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1. รายนามผู้ชี้แจง 
 

ล าดับ        ชื่อ – สกุล                      ต าแหนง่ 

1.  นายพิทักษ์พล  บณุยมาลิก เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2.  นางสาวรตญา กอบศริิกาญจน์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

3.  นายชนนิทร ์เกตุปราชญ์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

4.  นางหรรษา บญุรตัน ์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาต ิ

5.  นายพราหมณ์  นิยะบุตร ผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

6.  นางสาวจิราภรณ์  ทองค าวฒันะ ผู้อ านวยการส านักบรหิารกลาง 

7.  นางนภัทร  รัชตะวรรณ ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

8.  นายนรอรรจน์ สนุทรพุกก์ ผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิการเคารพสิทธิมนุษยชน 

9.  นายนฤนาท คุ้มไพบูลย ์ ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

10.  นายภาณุพันธ ์สมสกลุ ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สทิธิมนุษยชน 

11.  นายจุมพล ขนุอ่อน ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 

12.  นายภาณุวฒัน ์ทองสขุ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 

13.  นางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างหน่วยงาน  
(กรณีที่มีการปรับปรุงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ระบุเหตุผลของการปรับปรุง) 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน 
 

พันธกิจ 
1. ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 
3. ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มี

มาตรฐาน  
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 

 

ภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงาน 
   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยไม่ล่าช้า 
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละ เมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

(2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน  

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน  

(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  

(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
(6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
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เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการให้แจ้งเหตุผลให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชน  
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 26 คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา  
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน 

(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

มาตรา 27 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยา 
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ  
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 

(3) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

(4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(5) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(6) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
  



- 4 - 
 

มาตรา 48 บัญญัติให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

(2) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ 

(3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์  
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย  
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โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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3. ผลการด าเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ: ส านักงาน กสม.  
ข้อ 1 ส านักงาน กสม. ควรพิจารณาปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
ความไม่เป็นธรรมในการใช้อ านาจรัฐโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีระบบการรายงานผลการด าเนินงาน
ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงควรมียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการด าเนินการระหว่างหน่วยงาน
และมีการบูรณาการระหว่างองค์กรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือลดภาระและไม่ให้เกิดการท างาน  
ที่ซ้ าซ้อนกัน 

การด าเนินงานของส านักงาน กสม.  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560 - 2565 เพ่ือก่อให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้าง
สังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และการป้องกันแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทบสิทธิของประชาชน 
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ของ กสม. ยังให้ความส าคัญกับการสร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กร
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วน 
ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท ายุทธศาสตร์ กสม. ฉบับใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งยังคงมุ่งเน้น 
ให้ผลการปฏิบัติงานของ กสม. เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพ่ือประกอบการก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้  กสม. จะน าข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา เกี่ยวกับการด าเนินงานของ กสม. ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ าและ  
ความไม่เป็นธรรมในการใช้อ านาจรัฐโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมมาประกอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ด้วย  

 ส าหรับระบบรายงานผลการด าเนินงานแก่สาธารณะที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอนั้น กสม.  
ได้มีการสื่อสารต่อสาธารณะ โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของ กสม.  
ผ่านเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของส านักงาน กสม. การแถลงข่าวประจ าสัปดาห์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ กสม. ในด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. ที่เป็น
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ปัจจุบัน รวมถึงการออกแถลงการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ในการเคารพ 
สิทธิและเสรีภาพของกันและกันไปยังภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน  

 ในส่วนของการประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น กสม. เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการบูรณาการการท างานร่วมมือกันระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การด าเนินงานของแต่ละองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติในการรับส่ง 
เรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระ 
ให้มีความชัดเจน โดยประธาน กสม. ได้น าเสนอหลักการและแนวคิดดังกล่าวต่อที่ประชุมองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา ซึ่งประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กร ได้มีมติเห็นชอบให้ออกเป็น
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 ส านักงาน กสม. ควรก าหนดกลไก วิธีการอบรมหรือการปลูกฝังแนวคิดใหม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในด้านสิทธิให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง โดยต้องแยกให้ชัดเจนว่าการกระท าใดถือเป็นสิทธิ  การกระท าใดถือเป็น
หน้าที่  รวมทั้งต้องให้สังคมตระหนักรู้ว่าการใช้สิทธิของตนจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนหรือ  
สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมส่วนรวมด้วย นอกจากนี้ ส านักงาน กสม. จะต้องวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง
ไม่ใช่ปฏิบัติในเชิงต่อต้านรัฐ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดองให้เกิดข้ึนในประเทศ                            

การด าเนินงานของส านักงาน กสม.  
ส านักงาน กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยตระหนักถึงบทบาทตามหน้าที่และ

อ านาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน อันสอดคล้องกับบทบาทประการส าคัญตามหลักการปารีส ซึ่งสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกว่าร้อยประเทศทั่วโลกยึดถือเป็นกรอบการท างาน โดยต้องมุ่งด าเนินการในการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน (Promotional Function) ผ่านงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา การเผยแพร่และรณรงค์เรื่อง 
สิทธิมนุษยชน การจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
โดยในเนื้อหาสาระด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นการมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืน การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือการด าเนินการผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม 
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน 

ที่ผ่านมาส านักงาน กสม. ได้ขับเคลื่อนกระบวนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ทั้งการจัดท าหลักสูตร  
สิทธิมนุษยชน การจัดเสวนา การสัมมนา และการฝึกอบรม ในกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่นักบริหารระดับสูง 
รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ บุคลากรภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนตระหนักและค านึงถึง
บทบาทและการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้สอดคล้องกับการปกป้องและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน อันเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ซึ่งทั้งฝ่ายนโยบายและผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มคนหลากหลาย  
ทางเพศ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แรงงานและกลุ่มคนชายขอบ หรือแม้แต่ผู้ถูกคุมขังในเรือนจ า ทัณฑสถาน  
หรือสถานที่ควบคุมตัวบุคคลอ่ืน ๆ โดยการร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ  
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เพ่ืออุดช่องว่างในทางปฏิบัติและข้อกฎหมายที่ อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน ขจัดความเหลื่อมล้ า  
และความไม่เป็นธรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs 2030) และสร้างสังคมที่สงบสุขอย่างแท้จริง 

ในปัจจุบันที่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต่างตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งเป็นโอกาสและข้อท้าทายที่ส านักงาน กสม. ตระหนักและเข้าไปสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านการท างาน 
อย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  
ในภูมิภาค ทั้ง 12 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศ โดยพยายามสร้างมาตรฐานและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและบทบาทหน้าที่
ความเป็นพลเมืองตามกระบวนการประชาธิปไตยและการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น  

ส านักงาน กสม. ได้มีการจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้  
สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในภาษาไทยและภาษายาวี การฝึกอบรมและการจัดประกวด
แข่งขันนวัตกรรมสิทธิมนุษยชนภายใต้หัวข้อ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน การจัด
ประกวดสื่อออนไลน์ด้านสิทธิมนุษยชน (TikTok) การประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชน และการจัดท าคลิปสั้นและ 
การเผยแพร่รณรงค์ประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับนักอัพโหลดสื่อวีดีทัศน์ผ่านเว็บไซด์  
(YouTuber) และผู้ที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมในสื่ออินเตอร์เน็ต ( influencer) ที่สังคมและคนรุ่นใหม่ติดตามและ
ให้ความสนใจ เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในกลุ่มต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดยเน้นย้ าและส่ งเสริม 
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ 
ภาษา หรือสถานะอ่ืนใด รวมทั้งการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะน าไปสู่ความปรองดอง
ในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน เพ่ือให้ทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ โดยตระหนักในหน้าที่ที่ต้องเคารพ
สิทธิมนุษยชนของผู้อื่น 

ทั้งนี้  ส านักงาน กสม. มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของ กสม. ให้บรรลุพันธกิจตามกฎหมาย 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล บนพื้นฐานของ 
หลักสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม โดยยึดมั่น 
ในความสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ มีความเป็นกลางโดยไม่เลือก
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก 
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4. งบประมาณภาพรวม 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบประมาณปี 2565 - 2566 
 ปี 2565 ปี 2566 เพิ่ม / ลด 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย* งบประมาณ 

ตาม รา่ง พ.ร.บ. 
จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณรวม 209.8920 166.2125 216.6310 6.7390 3.21 
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง - - - - - 
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 146.9165 119.5382 151.7479 4.8314 3.29 

1) งบด าเนนิงาน - - - - - 
2) งบเงินอุดหนุน 146.9165 119.5382 151.7479 4.8314 3.29 
3) งบรายจา่ยอื่น - - - - - 

3. งบประมาณรายจ่ายของหนว่ยรับงบประมาณ 61.9075 45.9845 64.0231 2.1156 3.42 
1) แผนงานพืน้ฐานด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 48.9179 34.1109 51.1715 2.2536 4.61 
2) แผนงานยุทธศาสตร์สง่เสริมความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 4.5281 3.4130 10.249 5.7209 126.34 
3) แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาบริการประชาชนและพฒันาประสิทธิภาพภาครัฐ 8.4615 8.4615 2.6026 -5.8589 -69.24 

4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1.0680 0.6898 0.8600 -0.2080 -19.48 
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 1.0680 0.6898 0.8600 -0.2080 -19.48 

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน - - - - - 
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ - - - - - 
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - - - - 
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - - - - 
      
หมายเหตุ  * ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565         
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5. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไข 

 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านักงาน กสม.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรรมนูญ  

โดยมีหน้าที่ในการด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ กสม. ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
และเป็นธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กร
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล และเร่งพัฒนาส านักงาน กสม. 
ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  

ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 211.7297 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน  
180.8394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.41 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 209.8920 ล้านบาท  
ลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1.8377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 โดยมีผลการเบิกจ่าย  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จ านวน 166.2125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.19 โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จ าแนกตามแผนงาน สรุปได้ดังนี้   

 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายการการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ  
ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 
149.0168 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 136.3061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.47 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 146.9165 ผลการเบิกจ่าย 119.5382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.36 
 ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เป็นอัตราก าลังใหม่เพ่ิมเติมจากส านักงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 80 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 12 อัตรา พนักงานราชการ 6 อัตรา และ
ลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ เป็น 
อัตราก าลังใหมส่ าหรับปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ จ านวน 20 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 17 อัตรา 
และพนักงานราชการ 3 อัตรา ปัจจุบันส านักงาน กสม. ได้ด าเนินการสรรหาข้าราชการอัตราใหม่จนเสร็จสิ้นแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกรายงานตัวและบางส่วนอยู่ในกระบวนการรับโอนจากหน่วยราชการอ่ืน เพ่ือมาสังกัด
ส านักงาน กสม. ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการสรรหา/รับโอนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์  
 ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับแผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 61.5692 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 44.1714 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 71.74 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน
61.9075 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 45.9845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.28 สรุปไดด้ังนี้ 
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 2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    (1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(1.1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กสม. มีผลการด าเนินงานด้านการตรวจสอบ

และรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือ

ละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และเรื่องที่ กสม. เห็นควรให้มีการ
พิจารณา รวมทั้งสิ้น 593 เรื่อง โดยประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ สิทธ ิ
ในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 159 เรื่อง รองลงมา คือ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จ านวน 95 เรื่อง 
และสิทธิพลเมือง จ านวน 52 เรื่อง ทั้งนี้ ส านักงาน กสม. ได้ด าเนินการตรวจสอบค าร้องที่ได้รับในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รวมกับค าร้องสะสมที่ได้รับก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้น รวม 153 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ กสม. มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จ านวน 33 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.57 เรื่องที่ไม่มีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. อาจมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ  ระเบียบ
หรือค าสั่งใด ๆ จ านวน 53 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.64 และเรื่องที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการฟ้องร้องเป็นคดี 
อยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด หรือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการ หรือมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
เป็นต้น จ านวน 67 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 43.79  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565  
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 676 เรื่อง และเพ่ือให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ส านักงาน กสม. จึงได้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณีที่ไม่มี  
ความซับซ้อน ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้มีการให้ค าปรึกษาหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วไปแล้ว จ านวน 122 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.10 เช่น  
การเร่งรัดการด าเนินคดีให้ผู้ร้องได้รับสิทธิประโยชน์ในทางราชทัณฑ์ การเร่งรัดกระบวนการพิจารณาสถานะบุคคล 
การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการศึกษาตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น ส าหรับเรื่องร้องเรียน  
ที่มีความซับซ้อนและกลไกการประสานการคุ้มครองอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงระบบได้ กสม. ได้รับ  
เป็นค าร้องเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน จ านวน 202 เรื่อง โดยประเภทสิทธิที่ร้องเรียนมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ (1) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (2) สิทธิและสถานะบุคคล และ (3) สิทธิและความเสมอภาค 
ทางเพศ สิทธิสตรี และมีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 128 เรื่อง โดยสามารถเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ดังนี้  
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ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2564 2565 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. มีการกระท าหรือละเลยการกระท า อันเป็นการละเ มิด 
สิทธิมนุษยชน และมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา 

33 21.57 60 46.88 

2. ไม่ มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน แต่มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน 

53 34.64 46 35.94 

3. อ่ืน ๆ 
3.1 มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
3.2 ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 
3.3 มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา 

ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และเป็นเรื่องที่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน 

3.4 ไม่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3.5 ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.6 ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่อง 

67 
9 
 

22 
23 

 
 

7 
4 
2 

43.79 
13.43 

 
32.84 
34.33 

 
 

10.45 
5.97 
2.99 

22 
5 
 

1 
 
 
 

13 
2 
1 

17.19 
22.73 

 
4.55 

 
 
 

59.09 
9.09 
4.55 

รวม 153 100.00 128 100.00 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นค าร้อง 
ไว้ตรวจสอบและจัดท ารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 33 กรณี ตัวอย่างเช่น กรณีการชุมนุมทางการเมือง 
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2563 กรณีกล่าวอ้างว่าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกห้ามนักศึกษามุสลิม
ไว้เครา และบังคับให้เข้าร่วมพิธีกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา กรณีกล่าวอ้างว่านายทหารมีค าสั่งลงโทษทหาร
กองประจ าการท าให้ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น  
 

รายละเอียดสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ   
 

  

 

 

 

  QR code: กรณีตัวอย่างผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นค าร้องไว้ตรวจสอบ
 และจัดท ารายงาน ผลการพิจารณา รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับเรื่องร้องเรียนที่มีความซับซ้อน กสม. ได้รับเป็น
ค าร้องเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 39 กรณี ตัวอย่างเช่น สิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย และเสรีภาพในเคหสถาน กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักโดยไม่มีหมายค้น  
และเก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มฯ สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรณีกล่าวอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น  

รายละเอียดกรณีตัวอย่างสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ 
 

 

 
 

(1.2) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้จัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรายกรณี รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) กรณีศึกษา: ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 
สายสีชมพู ช่วงแคราย–มีนบุรี 2) การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยุติ
การตั้งครรภ์ 3) กรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 4) ผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 5) การจ าหน่ายรายการบุคคล 
ออกจากฐานข้อมูลทะเบียนและการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
6) กระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร 7) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน  
และ 8) ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

 
รายละเอียดสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ 

 

 
 

 
 
 

QR code: กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

QR code: กรณีตัวอย่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 29 กรณี ส่วนใหญ่เป็นประเภท 
สิทธิพลเมือง เช่น กรณีขอความคุ้มครองให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น 
รองลงมาเป็นสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าสื่อมวลชนน าเสนอข่าวสารโดยใช้ถ้อยค า  
ที่กระทบต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น และเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจ าจ ากัดเครื่องอุปโภคที่จ าเป็นพ้ืนฐานไม่เพียงพอให้แก่ผู้ต้องขัง และกรณีการด าเนินคดี
ล่าช้าอันเกี่ยวเนื่องกับการอายัดตัว เป็นต้น  

รายละเอียดกรณีตัวอย่างสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ 
 
 
 
 

กสม. มุ่งหวังให้ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องนั้น  
ได้มีการน าไปพิจารณาและด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนจน
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้มีการติดตามผลการด าเนินงานของ 
หน่วยงานต่าง ๆ (ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564)  
ในประเด็นสิทธิที่ส าคัญ อาทิ สิทธิชุมชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิพลเมือง สิทธิผู้พิการและ
เสรีภาพในการเดินทาง ทั้งนี้ มีหลายกรณีท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแจ้งผลการปฏิบัติที่ชัดเจนได้ ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากข้อเสนอแนะบางเรื่อง เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แตกต่างจากข้อเสนอแนะในรายงาน  
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนว่าจะให้หน่วยงานปฏิบัติอย่างไร 
ด้วยวิธีการใดเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น  

   (2) การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
 กสม. ได้จัดรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี 

2564 ซึ่งเป็นการจัดท าตามหน้าที่และอ านาจของ กสม. ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 247 (2) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) และส่งไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 90 วัน ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 ในการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ กสม. ได้ประมวล
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป  
จากการท างานของ กสม. ทั้งในส่วนเรื่องร้องเรี ยน การลงพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะและแถลงการณ์ของ กสม.  
ต่อเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม จากการสัมมนาและ  
การประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งได้ติดตามประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นในการน าเสนอ
รายงานเมื่อปีที่แล้ว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 
และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย และจัดท าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงาน  

QR code: กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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ที่เกี่ยวข้อง  โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ประเด็นย่อย 19 ประเด็น ตามขอบเขตของ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในบริบทของประเทศไทย ดังนี้ 

(2.1) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ เป็นสถานการณ์ส าคัญในปี 2564  
ที่มีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
การใช้เสรีภาพในการชุมนุม ปี 2564 

(2.2) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ 
ได้แก่ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย สถานการณ์  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  

(2.3) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รายงานได้น าเสนอ
สถานการณ์ด้านสิทธิแรงงาน สิทธิในสุขภาพ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(2.4) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ 
สตรีรวมถึงความเสมอภาคทางเพศ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกลุ่มชาติพันธุ์ 
   (3) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

 กสม. มีความพยายามที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
โดยก าหนดไว้เป็นนโยบายส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งในการท างานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในขณะที่
ส านักงาน กสม. เป็นองค์กรขนาดเล็ก และได้รับจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพียงปีละประมาณ 
5-9 ล้านบาท จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายการปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม กสม. ชุดปัจจุบันมีความพร้อมที่จะ
ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ และสร้างกลไกอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงที่ผ่านมาก็ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 สรุปได้ดังนี้ 

(3.1) การส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 (3.1.1) โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง (Human Rights Executive Program) รุ่นที่ 2  
   กสม. ได้ด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program: HREP) รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จ านวน 70 คน ให้สามารถขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 

 (3.1.2) การพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
การพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับระดับอุดมศึกษา มีจ านวน  

2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนอกระบบ แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว ดังนี้ 
หลักสูตรระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

ด้านสิทธิมนุษยชน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยแบ่งหลักสูตร  
ตามประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิมนุษยชนศึกษา ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน   



- 16 - 
 

หลักสูตรระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในหลักการและความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีความตระหนักในบทบาทของตน  
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สามารถน าความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขั บเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคล
ในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ภาคประชาสังคมในภาคตะวันออก นักเรียนพลต ารวจภาค 2 และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

ทั้งนี้ ส านักงาน กสม. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of 
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไปประยุกต์ใช้ในระดับปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ครูผู้สอน 
มีความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถเป็นต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาและ
เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

(3.2) การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านรายการวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ การออก
แถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ และการแถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 

  (3.2.1) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ส านักงาน กสม. ได้ ด า เนินการส่ง เสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานี

วิทยุกระจายเสียง โดยมี กสม. ผู้บริหารของส านักงาน กสม. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอด
ความรู้และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ดังนี้ 

   (3.2.1.1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สรท. FM 106 MHz วิทยุครอบครัวข่าว) ได้แก่ เผยแพร ่
สปอตวิทยุ เผยแพร่สกู๊ปการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการสัมภาษณ์ออกอากาศในรายการวิทยุ ในช่วง
รายการต่าง ๆ ของทางสถานี เช่น รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายการโหนกระแส เป็นต้น 

   (3.2.1.2) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภูมิภาค (สวท. FM 92.5 MHz) ได้แก่ เผยแพร่สปอตวิทยุและการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ในช่วงเวลาข่าวภาคหลักและช่วงรายการข่าวยามเช้า    

   (3.2.1.3) การเผยแพร่รายการวิทยุ  “รายการคุยกับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ทุกวันพุธ เวลา 21.00 น.          

  (3.2.2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนรู้   
ส าหรับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคม ส านักงาน กสม. 

ได้จัดท าแคมเปญรณรงค์ผ่านการสื่อสารสาธารณะในหัวข้อ “รักไม่ละเมิด” ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการก าหนด
เจตจ านงในชีวิตของเด็กและเยาวชน และ “จับอย่างระวัง” ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิผู้ต้องหา
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่น าไปสู่การสนับสนุนให้ร่าง พ.ร.บ.  ป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 
การกระท าให้บุคคลสูญหาย ออกมาใช้บังคับได้จริง และยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้แทนหน่วยงานรัฐ
และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีร้องเรียนจ านวนมากให้ร่วมเป็นเครือข่าย 
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การท างานด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ กสม. ได้จัดจ้างและสนับสนุนให้ YouTuber และ Influencer 
จัดท าหรือเผยแพร่เนื้อหาสอดแทรกการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 23 ราย 

   กสม. ยังได้ร่วมกับ มูลนิธิ ฟริดริช เนามัน ประเทศไทย จัดท าสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวัง 
ให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจสิทธิผ่านการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกติกา ICCPR และหลักการ 
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง และมีการทดสอบความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ใช้งานผ่านสถานการณ์จ าลอง  
ที่อ้างอิงจากประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีรูปแบบเนื้อหา แบ่งออกเป็น  
การทดสอบความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ใช้งานผ่านค าถามสถานการณ์ (QUIZ) ที่อ้างอิงจากประเด็น 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม และการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกติกา ICCPR และหลักการ 
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง (General Knowledge) ในลักษณะสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบของไมโครไซต์ 
(Microsite) โดยใช้ชื่อว่า “Know your rights - ICCPR Quick & Quiz”  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าสื่อส าหรับเด็กและเยาวชน โดย กสม. ได้ร่วมกับ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยวางแนวทางการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส าหรับเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งสิ้น 20 ตอน แบ่งออกเป็นประเด็นสิทธิที่ เกี่ยวข้อง 10 ประเด็น ได้แก่ (1) หลักการ 
สิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน (2) สิทธิทางด้านการศึกษา (3) เสรีภาพในการแสดงออก/การชุมนุม (4) สิทธิและเสรีภาพ 
ในเนื้อตัวร่างกาย (5) สิทธิในการท างาน (6) สิทธิในครอบครัว (7) การปกป้องสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อ่ืน (8) สิทธิการได้รับบริการสาธารณสุขและสิทธิในความเป็นอยู่ที่ดี (9) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA) และ (10) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกันและความปลอดภัยในบริการ
สาธารณะ ซึ่งจะได้มีการหารือเพ่ือก าหนดรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละประเด็นต่อไป  

นอกจากนี้ กสม. ได้จัดการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนและคลิปสั้น TikTok 
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน” โดยผลงานที่สะท้อนมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนของนักเรียน  
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  

(3.2.3) แถลงการณ์ กสม.  
กสม. ยังได้จัดท าและเผยแพร่แถลงการณ์ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนส าคัญ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับ
สิทธิมนุษยชนผ่านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) ประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เรื่อง ขอประณามเหตุคนร้ายไล่ยิงรถขนสินค้าระหว่างทางในพ้ืนที่อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  เป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต 3 ราย และเผาท าลายรถยนต์ 2) ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ 
3) ประเด็นสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เรื่อง เหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  
เรื่อง สนับสนุนการเดินหน้าเจรจาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี รื่องขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
การชุมนุมยึดมาตรฐานสากลและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เรื่อง ขอให้ทุกฝ่ายเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  
ในการชุมนุม ให้ใช้อุปกรณ์อันตรายเท่าที่จ าเป็น รวมถึงการประกันสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  
และเรื่อง การสังเกตการณ์การชุมนุม 7 สิงหาคม 2564 กสม. ย้ าขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง  
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  ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้ออกแถลงการณ์ เพ่ือแสดง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยงหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เช่น กรณีการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ  
ซึ่ง กสม. มีการออกแถลงเป็นระยะ อาทิ แถลงการณ์ เรื่อง “ขอทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงในการชุมนุม” 
และเรื่อง “ขอให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ินและเร่งรับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ” เป็นต้น  

(3.2.4) การแถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
     เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับทราบ

อย่างต่อเนื่อง กสม. ได้จัดกิจกรรมการแถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ เป็นประจ าทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งมี กสม. 
ผู้บริหารส านักงาน กสม. ได้เป็นผู้แถลงข่าว โดยที่ผ่านมามีการแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ กสม. ที่มีรัฐบาล 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือแสดงความห่วงใยและเสนอแนะแนวทางเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาชน ผลส าเร็จในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ของ กสม. อาทิ  “กสม. ห่วงสถานการณ์โควิด เสนอรัฐบาลเร่งกระจายวัคซีน และดูแลกลุ่มเปราะบาง”  
“กสม. ขอรัฐทบทวนข้อก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่กระทบเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
วอนทุกฝ่ายสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” “ผลส าเร็จจากการติดตามการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน” “กสม.ไทยร่วมกับสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการทรมานระดับภูมิภาค 
ผลักดันการปฏิรูปเรือนจ าและระบบราชทัณฑ์ให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน” “กสม. ลงพื้นที่รับฟังปัญหา
สถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น พบอุปสรรคการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานรัฐขาดบุคลากรทาง
ทะเบียน พิสูจน์สถานะบุคคลล่าช้า” “กสม. เผยผลการประสานการคุ้มครองกรณีชาวบ้านปิล๊อกคี่ถูกขับไล่ออก
จากอุทยาน ฐานล่าเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมปรับแก้ค าสั่งและก าหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว” 
“กสม. ได้รับแจ้งการเสนอปรับคืนสถานะ A ในเวทีโลก หวังยกระดับการท างานปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” “เปิดส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่ เจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม” และ “กสม. 
ประสานอัยการสูงสุดขอให้พิจารณาสั่งไม่ฟ้องลูกจ้างหญิงที่ออกมาประท้วงกรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม” 

(3.3) โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็น  
กสม. ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ  

ความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนที่ได้รับ  
ความเดือดร้อน รวมถึงพัฒนาศักยภาพหรือทักษะของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ 

  (3.3.1) โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของ กสม. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 
กสม. ได้ร่วมมือกับกรมการปกครอง และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและ 
การแบ่งปัน จัดกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
การแก้ไขปัญหาส าหรับคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และคนไทย 
ที่ถูกจ าหน่ายรายการ โดยมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการทางทะเบียนและบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะ  
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ทางทะเบียน เพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัวส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท 0) จ านวน 248 คน 
และมีเวทีประชาคมต้นแบบ เพ่ือแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลเชื้อสายลาว
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีต โดยปัจจุบันมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน 
จ านวน 27 ราย ทั้งนี้ การจัดโครงการในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่อง เป็นการแสดงเจตจ านง 
ในรูปแบบภาคีร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเด็น
เกี่ยวกับสถานะบุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีการน าความส าเร็จดังกล่าวไปขยายผลและต่อยอดในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

 (3.3.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนบูรณาการช้างป่าภาคประชาชน
พื้นที่ภาคตะวันออก กสม. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบูรณาการช้างป่าภาคประชาชน พ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ
จากภาคประชาชน รวมทั้งร่วมกันจัดท าแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  
เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
เช่น ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเครือข่ายที่ท างานเรื่องช้างในพ้ืนที่ภาคตะวันออก การจัดเวที
ครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากที่ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาช้างป่าอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กสม. ให้ความส าคัญกับการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังเสียงจากประชาชน 
ผู้ได้รับผลกระทบ และหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย นอกจากนี้ กสม. ยังมีแผนด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ภาคตะวันตกในล าดับต่อไปด้วย 

  (3.3.3) การฝึกอบรมการป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง ส านักงาน กสม. ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และส านักงานข้าหลวงใหญ่ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) จัดการฝึกอบรมการป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริง
จากผู้ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ระหว่างวันที่  9 - 11 มีนาคม 2565 เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจ 
เรื่องการกระท าทรมาน หลักการ แนวทางและวิธีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าที่รุนแรง การกระท า
ทรมานอย่างเป็นระบบ เพ่ือปรับใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงการแสวงหารข้อเท็จจริง ข้อมูล การละเมิด
สิทธิมนุษยชน ทางร่างกาย จิตวิทยา และจิตสังคม รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าทรมาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. อันประโยชน์ในต่อการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  (3.3.4) การจัดท าหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ความเห็นประกอบ 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. ได้หารือร่วม กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ติดตามการแก้ไขปัญหา 
ข้อร้องเรียนการซ้อมทรมาน และเตรียมจัดท าหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้ความเห็นประกอบ 
การตรวจสอบ เนื่องจาก กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิ  
ในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความม่ันคงท าร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตัว 
ท าให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต เสนอไปยังกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4  
ส่วนหน้า โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวระบุให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในทุกขั้นตอนการควบคุมตัวบุคคล  
เพ่ือซักถาม ให้มีการขอความเห็นทางการแพทย์ ในขั้นตอนการตรวจร่างกายผู้ถูกควบคุมตัวจากแพทย์  
ที่ไม่ใช่หน่วยงานความมั่นคง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกควบคุมตัวที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสามารถเลือกสถานที่ 
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ในการรักษาพยาบาลได้อย่างเป็นอิสระ และในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัว
ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ควรให้มีหน่วยงานภายนอกอ่ืนหรือญาติมีส่วนร่วมในการสืบสวนข้อเท็จจริงด้วย 
นอกจากนี้ ส านักงาน กสม. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ถึงแนวทาง
การให้ความเห็นทางการแพทย์ในขั้นตอนการตรวจร่างกายผู้ถูกควบคุมตัว เพ่ือประกอบการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการซ้อมทรมาน ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ยินดีให้ความร่วมมือ 
กับส านักงาน กสม. ในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตรวจพิสูจน์และให้ความเห็น
ทางการแพทย์ส าหรับใช้ประกอบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการซ้อมทรมาน โดยจะเริ่มการอบรม
น าร่องในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับการซ้อมทรมานเป็นจ านวนมากก่อน 

(3.4) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
และภาคเอกชน 

   (3.4.1) การพัฒนาความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา และ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และได้ด าเนิน
กิจกรรมในพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือสร้างและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ ส าหรับในปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เลขาธิการ กสม. ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับ 
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือทบทวนบทบาทของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในประเด็นความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ เช่น การเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และปลูกฝังค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการจัดท าหลักสูตรการเรียน
การสอน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมด าเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
และการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยค านึงถึงบริบท
ของพ้ืนที่ เพ่ือรับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ทั้งนี้ จะมีการทบทวนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในนามของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 (3.4.2) การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย กสม. ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือ เช่น การวางแผนจัดท าบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพ่ือส่งเสริมสิทธิของกลุ่มคน
เปราะบางร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย การจัดเสวนาวิชาการร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางเพศ เพ่ือระดมความเห็นในการแก้ปัญหาสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ  
เรื่อง สิทธิและความปลอดภัยของคนเดินเท้า ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม 
Connect Fest ครั้งที่ 2 ประเด็นความเหลื่อมล้ า 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.” ซึ่งได้ก าหนดประเด็นในการด าเนินงาน 5 ประเด็น คือ ประเด็นกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประเด็นสถานะบุคคล ประเด็นสถานการณ์โรคโควิด 19 กับกลุ่ม
เปราะบาง และประเด็นความหลากหลายทางเพศ 

(3.4.3) การพัฒนาความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน กสม. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับ 
ภาคธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และหารือแนวทางการส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของภาค
ธุรกิจ รวมถึงผลที่จะได้รับจากการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UNGPs) อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างรูปธรรมการด าเนินงานรวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์
และการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม ทั้งนี้ กสม. มีความมุ่งหวังให้ภาคธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี  
มีการค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(3.5) การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Idol) 
กสม. ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนเพ่ือประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ประวัติ ผลงานที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลอ่ืนในสังคม  

โดยส านักงาน กสม. ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจ าปี 2563 จ านวน 7 รางวัล ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 
ประจ าปี 2563 “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา  
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติท าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว 
และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับในปี พ.ศ. 2564 จะมอบรางวัลให้กับบุคคลและองค์กรดีเด่น รวม 8 รางวัล 
ประกอบด้วย (1) ประเภทบุคคลทั่วไป จ านวน 6 รางวัล (2) ประเภทองค์กรภาครัฐ จ านวน 1 รางวัล และ (3) ประเภท
องค์กรภาคเอกชน จ านวน 1 รางวัล ทั้งนี้ ได้ก าหนดพิธีมอบรางวัล ในงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ  
ในเดือนกันยายน 2565 

   (4) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กสม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับโครงการ

ศึกษาวิจัย จ านวน 2,121,600 บาท รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบสิทธิ 
ในสุขภาพและการจัดท ามาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการก ากับและจัดการ
อากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพ (2) โครงการศึกษาแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุ 
ในประเทศไทย และ (3) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณี  
การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ 
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   ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. มีแผนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการวิจัยธุรกิจ 
เหมืองทองค ากับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาแนวทางการแก้ไขในอนาคต (2) โครงการวิจัยผลกระทบ
อุตสาหกรรมเกษตรกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: น้ าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน และ (3) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ นอกจากการศึกษาวิจัย
ดังกล่าวส านักงาน กสม. ยังได้มีน าผลงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามาใช้ประโยชน์/ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
สิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

(1)  โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และโครงการส ารวจ จัดท าข้อมูลและข้อเสนอ 
ในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น: 
กรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะบุคลของประชากรไทย
พลัดถิ่นใน 4 จังหวัด ประมาณ 20,000 คน  

(2) การศึกษาวิจัย เรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ในค่ายพักพิง
ชั่วคราว” เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ  

(3) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แนวคิด 
สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ภาพรวมสถานการณ์สิทธิชุมชนกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) แนวทางการด าเนินการเพ่ือรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 4) บทบาทของ 
กสม. ในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชน และ 5) สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ าโดยใช้
แนวทางสันติวิธี เพ่ือประกอบการจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   (5) การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
   ในการด าเนินการเพ่ือเข้ารับการประเมินสถานะของ กสม. ในกรอบความร่วมมือของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับสากล หรือ GANHRI ให้กลับสู ่สถานะ A  กสม. ได้ส่งข้อมูลการด าเนินการ 
ในประเด็นต่าง ๆ พร้อมให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมต่อข้อห่วงกังวลของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) และเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2565 ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) ฝ่ายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการ SCA แจ้งให้ กสม. ทราบถึงผลการพิจารณาว่า ได้เสนอให้ กสม. ไทยได้รับสถานะ A  
ซึ่งหมายถึง กสม. เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีองค์ประกอบ โครงสร้าง และการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
หลักการสากล หรือที่เรียกกันว่าหลักการปารีส ผลส าเร็จในการประเมินสถานะครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 กสม. ได้เข้าร่วมประชุมกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค รวมทั้งมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานของสหประชาชาติ องค์กรต่างประเทศ ภาคประชาสังคม และคณะทูตานุทูตในประเทศไทย 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน  
ในประเทศและในภูมิภาค การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมบุคลากร และการด าเนินกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ



- 23 - 
 

ร่วมกัน เช่น “การรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการฟ้ืนตัวของกลุ่มเปราะบาง” 
“สถานการณ์ของสิทธิเด็กและเยาวชนในการใช้สิทธิในการชุมนุม” “ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการเพ่ือลด
การปฏิบัติที่มีความเสี่ยงไปสู่การทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ของสมาคมป้องกันการทรมาน และเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเผยแพร่รายงานประเทศตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม” “บทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดการไต่สวนสาธารณะ” “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิรูปเรือนจ า
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นต้น 

(6) การบริหารจัดการองค์กร 
    (6.1) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

           ส านักงาน กสม. ได้มีการเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กสม. ได้มีการออกระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง 
เช่น “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่” “การติดตามผลการด าเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชน” “การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน” “เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ด
ระเบิด” และ“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” เป็นต้น และเพ่ือให้องค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน ส านักงาน กสม. ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดโดย
ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งปี 2564 ส านักงาน กสม. ได้ผลคะแนนการประเมิน 93.28 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเป็น
อันดับที่ 2 ของกลุ่มประเภทองค์กรอิสระ 

  (6.2) การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างค่านิยมบุคลากร 
       ส านักงาน กสม. ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจน
แนวความคิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 
โดยจัดรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมที่ค านึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร เช่น มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation: CrCF
) โดยได้ประสานเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาให้ความรู้ในหัวข้อ “การป้องกันการทรมาน” ภายใต้
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน “การพัฒนา
บุคลากรใหม่” “การพัฒนาทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่” และ “การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนที่ 
การพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เป็นต้น  
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 2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน  
 (1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้จัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) 
เป็นส านักงาน กสม. ภูมิภาคแห่งแรก โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี  เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย ปัจจุบันได้เปิดให้บริการประชาชนแล้ว 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
  (1) ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
   (1.1) เพ่ิมช่องทางร้องเรียนโดยตรงของส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้สะดวกยิ่ งขึ้น ได้แก่  การร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่ หมายเลข  
074 201 333 ทางโทรสารที่หมายเลข 074 201 334 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ nhrc.southenhrc.or.th 
   (1.2) ให้ค าแนะน าแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ กรณีบุคคลต่างด้าวต้องการขอ 
สัญชาติไทย 
   (1.3) ประสานการคุ้มครอง กรณีนักเรียนไทยได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนไปศึกษา
ต่างประเทศแต่ต่อมามีการยกเลิกทุน ซึ่งจากการประสานงานกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบว่าเป็นการยกเลิกทุนโดยรัฐบาลต่างประเทศที่เป็นผู้ ให้ทุน  เนื่องจากการระบาด 
ของโควิด 19 ทั้งนี้ ปัจจุบันนักเรียนรายดังกล่าวได้เดินทางไปศึกษาต่อแล้วเนื่องจากการระบาดคลี่คลายลง 
   (1.4) ลงพ้ืนที่ร่วมกับ กสม. เพ่ือรับทราบข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการพัฒนาของรัฐ (กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น) ที่ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และลงพ้ืนที่กับ กสม. เพ่ือประชุมหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเท็จจริง กรณีชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากการรุกล้ าร่องน้ าส าธารณะ 
โดยภาคเอกชนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสทธิมนุษยชนของ
ส านักงาน กสม. ส่วนกลาง 
   (1.5) ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. กรณีสิทธิและเสรีภาพ 
ในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ณ ที่ท าการ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร 
จังหวัดปัตตานี และได้มีการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงานและเข้าเยี่ยม  
ผู้ถูกควบคุมตัว 
  (2) ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
   (1.1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างเครือข่ายการท างานด้านสิทธิมนุษยชน 
(แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ) ระหว่างวันที่ 11 – 18 มีนาคม 2565  
มีผู้ เข้ารับการอบรม 111 คน จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี)  
จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเยาวชน สตรี แรงงาน และกลุ่มวิชาชีพ เช่น สื่อมวลชน และทนายความ เพ่ือเป็น
เครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ โดยมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ร่วมกันก าหนดแนวทางในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ และร่วมเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
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   (1.2) เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการส่งเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ในพ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ “สิทธิของสตรีในกระบวนการยุติธรรม” 
   (1.3) การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เพ่ือเตรียมจัดท า
หลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ท าหน้าที่ตรวจประเมินสุขภาพของผู้ถูกควบคุมตัวประกอบการตรวจสอบ
สาเหตุซ้อมทรมานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นอกจากนี้ กสม. ได้มีมติให้จัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วน
ราชการในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือจัดตั้งส านักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  (2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ส านักงาน กสม. ได้ให้ความส าคัญและมุ่งหวัง 
ในการพัฒนาส านักงาน กสม. สู่การเป็นองค์กรที่มี “สมรรถนะสูง (High Performance)” โดยเน้นย้ าฐาน 
คิดในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ 
และคุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท างานอย่างมีความสุขก่อให้เกิด  
ผลิตภาพแก่องค์กร โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ส านักงาน กสม. ได้น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการด้านสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการเสริมสร้าง
และพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีกิจกรรมส าคัญเช่น (1) การพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศ  
ตลอดจนการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ทันสมัยซึ่งเลขาธิการ กสม. ได้เข้ารับ
เกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประเภทห้องสมุดเฉพาะ จากสมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 
2565 (2) การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน  ส านักงาน กสม. ได้พัฒนา 
แอปพลิเคชันของส านักงานเพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ร้องเรียนและติดตามผลแบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของส านักงาน กสม. ที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว สวยงาม และทันสมัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบ ERP 
อันดับแรก และพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงาน กสม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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 3. แผนงานบูรณาการ 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1.1437 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 0.3619  ล้านบาท  
คิดเป็น 31.64 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1.0680 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.6898 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 64.59 สรุปได้ดังนี้ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กสม. ได้ด าเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนให้กับตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงท าให้
ส านักงาน กสม. จัดฝึกอบรมได้เพียง 1 ครั้ง คือ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนภาคประชาสังคมใน จังหวัด
ปัตตานี จ านวนรวม 112 คน ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอ่ืน (จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส) ที่มีแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อีก 2 ครั้ง ต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลาย โดยการฝึกอบรมดังกล่าว 
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ กสม. และพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
โดยวิทยากรกระบวนการ และการอภิปรายในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตัวแทนนักวิชาการ ภาคประชาสังคม วิชาชีพ และเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือด าเนินโครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส านักงาน กสม.  ได้ด าเนินโครงการฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการท างานด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ) ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ กลุ่มสตรี  
กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้มี
การแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
จังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 111 คน ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังนี้    

(1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบท
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(2) การอภิปราย เรื่อง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในกับกรณี
ตัวอย่างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของส านักงาน กสม.  

(3) กิจกรรมกลุ่ม โดยวิทยากรของส านักงาน กสม. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวความคิดและความหมาย
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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โดยผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ซึ่งน าไปสู่การสรุป
ประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิแรงงาน สิทธิด้านเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม สิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง (เด็ก สตรี คนพิการและ
ผู้สูงอายุ) และผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการตามประเด็น
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมกับน าเสนอกรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการดังกล่าว  
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ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา กสม. พบว่ามีปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดบางประการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ “การท าหน้าที่ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) อันไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส1” ส่วนประเด็นที่สอง คือ “กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อ านาจแก่  
กสม. ในการด าเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้คู่กรณีท าความตกลงเพื่อประนีประนอม
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน” 

ส าหรับประเด็นปัญหาแรก เรื่อง การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าฯ นั้น 
ไม่เคยปรากฏว่ามีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใดที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว จึงมีข้อห่วงกังวลว่า
บทบัญญัติดังกล่าวจะลดทอนความเป็นอิสระที่แท้จริงหรือที่สาธารณะรับรู้  (actual or perceived impact on 
independence) กสม. จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกหน้าที่และอ านาจดังกล่าว ส่วนประเด็นปัญหาที่สอง เดิมมีกฎหมาย
บัญญัติให้ กสม. สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีเพ่ือให้ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนสามารถ
ยุติลงได้ ซึ่งเป็นการก าหนดที่สอดคล้องกับหลักการสากลให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีอ านาจกึ่งตุลาการ  
ในการรับและพิจารณา สามารถแสวงหาแนวทางยุติปัญหาอย่างฉันท์มิตรผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย แต่ปัจจุบัน
กฎหมายไม่ได้บัญญัติหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการไว้ เป็นเหตุให้ กสม.  
ขาดเครื่องมือที่จะท าให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กสม. จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้มีการบัญญัติหน้าที่และอ านาจในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้คู่กรณีท าความตกลงเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้
ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยไม่ล่ าช้า ทันต่อสถานการณ์ 
ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และลดภาระและค่าใช้จ่ายในการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นไป
ตามหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 247 วรรคสาม ที่บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ต้องค านึงถึง 
ความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย 

ทั้งนี้  กสม. ได้มีการประสานงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติและได้เสนอร่างกฎหมาย  
ที่แก้ไขไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว อันจะส่งผลให้ กสม. ท าหน้าที่ใน  
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                        
1 ช่ืออย่างเป็นทางการคือ หลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Principles Relating to 

National Human Rights Institutions) 
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6. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ส าคัญ  
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการเสนอจัดสรรงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือก่อให้ เกิดผลผลิต 
ในการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนในสังคมไทย จ านวน 216,631,000 บาท  
โดยจ าแนกเป็น 3 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย 5 แผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 

กลุ่มงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 151,747,900 
    1.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 151,747,900 
2. งบประมาณรายจ่ายของหนว่ยรับงบประมาณ 64,023,100 
    2.1 แผนงานพืน้ฐานดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 51,171,500 
    2.2 แผนงานยทุธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 10,249,000 
    2.3 แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 2,602,600 
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 860,000 
    3.1 แผนงานบูรณการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 860,000 

รวมทั้งสิ้น 216,631,000 
 

โดยมีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีส าคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         1.1 แผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ส านักงาน กสม. มีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ดังนี้ 

(1) สมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้เกิดกระบวนการท างานในรูปแบบของสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
2) เพ่ือรับฟังความเห็นจากเครือข่าย และประชาชนในภูมิภาคเก่ียวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ในพ้ืนที่และข้อเสนอในการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์  
ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

3) เพ่ือร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและภาครัฐ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 



- 30 - 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชน ชุมชน ประชาชน รวมถึงภาคเอกชน และสื่อสารมวลชน  ภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค และภาคการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ภาควิชาการ วิชาชีพ หมายถึง นักวิชาการ 
นักปราชญ์ทั้งในระดับชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ประมาณ 1,000 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีกระบวนการท างานของสมัชชาสิทธิมนุษยชนทั้งสมัชชาสิทธิมนุษยชนเฉพาะพ้ืนที่ สมัชชาสิทธิ

มนุษยชนเฉพาะประเด็น และสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
2) ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีความตื่นตัวในการท างานด้านสิทธิมนุษยชน

ผ่านกระบวนการจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน  
3) กสม. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 

(2) โครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights 
Executive Program) 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง 
2) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
3) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักบริหารสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม. ตลอดจน

สร้างแนวปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 

ประมาณ 70 คน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับ 

นักบริหารระดับสูง     
2) เกิดเครือข่ายนักบริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม. ตลอดจนสร้าง

วัฒนธรรมสิทธิให้เกิดในสังคมไทยได้  

(3) การผลิตคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงช้ัน (ภาษามลายู) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ภาษามลายู) ให้บุคลากร

ทางการศึกษาน ามาใช้เป็นสื่อส าหรับส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี  

กลุ่มเป้าหมาย 
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ภาษามลายู) ให้บุคลากรทางการศึกษา

น ามาใช้เป็นสื่อส าหรับส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี  

(4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไประยุกต์ใช้พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือน าคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น (ภาษามลายู) มาใช้เป็นสื่อ

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชนทุกระดับชั้นและประชาชนในพ้ืนที่ 
2) เพ่ือสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาโดยการน าคู่มือหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้ และสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ และการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
3) เพ่ือให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ครู อาจารย์ ที่สอนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ้ืนที่จังหวั ดชายแดนภาคใต้ 
ประมาณ 200 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
2) ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
3) เกิดต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาในการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ศึกษาในระดับภูมิภาค 

(5) โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐาน รู้จักสิทธิของตนและรู้ถึงหน้าที่ที่ถูกต้องของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
2) เพ่ือสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
3) เพ่ือสร้างสังคมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมร่วมมือกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้จักสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

รู้จักสิทธิของตนและรู้ถึงหน้าที่ที่ถูกต้องของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และสามารถน าข้อมูล ความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้  

(6) โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นหน่วยงานประสาน 

การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
2) เพ่ือให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ทางวิชาการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

3) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

 กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย 
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม และมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
1) กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
2) จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเชิงพ้ืนที่ 
3) กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนและเครือข่ายในพ้ืนที่ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนในส่วนภูมิภาค สามารถเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง รวมถึงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น เพ่ือการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมในบริบทเชิงพื้นที่ 

(7) โครงการจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human Rights 
Education e - learning course)       

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนศึกษา  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human Rights Education e - learning course) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายบุคลากร
ภาครัฐในรูปแบบการเรียนทางไกลด้วยตนเอง ซึ่งมีการจัดท าเนื้อหา บทเรียน รูปแบบ และสื่อที่สนับสนุนรูปแบบ
การเรียนรู้ให้สมบูรณ์ น่าสนใจ และดึงดูดผู้เรียน    

2) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่จะท าให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือลดข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์อันเป็นข้อจ ากัดต่าง ๆ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรภาครัฐในระดับผู้ปฏิบัติงาน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีหลักสูตรฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human Rights Education 

e - learning course) ส าหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบการเรียนทางไกลด้วยตนเอง  
2) บุคลากรภาครัฐได้รับความรู้สิทธิมนุษยชนและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองรวมทั้ง

น าไปปรับประยุกต์ใช้การท างานและในชีวิตประจ าวันต่อไป 

1.2  แผนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้  กสม. มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา 
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ส านักงาน กสม. จะเดินหน้าเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อ านวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะของประเทศเป็นส าคัญ  

1.3 แผนการด าเนินงานในการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 กสม. มีหน้าที่และอ านาจในการจัดท ารายงานเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
ประจ าปี เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ประจ าปี 2566 

2. ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ เกิดขึ้น ในปี 2565 จากแหล่งต่าง ๆ  
ทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป จากการท างานของ กสม. ทั้งในส่วนเรื่องร้องเรียน การลงพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะและ
แถลงการณ์ของ กสม. ต่อเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม  
จากการสัมมนาและการประชุมรับฟังความคิดเห็น แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ  
ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย และจัดท ารายงาน
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจ าปี 2565 รวมถึงข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 1.4  แผนการด าเนินงานในการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ส านักงาน กสม. ด าเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และติดตาม/เฝ้าระวังกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยศึกษาและจัดท าความเห็น
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เบื้องต้นต่อกฎหมายหรือร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 มีแผนการด าเนินงานในโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ยกตัวอย่างเช่น "การพิจารณาอนุญาตและการประกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล" "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550" และ "การเยียวยาและปราบปรามการค้ามนุษย์ และพระราชบัญญัติ  
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522" 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและบังคับใช้กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 2) ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้น จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(2) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 
2) มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและน าความเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ส าหรับประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 
3) ได้รับข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการสากล 

(3) การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เพ่ือเป็นการก าหนดให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจที่สอดคล้องกับหลักการสากล ครอบคลุมถึง

การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
2) เพ่ือเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560  

ให้ กสม. มีอ านาจในการไกล่เกลี่ย 
3) เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  กสม. พ.ศ. 2560 ในมาตรา 

ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการส านักงาน กสม. ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 
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1.5  แผนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงาน กสม. ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของ 
กสม. ของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ กสม. เป็นสมาชิก และในกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยน
แนวทางการด าเนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) แผนงานในกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (Global Alliance of National  Human Rights Institutions: GANHRI) โดยการเข้าร่วมการ
ประชุม GANHRI 2023 ช่วงเดือนมีนาคม 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเข้าร่วมการประชุมทุก 3 ปี 
ของ GANHRI ช่วงเดือนกันยายน 2566 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การเข้าร่วมการประชุมของ GANHRI เป็นโอกาสส าคัญที่ กสม. จะได้มีบทบาทในเวทีระหว่าง

ประเทศหลังจากได้รับสถานะ A กลับคืนมาเมื่อเดือนมีนาคม 2565 โดยการพบและหารือกับข้าหลวงใหญ่ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและเพ่ือนสมาชิกเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์  พัฒนาการใหม่ ๆ  
จากผลการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งน าบทเรียนความส าเร็จและ
แนวปฏิบัติที่ดี จากประสบการณ์ของเพ่ือนสมาชิกมาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และพัฒนา
กระบวนการท างานของ กสม. 

(2) แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก  
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) โดยการเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย
ผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers: SEOs) ช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย 
และเข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ 28 ช่วงเดือนกันยายน 2566 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง และการประชุมประจ าปี APF ท าให้ กสม. ได้มี

โอกาสแสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
รวมทั้งผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ รวมถึงได้รับทราบ  
การด าเนินงานที่ส าคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งจะช่วยสร้างความเป็นเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรที่ดีต่อกัน 
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต 

(3) แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) โดยการเข้าร่วมการประชุม
ประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 และเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF โดยจะต้องจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานระหว่างการประชุม
แบบพบปะกันจริงและการประชุมออนไลน์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นประธาน SEANF  
ในปี 2566  
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นอกจากนี้ ยังมีแผนการเข้าร่วมการประชุมในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอ่ืน ๆ ได้แก่ การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การประชุมในกรอบ SEANF เป็นความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะท าให้ กสม. ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอ
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในมิติต่าง ๆ และยังสามารถส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รวมทั้งจะช่วยสร้างความเป็นเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานความร่วมมือระหว่าง
กันต่อไปในอนาคต 

(4) แผนการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
กสม. ได้ติดตามการด าเนินการของภาครัฐในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นกลไก 

การตรวจสอบอิสระ (Independent monitoring mechanism) ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสม. มีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.1 การเสนอรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือ
การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) โดยปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญา CAT ยังไม่ไดก้ าหนด แต่คาดว่าจะมีการพิจารณาในปี 2566 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การเสนอรายงานคู่ขนานเป็นการน าเสนอผลการติดตามการด าเนินการของรัฐภาคีให้เป็นไป

ตามพันธกรณีและเจตนารมณ์ของสนธิสัญญา และเป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจาก
มุมมองของ กสม. เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาฯ พิจารณาข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จากองค์กร 
ภาคประชาสังคมประกอบกับข้อมูลที่เสนอโดยภาครัฐ ก่อนที่จะสรุปความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย 
เพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป 

4.2 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือติดตามการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ

หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (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 แผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงาน กสม. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถและ

ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม.  
ในการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ส านักงาน กสม. ได้วางแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร โดยมีหลักสูตรส าคัญ เช่น โครงการพัฒนาความรู้และทักษะใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้เฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชน และโครงการพัฒนาสมรรถนะ 
(Competency) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้แก่บุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรของส านักงาน กสม. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการเสริมสร้างและเพ่ิมพูนให้เป็นผู้มี 
ความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  รวมถึงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ 
ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 2.1 โครงการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้
แผนงานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพ้ืนที่ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับ “จัดตั้งส านักงาน กสม. 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็นส่วนราชการในภูมิภาค แห่งที่ 2 ต่อจากส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้  
ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยส านักงาน กสม. พ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 20 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที ่

2. เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ได้รับการด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ล่าช้า  

3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน
อย่างทั่วถึง 

4. เพ่ือให้การเฝ้าระวัง การประเมิน การชี้แจง การให้ความเห็น และการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันส านักงาน กสม. ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยได้

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการท างานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามระบบงานสารสนเทศ
เหล่านี้ยังพัฒนาเป็นเรื่อง ๆ แยกส่วนตามประเด็นที่ต้องการจะพัฒนา เช่น ระบบการรับเรื่องร้องเรียน ระบบ  
การบริหารแผนงานและงบประมาณ ยังไม่ได้ออกแบบการพัฒนาทั้งองค์กร ดังนั้น เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศ 
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ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการบริหารงานของส านักงานมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ 
เพ่ือออกแบบและจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) หรือพิมพ์เขียว (blueprint)  
ที่ออกแบบแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน/แผนธุรกิจ 
ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยี และระบบความปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม. ที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก โดยพิมพ์เขียวฉบับนี้จะช่วยในการบริหารจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของประชาชนและบุคลากรของส านักงาน  
เกิดการประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านั้น  

การน าหลักการของสถาปัตยกรรมองค์กรมาประยุกต์ใช้จะช่วยท าให้มีการก าหนดทิศทางและนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประโยชน์ด้านการก าหนด
แผนงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงาน สถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Business Architecture) มุมมองสถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture) 
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และ
สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture) ดังนั้น สถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงาน กสม. 
จะส่งผลให้ส านักงานพัฒนาระบบงานทุกด้าน โดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริการกับประชาชนไปสู่การท างานใน
รูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงาน กสม. ให้ครอบคลุมสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Current State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Architecture) มุมมองสถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture) สถาปัตยกรรม
ข้อมูล (Data Architecture) สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และสถาปัตยกรรม 
ความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)  

2) เพ่ือก าหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง 5 ด้าน โดยน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายของส านักงาน กสม. 

3) เพ่ือวิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร  
4) เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร 
5) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือผลักดันกรอบ

สถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน กสม. 
เป้าหมาย 
1) แบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรและแนวทางการก ากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย 

สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Architecture) สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Architecture)  สถาปั ตยกรรมข้ อมู ล  (Data Architecture)  สถาปั ตยกรรม เทคโนโลยี  ( Technology 
Architecture) และสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture) 
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2) แผนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร  
3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการก ากับดูแล การส่งเสริมและผลักดันสถาปัตยกรรมองค์กรของ 

ส านักงาน กสม.  

4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2564 พบว่า สถิติการก่อความไม่สงบและ

ผู้ได้รับบาดเจ็บในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ผู้เสียชีวิตมีจ านวนลดลง
เล็ กน้ อย  รั ฐบาลมี การด า เนิ นการแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ ใน พ้ื นที่ แต่ ยั งคงมี การก่ อ เหตุ รุ น แร ง 
เป็นระยะ นอกจากนี้ กสม. ยังคงได้รับเรื่องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  กสม.  
มีความห่วงใยและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดมีการออกแถลงการณ์
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ มีข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา กสม. ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้วยดีมาโดยตลอด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รัฐสภาได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ เป็นส านั กงานภูมิภาคแห่งแรก  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็น
การอ านวยความยุติธรรมตามนโยบาย กสม. ชุดที่ 4 ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและ  
เป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กสม. ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพราะจะเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงได้มีนโยบายให้ส านักงาน กสม. ร่วมด าเนินโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อ านวย  
ความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งที่ผ่านมา 
กสม. ได้มีการจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 
ฝ่ายความมั่นคง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม ส านักงานสภา  
ความมั่นคงแห่งชาติ และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมถึงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงาน กสม. ได้จัดท าโครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนภารกิจและผลงานที่ส าคัญของ กสม. ให้กับ
กลุ่มผู้น าทางศาสนา นักวิชาการศาสนา และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่ง กสม. เห็นว่ากลุ่ม เป้าหมายดังกล่าวจะเป็นกลไกส าคัญ 
ในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สื่อสารและท าความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน อันจะน าไปสู่การร่วมสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ให้กับ

กลุ่มผู้น าทางศาสนา นักวิชาการศาสนา และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ที่อยู่อาศัย 
ในชุมชนของตนได้ 

2) เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มผู้น าทางศาสนา นักวิชาการศาสนา และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ กสม. 
และส านักงาน กสม. 

กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ ผู้น าศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม

กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ  
เป็นต้น จ านวน 160 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีกลไกส าคัญในการร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อสารและท าความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน  อันจะน าไปสู่ 
การร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัด 
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7. ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ/ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

(แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(แผนงานพ้ืนฐาน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0.5730 74.7212 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.1437 61.5692 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.0680 61.9075 

หมายเหตุ: งบประมาณไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ส านักงาน กสม. ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ 
ของสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณ 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2565 ส านักงาน กสม. มีผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปไดด้ังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส านักงาน กสม.ได้ร ับจัดสรรงบประมาณในแผนงานพ้ืนฐานด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว และมีความทันสมัย  
เพ่ือให้ระบบการท างานมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
และการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยจะ
ส่งผลสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศได้ตามที่ก าหนด ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้  
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ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็น  

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ส านักงาน กสม. 
ได้ขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560-2565 ที่เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี การเสนอผ่านรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนรายกรณี หรือเรื่องที่คณะกรรมการหยิบยกเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้าง
ที่ส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
โดยมีข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ส าคญั ดังนี้ 

(1) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย 
สีชมพู ช่วงแคราย–มีนบุรี 

(2) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 

(3) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
(4) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องกระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร 
(5) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ กรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือ

บุคลากรทางการศึกษา 
(6) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่ มเป้าหมาย 

ที่หลากหลายและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(7) ข้อเสนอแนะนโยบายฯ เรื่องการจ าหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนและ 

การระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(8) ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 

การยุติการตั้งครรภ์ 
นอกจากนี้ กสม. ได้จัดตั้งส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาเป็นส านักงาน กสม. 

ภูมิภาคแห่งแรก โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงกลไก 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวก ซ่ึงได้เปิดให้บริการประชาชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีมติให้จัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
ล าดับถัดไป ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา  
บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู 
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อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดตั้งส านักงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงเพื่อลด
ปัญหาการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

กสม. ได้มีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง  
โดยมีผลการปฏิบัติงานส าคัญ ดังนี้ 

(1) พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม  อาทิ  
การจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้  

(1.1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(1.2) หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(1.3) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม  
(1.4)  หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน 

(2) พัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน  
ส านักงาน กสม.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือให้กับบุคลากร

ทางการศึกษา คือ “คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา” ส าหรับครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน 
และการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา  

(3) การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL) 
กสม. ให้ความส าคัญกับการค้นหา สนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูบุคคลหรือองค์กร

ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ 
(3.1) โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจ าปี และมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” แก่บุคคลและองค์กร 
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้สังคมได้รับรู้  
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรที่ อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชนอย่างมุ่งมั่น ตลอดจนเป็น 
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติผลงานเพ่ือเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลอ่ืนในสังคม   

(3.2) โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกี ยรติยศ "ผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจ าปี 

(3.2) โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
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(4) การท างานร่วมกับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร
เอกชน และองค์กรอ่ืนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีผล 
การปฏิบัติงานส าคัญ ดังนี้  

(4.1) โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
กสม. ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน 

ทั้งประเทศ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และ
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ืออ านวยการและสนับสนุน 
ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ฯ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ เป็นกลไก
ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และพัฒนาความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ 
ใช้องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ที่ผ่านมา กสม. ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน 12 แห่ง ประกอบด้วย  

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3) มหาวิทยาลัยบูรพา  
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
9) มหาวิทยาลัยพะเยา  
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
11) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

(4.2) โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค เช่น  

(4.2.1) โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 
(Youth Standing Up for Human Rights) เพ่ือให้เยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้างเครือข่าย  
การท างานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างเยาวชน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษากับกสม. โดยโครงการด าเนินการ
ในลักษณะการประกวดแนวคิดและแผนงานเพ่ือผลิตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  

(4.2.2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training for 
Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ 
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(5) การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน  
กสม. ได้มีแถลงการณ์ต่อสาธารณชน เพ่ือให้สังคมรับทราบถึงข้อเท็จจริงและ 

ข้อตระหนักรู้ในหลักสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้าง
การรับรู้อย่างกว้างขวางให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน กสม. 
www.nhrc.or.th 

(6) พัฒนากลไกติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าที 
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กสม. ได้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินตามที่กฎหมายก าหนด รายงาน 
มีเนื้อหาที่สรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ 

(7) จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
  ส านักงาน กสม. มีการพัฒนาองค์กรที่ยึดม่ันคุณธรรมและความโปร่งใส และมี 

ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ อาทิ 
(7.1) ส านักงาน กสม. ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ช. ที่สะท้อนการด าเนินงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน การป้องกันปัญหา 
การทุจริต และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน 
กสม. ได้รับคะแนนการประเมิน 93.28 คะแนน ผลการประเมินอยูใ่นระดับ A  

(7.2) การจัดการความรู้ในองค์กร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้มีการพัฒนาส านักงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) โดยการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร เช่น 
กิจกรรมสร้างพ้ืนที่เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  การจัดท าคลังความรู้และระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น 

(7.3) ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย กสม. ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน  
โดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
และต่างประเทศต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และตอบโจทย์
การบริหารราชการในยุคดิจิทัลและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ส านักงาน กสม. ได้รับ
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประเภทห้องสมุดเฉพาะ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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(7.4) หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. มีนโยบายในการจัดตั้ง 
หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงข้อมูลประวัติ
ความเป็นมาและหลักฐานการด าเนินงานของ กสม. และส านักงาน กสม. ตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล รวมทั้งให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมาย
เหตุซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ขององค์กรที่น ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร
ของส านักงาน กสม. และประชาชนทั่วไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลายรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม  

พ้ืนที่ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เชื้อชาติและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน กสม. จึงมีความห่วงใยต่ อสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงได้ก าหนดให้พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของ กสม. มาโดยตลอด และเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงกลไก
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวกสอดคล้องตามหน้าที่และอ านาจของ กสม. ที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือหลักการปารีส กสม. ได้ประสาน  
ความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดศูนย์ประสานงาน 
สิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานแห่งแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557  
เพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านความร่วมมือจาก  
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต ้  
 ต่อมาส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในหลักสิทธิมนุษยชน "ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยมีผลงานส าคัญ อาทิ การจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่   
และจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐสภา โดยการสนับสนุนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เห็นความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
และการท าหน้าที่ของ กสม. ในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
แห่งแรก ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่  ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา 
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ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล โดยมีการเปิดส านักงาน 
กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ ที่อาคารสันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้บริการ
กับประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา 

 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ        
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กสม. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน า “คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” มาขับเคลื่อนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ โดยร่วมมือกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ภาค 4 ส่วนหน้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 

- รุ่นที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้บังคับบัญชา จังหวัดปัตตานี จ านวน 32 คน 
- รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้ปฏิบัติ จังหวัดปัตตานี จ านวน 70 คน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวใช้วิธีการบรรยาย และอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน 

โดยมีเนื้อหาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกลไกการคุ้มครอง  
(2) การให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ 

การประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. ....”  

(3) การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ และ 
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล ตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

(4) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ 
ที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (CAT) กับการจัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ คู่ขนานกับรายงานของภาครัฐ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กสม. ได้ด าเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนให้กับตัวแทนภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย  
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงท า
ให้ส านักงาน กสม. จัดฝึกอบรมได้เพียง 1 ครั้ง คือ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนภาคประชาสังคมใน  
จังหวัดปัตตานี จ านวน 112 คน ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอ่ืน (จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) ที่มีแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อีก 2 ครั้ง ต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลาย ส าหรับการอบรมที่จัดขึ้น
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่  
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(1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีและกลไกการคุ้มครอง  

(2) การอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี โดยวิทยากรกระบวนการ  

(3) การอภิปรายในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยตัวแทนนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพ และเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือด าเนินโครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน กสม. ได้ด าเนิน
โครงการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
การท างานด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับตัวแทนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่  "จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ) ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน นิสิต  นักศึกษาสถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 จึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 111 คน ประกอบด้วย กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้   
  (1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่  กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
บริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(2) การอภิปราย เรื่อง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในกับกรณี
ตัวอย่างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของส านักงาน กสม.  

(3) กิจกรรมกลุ่ม โดยวิทยากรของส านักงาน กสม. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวความคิดและ
ความหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

โดยผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ซึ่งน าไปสู่การสรุป
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับประเด็นสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ  
ของรัฐ สิทธิแรงงาน สิทธิด้านเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วม 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง 
(เด็ก สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ) และผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดในการด าเนิน
โครงการตามประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมกับน าเสนอกรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
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8. ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง)  
   ภายใตเ้ป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บท  
   ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแมบ่ทย่อยใด (ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง  
   ที่ระบุวงเงินของหนว่ยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย) 

หน่วยงาน/
กรม 

เอกสารงบประมาณ 
แผนแม่บทย่อย 

สรุป 
ฉบับท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

(วงเงิน....ลบ.) 

แผนงาน 
(วงเงิน....ลบ.) 

แผนแม่บท
ย่อย 

 ผลผลิต/
โครงการ 

(วงเงิน....ลบ.) 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงาน
ขององค์กร
อิสระและ
องค์กรอัยการ 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

โครงการ
อ านวย
ความ
ยุติธรรม
และเยยีวยา 
ผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ 
(0.8600 ลบ.) 

แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต ้
(0.8600 ลบ.) 

การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

โครงการ
อ านวย 
ความยุติธรรม
และเยยีวยา 
ผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ 
(0.8600 ลบ.) 

ปี 2561  
ถึง 

ปี 2570 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้น าศาสนา และ
ตัวแทน 
ภาคประชาสังคม 
ได้รับความรู้  
ความเข้าใจ และ
ตระหนักใน 
หลักสิทธิมนุษยชน 
อันจะส่งผลให ้
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีความเช่ือมั่น 
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
(160 คน) 
 
 
 

1. สถิติจ านวนเหต ุ
รุนแรง/สูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
ลดลงร้อยละ 60  
(เมื่อเทียบจากปี 
2560)  
 
 
 
 
 
 

 

1. ภาคใต้ม ี
ความสงบสุข ร่มเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ 
เล่มขาวคาดแดง 
2. ตัวช้ีวัดโครงการ
มีความสอดคล้อง
กับตัวช้ีวัด 
แผนแม่บทย่อย 
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หน่วยงาน/
กรม 

เอกสารงบประมาณ 
แผนแม่บทย่อย 

สรุป 
ฉบับท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

(วงเงิน....ลบ.) 

แผนงาน 
(วงเงิน....ลบ.) 

แผนแม่บท
ย่อย 

 ผลผลิต/
โครงการ 

(วงเงิน....ลบ.) 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงาน
ขององค์กร
อิสระและ
องค์กรอัยการ 
 
ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

ผลผลติ 
การส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
เชิงพื้นที่ 
(10.2490 ลบ.) 

แผนงาน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง 
ประเทศ 
(10.2490 ลบ.) 

การพัฒนา 
ที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐาน 
สากลและ
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ 
 

ผลผลติ 
การส่งเสริม 
และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน
เชิงพื้นที่ 
(10.2490 ลบ.) 

- มีกิจกรรม 
ความร่วมมือ 
กับหน่วยงาน
ราชการและ/ 
หรือภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  
(อย่างน้อย  
3 กิจกรรม) 

ระดับความร่วมมือ
กับต่างประเทศใน
การปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐาน
ภายในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ และ
มาตรฐานสากล 
ที่ส าคัญ  
(มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 10) 

ประเทศไทย 
มีการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
ในทุกมิติ และ
สามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วม 
ก าหนด 
มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น 

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ 
เล่มขาวคาดแดง 
2. ตัวช้ีวัดโครงการ 
มีความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงาน
ขององค์กร
อิสระและ
องค์กรอัยการ 
 
ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

โครงการ 
จ้างท่ีปรึกษา
จัดท า 
สถาปตัยกรรม
องค์กรของ 
ส านักงาน 
กสม. 
(2.6026 ลบ.) 

แผนงาน
ยุทธศาสตร ์
พัฒนาบริการ
ประชาชน 
และการพัฒนา 
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
(2.6026 ลบ.) 

การพัฒนา
บริการ
ประชาชน 

โครงการจ้าง 
ที่ปรึกษา
จัดท า 
สถาปัตยกรรม
องค์กร 
ของ 
ส านักงาน 
กสม. 
(2.6026 ลบ.) 

ปี 2566 มีแบบพิมพ์เขียว
สถาปัตยกรรม
องค์กร และแนวทาง 
การก ากับดูแล 
สถาปัตกรรมองค์กร 
(จ านวน 1 ฉบับ) 

ร้อยละ 10 ของ
กระบวนงานท่ีส่งผล
กระทบต่อประชาชน
ได้รับการปรับเปลีย่น
ให้เป็นดิจิทัล  
(ด้านการมีงานท า , 
ด้านการประกอบ
ธุรกิจ , ด้านคุณภาพ
ชีวิตประชาชน) 

งานบริการภาครัฐ 
ที่ปรับเปลีย่นเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ 
เล่มขาวคาดแดง 
2. ตัวช้ีวัดโครงการ 
มีความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย 
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หน่วยงาน/
กรม 

เอกสารงบประมาณ 
แผนแม่บทย่อย 

สรุป 
ฉบับท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

(วงเงิน....ลบ.) 

แผนงาน 
(วงเงิน....ลบ.) 

แผนแม่บท
ย่อย 

 ผลผลิต/
โครงการ 

(วงเงิน....ลบ.) 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงาน
ขององค์กร
อิสระและ
องค์กรอัยการ 
 
ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

ผลผลติ 
การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 
(30.0131 ลบ.) 

แผนงาน 
พื้นฐาน 
ด้านการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(51.1715 ลบ.) 

การด าเนิน
ภารกิจ 
พื้นฐาน 
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ผลผลติ 
การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 
(30.0131 ลบ.) 

- 1. จ านวนคนท่ีได้รับ
การส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้และสร้าง
ความตระหนักถึง
ความส าคญัของ 
สิทธิมนุษยชน  
(จ านวน  
400,000 คน) 
2. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับรู้และเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคญัของ 
สิทธิมนุษยชน  
(ร้อยละ 80) 

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การด าเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ 
เล่มขาวคาดแดง 
2. ตัวช้ีวัดโครงการ 
มีความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงาน
ขององค์กร
อิสระและ
องค์กรอัยการ 
ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

ผลผลติ 
การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
(21.1584 ลบ.) 

แผนงาน 
พื้นฐาน 
ด้านการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(51.1715 ลบ.) 

การด าเนิน
ภารกิจ 
พื้นฐาน 
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ

ผลผลติ 
การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
(21.1584 ลบ.) 

- 1. จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
ภายในเวลา 120 วัน 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85) 

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การด าเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณ 
เล่มขาวคาดแดง 
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หน่วยงาน/
กรม 

เอกสารงบประมาณ 
แผนแม่บทย่อย 

สรุป 
ฉบับท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

(วงเงิน....ลบ.) 

แผนงาน 
(วงเงิน....ลบ.) 

แผนแม่บท
ย่อย 

 ผลผลิต/
โครงการ 

(วงเงิน....ลบ.) 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

2. ผู้ร้องเรียน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อผลการให้บริการ 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85) 
3. จ านวนรายงาน
ผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะที่ม ี
การน าไปปฏิบัต ิ
หรือม ี
การตอบสนอง  
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75) 

2. ตัวช้ีวัดโครงการ 
มีความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานของ
องค์กรอิสระ
และองค์กร
อัยการ 
 
ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

รายการ
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ  
การจัดการ
ของรัฐสภา 
ศาล และ
หน่วยงาน
อิสระของรัฐ 
(151.7497 ลบ.) 

แผนงาน
บุคลากร 
ภาครัฐ 
ด้านการปรับ 
สมดลุและ
พัฒนาระบบ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(151.7497 ลบ.) 

การด าเนิน
ภารกิจพืน้ฐาน 
เพื่อสนับสนุน
ด้านการปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

รายการ
บุคลากร
ภาครัฐ 
(151.7497 ลบ.) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการ
ภาครัฐ 

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การด าเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. โครงการใน
เอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดเหลือง
มีอยู่ในเอกสาร
งบประมาณเล่มขาว
คาดแดง 
2. ตัวช้ีวัดโครงการ 
มีความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย 
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10. ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจ าของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ในแผนงานพืน้ฐานหรือแผนงานอื่น ๆ (ถ้ามี)  

แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย และระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณ 
ในส่วนน้ีลงตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

หน่วย : ล้านบาท 
แผนงาน – งบรายจ่าย – ลักษณะรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รวมท้ังสิ้น 222.5423 211.7297    209.8920  
รายจ่ายประจ า 218.7435 193.3039 207.8844 
รายจ่ายลงทุน 3.7988 16.5881 8.7466 

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 147.2481   149.0168    146.9165  
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 74.7212    61.5692     61.9075  

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 74.7212     61.5692      48.9179  
งบเงินอุดหนุน 74.7212 61.5692 48.9179 
 - รายจ่ายประจ า 70.9224 51.0350 42.1409 
 - รายจ่ายลงทุน 3.7988 10.5342 6.7770 
แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - -            4.5281  
งบเงินอุดหนุน - - 4.5281 
 - รายจ่ายประจ า - - 2.7170 
 - รายจ่ายลงทุน - - 1.8111 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ -  -                    8.4615  
งบเงินอุดหนุน - - 8.4615 
 - รายจ่ายลงทุน - - 8.4615 

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 0.5730    1.1437      1.0680  
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 0.5730 1.1437      1.0680  
งบเงินอุดหนุน 0.5730 1.1437      1.0680 
 - รายจ่ายประจ า 0.5730 1.1437  1.0680 

 ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) ลดลงเป็นประจ าทุกปี เมื่อพิจารณาในส่วนรายจ่ายประจ า พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 25.4396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้หน่วยงานถูกปรับลดวงเงินงบประมาณในภารกิจประจ าเป็นล าดับแรก 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. 
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น จ านวน 14.5805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.54 โดยมีการด าเนินการแผนงานยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ คือ การจัดตั้งส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นส านักงาน กสม. ภูมิภาคแห่งแรก ทั้งนี้ ส านักงาน กสม. 
ไดด้ าเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ที่ได้รับในแต่ละป ีเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญของ กสม. และงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งค านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและ  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ 


