ตัวอย่าง
(ตราประจาหน่วยงาน)

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
วุฒิสภา
**********************
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สารบัญ
1.
2.

รายนามผู้ชี้แจง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างหน่วยงาน (กรณีที่มีการปรับปรุงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้ระบุเหตุผลของการปรับปรุง)
3. ผลการดาเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา
4. กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดทางบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกเป็นงบบุคลากร
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ
5. สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อมปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงาน และแนวทางการแก้ไข
6. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สาคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
7. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565)
8. ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รบั จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารงบประมาณ
ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ
ตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด
แผนแม่บทย่อยใด (ตามทีป่ รากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง
ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย) (แบบฟอร์มที่ 2)
9. ระบุแผนงานทีอ่ ยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตรงกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ 3)
10. ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจาของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ในแผนงานพืน้ ฐานหรือแผนงานอืน่ ๆ (ถ้ามี) แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย และระบุ
ข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงตามความจาเป็นในการปฏิบตั ิงาน
11. แนวความคิดในการจัดทางบประมาณให้มีการกระจายอานาจเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างงบประมาณในเชิงพืน้ ที่ (ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น) กับงบประมาณของ
ส่วนราชการ (ส่วนกลาง) หมายเหตุ : หน่วยงานที่ตอ้ งระบุข้อ 11 ได้แก่ หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่มหี น่วยงานประจาอยู่ในพืน้ ที่ของจังหวัด
12. ระบุประเด็นที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ พร้อมทั้งคาชี้แจงที่หน่วยงานมีตอ่ ประเด็นดังกล่าว (โดยสรุป)

หน้า
1
2
6
9
10
29
41
49

ไม่มี
53
ไม่มี

ไม่มี

สารบัญ
13. โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท และเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท
พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย
14. โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น และรายการค่าใช้จา่ ย
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย
15. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย

หน้า
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1. รายนามผู้ชี้แจง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
นางหรรษา บุญรัตน์
นายพราหมณ์ นิยะบุตร
นางสาวจิราภรณ์ ทองคาวัฒนะ
นางนภัทร รัชตะวรรณ
นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์
นายนฤนาท คุ้มไพบูลย์
นายภาณุพันธ์ สมสกุล
นายจุมพล ขุนอ่อน
นายภาณุวฒ
ั น์ ทองสุข
นางสาววัลลภา ศารทประภา

ตาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ผู้อานวยการสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างหน่วยงาน
(กรณีที่มีการปรับปรุงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ระบุเหตุผลของการปรับปรุง)

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

พันธกิจ
1. ดาเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3. ทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยไม่ล่าช้า
และเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางที่เ หมาะสมในการป้ อ งกั นหรื อ แก้ ไ ขการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชน รวมทั้ ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดาเนินการให้แจ้งเหตุผลให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
มาตรา 26 คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
มาตรา 27 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยา
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ใ ห้ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไปตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิ ทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา
(3) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
(4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(5) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
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มาตรา 48 บัญญัติให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
(2) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ
(3) ศึกษา รวบรวม วิ เคราะห์ ข้อมูล และสนับสนุนให้ มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
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โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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3. ผลการดาเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังต่อไปนี้
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ: สานักงาน กสม.
ข้อ 1 สานักงาน กสม. ควรพิจารณาปรับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้า
ความไม่เป็นธรรมในการใช้อานาจรัฐโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีระบบการรายงานผลการดาเนินงาน
ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอ รวมถึงควรมียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการดาเนินการระหว่างหน่วยงาน
และมีการบู ร ณาการระหว่างองค์กรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อลดภาระและไม่ให้ เกิดการทางาน
ที่ซ้าซ้อนกัน
การดาเนินงานของสานักงาน กสม.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอานาจที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 และพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางที่กาหนดในยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560 - 2565 เพื่อก่อให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้าง
สั งคมให้ เคารพสิ ทธิมนุ ษยชน ด้ว ยการมีข้อเสนอแนะต่อหน่ว ยงานภาครัฐ ในการส่ งเสริมการเข้าถึงสิ ทธิของ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และการป้องกันแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ กระทบสิทธิของประชาชน
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ของ กสม. ยังให้ความสาคัญกับการสร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กร
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วน
ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ กสม. ฉบั บ ใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่ ง ยั ง คงมุ่ ง เน้ น
ให้ผลการปฏิบัติงานของ กสม. เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
เพื่ อ ประกอบการก าหนดเป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นระยะ 5 ปี ข้ า งหน้ า ทั้ ง นี้ กสม. จะน าข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ วุ ฒิ ส ภา เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของ กสม. ในเรื่ อ งการลดความเหลื่ อ มล้ าและ
ความไม่เป็ น ธรรมในการใช้อานาจรั ฐโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสั งคมมาประกอบการจัดทา
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ด้วย
ส าหรั บ ระบบรายงานผลการดาเนินงานแก่ส าธารณะที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอนั้น กสม.
ได้มี การสื่ อสารต่ อสาธารณะ โดยการเผยแพร่และประชาสั ม พั นธ์ผ ลการปฏิ บัติ งานและกิจ กรรมของ กสม.
ผ่านเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของสานักงาน กสม. การแถลงข่าวประจาสัปดาห์ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบผลการดาเนินงานที่สาคัญของ กสม. ในด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. ที่เป็น
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ปัจจุบัน รวมถึงการออกแถลงการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ สิทธิมนุษยชนที่สาคัญเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในการเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของกันและกันไปยังภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในส่วนของการประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น กสม. เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการบูรณาการการทางานร่วมมือกันระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การดาเนินงานของแต่ละองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อนตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ จึงได้จัดทาแนวปฏิบัติในการรับส่ง
เรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระ
ให้ มีความชัดเจน โดยประธาน กสม. ได้น าเสนอหลั ก การและแนวคิ ดดั ง กล่ า วต่ อ ที่ป ระชุม องค์ กรอิส ระตาม
รั ฐ ธรรมนู ญเพื่อพิจ ารณา ซึ่งประธานองค์กรอิส ระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กร ได้มีมติเห็ นชอบให้ ออกเป็น
ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่ง เรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 61 ก หน้า 29 วันที่ 31
กรกฎาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา
ข้อ 2 สานักงาน กสม. ควรกาหนดกลไก วิธีการอบรมหรือการปลูกฝังแนวคิดใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในด้านสิทธิให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง โดยต้องแยกให้ชัดเจนว่าการกระทาใดถือเป็นสิทธิ การกระทาใดถือเป็น
หน้ า ที่ รวมทั้ ง ต้ อ งให้ สั ง คมตระหนั ก รู้ ว่ า การใช้ สิ ท ธิ ข องตนจะต้ อ งไม่ เ ป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น หรื อ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมส่วนรวมด้วย นอกจากนี้ สานักงาน กสม. จะต้องวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง
ไม่ใช่ปฏิบัติในเชิงต่อต้านรัฐ เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศ
การดาเนินงานของสานักงาน กสม.
สานักงาน กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ของไทยตระหนักถึงบทบาทตามหน้าที่ และ
อานาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน อันสอดคล้องกับบทบาทประการสาคัญตามหลักการปารีส ซึ่งสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกว่าร้อยประเทศทั่วโลกยึดถือเป็นกรอบการทางาน โดยต้องมุ่งดาเนินการในการส่งเสริม
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Promotional Function) ผ่ า นงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษา การเผยแพร่ แ ละรณรงค์ เ รื่ อ ง
สิทธิมนุษยชน การจัดสั มมนาและฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
โดยในเนื้อหาสาระด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นการมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือ การดาเนินการผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม
รวมถึ ง การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้า นคลั ง ข้ อ มู ล สิ ท ธิม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ และข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บหลั ก
สิทธิมนุษยชน
ที่ผ่านมาสานักงาน กสม. ได้ขับเคลื่อนกระบวนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ทั้งการจัดทาหลักสูตร
สิทธิมนุษยชน การจัดเสวนา การสัมมนา และการฝึกอบรม ในกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่นักบริหารระดับสูง
รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ บุคลากรภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนตระหนักและคานึงถึง
บทบาทและการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปกป้ อ งและคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน อันเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ซึ่งทั้งฝ่ายนโยบายและผู้ปฏิบัติจะต้องดาเนินการคุ้ม ครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มคนหลากหลาย
ทางเพศ บุ ค คลไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ แรงงานและกลุ่ ม คนชายขอบ หรื อ แม้ แ ต่ ผู้ ถู ก คุ ม ขั ง ในเรื อนจ า ทั ณฑสถาน
หรื อสถานที่ ควบคุ ม ตั ว บุ ค คลอื่ น ๆ โดยการร่ ว มมื อ และสนั บสนุ นหน่ ว ยงานและองค์ ก รในภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
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เพื่ อ อุ ด ช่ อ งว่ า งในทางปฏิ บั ติ แ ละข้ อ กฎหมายที่ อ าจน าไปสู่ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ า
และความไม่ เ ป็ น ธรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ น าประเทศไทยไปสู่ เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs 2030) และสร้างสังคมที่สงบสุขอย่างแท้จริง
ในปัจจุบันที่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต่างตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็ น โอกาสและข้อท้าทายที่ส านั กงาน กสม. ตระหนักและเข้ าไปสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่ านการทางาน
อย่างมีส่วนร่วมกั บองค์กรภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค ทั้ง 12 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นในสถาบั นอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ โดยพยายามสร้างมาตรฐานและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานและบทบาทหน้าที่
ความเป็นพลเมืองตามกระบวนการประชาธิปไตยและการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
ส านั ก งาน กสม. ได้ มี ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษา การจั ด ท าคู่ มื อ การจั ด การเรี ย นรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในภาษาไทยและภาษายาวี การฝึกอบรมและการจัดประกวด
แข่งขันนวัตกรรมสิ ทธิมนุ ษยชนภายใต้หัว ข้อ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิ ทธิมนุษยชน การจัด
ประกวดสื่อออนไลน์ด้านสิทธิมนุษยชน (TikTok) การประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน และการจัดทาคลิปสั้นและ
การเผยแพร่ ร ณรงค์ป ระเด็น สิ ทธิมนุ ษยชนผ่ านช่อ งทางออนไลน์ ร่ว มกับนักอัพโหลดสื่ อวีดีทัศน์ผ่ านเว็บไซด์
(YouTuber) และผู้ที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมในสื่ออินเตอร์เน็ต (influencer) ที่สังคมและคนรุ่นใหม่ติดตามและ
ให้ความสนใจ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในกลุ่มต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดยเน้นย้าและส่ งเสริม
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ
ภาษา หรือสถานะอื่นใด รวมทั้งการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะนาไปสู่ความปรองดอง
ในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยคาที่แสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ โดยตระหนักในหน้าที่ที่ต้องเคารพ
สิทธิมนุษยชนของผู้อื่น
ทั้ งนี้ ส านั กงาน กสม. มี ห น้ าที่ ส นั บสนุ น การด าเนิ นงานของ กสม. ให้ บรรลุ พั นธกิ จ ตามกฎหมาย
ในการส่งเสริมและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล บนพื้นฐานของ
หลักสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม โดยยึดมั่น
ในความสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ มีความเป็นกลางโดยไม่เลื อก
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก
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4. งบประมาณภาพรวม
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2565 - 2566
ปี 2565
ปี 2566
งบประมาณ
การเบิกจ่าย*
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ตาม ร่าง พ.ร.บ.
209.8920
166.2125
216.6310
146.9165
119.5382
151.7479
146.9165
119.5382
151.7479
61.9075
45.9845
64.0231
48.9179
34.1109
51.1715
4.5281
3.4130
10.249
8.4615
8.4615
2.6026
1.0680
0.6898
0.8600
1.0680
0.6898
0.8600
-

งบประมาณรวม
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
1) งบดาเนินงาน
2) งบเงินอุดหนุน
3) งบรายจ่ายอื่น
3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1) แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3) แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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เพิ่ม / ลด
จานวน
ร้อยละ
6.7390
4.8314
4.8314
2.1156
2.2536
5.7209
-5.8589
-0.2080
-0.2080
-

3.21
3.29
3.29
3.42
4.61
126.34
-69.24
-19.48
-19.48
-

5. สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน และแนวทางการแก้ไข
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรรมนูญ
โดยมีหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ กสม. ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กร
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล และเร่งพัฒนาสานักงาน กสม.
ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ส านั ก งาน กสม. ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 211.7297 ล้ านบาท มีผ ลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน
180.8394 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 85.41 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 209.8920 ล้ านบาท
ลดลงกว่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1.8377 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.87 โดยมี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จานวน 166.2125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.19 โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จาแนกตามแผนงาน สรุปได้ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ รายการการจั ด การของรั ฐ สภา ศาล และหน่ ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ
ได้รั บ จั ดสรรงบประมาณตามพระราชบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
149.0168 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 136.3061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.47 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 146.9165 ผลการเบิกจ่าย 119.5382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.36
ส านั กงาน กสม. ได้รั บ จั ดสรรงบประมาณที่ เป็น อั ตราก าลั ง ใหม่เ พิ่ มเติม จากส านัก งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 80 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 12 อัตรา พนักงานราชการ 6 อัตรา และ
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว 62 อั ต รา และปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ส านั ก งาน กสม. ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณที่ เ ป็ น
อัตรากาลังใหม่สาหรับปฏิบัติงาน ณ สานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ จานวน 20 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 17 อัตรา
และพนักงานราชการ 3 อัตรา ปัจจุบันสานักงาน กสม. ได้ดาเนินการสรรหาข้าราชการอัตราใหม่จนเสร็จสิ้นแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกรายงานตัวและบางส่วนอยู่ในกระบวนการรับโอนจากหน่วยราชการอื่น เพื่อมาสังกัด
สานักงาน กสม. ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการสรรหา/รับโอนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
ส านั ก งาน กสม. ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับแผนงานพื้นฐาน จานวน 61.5692 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 44.1714 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 71.74 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จานวน
61.9075 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 45.9845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.28 สรุปได้ดังนี้
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2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(1.1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กสม. มีผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบ
และรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระทาหรื อ
ละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และเรื่องที่ กสม. เห็นควรให้มีการ
พิ จารณา รวมทั้งสิ้ น 593 เรื่ อง โดยประเภทสิ ท ธิ ม นุษ ยชนที่ มี ก ารร้อ งเรี ยนมากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ สิ ท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรม จานวน 159 เรื่อง รองลงมา คือ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จานวน 95 เรื่อง
และสิทธิพลเมือง จานวน 52 เรื่อง ทั้งนี้ สานักงาน กสม. ได้ดาเนินการตรวจสอบคาร้องที่ได้รับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รวมกับ คาร้ องสะสมที่ได้รั บ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้น รวม 153 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่มีการกระทาหรื อละเลยการกระทาอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ กสม. มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จานวน 33 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.57 เรื่องที่ไม่มีการกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็นการ
ละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน โดย กสม. อาจมีข้อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ท ธิ
มนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใด ๆ จานวน 53 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.64 และเรื่องที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการฟ้องร้องเป็นคดี
อยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา คาสั่งหรือคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด หรือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการ หรือมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
เป็นต้น จานวน 67 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 43.79
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 676 เรื่อง และเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ด้ ว ยความรวดเร็ ว และเป็ น ธรรม ส านั ก งาน กสม. จึ ง ได้ ป ระสานการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกรณี ที่ ไ ม่ มี
ความซับซ้อน ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้มีการให้คาปรึกษาหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วไปแล้ว จานวน 122 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.10 เช่น
การเร่งรัดการดาเนินคดีให้ผู้ร้องได้รับสิทธิประโยชน์ในทางราชทัณฑ์ การเร่งรัดกระบวนการพิจารณาสถานะบุคคล
การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการศึกษาตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น สาหรับเรื่องร้องเรียน
ที่มีความซับซ้อนและกลไกการประสานการคุ้มครองอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงระบบได้ กสม. ได้รับ
เป็ น คาร้ องเพื่อตรวจสอบข้ อเท็จ จริ งอย่ างรอบด้าน จานวน 202 เรื่อง โดยประเภทสิ ทธิที่ร้องเรียนมากที่สุด
3 ลาดับแรก คือ (1) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (2) สิทธิและสถานะบุคคล และ (3) สิทธิและความเสมอภาค
ทางเพศ สิทธิสตรี และมีการจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือ แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 128 เรื่อง โดยสามารถเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ดังนี้
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ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. มี ก ารกระท าหรื อ ละเลยการกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา
2. ไม่ มี ก ารกระท าหรื อ ละเลยการกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด
สิทธิ มนุษยชน แต่ มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน
3. อื่น ๆ
3.1 มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร
3.2 ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ
3.3 มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา
คาสั่ง หรือคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และเป็นเรื่องที่อยู่ใน
หน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น
3.4 ไม่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.5 ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.6 ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่อง
รวม

2564
2565
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
33 21.57
60 46.88
53

34.64

46

35.94

67
9

43.79
13.43

22
5

17.19
22.73

22
23

32.84
34.33

1

4.55

7 10.45
4 5.97
2 2.99
153 100.00

13 59.09
2 9.09
1 4.55
128 100.00

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นคาร้อง
ไว้ตรวจสอบและจัดทารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 33 กรณี ตัวอย่างเช่น กรณีการชุมนุมทางการเมือง
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2563 กรณีกล่าวอ้างว่าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกห้ามนักศึกษามุสลิม
ไว้เครา และบังคับให้เข้าร่วมพิธีกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา กรณีกล่าวอ้างว่านายทหารมีคาสั่งลงโทษทหาร
กองประจาการทาให้ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น
รายละเอียดสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ
QR code: กรณีตัวอย่างผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นคาร้องไว้ตรวจสอบ
และจัดทารายงาน ผลการพิจารณา รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- 12 -

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับเรื่องร้องเรียนที่มีความซับซ้อน กสม. ได้รับเป็น
คาร้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 39 กรณี ตัวอย่างเช่น สิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย และเสรีภาพในเคหสถาน กรณีกล่ าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักโดยไม่มีหมายค้น
และเก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มฯ สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีกล่าวอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทาให้ขาดการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น
รายละเอียดกรณีตัวอย่างสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ
QR code: กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(1.2) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะมาตรการหรือ แนวทาง
ในการส่ งเสริ มและคุ้ ม ครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชนรายกรณี รวมตลอดทั้ งการแก้ ไ ขปรั บปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) กรณีศึกษา: ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย–มีนบุรี 2) การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยุติ
การตั้งครรภ์ 3) กรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 4) ผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 5) การจาหน่ายรายการบุคคล
ออกจากฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นและการระงั บ ความเคลื่ อ นไหวทางทะเบี ย นราษฎรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
6) กระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร 7) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
และ 8) ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
รายละเอียดสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ
QR code: กรณี ตั ว อย่ า งข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
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ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรื อแนวทางในการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้ น 29 กรณี ส่ ว นใหญ่เป็นประเภท
สิ ทธิพลเมือง เช่ น กรณีขอความคุ้มครองให้ นั กปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชน กลุ่ มสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น
รองลงมาเป็นสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าสื่อมวลชนนาเสนอข่าวสารโดยใช้ถ้อยคา
ที่กระทบต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น และเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจาจากัดเครื่องอุปโภคที่จาเป็นพื้นฐานไม่เพียงพอให้แก่ผู้ต้องขัง และกรณีการดาเนินคดี
ล่าช้าอันเกี่ยวเนื่องกับการอายัดตัว เป็นต้น
รายละเอียดกรณีตัวอย่างสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ
QR code: กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กสม. มุ่งหวังให้ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องนั้น
ได้มีการนาไปพิจารณาและดาเนินงานเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนให้กั บประชาชนจน
เกิ ด ผลส าเร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 จึ ง ได้ มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานต่าง ๆ (ตามระเบี ย บ กสม. ว่าด้ว ยการติดตามผลการดาเนิน งานด้า นสิ ทธิ มนุ ษยชน พ.ศ. 2564)
ในประเด็นสิทธิที่สาคัญ อาทิ สิทธิชุมชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่า งกาย สิทธิพลเมือง สิทธิผู้พิการและ
เสรีภาพในการเดินทาง ทั้งนี้ มีหลายกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแจ้งผลการปฏิบัติที่ชัดเจนได้ ซึ่งอาจ
เนื่ อ งมาจากข้ อ เสนอแนะบางเรื่ อ ง เป็ น ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย แตกต่ า งจากข้ อ เสนอแนะในรายงาน
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนว่าจะให้หน่วยงานปฏิบัติอย่างไร
ด้วยวิธีการใดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น
(2) การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
กสม. ได้จัดรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ มนุษยชนของประเทศไทยประจาปี
2564 ซึ่ ง เป็ น การจั ด ท าตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ กสม. ที่ บั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 247 (2) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) และส่งไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 90 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
ในการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ กสม. ได้ประมวล
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุ ษยชนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีจากแหล่ งต่าง ๆ ทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่ว ไป
จากการท างานของ กสม. ทั้ ง ในส่ ว นเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น การลงพื้ น ที่ ข้ อ เสนอแนะและแถลงการณ์ ข อง กสม.
ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รภาคประชาสั ง คม จากการสั ม มนาและ
การประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งได้ติดตามประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นในการนาเสนอ
รายงานเมื่อปีที่แล้ว แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
และพัน ธกรณีด้านสิ ทธิม นุ ษยชนระหว่างประเทศของไทย และจัดทาข้อเสนอแนะต่ อรัฐ บาลและหน่ว ยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ประเด็นย่อย 19 ประเด็น ตามขอบเขตของ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สาคัญในบริบทของประเทศไทย ดังนี้
(2.1) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ เป็นสถานการณ์สาคัญในปี 2564
ที่มีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
การใช้เสรีภาพในการชุมนุม ปี 2564
(2.2) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ
ได้แก่ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับการกระทาทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย สถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(2.3) สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม รายงานได้ น าเสนอ
สถานการณ์ด้านสิทธิแรงงาน สิทธิในสุขภาพ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(2.4) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
สตรีรวมถึงความเสมอภาคทางเพศ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกลุ่มชาติพันธุ์
(3) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
กสม. มี ค วามพยายามที่ จ ะส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสั ง คมไทย
โดยกาหนดไว้เป็นนโยบายสาคัญประการหนึ่ง ซึ่งในการทางานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในขณะที่
สานักงาน กสม. เป็นองค์กรขนาดเล็ก และได้รับจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพียงปีละประมาณ
5-9 ล้านบาท จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายการปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม กสม. ชุดปัจจุบันมีความพร้อมที่จะ
ทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ และสร้างกลไกอื่นเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 สรุปได้ดังนี้
(3.1) การส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
(3.1.1) โครงการเสริ มสร้ า งความตระหนักด้า นสิทธิ มนุษยชนสาหรั บนักบริ หาร
ระดับสูง (Human Rights Executive Program) รุ่นที่ 2
กสม. ได้ดาเนินโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program: HREP) รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้ว ย
ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จานวน 70 คน ให้สามารถขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม
(3.1.2) การพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
การพัฒนาหลั กสู ตรสิ ทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับระดับอุดมศึกษา มีจานวน
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนอกระบบ แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว ดังนี้
หลั กสู ตรระยะสั้ น มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อส่ งเสริ มเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยแบ่งหลักสูตร
ตามประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิมนุษยชนศึกษา ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน
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หลักสูตรระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนั กในหลั กการและความส าคั ญของสิ ทธิ มนุ ษยชนและประชาธิ ปไตย มีความตระหนั กในบทบาทของตน
ในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สามารถน าความรู้ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไปขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคล
ในองค์ กร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในสั ง คม มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ ครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ภาคประชาสังคมในภาคตะวันออก นักเรียนพลตารวจภาค 2 และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ทั้งนี้ สานักงาน กสม. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปประยุกต์ใช้ในระดับปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ครูผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถเป็นต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาและ
เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม
2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(3.2) การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านรายการวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ การออก
แถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ และการแถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
(3.2.1) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ส านั ก งาน กสม. ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผ่ า นทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง โดยมี กสม. ผู้บริหารของสานักงาน กสม. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอด
ความรู้และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ดังนี้
(3.2.1.1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สรท. FM 106 MHz วิทยุครอบครัวข่าว) ได้แก่ เผยแพร่
สปอตวิทยุ เผยแพร่สกู๊ปการประชาสั มพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการสัมภาษณ์ออกอากาศในรายการวิทยุ ในช่วง
รายการต่าง ๆ ของทางสถานี เช่น รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายการโหนกระแส เป็นต้น
(3.2.1.2) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภูมิภาค (สวท. FM 92.5 MHz) ได้แก่ เผยแพร่สปอตวิทยุ และการประชาสัมพันธ์ข้ อมูล
ข่าวสาร ในช่วงเวลาข่าวภาคหลักและช่วงรายการข่าวยามเช้า
(3.2.1.3) การเผยแพร่ ร ายการวิ ท ยุ “รายการคุ ย กั บ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ทุกวันพุธ เวลา 21.00 น.
(3.2.2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนรู้
สาหรับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคม สานักงาน กสม.
ได้จัดทาแคมเปญรณรงค์ผ่านการสื่อสารสาธารณะในหัวข้อ “รักไม่ละเมิด” ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการกาหนด
เจตจานงในชีวิตของเด็กและเยาวชน และ “จับอย่างระวัง” ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิผู้ต้องหา
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่นาไปสู่การสนับสนุนให้ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทาให้บุคคลสูญหาย ออกมาใช้บังคับได้จริง และยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้แทนหน่วยงานรัฐ
และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกรณีร้องเรียนจานวนมากให้ร่วมเป็นเครือข่าย
- 16 -

การทางานด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ กสม. ได้จัดจ้างและสนับสนุนให้ YouTuber และ Influencer
จัดทาหรือเผยแพร่เนื้อหาสอดแทรกการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 23 ราย
กสม. ยังได้ร่วมกับ มูลนิธิ ฟริดริช เนามัน ประเทศไทย จัดทาสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวัง
ให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจสิทธิผ่านการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกติกา ICCPR และหลักการ
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง และมีการทดสอบความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ใช้งานผ่ านสถานการณ์จาลอง
ที่อ้างอิงจากประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีรูปแบบเนื้อหา แบ่งออกเป็น
การทดสอบความคิดเห็ น และความเข้าใจของผู้ ใช้งานผ่ านคาถามสถานการณ์ (QUIZ) ที่อ้างอิงจากประเด็ น
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม และการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกติกา ICCPR และหลักการ
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง (General Knowledge) ในลักษณะสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในรูป แบบของไมโครไซต์
(Microsite) โดยใช้ชื่อว่า “Know your rights - ICCPR Quick & Quiz”
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทาสื่อสาหรับเด็กและเยาวชน โดย กสม. ได้ร่วมกับ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยวางแนวทางการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสาหรับเด็ก
และเยาวชน รวมทั้ ง สิ้ น 20 ตอน แบ่ ง ออกเป็ น ประเด็ น สิ ท ธิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 10 ประเด็ น ได้ แ ก่ (1) หลั ก การ
สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน (2) สิทธิทางด้านการศึกษา (3) เสรีภาพในการแสดงออก/การชุมนุม (4) สิทธิและเสรีภาพ
ในเนื้อตัวร่างกาย (5) สิทธิในการทางาน (6) สิทธิในครอบครัว (7) การปกป้องสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น (8) สิทธิการได้รับบริการสาธารณสุขและสิทธิในความเป็นอยู่ที่ดี (9) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA) และ (10) สิ ทธิในการได้รั บ บริ การสาธารณะจากรัฐ อย่างเสมอภาคกันและความปลอดภัยในบริการ
สาธารณะ ซึ่งจะได้มีการหารือเพื่อกาหนดรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละประเด็นต่อไป
นอกจากนี้ กสม. ได้ จัดการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนและคลิปสั้น TikTok
ในหัวข้อ “สิทธิ มนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน” โดยผลงานที่สะท้อนมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนของนักเรียน
นิ สิ ต นั กศึกษา และประชาชนทั่ว ไป โดยมีการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิล ปวัฒ นธรรมแห่ ง กรุง เทพมหานคร
เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
(3.2.3) แถลงการณ์ กสม.
กสม. ยังได้จัดทาและเผยแพร่ แถลงการณ์ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสาคัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับ
สิทธิมนุษยชนผ่านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) ประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่อง ขอประณามเหตุคนร้ายไล่ยิงรถขนสินค้าระหว่างทางในพื้นที่อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต 3 ราย และเผาทาลายรถยนต์ 2) ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่
3) ประเด็นสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เรื่อง เหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
เรื่อง สนับสนุนการเดิ นหน้าเจรจาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี รื่องขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การชุมนุ มยึ ดมาตรฐานสากลและหลี กเลี่ย งการใช้ความรุนแรง เรื่อง ขอให้ ทุกฝ่ ายเคารพหลั กสิ ทธิมนุ ษยชน
ในการชุมนุม ให้ใช้อุปกรณ์อันตรายเท่าที่จาเป็น รวมถึงการประกันสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
และเรื่อง การสังเกตการณ์การชุมนุม 7 สิงหาคม 2564 กสม. ย้าขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง
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ส าหรั บ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้ อ อกแถลงการณ์ เพื่ อ แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยงหรือมีการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน
เพื่อเผยแพร่ ผ่ านสื่ อมวลชนไปยั งหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องและสาธารณชน เช่น กรณีการชุมนุมของกลุ่ มต่า ง ๆ
ซึ่ง กสม. มีการออกแถลงเป็นระยะ อาทิ แถลงการณ์ เรื่อง “ขอทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงในการชุมนุ ม ”
และเรื่อง “ขอให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและเร่งรับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ” เป็นต้น
(3.2.4) การแถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่ างต่อเนื่ อง กสม. ได้จั ดกิจ กรรมการแถลงข่าวเด่นประจาสั ปดาห์ เป็นประจาทุกวันพฤหั ส บดี ซึ่งมี กสม.
ผู้บริหารสานักงาน กสม. ได้เป็นผู้แถลงข่าว โดยที่ผ่านมามีการแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ กสม. ที่มีรัฐบาล
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อแสดงความห่วงใยและเสนอแนะแนวทางเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาชน ผลส าเร็ จ ในการคุ้มครองสิ ทธิม นุษยชน รวมถึงการประชาสั มพันธ์ผ ลการดาเนินงานที่ส าคั ญ
ของ กสม. อาทิ “กสม. ห่ ว งสถานการณ์ โ ควิ ด เสนอรั ฐ บาลเร่ ง กระจายวั ค ซี น และดู แ ลกลุ่ ม เปราะบาง ”
“กสม. ขอรัฐทบทวนข้อกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่กระทบเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
วอนทุ กฝ่ ายสื่ อ สารอย่ า งสร้ า งสรรค์ ” “ผลส าเร็ จ จากการติ ด ตามการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เรื่ อง การเลื อกปฏิบั ติต่อผู้ ติดเชื้ อเอชไอวีในการสมัค รงานกั บ บริษั ทเอกชน” “กสม.ไทยร่ว มกับสถาบั น สิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการทรมานระดับภูมิภาค
ผลักดันการปฏิรูปเรือนจาและระบบราชทัณฑ์ให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน” “กสม. ลงพื้นที่รับฟังปัญหา
สถานะบุคคลของกลุ่ มคนไทยพลั ดถิ่น พบอุปสรรคการเข้าไม่ถึงสิ ทธิขั้นพื้นฐาน หน่วยงานรัฐขาดบุคลากรทาง
ทะเบียน พิสูจน์สถานะบุคคลล่าช้า ” “กสม. เผยผลการประสานการคุ้มครองกรณีชาวบ้านปิล๊อกคี่ถูกขับไล่ออก
จากอุทยาน ฐานล่าเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมปรับแก้คาสั่งและกาหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ”
“กสม. ได้รับแจ้งการเสนอปรับคืนสถานะ A ในเวทีโลก หวังยกระดับการทางานปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ” “เปิ ด ส านั ก งาน กสม. พื้ น ที่ ภ าคใต้ ที่ ห าดใหญ่ เจ้ า หน้ า ที่ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านในวั น ที่
17 กุมภาพัน ธ์ 2565 เพิ่มช่องทางการเข้ าถึง กลไกสิ ทธิมนุ ษยชนในภูมิภ าคอย่า งเป็นรู ปธรรม” และ “กสม.
ประสานอัยการสูงสุดขอให้พิจารณาสั่งไม่ฟ้องลูกจ้างหญิงที่ออกมาประท้วงกรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม”
(3.3) โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็น
กสม. ได้มีการดาเนินโครงการ/กิ จกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และแสวงหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ กั บ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ความเดื อ ดร้ อ น รวมถึ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพหรื อ ทั ก ษะของบุ ค ลากรในการท างานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน โดยมีโครงการสาคัญ อาทิ
(3.3.1) โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงานของ กสม. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565
กสม. ได้ร่ ว มมือกับ กรมการปกครอง และคณะรัฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี มูล นิธิเพื่อสุ ขภาพและ
การแบ่งปัน จัดกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้คาปรึกษาและ
การแก้ไขปัญหาสาหรับคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และคนไทย
ที่ถูกจาหน่ายรายการ โดยมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการทางทะเบียนและบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีส ถานะ
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ทางทะเบียน เพื่อจัดทาบัตรประจาตัวสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท 0) จานวน 248 คน
และมีเวทีประชาคมต้นแบบ เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลเชื้อสายลาว
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีต โดยปัจจุบันมีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน
จานวน 27 ราย ทั้งนี้ การจัดโครงการในพื้นที่จังหวัดอุบ ลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่นาร่อง เป็นการแสดงเจตจานง
ในรูปแบบภาคีร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเด็น
เกี่ยวกับสถานะบุคคลในพื้นที่ ซึ่งจะมีการนาความสาเร็จดังกล่าวไปขยายผลและต่อยอดในพื้นที่อื่นต่อไป
(3.3.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนบู รณาการช้างป่าภาคประชาชน
พื้นที่ภาคตะวันออก กสม. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนบูรณาการช้างป่าภาคประชาชน พื้นที่ภาค
ตะวันออก ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
จากภาคประชาชน รวมทั้ ง ร่ ว มกั น จั ดท าแผนบูร ณาการการแก้ ไ ขปั ญหาระหว่า งภาครั ฐ และภาคประชาชน
เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน
เช่น ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเครือข่ายที่ทางานเรื่องช้างในพื้นที่ภาคตะวันออก การจัดเวที
ครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากที่ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาช้างป่าอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย และสิท ธิของบุคคลในทรัพย์สิน กสม. ให้ความสาคัญกับการลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงจากประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบ และหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย นอกจากนี้ กสม. ยังมีแผนดาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันตกในลาดับต่อไปด้วย
(3.3.3) การฝึกอบรมการป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความรุ น แรง ส านั ก งาน กสม. ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ผ สานวั ฒ นธรรม และส านั ก งานข้ า หลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) จัดการฝึกอบรมการป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริง
จากผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากความรุ น แรง ระหว่ า งวั น ที่ 9 - 11 มี น าคม 2565 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
เรื่องการกระทาทรมาน หลักการ แนวทางและวิธีการดูแลผู้ได้รับ ผลกระทบจากการกระทาที่รุนแรง การกระทา
ทรมานอย่างเป็นระบบ เพื่อปรับใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงการแสวงหารข้อเท็จจริง ข้อมูล การละเมิด
สิทธิมนุษยชน ทางร่างกาย จิตวิทยา และจิตสังคม รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการให้คาปรึกษาแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระทาทรมาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. อันประโยชน์ในต่อการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3.3.4) การจัดทาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ความเห็นประกอบ
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. ได้หารือร่วม กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ติดตามการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนการซ้อมทรมาน และเตรียมจัดทาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ความเห็นประกอบ
การตรวจสอบ เนื่องจาก กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงทาร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตัว
ทาให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต เสนอไปยังกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4
ส่ ว นหน้ า โดยข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วระบุ ใ ห้ มี ก ารบั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหวในทุ ก ขั้ น ตอนการควบคุ ม ตั ว บุ ค คล
เพื่ อ ซั ก ถาม ให้ มี ก ารขอความเห็ น ทางการแพทย์ ในขั้ น ตอนการตรวจร่ า งกายผู้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว จากแพทย์
ที่ไม่ใช่ห น่ ว ยงานความมั่น คง และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถูกควบคุม ตัว ที่บาดเจ็บหรือเจ็บ ป่ว ยสามารถเลื อกสถานที่
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ในการรักษาพยาบาลได้อย่างเป็นอิสระ และในการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัว
ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ควรให้มีหน่วยงานภายนอกอื่นหรือญาติมีส่วนร่วมในการสืบสวนข้อเท็จจริงด้วย
นอกจากนี้ สานักงาน กสม. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ถึงแนวทาง
การให้ ความเห็ น ทางการแพทย์ ในขั้น ตอนการตรวจร่างกายผู้ถูกควบคุมตัว เพื่อประกอบการตรวจสอบเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นที่ ก ล่ า วอ้ า งว่ า มี ก ารซ้ อ มทรมาน ซึ่ ง โรงพยาบาลจิ ต เวชสงขลาราชนคริ น ทร์ ยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
กับสานักงาน กสม. ในการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์และให้ความเห็น
ทางการแพทย์สาหรับใช้ประกอบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการซ้อมทรมาน โดยจะเริ่มการอบรม
นาร่องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับการซ้อมทรมานเป็นจานวนมากก่อน
(3.4) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
และภาคเอกชน
(3.4.1) การพัฒนาความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภั ฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา และ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และได้ดาเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อการส่ งเสริ ม ปกป้อง และคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน เพื่อสร้างและพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
พื้นที่ สาหรับในปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เลขาธิการ กสม. ได้ ร่วมประชุมหารือร่วมกับ
รองปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม เพื่อทบทวนบทบาทของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในประเด็นความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ เช่น การเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และปลูกฝังค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการจัดทาหลักสูตรการเรียน
การสอน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมดาเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภ าค
และการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดาเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยคานึงถึงบริบท
ของพื้นที่ เพื่อรับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ทั้งนี้ จะมีการทบทวนการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในนามของมหาวิทยาลัยต่อไป
(3.4.2) การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย กสม. ให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือ เช่น การวางแผนจัดทาบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มคน
เปราะบางร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย การจัดเสวนาวิชาการร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่อระดมความเห็นในการแก้ปัญหาสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
เรื่อง สิทธิและความปลอดภัยของคนเดินเท้า ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม
Connect Fest ครั้งที่ 2 ประเด็นความเหลื่อมล้า ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 50 องค์กร และร่วมกับ
สสส. จัดเวทีครบรอบ 1 ปีหมิงตี้เคมิคอล: หลังเพลิงสงบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ กสม.
อยู่ระหว่างการเตรียมการ “จัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน: เหลียวหลังแลหน้า 20 ปี กสม. ในวาระครบรอบ 20 ปี
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การสถาปนา กสม.” ซึ่งได้กาหนดประเด็นในการดาเนินงาน 5 ประเด็น คือ ประเด็นกระบวนการยุติธ รรม
ทางอาญา ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประเด็นสถานะบุคคล ประเด็นสถานการณ์โรคโควิด 19 กับกลุ่ม
เปราะบาง และประเด็นความหลากหลายทางเพศ
(3.4.3) การพั ฒนาความร่ วมมื อ กั บภาคธุ ร กิ จเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ธุ ร กิ จ กั บ
สิทธิมนุษยชน กสม. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับ
ภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหารือแนวทางการส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกั บบทบาทของภาค
ธุรกิจ รวมถึงผลที่จะได้รับจากการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UNGPs) อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างรูปธรรมการดาเนินงานรวมถึงการนาไปใช้ประโยชน์
และการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม ทั้งนี้ กสม. มีความมุ่งหวังให้ภาคธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี
มีการคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ
ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(3.5) การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Idol)
กสม. ได้คัดเลื อกบุคคลและองค์ กรที่มีผ ลงานดีเด่นด้านการส่ งเสริม ปกป้อง และ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนให้ สังคมได้รับรู้ สร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนเพื่อประชาสั มพันธ์ และ
เผยแพร่ประวัติ ผลงานที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลอื่นในสังคม
โดยสานักงาน กสม. ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนประจาปี 2563 จานวน 7 รางวัล ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจ าปี 2563 “เพราะชีวิต คือ สิ ทธิมนุ ษยชน” เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทาหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว
และได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สาหรับในปี พ.ศ. 2564 จะมอบรางวัลให้กับบุคคลและองค์กรดีเด่น รวม 8 รางวัล
ประกอบด้วย (1) ประเภทบุคคลทั่วไป จานวน 6 รางวัล (2) ประเภทองค์กรภาครัฐ จานวน 1 รางวัล และ (3) ประเภท
องค์กรภาคเอกชน จ านวน 1 รางวัล ทั้งนี้ ได้ กาหนดพิธีมอบรางวัล ในงานสมัช ชาสิ ทธิมนุษยชนระดั บ ชาติ
ในเดือนกันยายน 2565
(4) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน กสม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สาหรับโครงการ
ศึกษาวิจัย จานวน 2,121,600 บาท รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบสิทธิ
ในสุขภาพและการจัดทามาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกากับและจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (2) โครงการศึกษาแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิ ทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสู ง อายุ
ในประเทศไทย และ (3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณี
การดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์
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สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กสม. มีแผนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่ อ น าผลการศึ ก ษาวิ จั ย มาใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 3 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ (1) โครงการวิ จั ย ธุ ร กิจ
เหมืองทองคากับ การละเมิดสิ ทธิม นุ ษยชน ปัญหาแนวทางการแก้ไขในอนาคต (2) โครงการวิจัยผลกระทบ
อุตสาหกรรมเกษตรกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: น้าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน และ (3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ นอกจากการศึกษาวิจัย
ดังกล่าวสานักงาน กสม. ยังได้มีนาผลงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามาใช้ประโยชน์/ขับเคลื่ อนการแก้ไขปั ญหา
สิทธิมนุษยชน ดังนี้
(1) โครงการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และโครงการสารวจ จัดทาข้อมูลและข้อเสนอ
ในการแก้ไขปั ญหาด้านสิ ทธิในสถานะบุ คคลที่ไม่ส ามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็น คนไทยพลัดถิ่น:
กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคลของประชากรไทย
พลัดถิ่นใน 4 จังหวัด ประมาณ 20,000 คน
(2) การศึกษาวิจั ย เรื่อง “ทางเลื อ กเชิ ง นโยบาย การแก้ไ ขปั ญหาผู้ ลี้ ภัย ในค่ายพั ก พิ ง
ชั่วคราว” เพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ
(3) การศึกษาวิจั ย เกี่ยวกับสิ ทธิชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แนวคิด
สิทธิชุมชนกับการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม 2) ภาพรวมสถานการณ์สิ ทธิชุมชนกับการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) แนวทางการดาเนินการเพื่อรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 4) บทบาทของ
กสม. ในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชน และ 5) สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้าโดยใช้
แนวทางสันติวิธี เพื่อประกอบการจัดทาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(5) การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในการดาเนินการเพื่อเข้ารับการประเมินสถานะของ กสม. ในกรอบความร่วมมือของสถาบัน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติใ นระดั บ สากล หรื อ GANHRI ให้ก ลับ สู ่ส ถานะ A กสม. ได้ส ่ง ข้อ มูล การด าเนิ น การ
ในประเด็นต่าง ๆ พร้อมให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อข้อห่วงกังวลของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ
คณะอนุ กรรมการ SCA แจ้ งให้ กสม. ทราบถึ งผลการพิ จารณาว่ า ได้ เสนอให้ กสม. ไทยได้ รั บสถานะ A
ซึ่งหมายถึง กสม. เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีองค์ประกอบ โครงสร้าง และการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
หลักการสากล หรือที่เรียกกันว่าหลักการปารี ส ผลสาเร็จในการประเมินสถานะครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 กสม. ได้เข้าร่ว มประชุมกับสถาบันสิ ทธิมนุ ษ ยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค รวมทั้งมีความร่วมมือกับ
หน่ วยงานของสหประชาชาติ องค์ ก รต่ า งประเทศ ภาคประชาสั ง คม และคณะทู ต านุ ทู ต ในประเทศไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศและในภูมิภาค การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมบุคลากร และการดาเนินกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ
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ร่วมกัน เช่น “การรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการฟื้นตัวของกลุ่มเปราะบาง”
“สถานการณ์ของสิทธิเด็กและเยาวชนในการใช้สิทธิ ในการชุมนุม” “ความก้าวหน้าในการดาเนิ นโครงการเพื่อลด
การปฏิบัติที่มีความเสี่ยงไปสู่การทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตารวจใน
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ของสมาคมป้องกันการทรมาน และเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ เผยแพร่ ร ายงานประเทศตามอนุ สั ญ ญาต่ อต้ านการทรมานและการปฏิ บั ติ หรื อการลงโทษอื่ นที่ โหดร้ าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม” “บทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดการไต่สวนสาธารณะ” “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิรูปเรือนจา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นต้น
(6) การบริหารจัดการองค์กร
(6.1) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
สานักงาน กสม. ได้มีการเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีเพื่อให้มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดเป็นประจาทุกเดือน และ
เพื่อให้การปฏิบั ติงานเป็ น ไปด้ว ยถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ กสม. ได้มีการออกระเบียบ ประกาศ และคาสั่ ง
เช่น “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ” “การติดตามผลการดาเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชน” “การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน ” “เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ด
ระเบิด” และ“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” เป็นต้น และเพื่อให้องค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน สานักงาน กสม. ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัด โดย
สานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งปี 2564 สานักงาน กสม. ได้ผลคะแนนการประเมิน 93.28 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเป็น
อันดับที่ 2 ของกลุ่มประเภทองค์กรอิสระ
(6.2) การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างค่านิยมบุคลากร
สานักงาน กสม. ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุ คลากรให้ ส ามารถรองรั บ การปฏิบั ติร าชการได้ อย่า งมีประสิ ทธิภ าพ โดยมีการฝึ กอบรมบุ ค ลากร
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจน
แนวความคิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล
โดยจัดรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมที่คานึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร เช่น มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation: CrCF
) โดยได้ประสานเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาให้ความรู้ในหัวข้อ “การป้องกันการทรมาน” ภายใต้
โครงการเสริ มสร้ างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่ งเสริมคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน “การพัฒนา
บุค ลากรใหม่ ” “การพัฒนาทักษะของพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ” และ “การคิดเชิงวิเ คราะห์เ พื่ อ จัด ทาแผนที่
การพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เป็นต้น
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2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน
(1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้จัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
เป็ น ส านั ก งาน กสม. ภู มิ ภ าคแห่ ง แรก โดยมีพื้นที่รั บผิ ดชอบครอบคลุ ม 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรั ง
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พั ทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย ปัจจุบันได้เปิดให้บริการประชาชนแล้ว
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
(1) ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(1.1) เพิ่มช่องทางร้องเรียนโดยตรงของสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นได้ ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น ได้ แ ก่ การร้ อ งเรี ย นทางโทรศั พ ท์ ที่ หมายเลข
074 201 333 ทางโทรสารที่หมายเลข 074 201 334 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ nhrc.southenhrc.or.th
(1.2) ให้ ค าแนะน าแก่ บุ ค คลภายนอกที่ ม าติ ด ต่ อ กรณี บุ ค คลต่ า งด้ า วต้ อ งการขอ
สัญชาติไทย
(1.3) ประสานการคุ้ ม ครอง กรณี นั ก เรี ย นไทยได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ไ ด้ รั บ ทุ น ไปศึ ก ษา
ต่างประเทศแต่ต่อมามีการยกเลิกทุน ซึ่งจากการประสานงานกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงศึ กษาธิ การ ทราบว่ าเป็ นการยกเลิ กทุ นโดยรั ฐบาลต่ างประเทศที่ เป็ นผู้ ให้ ทุ น เนื่ องจากการระบาด
ของโควิด 19 ทั้งนี้ ปัจจุบันนักเรียนรายดังกล่าวได้เดินทางไปศึกษาต่อแล้วเนื่องจากการระบาดคลี่คลายลง
(1.4) ลงพื้นที่ร่วมกับ กสม. เพื่อรับทราบข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการพัฒนาของรัฐ (กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น) ที่ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และลงพื้นที่กับ กสม. เพื่อประชุมหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเท็จจริง กรณีชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากการรุกล้าร่องน้าสาธารณะ
โดยภาคเอกชนที่ อาเภอเมือง จั งหวัด สตูล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการคุ้มครองสทธิมนุษยชนของ
สานักงาน กสม. ส่วนกลาง
(1.5) ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. กรณีสิ ทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ณ ที่ทาการ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร
จังหวัดปัตตานี และได้มีการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. เพื่อทาหน้าที่ในการประสานงานและเข้าเยี่ยม
ผู้ถูกควบคุมตัว
(2) ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(1.1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างเครือข่ายการทางานด้านสิ ทธิมนุ ษยชน
(แผนงานบูรณาการขับเคลื่ อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ) ระหว่างวันที่ 11 – 18 มีนาคม 2565
มี ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม 111 คน จาก 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ยะลา จั ง หวั ด นราธิ ว าส และจั ง หวั ด ปั ต ตานี )
จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเยาวชน สตรี แรงงาน และกลุ่มวิชาชีพ เช่น สื่อมวลชน และทนายความ เพื่อเป็น
เครือข่ายการทางานในพื้นที่ โดยมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ร่วมกันกาหนดแนวทางในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ และร่วมเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
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(1.2) เข้ า ร่ ว มงานสั ม มนาวิ ช าการด้ า นการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ “สิทธิของสตรีในกระบวนการยุติธรรม”
(1.3) การประชุ ม ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลจิต เวชสงขลาราชนคริ นทร์ เพื่ อ เตรีย มจัดทา
หลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทาหน้าที่ตรวจประเมินสุขภาพของผู้ถูกควบคุมตัวประกอบการตรวจสอบ
สาเหตุซ้อมทรมานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ กสม. ได้มีมติให้จัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วน
ราชการในส่ ว นภู มิภ าค ครอบคลุ ม พื้น ที่ รั บผิ ดชอบ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดตั้งสานักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ส านักงาน กสม. ได้ให้ ความส าคัญและมุ่ ง หวั ง
ในการพัฒ นาส านักงาน กสม. สู่ การเป็ น องค์กรที่มี “สมรรถนะสูง (High Performance)” โดยเน้นย้าฐาน
คิดในการน าระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล และการบริห ารจั ดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ
และคุณภาพชีวิตของบุ คลากร ตลอดจนเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรในการทางานอย่างมีความสุ ขก่อให้ เกิด
ผลิตภาพแก่องค์กร โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
สานักงาน กสม. ได้นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการด้านสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการเสริมสร้าง
และพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีกิจกรรมสาคัญเช่น (1) การพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศ
ตลอดจนการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ทันสมัย ซึ่งเลขาธิการ กสม. ได้เข้ารับ
เกี ย รติ บั ต รรางวั ล ห้ อ งสมุ ด ดี เ ด่ น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประเภทห้ อ งสมุ ด เฉพาะ จากสมาคมห้ อ งสมุ ด
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2565 (2) การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารประชาชน ส านั ก งาน กสม. ได้ พั ฒ นา
แอปพลิเคชันของสานักงานเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ร้องเรียนและติดตามผลแบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสานักงาน กสม. ที่มีความสะดวก
รวดเร็ว สวยงาม และทันสมัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ พัฒนาระบบ
Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบแผนงานและการบริ ห ารงบประมาณ ซึ่ ง เป็ น ระบบ ERP
อันดับแรก และพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สานักงาน กสม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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3. แผนงานบูรณาการ 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1.1437 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 0.3619 ล้านบาท
คิดเป็น 31.64 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1.0680 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.6898 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 64.59 สรุปได้ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน กสม. ได้ดาเนินโครงการสร้างเสริม ทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนให้กับตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทาให้
สานักงาน กสม. จัดฝึกอบรมได้เพียง 1 ครั้ง คือ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก ารให้กับตัวแทนภาคประชาสังคมใน จังหวัด
ปัตตานี จานวนรวม 112 คน ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
สาหรับกลุ่มเป้าหมายในจั งหวัดอื่น (จังหวัดยะลา และ จังหวั ดนราธิวาส) ที่มีแผนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ติ การ
อีก 2 ครั้ง ต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลาย โดยการฝึกอบรมดังกล่าว
ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของ กสม. และพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้ านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่
โดยวิทยากรกระบวนการ และการอภิปรายในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตัวแทนนักวิชาการ ภาคประชาสังคม วิชาชีพ และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินโครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสานักงาน กสม. ได้ดาเนินโครงการฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการทางานด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ) ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษาสถาบันการศึ กษาในพื้นที่ กลุ่มสตรี
กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้มี
การแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่ง ตามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
จังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 111 คน ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
(1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบท
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(2) การอภิปราย เรื่อง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในกับกรณี
ตัวอย่างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสานักงาน กสม.
(3) กิจกรรมกลุ่ม โดยวิทยากรของสานักงาน กสม. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวความคิดและความหมาย
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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โดยผู้เข้ารับการอบรมได้มีโ อกาสแลกเปลี่ ยนประสบการณ์และความคิดเห็ น ซึ่งนาไปสู่การสรุ ป
ประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิแรงงาน สิทธิด้านเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม สิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง (เด็ก สตรี คนพิการและ
ผู้สูงอายุ) และผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการตามประเด็น
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมกับนาเสนอกรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการดังกล่าว
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา กสม. พบว่ามีปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดบางประการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และอานาจตามกฎหมาย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ “การทาหน้าที่ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) อั น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละอ านาจของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส1” ส่วนประเด็นที่สอง คือ “กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อานาจแก่
กสม. ในการดาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้คู่กรณีทาความตกลงเพื่อประนีประนอม
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน”
ส าหรั บ ประเด็ น ปั ญ หาแรก เรื่ อ ง การชี้ แจงและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งโดยไม่ ชั ก ช้ า ฯ นั้ น
ไม่เคยปรากฏว่ามีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใดที่กฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว จึงมีข้อห่วงกังวลว่า
บทบั ญญั ติ ดั งกล่ าวจะลดทอนความเป็ นอิ สระที่ แท้ จริ งหรื อที่ สาธารณะรั บรู้ (actual or perceived impact on
independence) กสม. จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกหน้าที่และอานาจดังกล่าว ส่วนประเด็นปัญหาที่สอง เดิมมีกฎหมาย
บัญญัติให้ กสม. สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีเพื่อให้ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนสามารถ
ยุติลงได้ ซึ่งเป็นการกาหนดที่สอดคล้องกับหลักการสากลให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีอานาจกึ่งตุลาการ
ในการรับและพิจารณา สามารถแสวงหาแนวทางยุ ติปัญหาอย่างฉันท์มิตรผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย แต่ปัจจุบัน
กฎหมายไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทของคณะกรรมการไว้ เป็ น เหตุ ใ ห้ กสม.
ขาดเครื่องมือที่จะทาให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กสม. จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการบัญญัติหน้าที่และอานาจในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้คู่กรณีทาความตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้
ประชาชนที่ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ รั บ การเยี ย วยาความเสี ย หายโดยไม่ ล่ าช้ า ทั น ต่ อ สถานการณ์
ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และลดภาระและค่าใช้จ่ายในการนาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นไป
ตามหลั กการของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 247 วรรคสาม ที่บัญญัติให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ า ที่ข อง กสม. ต้องคานึ ง ถึ ง
ความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย
ทั้ ง นี้ กสม. ได้ มี ก ารประสานงานกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละได้ เ สนอร่ า งกฎหมาย
ที่ แ ก้ ไ ขไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไปแล้ ว อั น จะส่ ง ผลให้ กสม. ท าหน้ า ที่ ใ น
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1

ชื่ อ อย่ า งเป็ น ทางการคื อ หลั ก การเกี่ ย วกั บ สถานะของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (Principles Relating to
National Human Rights Institutions)
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6. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สาคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ รับการเสนอจั ดสรรงบประมาณในร่างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลผลิ ต
ในการปกป้ อ ง คุ้ ม ครอง และส่ ง เสริ ม สิ ทธิ มนุ ษ ยชนแก่ ประชาชนในสั ง คมไทย จ านวน 216,631,000 บาท
โดยจาแนกเป็น 3 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย 5 แผนงาน สรุปได้ดังนี้
กลุ่มงบประมาณรายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
2.1 แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3.1 แผนงานบูรณการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
151,747,900
151,747,900
64,023,100
51,171,500
10,249,000
2,602,600
860,000
860,000
216,631,000

โดยมีแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สาคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.1 แผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม. มีแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
(1) สมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดกระบวนการทางานในรูปแบบของสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
2) เพื่อรับฟังความเห็นจากเครือข่าย และประชาชนในภูมิภาคเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่และข้อเสนอในการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
3) เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและภาครัฐ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน หรือแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
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กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชน ชุมชน ประชาชน รวมถึงภาคเอกชน และสื่อสารมวลชน ภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและ
ส่ ว นภู มิ ภ าค และภาคการเมื อ งทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ ภาควิ ช าการ วิ ช าชี พ หมายถึ ง นั ก วิ ช าการ
นักปราชญ์ทั้งในระดับชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ประมาณ 1,000 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีกระบวนการทางานของสมัชชาสิทธิมนุษยชนทั้งสมัชชาสิทธิมนุษยชนเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสิทธิ
มนุษยชนเฉพาะประเด็น และสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2) ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีความตื่นตัวในการทางานด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านกระบวนการจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน
3) กสม. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
(2) โครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights
Executive Program)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
2) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
3) เพื่อสร้างเครือข่ายนักบริหารสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม. ตลอดจน
สร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
ประมาณ 70 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับ
นักบริหารระดับสูง
2) เกิดเครือข่ายนักบริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม. ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมสิทธิให้เกิดในสังคมไทยได้
(3) การผลิตคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ภาษามลายู)
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ภาษามลายู) ให้บุคลากร
ทางการศึกษานามาใช้ เป็นสื่ อสาหรับส่ งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนั กด้านสิทธิมนุ ษยชน
แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ภาษามลายู) ให้บุคลากรทางการศึกษา
นามาใช้เป็นสื่อสาหรับส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่
(4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อน าคู่มือการจั ด การเรี ยนรู้ สิ ทธิ มนุ ษยชนศึ กษาสาหรั บการศึก ษาขั้น พื้น ฐานไประยุ กต์ใ ช้พื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อนาคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ภาษามลายู) มาใช้เป็นสื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชนทุกระดับชั้นและประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาโดยการนาคู่มือหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้ และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ และการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับพื้นที่
3) เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และขยายความร่วมมือกับภาคส่ว นต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเป้าหมาย
ครู อาจารย์ ที่สอนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พื้นที่จังหวั ดชายแดนภาคใต้
ประมาณ 200 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
2) ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
3) เกิดต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาในการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในระดับภูมิภาค
(5) โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้ จักสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน รู้จักสิทธิของตนและรู้ถึงหน้าที่ที่ถูกต้องของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2) เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
3) เพื่อสร้างสังคมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมร่วมมือกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้จักสิทธิขั้นพื้นฐาน
รู้จักสิทธิของตนและรู้ถึงหน้าที่ที่ถูกต้องของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น และสามารถนาข้อมูล ความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้
(6) โครงการขับเคลื่ อ นภารกิจ ด้า นส่ งเสริ ม การเคารพสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนภายใต้ศูน ย์ศึ ก ษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้า นสิ ท ธิม นุ ษ ยชนในภูมิ ภ าคเป็ น หน่ ว ยงานประสาน
การดาเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ให้ กับ ประชาชนในพื้น ที่ และขยายความร่ ว มมือกับภาคส่ ว นต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ทางวิชาการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
3) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางานระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย
โครงการขับ เคลื่ อนกิจ กรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิ ทธิมนุษยชนในภู มิภ าค
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม และมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา
2) จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเชิงพื้นที่
3) กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในส่ ว นภูมิภ าค สามารถเข้าถึงบริการด้านการส่ งเสริมและคุ้ม ครองสิ ทธิมนุษยชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง รวมถึงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น เพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมในบริบทเชิงพื้นที่
(7) โครงการจั ด ทาหลักสูต รสิทธิ มนุษยชนศึกษาผ่า นระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ (Human Rights
Education e - learning course)
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ มี ก ารศึ ก ษา วิ เ คราะห์ พั ฒ นา และจั ด ท าหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษา
ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (Human Rights Education e - learning course) ส าหรับกลุ่ มเป้าหมายบุคลากร
ภาครัฐในรูปแบบการเรียนทางไกลด้วยตนเอง ซึ่งมี การจัดทาเนื้อหา บทเรียน รูปแบบ และสื่อที่สนับสนุนรูปแบบ
การเรียนรู้ให้สมบูรณ์ น่าสนใจ และดึงดูดผู้เรียน
2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่จะทาให้เกิดความรู้
ความเข้ า ใจ และตระหนั ก เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ลดข้ อ จ ากั ด ด้ า นทรั พ ยากร
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์อันเป็นข้อจากัดต่าง ๆ
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กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐในระดับผู้ปฏิบัติงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีหลักสูตรฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human Rights Education
e - learning course) สาหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบการเรียนทางไกลด้วยตนเอง
2) บุคลากรภาครัฐได้รับความรู้สิทธิมนุษยชนและสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองรวมทั้ง
นาไปปรับประยุกต์ใช้การทางานและในชีวิตประจาวันต่อไป
1.2 แผนการดาเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 บั ญ ญั ติ ใ ห้ กสม. มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่ าช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ส านั กงาน กสม. จะเดิน หน้ าเพื่อ ปกป้องและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน อานวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะของประเทศเป็นสาคัญ
1.3 แผนการดาเนินงานในการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
กสม. มีหน้าที่และอานาจในการจัดทารายงานเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
ประจาปี เพื่อเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. จัดทาแผนการดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ประจาปี 2566
2. ประมวลข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี 2565 จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ
ทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป จากการทางานของ กสม. ทั้งในส่วนเรื่องร้องเรียน การลงพื้นที่ ข้อเสนอแนะและ
แถลงการณ์ ข อง กสม. ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รภาคประชาสั ง คม
จากการสัมมนาและการประชุมรั บ ฟังความคิดเห็ น แล้วนาข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับสิ ทธิต่าง ๆ
ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย และจัดทารายงาน
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจาปี 2565 รวมถึงข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 แผนการดาเนินงานในการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ส านัก งาน กสม. ดาเนิน การเพื่อ ส่ง เสริม และคุ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชน ด้ว ยการจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และติดตาม/เฝ้าระวังกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิ ทธิมนุษยชนหรือที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยศึกษาและจัดทาความเห็ น
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เบื้องต้นต่อกฎหมายหรื อร่ างกฎหมายในส่ว นที่เกี่ยวข้องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 มีแผนการดาเนินงานในโครงการที่สาคัญ ดังนี้
(1) โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ยกตัวอย่างเช่น "การพิจารณาอนุญาตและการประกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล" "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550" และ "การเยียวยาและปราบปรามการค้ามนุษย์ และพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522"
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ย วข้องมีความรู้ความเข้าใจและบังคับใช้กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
2) ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(2) โครงการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560
2) มีการประชุมรั บ ฟังความคิดเห็ นและนาความเห็ นและข้ อเสนอแนะมาใช้ส าหรับประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560
3) ได้รับข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการสากล
(3) การเสนอขอปรั บปรุ งแก้ ไ ขพระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อเป็นการกาหนดให้ กสม. มีหน้าที่และอานาจที่สอดคล้องกับหลักการสากล ครอบคลุมถึง
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2) เพื่อเพิ่มเติมบทบั ญญัติ ในพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ย กสม. พ.ศ. 2560
ให้ กสม. มีอานาจในการไกล่เกลี่ย
3) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย กสม. พ.ศ. 2560 ในมาตรา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการส านั ก งาน กสม. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560
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1.5 แผนการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สานักงาน กสม. ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของ
กสม. ของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ กสม. เป็นสมาชิก และในกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ดังนี้
(1) แผนงานในกรอบความร่ วมมื อเครื อข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้ วยสถาบัน สิทธิ มนุ ษ ยชน
แห่ ง ชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) โดยการเข้า ร่ว มการ
ประชุม GANHRI 2023 ช่วงเดือนมีนาคม 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเข้าร่วมการประชุมทุก 3 ปี
ของ GANHRI ช่วงเดือนกันยายน 2566 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
การเข้าร่วมการประชุมของ GANHRI เป็นโอกาสสาคัญที่ กสม. จะได้ มีบทบาทในเวทีระหว่าง
ประเทศหลั งจากได้รั บ สถานะ A กลั บ คืน มาเมื่ อเดื อนมีน าคม 2565 โดยการพบและหารื อ กั บ ข้ าหลวงใหญ่
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ แ ละเพื่ อ นสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ บทบาทของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ในประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส าคั ญ ซึ่ ง จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นความเห็ น และประสบการณ์ พั ฒ นาการใหม่ ๆ
จากผลการดาเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งนาบทเรียนความสาเร็จและ
แนวปฏิบั ติที่ดี จากประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกมาใช้ในการเสริมสร้างศั กยภาพของบุคลากร และพัฒ นา
กระบวนการทางานของ กสม.
(2) แผนงานในกรอบความร่ วมมือสถาบัน สิทธิ มนุษยชนแห่ง ชาติใ นภูมิภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) โดยการเข้ าร่ วมการประชุ มเครื อข่ าย
ผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers: SEOs) ช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
และเข้าร่วมการประชุมประจาปี APF ครั้งที่ 28 ช่วงเดือนกันยายน 2566 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
การเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง และการประชุมประจาปี APF ทาให้ กสม. ได้มี
โอกาสแสดงวิสัยทัศน์และนาเสนอผลการดาเนินงานที่สาคัญให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่น ๆ ในภูมิภาค
รวมทั้งผู้ แทนองค์การระหว่างประเทศและภาคประชาสั งคมที่เข้าร่ว มประชุมได้รับทราบ รวมถึงได้รับทราบ
การดาเนินงานที่สาคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งจะช่วยสร้างความเป็นเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรที่ดีต่อกัน
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต
(3) แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) โดยการเข้าร่ว มการประชุ ม
ประจาปีของ SEANF ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 และเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมระดับเจ้าหน้า ที่ (TWG) ของ SEANF โดยจะต้องจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานระหว่างการประชุม
แบบพบปะกั น จริ ง และการประชุ ม ออนไลน์ รวมถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น ประธาน SEANF
ในปี 2566
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นอกจากนี้ ยังมีแผนการเข้าร่ว มการประชุมในกรอบความร่ว มมือระหว่างสถาบันสิ ทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติอื่น ๆ ได้แก่ การประชุมร่วมกับ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
การประชุ ม ในกรอบ SEANF เป็ น ความร่ ว มมื อ ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะทาให้ กสม. ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์และนาเสนอ
ผลการดาเนินงานที่สาคัญเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในมิติต่าง ๆ และยังสามารถส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมทั้งจะช่วยสร้างความเป็นเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความร่วมมือระหว่าง
กันต่อไปในอนาคต
(4) แผนการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ติดตามการดาเนินการของภาครัฐในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นกลไก
การตรวจสอบอิสระ (Independent monitoring mechanism) ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสม. มีแผนการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
4.1 การเสนอรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) โดยปฏิ ทิ นการประชุ มของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญา CAT ยังไม่ได้กาหนด แต่คาดว่าจะมีการพิจารณาในปี 2566
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
การเสนอรายงานคู่ขนานเป็นการนาเสนอผลการติดตามการดาเนินการของรัฐภาคีให้เป็นไป
ตามพันธกรณีและเจตนารมณ์ของสนธิสัญญา และเป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจาก
มุมมองของ กสม. เพื่อให้คณะกรรมการประจาสนธิสัญญาฯ พิจารณาข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จากองค์กร
ภาคประชาสังคมประกอบกับข้อมูลที่เสนอโดยภาครัฐ ก่อนที่จะสรุปความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
เพื่อนาไปดาเนินการต่อไป
4.2 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อติดตามการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ
หรื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย่ ายี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งรัฐบาล
ไทยได้ส่งรายงานประเทศไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 และคาดว่าจะได้รับการพิจารณาในปี 2566
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1.6 แผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
สานักงาน กสม. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม.
ในการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ส านั ก งาน กสม. ได้ ว างแผนการด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งาน เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิ ทธิผ ลในการดาเนิ น งานขององค์ กร โดยมีห ลั กสู ตรส าคั ญ เช่น โครงการพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้เฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชน และโครงการพัฒนาสมรรถนะ
(Competency) เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้แ ก่บุค ลากร เพื่อให้
บุ คลากรของส านั ก งาน กสม. ได้รั บ การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ ได้ รับ การเสริ มสร้ างและเพิ่ ม พูน ให้ เ ป็ น ผู้ มี
ความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด รวมถึ ง การส่ ง บุ ค ลากรไปฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.1 โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้
แผนงานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 กสม. ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณส าหรั บ “จั ด ตั้ ง ส านั ก งาน กสม.
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็นส่วนราชการในภูมิภาค แห่งที่ 2 ต่อจากสานักงาน กสม. พื้ นที่ภาคใต้
ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยสานักงาน กสม. พื้นที่
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อมี พื้ นที่ รั บผิ ดชอบ 20 จั งหวั ด ประกอบด้ ว ย กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น ชั ย ภู มิ นครพนม
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ ดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง
สะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่
2. เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้รับการดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ล่าช้า
3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน
อย่างทั่วถึง
4. เพื่อให้การเฝ้าระวัง การประเมิน การชี้แจง การให้ความเห็น และการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสานักงาน กสม. ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยได้
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทางานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามระบบงานสารสนเทศ
เหล่านี้ยังพัฒนาเป็นเรื่อง ๆ แยกส่วนตามประเด็นที่ต้องการจะพัฒนา เช่น ระบบการรับเรื่องร้องเรียน ระบบ
การบริหารแผนงานและงบประมาณ ยังไม่ได้ออกแบบการพัฒนาทั้งองค์กร ดังนั้น เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศ
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ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการบริหารงานของสานักงานมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการ
เพื่ อ ออกแบบและจั ด ท าสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture: EA) หรื อ พิ ม พ์ เ ขี ย ว (blueprint)
ที่ออกแบบแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน/แผนธุรกิจ
ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยี และระบบความปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม. ที่มุ่ งพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ในเวที ป ระชาคมโลก โดยพิ ม พ์ เ ขี ย วฉบั บ นี้จ ะช่ว ยในการบริห ารจั ดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของประชาชนและบุคลากรของสานักงาน
เกิดการประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านั้น
การนาหลักการของสถาปัตยกรรมองค์กรมาประยุกต์ใช้จะช่วยทาให้มีการกาหนดทิศทางและนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดประโยชน์ด้านการกาหนด
แผนงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงาน สถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมกระบวนการ
ทางธุ ร กิ จ (Business Architecture) มุ ม มองสถาปั ต ยกรรมโปรแกรมประยุ ก ต์ (Application Architecture)
สถาปั ต ยกรรมข้ อ มู ล (Data Architecture) สถาปั ต ยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และ
สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture) ดังนั้น สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงาน กสม.
จะส่งผลให้สานักงานพัฒนาระบบงานทุกด้าน โดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริก ารกับประชาชนไปสู่ การทางานใน
รูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงาน กสม. ให้ครอบคลุมสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร
(Current State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Architecture) มุมมองสถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture) สถาปัตยกรรม
ข้ อ มู ล (Data Architecture) สถาปั ต ยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และสถาปั ต ยกรรม
ความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
2) เพื่ อก าหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปั ตยกรรมองค์ กรทั้ ง 5 ด้ า น โดยน ามาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายของสานักงาน กสม.
3) เพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร
4) เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร
5) เพื่อจั ดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่ งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อผลั กดันกรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักงาน กสม.
เป้าหมาย
1) แบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรและแนวทางการกากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย
สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Architecture) สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application
Architecture) สถาปั ต ยกรรมข้ อ มู ล ( Data Architecture) สถาปั ต ยกรรมเทคโนโลยี ( Technology
Architecture) และสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
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2) แผนการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร
3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการกากับดูแล การส่ งเสริมและผลักดัน สถาปัตยกรรมองค์กรของ
สานักงาน กสม.
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี 2564 พบว่า สถิติการก่อความไม่สงบและ
ผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ผู้เสียชีวิตมีจานวนลดลง
เล็ ก น้ อ ย รั ฐ บาลมี ก ารด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาสถานการณ์ ใ นพื้ นที่ แ ต่ ยั ง คงมี ก ารก่ อ เหตุ รุ น แรง
เป็นระยะ นอกจากนี้ กสม. ยังคงได้รับเรื่องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กสม.
มีความห่วงใยและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดมีการออกแถลงการณ์
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา กสม. ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้วยดีมาโดยตลอด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รั ฐ สภาได้ จั ด สรรงบประมาณส าหรั บ จั ด ตั้ ง ส านั ก งาน กสม. พื้ น ที่ ภ าคใต้ เป็ น ส านั กงานภู มิ ภ าคแห่ ง แรก
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็น
การอานวยความยุติธรรมตามนโยบาย กสม. ชุดที่ 4 ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กสม. ตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะจะเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็ นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึ งได้มีน โยบายให้ ส านั ก งาน กสม. ร่ว มดาเนินโครงการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิม นุ ษยชน อานวย
ความยุ ติธ รรมและเยี ย วยาผู้ ได้รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่ส งบในพื้น ที่ภ ายใต้ แผนงานบู รณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา
กสม. ได้ มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และจั ด การฝึ ก อบรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ฝ่ า ยความมั่ น คง โดยการประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ว ยงานต่ าง ๆ เช่ น กระทรวงยุ ติ ธ รรม ส านั ก งานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมถึงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สานั กงาน กสม. ได้จัดทาโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนภารกิจและผลงานที่สาคัญของ กสม. ให้กับ
กลุ่ มผู้ น าทางศาสนา นั กวิช าการศาสนา และกลุ่ มเครือข่ายภาคประชาสั งคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเป็ น ผู้ ที่มีความใกล้ ชิดกับ ผู้ ที่อยู่ อาศัย ในชุมชน ซึ่ง กสม. เห็ นว่ากลุ่ ม เป้าหมายดังกล่ าวจะเป็นกลไกส าคัญ
ในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สื่อสารและทาความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน อันจะนาไปสู่การร่วมสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- 39 -

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ให้กับ
กลุ่มผู้นาทางศาสนา นักวิชาการศาสนา และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนให้ กับผู้ที่อยู่อ าศัย
ในชุมชนของตนได้
2) เพื่อพัฒนาให้กลุ่มผู้นาทางศาสนา นักวิชาการศาสนา และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ กสม.
และสานักงาน กสม.
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ ผู้นาศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม
กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ
เป็นต้น จานวน 160 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มี ก ลไกส าคั ญ ในการร่ ว มส่ ง เสริ ม สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิม นุษยชน
ในพื้น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ สื่ อสารและทาความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน อันจะนาไปสู่
การร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
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7. ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565)
หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ/ ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านความมั่นคง
(แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(แผนงานพื้นฐาน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0.5730
1.1437
1.0680

74.7212
61.5692
61.9075

หมายเหตุ: งบประมาณไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ

สานักงาน กสม. ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ภายใต้ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระหว่ า งปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565 สานักงาน กสม. มีผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ส านัก งาน กสม.ได้ร ับ จัด สรรงบประมาณในแผนงานพื้ น ฐานด้ ว ยเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ให้ มี ม าตรฐาน ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และมี ค วามทั น สมัย
เพื่อให้ระบบการทางานมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
และการอานวยความยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยจะ
ส่งผลสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในด้านอื่น ๆ ให้สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศได้ตามที่กาหนด ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติได้ดาเนินงานเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
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ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กสม. ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า มี ก ารกระท าหรื อ ละเลยการกระท าอั น เป็ น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สานักงาน กสม.
ได้ขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560-2565 ที่เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ทั้งที่เป็ น ข้ อเสนอแนะที่ เสนอโดยตรงต่ อ นายกรัฐ มนตรี การเสนอผ่ า นรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนรายกรณี หรือเรื่องที่คณะกรรมการหยิบยกเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้าง
ที่ ส าคั ญ ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นเกิ ด ความตระหนั ก ในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยมีข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีชมพู ช่วงแคราย–มีนบุรี
(2) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่
(3) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
(4) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องกระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร
(5) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ กรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่ อ เด็ กนัก เรียนโดยครู ห รื อ
บุคลากรทางการศึกษา
(6) ข้ อ เสนอแนะนโยบายฯ เรื่ อ งหลั ก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่หลากหลายและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องการจาหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนและ
การระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(8) ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การยุติการตั้งครรภ์
นอกจากนี้ กสม. ได้จัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลาเป็นสานักงาน กสม.
ภูมิภาคแห่งแรก โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงกลไก
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวก ซึง่ ได้เปิดให้บริการประชาชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีมติให้จัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
ลาดับถัดไป ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู
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อานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งสานักงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงเพื่ อลด
ปัญหาการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
กสม. ได้มีการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
โดยมีผลการปฏิบัติงานสาคัญ ดังนี้
(1) พัฒนางานส่งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนและจัดให้มี แผนในการส่ งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม อาทิ
การจัดทาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
(1.1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
(1.2) หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(1.3) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม
(1.4) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน
(2) พัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกัน พัฒนาเครื่องมือให้กับบุคลากร
ทางการศึกษา คือ “คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา” สาหรับครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน
และการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
(3) การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL)
กสม. ให้ ความส าคั ญ กับ การค้ นหา สนับสนุน ส่ งเสริม และเชิดชูบุค คลหรื อ องค์ ก ร
ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ
(3.1) โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจาปี และมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” แก่บุคคลและองค์กร
ที่มีผ ลงานดีเด่น ด้านการส่ งเสริ ม ปกป้ อง และคุ้ มครองสิ ทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อ ให้ สั งคมได้รับรู้
เป็ น การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจให้ แ ก่ บุ ค คลและองค์ ก รที่ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งมุ่ ง มั่ น ตลอดจนเป็ น
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลอื่นในสังคม
(3.2) โครงการจั ด งานวั น สตรี ส ากล 8 มี น าคม และประกาศเกี ย รติ ย ศ "ผู้ ห ญิ ง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจาปี
(3.2) โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
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(4) การทางานร่ วมกับเครื อข่ายระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร
เอกชน และองค์กรอื่นด้า นสิทธิ มนุษยชนทั้งภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีร ะหว่า งประเทศ โดยมีผล
การปฏิบัติงานสาคัญ ดังนี้
(4.1) โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
กสม. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน
ทั้งประเทศ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้า นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และ
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ ศึ กษาและประสานงานด้ านสิ ทธิมนุ ษยชนเพื่ ออ านวยการและสนั บสนุ น
ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ฯ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแต่ละพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ เป็นกลไก
ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และพัฒนาความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและประยุ กต์
ใช้องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ที่ผ่านมา กสม. ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จานวน 12 แห่ง ประกอบด้วย
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) มหาวิทยาลัยบูรพา
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9) มหาวิทยาลัยพะเยา
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(4.2) โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค เช่น
(4.2.1) โครงการเยาวชนคนรุ่ นใหม่ใส่ใจและยืนเคี ยงข้างสิ ทธิ มนุ ษยชน
(Youth Standing Up for Human Rights) เพื่อให้เยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุด มศึกษาทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้างเครือข่าย
การทางานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างเยาวชน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษากับกสม. โดยโครงการดาเนินการ
ในลักษณะการประกวดแนวคิดและแผนงานเพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(4.2.2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training for
Trainers) ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษา เพื่ อ น าคู่ มื อ การจั ด การเรี ย นรู้ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้
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(5) การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ มี แ ถลงการณ์ ต่ อ สาธารณชน เพื่ อ ให้ สั ง คมรั บ ทราบถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
ข้อตระหนักรู้ในหลักสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้าง
การรับรู้อย่างกว้างขวางให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการไม่ละเมิด สิทธิมนุษยชน ผ่านเว็บไซต์สานั กงาน กสม.
www.nhrc.or.th
(6) พัฒนากลไกติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าที
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กสม. ได้ มี ก ารติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจั ด ท ารายงานประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทยเสนอต่ อ รั ฐ สภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ตามที่กฎหมายกาหนด รายงาน
มีเนื้อหาที่สรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยคานึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญ
(7) จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม. มีการพัฒนาองค์กรที่ยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส และมี
ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ อาทิ
(7.1) ส านั ก งาน กสม. ได้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี ตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช. ที่สะท้อนการดาเนินงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สิน การป้องกันปัญหา
การทุจริต และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สานักงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน
กสม. ได้รับคะแนนการประเมิน 93.28 คะแนน ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ A
(7.2) การจัดการความรู้ในองค์กร สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้มีการพัฒนาสานักงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) โดยการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร เช่น
กิจ กรรมสร้ างพื้น ที่ เรี ย นรู้ แบบไม่เป็ น ทางการ การศึกษาเรียนรู้ด้ว ยตนเอง การจัดทาคลั งความรู้ และระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น
(7.3) ศูน ย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย กสม. ได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน
โดยคานึงถึงการอานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
และต่างประเทศต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจากัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และตอบโจทย์
การบริหารราชการในยุคดิจิทัลและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้สานักงาน กสม. ได้รับ
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 ประเภทห้องสมุดเฉพาะ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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(7.4) หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน สานักงาน กสม. มีนโยบายในการจัดตั้ง
หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงข้อมูลประวัติ
ความเป็นมาและหลักฐานการดาเนินงานของ กสม. และสานักงาน กสม. ตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล รวมทั้งให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมาย
เหตุซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ขององค์กรที่นามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร
ของสานักงาน กสม. และประชาชนทั่วไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม หลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีกรณีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เชื้อชาติและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน กสม. จึงมีความห่วงใยต่ อสถานการณ์
ด้านสิ ทธิมนุ ษยชนในพื้น ที่ ดังกล่ าวโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงได้กาหนดให้ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของ กสม. มาโดยตลอด และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงกลไก
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวกสอดคล้องตามหน้าที่และอานาจของ กสม. ที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
รวมทั้ ง หลั ก การเกี่ ย วกั บ สถานะของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ห รื อ หลั ก การปารี ส กสม. ได้ ป ระสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี เปิ ด ศู น ย์ ป ระสานงาน
สิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานแห่งแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
เพื่ออานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้
ต่อมาสานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในหลักสิทธิมนุษยชน "ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยมีผลงานสาคัญ อาทิ การจัดทาคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในพื้ น ที่
และจั ดการฝึ กอบรมให้ กั บเจ้ าหน้ าที่ รั ฐฝ่ ายความมั่ นคง โดยการประสานความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานต่ าง ๆ เช่น
กระทรวงยุติธรรม สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
และในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 รั ฐ สภา โดยการสนั บ สนุ น ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ พิ จ ารณา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ เ ห็ น ความส าคั ญในเรื่ อ งสิ ท ธิมนุษยชน
และการทาหน้าที่ของ กสม. ในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
แห่งแรก ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบในเขต 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
- 46 -

ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัด สตูล โดยมีการเปิดสานักงาน
กสม. พื้นที่ภาคใต้ ที่อาคารสันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการ
กับประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน กสม. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ สิ ทธิมนุ ษยชนในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนา “คู่มือสิ ทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ” มาขั บเคลื่ อนให้ กั บเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ งาน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยร่วมมือกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่ ว นหน้ า จั ดการอบรมเชิงปฏิบั ติการให้ แก่ เจ้าหน้า ที่ฝ่ ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน จานวน 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้บังคับบัญชา จังหวัดปัตตานี จานวน 32 คน
- รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้ปฏิบัติ จังหวัดปัตตานี จานวน 70 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวใช้วิธีการบรรยาย และอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดยมีเนื้อหาสาคัญ ประกอบด้วย
(1) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกลไกการคุ้มครอง
(2) การให้ ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานตามอนุสั ญญาต่อต้านการทรมานและ
การประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) กั บร่ างพระราชบั ญญั ติ ป้ องกั นและ
ปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. ....”
(3) การจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ก รณี ถู ก กระท าทรมานและการบั ง คั บ ให้ ห ายสาบสู ญ และ
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล ตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(4) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรื อการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ที่ย่ายีศักดิ์ศรี (CAT) กับการจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ คู่ขนานกับรายงานของภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน กสม. ได้ดาเนินโครงการสร้างเสริม ทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนั กถึงหลั กสิ ทธิมนุ ษยชนให้ กับตัวแทนภาคประชาสั ง คมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ วย
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทา
ให้สานักงาน กสม. จัดฝึก อบรมได้เพีย ง 1 ครั้ง คือ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ กับตัวแทนภาคประชาสัง คมใน
จังหวัดปัตตานี จานวน 112 คน ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
สาหรับกลุ่ มเป้ าหมายในจั งหวัดอื่น (จั งหวัดยะลา และจังหวัด นราธิ ว าส) ที่มีแผนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
อีก 2 ครั้ง ต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลาย สาหรับการอบรมที่จัดขึ้น
ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่
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(1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีและกลไกการคุ้มครอง
(2) การอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยวิทยากรกระบวนการ
(3) การอภิปรายในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยตัวแทนนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพ และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินโครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง โดยสานักงาน กสม. ได้ดาเนิน
โครงการฝึ ก อบรมเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ระหว่ า งวั น ที่ 13 - 18 มี น าคม 2565 ณ โรงแรมบุ รี ศ รี ภู บู ติ ค โฮเต็ ล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้ างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
การทางานด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับตัวแทนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ "จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ) ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่ม ตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 จึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้า การอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 111 คน ประกอบด้วย กิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
(1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน
บริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(2) การอภิปราย เรื่อง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในกับกรณี
ตัวอย่างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสานักงาน กสม.
(3) กิจ กรรมกลุ่ ม โดยวิทยากรของส านักงาน กสม. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวความคิ ด และ
ความหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ซึ่งนาไปสู่การสรุป
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษ ยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิ การต่าง ๆ
ของรั ฐ สิ ท ธิ แ รงงาน สิ ท ธิ ด้ า นเศรษฐกิ จ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในพื้ น ที่ พ หุ วั ฒ นธรรม สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการมี ส่ ว นร่ ว ม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง
(เด็ก สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ) และผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดในการดาเนิน
โครงการตามประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมกับนาเสนอกรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการดังกล่าว
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8. ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง)
ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด (ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง
ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย)
เอกสารงบประมาณ
ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง)
หน่วยงาน/
ผลผลิต/
กรม
แผนงาน แผนแม่บท
โครงการ
(วงเงิน....ลบ.)
ย่อย
(วงเงิน....ลบ.)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนงาน
การป้องกัน
ขององค์กร
อานวย
บูรณาการ
และแก้ไข
อิสระและ
ความ
ขับเคลื่อน
ปัญหาที่มี
องค์กรอัยการ ยุติธรรม
การแก้ไข
ผลกระทบต่อ
และเยียวยา ปัญหา
ความมั่นคง
สานักงาน
ผู้ได้รับ
จังหวัด
คณะกรรมการ ผลกระทบ ชายแดน
สิทธิมนุษยชน (0.8600 ลบ.) ภาคใต้
แห่งชาติ
(0.8600 ลบ.)

แผนแม่บทย่อย

ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง)
ผลผลิต/
โครงการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(วงเงิน....ลบ.)
โครงการ
ปี 2561 ผู้นาศาสนา และ
อานวย
ถึง
ตัวแทน
ความยุติธรรม ปี 2570 ภาคประชาสังคม
และเยียวยา
ได้รบั ความรู้
ผู้ได้รับ
ความเข้าใจ และ
ผลกระทบ
ตระหนักใน
(0.8600 ลบ.)
หลักสิทธิมนุษยชน
อันจะส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่
มีความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
(160 คน)
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สรุป
ตัวชี้วัด
1. สถิติจานวนเหตุ
รุนแรง/สูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน
ลดลงร้อยละ 60
(เมื่อเทียบจากปี
2560)

เป้าหมาย
1. ภาคใต้มี
ความสงบสุข ร่มเย็น

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ
เล่มขาวคาดแดง
2. ตัวชี้วัดโครงการ
มีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
แผนแม่บทย่อย

เอกสารงบประมาณ
ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง)
หน่วยงาน/
ผลผลิต/
กรม
แผนงาน แผนแม่บท
โครงการ
(วงเงิน....ลบ.)
ย่อย
(วงเงิน....ลบ.)
หน่วยงาน
ผลผลิต
แผนงาน
การพัฒนา
ขององค์กร
การส่งเสริม ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้อง
อิสระและ
และคุ้มครอง ส่งเสริม
กับมาตรฐาน
องค์กรอัยการ สิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ สากลและ
เชิงพื้นที่
ระหว่าง
พันธกรณี
สานักงาน
(10.2490 ลบ.) ประเทศ
ระหว่าง
คณะกรรมการ
(10.2490 ลบ.) ประเทศ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

หน่วยงาน
ขององค์กร
อิสระและ
องค์กรอัยการ

โครงการ
จ้างทีป่ รึกษา
จัดทา
สถาปัตยกรรม
องค์กรของ
สานักงาน
สานักงาน
คณะกรรมการ กสม.
สิทธิมนุษยชน (2.6026 ลบ.)
แห่งชาติ

แผนงาน
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ บริการ
พัฒนาบริการ ประชาชน
ประชาชน
และการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
(2.6026 ลบ.)

แผนแม่บทย่อย

ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง)
ผลผลิต/
โครงการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(วงเงิน....ลบ.)
ผลผลิต
มีกิจกรรม
การส่งเสริม
ความร่วมมือ
และคุ้มครอง
กับหน่วยงาน
สิทธิมนุษยชน
ราชการและ/
เชิงพื้นที่
หรือภาคประชาสังคม
(10.2490 ลบ.)
ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(อย่างน้อย
3 กิจกรรม)
โครงการจ้าง ปี 2566
ที่ปรึกษา
จัดทา
สถาปัตยกรรม
องค์กร
ของ
สานักงาน
กสม.
(2.6026 ลบ.)
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สรุป
ตัวชี้วัด

ระดับความร่วมมือ
กับต่างประเทศใน
การปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐาน
ภายในประเทศ
ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ และ
มาตรฐานสากล
ที่สาคัญ
(มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 10)
มีแบบพิมพ์เขียว
ร้อยละ 10 ของ
สถาปัตยกรรม
กระบวนงานที่ส่งผล
องค์กร และแนวทาง กระทบต่อประชาชน
การกากับดูแล
ได้รับการปรับเปลีย่ น
สถาปัตกรรมองค์กร ให้เป็นดิจิทัล
(จานวน 1 ฉบับ)
(ด้านการมีงานทา ,
ด้านการประกอบ
ธุรกิจ , ด้านคุณภาพ
ชีวิตประชาชน)

เป้าหมาย
ประเทศไทย
มีการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
ในทุกมิติ และ
สามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วม
กาหนด
มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ
เล่มขาวคาดแดง
2. ตัวชี้วัดโครงการ
มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

งานบริการภาครัฐ
ที่ปรับเปลีย่ นเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ
เล่มขาวคาดแดง
2. ตัวชี้วัดโครงการ
มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

เอกสารงบประมาณ
หน่วยงาน/
กรม
หน่วยงาน
ขององค์กร
อิสระและ
องค์กรอัยการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

หน่วยงาน
ขององค์กร
อิสระและ
องค์กรอัยการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง)
ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง)
ผลผลิต/
ผลผลิต/
แผนงาน แผนแม่บท
โครงการ
โครงการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(วงเงิน....ลบ.)
ย่อย
(วงเงิน....ลบ.)
(วงเงิน....ลบ.)
ผลผลิต
แผนงาน
การดาเนิน ผลผลิต
1. จานวนคนที่ได้รับ
การส่งเสริม พื้นฐาน
ภารกิจ
การส่งเสริม
การส่งเสริมเผยแพร่
สิทธิมนุษยชน ด้านการปรับ พื้นฐาน
สิทธิมนุษยชน
ความรู้และสร้าง
(30.0131 ลบ.) สมดุลและ
เพื่อสนับสนุน (30.0131 ลบ.)
ความตระหนักถึง
พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญของ
การบริหาร ด้านการปรับ
สิทธิมนุษยชน
จัดการภาครัฐ สมดุลและ
(จานวน
(51.1715 ลบ.) พัฒนาระบบ
400,000 คน)
การบริหาร
2. ร้อยละของ
จัดการภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับรู้และเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน
(ร้อยละ 80)
ผลผลิต
แผนงาน
การดาเนิน ผลผลิต
1. จานวนเรื่อง
การคุ้มครอง พื้นฐาน
ภารกิจ
การคุ้มครอง
ร้องเรียน
สิทธิมนุษยชน ด้านการปรับ พื้นฐาน
สิทธิมนุษยชน
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
(21.1584 ลบ.) สมดุลและ
เพื่อสนับสนุน (21.1584 ลบ.)
ได้ดาเนินการ
พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์
แล้วเสร็จ
การบริหาร ด้านการปรับ
ภายในเวลา 120 วัน
จัดการภาครัฐ สมดุลและ
(ไม่น้อยกว่า
(51.1715 ลบ.) พัฒนาระบบ
ร้อยละ 85)
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แผนแม่บทย่อย
สรุป
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การดาเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ
เล่มขาวคาดแดง
2. ตัวชี้วัดโครงการ
มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การดาเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ
เล่มขาวคาดแดง

เอกสารงบประมาณ
ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง)
ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง)
หน่วยงาน/
ผลผลิต/
ผลผลิต/
กรม
แผนงาน แผนแม่บท
โครงการ
โครงการ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
(วงเงิน....ลบ.)
ย่อย
(วงเงิน....ลบ.)
(วงเงิน....ลบ.)
การบริหาร
2. ผู้ร้องเรียน
จัดการภาครัฐ
มีความพึงพอใจ
ต่อผลการให้บริการ
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85)
3. จานวนรายงาน
ผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะที่มี
การนาไปปฏิบัติ
หรือมี
การตอบสนอง
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75)
หน่วยงานของ รายการ
แผนงาน
การดาเนิน รายการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
องค์กรอิสระ ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภารกิจพืน้ ฐาน บุคลากร
ในการดาเนินการ
และองค์กร
บุคลากร
ภาครัฐ
เพื่อสนับสนุน ภาครัฐ
ภาครัฐ
อัยการ
ภาครัฐ
ด้านการปรับ ด้านการปรับ (151.7497 ลบ.)
การจัดการ สมดุลและ
สมดุลและ
สานักงาน
ของรัฐสภา พัฒนาระบบ พัฒนาระบบ
คณะกรรมการ ศาล และ
การบริหาร การบริหาร
สิทธิมนุษยชน หน่วยงาน จัดการภาครัฐ จัดการภาครัฐ
แห่งชาติ
อิสระของรัฐ (151.7497 ลบ.)
(151.7497 ลบ.)
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แผนแม่บทย่อย
สรุป
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดโครงการ
มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การดาเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณเล่มขาว
คาดแดง
2. ตัวชี้วัดโครงการ
มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

10. ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจาของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) ในแผนงานพืน้ ฐานหรือแผนงานอื่น ๆ (ถ้ามี)
แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย และระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณ
ในส่วนนี้ลงตามความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
แผนงาน – งบรายจ่าย – ลักษณะรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบเงินอุดหนุน
- รายจ่ายประจา
- รายจ่ายลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งบเงินอุดหนุน
- รายจ่ายประจา
- รายจ่ายลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
งบเงินอุดหนุน
- รายจ่ายลงทุน
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน
- รายจ่ายประจา

ปี 2563
222.5423
218.7435
3.7988
147.2481
74.7212
74.7212
74.7212
70.9224
3.7988
0.5730
0.5730
0.5730
0.5730

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2564
ปี 2565
211.7297 209.8920
193.3039 207.8844
16.5881
8.7466
149.0168 146.9165
61.5692
61.9075
61.5692
48.9179
61.5692
48.9179
51.0350
42.1409
10.5342
6.7770
4.5281
4.5281
2.7170
1.8111
8.4615
8.4615
8.4615
1.1437
1.0680
1.1437
1.0680
1.1437
1.0680
1.1437
1.0680

สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีในภาพรวมของหน่วยงานย้อนหลั ง 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) ลดลงเป็นประจาทุกปี เมื่อพิจารณาในส่วนรายจ่ายประจา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 25.4396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้หน่วยงานถูกปรับลดวงเงินงบประมาณในภารกิจประจาเป็นลาดับแรก
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กสม.
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น จานวน 14.5805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.54 โดยมีการดาเนินการแผนงานยุทธศาสตร์
ที่สาคัญ คือ การจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นสานักงาน กสม. ภูมิภาคแห่งแรก ทั้งนี้ สานักงาน กสม.
ได้ดาเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ที่ได้รับในแต่ละปี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายสาคัญของ กสม. และงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน
ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งคานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้ เกิดความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ
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