโดยสมาชิก 
SEANF ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดการประชุมสมัยพิเศษ จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
เป้าหมายที่แต่ละประเทศก าหนดขึ้น (Nationally Determined Contributions-NDCs) สู่ระดับท้องถิ่น: 
ความเท่าเทียมทางเพศ และระบบเฝ้าระวังและกลไกความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง” (Localizing SDGs and 
NDCs: Gender Equality and Related Monitoring System/Accountability Mechanism) ระหว่างวันที่ 
29-30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมนี้ได้มีการหารือกันในประเด็น  
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม เน้นในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของสถาบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในส่วน 
ที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเด็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสิ่งแวดล้อม และการมีระบบเฝ้าระวังและกลไกความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือ  
อย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้
ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับประโยชน์เพ่ือ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายประการ อาทิ ความร่วมมือในกรอบ 
ของ SEANF ท าให้ เกิดการแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิก SEANF การปรึกษาหารือ 
เพ่ือด าเนินการร่วมกันในเรื่องที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกัน โดยมีประเด็นหลักที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดตั้ง
ส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของ SEANF ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ของ SEANFพ.ศ. 2560-2564 ของสมาชิก SEANF ทั้งนี้ ความร่วมมือในกรอบของ SEANF ถือเป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด รวมทั้งเป็นการยกระดับ
มาตรฐานร่วมกันในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการร่วมกัน
แก้ไขหรือด าเนินการต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคต่อไป 

 

4. กรอบความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  
กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

1) กลไกหลัก คือ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) และ 2) กลไกเฉพาะเรื่อง ได้แก่คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion of the Rights 
of Women and Children: ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee to Implement  
the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: ACMW) ที่ผ่าน
มา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับความร่วมมือร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 



 

- 83 - 

 

เนื่องจากเป็นเวทีส าคัญที่จะได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคร่วมกับกลไก
ความร่วมมือของรัฐบาลในระดับภูมิภาค เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนอ่ืนในภูมิภาค เช่น องค์การ
ระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชน 
ของอาเซียน ดังนี้   

 

4.1 การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติกับผู้ แทนไทย 
ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) และผู้ แทนไทยในคณะกรรมาธิการอา เซียน ว่าด้วย 
การส่ง เสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิ เด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and 
Protection of the Rights of Women and Children: ACWC)  

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและปัญหาสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย เช่น ปัญหาหมอกควันข้ามแดน (haze) ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับอาเซียน และความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป
ในอนาคต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้ งแรกระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และผู้แทนไทยใน AICHR และ ACWC เพ่ือสอดคล้องกับวาระที่ประเทศไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน 
โดยทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าความร่วมมือจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างกันในการด าเนินงาน  
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่อไป 

 

4.2 การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to 
Justice) การสัมมนาเพ่ือปรึกษาหารือในระดับภูมิภาค โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัยเฉพาะ
ประเด็นในระดับภูมิภาค จ านวน 3 เรื่อง ที่ AICHR ได้ด าเนินการ ประกอบด้วย 1) “สิทธิในชีวิต: การคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลที่ถูกลงโทษประหารชีวิต” 2) เรื่อง “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” และ 3) “ความยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน เน้นความส าคัญในประเด็นการสอบปากค าเด็กที่ขัดต่อกฎหมาย” ซึ่งเป็นเวทีส าคัญ 
ที่ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคที่ เกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึง 
ความยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน  

 

4.3 การประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue: Sharing Good Practice on Business 
and Human Rights) เป็นเวทีการประชุมส าคัญที่ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน  
ทั่วโลก ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลด าเนินการที่เป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่ ง 
และเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจ านวนมากที่ได้รับความสนใจ  
จากที่ประชุม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  

สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 (5) บัญญัติหน้าที่และอ านาจให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินงานเพ่ือการสร้างเสริม
ทุกภาคส่วนของสังคม ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ประชาชน  
มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เพ่ือลดปัญหาการกระท าอันเป็น  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงานส าคัญที่สอดคล้องกับแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 จ านวน 8 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 1) ให้มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือการสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ที่ 3) ค้นหา สนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูบุคคล
หรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL) กลยุทธ์ที่ 4) การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ที่ 5) ติดตาม วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และเข้าไปมีส่วนร่วมในแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ และ
จัดท าแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ กลยุทธ์ที่ 6) ขยายประเด็นสิทธิมนุษยชนจากวาระโลกเพ่ือสร้าง
ความรับรู้และผลักดันให้เกิดการด าเนินการให้สอดคล้องตามวาระโลก กลยุทธ์ที่ 7 ) จัดให้มีศูนย์กลาง 
การบูรณาการและการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education & Learning Hub)  
และกลยุทธ์ที่ 8) สร้างดัชนี Thailand Human Rights Index: Thailand HRI ในรัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ  
สรุปได้ดังนี้ 

 

  1.  การจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับงานสิทธิมนุษยชนศึกษาจึงได้ด าเนินการ
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนโดยค านึงถึง
บริบทและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (Knowledge หรือ K) ทักษะด้านสิทธิมนุษยชน  
(Skill หรือ S) และทัศนคติด้ านสิทธิมนุษยชน (Attitude หรือ A) ที่ จะช่วยส่ ง เสริมให้ครอบคลุม 
แก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคม และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
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อันจะน ามาซึ่งความผาสุกของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา  
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง  
หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม 
หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน 

เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึ กษาในกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(Human Rights Executive Program)” เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน  ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้า
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จ านวน 70 คน  
ระยะเวลาฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21 เมษายน-10 กันยายน 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้พ้ืนฐาน
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights-Based Approach) ตลอดจน 
การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการน าไปประยุกต์ใช้ ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 
แนวทางในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจของ
สหประชาชาติ หลักการของกระบวนการยุติธรรม แนวคิดและวิธีการสันติวิธี และประชาเสวนาเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา การเยียวยาเพ่ือคุ้มครองและขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน  
ตลอดจน ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้กลไกสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติ สนธิสัญญา  
(The Treaty-Based Bodies) และกลไกที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-Based Bodies) รวมถึง 
Universal Periodic Review (UPR) กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ และคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคม
และองค์กร การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคม
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และองค์กรร่วมกัน และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน 
ภายในประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยมีกิจกรรม
ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่จริง และจัดท าเอกสารวิชาการเชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม 
เพ่ือเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเกิดความตระหนักถึง
การน าความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือร่วมสร้างสังคม  
ให้เคารพสิทธิมนุษยชน 
 

1.2 หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรม

หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับรัฐวิสาหกิจ” ส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศ 
เพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้กับผู้แทนรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 56 แห่ง 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ บี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 

2) หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุนที่เกี่ยวข้อง”
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลาง ได้ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศ 
เพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  
ให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 98 คน เพ่ือให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าและ  
การลงทุน และหลักสูตรธุรกิจพ้ืนฐานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน สิทธิส่วนบุคคล  
สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่  
ผู้ที่มาร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม- 
1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร 
และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 48 คน ณ โรงแรมโนโวเทล 
สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร 
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 2.  การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พัฒนาเครื่องมือเพ่ือการสื่อสาร
และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน โดยการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ การอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ
เพ่ือส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเพ่ือตอบสนองการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มุ่งเน้นในการพัฒนา

เครื่องมือให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดท า  “คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา”  
ให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกัน  
ในทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา  

ทั้งนี้  ในการขับเคลื่อนการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน 
ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และ 2) โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริม 
สิทธิมนุษยชน โดยการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก ากับดูแลสถานศึกษาในสังกัด 
กว่า 31,000 แห่ง มีบุคลากรทางการศึกษากว่า 400,000 คน ท าหน้าที่สนับสนุนและให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แก่เด็กนักเรียนในประเทศกว่า 7,000,000 คน ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้  
สิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ปฐมวัย 
2) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนต้น 
3) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย 
4) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 
5) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2  การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ได้จัดตั้ง 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็น 
แหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งการน าเสนอผลงานส าคัญของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึงที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  
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ให้สามารถมาใช้บริการศึกษาความรู้ สืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือจะส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยได้มากขึ้น และน าข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง 
ในการปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข และเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง  เพราะเราเชื่อว่าความรู้ เป็นพลังส าคัญที่ จะช่วยปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน  

ภายในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้เอ้ืออ านวยความสะดวก 
ต่อผู้มาใช้บริการในการสืบค้นข้อมูล ค าแนะน าด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ เพ่ือตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์  ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป และเฟสบุ๊ก  
ในการกระจายองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น  
- สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics)  
- โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการ

ภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน

กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law: RWI 
- โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ าปี รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สารคดีและ
ภาพยนตร์ วารสารและนิตยสาร และสิ่งพิมพ์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ จ านวนทั้งสิ้น 
14,346 รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ สถิติ ในภาพรวม 
ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 5,671 คน จ าแนกเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 3,696 คน คิดเป็นร้อยละ 65 บุคคลทั่วไป จ านวน 1,363 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร จ านวน 345 คน ร้อยละ 6 และผู้เยี่ยมชม จ านวน 267 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5 มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย 24 คนต่อวัน  

- การยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 7,868 รายการ และให้บริการตอบค าถามและสนับสนุน
การค้นคว้า จ านวน 1,093 ครั้ง 
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- ผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 3,983,290 ครั้ง มีผู้เข้าใช้
บริการเฉลี่ย 16,528 ครั้งต่อวัน 

- สมาชิกติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
www.facebook.com /Nhrclibrary จ านวน 1,579 คน และ @NHRCLibrary จ านวน 167 คน 

 
แผนภาพที่ 7 แสดงสถิติในภาพรวมของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ฃฃ 
 

 
 

 
 

 
ที่มา: ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังได้พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน โดยการด าเนินกิจกรรมการอบรม และการบรรยายแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนภายใต้ 
โครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม. ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ รวมถึง  
การส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสารสนเทศ และการประสานงานเป็นเครือข่ายระหว่างห้องสมุด 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่รู้จัก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 42 หน่วยงาน 
จ านวน 110 คน  

2) การอบรมเพ่ือส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ย วข้อง  
จ านวน 5 หลักสูตร โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมอบรม จ านวน 84 คน 

http://www.facebook.com/
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3)  การบรรยายและแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 13 คณะ 267 คน ดังนี้ 
3.1) เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยในกิจกรรม Girls Take Over จ านวน 60 คน 
3.2) อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ จ านวน 16 คน 
3.3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.) อ าเภอโกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 50 คน  
3.4) อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน จ านวน 6 คน 
3.5) ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (มปร.)  ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ านวน 2 คน 
3.6) ผู้อ านวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ กรมท่ีดิน จ านวน 2 คน 
3.7) คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2562 และเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพ่ือให้ยั่งยืน จ านวน 65 คน 

3.8) ผู้อ านวยการส านักวิชาการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 6 คน 

3.9) นักศึกษาในโครงการค่ายปลูกฝังต้นกล้าประชาธิปไตย ในหัวข้อ ปลูกกล้าประชาธิปไตย
ในใจคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 22 คน 

3.10) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 
สถาบันพระปกเกล้า จ านวน 13 คน 

3.11) ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมาย
เหตุ จ านวน 6 คน 

3.12) นักศึกษาฝึกงาน ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 8 คน 
3.13) นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ านวน 11 คน 

4)  การปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยได้ด าเนินการจัดจ้าง บริษัท เทคโนโลยี
อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด ในการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือพร้อมให้บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 91 - 

 

3. การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการค้นหา สนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชู  
ให้มีบุคคลหรือองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

3.1 โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 ตามค าสั่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 22/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมี นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะท างาน นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เลขาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นคณะท างานร่วมด้วยผู้แทน  
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นคณะท างาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งคณะท างานพิจารณา
คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 
ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ในแต่ละประเภท 
รวมทั้งสิ้น 13 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้   

1)  รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน 3 ราย ได้แก่  
1.1) นางซินเทียค่า (แพทย์หญิงซินเธีย หม่อง) ชาวพม่าเชื้อสายกะเหรี่ยง ผู้ก่อตั้งและ

ผู้อ านวยการแม่ตาวคลินิก แม่พระของผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่เจ็บป่วยทุกชนชาติ 
1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เศรษฐมาลินี นักวิชาการที่มีบทบาทส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน 

มุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักและเคารพในคุณค่าของชีวิตมนุษย์ การสร้างสันติภาพในสังคม  
1.3) นายเสรี นนทสูติ ผู้ริเริ่มแผนงานและผลักดันการด าเนินโครงการส่งเสริม ปกป้อง และ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคส่วนต่างๆ ของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสิทธิของคนพิการ 
 

2) รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ าปี 2561 รวม 5 ประเภท โดยมีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้  

2.1)  ประเภทบุคคลทั่วไป มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
 2.1.1)  นายฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้หญิงข้ามเพศ ผู้ก่อตั้งและผู้อ านวยการมูลนิธิซิสเตอร์ 
 2.1.2)  นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ แพทย์ชนบทชายแดนใต้ ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา  
 2.1.3)  นางอภันตรี เจริญศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ฝ่ายสตรี 
2.2)  ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน 1 ราย ได้แก่ 

 2.2.1)  สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต บริหารงาน 
โดยนักศึกษา 
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2.3)  ประเภทสื่อมวลชน มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
 2.3.1) นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ นักข่าววีลแชร์ และบรรณาธิการเว็บไซต์ ThisAble.me  
 2.3.2) นางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
 2.3.3) Mr.Luke Duggleby ช่างภาพอิสระชาวอังกฤษ ผู้ริเริ่มโครงการนิทรรศการ 

ภาพถ่าย “แด่นักสู้ผู้จากไป” ที่อุทิศให้แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในไทยที่ถูกฆาตกรรมหรือถูกอุ้มหาย 
อย่างสาบสูญ 

 

2.4)  ประเภทองค์กรภาครัฐ 
 “ไม่มีองค์กรใดผ่านการคัดเลือก” 

 

2.5)  ประเภทองค์กรภาคเอกชน มีองค์กรได้รับรางวัล จ านวน 3 ราย ได้แก่  
 2.5.1) เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้าน 

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาบรรทัดในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล และสงขลา  
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการประกาศพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนพ้ืนที่ของชุมชน 

 2.5.2) ฝ่ายสตรี สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นสมาชิกกลุ่มผู้หญิงของสหพันธ์เกษตรกร
ภาคใต้ ที่รวมกลุ่มกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 6 ชุมชน เพ่ือให้มีพ้ืนที่แสดงความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการชุมชน ร่วมผลักดันด้านนโยบายต่อสาธารณะและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง 

 2.5.3) มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนท างาน
สาธารณสุขด้านต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี ท าให้ประชาชน
ตื่นรู้และตระหนักถึงการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

 

3.2 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2561  
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  เมื่อวันที่   

10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) และก าหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Day) โดยในปี 2561 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แม้ปฏิญญา
ฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาฉบับนี้ก็มีพลังยิ่ งกว่ากฎหมายหลายฉบับ เนื่องจากเป็น
เอกสารสิทธิมนุษยชนส าคัญของโลกที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของมวลมนุษยชาติที่ต้องการร่วมกันสร้าง
ความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เพ่ือให้ทุกคนเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความส าคัญของวันดังกล่าวที่ร าลึกถึงการประกาศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491  
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติมีมติ
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

2) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจและตระหนักถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ  
ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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3) เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง 

4) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและประสานการท างาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน ได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ในหัวข้อ “70 ปี ปฏิญญาสากล:  
สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 555 คน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วม  
จัดนิทรรศการ จ านวน 10 องค์กร ท าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ประชาชน  
ได้รับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  

- การปาฐกถาพิเศษ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร  
ในหัวข้อ “70 ปี  ปฏิญญาสากล: สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”  

- การฉายวีดิทัศน์ “เหลียวหลัง แลหน้า บนเส้นทางสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” 
ซึ่งกล่าวถึงการเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพัฒนาการของเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา 70 ปี 
และรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2561 โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 3) สิทธิมนุษยชนของบุคคล และ 4) สถานการณ์หลัก 3 ประเด็น ได้แก่ สิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์ 

- การมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน” รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ประจ าปี 2561 เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ 
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคคล และองค์กรที่ อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชนอย่างมุ่งมั่น ตลอดจน  
เป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานเพ่ือเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลอ่ืนในสังคม   
โดยมีการมอบรางวัล “ผู้อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน” ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะท างานพิจารณาคัดเลือก
บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561   
จ านวน 3 ราย และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 ในแต่ละประเภท จ านวน 10 ราย การมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กร 
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและ
องค์กรในการที่จะปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในฐานะเป็นบุคคลและองค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่อุทิศตนและ  
มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท าให้ส่งผลดีทั้งต่อตนเอง
และผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม อีกทั้งการเผยแพร่ประวัติและผลงานของบุคคลและองค์กร  
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ท าให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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และเห็นตัวอย่างการท างานของผู้ ได้รับรางวัลที่สามารถน าไปเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ  
ในการท างาน เพ่ือร่วมกันท าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงและคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

-  การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา  
และได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน 
ประจ าปี 2561 (AICHR Youth Debates on Human Rights) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

- การจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และนิทรรศการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย เพ่ือเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคม  
อย่างกว้างขวาง 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินงานร่วมกับบุคคลและองค์กร  
ที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นวิทยาก รเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในโครงการต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพ่ือร่วมกัน  
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งการส่งเสริม สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อน าไปสู่สังคมสันติสุข 

 
3.3 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน" ประจ าปี 2562  
หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนทั้งหญิงและชายถูกสังหาร  

ถูกอุ้มหาย ถูกท าร้าย หรือถูกคุกคาม รวมถึงการคุกคามทางเพศ ซึ่งพบว่ามีหลายกรณีที่ไม่สามารถน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ และบ่อยครั้งที่มีการน าเรื่องเพศสภาพมาลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่า  
ความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้หญิงนักปกป้อง  
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ก าหนดจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ ก าลังใจในการเสียสละ อุทิศตนในการต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน  
แก่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดการรับรู้ 
ในวงกว้าง จนเกิดความตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและความส าคัญของ  
วันสตรีสากล ในโอกาสวันสตรีสากล ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน ได้จัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน” ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประสังคม ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนสหภาพ
ยุโรปประจ าประเทศไทย ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ จ านวน 200 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
การปาฐกถา เรื่อง “มาตรการคุ้มครองผู้หญิ งนั กปกป้องสิทธิมนุษยชน” โดยรองศาสตราจารย์   
ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การกล่าว
แสดงความยินดีต่อบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ โดย Ms.Katia Chirizzi รองผู้แทน
ภูมิภาค ส านักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการมอบรางวัล
ประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย 
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1) เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น้ า อูน  ผู้ปกป้องสิทธิชุมชนจากผลกระทบของโครงการ 
สร้างโรงน้ าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสกลนคร  

2) เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้  ผู้ท างานในประเด็นการยุติ 
ความรุนแรงในครอบครัว 

3) เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย ผู้ต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากวัฒนธรรม
ความเชื่อท้องถิ่น  

4) มูลนิธิผู้หญิง องค์กรที่ท างานด้านสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงพม่ามุสลิม   
5) นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)  
6) นางพะเยาว์ อัคฮาด  สตรีผู้ เรียกร้องความยุติธรรมส าหรับเหยื่อที่ ได้รับผลกระทบ 

จากการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2533  

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ าปีนี้ได้ร่วมกัน
อภิปรายถอดบทเรียนจากประสบการณ์การต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเวทีดังก ล่าว  
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาและการพัฒนากลไก  
ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) รัฐบาลควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาความรุนแรงซ้ าซ้อนที่ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้หญิงกลุ่มเฉพาะอ่ืน ๆ ยังคงต้องเผชิญอยู่อันเกิดจากทัศนคติ ค่านิยม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางสังคมที่มีลักษณะเหลื่อมล้ า ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ  

2) รัฐควรสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงทุกคนสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย  
อันเป็นมิตรต่อผู้หญิง เพ่ิมความตระหนักรู้ถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ หลีกเลี่ยงการกระท าอันเป็น 
การละเมิดซ้ าต่อหญิงผู้เสียหายจากความรุนแรง  

3) รัฐควรประกันการเพ่ิมสัดส่วนของผู้หญิงในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ  
ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมืองและกฎหมายเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้ผู้หญิง 
ได้มีโอกาสน าเสนอปัญหา รวมถึงมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง  
หรือปัญหาอ่ืนใดที่กระทบต่อสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

4) รัฐควรเพ่ิมมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ  
การใช้สิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อประเด็นนโยบายสาธารณะโดยสุจริตของประชาชนอันเป็นวิ สัย
ของประชาชนซึ่งสามารถกระท าได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (3) 
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3.4 โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
การโต้สาระวาทีเป็นเทคนิคหนึ่ งที่สามารถน ามาใช้ เ พ่ือปลูกฝังแนวคิดและหลักการ 

สิทธิมนุษยชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากเป็นการโต้สาระวาทีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีแก่นสาระส าคัญและมีประโยชน์บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลที่เป็นจริง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชน นิสิต นักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านัก 
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ด าเนินการจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้  
ความเข้าใจ และปลูกฝังให้มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด 
การพูด การใช้ภาษาและการน าเสนอโดยผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที นอกจากนี้ ยังเป็นการคัดเลือก
ผู้แทนเยาวชนไทย จ านวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน 
ประจ าปี 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรม
รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การด าเนินการประกอบด้วย  1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ส าหรับนิสิตนักศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและลงพ้ืนที่  
ท ากิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่29 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ &  
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และ 2) การแข่งขันโต้วาทีในประเด็นสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 
ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 

 

4. การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สื่อสารสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชน โดยผ่านกลไก
คณะท างานสื่อสารองค์กร ส านักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงข้อตระหนักรู้  ในหลักสิทธิมนุษยชนต่อสถานกา รณ์สิทธิมนุษยชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการไม่ละเมิด  
สิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยัง
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ผ่านเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th) 
ดังนี้ 

1) เรื่อง ขอประณามการยึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลกาหนั๊วะและการก่อเหตุระเบิด 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

2) เรื่อง ขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าหน่วย ตชด. สงขลา 
(เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2562) 

3) เรื่อง ขอให้น าเสนอข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิงโดยเคารพในหลักสิทธิเด็กกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพ (เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562) 

http://www.nhrc.or.th/
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4) เรื่อง ความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการ 
มีสุขภาพที่ดีของประชาชน (เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2562) 

5) เรื่อง ขอประณามการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณตลาดบ่อทองปัตตานี (เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 
6) เรื่อง ความห่วงใยต่อกรณีนักกิจกรรมการเมืองถูกท าร้ายและขอให้หน่วยงานของรัฐน าผู้กระท า

ความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว (เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2562) 
 

ทั้งนี้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีการด าเนิน
โครงการที่ส าคัญในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

4.1 โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
1) นิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง” ในรูปแบบ Motion Graphic เป็นสื่อสร้างสรรค์

เป็นภาพกราฟริกแบบเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน รู้จักเคารพในตัวเองและ
ยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เสริมการมองโลกอย่างมีจินตนาการผ่านตัวละคร “มดจิ๋วสีรุ้ง” และ
ชักชวนให้ผู้ใหญ่เปิดโอกาสรับฟังค าตอบจากเด็ก ๆ ไม่ด่วนสรุปและตัดสินใจซึ่งเป็นการเคารพสิทธิของเด็ก  
อย่างสร้างสรรค์ และท าให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลาอันสั้น 

2) โครงการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนผ่าน
รูปแบบคลิปสั้นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” หรือ 
Human Rights are All Around ประจ าปี 2562 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปสั้นที่สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดประเด็นส าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน จากนามธรรมสู่รู ปธรรมได้อย่างกระชับและน่าสนใจ  
ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 61 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทอุดมศึกษา 32 เรื่อง และประเภท
ประชาชนทั่วไป 29 เรื่อง และมีการประกาศและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนี้ 

ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 6 รางวัล ได้แก่ 
- ทีม IN DEEP SOUTH ผลงานเรื่อง ขอเป็นคนไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
- ทีมเล่าผ่านเลนส์ ผลงานเรื่อง ทุนไทยบนหลังทวาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
- ทีม Filmseree ผลงานเรื่อง เด็กชายกับซองขนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
- ทีมสังกะลี ผลงานเรื่อง จิตส านึก ได้รับรางวัลชมเชย  
- ทีมลอยฟ้าสตูดิโอ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก ผลงานเรื่อง กุมภา ได้รับรางวัลชมเชย 
- ทีม We are family ผลงานเรื่อง We are family ได้รับรางวัลชมเชย 
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ประเภทอุดมศึกษา จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
-  ทีม Shura Media มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงานเรื่องปลายดินสอ ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
-  ทีม It's mornor rights here มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน เรื่อง Always beside you 

ได้รับรางวัลชมเชย 
-  ทีม Hang out มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลงาน เรื่อง Homeless’s life 

ได้รับรางวัลชมเชย  
อนึ่ง ผู้สนใจรับชมผลงานนิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง” ในรูปแบบ Motion 

Graphic และคลิปสั้นที่ ได้รับรางวัลทั้ ง  9 เรื่ อง หรือต้องการน าผลงานไปเผยแพร่ ไปใช้ประโยชน์ 
ในการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน สามารถติดตามรับชมผลงานทั้งหมดผ่านเว็บไซต์
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th) หรือช่องทางยูทูบของศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน 

 

4.2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ผลิตสื่อ

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและ
ต่างประเทศ กระตุ้นให้สังคมเกิดการตระหนักและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และกิจกรรมขององค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรายการ  “คุยกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา คลื่น FM 87.5 KHz ทุกวันพุธ 
ของสัปดาห์ และรายการ "หยิบมาถก ยกมาคุย" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คลื่น FM 101.5 KHz ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้ง มีการประสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการสัญจรร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 

 

4.3  โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์   
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ด าเนิน
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนและสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการผลิตสื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้สิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ด าเนินการเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเ นื่อง ผ่านช่องทาง 
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรภาคีเครือข่าย 
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4.4 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “รวมกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน”  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยส านักกฎหมายได้รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ 
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด และประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือความสะดวกในการศึกษา 
ค้นคว้า และเป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และบุค คลที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือเผยแพร่ 
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 

4.5  โครงการจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้จัดท า

จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ เดือนละ 1 ฉบับต่อเนื่องมา 18 ปี  
โดยในปีที่ 18 ได้จัดพิมพ์ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2562 ถึงปีที่ 19 ฉบับที่ 9 กันยายน 2563 รวมจ านวน 12 ฉบับ 

 

4.6  โครงการจัดท าวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการจัดท าวารสารวิชาการ

สิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นพ้ืนที่สื่อกลางสาธารณะทางปัญญาของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิชาการ ผู้ก าหนดนโยบาย 
นักกฎหมาย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์กรสิทธิมนุษยชน ชุมชนในพ้ืนที่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้น าเสนอ
บทความในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนปรากฏการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตามบริบท
การขับเคลื่อนการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของตน ผ่านรูปแบบ บทความวิชาการ บทความวิจัย 
บทความเชิงวิเคราะห์ บทความวิจารณ์หนังสือ ภายใต้ขอบเขตวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและสากล 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมผ่ านมุมมองสิทธิมนุษยชนในมิติที่หลากหลาย 
จากบทความท่ีได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

4.7  โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน : สิทธิของ
ผู้สูงอาย ุ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักกิจการคณะกรรกมารสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้ด าเนินการจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย หรือมาตรการเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ  : กรณี 
การเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ” เพ่ือให้เกิดการน าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหา 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการ
เสวนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เรื่อง กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการเสวนา ทั้งสิ้น 104 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ อาจารย์/นักวิชาการ
จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมหลัก 4 ส่วน ได้แก่ (1) การประชุมร่วมกับผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ  
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ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากิจกรรมและเตรียมการเสวนา และ/หรือการสรุปผลการเสวนาหลังจากเสร็จสิ้น  
การเสวนา (2) การจัดการเสวนาทางวิชาการ (3) การส่ งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และ 
การปรึกษาหารือกับผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ใน 3 มิติ ตามข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย และ (4) การประมวล
สรุปและสังเคราะห์เนื้อหาจากการเสวนา พร้อมน ามาใช้ขยายผลและปรับปรุงกิจกรรม และการด าเนินงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

 

5. การติดตาม วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ 
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดท าแผนความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติในประเทศไทย ดังนี้ 

5.1  โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้แต่งตั้ง

คณะท างานจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า รวมถึง
ผู้แทนส านักงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดประชุมเพ่ือจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน ความหมาย และเนื้อหาของสิทธิตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมถึงการเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนตามหน้าที่ของ
พลเมือง และรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานชัดเจน ซึ่งถือเป็นเครื่ องมือ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

5.2 การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถ 
ในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ (UNGPs)”  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถ 
ในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะเรื่องธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ (UNGPs)”และจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือขับเคลื่อน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนด้วยการน าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ  
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณกรุงเทพมหานคร 
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6. จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้ด าเนินงาน 
ตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2565  
กลยุทธ์ด้านการจัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผลการด าเนินงาน 
ทีส่ าคัญ ดังนี้ 

 

6.1 ผลงานหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน จัดตั้ง 

หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน เพ่ือรวบรวมเอกสาร บริหารจัดการดูแลเอกสาร และเก็บรักษาเอกสาร 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมา และหลักฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับการประเมินว่าสมควรจัดเก็บเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล
รวมทั้งให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุเพ่ือเป็นความรู้ ประวัติศาสตร์ขององค์กร ตลอดจน  
เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการอ้างอิงในอนาคตให้แก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
ได้พัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนา 
หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนของส านักงาน” มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) โครงการศึกษาประวัติการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 
2) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้ด าเนินการจัดท าตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารราชการตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 จนแล้วเสร็จ และมีการประกาศใช้ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ในการประชุมสัมมนา 
เรื่อง “พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556: การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” ณ โรงแรมปรินซ์ 
พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

3) การจัดท าคู่มือการท าลายและการส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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6.2  โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กร
เครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักวิจัยและวิชาการ ได้ด าเนินการ
ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้พัฒนาตัวอย่างโปรแกรม คัดเลือกโปรแกรม 
ที่น ามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล และทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านเทคโนโลยี   
Rss Feed แต่ระหว่างการด าเนินงาน ได้มีประกาศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหม่ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบ 
เป็นส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้รายงานว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ จึงไม่อาจด าเนินการต่อได้  

อนึ่งงานพัฒนาระบบงานและงานข้อมูลยังมีความจ าเป็นโดยเฉพาะเชื่อมโยงงานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานในภาพรวม 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ได้พิจารณาหน้าที่และอ านาจ และทรัพยากรของส านักแล้วเห็นว่า ไม่สอดคล้องและไม่ควรเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ โครงการนี้จึงอยู่ระหว่างการทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้โครงการนี้สามารถด าเนินการ 
โดยมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปรงใส 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการ
ท างานภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร ผ่านกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้มีการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวิเคราะห์อัตราก าลัง การทบทวนเกณฑ์  
การประเมินผลงานที่เข้มข้นโดยก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานและค่าเป้าหมาย  
ให้มีความท้าทายเพ่ิมขึ้น การสร้างค่านิยมขององค์กร และจัดท ารายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการท างานเชิงรุก เน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน 
เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

1. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการด าเนินงาน
ตามภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการ
ฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากรโดยด าเนินการเอง และการด าเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่าย การส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีโครงการ/กิจกรรมย่อย สรุปได้ดังนี้ 

1.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้เห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะ องค์ความรู้ และทักษะในการเขียนหนังสือราชการหนังสือ
โต้ตอบ การจัดท ารายงานการประชุม และการสรุปประเด็น จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการท างานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ กสม.” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6–8 มิถุนายน 2562 
ณ. โรงแรม เคป ราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 29 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียน
หนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ รายงานการประชุม และเทคนิคของการสรุปจับประเด็นจากที่ประชุม  
เพ่ือสามารถเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และจัดท ารายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ชัดเจน 
กระชับและตรงประเด็น ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในการฝึกอบรม แบ่งเป็น 1) ความรู้พ้ืนฐานและหลักในการเขียนหนังสือ
ราชการ ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 2) เทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ รายงานการประชุม และการสรุปประเด็น และ 3) กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ และรายงานการประชุม  
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1.2  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลาง ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา รายละเอียด สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียนต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 170 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหารายละเอียด สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
เป็นไปตามกฎหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 

1.3  โครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”   
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลาง ได้จัดโครงการสัมมนา 
“การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 164 คน ประกอบด้วย บุคลากรของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 156 คน วิทยากร จ านวน 2 คน และ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ จ านวน 7 คน เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมี ความเข้าใจ ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม และ
ตระหนักถึงปัญหาทางจริยธรรม ตลอดจนปลูกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ความมีวินัยของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
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1.4  โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
1.4.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร 

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลาง ได้เล็งเห็น 
ถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยการส่งเสริมค่านิยมองค์กร เพื่อน ามาเป็นแนวทางและหลักการร่วมกัน
ในการปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
ส านักงาน โดยการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร  
ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 1) จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน เป้าหมายองค์กรและค่านิยมองค์กร พร้อมได้จัดท าแผนปฏิบัติการของ  
คณะร่วมท างานฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  2) จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือก าหนดร่างค่านิยมองค์กร พร้อมได้ก าหนดค านิยาม และได้จัดท าแบบส ารวจเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร ในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมจัดล าดับความส าคัญ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  3) ประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจ เพ่ือจัดท าร่างค่านิยมและแผนการเสริมสร้างค่ านิยมของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ระหว่างวันที่  4-5 กันยายน 2562 และ 4) เสนอรายงานผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่  
9 กันยายน 2562 

 ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักบริหารกลาง  
ได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ภารกิจ พันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นต้น  
จนสามารถก าหนดค่านิยมขององค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ “RIGHTS”  
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

 R : Respect การเคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ 
 I :  Impartial การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน ยุติธรรม ปราศจากอคติ

และมีเหตุผล 
 G : Great Professional มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติงาน 

รอบรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสหวิทยาการ 
 H : High Performance เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรม 

การท างานเพ่ือให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประชาชาติ 
 T : Trust เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน  

ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 S : Synergy มีความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้า ใจ ช่วยเหลือสนับสนุนการท างาน 
ซึ่งกันและกัน 
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1.4.2  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
รวมพลังทางความคิด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์และภารกิจ 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีมีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนผลสัมฤทธิ์   
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และความท้าทายของการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ เป็นเสมือนแผนที่ในการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลาง จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนา
องค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  : รวมพลังทางความคิดเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์และ
ภารกิจ โดยผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมถึงบุคลากรของส านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทุกระดับ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นท์  
ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี  รวมจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 190 คน โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น  
2 กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 การลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ บ้านอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ท ากิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์ร่วมกับชุมชน และได้ร่วม  
รับฟังการบรรยาย “การด าเนินงานร่วมกับชุมชนโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”  
โดย ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านส่งแวดล้อมและสุขภาพภาคตะวันออก และคุณอมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี 
นายกสมาคมประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดชลบุรี 

 กิจกรรมที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2565 

 

1.5  โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน กสม. 
1.5.1 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่  รุ่นที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะท างานจัดท าร่างหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และส านักบริหารกลาง ได้พัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความจ าเป็น 

โดยการทบทวนการด าเนินการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม 

เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการพัฒนาทักษะที่ช่วย

สนับสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.2 การพัฒนาบุคลากรในโครงการ/หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรที่จ าเป็นต่อการบริหารและ

ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถรองรับการด าเนินงานตามภารกิจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) การประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย
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เพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยมีการประสานความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและงบประมาณกับสถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และได้มีการด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรของ

ส านั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  ได้แก่  การฝึ กอบรมเชิ งปฏิบั ติการ หลักสู ตร  

“สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุนที่เกี่ยวข้อง” และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและ การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ” 

และ 2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน "ปลุกพลังสร้างความส าเร็จ" เป็นโครงการ เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยวิทยากรภายนอก จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารงานสู่การขับเคลื่อนองค์กร 

ที่ประสบความส าเร็จ และการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน  

1.5.3 การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม  
ในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรระดับบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดส่ง
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 60 โครงการ/หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีความส าคัญจ าเป็น 
โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับวิชาชีพเฉพาะ เช่น การเงิน พัสดุ ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยี  
ระดับสูง ฯลฯ เนื่องจากเป็นความรู้และทักษะเฉพาะด้าน การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก  
จากผู้เชี่ยวชาญย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม และคุ้มค่าด้านการบริหารงบประมาณ 

 
2.  ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญในการน าองค์ความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 
มีการจัดการองค์ความรู้ มีระบบการถ่ายทอด สื่อสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร 
ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท างานประจ า (Routine to Research: R2R) 
ตลอดจนการจัดให้มีคู่มือและระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีการด าเนินโครงการ
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1  โครงการจัดการความรู้ในองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้  

(Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่ เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ 
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง  
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการบริหาร
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จัดการองค์กรให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้ ในองค์กรมาอย่างต่อเนื่ อง  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดี   
(Best Practice) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการความรู้แก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือน าไปจัดการความรู้
ตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป 

 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริการกลาง ได้จ้างมูลนิธิ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการความรู้อ งค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร และการจัดการความรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้งแผนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผลผลิตของโครงการ  
ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ 

2) รายงานสรุปเป้าหมายและความรู้ส าคัญ (Critical knowledge) ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมผลการศึกษาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องการใช้ความรู้ส าคัญและความพร้อม 
ของหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกเป็นหน่วยตั้งต้นใช้องค์ความรู้ขับเคลื่อนการพัฒนางาน โดยจัดท าร่างแผน  
การพัฒนางานของหน่วยงานตั้งต้น โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ จ านวน 10 ชุด 

3) แผนการพัฒนางานของหน่วยตั้งต้น โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ ฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 20 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลแผนการพัฒนาของหน่วยงานตั้งต้นโดยใช้การจัดการความรู้  
เป็นเครื่องมือ จ านวน 3 แผ่น 

 

2.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้มุ่งเน้น 
การพัฒนาบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน (หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561) และการฝึกปฏิบัติ  
เป็นการแบ่งกลุ่มส าหรับภาคปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้ง 
มีความตระหนักและเห็นความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน  

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดวางระบบ  
การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบ  
การควบคุมภายใน 
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3) เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคคลในหน่วยงาน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของแต่ละส านัก/กลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน101 คน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว มีความรู้ 
ความเข้าใจหลักการ และทักษะในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน และ 
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ทุกกระบวนงาน/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้  
แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติได้อย่าง  
เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรลุผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.   ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) 

  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ได้ด าเนินการ 
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
โครงการอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

3.1  การพัฒนาระบบ/กลไก/บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักดิจิทัล
สิทธิมนุษยชน ได้ด าเนิน “โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟแวร์ ส าหรับ
บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน” เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้   

1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม  
ซึ่งสามารถรองรับระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีใหม่ ๆ หลายประเภทที่ผลิตออกสู่ตลาดได้ รวมถึงระบบงาน/
ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตได้ และยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลและการประมวลผลตลอดจนสามารถปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ได้ ท าให้มีความยืดหยุ่น และมีเสถียรภาพ 
รองรับจ านวนผู้ใช้งานได้มากขึ้น  

2) การจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันเวลา ส าหรับภารกิจการสื่อสารองค์กร เพ่ือติดตาม ประมวล และวิเคราะห์ข่าว และเผยแพร่
มาตรการในการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้สามารถด าเนินงานได้ทันต่อ



 

- 110 - 

 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงภารกิจการกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบหรือ
พิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถท า งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) การจัดหาเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน ทั้งในส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและ 
งานบริการอ่ืน ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการยกเลิกเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
(No copy) เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ผ่านระบบ Linkage 
Center 

3.2  การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสม. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยส านักดิจิทัล

สิทธิมนุษยชน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสม.  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ทั้ งนี้การบริหารความเสี่ ยงจึ งเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์อย่างหนึ่ งที่ ส าคัญ 
ในการบริหารงานขององค์กร ซึ่งบุคลากรทั้งหมดควรมีความเข้าใจประเภทความเสี่ยงและสามารถบริหาร  
ความเสี่ยงเหล่านี้ได้ โดยการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
และสามารถใช้เป็นแนวทางหรือมาตรการควบคุม เพ่ือลดความเสียหายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้จัดท า “โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กสม.” จากได้ศึกษาภายในกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization) ซึ่ งการบริหารความเสี่ ยงเป็นกระบวนการ 
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร และควรผนวกรวมกับภารกิจ/กิจกรรมหลักของหน่วยงาน เพ่ือให้
องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดจะส่งผลให้องค์กรบรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ซ่ึงมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO จ านวน 8 ประการ ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
2) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)  
3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
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3.4   ผลการใชจ่้ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวนรวมทั้งสิ้น 
216,390,623 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

3.4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนก 
รายแผนงาน) แผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 
แผนงานบุคลากร จ านวน 144,477,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมา คือ แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 
25,191,833 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 และแผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงานพ้ืนฐาน  
จ านวน 46,721,699 บาท คิดเป็นร้อยละ 68 ดังตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 8 

ตารางท่ี 5  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายแผนงาน  
หน่วย: บาท 

ท่ีมา: ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

แผนภาพที่ 8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนก
รายแผนงาน)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนงาน งบประมาณ 
ผลการใช้จ่าย 

 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 
งบประมาณ ร้อยละ 

1. แผนงานบุคลากร 154,642,988 144,477,090 93 
2. แผนงานพื้นฐาน 68,256,689 46,721,699 68 
3. แผนงานยุทธศาสตร์  28,157,734 25,191,833 89 

รวม 251,057,411 216,390,623 86 

ท่ีมา: ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 



 

- 112 - 

 

3.4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนก 
รายหน่วยงาน) 
 หน่วยงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ  
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 3,436,772 บาท คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมา คือ 
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน จ านวน 875,947 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 และส านัก 
ที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 5,004,865 บาท และส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน จ านวน 9,389,723บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ดังตารางที่ 6 และแผนภาพที่ 9 
ตารางท่ี 6  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายหน่วยงาน  

หน่วย: บาท 

หน่วยงาน งบประมาณ 
ผลการใช้จ่าย 

(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 
งบประมาณ ร้อยละ 

1.  ส านักบริหารกลาง 195,109,149 176,709,877 91 
2.  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3,505,639 3,436,772 98 
3.  ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5,944,354 5,004,865 84 
4.  ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 15,226,550 13,981,475 92 
5.  ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 914,842 875,947 96 
6.  ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1,004,260 853,581 85 
7.  ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1,617,404 1,535,147 95 
8.  ส านักกฎหมาย 2,165,440 1,938,391 90 
9.  ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 11,224,502 9,389,723 84 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 76,560 68,076 89 
11. งบรวมไว้ส่วนกลาง + งบส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 14,268,711 2,596,769 18 

รวม 251,057,411 216,390,623 86 

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

แผนภาพที่ 9  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนก 
รายหน่วยงาน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 
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3.4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์) 
 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 จากเดิมจ านวน 41 โครงการ งบประมาณ 26,660,120 บาท  
มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น จ านวน 45 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 28,157,734 บาท  
มีผลการใช้จ่าย จ านวน 25,191,833 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 ยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการใช้จ่ายสูงสุด
เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 21,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 4,044,298 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 และยุทธศาสตร์ ที่มีร้อยละ 
การใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 5,503,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ดังตารางที่ 7 และ
แผนภาพที่ 10 

ตารางท่ี 7  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายยุทธศาสตร์ 
                                                                                          หน่วย: บาท 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ผลการใช้จ่าย 

(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 2 21,200 21,200 100 

ยุทธศาสตร์ที ่2 10 5,598,374 5,137,261 92 

ยุทธศาสตร์ที ่3 8 4,319,119 4,044,298 94 

ยุทธศาสตร์ที ่4 16 11,555,265 10,485,098 91 

ยุทธศาสตร์ที ่5 9 6,663,775 5,503,976 83 

รวมท้ังสิ้น 45 28,157,734 25,191,833 89 

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

แผนภาพที่ 10 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 
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3.5  ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทีป่รากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตารางที่ 8 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 

แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนษุยชน    
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญั 

ของสิทธิมนุษยชน 

 
ร้อยละ 

 
75 

 
84.17 

2. จ านวนคนท่ีได้รับการส่งเสรมิเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนัก 

ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

คน 20,000 63,395 

ผลผลิตท่ี 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน    

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รับด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
75 

 
85.89 

2. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 83.03 
3. จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะทีม่ีการน าไปปฏิบตัิ 

หรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
ร้อยละ 75 92.30 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัด   
คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจา้หน้าท่ีรัฐและประชาชนในพ้ืนท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เล่ม 
 

2,000 
 

2,000 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
ตัวชี้วัด  
1. จ านวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยดา้นสิทธิมนุษยชน 

 
เรื่อง 

 
2 

 
1 

2. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปแก้ไขปญัหา 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ 50 50 

 
 

ที่มา: กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 
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บทที่ 4 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

4.1   ข้อสังเกต 

4.1.1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปียังขาดการมุ่งเน้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน 
ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดประเด็นปัญหา/ 
พ้ืนที่ส าคัญ ในการด าเนินงาน จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มี
ประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
2) การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 3) การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง 
4) การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานได้เร่งรัด 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งอาจจะ  
มีปริมาณมาก และความหลากหลายมากกว่า 4 ประเด็น ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้
ความส าคัญและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าว อีกทั้ง โครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นส าคัญ บางโครงการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน 

 

4.1.2 การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือค่าเป้าหมายของโครงการ 
 การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการบางส่วน ยังที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือค่าเป้าหมายของ
โครงการ อาทิ โครงการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย และหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนที่มีวัตถุประสงค ์
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการด าเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่ อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน
ในรูปแบบของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
จัดท ารายงานข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิ 
ด้านต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ พบว่า ผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการ 
คือ รายงานสรุปผลการสัมมนาเสนอต่อคณะกรรมการเท่านั้น บางโครงการไม่ได้จัดท ารายงานข้อเสนอแนะ
นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การการเปลี่ยนแปลง 
เชิงนโยบาย/หรือการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
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4.1.3 ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความส าคัญ เช่น โครงการ 

ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดเป็นประเด็นปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญ โครงการภายใต้ 
แผนบูรณาการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการขนาดใหญ่ (งบประมาณสูงกว่า  
1 ล้านบาท) รวมถึงโครงการที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ยังไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพบปัญหา อุปสรรค หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบทางลบ
ระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งหน่วยงานยังไม่มีการจัดท าแผนเพ่ือเตรียมการรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงท าให้มีการเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือขออนุมัติ
ยกเลิก ปรับแผน และคืนเงินงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

4.2   ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการสื่อสารทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ไปยังบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกระดับ  โดยเฉพาะประเด็นปัญหา/พ้ืนที่
ส าคัญในการด าเนินงานประจ าปีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีพลัง 

4.2.2 ควรจัดท า/ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุมัติปรับแผนระหว่างปีงบประมาณ  เพ่ือให้มี 
การปรับแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มเีหตุผลหรือความจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการใช้จ่ายงบประมาณที่มีจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

4.2.3 ควรให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้ วัดระดับองค์กรสู่ระดับส านักและ 
ระดับบุคคล โดยน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมมือ  
กันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะสั้นและระยะยาว  

4.2.4 ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีความส าคัญ โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญ
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนด โครงการภายใต้แผนบูรณาการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการขนาดใหญ่ (งบประมาณสูงกว่า 1 ล้านบาท) รวมถึงโครงการที่มีข้อผูกพันทาง
กฎหมาย เพ่ือเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะมีการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและ
หาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่ พบกับเหตุการณ์ 
ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาลดลงหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหาย  
ที่ไมก่ระทบกับเป้าหมายหลักขององค์กรเพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ส่งเสรมิและตดิตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ไดร้บัการรบัรองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย 

                      และพันธกรณรีะหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะตอ้งปฏบิัตติาม

                     กลยุทธ์ที่ 1.1  : 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ม.ค.-ก.พ. 62 เม.ย.-62 ม.ิย.-ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
1. โครงการจัดท ารายงานการปฏิบัติตาม (ไม่ใชง้บประมาณ) (ไม่ใชง้บประมาณ) ประสานงานฝ่ายเลขานุการ เตรียมองค์ประกอบ เตรียมการด้านสารัตถะและ เข้าร่วมและแสดงทา่ทรีวมทั้ง จดัท าสรุปผลการประชุม

พันธกรณรีะหว่างประเทศด้านสิทธมินุษยชน คณะกรรมการประจ าสนธสัิญญา งบประมาณและ ประเด็นที่จะมีการหยบิยก/หรือ ข้อเสนอแนะที่เปน็ประโยชน์ พร้อมใหข้้อเสนอแนะ

1 ฉบับ เพื่อทราบก าหนดการ ประเด็น logistics ต่าง ๆ ถ้อยแถลงซ่ึงจะใช้ในการ ในฐานะองค์กรอสิระซ่ึงมีหน้าที่ เกี่ยวกับการท าหน้าที่

   - การเข้ารว่มประชุมกับคณะกรรมการ ที่แน่นอน หารือกับคณะกรรมการ ในการติดตาม/ตรวจสอบ ของ กสม. และคณะท างาน

ประจ าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด ประจ าอนุสัญญา การด าเนินงานตามอนุสัญญา ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส านักงาน

การเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติในทุกรปูแบบ "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
(CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรฐัสวิส การรวบรวมและ การรับฟังข้อมูล/ การปรึกษา/รับฟัง การเสนอร่าง การขับเคล่ือนสาระ
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) วเิคราะห์ข้อมูล ความเห็นจาก ความเห็นต่อ รายงานคู่ขนาน ของรายงานคู่ขนาน

เพือ่จดัท ารายงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ร่างรายงานตาม ตามอนุสัญญา CERD ตามอนุสัญญา CERD
วตัถุประสงค์ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจ าสนธสัิญญา คู่ขนานตามอนุสัญญา เพือ่ประกอบ อนุสัญญา CERD ต่อคณะกรรมการ เพือ่ให้เกิดผล
ระหวา่งประเทศด้านสิทธมินุษยชนเพื่อติดตามการปฏบิติัตามพนัธกรณี CERD การยกร่างรายงาน จากคณะกรรมการ สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่เป็นรูปธรรม
ในระดับประเทศ โดยในป ี2562 จะมีการพจิารณารายงาน คู่ขนานตามอนุสัญญา สิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพือ่พิจารณาเห็นชอบ
การปฏบิติัตามพนัธกรณีที่ไทยเปน็ภาคี 1 ฉบบั คือ CERD ซ่ึง กสม. CERD ที่เกี่ยวข้อง
ได้จดัท ารายงานคู่ขนานเพื่อติดตามการด าเนินงานของรัฐบาล

และจะได้จดัส่งใหค้ณะกรรมการประจ าอนุสัญญาดังกล่าว P P P P

มีร่างรายงานคู่ขนาน

ตามอนุสัญญา CERD 

พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการ

สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบตังิานและผลการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที ่30 กันยายน 2562

ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏบิัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการประจ าสนธสัิญญาด้านสิทธมินุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ



2

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค.61 - ม.ค.62  ก.พ. 62
2. โครงการจัดสัมมนาเพ่ือรบัฟังความคิดเห็น 21,200 21,200 เสนอโครงการ ปรับปรุงร่างรายงาน เสนอร่างรายงาน
ต่อรา่งรายงานคู่ขนานเก่ียวกับการปฏิบัติตาม ต่อเลขาธกิาร กสม. คู่ขนาน CERD ที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ เพือ่พิจารณา ตามข้อเสนอแนะ กสม. ด้านบริหาร
ทางเชือ้ชาติในทุกรปูแบบ (CERD) ของ กสม. อนุมัติโครงการ ที่ได้รับจากการสัมมนา เพือ่ให้ความเห็นชอบ

สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 7)

P P P P P

 กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏบิัติตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

                                         - ไมม่โีครงการ -

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

จดัท าแผน

การปฎิบัติงาน

และการเบิกจา่ย

งบประมาณ

จดัการสัมมนา

ตามแผนการ

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งของภาครฐัและภาคเอกชน โดยการขบัเคลื่อนและผลักดนัอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกัน

                     และแก้ปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธมินุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ย.61 - ม.ค. 62  ก.พ.-พ.ค. 62  ม.ิย.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
1. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ 946,400 929,500 พัฒนาร่าง เสนอโครงการ ด าเนินโครงการจา้งที่ปรึกษา ด าเนินโครงการจา้งที่ปรึกษา ด าเนินโครงการจา้งที่ปรึกษา ความยากในการควบคุม

มาตรการ หรอืแนวทางในการส่งเสรมิ ขอบเขตงาน ศึกษาวจิยั ตามขอบเขตงานงานจา้ง ตามขอบเขตงานงานจา้ง ตามขอบเขตงานงานจา้ง กรอบเวลาการจา้ง

และคุ้มครองสิทธมินุษยชนทีเ่ก่ียวกับ งานจา้งที่ปรึกษา ต่อเลขาธกิาร กสม. ที่ปรึกษา ไม่น้อยกวา่ ที่ปรึกษา ไม่น้อยกวา่ ที่ปรึกษา ไม่น้อยกวา่ ทีป่รึกษาโครงการ

การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ เพือ่พิจารณาอนุมัติ ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 โดยวิธีคัดเลือก จากการ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขอบเขตงานจา้ง ศึกษาวิจยัเป็นงานเฉพาะทาง

งบประมาณ 946,400 บาท ที่ปรึกษา (Terms of และการทีม่ีผู้ยื่นขอ้เสนอ

(งบบูรณาการ) Reference : ToR) เพยีงรายเดียว ท าให้ต้อง

สกค. (กลุม่งานวิจัยสิทธิมนุษยชน) "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" มีการคัดเลือกคร้ังที ่2

จา้งที่ปรึกษาโครงการฯ ประสานกรรมการ จดัท าสรุป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

(ส่งมอบงานทัง้หมด 4 งวด) ตามสัญญา (พค.) ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร การด าเนินงาน

จดัการประชุม ผลตรวจรับงาน ตามกรอบเวลาได้

เพือ่เตรียมการ งวดที่ 1 โดยเบิกจา่ย
ตรวจรับผลงาน เงินค่างวดที่ 1 
งวดที่ 1 ร้อยละ 25 แล้ว

P P P P P

หมายเหตุ : เนือ่งจากมีการปรับระดับค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน รองเลขาธิการ กสม. อนุมัติแล้ว ตามหนังสือที ่สม 0002/1028 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ส.ค. 61  ก.ย.61 - ม.ค.62  ม.ค.-เม.ย. 62 พ.ค.-ก.ค. 62  ก.ย. 62
2. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการ 736,500 731,500 พัฒนาร่าง เสนอโครงการ ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ
ส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธขิองแรงงาน (ลงนามในสัญญาจา้ง) ขอบเขตงาน ศึกษาวจิยั จา้งที่ปรึกษา จา้งที่ปรึกษา จา้งที่ปรึกษา
ข้ามชาติในประเทศไทย งานจา้งที่ปรึกษา ต่อเลขาธกิาร กสม. ตามขอบเขตงาน ตามขอบเขตงาน ตามขอบเขตงาน
งบประมาณ 736,500 บาท เพือ่พิจารณา งานจา้งที่ปรึกษา งานจา้งที่ปรึกษา งานจา้งที่ปรึกษา 
(งบบูรณาการ) อนุมัติขอบเขต ไม่น้อยกวา่ ไม่น้อยกวา่ ไม่น้อยกวา่
สกค. (กลุม่งานวิจัยสิทธิมนุษยชน) งานจา้งที่ปรึกษา  ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100

(Terms of
(ส่งมอบงานทัง้หมด 4 งวด) Reference : ToR) 

P P P P P

ชื่อโครงการ "แนวทาง *ส่งงาน 13 ก.พ.62 *ส่งงาน 13 มิ.ย.62 *ส่งงาน 12 ส.ค..62 *ส่งงาน 11 ก.ย.62

ในการส่งเสริมและคุ้มครอง*ตรวจรับ 5 มี.ค.62 *ตรวจรับ 12 ก.ค.62 *ตรวจรับ 2 ก.ย.62 *ตรวจรับ 16 ก.ย.62

สิทธิของแรงงานขา้มชาติ *เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว *มีมติให้ปรับปรุงเพิม่ *เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว *มีมติให้ปรับปรุงเพิม่

ในประเทศไทย : *ส่งงานเพิม่เติม 30 ก.ค.62 *ส่งงานเพิม่เติม 20 ก.ย..62

กรณีแรงงานขา้มชาติ *เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว

ในอตุสาหกรรมสัตว์ปีก *บันทึกสรุปเสนอเลขาธิการ

ท าสัญญาเลขที ่72/2562 *สรุปผลการปฏิบัติงาน

ในระบบ NRMS

*การปฏิบัติงาน

โดยเบือ้งต้นในกรอบ

ของผู้วิจยัเน้นไปด้าน

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก 

ท าให้ประเด็น หรือขอ้บ่งชี้

ในส่วนของสิทธิมนุษยชน

อาจจะไม่มากนักและ

มีลักษณะเป็น 

business-oriented 

apporach มากกว่า 

human rights-based 

approach (HRBA)

*การปรับปรุง

กรอบพิน้ฐาน

ในการเกบ็ขอ้มูล 

การต้ังประเด็นค าถาม 

รวมถงึปรับระเบียบ

วิธีวิทยาของการวิจยั 

(research 

ethodology)

โดยเน้นการน า HRBA 

มาปรับใช ้โดยในส่วนนี้

 กวส. แนะน าให้น า

กรอบ 

human rights due 

diligence (HRDD) 

ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยั

เชงิระบบและเคร่ืองมือ

มาปรับใช้

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค.-พ.ย. 61 ต.ค.-พ.ย. 61  ม.ค.-ม.ีค. 62  ม.ค.-ม.ีค. 62  ม.ค.-ม.ีค. 62
3. โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้า 1,300,000 1,300,000 จดัท าแผนด าเนินงาน จดัท าก าหนดการ จดัท าเอกสาร จดัสัมมนาและ จดัท าขอ้เสนอแนะ

ของสิทธเิด็กเพ่ือใช้สัมมนาวิชาการ และประสานวิทยากร ประกอบการสัมมนา สรุปผลการสัมมนา เสนอหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

เพ่ือเผยแพรแ่ละขับเคลื่อนกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติทีเ่ก่ียวข้องกับสิทธเิด็ก "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
งบประมาณ 1,300,000 บาท (เม.ย.-พ.ค. 62) (ม.ิย. 62) (ม.ิย.-ก.ค. 62) (ม.ิย.-ก.ค. 62) (ส.ค.-ก.ย. 62)
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 6) ปรับแก้กิจกรรม จดัท าแผนด าเนินงาน จดัท า ToR ตรวจรับงานจา้ง จดัท าข้อเสนอแนะ

โครงการ และจดัจา้ง เสนอต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในเวที

P P P

หมายเหตุ : เนือ่งจากมีการเปล่ียนแปลงกจิกรรมโครงการ และจ านวนเงินงบประมาณ เลขาธิการ กสม. อนุมัติแล้ว ตามหนังสือที ่สม 0003/1496 ลงวันที ่20 มิถนุายน 2562

ก าหนดส่งงวดงานตามสัญญา มีก าหนดหลังวันที ่30 กนัยายน 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



6

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ธ.ค.61 - ม.ค.62 ธ.ค.61 - ม.ค.62 ม.ีค.-พ.ค. 62 พ.ค.-ม.ิย. 62 ก.ค.-ส.ค. 62
4. โครงการขับเคลื่อนเพ่ือการคุ้มครอง 14,140 14,140 จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม จดัท ารายงาน จดัท าข้อเสนอแนะ
สิทธมินุษยชน คนไรร้ฐั ไรส้ัญชาติ การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. เชิงปฏิบัติการ สรุปผลการประชุม เชิงนโยบายหรือ
และไรร้ากเหงา้ในประเทศไทย และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผนการ เชิงปฏิบัติการ แนวทางในการ

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เสนอต่อเลขาธกิาร แก้ไขปัญหา
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 7) กสม. และหรือ กสม. ด้านสถานะบุคคล

เสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และ
หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าส่ังใด ๆ 
เพือ่ให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธมินุษยชน

P P P

ก าหนดจดัการประชมุ 3 คร้ัง

ตามบนัทกึที ่สม 0003/1803 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2562

ปจัจุบนัการด าเนนิโครงการดังกล่าว อยูร่ะหว่างจัดท ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางในการแกไ้ขปญัหา

โดยได้ด าเนนิการจัดรับฟังปญัหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือแนวทางแกไ้ขปญัหาแล้ว

เมื่อวันที ่28 มีนาคม 2562 โดยใช้เงินงบประมาณในการด าเนนิการไป จ านวน 14,140 บาท 

แต่เนือ่งจากรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวยงัไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ จึงท าให้

การด าเนนิการจัดใหม้ีกระบวนการขับเคล่ือนโดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เพือ่น าไปสู่การคุ้มครองสิทธิมนษุยชน

ใหแ้กค่นไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้า ในประเทศไทย ไม่อาจด าเนนิการได้ทนัภายในปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ยกเลกิโครงการ และสง่คืนเงินงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค.-ก.พ. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ 343,800 249,352.39 จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ ด าเนินการโครงการ จดัท าข้อเสนอแนะ การจดัท ารายงาน
หรอืแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. การเตรียมการ มาตรการหรือ สรุปผลการศึกษา
อย่างมีล าดับขัน้ตอน และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา สืบค้นข้อมูลจากพืน้ที่ แนวทางในการ เสนอต่อเลขาธกิาร
งบประมาณ 343,800 บาท งบประมาณ อนุมัติโครงการ จากครอบครัว ยติุโทษประหารชีวติ กสม.
สกม. (กลุม่งานเสนอแนะการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย 2) ผู้ต้องหา อยา่งมีล าดับขั้นตอน

โทษประหารชีวติ

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

(ยอดจากคลัง 

249,203.99)

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค.61 - ก.ย.62  ต.ค.61 - ก.ย.62  ต.ค.61 - ก.ย.62  ต.ค.61 - ก.ย.62  ต.ค.61 - ก.ย.62
6. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ (ไม่ใช้งบประมาณ) (ไม่ใช้งบประมาณ) ส ารวจและ มีระบบแฟ้ม/ไฟล์ มีความเห็น เสนอความเห็นฯ มีรายงานการจดัท า
ในการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบียบ มอบหมายหัวข้อ เพือ่การสืบค้น ทางกฎหมาย ต่อ กสม./เลขาธกิารฯ ความเห็นรายเดือน
หรอืค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง และปรับปรุงข้อมูล
กับหลักสิทธมินุษยชน ให้เป็นปัจจบุัน
(ไม่ใช้งบประมาณ)
สกม. (ทุกกลุม่งาน)

P P P P P

การจัดท าความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/รา่งกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
กฎหมาย /ร่างกฎหมาย

1. ความเหน็ต่อพระราชบญัญัติคุ้มครองทรัพยสิ์นตกค้างทีอ่ยูใ่นความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐและเอกชน พ .ศ. ....

2. ความเหน็ต่อร่างพระราชบญัญัติสิทธิชุมชน พ .ศ. ....

3. ร่างพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

4. ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบญัญัติทอ้งถิ่น พ .ศ. ....

5. ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น ฉบบัที ่ .. พ.ศ. ....

6. ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ....

7. ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

8. ร่างพระราชบญัญัติปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสูญหาย

9. ร่างพระราชบญัญัติอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. ....

10. ร่างพระราชบญัญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ....

11. ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบยีนคู่ชีวิต พ.ศ. ....

12. ร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบนัครอบครัว พ .ศ. ....

13. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัโครงการกอ่สร้างเขื่อนเกบ็กกัน้ า ฝาย หรืออ่างเกบ็น้ า

14. ร่างประมวลระเบยีบการราชทณัฑ์ ว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง

15. ร่างแนวทางการจัดท าแผนการเสนอร่างกฎหมายประจ าปงีบประมาณ

16. ความเหน็ต่อร่างแนวทางทีเ่กีย่วข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

 15 มกราคม 2562

 5 พฤศจิกายน 2561

 7 พฤศจิกายน 2561

 19 ธันวาคม 2561

  26 ตุลาคม 2561

  26 ตุลาคม 2561

 5 พฤศจิกายน 2561

เรื่องเสร็จ

 2 ตุลาคม 2561

 15 พฤษภาคม 2562

 18 มิถุนายน 2562

 31 มกราคม 2562

 13 กมุภาพันธ์ 2562

 22 มีนาคม 2562

 17 กนัยายน 2562

 22 มกราคม 2562

 22 มกราคม 2562

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
6. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ 56,500 37,055
ในการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบียบ งบเดิม

หรอืค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง (ไม่ใชง้บประมาณ)

กับหลักสิทธมินุษยชน ขออนุมัติงบเพิม่

งบประมาณ 56,500 บาท 50,000

สกม. (กลุม่งานเสนอแนะการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย 1) ตามบันทึกที ่

สม 0008/383 

ลงวันที ่11 ก.ค. 62

ขออนุมัติงบเพิม่

6,500

ตามบันทึกที ่

สม 0008/408

ลงวันที ่31 ก.ค. 62

รวมทัง้ส้ิน

56,500

 ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
1. ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง สิทธิของคู่ความ 15,000 6,875 เสนอโครงการ วางแผน/เตรียมงาน ประสานเชิญวทิยากร  - ขออนุมัติจดัประชุม  - สรุปผลการประชุม
ในศาลทหารกับศาลพลเรือน ต่อเลขาธกิาร กสม. ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  - จดัประชุม  - จดัท ารายงาน

ให้ความเห็นชอบ เสนอเลขาธกิาร กสม.
พิจารณา

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  พ.ค.-ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
2. ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง เสรีภาพในการ 16,500 9,700  - จดัท าเค้าโครง ศึกษาค้นควา้  - ขออนุมัติโครงการ  - ท าหนังสือ  - สรุปผลการประชุม
ประกอบอาชพีและความเสมอภาคของบคุคล  - เสนอหัวข้อเร่ือง รวบรวมข้อมูล และขอรับการจดัสรร เชิญวทิยากรและ  - จดัท ารายงาน

ต่อเลขาธกิาร กสม. และข้อกฎหมาย งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอเลขาธกิาร กสม.
พิจารณาให้ความ  - ก าหนดประเด็น  - ขออนุมัติจดัประชุม พิจารณา
เห็นชอบ และจดัเตรียมเนื้อหา  - เตรียมงานและ

เพือ่ใช้ในการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - จดัประชุม

P P P P P

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
3. ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การคุ้มครอง 25,000 20,480  - จดัท าเค้าโครง  - ร่างโครงการ  - ขออนุมัติโครงการ  - ท าหนังสือ  - สรุปผลการประชุม
ขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Privacy)  - เสนอหัวข้อเร่ือง  - ศึกษาค้นควา้ และขอรับการจดัสรร เชิญวทิยากรและ  - จดัท ารายงาน

ต่อเลขาธกิาร กสม. รวบรวมข้อมูล งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอเลขาธกิาร กสม.
พิจารณาให้ความ  - วางแผนจดัการ  - จดัเตรียมข้อมูล  - ขออนุมัติจดัประชุม พิจารณา
เห็นชอบ ประชุม เพือ่ใช้ในการประชุม  - เตรียมประเด็น

 - จดัประชุม

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ก.ย.-ต.ค. 61  ต.ค. 61   พ.ย. 61  พ.ย.-ธ.ค. 61  พ.ย.-ธ.ค. 61
7. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ 103,660 103,660 จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัท ารายงาน น าข้อมูลและ กลุ่มเป้าหมาย หากเป็นลักษณะ

หรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครอง การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. จดัการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ ข้อคิดเห็นที่ได้ จากภาคประชาสังคม โครงการสัมมนาทีม่ี

สิทธมินุษยชนของผู้สูงอายุ และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ จากการสัมมนา ในต่างจงัหวัด ผู้สูงอายใุนต่างจงัหวัด

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธกิาร กสม. มาประกอบการจดัท า ไม่สะดวกเดินทาง เป็นกลุ่มเป้าหมาย

สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) และหรือ กสม. ข้อเสนอแนะมาตรการ เขา้ร่วมการสัมมนา อาจพจิารณาเลือกใช้

หรือแนวทางในการ เนือ่งจากเป็นผู้สูงอาย ุ วิธีการลงพืน้ที่

ส่งเสริมและคุ้มครอง จงึท าให้ไม่ได้เบิกจา่ย เพือ่รับฟงัขอ้มูล

สิทธมินุษยชน ค่าใชจ้า่ยส าหรับค่าเชา่ จากผู้สูงอายใุนพืน้ที่

ของผู้สูงอาย ุเพือ่เสนอ ทีพ่กัและค่าเดินทาง จะเป็นวิธีการ

ต่อคณะรัฐมนตรี ทีเ่หมาะสมกว่า 

รวมถึงการแก้ไข เนือ่งจากผู้สุงอายุ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดั

หรือระเบียบใด ๆ ในเร่ืองการเดินทาง

ที่เกี่ยวข้อง

P P P P P

ได้ด าเนินการจดัท าแผน ได้ด าเนินการ ได้ด าเนินการ ได้ด าเนินการจดัท า (พ.ย.-ก.ย. 62)

ปฏิบัติงานและ เสนอโครงการ จดัการประชมุ/ รายงานสรุปผล ได้ด าเนินการส่งให้

การเบิกจา่ยงบประมาณ ต่อเลขาธิการ กสม. จดัการสัมมนา การสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว ส านักมาตรฐานและติดตาม

เพือ่พจิารณาอนุมัติ ตามแผนการปฏิบัติงาน ตามบันทึก ที่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

โครงการ แล้วเสร็จ สม 0008/619 เพือ่ด าเนินการ

ลงวันที ่30 พ.ย. 61 เสนอเร่ืองเขา้ทีป่ระชมุ 

กสม. คุ้มครองต่อไป

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ค. 62  ม.ีค.-เม.ย. 62  เม.ย.-พ.ค. 62  ม.ิย.-ก.ค. 62  ส.ค.-ก.ย. 62
8. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ 300,000 75,835.18 ต้องเสนอร่างรายงาน

หรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครอง ขอ้เสนอแนะต่อ กสม.

นักปกป้องสิทธมินุษยชน ซ่ึงปัจจบุัน กสม. 

ไม่สามารถจดัประชมุ

สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 5) เพือ่ให้ความเห็นชอบ

(โครงการเพิม่เมื่อวันที ่10 ม.ค. 62) ร่างรายงานได้ จงึไม่สามารถ

จดัพมิพร์ายงานเป็นรูปเล่มได้

P P P

(ก.พ. 62) (ม.ีค. 62) (พ.ค. 62)

ด าเนินการจดัท าร่างรายงาน

และขอ้เสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางในการส่งเสริม

และคุ้มครองนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน

ขั้นตอนการด าเนินงาน : 1. จดัประชมุคณะท างานฯ ในวันที ่21 ก.พ. 62 ณ ห้องประชมุ 606 ชั้น 6 ส านักงาน กสม.

2. จดัประชมุแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) กลุ่มเฉพาะ (Focus group) ในวันจนัทร์ที ่25 มี.ค. 62 ณ ห้องประชมุ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

3. จดัประชมุเชงิปฏิบัติการเพือ่รับฟงัและแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

    ในวันศุกร์ที ่31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชมุ 709 ส านักงาน กสม.

4. จดัท าร่างรายงานและขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

5. ได้ปรับแกไ้ขตามทีส่ านักมาตรฐานฯ มีความเห็นมา ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอเสนอ กสม. เพือ่พจิารณาอกีคร้ัง

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

จดัท าโครงการ

เพือ่เสนอขอบรรจุ

ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี และ

ขอจดัสรร

งบประมาณ

ในการด าเนินงาน

จดัการประชุม/

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

แล้วเสร็จตามแผน

ที่ก าหนด

จดัท ารายงานสรุปผล

การด าเนินงาน

และข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือ

แนวทางในการ

ส่งเสริมและคุ้มครอง

นักปกป้อง

สิทธมินุษยชน

จดัพิมพ์รายงาน

เป็นรูปเล่ม

เสนอข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทาง

ในการส่งเสริมและ

คุ้มครองนักปกป้อง

สิทธมินุษยชนไปยงั

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ก.พ. 62  ก.พ. 62  ก.พ. 62  ม.ีค.-เม.ย. 62  พ.ค. 62
9. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบ 265,924 265,924
งานตรวจสอบและจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน

สคส. (ฝ่ายชว่ยอ านวยการ)

(โครงการเพิม่เมื่อวันที ่5 ก.พ. 62)

P P P P P

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

จดัท าแผน

การปฏิบัติงาน

และการเบิกจา่ย

งบประมาณ

เสนอโครงการต่อ

เลขาธกิาร กสม. 

เพือ่พิจารณา

อนุมัติโครงการ

จดัการสัมมนา

ตามแผนการ

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

จดัท าสรุปผล

การด าเนินงาน

เสนอผล

การด าเนินงาน

ต่อเลขาธกิาร กสม.

และหรือ กสม.

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
10. โครงการสัมมนาวิชาการ 1,000,000 898,992.60 จดัท าแผน เสนอโครงการ เสนอโครงการ ประชุมคณะท างาน การจดัท ารายงาน
เรื่อง "การลงโทษทางอาญา (ยอดจากคลัง) การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. ต่อเลขาธกิาร กสม. หนังสือเชิญหน่วยงาน สรุปผลการสัมมนา
กับหลักสิทธมินุษยชน ครั้งที ่2" และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา เพือ่พิจารณา จดัเตรียมความพร้อม เสนอต่อเลขาธกิาร
งบประมาณ 1,000,000 บาท งบประมาณ อนุมัติค่าใช้จา่ย อนุมัติขอบเขต ในการจดังานสัมมนา กสม.
สกม.(ทุกกลุม่งาน) ในการสัมมนา งานจา้ง
(โครงการเพิม่เมื่อวันที ่11 ก.ค. 62)

P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ
อยู่ระหว่างขั้นตอน

การตรวจรับงาน

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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กลยุทธ์ที่ 2.2  : ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏบิัติงานประจ าปี

โครงการตามยุทธศาสตร ์:
    คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่ส าคัญ ในการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธภิาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
    วา่ด้วยธรุกิจกับสิทธมินุษยชน

2. การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธมินุษยชน

3. การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธคิวามเป็นพลเมือง

4. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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                     กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธรุกิจในการเคารพสิทธมินุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62
1. โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา 531,450 531,450 จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัท ารายงาน จดัท าข้อเสนอแนะ
ทีม่ีประสิทธภิาพ (Access to Remedy) การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. จดัการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ มาตรการหรือแนวทาง
ตามหลักการชีแ้นะของสหประชาชาติ และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ ในการส่งเสริมและ
ว่าด้วยธรุกิจกับสิทธมินุษยชน งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธกิาร กสม. คุ้มครองสิทธมินุษยชน

และหรือ กสม. เสนอต่อรัฐสภา
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 1) คณะรัฐมนตรี และ

หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือ
ค าส่ังใด ๆ เพือ่ให้
สอดคล้องกับ
หลักสิทธมินุษยชน

P P P P

(ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : มุ่งการท างานรว่มกับเครอืขา่ยภายในประเทศและพันธมติรในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการสรา้งพลัง (Synergy) ในการท างานรว่มกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1  : พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

นักปกป้องสิทธมินุษยชน และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
1. โครงการส่งเสรมิสิทธขิองกลุ่มชาติพันธุ์ 922,275.39 910,562.69
และคนไทยพลัดถ่ิน
งบประมาณ 930,320 บาท
สสค. (กลุม่งานพัฒนาความรว่มมอืเครอืขา่ย)

 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ค. 62
   1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล 329,775.39 329,775.39 จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัท ารายงาน จดัท าข้อเสนอแนะ
ระหว่างวันที ่1-2 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. จดัการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ ผลักดันการด าเนินงาน
บ้านน้ าเค็ม ชมุชนบ้านน้ าเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พงังา และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ ในระดับนโยบายต่อ

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธกิาร กสม. เลขาธกิาร กสม.
และหรือ กสม. และหรือ กสม.

P P P P P

(ก.พ. 62) (ม.ีค. 62)

จดัท ารายงานสรุปผล

เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ตามบันทึก ที ่สม 0004/290

ลงวันที ่29 มี.ค. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62
   1.2 กิจกรรมรว่มกับนักศึกษา 171,930.00 171,930.00 จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัท ารายงาน จดัท าข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยรงัสิต กรมการปกครอง การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. จดัการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ ผลักดันการด าเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย ส านักประสาน และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ ในระดับนโยบายต่อ
การพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธชิุมชนไท งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธกิาร กสม. เลขาธกิาร กสม.

และหรือ กสม. และหรือ กสม.

 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ก.ย. 62
ครั้งที ่1 P P P P P

ระหว่างวันที ่26 กมุภาพนัธ์ - 2 มีนาคม 2562 (ก.พ.-ม.ีค. 62) (เม.ย. 62) (พ.ค. 62)

ณ วัดตโปธาราม อ.เมือง จ.ระนอง จดัท ารายงานสรุปผล

เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ตามบันทึก ที ่สม 0004/290

ลงวันที ่29 มี.ค. 62

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ม.ิย. 62  ม.ิย. 62
ครั้งที ่2 ประชุมเพือ่ทบทวน เสนอกิจกรรม จดัการสัมมนา จดัท ารายงาน จดัท ารายงาน

ระหว่างวันที ่2 - 8 มิถนุายน 2562 การจดักิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติ สรุปผลการประชุม/ สรุปผลการประชุม/
อ.เมือง จ.ระนอง และการประชุม ต่อเลขาธกิาร กสม. งานแล้วเสร็จ การสัมมนา เสนอต่อ การสัมมนา เสนอต่อ

ระดับนโยบาย เพือ่พิจารณาอนุมัติ เลขาธกิาร กสม. เลขาธกิาร กสม.

แต่มีการแก้ไข

บางรายการ

P P P P P

จดัท ารายงานสรุปผล

เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ตามบันทึก ที ่สม 0004/639

ลงวันที ่2 ก.ค. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ย. 61  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ก.ย. 62
   1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพ้ืนเมือง 420,570.00 408,857.30 จดัท าแผนการปฏิบัติงาน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัท ารายงาน จดัท าข้อเสนอแนะ
    ระหว่างวันที ่8 -10 สิงหาคม 2562  (จ านวน 3 วัน) และการเบิกจา่ย เลขาธิการ กสม. จดัการสัมมนา สรุปผลการประชุม/ ผลักดันการด าเนินงาน
    ณ จงัหวัดเชยีงใหม/่เชยีงราย งบประมาณ เพือ่พจิารณาอนุมัติ ตามแผนการ การสัมมนา เสนอต่อ ในระดับนโยบายต่อ

โครงการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เลขาธกิาร กสม. เลขาธกิาร กสม.
และหรือ กสม. และหรือ กสม.

"ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
(ก.ค. 62) (ก.ค. 62)

ขอเพิม่กิจกรรมและ ประชุมเพือ่จดัเตรียม
จดัสรรงบประมาณ กิจกรรม

P P P P P

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
2. โครงการประสานความรว่มมือ - -
ระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนความรว่มมือ
กับสถาบันการศึกษา

สสค. (กลุม่งานพัฒนาความรว่มมอืเครอืขา่ย)

 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62
   2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัการประชุม/ จดัท ารายงานสรุปผล
เพ่ือผลักดัน เรื่องสิทธมินุษยชน การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. จดัการสัมมนา จดัการสัมมนา การประชุม/สัมมนา
ในสถาบันอุดมศึกษา และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผนการ ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธกิาร

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. และหรือ กสม.
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50

P P

(ม.ีค. 62) (พ.ค. 62) (พ.ค. 62) (ม.ิย. 62)

 ต.ค. 61  ม.ีค. 62  ม.ิย. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62
   2.2 การประชุมนโยบายเพ่ือพิจารณา จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัการประชุม/ จดัท ารายงานสรุปผล
รา่งความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. จดัการสัมมนา จดัการสัมมนา การประชุม/สัมมนา

และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผนการ ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธกิาร
งบประมาณ อนุมัติโครงการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. และหรือ กสม.

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50

P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ผลด าเนินการ

ขออนุมตัยิกเลิกโครงการ
ตามบนัทกึ ที ่สม 0004/599 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2562 

เนือ่งจากส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ ยติุการด าเนนิการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ย. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62
3. โครงการประกาศผลรางวัล 23,950 23,950 ประสานงานกับ จดัท าแผนปฏิบัติการ เสนอโครงการ จดักิจกรรม จดัท ารายงานสรุปผล
"อรรธนารศีวร" ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานร่วมจดั และการเบิกจา่ย ต่อเลขาธกิาร ตามแผนปฏิบัติงาน การจดักิจกรรม

งบประมาณ เพือ่พิจารณาอนุมัติ แล้วเสร็จ เสนอต่อเลขาธกิาร
สสค. (กลุม่งานพัฒนาความรว่มมอืเครอืขา่ย) กสม.

ประกาศผลรางวลั "อรรธนารีศวร" เมื่อวนัพุธที ่12 ธนัวาคม 2561 P P P P P

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ีค. 62)

4. โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY 3,150 3,150
OPEN MIND RUN THAILAND 2019"

สสค. (กลุม่งานสือ่สารองค์กร)

(โครงการเพิม่เมื่อวันที ่7 ม.ค. 62)

กจิกรรมวิ่งการกศุล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN 

THAILAND 2019" ก าหนดจดัในวันเสาร์ที ่19 ม.ค. 62 P P P P P

ณ สวนนวมินทร์ภิรมย ์เขตบึงกุ่ม กทม. จดัท ารายงานสรุปผล

เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ตามบันทึก ที ่สม 0004/136

ลงวันที ่20 ก.พ. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

เป็นโครงการทีไ่ม่ได้อยู่ใน

แผนงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของกลุ่มงานส่ือสารองค์กร

ผลด าเนินการ

กสม. เห็นชอบ

ให้ส านักงาน กสม. 

เป็นเจา้ภาพร่วม

สนับสนุนกิจกรรม

เสนอขออนุมัติ

โครงการ

ด าเนินการ

การจดัจา้ง

ผลิตโล่รางวลั

ด าเนินโครงการ 

ตามแผนการ

ด าเนินงานที่ก าหนด

จดัท ารายงานสรุปผล

โครงการและเสนอ

ต่อเลขาธกิาร กสม.

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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กลยุทธ์ที่ 3.2  : ส่งเสริมให้สถาบันวชิาการในท้องถิน่เป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธมินุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชนในพื้นที่
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)

1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม 1,975,500.00 1,749,133.79

ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธมินุษยชนในพ้ืนที่
งบประมาณ 1,975,500 บาท
สสค. (กลุม่งานพัฒนาความรว่มมอืเครอืขา่ย)

(กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานดา้นสิทธิมนุษยชนในภมูิภาค)

    1.1 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เสนอค าส่ังแต่งต้ัง จดัท าแผน จดัเตรียมการประชุม จดัการประชุม/ จดัท ารายงานสรุปผล
ศูนยศึ์กษาและประสานงาน ด้านสิทธมินุษยชน คณะกรรมการ การปฏิบัติงาน จดัการสัมมนา การจดักิจกรรม

อ านวยการ และการเบิกจา่ย ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธกิาร
(เนือ่งจากมีการปรับเปล่ียน งบประมาณ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. 
องค์ประกอบของกรรมการ

อ านวยการศูนย)์

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ีค. 62
        ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ก.พ. 62  ม.ีค. 62
        ภาคตะวนัออก P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ค. 62
        ภาคเหนือ P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62) (ก.ย. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62
        ภาคใต้ P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62
        ภาคตะวนัตก P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ.-ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
    1.2 การขับเคล่ือนกิจกรรมภายใต้ศูนยศึ์กษา จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัการประชุม/ จดัท ารายงานสรุปผล
และประสานงานด้านสิทธมินุษยชน การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. จดัการสัมมนา จดัการสัมมนา การประชุม

และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผน ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธกิาร
งบประมาณ อนุมัติโครงการ การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50

        ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62

            กิจกรรมคร้ังที่ 1 P P P P P

(ม.ีค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-ม.ิย. 62) (ม.ิย.-ก.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
            กิจกรรมคร้ังที่ 2 P P P P

(ม.ีค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-ม.ิย. 62) (ม.ิย.-ก.ย. 62) (ก.ย. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
        ภาคตะวนัออก P P P P P

(ม.ีค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-ม.ิย. 62) (ม.ิย.-ก.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
        ภาคใต้ P P P P P

(ม.ีค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-ม.ิย. 62) (ม.ิย.-ก.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

 ต.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
        ภาคตะวนัตก P P P P P

(ม.ีค.-เม.ย. 62) (พ.ค.-ม.ิย. 62) (ม.ิย.-ก.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



24

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  ม.ีค.-เม.ย. 62  พ.ค.-ม.ิย. 62  ม.ิย.-ก.ค. 62  ก.ค.-ส.ค. 62
    1.3 กิจกรรมการสัมมนาเพือ่ขับเคล่ือน จดัท าแผน เสนอโครงการต่อ จดัการประชุม/ จดัการประชุม/ จดัท ารายงานสรุปผล
ความร่วมมือระหวา่งศูนยศึ์กษาและประสานงาน การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม. จดัการสัมมนา จดัการสัมมนา การประชุม
ด้านสิทธมินุษยชน และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ตามแผน ตามแผนการ เสนอต่อเลขาธกิาร

งบประมาณ อนุมัติโครงการ การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กสม. 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50

P P P P P
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กลยุทธ์ที่ 3.3  : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหวา่งประเทศในการแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ค. 62  ก.พ. 62 ก.พ.-ม.ีค. 62  ม.ีค. 62  เม.ย.-พ.ค. 62
1. โครงการในกรอบความรว่มมือ 687,089 686,088.60 ประสานงานผู้จดั เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จดัท าสรุปผลประชุม
สถาบันความรว่มมือสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพือ่ทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพือ่แสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ทัว่โลก (Global Alliance of National ที่แน่นอน ประเด็น Logistics และเอกสาร ถึงการมีส่วนร่วม ที่เป็นประโยชน์
Human Rights Institutions : GANHRI) ต่าง ๆ ประกอบการประชุม ในที่ประชุม

สรป. (กลุม่งานความรว่มมอืสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)

วตัถุประสงค์

การประชมุประจ าปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทัว่โลก

(GANHRI) เป็นการประชมุใหญ่ จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปี P P P P P

ในฐานะที ่กสม. ของไทยเป็นสมาชกิ GANHRI การประชมุ ประสานขอ้มูลและได้รับ 1. ด าเนินการเสนอ หารือขอ้มูลด้านสารัตถะ เขา้ร่วมการประชมุใหญ่ (เม.ย.-ม.ิย. 62)

ดังกล่าวเป็นไปตามยทุธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือขา่ยกบั การยนืยนัจากเจา้หน้าที่ ประธาน กสม. เพือ่อนุมัติ ร่วมกบัคณะผู้แทนและ และการประชมุ จดัท าสรุปผลประชมุ

สถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลและติดตาม GANHRI ว่าการประชมุ องค์ประกอบคณะผู้แทน จดัท าแฟม้เอกสาร เชงิปฏิบัติการ รวมทัง้ พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ

พฒันาการใหม่ ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินการ มีก าหนดในวันที ่ 2. เสนอ กสม. เพือ่ขอ ประกอบการเดินทาง การประชมุร่วมกบัสมาชกิ

ในประเทศต่อไป 4 - 6 มี.ค. 62 อนุมัติการเดินทางและ กรอบความร่วมมือของ

โดยมีกจิกรรมเพิม่เติม ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง สถาบันสิทธิฯ ระดับภูมิภาค

ในวันที ่7 มี.ค. 62 ไปราชการ (APF) และระดับอนุภูมิภาค

ณ อาคารส านักงาน 3. เตรียมการด้าน (SEANF)

สหประชาชาติ กรุงเจนีวา โลจสิติกส์ ได้แก ่ทีพ่กั

สมาพนัธรัฐสวิส บัตรโดยสารเคร่ืองบิน

โทรศัพท์เคล่ือนทีแ่ละ

การอ านวยความสะดวก

ระหว่างการประชมุ
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
2. โครงการในกรอบความรว่มมือ 417,749 399,406.55
สถาบันความรว่มมือสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
สรป. (กลุม่งานความรว่มมอืสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)

 ก.ค. 62  ก.ค.-ส.ค. 62  ส.ค.-ก.ย. 62  ส.ค.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
  2.1 การประชุมของสถาบัน 281,767.55 ประสานงานผู้จดั เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จดัท าสรุปผลประชุม
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ เพือ่ทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพือ่แสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เอเชีย-แปซิฟิก (APF) คร้ังที่ 23 Annual Meeting ที่แน่นอน ประเด็น Logistics และเอกสาร ถึงการมีส่วนร่วม ที่เป็นประโยชน์
ในช่วงเดือนสิงหาคม/กันยายน 2562 ต่าง ๆ ประกอบการประชุม ในที่ประชุม
ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 คร้ัง

วตัถุประสงค์ การประชมุผู้บริหารส านักงานของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers)

ของประเทศสมาชกิ APF จ านวน 24 ประเทศ เพือ่เสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือขา่ยผู้บริหารของสถาบันฯ 

ซ่ึงจะเน้นประเด็นในการบริหารส านักงาน อาทิ บุคลากร

งบประมาณ การวางแผนยทุธศาสตร์ การแลกเปล่ียนความรู้ P P P P P

และการปฏิบัติทีดี่ระหว่างกนั APF ประกาศแจง้ผ่าน วางแผนเตรียมการ หารือประเด็นด้านสารัตถะ เขา้ร่วมการประชมุ จดัท าสรุปผลการประชมุ

ระบบว่าจะจดัการประชมุ
ด้านสารัตถะและ กบัประธาน กสม. Annual Meeting พร้อมน าเสนอต่อ

ระหว่างวันที ่3-5 ก.ย. 62 การด าเนินการต่าง ๆ และจดัเตรียมเอกสาร ณ กรุงโซล ประธาน กสม.

ณ กรุงโซล ทีเ่กี่ยวขอ้ง ประกอบการน าเสนอ

สาธารณรัฐเกาหลี ของ กสม.
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  เม.ย.-พ.ค. 62  พ.ค.-ม.ิย. 62  ม.ิย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
   2.2 การประชุม SEO ของ APF 117,639.00 ประสานงานผู้จดั เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จดัท าสรุปผลประชุม
ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เพื่อทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพือ่แสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ที่แน่นอน ประเด็น Logistics และเอกสาร ถึงการมีส่วนร่วม ที่เป็นประโยชน์
วตัถุประสงค์ การประชมุผู้บริหารส านักงานของสถาบัน ต่าง ๆ ประกอบการประชุม ในที่ประชุม
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers)

ของประเทศสมาชกิ APF จ านวน 24 ประเทศ เพือ่เสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือขา่ยผู้บริหารของสถาบันฯ 

ซ่ึงจะเน้นประเด็นในการบริหารส านักงาน อาทิ บุคลากร

งบประมาณ การวางแผนยทุธศาสตร์ การแลกเปล่ียน

ความรู้และการปฏิบัติทีดี่ระหว่างกนั

หมายเหตุ เนือ่งจากผู้จดัการประชมุ เพิง่จะได้แจง้สถานที่ P P P P P

จดัการประชมุ จากเดิมนครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย (พ.ย. 61) (พ.ย.-ธ.ค. 61) (ธ.ค. 61) (ม.ค. 62) (ม.ค.-ก.พ. 62)

เป็นกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และแจง้ก าหนดการประชมุทีแ่น่นอน APF แจง้ก าหนด เตรียมองค์ประกอบ 1. เสนอประเด็นอภิปราย เขา้ร่วมการประชมุ SEO จดัท าสรุปผลการประชมุ

เมื่อเดือน พฤศจกิายน 2561 การประชมุระหว่าง การเดินทาง ประกอบด้วย ในการประชมุให้เลขาธิการ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ

วันที ่28 - 30 ม.ค. 62 เลขาธิการ กสม. และ กสม. พจิารณา

ณ กรุงโฮดา รัฐกาตาร์ เจา้หน้าที ่สคส. 1 คน 2. เสนอขออนุมัติ

การเดินทางพร้อมค่าใชจ้า่ย

3. ด าเนินการด้านโลจสิติกส์

ได้แก ่การลงทะเบียน

ออนไลน์ การจองต๋ัว

เคร่ืองบิน ทีพ่กั 

และประสานการขอรับ

การตรวจลงตรา
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
3. โครงการในกรอบความรว่มมือ 289,406.53 272,006.53    
สถาบันความรว่มมือสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
สรป. (กลุม่งานความรว่มมอืสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

 เม.ย. 62 พ.ค.-ม.ิย. 62  ก.ค.-ส.ค. 62  ก.ย. 62  ก.ย. 62
   3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจ าปี 16399.47 ประสานงานผู้จดั ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการด้านสารัตถะ    คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จดัท าสรุปผลการประชุม

ในกรอบความร่วมมือระหวา่ง การประชุมเพื่อทราบ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม และเอกสารประกอบการประชุม และแสดงบทบาทและมีส่วนร่วม พร้อมกับน ามติหรือผล

สถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ก าหนดการที่แน่นอน การประชุม/งบประมาณและ ในที่ประชุม การประชุม น าเรียนประธาน กสม. 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEANF) การจดัการที่เกี่ยวกับ หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง

คร้ังที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธปิไตย การเดินทางของคณะผู้แทน

ติมอร์ - เลสเต (กันยายน 2562) "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
ประสานงาน วเิคราะห์ผล ร่างประเด็นท่าที จดัประชุมหารือ ได้เอกสารสารัตถะ

วตัถุประสงค์ กสม. เปน็สมาชิกของ SEANF ซ่ึงเปน็กรอบความร่วมมือ ผู้จดัการประชุม การประชุมระดับ ของ กสม. ในการ ร่วมกับหน่วยงาน ประกอบการเข้าร่วม
ระหวา่งสถาบนัสิทธมินุษยชนแหง่ชาติในภมูิภาคเอเชีย เพือ่ทราบวาระ เจา้หน้าที่ (TWG) เข้าร่วมการประชุม ที่เกี่ยวข้อง ประชุมของ กสม.
ตะวนัออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ และสาระ ของ SEANF ของส านักงาน
ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยทุธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริม การประชุม ในปี 2562 เพือ่ปรับท่าทีและ/
และคุ้มครองสิทธมินุษยชนในภมูิภาค รวมทั้งการปฏบิติั หรือ แผนงาน
ตามแผนยทุธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 ของความร่วมมือ

** ขอปรับค่าเป้าหมายโครงการ ตามบันทึกที ่สม 0007/405 P P P P P

ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2562 เนือ่งจากก าหนดการใหม่ (ก.ค.-ส.ค. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62) ได้วเิคราะหผ์ลการประชุม จดัการประชุมหารือร่วม จดัท าร่างทา่ทแีละสารัตถะ

จะเกดิขึ้นในระหว่างวันที ่23 - 24 ตุลาคม 2562 ได้รับแจง้ก าหนดการ ได้วเิคราะหผ์ลการประชุม และได้รับท าร่างประเด็นทา่ทขีอง กับส านักที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าเสนอในที่ประชุม

ซ่ึงเป็นชว่งของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประชุมที่แน่นอนแล้ว และได้รับท าร่างประเด็นทา่ทขีอง กสม. ในการเข้าร่วมการประชุม เมือ่วนัที่ 13 และ 18 ก.ย. 62 หรือใหป้ระธาน กสม.

โดยการประชุมจะจดัขึน้ กสม. ในการเข้าร่วมการประชุม เรียบร้อยแล้ว ตามบนัทกึ ที่ หรือเลขาธกิาร กสม.

ระหวา่งวนัที่ 22 -24  ต.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว ตามบนัทกึ ที่ สม 0007/561 ลงวนัที่ 30 ก.ย. 62 เพื่อพจิารณาแล้ว

สม 0007/561 ลงวันที่ 30 ก.ย. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
   3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจา้หน้าที่ ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จดัท าสรุปผล
(Technical Working Group - TWG) ผู้จดัการประชุม องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ของกรอบความร่วมมือระหวา่ง เพือ่ทราบ ผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ
สถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ก าหนดการ การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที่แน่นอน งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
ณ สาธารณรัฐประชาธปิไตยติมอร์ - เลสเต การจดัการ กสม. หรือ กสม. 
(ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และ ที่เกี่ยวกบัการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง
เดือน ม.ิย. หรือ ก.ค. 62) จ านวน 2 คร้ัง ของคณะผู้แทน

วตัถุประสงค์ กสม. เปน็สมาชิกของ SEANF ซ่ึงเปน็กรอบความร่วมมือ

ระหวา่งสถาบนัสิทธมินุษยชนแหง่ชาติในภมูิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ

ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยทุธศาสตร์ของ SEANF 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนในภมูิภาค รวมทั้งการปฏบิติั

ตามแผนยทุธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564

 ม.ค. 62  ม.ค. 62  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62
   คร้ังที่ 1 94,960 P P P P P

วันที ่24-25 เมษายน 2562 กรป.2 ประสาน กรป.2 ขออนุมัติ มีการประชมุเตรียมการ คณะผู้แทนเขา้ร่วม จดัท ารายงานสรุปผล

ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต กบัผู้จดัการประชมุโดยทาง งบประมาณและ ด้านสารัตถะและจดัท า การประชมุและแสดง การประชมุพร้อมกบั

จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบคณะผู้แทน เอกสารสารัตถะ บทบาทและมีส่วนร่วม น ามติหรือผลการประชมุ

ทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ ประกอบการประชมุ ในทีป่ระชมุ น าเรียนประธาน กสม.

ประกอบด้วย หรือ กสม. ทีเ่กี่ยวขอ้ง

(1) นางสาววัลลภา 

ศารทประภา และ (2)

นางสาวอณิชภัทร

สิทธิด ารงค์

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ม.ิย. 62
   คร้ังที่ 2 121,225 ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จดัท าสรุปผล

วันที ่23 -25 กรกฎาคม 2562 ผู้จดัการประชุม องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เพือ่ทราบก าหนดการ ผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ

ที่แน่นอน การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
การจดัการ กสม. หรือ กสม. 
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะผู้แทน

P P P P P

(พ.ค. 62) (ม.ิย. 62) (ก.ค. 62) (ก.ค. 62) (ส.ค. 62)

กรป.2 ประสาน กรป.2 ขออนุมัติ มีการประชมุเตรียมการ คณะผู้แทนเขา้ร่วม จดัท ารายงานสรุปผล

กบัผู้จดัการประชมุ งบประมาณและ ด้านสารัตถะและจดัท า การประชมุระหว่าง การประชมุ เพือ่น า

โดยทางจดหมาย องค์ประกอบคณะผู้แทน เอกสารสารัตถะ วันที ่21 -26 ก.ค. 62 กราบเรียนประธาน กสม. 

อเิล็กทรอนิกส์ ทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ ประกอบการประชมุ (รวมระยะเวลาเดินทาง) และเรียนเลขาธิการ กสม.

ประกอบด้วย เพือ่ทราบแล้ว

(1) นางสาววัลลภา 

ศารทประภา และ (2)

นายพรชยั น้อยบ้านโง้ง

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62
   3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จดัท าสรุปผล
โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการในกรอบ ผู้จดัการประชุม องค์ประกอบ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ความร่วมมือระหวา่งสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพือ่ทราบก าหนดการ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEANF) ที่แน่นอน การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
(ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 การจดัการ กสม. หรือ กสม. 
จ านวน 1 คร้ัง คร้ังละ 168,800 บาท ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง

ของคณะผู้แทน
วตัถุประสงค์ เปน็การประชุมที่จดัโดยสมาชิก SEANF

ตามประเด็นส าคัญ (priority issue) ของ SEANF  เพื่อแลกเปล่ียน

ข้อมูลและแนวทางการปฏบิติัที่ดีระหวา่งกัน

 เม.ย. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ม.ิย. 62
ได้รับแจง้การจดัประชมุ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ P P P P P

รายการที่ 1 32,500 (ก.ค. 62) (ส.ค. 62) (ส.ค. 62) (ส.ค. 62) (ก.ย. 62)

การสัมมนาเชงิปฏิบัติการร่วมกบั RWI ในหัวขอ้ กรป.2 ประสานกบั กรป.2 ขออนุมัติ กรป.2 ร่วมกบัคณะผู้แทน คณะผู้แทนเดินทาง จดัท ารายงานสรุปผล

"การน าเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนืไปสู่ระดับท้องถิ่น" ผู้จดัการประชมุโดยทาง งบประมาณและ มีการเตรียมการ เขา้ร่วมการประชมุ การประชมุ เสนอต่อ

(SEANF and RWI Workshop on Localizing SDGs) จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบคณะผู้แทน ด้านสารัตถะและเอกสาร ในวันที ่28 -31 ส.ค. 62 เลขาธิการ กสม. ตามบันทึก

ระหว่างวันที ่29 - 30 ส.ค. 62 ณ กรุงจาการ์ตา ทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ ประกอบการประชมุ (รวมระยะเวลาเดินทาง) ที ่สม 0007/1018

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย ประกอบด้วย ลงวันที ่26 ส.ค. 62

(1) นายภาณุพนัธ์ สมสกลุ

(2) นางสาวศิริวรรณ

ขนุนทอง และ (3) นางสาว

อวัสดา เอี่ยมแม้นศรี

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



32

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62

 เม.ย. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ม.ิย. 62
รายการที่ 2 39,721.22 P P P P P

การประชมุหารือในระดับภูมิภาคว่าด้วยการภาคยานุวัติ (ม.ิย. 62) (ม.ิย. 62) (ม.ิย. 62) (ก.ค. 62) (ส.ค. 62)

เขา้เป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ มีการขออนุมัติ มีการเตรียมการ คณะผู้แทนเขา้ประชมุ จดัท ารายงานสรุปผล

การลงโทษทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายศัีกด์ิศรี (UNCAT) องค์ประกอบคณะผู้แทน ด้านสารัตถะและเอกสาร และได้แสดงบทบาท การประชมุ เสนอต่อ

(Regional Dialogue on Malaysia's Accession to the และงบประมาณ ประกอบการประชมุ ในทีป่ระชมุ เลขาธิการ กสม. ตามบันทึก

United Nations Convention Against Torture and การประชมุเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว ที ่สม 0007/1018

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or ลงวันที ่26 ส.ค. 62

Punishment (UNCAT) ระหว่างวันที ่8 ก.ค. 62

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
4. โครงการในกรอบความรว่มมือ - -

ทางด้านสิทธมินุษยชนระหว่าง
คณะกรรมาธกิารของรฐับาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธมินุษยชน(AICHR) 
กับสถาบันสิทธมินุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สรป. (กลุม่งานความรว่มมอืสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)

วัตถปุระสงค์  เป็นการเขา้ร่วมการประชมุความร่วมมือ

ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนกบัสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

   4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธมินุษยชน ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จดัท าสรุปผล เนือ่งจากขณะนี ้AICHR

ที่จดัโดยคณะกรรมาธกิารระหวา่งรัฐบาลอาเซียน ผู้จดัการประชุม องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ ยงัไม่มีก าหนด
วา่ด้วยสิทธมินุษยชน (AICHR) และสถาบัน เพือ่ทราบ ผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ จัดการประชุมดังกล่าว
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ก าหนดการ การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม ประกอบกบักรอบ
ตะวนัออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่แน่นอน งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน ความร่วมมือกบั AICHR
ประเทศมาเลเซียและกรุงจาการ์ตา การจดัการที่เกี่ยวกับ กสม. หรือ กสม. ไม่ใช่กรอบความร่วมมือ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจ านวน 2 คร้ัง การเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง หลักของ กสม.
(ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และเดือน ม.ิย. หรือ ก.ค. 62) ของคณะผู้แทน

 ม.ค. 62  ม.ค. 62  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62
   คร้ังที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)

   คร้ังที่ 2 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)

ผลด าเนินการ

ยกเลกิโครงการ
ได้ด าเนินการขอยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที ่สม 0007/364

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ลงวันที ่28 มิถนุายน 2562 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค.61 - ม.ค.62

    4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับ ไม่ใช่งบประมาณ ไม่ใช่งบประมาณ ประสานงาน ขออนุมัติ เตรียมการด้าน    คณะผู้แทนเข้าร่วม จดัท าสรุปผล
การสัมมนาของ AICHR วา่ด้วยการเข้าถึง ผู้จดัการประชุม องค์ประกอบคณะ สารัตถะและเอกสาร การประชุมและ การประชุมพร้อมกับ
ความยติุธรรม (AICHR Forum on Access เพือ่ทราบ ผู้แทนที่เข้าร่วม ประกอบการประชุม แสดงบทบาท น ามติหรือ
to Justice) ก าหนดการ การประชุม/ และมีส่วนร่วม ผลการประชุม
     ระหวา่งวนัที่ 17 - 18 ธนัวาคม 2561 ที่แน่นอน งบประมาณและ ในที่ประชุม น าเรียนประธาน 
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมี การจดัการ กสม. หรือ กสม. 
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่เกี่ยวกบัการเดินทาง ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม จ านวน 2 คน และเจา้หน้าที่ ของคณะผู้แทน
ส านักงาน กสม. จ านวน 6 คน

P P P P P

ประสานงานผู้จดั ประสานหน่วยงาน ขออนุมัติบุคคลเพือ่เขา้ร่วม ผู้แทนส านักงาน จดัท าสรุปผลการประชมุ

การประชมุเพือ่ทราบ ภายในส านักงาน กสม. การประชมุ เขา้ร่วมการประชมุ เสนอประธาน กสม.

ก าหนดการในการประชมุ และจดัท าหนังสือแจง้เวียน เรียบร้อยแล้ว

และจ านวนผู้เขา้ร่วม เพือ่เขา้ร่วมการประชมุ ตามบันทึกที ่สม 0007/58

ลงวันที ่15 มกราคม 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : ส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจและสรา้งความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเก่ียวกับสถานการณด์า้นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

                        รวมทั้งผลงานส าคัญของ กสม. ตอ่สาธารณชนอย่างถูกตอ้งและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธมินุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธมินุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย

และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)  เม.ย 61  พ.ค. 61  ส.ค. 61  ต.ค. 61  ม.ีค. 62

1. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กร 255,000 255,000 เสนอแต่งต้ัง ก าหนดเนื้อหา จดัเตรียมความพร้อม ด าเนินการ สรุปผล
ทีม่ีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสรมิ ปกป้อง คณะอนุกรรมการ ในการด าเนินงาน ในการด าเนินกิจกรรม จดักิจกรรม การจดักิจกรรม
และคุ้มครองสิทธมินุษยชน ประจ าปี 2561 และประเมินผล

การจดักิจกรรม
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

P P P P P

2. โครงการจัดงานวันสิทธมินุษยชนสากล 1,250,000 1,250,000 ก าหนดแผนงาน จดัท าโครงการ จดัเตรียมความพร้อม ด าเนินการ สรุปผล
10 ธนัวาคม ประจ าปี 2561 และเสนอขอ ในการด าเนินกิจกรรม จดักิจกรรม การจดักิจกรรม

อนุมัติโครงการ และประเมินผล
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน) การจดักิจกรรม

จดัขึน้เมือ่วนัองัคารที่ 11 ธนัวาคม 2561 ณ หอ้งแกรนด์ AB ชัน้ 4 P P P P P

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 

ผลด าเนินการ

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62  เม.ย.-ม.ิย. 62  ก.ค. 62
3. โครงการสรา้งเสรมิสิทธมินุษยชน 650,000 252,644 จดัท าแผน รวบรวมข้อมูล ด าเนินการจดัท าแนวทาง มีความร่วมมือ จดัท าสรุปผล
ในกลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลาย การปฏิบัติงาน และเสนอโครงการ และหลักสูตร ด้านการส่งเสริม การด าเนินงาน
งบประมาณ 650,000 บาท และประชุมหารือ ต่อเลขาธกิาร กสม. สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนร่วมกบั ต่อผู้บริหาร
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน) กับหน่วยงาน เพือ่พิจารณา เพือ่การสร้างเสริม กลุ่มเป้าหมาย

ที่เกี่ยวข้อง อนุมัติโครงการ สิทธิมนุษยชน ทีห่ลากหลาย

ในกลุ่มเป้าหมาย

ทีห่ลากหลาย

"ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
ด าเนินการจดัประชมุ
จดัท าร่างคู่มอื
การสอนสิทธมินุษยชน
ในโรงเรียน
ด าเนินการจดัสัมมนา
ธรุกจิกบัสิทธมินุษยชน

P P P P P

(ธ.ค. 61) (ม.ค. 62) (ม.ีค. - ม.ิย. 62)

มีร่างคู่มือการสอน

สิทธมินุษยชน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62
4. โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ 500,000 495,400 จดัท าแผนการปฏบิติังาน ด าเนินการประชุมหารือ เสนอโครงการ ด าเนินการตามกระบวนการ จดัท าสรุปผลการด าเนินงาน

เพ่ือการสรา้งเสรมิสิทธมินุษยชน และงบประมาณ เพื่อรวบรวมข้อมูล ต่อเลขาธกิาร กสม. เพื่อออกแบบและ ต่อผู้บริหารและ กสม.

งบประมาณ 500,000 บาท จากทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพจิารณาอนุมัติ พฒันาเคร่ืองมือ

สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน) โครงการและงบประมาณ เพื่อการเรียนรู้สิทธมินุษยชน

"ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
ด าเนินการประชุม เสนอขอจดัสรร เสนอโครงการ ด าเนินการ ด าเนินการจดัพิมพ์
หารือเพือ่รวบรวม งบประมาณ ต่อเลขาธกิาร กสม. กระบวนการจดัจา้ง คู่มือการจดัการเรียนรู้
ข้อมูลจากทุกฝ่าย เพือ่พิจารณาอนุมัติ เอกชนออกแบบ สิทธมินุษยชนศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง โครงการและ และจดัพิมพ์คู่มือ

งบประมาณ การจดัการเรียนรู้
สิทธมินุษยชนศึกษา

P P P P P

(ม.ิย. 62) (ส.ค. 62) (ส.ค. 62) (ส.ค. 62) (ก.ย. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62
5. โครงการประกวดนวัตกรรม เสนอต้ังคณะท างาน ก าหนดเนื้อหา ประกาศรับสมัคร ด าเนินการตัดสิน ประกาศผลการตัดสิน
เพ่ือการเรยีนรู้ด้านสิทธมินุษยชน ในการด าเนินงาน การประกวด การประกวด และสรุปผล

การจดักิจกรรม
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ขออนุมตัยิกเลกิโครงการ
ตามบันทึก ที ่สม 0004/505 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2562 

เนือ่งจากกลุ่มงานส่ือสารองค์กรได้จดัโครงการประกวดคลิปส้ันส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวขอ้ "สิทธิมนุษยชน...เร่ืองรอบตัว" 

(Human Rights are All Around) ในชว่งระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม 2562 

และได้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์เชญิชวนส่งผลงาน เขา้ประกวดสู่สาธารณะเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีลักษณะการด าเนินโครงการ

ทีม่ีความใกล้เคียงกบัโครงการประกวดนวัตกรรมเพือ่การเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาก

กล่าวคือ โครงการมีวัตถปุระสงค์ทีจ่ะสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

และการจดัโครงการทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกนั ในระยะเวลาใกล้เคียงกนั อาจท าให้ได้รับผลลัพธ์ของการด าเนินการทีไ่ม่คุ้มค่า 

เพือ่ประโยชน์แกท่างราชการจงึเห็นสมควรจะยกเลิกการด าเนินโครงการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ีค.-พ.ค. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62
6. โครงการสรา้งเสรมิความตระหนัก 4,860,000 4,860,000 ก าหนดแผนงาน คัดเลือกผู้เข้ารับ ด าเนินการอบรม ตรวจรับ สรุปผล
ด้านสิทธมินุษยชนส าหรบันักบรหิารระดับสูง การอบรม 8 มี.ค. 62 การจดัจา้งอบรม การจดัโครงการ
(Human Rights Executive Program)  

สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

P P P P P

(ม.ีค. 62) (ม.ีค.-ก.ย. 62) (ก.ย. 62) (ก.ย. 62)

จดัท ารายงานสรุปผล

โครงการ เสนอต่อ

เลขาธิการ กสม. 

ตามบันทึกที ่สม 0004/971

ลงวันที ่26 ก.ย. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ย. 61  พ.ย. 61  ธ.ค.61 - ม.ีค.62  เม.ย.-ส.ค. 62  ส.ค.-ก.ย. 62
7. โครงการสรา้งความเข้มแข็ง 494,200 244,470 เสนอโครงการ การแต่งต้ัง การจดัเวทีการประชุม การด าเนินงานจดัท า การเผยแพร่ไปยงั
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนใต้ ต่อเลขาธกิาร กสม. คณะท างาน หารือหน่วยงาน ต้นฉบับและด าเนิน ภาคส่วนต่าง ๆ
งบประมาณ 494,200 บาท เพือ่พิจารณาอนุมัติ และจดัประชุม และผู้เกี่ยวข้อง การจา้งออกแบบ
(งบบูรณาการ) โครงการ เพือ่ศึกษาข้อมูล และพิมพ์หนังสือ
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 3) ส าหรับการจดัท า

ร่างคู่มือ
กิจกรรม : จดัท าคู่มือสิทธมินุษยชนศึกษา
ส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐและประชาชนในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จ านวน 2,000 เล่ม

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61 พ.ย.-ธ.ค. 61  ม.ีค. 62  เม.ย.-พ.ค. 62  ม.ิย. 62
8. โครงการจัดงานวันสตรสีากล 8 มีนาคม 571,000 559,900 จดัท าแผน เสนอโครงการ จดังานและ จดัท าสรุปผล จดัท ารายงานสรุปผล
และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญงินักปกป้อง การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. จดัการประชุม การด าเนินงาน การจดังาน เสนอต่อ
สิทธมินุษยชน" ประจ าปี 2562 และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา หรือการสัมมนา เลขาธกิาร กสม.

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ตามแผนการ และหรือ กสม.
สคส. (กลุม่งานตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 5) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

P P P P P

จดังาน วันที ่7 มี.ค. 62 จดัท าสรุปผล

ณ หอศิลปวัฒนธรรม การด าเนินงาน

แห่งกรุงเทพมหานคร และขอ้เสนอแนะ

(มี.ค. 62) (มิ.ย. 62)

จดังานในวันพฤหัสบดีที ่7 มีนาคม 2562 

เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้หญิง/กลุ่มผู้หญิง

แต่ละคนมีความชดัเจน

และมีพลัง แต่ขาดการ

เชื่อมโยงหรือวิเคราะห์

แบบองค์รวม

 - หากมีการแสดง

บนเวที จะเพิม่สีสัน

ให้กบังาน

 - ขอให้จดักจิกรรม

เชน่นีต่้อไป 

เพือ่เป็นก าลังใจ

ให้กบัผู้หญิง/กลุ่ม

ผู้หญิง ทีท่ างานเพือ่

ปกป้อง

สิทธิมนุษยชน

 - เป็นกจิกรรม

ทีส่ร้างสรรค์ ท าให้เห็น

บทบาททีห่ลากหลาย

ของผู้หญิง

 - ได้รับความรู้เกี่ยวกบั

กฎหมายเพิม่ขึ้น

งบเดมิขอไป 

541,000 

ส านักคุ้มครองฯ 

ด าเนินการขอคืนเงิน

งบประมาณ 

ตามบันทึก ที ่

สม 0003/367 

ลงวันที ่8 ก.พ. 62

ในส่วนทีเ่ป็น

ค่าใชจ้า่ยในการจดัท า

ส่ือส่ิงพมิพ ์

สรุปหลังจากการ

สัมมนา

จ านวนเงิน 50,000

คงเหลือ

จ านวนเงิน 491,000 

 - ขออนุมัติงบเพิม่

ตามบันทึกที ่

สม 0003/1501 

ลงวันที ่21 มิ.ย. 62 

เพือ่พมิพรู์ปเล่ม 

จ านวน 80,000 

รวมเป็นเงิน

571,000
รายงานผล

การด าเนินโครงการ 

เสนอต่อ กสม.

และเลขาธิการฯ มติ กสม.

ด้านบริหาร คร้ังที ่18/2562

เมื่อวันที ่11 มิ.ย. 62

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค.61 - ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
9. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ 272,315 272,315 รวบรวมต้นฉบับ จดัพิมพ์และเผยแพร่ รวบรวมต้นฉบบั ส่งต้นฉบบัใหผู้้ทรงคุณวฒิุ ส่งต้นฉบบัใหเ้จา้ของบทความ

สิทธมินุษยชน จดัจา้งและตรวจ อา่นประเมินบทความ ตรวจทานและแก้ไข

แก้ไขงานจา้ง ตามความเหน็ของผู้ทรงคุณวฒิุ

สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

"ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น" "ปรับใหม่เป็น"
ศึกษาข้อมูลแนวทาง ศึกษาข้อมูลแนวทาง มีแนวทางการจดัท า
และตัวอยา่งการจดัท า และตัวอยา่งการจดัท า วารสารวชิาการ
วารสารวชิาการ วารสารวชิาการ สิทธมินุษยชน
จากหน่วยงานต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานส าหรับ

มีการยกร่างเอกสาร น าไปใช้ในการเชิญชวน
สรุปผลแนวทาง ผู้สนใจส่งบทความ
และตัวอยา่งการจดัท า เพือ่ตีพิมพ์ในวารสารฯ
วารสารวชิาการ โดยผ่านความเห็นชอบ
สิทธมินุษยชน จากผู้ได้รับมอบหมาย
ที่มีมาตรฐาน ให้ก ากับดูแล

ส่วนราชการ

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ก.ค. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
10. โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธมินุษยชน 250,000 157,680 ขอจดัสรร มีการแต่งต้ัง จดัท าโครงการ ด าเนินกิจกรรม มีผู้ได้รับคัดเลือก
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา งบประมาณ คณะท างาน ตามโครงการ ให้ได้รับรางวลั
งบประมาณ 250,000 บาท จากการแข่งขัน
สสค. (กลุม่งานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน)

(โครงการเพิม่เมื่อวันที ่13 ส.ค. 62)

P P P P P

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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กลยุทธ์ที่ 4.2  : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธมินุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธมินุษยชนที่ส าคัญ

อย่างถูกต้องและมีประสิทธภิาพ

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)  ต.ค. 61  ต.ค. 61  ต.ค. 61  พ.ย. 61  พ.ย. 61

1. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล (ไม่ใช้งบประมาณ) (ไม่ใช้งบประมาณ) ศึกษาและวเิคราะห์ ศึกษาและวเิคราะห์ คัดเลือกโปรแกรม ทดสอบการเชื่อมโยง เชื่อมโยงข้อมูล
ทีเ่ชือ่มโยงหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง แนวทางการเชื่อมโยง เทคโนโลยทีี่จะ ที่น ามาใช้ในการ ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล ที่ต้องการ
องค์กรเครอืข่ายศูนย์ศึกษาเพ่ือเฝ้าระวัง ข้อมูลที่ใช้ประกอบ น ามาใช้พัฒนา เชื่อมโยงข้อมูล ภายนอกผ่าน กับแหล่งข้อมูล
สถานการณส์ิทธมินุษยชน การท ารายงาน ตัวอยา่งโปรแกรม เทคโนโลยฯี Rss Feed ภายนอกที่ให้บริการ
(ไม่ใช้งบประมาณ) ประเมินสถานการณ์ และฝึกอบรม
สฝป. สิทธมินุษยชนของ เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ส านักงาน กสม.

P P P P

 - โครงการนี ้ตามแผน

ปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

(ฉบับเดือนตุลาคม 2561) 

ก าหนดให้ส านักวิจยัและ

วิชาการ เป็นหน่วยรับผิดชอบ

ซ่ึงขณะนัน้จะมีศูนย์

สารสนเทศซ่ึงมีนักวิชาการ

คอมพวิเตอร์

อยู่ภายใต้ส านักวิจยัและ

วิชาการด้วย ต่อมาเมื่อมี

การแบ่งส่วนราชการใหม่ 

จงึโอนโครงการนี้

มาส านักเฝ้าระวังและ

ประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงไม่มี

เจา้หน้าทีท่ีม่ีความเชี่ยวชาญ

ด้านนี ้จงึไม่อาจด าเนินการ

ต่อไป

 - งานพฒันาระบบงาน

และงานขอ้มูลยงัมี

ความจ าเป็น โดยเฉพาะ

เชื่อมโยงงานขอ้มูล

ระหว่างหน่วยงาน 

ภายในส านักงาน กสม.

 อนัจะเป็นประโยชน์

ต่องานในภาพรวม

ของ กสม. โดยทีเ่มื่อ

พจิารณาหน้าที่

และอ านาจและ

ทรัพยากร

ของส านักเฝ้าระวังและ

ประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนแล้ว 

เห็นว่าไม่สอดคล้อง

และไม่ควรเป็น

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ

โครงการนี ้

จงึเห็นควรทบทวน

เพือ่ให้โครงการนี้

สามารถด าเนินการ

โดยมีประสิทธิภาพต่อไป

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ
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กลยุทธ์ที่ 4.3  : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธมินุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)

1. โครงการส่งเสรมิการใช้บรกิาร 140,000 131,216.99
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน กสม.
งบประมาณ 140,000 บาท
สดส. (กลุม่งานสารนิเทศ)

 ต.ค. 61  ต.ค. 61   ม.ค. 62   ม.ค. 62   ก.พ. 62
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพือ่ส่งเสริมการใช้ จดัท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินโครงการอบรม ด าเนินโครงการอบรม จดัท ารายงานสรุปผล
สารสนเทศสิทธมินุษยชน และความรู้ด้านอื่น ๆ การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. ตามแผน ตามแผน การอบรม เสนอต่อ
ที่เกี่ยวข้อง และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน เลขาธกิาร กสม.

งบประมาณ อนุมัติโครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 แล้วเสร็จ

ด าเนินการอบรม จ านวน 4 หลักสูตร P P P P P

จดัท าแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติในหลักการ (พ.ค. 62) (พ.ค. 62) (พ.ค. 62)
และการเบิกจา่ย โครงการส่งเสริม ด าเนินการจดัอบรม ด าเนินการ รายงานสรุปผลการอบรม

งบประมาณ การใชบ้ริการ จ านวน 4 หลักสูตร จดัอบรมตามแผน เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ร่วมกบัเจา้หน้าที่ ศูนยส์ารสนเทศฯ  ต้ังแต่วันที ่ การปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (ตามหนังสือ สดส. 

ศูนยส์ารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก  23 พ.ค. 62 - 27 มิ.ย. 62 เมื่อวันที ่27 มิ.ย. 62 ที ่สม 0009/296

ที ่สม 0004/768 ลงวันที ่22 ก.ค. 62)

ลงวันที ่11 ต.ค. 61)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค. 61  ธ.ค. 61  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือ จดัท าแผนและ จดัเตรียมหัวข้อ เสนอโครงการต่อ ด าเนินการ จดัท ารายงานสรุปผล มีปัญหาอปุสรรค 

ระหวา่งห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเบิกจา่ย การจดัสัมมนา/ เลขาธกิาร กสม. การจดัสัมมนา/ การจดัสัมมนา/ ด้านการประสานวันเวลา

งบประมาณ เสวนาวชิาการ เพือ่พิจารณา เสวนาวชิาการ เสวนาวชิาการ การจดัสัมมนาจากวิทยากร

การจดัสัมมนา/ และติดต่อ อนุมัติโครงการ ด้านห้องสมุดแล้วเสร็จ ด้านห้องสมุดเสนอต่อ ทัง้ 3 ท่าน ทีม่ีภารกจิ

เสวนาวชิาการ ประสานงานวทิยากร เลขาธกิาร กสม. จ านวนมาก จงึไม่สามารถ

ด้านห้องสมุด หาวันเวลาในการจดังานได้ 

ท าให้จดัการสัมมนาล่าชา้

กว่าแผนงานทีก่ าหนดไว้ 

P P P P P แต่กส็ามารถด าเนินงานได้ 

จดัท าแผน จดัเตรียมหัวขอ้ (ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62) (พ.ค. 62) ภายในปีงบประมาณ 62

การปฏิบัติงานและ การจดัสัมมนาวิชาการ เลขาธิการ กสม. ได้อนุมัติ ด าเนินการจดังานสัมมนา รายงานสรุปผลการจดังาน

การเบิกจา่ยงบประมาณ และติดต่อประสานงาน การจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เชงิปฏิบัติการ เร่ือง สัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง

ร่วมกบัเจา้หน้าที่ วิทยากรเรียบร้อยแล้ว เร่ือง ""สิทธิส่วนบุคคลในงาน"สิทธิส่วนบุคคลในงาน "สิทธิส่วนบุคคลในงาน

ศูนยส์ารสนเทศฯ ก าหนดการจดัสัมมนา ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ห้องสมุดและจดหมายเหตุ"

และขออนุมัติ วิชาการ เร่ือง ในวันพฤหัสบดี ในวันพฤหัสบดี เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.

ในหลักการโครงการ "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ที ่25 ก.ค. 62 ที ่25 ก.ค. 62 (ตามหนังสือ สดส

ส่งเสริมการใชบ้ริการ ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ที ่สม 0009/371

ศูนยส์ารสนเทศฯ ในวันที ่25 ก.ค. 62 ส านักงาน กสม. ส านักงาน กสม. ลงวันที ่2 ก.ย. 62)

(ตามหนังสือ สวก (ตามหนังสือ สดส มีผู้เขา้ร่วมจ านวน 110 คน

ที ่สม 0004/768 ที ่สม 0009/253

ลงวันที ่11 ต.ค. 61) ลงวันที ่26 มิ.ย. 62)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค. 61  ม.ค. 62  ม.ีค. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62

กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพืน้ที่ให้บริการ จดัท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้งด าเนินการ ศูนยส์ารสนเทศฯ ด าเนินการไม่เป็นไป

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. ปรับปรุงพืน้ที่ ส่งมอบงานและ มีพืน้ที่ให้บริการ ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้

และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณา ให้บริการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เนือ่งจากใชเ้วลา

งบประมาณ ขอบเขตงานจา้ง มัลติมีเดีย ตรวจรับสามารถ ที่พร้อมให้บริการ ในการพจิารณารูปแบบ

ด าเนินการตรวจรับได้ คุณลักษณะเฉพาะในการ

ปรับปรุงพืน้ทีใ่ห้บริการ

คอมพวิเตอร์มัลติมีเดีย

P P P P P และหาผู้รับจา้งด าเนินการ

จดัท าแผนการปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. (ม.ค. 62) (ม.ีค. 62) (ม.ีค. 62)

และการเบิกจา่ย ได้อนุมัติแต่งต้ังผู้จดัท า ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้งด าเนินการ ศูนยส์ารสนเทศฯ

งบประมาณ รายละเอยีดคุณลักษณะ บริษัท เทคโนโลยี ส่งมอบงานและ มีพืน้ทีใ่ห้บริการคอมพวิเตอร์

ร่วมกบัเจา้หน้าที่ เฉพาะ (ตามหนังสือ อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั คณะกรรมการ มัลติมีเดียทีพ่ร้อมให้บริการ

ศูนยส์ารสนเทศฯ สดส ที ่สม 0009/206 ตามระเบียบพสัดุฯ ตรวจรับแล้วเสร็จ 

และขออนุมัติ ลงวันที ่4 มิ.ย. 62) ใบส่ังจา้งเลขที ่91/2562 เมื่อวันที ่2 ส.ค. 62

ในหลักการโครงการ และเห็นชอบรายละเอยีด ลงวันที ่13 มิ.ย. 62

ส่งเสริมการใชบ้ริการ คุณลักษณะเฉพาะ

ศูนยส์ารสนเทศฯ การปรับปรุงพืน้ที่

(ตามหนังสือ สวก ให้บริการคอมพวิเตอร์

ที ่สม 0004/768 มัลติมีเดีย (ตามหนังสือ

ลงวันที ่11 ต.ค. 61) สดส ที ่สม 0009/219

ลงวันที ่10 มิ.ย. 62)

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



48

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
2. โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ
สิทธมินุษยชน ของส านักงาน กสม.

สดส. (กลุม่งานสารนิเทศ)

 ต.ค. 61  พ.ย. 61  พ.ย. 61  ส.ค. 62  ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 1 การจดัจา้งเอกชนด าเนินการ 250,000 250,000 จดัท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้งด าเนินการ หอจดหมายเหตุฯ
ศึกษาประวติัการด าเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. เอกชนด าเนินการ ส่งมอบงานและ มีประวติั

และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณาอนุมัติ ศึกษาประวติั คณะกรรมการ การด าเนินงาน
(ส่งมอบงานทัง้หมด 4 งวด) งบประมาณ ขอบเขตงานจา้ง การด าเนินงาน ตรวจรับสามารถ ของ กสม. ชุดที่ 3

ของ กสม. ชุดที่ 3 ด าเนินการตรวจรับได้

P P P P P

จดัท าแผนการปฏิบัติงาน เสนอโครงการศึกษา ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้ง หอจดหมายเหตุฯ

และการเบิกจา่ย ประวัติการด าเนินงาน เอกชนด าเนินการศึกษา ด าเนินการส่งมอบงาน มีประวัติการด าเนินงาน

งบประมาณ ของ กสม. ชดุที ่3 ประวัติการด าเนินงาน เมื่อวันที ่19 ก.ย. 62 และ ของกสม. ชดุที ่3

และขออนุมัติ (ตามหนังสือ สวก ที ่ ของ กสม. ชดุที ่3 คณะกรรมการตรวจรับ

ในหลักการโครงการ สม 0004/820 (ตามหนังสือ สวก ที ่ สามารถด าเนินการ

พฒันางานเอกสาร ลงวันที ่5 พ.ย. 61) สม 0004/861 ตรวจรับได้ 

จดหมายเหตุของ และขออนุมัติแต่งต้ัง ลงวันที ่20 พ.ย. 61 เมื่อวันที ่25 ก.ย. 62

ส านักงาน กสม. ผู้จดัท า ToR (ตามหนังสือ

(ตามหนังสือ สวก ที่ สวก ที ่สม 0004/771 

สม 0004/764 ลงวันที ่16 ต.ค. 61)

ลงวันที ่10 ต.ค. 61)

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ต.ค. 61  พ.ค. 62  พ.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
กิจกรรมที่ 2 การจดัจา้งเอกชนด าเนินการ 450,000 449,400 จดัท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้งด าเนินการ หอจดหมายเหตุฯ การด าเนินโครงการดังกล่าว

จดัท าส่ือวดิีทัศน์ประวติัจากค าบอกเล่า การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. เอกชนด าเนินการ ส่งมอบงานและ มีส่ือวดิีทัศน์ประวติั จะเร่ิมด าเนินการ

ของ กสม. ชุดที่ 3 และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณาอนุมัติ จดัท าส่ือวดิีทัศน์ คณะกรรมการ จากค าบอกเล่า ภายหลังการส่งมอบ

งบประมาณ ขอบเขตงานจา้ง ประวติัจากค าบอกเล่า ตรวจรับสามารถ ของ กสม. ชุดที่ 3 งานงวดที ่2

ของ กสม. ชุดที่ 3 ด าเนินการตรวจรับได้ โครงการศึกษาประวัติ

การด าเนินงาน ของ กสม.

ชดุที ่3 ซ่ึงผู้รับจา้งได้ส่งมอบ

งานเมื่อวันที ่10 มิ.ย. 62 

P P P และคณะกรรมการได้ตรวจ

จดัท าแผนการปฏิบัติงาน เลขาธิการ กสม. เห็นชอบ ด าเนินการจดัจา้ง ผู้รับจา้งด าเนินการ รับงานเมื่อวันที ่17 มิ.ย. 62 

และการเบิกจา่ย ขอบเขตของงานโครงการฯ เอกชนด าเนินการ ส่งมอบงานงวดที ่1 ทัง้นี ้สดส. ได้ขอจดัสรร

งบประมาณ (ตามหนังสือส านักดิจทิัล จดัท าส่ือวีดิทัศน์ เมื่อวันที ่6 ก.ย. 62 งบประมาณและ

และขออนุมัติ สิทธิมนุษยชน ประวัติจากค าบอกเล่า และคณะกรรมการ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 

ในหลักการโครงการ ที ่สม 0009/287 ของ กสม. ชดุที ่3 ตรวจรับงานงวดที ่1 เมื่อวันที ่1 ก.ค. 62

พฒันางานเอกสาร ลงวันที ่10 ก.ค. 62) (ตามสัญญาจา้ง เมื่อวันที ่13 ก.ย. 62 จงึสามารถเร่ิมด าเนินงาน

จดหมายเหตุของ เลขที ่97/2562 และอยู่ระหว่างด าเนินงาน โครงการดังกล่าวได้

ส านักงาน กสม. ลงวันที ่7 ส.ค. 62 งวดที ่2 (ส้ินสุดสัญญาจา้ง ประกอบกบัผู้รับผิดชอบ

(ตามหนังสือ สวก จ านวน 449,400 บาท) วันที ่4 มี.ค. 62) โครงการ มีภารกจิงาน

ที ่สม 0004/764 จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ

ลงวันที ่10 ต.ค. 61) ด าเนินงานดังกล่าว

ได้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  เม.ย. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62
3. โครงการเสวนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 112,750 93,184 จดัท าร่างโครงการ น าเสนอ ขออนุมัติโครงการ จดัประชุมเพือ่วางแผน ด าเนินโครงการ
ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธมินุษยชน งบเดิม ขอความเห็นชอบ จากเลขาธกิาร กสม. การด าเนินโครงการ เสวนา พร้อมรายงาน
(สิทธขิองผู้สูงอาย)ุ 92,650 งบประมาณ สรุปผลต่อเลขาธกิาร 
งบประมาณ 112,750 บาท ขออนุมัติเพิม่เติม จาก กสม. กสม.
สกค. (กลุม่งานวิจัยสิทธิมนุษยชน) 20,100

(โครงการเพิม่เมื่อวันที ่8 ส.ค. 62) รวมจ านวนทัง้ส้ิน

112,750

P P P P P

ผ่านความเหน็ชอบ ได้รับการอนมุัติ ได้ประชุมร่วมกบั

จากทีป่ระชุม กสม. จากเลขาธิการ กสม. ผู้ทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่เตรียมงานเสวนา

ในวันที ่22 ส.ค. 62

รายงานสรุปผล

การปฏิบัติงาน

การเสวนาวิชาการ 

และการประเมินผล

การด าเนินโครงการ

เพือ่เผยแพร่ผลงาน

ศึกษาวิจยัด้านสิทธิ

มนุษยชน 

(สิทธิของผู้สูงอาย)ุ 

เสนอต่อเลขาธิการ กสม. 

ตามหนังสือ 

ที ่สม 0002/973

ลงวันที ่20 ก.ย. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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กลยุทธ์ที่ 4.4  : พัฒนาการส่ือสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค.61 - ก.ย.62  ม.ค.-ก.ย. 62  ก.ย. 62

1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพรค่วามรู้ 500,000 498,004 ก าหนดประเด็น เสนอโครงการ ด าเนินโครงการ ประเมินผล สรุปผลโครงการ ได้รับนโยบาย

สิทธมินุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย เลขาธกิารฯ กสม. ตามแผนการ การด าเนินโครงการ และเสนอต่อ จากเลขาธิการฯ 

เพ่ือการประชาสัมพันธอ์งค์กร และจดัท าโครงการ อนุมัติโครงการ ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ผู้บังคับบัญชา ลดจ านวนการพมิพ์

งบประมาณ 500,000 บาท ส่ือส่ิงพมิพใ์ห้เหมาะ

สสค. (กลุม่งานสือ่สารองค์กร) กบัสถานการณ์

การเผยแพร่

ในรูปแบบออนไลน์

P P P P P

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ธ.ค.61 - ก.ย.62  ม.ค.-ก.ย. 62  ก.ย. 62
2. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสรมิ 900,000 615,884 ก าหนดประเด็น เสนอโครงการ ก าหนดรายละเอยีด เผยแพร่ส่ือดิจทิัล ติดตามประเมินผล เนือ่งจากได้รับมอบหมาย

สิทธมินุษยชนเผยแพรผ่่านสื่อออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย เลขาธกิารฯ กสม. คุณลักษณะ และ ผ่านชอ่งทางออนไลน์ การด าเนินโครงการ ให้ด าเนินโครงการเพิม่

งบประมาณ 900,000 บาท และจดัท าโครงการ อนุมัติโครงการ ด าเนินการจดัจา้ง ต่าง ๆ ของส านักงาน กสม. และจดัท ารายงาน และทบทวนโครงการ 

สสค. (กลุม่งานสือ่สารองค์กร) เอกชนด าเนินการผลิต สรุปโครงการ จงึท าให้ต้องใชเ้วลา

และเสนอต่อ ในการวางแผนนานขึ้น

เลขาธกิาร กสม. กอ่นขออนุมัติโครงการ

"ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" 1. การเป็นเจา้ภาพร่วมกบั

1. จดัท าโครงการ 1. ด าเนินการโครงการ สมาคมฟา้สีรุ้ง จดักจิกรรม

ประกวดคลิปส้ัน ประกวดคลิปส้ัน วิ่งการกศุลในโครงการ

ส่งเสริมสิทธมินุษยชน 2. เผยแพร่ส่ือดิจทิัล "RAINBOE SKY OPEN 

2. ก าหนดรายละเอียด ผ่านช่องทาง  MIND RUN THAILAND 

และคุณลักษณะ ออนไลน์ต่าง ๆ 2019" วันที ่19 มกราคม

การจดัจา้งเอกชน ของส านักงานฯ กสม. พ.ศ. 2562

ด าเนินการผลิต 2. เลขาธิการฯ ให้ทบทวน

Motion Graphic โครงการผลิตส่ือดิจทิัล

ส่งเสริมสิทธิฯ เผยแพร่

ผ่านส่ือออนไลน์ 

P P P P P เปล่ียนเป็นประกวด

(ม.ค. 62) (ม.ีค.-ก.ย. 62) (ม.ค.-ก.ย. 62) (ก.ย. 62) คลิปวีดิโอส้ัน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ธ.ค. 61  ธ.ค. 61  ม.ค.-ก.พ. 62  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62
3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมาย 100,000 100,000 จดัท าแผน เสนอโครงการ รวบรวมและตรวจสอบ จดัท าต้นฉบับ จดัพิมพ์และเผยแพร่
และระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับคณะกรรมการ (ยอดจากคลัง) การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. กฎหมายและระเบียบ หนังสือให้แก่กรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาต"ิ และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณาอนุมัติ สิทธมินุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณ ขอบเขตงานจา้ง เจา้หน้าที่ส านักงานฯ
สกม. (กลุม่งานนิติการ) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์หนังสือจ านวน 500 เล่ม

** คาดวา่จะด าเนินการจดัพิมพ์และเผยแพร่ในไตรมาสสุดท้าย

เนือ่งจากรอรวบรวมระเบียบ กสม. ใหค้รบสมบูรณ์มากทีสุ่ด **

P P P P P

(พ.ค. 62) (ก.ค. 62)

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : เสรมิสรา้งและพัฒนากระบวนการท างานและการบรหิารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิโ์ดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปรง่ใส

กลยุทธ์ที่ 5.1  : ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

 - ไมม่โีครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.2  : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ธ.ค.61 - เม.ย.62 พ.ค.-ม.ิย. 62 พ.ค.-ม.ิย. 62  ก.ค.-ส.ค. 62  ก.ค.-ส.ค. 62
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 208,076 208,012 เตรียมข้อมูล เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท างาน และวางแผน จดัหาสถานที่ และงบประมาณ จดัโครงการสัมมนา ได้เข้ารับการสัมมนา
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ กสม. ด าเนินโครงการ และประสานวทิยากร ด าเนินการ และได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและ
สกค. (กลุม่งานอ านวยการกิจการ กสม.) เสริมสร้างสมรรถนะ

P P P P P

(ธ.ค.61 - ม.ค.62) (ก.พ.-ม.ีค. 62) (เม.ย.-พ.ค. 62)  (ม.ิย. 62) (ก.ค.-ส.ค. 62)

ได้รับอนุมัติโครงการ ด าเนินการจดัสัมมนา

และงบประมาณแล้ว เมื่อวันที ่6-8 มิ.ย. 62

เมื่อวันที ่14 มี.ค. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ค. 62 ม.ค.-ก.พ. 62 ก.พ.-ม.ีค. 62 ก.พ.-ม.ีค. 62  ม.ีค. 62
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 49,004.20 49,004.20 ศึกษารวบรวมข้อมูล เสนอโครงการ แจง้ก าหนดการ ด าเนินการ สรุปผลการฝึกอบรม
"กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง เพือ่ประกอบ ฝึกอบรม ฝึกอบรม จดัฝึกอบรม
และการบรหิารพัสดุภาครฐั" การจดัท าโครงการ พร้อมได้รับอนุมัติ

ฝึกอบรม
สบก. (กลุม่งานพัสดุ)

P P P P P

(ม.ค.) (ม.ค.) (ก.พ.) (ก.พ.)

ตามบันทึกที ่สม 0001/506 

ลงวันที ่25 ก.พ. 62

3. โครงการสัมมนา "การส่งเสรมิคุณธรรม 41,330 41,330  - รวบรวมข้อมูล ประชุมเจา้หน้าที่ จดัเตรียมการสัมมนา ด าเนินการจดัสัมมนา ประเมินผลโครงการ
จรยิธรรม และการป้องกันการทุจรติ และความจ าเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดต่อวทิยากรสถานที่ และรายงานผล
ประพฤติมิชอบ ส าหรบัเจ้าหน้าทีส่ านักงาน ในการสัมมนา เอกสารและอุปกรณ์ การด าเนินการ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ  - ก าหนดหลักสูตร ต่าง ๆ ตามโครงการ

สัมมนา
สบก. (กลุม่งานบรหิารงานทรพัยากรบคุคล)  - เสนอขออนุมัติ

โครงการ

P P P P P

(ม.ค. 62) (ก.พ. 62) (ม.ีค. 62)

จดัโครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และการปอ้งกันการทจุริตประพฤติมิชอบส าหรับเจา้หน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ” 

เมือ่วนัศุกร์ท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ หอ้งเสวนา ชัน้ 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ
รายงานผลการด าเนินการ

เมื่อวันที ่6 มี.ค. 62

จดัฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ” เมือ่วนัพฤหสับดีที่ 14 กุมภาพนัธ ์2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้งเสวนา ชัน้ 6 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ
องค์กรอย่างมีคุณภาพเพ่ือมุง่สู่ผลสัมฤทธิ์
สบก. (กลุม่งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบคุลากร)

 พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62
   4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9,405 9,405 แต่งต้ังคณะท างานฯ ประชุมคณะท างานฯ ประชุมคณะท างานฯ จดัสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เสนอรายงานผลการด าเนินงาน

เพ่ือการพัฒนาองค์กร การสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อก าหนดขัน้ตอน เพื่อก าหนดร่างค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร ค่านิยมร่วมของส านักงาน กสม.

: การสรา้งค่านิยมองค์กร การด าเนินงาน เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร ต่อเลขาธกิาร กสม.

"ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
(พ.ย. 61) (ก.พ. 62) (เม.ย. 62) (เม.ย.-ม.ิย. 62) (ก.ค.-ก.ย. 62)

สรุปค่านิยมร่วม
ของชองค์กร 
จากการสัมมนา
เชงิปฏบิัติการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

P P P P P

ขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 1. จดัประชมุเพือ่วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่พฒันาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 และขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร

เกี่ยวกบัจดุแขง็ จดุออ่น เป้าหมายองค์กรและค่านิยมองค์กร พร้อมได้จดัท าแผนปฏิบัติการของคณะร่วมท างานฯ เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2562

2. จดัประชมุเพือ่วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ก าหนดร่างค่านิยมองค์กร พร้อมได้ก าหนดค านิยาม และได้จดัท าแบบส ารวจเพือ่รับฟงัความคิดเห็นของบุคลากร ในการพจิารณาคัดเลือก พร้อมจดัล าดับความส าคัญ เมื่อวันที ่11 กรกฎาคม 2562

3. ประชมุเพือ่วิเคราะห์ขอ้มูลทีไ่ด้จากแบบส ารวจ เพือ่จดัท าร่างค่านิยมและแผนการเสริมสร้างค่านิยมของส านักงาน กสม. เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหาร ส านักงาน กสม. เมื่อวันที ่4 - 5 กนัยายน 62

4. เสนอรายงานผลการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. วันที ่9 กนัยายน 2562

ปญัหาและอุปสรรค : 1. มีการปรับแผนการด าเนินการ

2. เนือ่งจากคณะร่วมท างานฯ ได้มีแผนการด าเนินงานทีจ่ะน าเสนอร่างค่านิยมองค์กรในการประชุมส านักงาน กสม. ในเดือนสิงหาคม 2562 และจะจดัประชุมเพือ่วเิคราะหค์วามเหน็จากทีป่ระชุม ส านักงาน กสม. และจดัท าร่างค่านิยมองค์กรเพือ่วเิคราะหข์้อมูล 

โดยคณะร่วมท างานฯ ได้จดัประชุมและร่างแผนเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ณ สถานทีจ่ดัอบรมภายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ไม่มีการจดัประชุมส านักงาน กสม. ในเดือนสิงหาคม 2562 คณะร่วมท างานฯ จงึปรับเปล่ียนแผนการด าเนินงาน 

โดยใช้แบบส ารวจเพือ่รับฟังความคิดเหน็ของบุคลากร ในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมจดัล าดับความส าคัญของค่านิยมองค์กรทีค่ณะร่วมท างานฯ ได้จดัท าขึ้นทีไ่ด้จากการส ารวจความคิดเหน็ของบุคลากร เพือ่จดัท าร่างค่านิยมองค์กรและแผนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

ของส านักงาน กสม. ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน กลุ่มงานสารสนเทศ ส านักงาน กสม. จงึไม่จ าเป็นต้องใช้เงินเพือ่ด าเนินการจดัประชุมในส่วนของค่าหอ้งประชุม ค่าทีพ่ัก และค่าเดินทาง จงึมีความประสงค์จะคืนเงินงบประมาณ จ านวน 226,595 บาท

เสนอร่างหลักการ

ด าเนินงานต่อ

เลขาธกิาร กสม.

จดัท าแผน

การด าเนินงาน

เสริมสร้างค่านิยม

องค์กรของ

คณะท างานร่วม

ขับเคล่ือน

การด าเนินงาน

ตามแผน

เสนอรายงานผลการ

ขับเคล่ือน การ

ด าเนินงานตามแผน

ต่อคณะกรรมการ

บริหารส านักงาน กสม.

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



57

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

   4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1,640,000 918,551 ก าหนดแผน จดัท าร่างโครงการ ขออนุมัติจดัโครงการ ด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ
เพ่ือการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ การด าเนินการ ตารางกิจกรรม และประสาน จดัโครงการ
พ.ศ. 2562 และงบประมาณ ด้านการเตรียมการ

P P P P P

รายงานสรุปผล

ด าเนินการโครงการฯ

เสนอต่อเลขาธิการฯ ทราบ

(หนังสือที ่สม 0001/2392 

ลงวันที ่23 ก.ย. 62)

ผลด าเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ก.พ. 62 ก.พ.-เม.ย. 62 เม.ย.-พ.ค. 62 เม.ย.-พ.ค. 62(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



58

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
ความเชีย่วชาญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส านักงาน กสม.
สบก. (กลุม่งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบคุลากร)

 ธ.ค.61 - ม.ค.62 ม.ค.-ม.ีค. 62  เม.ย. 62  ม.ิย.-ก.ค. 62  ส.ค. 62

   5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (ไม่ใชง้บประมาณ) (ไม่ใชง้บประมาณ) 1. สร้างแนวค าถาม 1. สรุปข้อคิดเหน็ ขออนุมัติหลักสูตร ด าเนินการจดัฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม

พนักงานเจ้าหน้าที ่รุ่นที ่2 และเลือกกลุ่มตัวอยา่ง เสนอขอความเหน็ชอบ และวธิดี าเนินการ

2. จดัประชุมFocus Group 2. จดัท าร่างหลักสูตร

"ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
ธ.ค.61 - ม.ค.62 ก.พ.-ม.ีค. 62 เม.ย.-พ.ค. 62 พ.ค.-ส.ค. 62 ส.ค.-ก.ย. 62

สรุปผลการด าเนินงานฝึกอบรม

"ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
เสนอคณะกรรมการ ด าเนินการปรับปรุง
บริหารส านักงาน เนื้อหาหลักสูตร
คณะกรรมการ ฝึกอบรมแล้วเสร็จ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ และเสนอเลขาธกิาร
พิจาราณาร่าง คณะกรรมการ
หลักสูตรฝึกอบรม สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

พิจารณา

P P P P P

หมายเหต ุ:

3. เลขาธิการฯ พจิารณาเห็นชอบรายละเอยีดหลักสูตร (หนังสือ ที ่สม 0001/2323 ลงวันที ่17 กนัยายน 2562)

ทบทวนผล

การด าเนินการ

จดัฝึกอบรมรุ่นที่ 1 

เพือ่เป็นข้อมูล

การพัฒนาหลักสูตร

จดัท าร่างแนวทาง

การเตรียม

ความพร้อมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

การฝึกอบรม

พนักงานเจา้หน้าที่ 

รุ่นที่ 2

เสนอเลขาธกิาร กสม.

ให้ความเห็นชอบต่อ

แนวทางการเตรียม

ความพร้อมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

การฝึกอบรมพนักงาน

เจา้หน้าที่ รุ่นที่ 2

ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

ฝึกอบรมหลักสูตร พนักงาน

เจา้หน้าที่ รุ่นที่ 2

ผลด าเนินการ

1. มีการปรับรายละเอยีดและแผนการด าเนินโครงการ จงึมีความจ าเป็นต้องขอปรับเป้าหมายในแต่ละระดับ

2. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารส านักงานฯ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจดัโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยให้ด าเนินการในปีงบประมาณถดัไป 

   ได้รับอนุมัติให้ส่งคืนงบประมาณและปรับค่าเป้าหมายระดับ 4 และระดับ 5 (หนังสือ ที ่สม 0001/2026 ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



59

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62  ม.ีค. 62 เม.ย.-ส.ค. 62  ก.ย. 62

   5.2 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ 64,400 42,090 ก าหนดแผน จดัท าร่างโครงการ ขออนุมัติจดัโครงการ ด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ
การปฏิบัติงาน "ปลุกพลังความส าเรจ็" การด าเนินการ ตารางกิจกรรม และประสาน จดัโครงการ

และงบประมาณ ด้านการเตรียมการ

1. ได้รับแจง้ผลการอนุมัติ ตามหนังสือ สกค. ที ่สม 0002/303

    ลงวันที ่26 มี.ค. 62

2. โครงการนี ้ประกอบด้วย 3 หลักสูตร 

P P P P P

(ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน)
   5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ รองบประมาณ ก าหนดแผน ส ารวจรายชื่อ ขออนุมัติจดัโครงการ ด าเนินการ สรุปผลการฝึกอบรม
ส าหรบับุคลากร ส านักงาน กสม. การฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย และประสาน จดัฝึกอบรม
งบประมาณ  -  บาท ด้านการเตรียมการ

ด าเนินการจดัโครงการ

เสร็จแล้ว 3 หลักสูตร

สรุปผลด าเนินการโครงการ

แล้วเสร็จ และเสนอต่อ

เลขาธิการ กสม. 

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

จ านวน 3 หลักสูตร

ยกเลิกโครงการ 
เนือ่งจากปจัจุบนัโครงการดังกล่าวยงัไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนนิการ 

ส านกับริหารกลางจึงได้ทบทวนพิจารณาถึงความจ าเปน็ และความส าคัญเร่งด่วนของการพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากรของส านกังาน กสม. โดยเหน็ควรยกเลิกการด าเนนิโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ ไปกอ่น 

เพือ่ใหส้อดคล้องตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณด าเนนิการ 

ตามบนัทกึที ่สม 0001/891 ลงวันที ่5 เมษายน 2562

ผลด าเนินการ

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



60

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
   5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1,085,000 890,510.00 พิจารณา เสนอเลขาธกิารฯ ยืน่ใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจง้ผลการคัดเลือก
ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร และแจง้เวยีน พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธกิารฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
ทีจ่ัดโดยหน่วยงานภายนอก หลักสูตรอบรม อนุมัติ และแจง้ผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

199,400 199,400 (ส.ค. 61) (ส.ค. 61) (ส.ค.-ก.ย. 61) (ก.ย. 61) (ก.ย. 61)

(อยูร่ะหวา่งอบรม) P P P P P

(ค่าธรรมเนียม 120000

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

79,400)

2. สัมมนาพเิศษเสริมทักษะด้านการส่ือสารองค์กรยคุดิจทิัล 2,990 (ต.ค. 61) (ต.ค.- พ.ย. 61)

หลักสูตรกลยทุธ์การเขยีนขา่วประชาสัมพนัธ์ยคุใหม่และ P P

การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ในยคุส่ือหลากหลาย (ได้รับหนังสือจากส านัก

แจง้ความประสงค์

ส่งบุคคลากรเขา้อบรม)

3. หลักสูตรทักษะด้านดิจทิัลส าหรับขา้ราชการและบุคลากร - - (ต.ค. 61) (ต.ค. 61) (ต.ค. 61) (ต.ค. 61) (ต.ค. 61)

ภาครัฐทีเ่ป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ P P P P P

(Academic) (บุคลากรด าเนินการ

สมัครด้วยตนเอง

ทางระบบออนไลน)์

4. ประชมุวิชาการประจ าปี 2561 เร่ือง เปล่ียนมุมคิด 1,000 (ต.ค. 61) (ต.ค. 61)

พลิกโฉมใหม่ - บริบทจากผู้ใชห้้องสมุด P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

(ต.ค. 61)

P

(บุคลากรด าเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จดัการประชุม)

งบเดิม 800,000

ขออนุมัติเพิม่งบ

ตามบันทึกที ่

สม 0001/430 

ลงวนัที ่13 ก.พ. 62 

จ านวนเงิน 285,000

1. ผู้เขา้อบรมด าเนินการ

ขออนุมัติและสมัครเขา้รับ

การอบรมด้วยตนเอง 

โดยไม่ผ่านการด าเนินการ

ตามขั้นตอนของ กพพ.

ในการส่งบุคลากรอบรม

กบัหน่วยงานภายนอก

แต่ใชง้บประมาณภายใต้

โครงการพฒันาศักยภาพ

และขดีสมรรถนะบุคลากร

ในหลักสูตรทีจ่ดัโดย

หน่วยงานภายนอก 

2. หลักสูตร AOCC 

ผู้สมัครเขา้อบรมได้โอน

ค่าลงทะเบียน 

จ านวน 285,000 และช าระ

ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 

กอ่นทีจ่ะได้รับแจง้จาก

ผู้จดัอบรมว่าผู้เขา้อบรม

เต็มจ านวนโดยได้รับโอน

ค่าลงทะเบียนจากผู้จดัอบรม

แล้ว

ผลด าเนินการ
1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ

และกฎหมายมหาชน (ปรม.)

 (พ.ย. 61)

P

ผู้ได้รับอนุมัติด าเนินการสมัครเขา้อบรมด้วยตนเอง

โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จดัการสัมมนา

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธกิารฯ ยืน่ใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจง้ผลการคัดเลือก
แจง้เวยีนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธกิารฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจง้ผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

5. หลักสูตรการบริหารงานยติุธรรมระดับกลาง (ยธก.) รุ่นที ่4 - - (ก.ย. 61) (ก.ย. 61) (ก.ย.-ต.ค. 61) (ต.ค. 61) (ต.ค. 61)

P P P P P

6. การอบรม Preventing Election Violence  in Asia : - - (ต.ค. 61) (พ.ย. 61)

Tools for Practitioners and Policymakers P P

7. หลักสูตรภาษาองักฤษส าหรับใชใ้นการปฏิบัติงาน (ILC) 55,000 55,000 (ก.ย. 61) (ก.ย.-ต.ค. 61) (ต.ค.-พ.ย. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. 61)

P P P P P

8. หลักสูตร "นักบริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปราม - - (ต.ค. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. - ธ.ค. 61) (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

การทุจริตระดับสูง" รุ่นที ่10 P P P P P

9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที ่6 182,000 182,000 (ต.ค. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. - ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)

อยู่ระหว่างอบรม P P P P P

10. การอบรมเชงิปฏิบัติการวิชาสถติิระดับกลาง รุ่นที ่35 - (พ.ย. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. - ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)

P P P P P

11. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที ่6 - -  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61) (ม.ค. 62) (ก.พ. 62)

P P P P P

12. หลักสูตรนักพฒันบริหารศาสตร์ระดับกลาง - -  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61 - ก.พ. 62) (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

P P P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

(ค่าธรรมเนียม 

180,000 ศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 2,000)

ผลด าเนินการ

(พ.ย. 61)

P

(บุคลากรเขา้รับการอบรมโดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือก)

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธกิารฯ ยืน่ใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจง้ผลการคัดเลือก
แจง้เวยีนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธกิารฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจง้ผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

13. Training Course for National Human Rights - (พ.ย. 61)  (พ.ย. 61)  (พ.ย. 61 - ม.ค. 62) (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

Institutions on International Human Rights Mechanisms P P P P P

14. การประชมุสามัญประจ าปี 2561 หัวขอ้ "การตาย 800  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)

โทษประหารและจริยธรรม" P P

15. หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพือ่ประชาธิปไตย" รุ่นที ่7 14460.9  (ธ.ค. 61)  (ธ.ค. 61)

P P

17,440

22,580 (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

16. การสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การวางรากฐานสังคมเปิด

 : สิทธิในการก าหนดชะตาชวีิตตนเองของปัจเจกบุคคล และ

การยอมรับความเห็นต่างของผู้อื่น (Foundation of Open 

Societies : Individual Self-determination and 

Tolerance)

17. การสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง วิทยากรกระบวนการ :

การสร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมและการออกแบบ

หลักสูตร (Moderation : Facilitation and Program 

Design)

(ธ.ค. 61)

(ผู้เขา้อบรมด าเนินการขออนุมัติและสมัครด้วยตนเอง)

(ผู้เขา้อบรมด าเนินการขออนุมัติและสมัครด้วยตนเอง)

(ได้รับหนังสือของส านักทีเ่สนอเลขาธิการ โดยเลขาธิการมอบ สบก. ด าเนินการ)

P

(บคุลากรด าเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขัน้ตอนการคัดเลือกจากผู้จดัการประชุม)

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธกิารฯ ยืน่ใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจง้ผลการคัดเลือก
แจง้เวยีนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธกิารฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจง้ผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

14,700 (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

P P

1,200 (ม.ค. 62) (ม.ค. 62)

P P

1,000  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)

P P P P P

9,900  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)

P P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ
18. โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง บทบาทหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในยคุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ม.ค. 62)

P

(ได้รับหนังสือจากส านัก

แจง้ความประสงค์ส่ง

บุคลากรเขา้อบรม)

(บุคลากรด าเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จดัอบรม)

21. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพฒันาดุลยภาพ

ของขา้ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(หลักสูตร "Retire & Restart" กบัการค้นพบคร้ังใหม่

หลังวัยเกษียณ รุ่นที ่3)

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

19. โครงการสัมมนาทางวิชาการประจ าปี เร่ือง Data 

Science : Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดใน

ศตวรรษที ่21

(ม.ค. 62)

P

(ได้รับหนังสือจากส านัก 

แจง้ความประสงค์ส่ง

บุคลากรเขา้อบรม

(บุคลากรด าเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จดัอบรม)

20. หลักสูตรภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารระหว่างประเทศ

ชั้นสุง (AOCC)

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562



64

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธกิารฯ ยืน่ใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจง้ผลการคัดเลือก
แจง้เวยีนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธกิารฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจง้ผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

-  (ม.ค. 62)  (ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)  (มี.ค. 62)

P P P P P

23. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที ่47 28,000  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค.-มี.ค. 62)  (มี.ค. 62)  (มี.ค. 62)

P P P P P

24. หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพือ่รองรับ -  (ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)

ประเทศไทย 4.0 P P

25. หลักสูตรด้านสถติิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 28,920.43  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค.-ก.พ. 62)  (ก.พ. 62)  (มี.ค. 62)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 P P P P P

26. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข -  (มี.ค. 62)  (มี.ค. 62)  (มี.ค. 62)  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)

รุ่นที ่10 (สสสส.) P P P P P

27. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 69,000  (มี.ค. 62)  (มี.ค. 62)  (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)

ระดับกลาง รุ่นที ่21 P P P P P

-  (มี.ค. 62)  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)

P P P

-  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)

P P P

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

28. หลักสูตรพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายล าดับรอง 

ส าหรับเจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

29. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชภีาครัฐและ

นโยบายการบัญชภีาครัฐส าหรับหน่วยงานของรัฐ

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

22. หลักสูตรการพฒันาศักยภาพนักวิจยัในกระบวนการ

ยติุธรรม รุ่นที ่4 (ศวธ.)

 (ก.พ. 62)

P

(บุคลากรด าเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จดัอบรม)

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธกิารฯ ยืน่ใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจง้ผลการคัดเลือก
แจง้เวยีนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธกิารฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจง้ผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

7,700  (เม.ย. 62)

P

50,000  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)

P P P

-  (มี.ค. 62)  (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)  (ก.ค. 62)  (ก.ค. 62)

P P P P P

33. โครงการอบรมการแปลงเปล่ียนความขดัแยง้ ปี 2562 10,000  (มี.ค. 62)  (เม.ย. 62)  (เม.ย. 62)

P P P

 (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)

P P P

35. หลักสูตรการเขยีนหนังสือราชการและรายงานการประชมุ 3,500  (เม.ย. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)

P P P

36. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) 16,268  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (มิ.ย. 62)  (มิ.ย. 62)

รุ่นที ่2 P P P P P

37. หลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 34,860  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (มิ.ย. 62)

P P P P P

38. หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย -  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)  (พ.ค. 62)

P P P

39. โครงการฝึกอบรม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 21,691  (มิ.ย. 62)  (มิ.ย. 62)  (มิ.ย. 62)

ในการขอรับและการจา่ยบ าเหน็จด ารงชพี ส าหรับผู้รับบ านาญ P P P

ซ่ึงมีอายต้ัุงแต่เจด็สิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

32. หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพืน้ฐานการจดัการ

ความขดัแยง้ด้วยสันติวิธี รุ่นที ่4

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

34. หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่62

(อบรมปีงบประมาณ 2563)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(รอประกาศผลการคัดเลือก)

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(อบรมปงีบประมาณ 2563)

30. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ หลักสูตร Fundamental

(ได้รับหนังสือจากหน่วย

แจง้ความประสงค์

ส่งบุคลากรเขา้อบรม)

(ผู้เขา้อบรมได้ลงทะเบียนและได้รับการคัดเลือกให้เขา้อบรมกอ่นแจง้ สบก. 

เพือ่เสนอขออนุมัติ)

31. หลักสูตร กา้วสู่ระบบราชการ 4.0 อยา่งยั่งยนืตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) รุ่นที ่3 - 4

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)
พิจารณาและ เสนอเลขาธกิารฯ ยืน่ใบสมัคร เสนอผลการคัดเลือก แจง้ผลการคัดเลือก
แจง้เวยีนหลักสูตร พิจารณาคัดเลือก/ และติดตามผล ให้เลขาธกิารฯ ทราบ ให้ผู้สมัครของ
อบรม อนุมัติ และแจง้ผล การคัดเลือก และขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ

การพิจารณา ให้เข้าอบรม และติดตามรายงาน
ให้ผู้สมัครทราบ ผลการฝึกอบรม

(กรณีที่ใช้งบประมาณ)

40. หลักสูตร Crime Prevention การป้องกนัอาชญากรรม 20,335  (มิ.ย. 62)  (มิ.ย. 62)  (มิ.ย. 62)  (ก.ค. 62)  (ก.ค. 62)

กบัการอ านวยความยติุธรรมในสังคม รุ่นที ่2 P P P P P

41. หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร 12,000  (มิ.ย. 62)  (มิ.ย.-ก.ค. 62)  (มิ.ย. 62)

หน่วยงานภาครัฐ P P P

42. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น ายคุใหม่ในระบอบ -  (มิ.ย. 62)  (มิ.ย.-ก.ค. 62)  (ก.ค.-ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)

ประชาธิปไตย รุ่นที ่9 P P P P P

43. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที ่48 28,000  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62)  (ม.ค. 62 ยืน่ใบสมัคร)  (ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)

 (ก.ค. 62 ประกาศผลคัดเลือก)

P P P P P

44. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพดูเพือ่การประชมุ -  (ก.ค. 62)  (ก.ค. 62)  (ก.ค.-ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)

(Oral Communication Course : OCC) P P P P P

ประจ าปีงบประมาณ 2563

45. โครงการก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจดัการ -  (ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)

ความเส่ียงส าหรับงานของรัฐ P P

46. หลักสูตร หัวขอ้ "กฎหมายและการคุ้มครองผู้ล้ีภัย 23,240 (ได้รับหนังสือจากส านัก  (ส.ค. 62)

ในประเทศไทย (Refugee Law and Protection in Thailand) แจง้ความประสงค์ P

ส่งบุคลากรเขา้อบรม)

47. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ  (ส.ค. 62)  (ส.ค. 62)  (ส.ค.-ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)

และกฎหมายมหาชน รุ่นที ่19 (ปรม.19) P P P P P

48. หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 14,525  (ก.ย. 62)  (ก.ย. 62)

พ.ศ. 2562 รุ่นที ่4 P P

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

(อบรมปงีบประมาณ 2563)

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(อบรมปงีบประมาณ 2563)

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)

(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จดัฝึกอบรม)
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กลยุทธ์ที่ 5.3  : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท) ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ก.พ. 62 ก.พ.-เม.ย. 62 เม.ย.-พ.ค. 62 เม.ย.-พ.ค. 62

1. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 500,000 149,977.50 1. เขียนโครงการ จดัเตรียมการติดต่อ ด าเนินการจดัโครงการฯ ประเมินผลโครงการและ ประเมินผลโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. เสนอขออนุมัติโครงการ วทิยากร เอกสาร สถานที่ ฯลฯ รายงานผลต่อเลขาธกิาร กสม. และรายงานผลต่อเลขาธกิาร 

งบประมาณ 500,000 บาท ภายใน 15 วนัท าการ กสม. ภายใน 10 วนัท าการ

สบก. (กลุม่งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบคุลากร) "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น" "ปรบัใหม่เป็น"
(ม.ค. 62) (ก.พ. 62) (ม.ีค. 62) (เม.ย.-ก.ย. 62) (ก.ย. 62)

P P P P P

จดัจา้งทีป่รึกษา ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ตามสัญญาจา้ง และอยู่ระหว่างเบิกจา่ย

เลขที ่87/2562 

ลงวันที ่24 เม.ย. 62

เป็นเงินจ านวน 499,925

หมายเหตุ : มีการปรับรายละเอยีดและแผนการด าเนินโครงการ จงึมีความจ าเป็นต้องขอปรับเป้าหมายและระยะเวลาด าเนินการในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

เลขาธิการ กสม. 

ให้ความเห็นชอบ

ในหลักการด าเนินโครงการ

ทีป่รึกษาส่งมอบงาน

งวดที ่1 และเบิกจา่ยเงิน

งวดที ่1 จ านวน 

149,977.50 บาท 

เมื่อวันที ่2 ก.ค. 62

งบเดิมขอไป 

200,000 

ขอรับการจดัสรร

งบประมาณเพิม่เติม

 ตามบันทึกที ่

สม 0001/508 

ลงวันที ่25 ก.พ. 62 

จ านวน 300,000 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 

500,000

หารือร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญ

เพือ่ก าหนดแผน

การจดัการความรู้

ในองค์กร ประจ าปี

งบประมาณ 

พ.ศ. 2562

ขออนุมัติหลักการ 

การด าเนินงาน

โครงการจดัการ

ความรู้ในองค์กร 

ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

จดัท า ToR 

และจดัจา้งที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ด าเนินการตาม ToR

ตรวจรับงานจา้ง

ที่ปรึกษา

(ยอดจากคลัง 

499,925)
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68

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท)  พ.ค. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ม.ิย. 62  ม.ิย.-ก.ย. 62
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 66,560 58,156 จดัท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการโครงการ ด าเนินโครงการ จดัท ารายงาน
เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. พัฒนาบุคลากร/ พัฒนาบุคลากร/ สรุปผลการฝึกอบรม
และการบรหิารความเสี่ยง" และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณาอนุมัติ การฝึกอบรมตามแผน การฝึกอบรม เสนอต่อเลขาธกิาร

งบประมาณ โครงการ การปฏิบัติงาน ตามแผนการ กสม.
นตส. (หน่วยตรวจสอบภายใน) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

P P P P P

ได้รับอนุมัติโครงการ ด าเนินการจดัอบรม จดัท ารายงานสรุปผล

อบรมเชงิปฏิบัติการ เชงิปฏิบัติการฯ การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการฯ

เร่ือง "การประเมินผล ระหว่างวันที่ เสนอต่อเลขาธิการ กสม.

การควบคุมภายในและ 13-14 มิ.ย. 62 เมื่อวันที ่8 ก.ค. 62

การบริหารความเส่ียง" ตามหนังสือที ่สม 0010/228

(สม 0010/173

ลงวันที ่24 พ.ค. 62)

ผลด าเนินการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

งบเดิมขอไป 

51,600

ขอรับการจดัสรร

งบประมาณเพิม่เติม

 ตามบันทึกที ่

สม 0010/168 

ลงวันที ่21 พ.ค. 62

จ านวน 14,960 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 

66,560
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กลยุทธ์ที่ 5.4  : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธมินุษยชนภายใต้การก ากับดูแลของ กสม.

- ไมม่โีครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.5  : พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดิจิทัล (Digital)

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(บาท)  พ.ย. 61  ธ.ค.61 - ม.ค.62  ก.พ.-ม.ีค. 62  ม.ิย.-ก.ค. 62  ส.ค. 62

1. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรเ์สมือน 3,000,000 2,830,150 จดัท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินการตาม คณะกรรมการตรวจรับ รายงานผล
พรอ้มอุปกรณแ์ละซอฟแวร ์ส าหรบั การปฏิบัติงาน ต่อเลขาธกิาร กสม. กระบวนการจดัจา้ง ด าเนินการตรวจรับ การติดต้ังระบบ
บรหิารจัดการระบบคอมพิวเตอรเ์สมือน และการเบิกจา่ย เพือ่พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ และการใช้งาน 
งบประมาณปี 2562 งบประมาณ โครงการ และท าสัญญาจา้ง การถ่ายโอนข้อมูล
งบประมาณ 3,000,000 บาท ต่อเลขาธกิาร กสม.
สดส. (กลุม่งานคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย)

P P P P P

เลขาธิการ กสม. อนุมัติ มีหนังสือถงึกลุ่มงานพสัดุ ด าเนินการจดัซ้ือตามหนังสือ ผู้รับจา้งส่งมอบและติดต้ัง

ขอบเขตงาน (ToR) แล้ว เพือ่ขอให้ด าเนินการ ส านักดิจทิัลสิทธิมนุษยชน ระบบพร้อมทัง้ทดสอบ

ตามหนังสือส านักดิจทิัล จดัจา้งตามหนังสือ ที ่สม 0009/163 การใชง้านจริงและตรวจรับ

สิทธิมนุษยชน ส านักดิจทิัลสิทธิมนุษยชน ลงวันที ่2 พ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ

ที ่สม 0009/61 ที ่สม 0009/33 โดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับ

ลงวันที ่18 ม.ค. 62 ลงวันที ่24 ม.ค. 62 โดยได้บริษัท สมาร์ท ที ่สม 0009/1394

เทคโนโลย ีโซลูชั่น จ ากดั ลงวันที ่12 ก.ย. 62

เป็นผู้ขายตามสัญญาจา้ง

เลขที ่92/2562

ลงวันที ่12 ก.ค. 62

วงเงิน 2,830,150 บาท

เนือ่งจากมีผู้ประชาพจิารณ์ 

ToR ท าให้คณะกรรมการ 

ต้องทบทวน ToR 

โดยคณะกรรมการได้หารือ

กบักลุ่มงานพสัดุด้วยแล้ว

มีความเห็นว่าต้อง

ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก 

จงึจะได้ครุภัณฑ์ทีต่รง

ตามความต้องการ 

ท าให้การด าเนินงานล่าชา้

กว่าเป้าหมายทีก่ าหนด

แต่กส็ามารถด าเนินการ

ได้เสร็จส้ินภายในปี

งบประมาณ 2562

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ชือ่โครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

(บาท) ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ก.พ. 62 ม.ีค.-เม.ย. 62 พ.ค.-ก.ค. 62 ส.ค.-ก.ย. 62
2. โครงการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง (ไม่ใช้งบประมาณ) (ไม่ใช้งบประมาณ) จดัท าแผนและ ระบุปัจจยัเส่ียง/ สรุปผลการวเิคราะห์ สรุปผลการบริหาร (ร่าง)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนการระบุ วเิคราะห์ความเส่ียง และประเมิน จดัการความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง
และการสื่อสาร กสม. ความเส่ียง/ จากแบบสอบถาม ความเส่ียง ด้านเทคโนโลยี
(ไมใ่ชง้บประมาณ) ระบุปัจจยัเส่ียง ผู้ใช้งานภายใน ด้านสารสนเทศ สารสนเทศและ
สดส. (กลุม่งานคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย) องค์กรและจากการ และการส่ือสาร การส่ือสาร

ตรวจสอบจดุอ่อน ของส านักงาน กสม.
ของระบบ 
(Vuinerability)

P P P P P

ทบทวนการระบุปัจจยัเส่ียง สรุปผลการวิเคราะห์ ด าเนินการจดัท า เสนอร่างแผนบริหาร

ด้านระบบสารสนเทศ และประเมินความเส่ียง ร่างแผนบริหารความเส่ียง ความเส่ียงฯ ต่อทีป่รึกษาฯ

ด้านสารสนเทศและ ด้านเทคโนโลยฯี เรียบร้อยแล้ว และให้น าเสนอ

การส่ือสารเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหาร 

ส านักงาน กสม. 

พจิารณาต่อไป รายละเอยีด

ตามหนังสือ สดส. 

ที ่สม 0009/438

ลงวันที ่30 ก.ย. 62

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด / ระยะเวลาทีด่ าเนินการเสรจ็ในแต่ละระดับ

ผลด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน 2562


