
เอกสารการถอดบทเรียนและพัฒนางาน 
ด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และการจัดทำข้อเสนอแนะ 

คณะทำงานถอดบทเรียนและพัฒนางาน 
ด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และการจัดทำข้อเสนอแนะ 



การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 

SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 
Strengths จุดแข็ง ๑. กกป.มีกฎหมาย และ 

ระเบียบที่ค่อนข้างชัดเจน
ต่อการปฏิบัติงานพอสมควร 
แต่อาจยังไม่ครอบคลุม ซึ่ง
ต้องด าเนินการจนสิ้นสุด
กระบวนการ  
๒. ระเบียบข้อ ๑๕ ก าหนด 
ให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยมอง
ว่าผู้ ร้องจะได้ประโยชน์
มากที่สุด 
๓.ในมาตรา ๖ และมาตรา 
๗ ค่อนข้างมีความชัดเจน
เรื่องการให้อ านาจเจ้าหน้าที่
ในการด าเนินการ 
๔. กสม. มีความยืดหยุ่น
กับการน ามาตรา ๓๙ (๗) 
มาใช้อย่างไม่มีขอบเขต
มากจนเกินไป 

๑.รูปแบบการแสวง 
หาข้อเท็จจริ งของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ อ า จ ไ ม่
จ าเป็นต้องใช้วิธีการ
ลงพ้ืนที่ในเรื่องร้อง 
เรียนทุกเรื่อง อยาก
ให้เป็นอิสระในการที่
เจ้าหน้าที่สามารถใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติ
ได้ เพราะการลงพ้ืน 
ที่ มี ข้ อจ ากัดหลาย
ประการ เช่น ระยะ 
เวลา การใช้งบประมาณ 
ฯลฯ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่จ าเป็น 

๑.การท างานแบบทีม 
๒.มีความสัมพันธ์ใน
รูปแบบพ่ีน้อง และ
เป็นครอบครัว 
๓.เจ้าหน้าที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยจึง
ท าให้การส่งต่อหรือ
พัฒนางานท าได้ง่าย 

๑.เห็นควรให้มีการ
ปฏิ บั ติ ง าน ในรู ป 
แบบอิเล็กทรอนิกส์
เพราะจะเป็นการ
จัดเก็บไฟล์ข้อมูล
อ ยู่ ใ น ร ะบ บ โ ด ย
อัตโนมัติ 
๒.มีระบบการประชุม
ท า ง ไ ก ล ผ่ า น สื่ อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
(Zoom Meeting) 
๓.เริ่มมีการน าเทค 
โน โลยี ท า ง อิ เล็ ก 
ทรอนิกส์เข้ามาใช้
กับการท างาน 

๑.ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คนมีการตีความของ
ข้อกฎหมายที่ แตก 
ต่างกัน 

๑.เห็นควรให้มีการอบรม  
เจ้าหน้าที่ในเรื่องการตีความ
ระเบียบ/กฎหมายให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน จะท าให้
มีมุมมองการท างานที่เหมือนกัน 
๒.เห็นควรให้หาข้อมูลเท่าที่
จ าเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาเรื่อง เพ่ือให้เรื่องที่
ร้องเรียนได้รับการพิจารณา
โดยเร็ว 
๓ . เ ห็ น ค ว ร มี ก า ร แ ก้ ไ ข
ระเบียบให้สอดคล้องและ
รองรับกับการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที ่
๔.ให้เจ้าหน้าที่มีความเป็น
อิสระในการเลือกใช้วิธีการ
แสวงหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ ภายในระเบียบ/กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Strengths จุดแข็ง ๕ .การ ใช้ ช่ อ งทา งก า ร
พิจารณาเรื่องเป็นกรณี
เร่งด่วน (Fast Track) เป็น
ประโยชน์ในการพิจารณา
เรื่องของผู้ร้องให้มีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปิด
โ อ ก า ส ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
สามารถด าเนินการได ้
๖.การก าหนดการแสวง หา
ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ไม่มีปัญหา
แต่ ในทางปฏิ บั ติ อ า จ มี
ปัญหา 

๕.เห็นควรให้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๙ 
(๗) ไว้ให้ชัดเจนเพ่ือสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ทั้งนี้ ภายใต้เจตนารมณ์ตาม 
พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๕ วรรคสอง 
๖.เห็นควรมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียน
แบบไหนจะรับหรือไม่รับไว้
ด าเนินการก่อนที่จะเข้าสู่
กระบวนลงรับทางระบบ  
สารบรรณ ซึ่งควรสะท้อนให้
เห็นการวางเกณฑ์เรื่องไว้ให้
ชัดเจน 
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Strengths จุดแข็ง ๗.กรณีเรื่องร้องเรียนที่
ไ ม่ มี มู ล เ พี ย ง พ อ ใ ห้
ตรวจสอบ ปัจจุบันใช้
มาตรา ๑๖ วรรคสาม 
ในการ ไม่ รั บ ไ ว้ เ ป็ น 
ค าร้องควรบัญญัติไว้
ชัดเจนในมาตรา ๓๙ 
หรือระเบียบข้อ ๑๗ ที่
เ ป็ น บ ท บั ญ ญั ติ ตั ด
อ านาจ กสม. ในการ
พิจารณา โดยเฉพาะ 
(ข้อเสนออาจบัญญัติ
เพ่ิมเติมในระเบียบข้อ 
๑๗) 

๗.กรณีเรื่องร้องเรียนใดที่ ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเป็นราย
กรณีได้ เจ้าหน้าที่ควรเลือกใช้
ช่องทางการเสนอให้ กสม. หยิบ
ยกมาใช้ในการท าความเห็นเพ่ือ
ใช้ในการท างานมากกว่า คือใช้
รูปแบบความร่วมมือกับการ
ด าเนินการในภาพรวมระหว่าง
หน่วยงานมากกว่าการตัดสินว่า
หน่วยงานนั้นท าถูกหรือผิด จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ร้ องและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่า 
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Weaknesses 
จุดอ่อน/
ข้อเสีย 

๑.การแสวงหาข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมในบางกรณีอาจ
เป็นปัญหาอุปสรรคแก่
เจ้าหน้าที ่
๒.ระเบียบตรวจสอบในบางข้อ
ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ 
๓ . ไม่ ให้ อ านาจในการ
ด าเนินการ 
๔.การที่ผู้บริหารเร่งรัดให้
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน
ให้รวดเร็วกว่าที่กฎหมาย
หรือระเบียบก าหนดไว้  
อาจท าให้มีความเครียดต่อ
การปฏิบัติงาน และอาจ
ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ
เรื่องร้องเรียนเนื่องจากไม่
สามารถแสวงหาข้อเท็จ 
จริงได้อย่างรอบด้าน รวม 
ถึงอาจไม่ส่งผลดีต่อเรื่อง
ร้องเรียนเพราะยั งขาด
ข้อเท็จจริงที่เพียงพอ  

๑.การท างานตาม
นโยบายของผู้บริหาร
ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยจะ 
ไม่สามารถพัฒนางาน
ได้อย่างมีมาตรฐานที่ด ี
๒.มีขั้นตอนการแจ้ง
ผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเพ่ิมเข้ามา
โดยต้องด าเนินการแจ้ง 
สองรอบ จึงอาจท าให้
เกิดความสับสนและ
อาจหลุดการด าเนินการ 
๓ . ในบา งครั้ ง ก า ร
ปฏิบัติงานต้องการ
ความรวดเร็ว แต่ยัง 
ค ง เ น้ น ค ว า ม เ ป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของ
การจัดท าเอกสาร จึง
เป็นเรื่องที่ท าได้ค่อน 
ข้างยาก 

๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับ 
ผิดชอบงานฐานข้อมูล
เป็นหลัก หรือมีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในการจัดท าข้อมูลให้
ได้ทันตามระยะเวลาที่
ผู้บริหารต้องการ 
๒.ไม่มีการจัดฝึกอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ มา
ปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
๓.ส านักงานไม่มีการ
ก าหนดหลักสูตรเพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ และไม่
สนับสนุนการจัดหา
หลักสูตรที่มีมาตรฐาน
หรืองบประมาณ 

๑.การจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลที่ควรมี
ร ะบบที่ ส า ม า ร ถ
ปรับฐานข้อมูลให้มี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ได้ 
๒.ไม่มีบุคลากรที่มี
ศาสตร์ความรู้ความ
เชี่ ยวชาญเ พ่ือมา
ปฏิบัติงานประจ า
ในการบริหารจัด 
การฐานข้อมูล (Big 
Data) 
๓.ไม่มีคู่มือในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้
เจ้ าหน้ าที่ ใหม่ ได้
เรียนรู้ 

๑. ควรใช้ช่องทางการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนที่เป็นกรณีเร่งด่วน 
(Fast Track) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ร้องอย่างแท้จริง และต้องเป็น
กรณีจ า เป็น  โดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ช่องทางดังกล่าว
ไว้ในเบื้องต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูก
มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
๒.เห็นควรมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หลักในการดูแลบริหารจัดการงาน
ด้านฐานข้อมูลโดยตรง ซึ่ ง จะ
สามารถด าเนินการได้โดยทันที 
หากมีการเรียกขอข้อมูล เพราะจะ 
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล  (Big 
Data) อย่างต่อเนื่องทั้งระบบ เช่น 
การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล และการ
ตรวจสอบและปรับปรุ งระบบ
ฐานข้อมูล 
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Weaknesses 
จุดอ่อน/
ข้อเสีย 

๕.การก าหนดกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๙ (๗) ที่ให้ 
กสม. ก าหนดควรมีการ
ก าหนด ให้ เ ป็ น ไ ปต าม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.ป. 
กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ 
วรรคสอง และค านึกถึง
ความสะดวกต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 
๖ .การปฏิ บั ติ ง า นต าม
มาตรา ๓๙ (๗) ยังไม่มีการ
ก า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
ชัด เจนเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
๗.การก าหนด พ.ร.ป. กสม.
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙ (๗) 
และระเบียบตรวจสอบฯ 
ข้อ ๑๗ (๕) มีความทับซ้อน
กันอยู่ 

๔ .หลั ก เ กณฑ์ ก า ร
ก าหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
ชัดเจน (ใช้เกณฑ์ใด 
วันท าการหรือวันตาม
ปฏิทิน ห้วงเวลาที่  
จ น ท . ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ก าหนดได้ เช่น ผอ. 
ต ร ว จ  เ ล ข า ธิ ก า ร
ตรวจ ปรับแก้ไข นับ
รวมหรือไม่ หรือนับ
ช่วงเวลาถึงแค่เสนอ 
ผอ.กลุ่มงาน ไม่รวม
ระยะเวลาในการปรับ 
แก้ ไข เอกสารและ
เสนอพิจารณาใหม่)   

๔.ไม่มี เวลาเ พ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
ด้วยกัน 
๕ . ไม่ มี ค่ า ตอบแทน
นอกเวลาปฏิบัติงาน 
๖ . ป ริ ม า ณ ง า น กั บ
ป ริ ม า ณ ค น ยั ง ไ ม่ มี
ความสอดคล้องกัน 
๗.ระบบการท างาน 
เช่ น  การจั ดท าฐาน 
ข้อมูลขาดความเป็น
เอกภาพในการท างาน
ร่วมกัน และด้านองค์
ค ว ามรู้ ซึ่ ง ยื นอยู่ คน 
ละจุด 

๔ . ก า รออกแบ บ
ระบบฐานข้อมูลไม่
สอดคล้องและไม่
รองรับต่อการปฏิบัติ 
งานในอนาคต 
๕.ไม่มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงานในส่วน
ต่าง ๆ  
๖.ระบบฐานข้อมูล
ไม่มีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานหรือ
เรียกใช้ข้อมูล 
๗.เครื่องพิมพ์งาน 
หรือคอมพิวเตอร์ไม่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เ พี ย ง พอต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

๓.เห็นควรก าหนดเวลาว่างระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานสัปดาห์ละ ๑ วัน ให้
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงานได้ 
เ พ่ื อ ใ น บ า ง ค รั้ ง จ ะ ส า ม า ร ถ
สนั บ สนุ น ง านร ะหว่ า งกั น ได้  
(แนวคิดในการบริหารพัฒนาคน
แ บ บ ส า ม า ร ถ หมุ น เ วี ย นก า ร
ปฏิบัติงานได้อย่างเท่า ๆ กัน เพ่ือ
จะไม่ท าให้งานมีความสะดุดกรณีมี
เหตุจ าเป็น) 
๔.เห็นควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือ
โทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ เ พ่ือไม่
เป็นการเพ่ิมภาระแก่เจ้าหน้าที่
จนเกินไป โดยเฉพาะในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙  
๕. ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เต็ม
ประสิทธิภาพเต็มอัตรา ก าลัง 
๖ . เห็ นควรก าหนด เกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
ขั้นตอนให้มีความชัดเจน 
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Weaknesses 
จุดอ่อน/ 
ข้อเสีย 

๘ . วิ ธี ก า ร ใช้ ร ะ เบี ยบ
ตรวจ สอบฯ ข้อ  ๑๖ 
วรรคสาม กับระเบียบ
ตรวจสอบฯ ข้อ ๑๗ (๑) 
มีความซ้ า ซ้อน อาจต้อง
ปรับแก้ไข ข้อ ๑๗ (๑) 
ให้มีเงื่อนไขน้อยลงเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใช้ ข้อ ๑๖ 
วรรคสาม 

๕.การแสวงหาข้อมูล
เบื้ องต้น ไม่มีหลั ก 
เกณฑ์ที่ แน่ ชั ด โดย 
เฉพาะเรื่องที่ผู้ ร้อง 
เรียนไม่ใช่ผู้เสียหาย 
แล ะ ไม่ ไ ด้ รั บ ม อบ
อ านาจให้ร้องเรียนแทน 
หากการร้องเรียนนั้น
กระทบสิทธิผู้เสียหาย 
จนท.รับเรื่องร้อง เรียน 
ต้องถามความประสงค์
ของผู้ เสียหายก่อน
พิจารณาหรือไม่ 

๘.ไม่มีเจ้าหน้าที่วิเทศ
สัม พันธ์ที่ เ ชี่ ยวชาญ
การใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อประสานงาน
กับผู้ร้องชาวต่างชาติ 
เช่น การรับเรื่องร้อง 
เรียน การจัดท าหนังสือ
โต้ตอบระหว่างกัน ซึ่ง
เป็นอุปสรรคกับเจ้าหน้าที่ 
พอสมควร 

๘.ไม่มีหลักสูตรการ
ฝึ ก อ บ ร ม ที่ เ ป็ น
มาตรฐานส าหรับใช้
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ใหม่ ก่ อน เริ่ ม เข้ า
ปฏิบัติงาน 
๙.ไม่มีโทรศัพท์มือ 
ถือส าหรับใช้รับ    ผู้
ร้องเรียนที่เพียงพอ 
๑๐.ส านักงานยังไม่
มีการรองรับต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๑๑. ยังไม่มีการรอง 
รับการท างานในรูป 
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งระบบในภาพรวม
เท่าที่ควร 

๗.ควรมีเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ในการติดต่อประสานงานกับ 
ผู้ร้องชาวต่างชาติ ตั้งแต่ชั้นรับ
เรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
และการแจ้งผลการพิจารณา
ให้แก่ผู้ร้องเพ่ือทราบมติ กสม. 

๘.เห็นควรมีคู่มือปฏิบัติงานเชิง
กระบวน เช่น  เมื่ อรับ เรื่ อง
ร้องเรียนแล้วจะท าอะไรต่อไป 
และมีคู่มือให้แนวทางในการท า
ความเห็นต่อเรื่ องร้อง เรียน 
โดยเฉพาะส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
ที่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน 
๙.ควรน ารูปแบบการปฏิบัติงาน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
อย่างกว้างขวางขึ้น  
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Weaknesses 
จุดอ่อน/
ข้อเสีย 

๖.การแสวงหาข้อมูล
เบื้ องต้น  ไม่มีหลั ก 
เกณฑ์ที่ แน่ ชั ด โ ดย 
เฉพาะเรื่องที่ผู้ ร้ อง 
เรียนไม่ใช่ผู้เสียหาย 
แล ะ ไม่ ไ ด้ รั บ ม อ บ
อ านาจให้ร้องเรียน
แทน หากการร้ อง 
เรียนนั้นกระทบสิทธิ
ผู้ เสียหาย จนท.รับ
เรื่องร้องเรียนจะต้อง
ถามความประสงค์
ของผู้ เสียหายก่อน
พิจารณาหรือไม่ 

๑๐. การจัดฝึกอบรมเห็นควรให้
ส านักงานมีการจัดฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ให้กับเจ้าหน้าที่ ใหม่ให้มีความรู้
ความเข้าใจก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน 
(โดยมีการจัดท าหลักสูตรใน ๒ 
ระดับ คือ หลักสูตรที่ ๑ (พ้ืนฐาน) 
เป็นการให้ความรู้ด้านโครงสร้าง/ 
หลักด้านสิทธิมนุษยชน/อ านาจและ
หน้าที่/กติการะหว่างประเทศและ
ระเบียบสารบรรณให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนมีความรู้พ้ืนฐานที่ตรงกัน หลัก 
สูตรที่ ๒ (เฉพาะ) คือ ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่เฉพาะต าแหน่งให้เพ่ิม
ความรู้ในศาสตร์ด้านนั้น ๆ เช่น 
หลักสูตรการสอบสวน บัญชี การ
บริหารจัดการงานในองค์กร การ
จัดท าสถิติ นักประชาสัมพันธ์ การ
ตรวจสอบภายใน และการเก็บ
ข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น) 
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Weaknesses 
จุดอ่อน/
ข้อเสีย 

๑๑. เห็นควรจัดท าข้อมูลองค์กร
หรือการด าเนินงานขององค์กรใน
รูปแบบแผ่นพับ เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงาน 
ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ร้อง
ชาวต่ างชาติ เข้ า ใจ ระบบงาน
กระบวนการขั้นตอน และอ านาจ
หน้าที่ เช่น มีการแปล พ.ร.ป. กสม. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นภาษาอังกฤษ 

๑๒. เห็นควรให้มีการพัฒนาระบบ
การท างานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมมากขึ้น เช่น การส่งไฟล์งาน
ทางระบบ ส่งผ่านอีเมลทั้งระบบ
ภายในและระหว่างหน่วยง าน
ด้วยกัน  ( เ พ่ือรองรับกับสถาน 
การณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย
อ่ืนในอนาคต) อีกทั้งยังลดการใช้
ทรัพยากรไปอย่างสิ้นเปลืองได้ด้วย 
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Opportunities 
โอกาสที่จะ
ด าเนินการได้ 

๑ .คว ร เปิ ด โอกาส ให้
เจ้ าหน้ าที่ ส ามารถใช้
ดุลพินิจในการด าเนิน 
การได้ด้วยตนเองเพ่ือมี
ความคล่องตัว ในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.มีช่องทางการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนเป็นกรณี
เ ร่ ง ด่ ว น  (Fast Track) 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ 
ผู้ร้องกรณีเป็นเรื่องที่จ า 
เป็นต้องให้ กสม.พิจารณา
อย่างเร่งด่วน 
๓.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ร้อง
ได้มีการโต้แย้งสิทธิ ใน
การที่ กสม. พิจารณาไม่
รับเรื่องของผู้ร้องไว้ตรวจ 
สอบหรื อด า เ นิ นก า ร 
เพ่ือให้ผู้ร้องได้ทราบสิทธิ
ใ น ก า ร โ ต้ แ ย้ ง แ ส ด ง
พยานหลักฐาน  

๑.ส านั กงานควรให้
ความรู้แก่ เจ้ าหน้าที่
โดยจัดหาหลักสูตรที่
เ หมาะสมกั บ ง านที่
ปฏิบัติ 

๑.เห็นควรพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้
ง่ายต่อการปฏิบัติ 
งาน 

๑.การเชื่อมโยงฐาน 
ข้อมูลระหว่างหน่วย 
งานของรัฐจะมีประ 
โยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น 
การเชื่อมโยงกับเจ้า 
หน้าที่ต ารวจ 
๒.ให้ผู้บริหารหารือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
ระบบฐานข้อมูลกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ 
๓.ผู้ร้องบางรายจะมี
ผลต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  เช่น 
ข่มขู่ คุกคาม ก้าวร้าว 
ฯลฯ เห็นควรแจ้ ง
ข้ อ มู ล เ ห ล่ า นี้ ใ ห้
ผู้บริหารได้เข้าใจต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีด่้วย 

๑ . ค ว ร มี ก า ร จั ด ท า บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างหน่วยงานเพ่ือง่ายต่อ
ติดต่อประสานงานระหว่ าง
หน่วยงานต่อไป  โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มักเกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนเป็นประจ า เช่น 
สตช. สภาทนายความฯ กระทรวง
ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ ฯลฯ 
๒.ควรก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเรื่ องกรณี เร่ งด่ วน 
(Fast Track) ไ ว้ ใ น ร ะ เ บี ย บ
ตรวจสอบฯ เพราะบางกรณีถ้า
ล่าช้าอาจท าให้ผู้ร้องเกิดความ
ไม่ปลอดภัย อาจเสียชีวิต หรือ
เ สี ย สิ ท ธิ ป ระ โ ยชน์ ห าก ไม่
ด าเนินการเป็นกรณี เร่งด่วน 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่ง 
ด่วนและเหมาะสมแก่กรณีเป็น
ส าคัญ  
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Opportunities 
โอกาสที่จะ
ด าเนินการได้ 

๔. พ.ร.ป. กสม. พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๓๙ (๗) 
ควรก าหนดไว้ในระเบียบ
ตรวจสอบฯ ข้อ ๑๗ ให้
ชัดเจนว่าเรื่องใด กสม. 
จะไม่รับไว้ด าเนินการ  

๔.มีความจ าเป็นใน
การ เชื่ อม โย งฐ าน 
ข้ อ มู ล กั บ ร ะ บ บ
ทะเบียนราษฎรจะ
สามารถแก้ไขปัญหา
เ รื่ อ ง ก า ร ห า ที่ อ ยู่  
ผู้ร้องเพ่ือใช้แจ้งผล
การพิจารณาเรื่ อง
ร้องเรียนและรายงาน
ผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะต่อไปได ้

๓.เห็นควรให้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

Threats 
อุปสรรค/
ข้อจ ากัด 

๑.ความไม่ เข้ า ใจของ
ผู้บริหารหรือผู้ร่วมงาน
ใหม่ว่าการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ต้องค านึง 
ถึ ง ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข้ อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๑.รูปแบบการท างาน
ใหม่มีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลาท าให้ไม่มี
ความชัดเจน 

๑.ระบบฐานข้อมูล
ไมม่ีความเสถียร 
๒.ระบบฐานข้อมูล
ไ ม่ ส อดคล้ อ ง ต่ อ
การด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียน 
๓.การบันทึกฐาน 
ข้อมูลมีความซับซ้อน
ยุ่งยากเกินสมควร 

๑.การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน 
เช่น ศาล ค่อนข้างที่
จะประสานงานเพ่ือ
สอบถามข้ อมู ล ใน
เบื้องต้นได้ค่อนข้างยาก 

๑.ควรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
และมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่
ชั ด เ จ น  ( ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์
ต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
เ พ่ือให้มีการปรับปรุ งแก้ ไข
กระบวนการให้มีมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป) 
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การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กกป.) 
SWOT กฎหมาย / ระเบียบ กระบวนการท างาน บุคลากร เครื่องมือสนับสนุน ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ข้อเสนอ 

Threats 
อุปสรรค/
ข้อจ ากัด 

๔.วิธีการปฏิบัติงาน
ที่ยืดหยุ่นมากเกิน 
ไป  อาจท า ให้ ขั ด
หรือแย้งต่อระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ความรั บผิ ดชอบ
ของเจ้ าหน้าที่ รับ
เรื่องร้องเรียนที่อาจ
ถู กร้ อ ง เ รี ยนการ
ปฏิบัติหน้ าที่ที่ ไม่
เป็นไปตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒.นโยบาย รูปแบบ
ขั้นตอนในการบริหาร 
งานมีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลาจึงท าให้ไม่มี
ความชัด เจนในการ
ปฏิบัติงาน 
๓.ไม่สามารถบังคับให้
หน่ วยงานภายนอก
ตอบหนั งสื อ ไ ด้ ต าม
ระยะเวลาที่ ก าหนด 
ส่งผลให้การรวบรวม
ข้อเท็จจริงเป็นไปได้ช้า 

๒.ควรมีหลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณาเรื่องที่ชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันการใช้ดุลพินิจที่เกิน
ขอบเขต และไม่มีมาตรฐาน
เดยีวกัน 
๓.การน าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมมาใช้กับการปฏิบัติ 
งานในบางกรณี เป็นเรื่องที่
น ามาปรับใช้ได้ยาก เช่น การ
รั บ มื อ กั บ ผู้ ร้ อ ง ที่ มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะอ า รมณ์
รุนแรง  จึ งควรจัดให้มีการ
อบ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที่ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนเพ่ือให้สามารถรับมือ
กับผู้ร้องในลักษณะดังกล่าว 
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เอกสารการถอดบทเรียนด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต้องเกี ่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ชักช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง  
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมตลอดทั้ง 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และ (๓) 

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจเองหรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งดำเนินการก็ได้ โดยหน้าที่
และอำนาจตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๑) เป็นหน้าที่และอำนาจหลักที่สำคัญของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื ่อแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่าพบการกระทำอันเป็นการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน อันนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดขึ ้นจาก  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในแต่ละปีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้อง เรียนที่มีการ 
กล่าวอ้างถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมาก จึงได้พัฒนากระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประกอบด้วยขั้นตอนการรับคำร้อง การแสวงหาข้อเท็จจริง การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การกลั่นกรอง
รายงานผลการตรวจสอบ การแจ้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมายังมีปัญหาในหลายประเด็น 
ซึ่งสามารถถอดบทเรียนด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้ 

๑. ประเด็นด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน : รองรับ เอื้อ/
เป็นปัญหา 

กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และ (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๓) ระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
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พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ในภาพรวม ระเบียบตรวจสอบฯ มีกรอบระยะเวลาให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ดำเนินการไปตาม
กระบวนการ ให้งานออกมาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนอยู่แล้ว แตม่ีปัญหาในรายละเอียดบางประเด็น ดังนี ้

๑.๑ ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๒๑ ประกอบ ข้อ ๓๑ ให้อำนาจ กสม. มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบคำร้องดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยอาจให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(ซึ่งไม่ใช่ผู้รับผิดชอบคำร้อง ตาม นิยาม ข้อ ๔) เป็นผู้ร่วมดำเนินการด้วยก็ได้  

 อย่างไรก็ตาม ในข้อ ๓๑ กำหนดว่า “ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน” กสม. (ทั้งคณะ) 
อาจกำหนดให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา ส่วนการให้ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้เป็นอำนาจของ กสม. ที่กำกับดูแล ซึ่งการดำเนินการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
คำร้องได้รับมอบคำร้อง ดังนั้น จึงต้องมีความชัดเจนว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ พยานผู้เชี่ยวชาญ จะเริ่มเข้า
ร่วมในกระบวนการตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนใด เนื่องจากมาตรา ๒๘ และมาตรา ๔๖ ของ พ.ร.ป. กสม. 
๒๕๖๐ มีข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้อง จึงขอให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
โดยข้อสั่งการของผู้มีอำนาจ เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อมาตราดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา  
พนง.จนท. จะใช้วิธีสรุปประมวลข้อมูลจากเอกสารฉบับจริง แต่ไม่สามารถจำกัดกรอบของการปฏิบัติหน้าที่
ของพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้องได้  
จึงอาจทำให้มีการรั่วไหลของข้อมูลอันอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหาอันไม่พึงประสงค์  
ในภายหลัง (การให้ข้อมูลเรื่องร้องเรียนต่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือพยานผู้เช่ียวชาญ เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่
และอำนาจของ พนง.จนท. หรือไม่ และจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระเบียบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ หรือไม่)  

ข้อเสนอ 

 ควรมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลภายนอกที่อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบให้
ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ พนง.จนท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีความเสี ่ยงที่จะปฏิบัติ 
อย่างผิดระเบียบและกฎหมาย 

๑.๒ ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๓๑ ประกอบข้อ ๔ ควรมีการระบุนิยามของผู้ทรงคุณวุฒิ และพยาน
ผู้เชี่ยวชาญไว้ในคำนิยามข้อ ๔ ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  โดยให้คำนึงถึงความเป็นกลาง 
และความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องด้วย ควรกำหนดหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของพยานผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นของทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาไม่มีการจำกัดขอบเขตการทำหน้าที่ อีกทั้ง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือ
เบี ้ยเลี ้ยง จึงเกิดความยุ ่งยากในการตีความคำว่า “การมาให้ความเห็น” โดยเป็นการตีความว่าต้อง 
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มีการเดินทางจึงจะเบิกจ่ายได้ โดยในทางปฏิบัติของพยานผู้เชี ่ยวชาญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรค COVID – 19 อาจทำให้ไม่สามารถ “เดินทาง” มาให้ความเห็นได้  

ข้อเสนอ 

 อาจแก้ไขให้พยานผู้เชี่ยวชาญสามารถเบิกค่าตอบแทนได้เหมือนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสามารถให้
ความเห็นในรูปแบบของการให้ข้อมูลโดยเอกสารหรือช่องทางอื่น ทั้งนี้ ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติหรือนิยาม
ไว้ในระเบียบตรวจสอบฯ ด้วย 

๑.๓ ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๒๒ กรณีการรวมพิจารณาคำร้อง ตามระเบียบฯ ต้องขอมติคณะกรรมการ
ก่อน แต่ในทางปฏิบัติจะมีการรวมเรื ่องโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กสม. ก่อน และเมื่อดำเนินการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จจนกระทั่งมีการจัดทำร่างรายงานแล้ว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบจาก กสม. ในชั้น  
การเสนอร่างรายงานเพ่ือพิจารณา 

ข้อเสนอ 

 ควรกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวมเรื่องเพื่อพิจารณาให้มีความชัดเจนว่าจะให้อำนาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาด้วยหรือไม่ หรือควรเสนอให้ กสม. เห็นชอบก่อน และหากมีกรณีที่ไม่ได้  
รวมคำร้องมาตั้งแต่แรก เมื่อตรวจสอบไป พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นควรว่าจะต้องนำไปรวมคำร้อง ควรให้อำนาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวมคำร้องได้เองหรือไม่ และควรคำนึงถึงระยะเวลาที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อรับคำร้องใหม่
รวมเข้ามาด้วย เช่น กสม. มีมติตั ้งแต่แรก หรือเมื ่อ พนง. จนท. เห็นเองก็สามารถรวมคำร้องและเสนอ 
ร่างรายงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโดยให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้การดำเนินการของ 
พนง.จนท. ขัดระเบียบ หรือข้ามขั้นตอน 

๑.๔ ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๒๓ การกำหนดระยะเวลาตรวจสอบ ๙๐ วัน ทำให้การแสวงหา
ข้อเท็จจริงมีข้อจำกัด ไม่อาจลงลึกในรายละเอียด และส่งผลให้การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบไม่มี
ประสิทธิภาพ หากต้องการให้ได้ข ้อมูลครบถ้วนรอบด้าน ควรมีการแบ่งขนาดของเรื ่อง เพื ่อให้เกิด  
การตรวจสอบในเชิงลึกและรอบด้านส่งผลต่อคุณภาพ และความน่าเชื ่อถือของรายงาน ซึ ่งการกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวมีผลต่อตัวชี้วัดรายบุคคลของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงทำให้ต้องเร่งออกรายงานโดยอาจไม่ได้
รับฟังข้อมูลรอบด้าน 

ข้อเสนอ 

ควรมีการแบ่งขนาดของเรื่องร้องเรียน เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาใหม่ตามความยากง่ายของคำร้อง 
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๑.๕ ระเบียบการตรวจสอบฯ ข้อ ๒๖ การประชุมรับฟังข้อเท็จจริงจากคู่กรณี จากการปฏิบัติงาน 
ที่ผ่านมา เคยมีการประชุมร่วมกันในลักษณะเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจนเกิด  
การโต้เถียงและเพ่ิมความขัดแย้ง 

ข้อเสนอ 

 ไม่ควรเชิญผู ้ร้องและผู ้ถูกร้องเข้าประชุมพร้อมกันในลักษณะเผชิญหน้า เนื ่องจากจะเกิด  
การโต้เถียงกันจนเพิ ่มความขัดแย้ง ควรจัดประชุมในลักษณะแยกการประชุม สถานที่ประชุมหากเป็น
หน่วยงานท้องถิ่นอาจจัดประชุมในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง และควรเลือกสถานที่ที ่มี 
ความเป็นกลาง หากเป็นเรื่องร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับแนวนโยบายอาจจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน  
ณ ที่ทำการของสำนักงาน กสม.  

๑.๖ ระเบียบการตรวจสอบฯ ข้อ ๒๗  การรับฟังถ้อยคำของคู ่กรณีหรือพยานซึ ่งเป็นเด็ก 
และเยาวชน ปัจจุบัน สนง.กสม. ยังไม่มีกระบวนการและแนวปฏิบัติในการนำนักจิตวิทยาและนักสังคม
สงเคราะห์เข้ามาในกระบวนการตรวจสอบ 

ข้อเสนอ 

 ให้จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการรับฟังถ้อยคำของคู่กรณีหรือพยานที่เป็นเด็กและเยาวชนให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

๑.๗ ระเบียบการตรวจสอบฯ ข้อ ๓๒ การไต่สวนสาธารณะ ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้  

ข้อเสนอ 

 ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการไต่สวนสาธารณะโดยนำหลักเกณฑ์จากมาตรฐานสากล
มาปรับใช้ (๑๔ ข้อ) 

๑.๘ ระเบียบการตรวจสอบฯ ข้อ ๓๓ กำหนดให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอ กสม. 
ภายใน ๓๐ วัน ซึ ่งปัจจุบันในทางปฏิบัติ พนง.จนท. ใช้เวลาในการยกร่างรายงาน ๓๐ วัน เพื ่อเสน อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เนื่องจากการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอ กสม. ภายใน ๓๐ วัน ตามระเบียบฯ 
นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และปัจจัยที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ความยุ่งยากซับซ้อนของคำร้องและพยานหลักฐาน เอกสารประกอบการวินิจฉัยจำนวนมาก 
ซึ ่งต้องใช้ระยะเวลาในการอ่านและทำความเข้าใจจนสามารถจัดทำความเห็นได้ ปริมาณคำร้องที ่ต้อง
รับผิดชอบของ พนง.จนท. แต่ละราย และขั้นตอนการกลั่นกรองรายงานฯ ภายในของสำนักงานก่อนเสนอ 
กสม. เป็นต้น  
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 ปัจจุบันมีขั ้นตอนการเสนอรายงาน ๗ ขั ้นตอน (เป็นอย่างน้อย) โดยเริ ่มจาก >> เสนอ
ผู ้อำนวยการกลุ ่มงาน > ผู ้อำนวยการสำนักคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน > รองเลขาธิการฯ ที ่กำกับดูแล > 
เลขาธิการฯ > กสม. ที่กำกับดูแล > คทง. กลั่นกรองรายงานฯ ซึ่งกว่าจะได้เสนอบรรจุเข้าวาระการประชุม 
ด้านการคุ้มครองใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อีกทั้ง การกำหนดให้ สำนักงาน กสม. จัดทำรายงานผล 
การตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ กสม. มีมติเห็นชอบนั้น หากให้เพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไข
เล็กน้อย พนง. จนท. สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ แต่ทั้งนี้ต้องไม่รวม
ระยะเวลาของขั้นตอนการลงนามในรายงาน (ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกอันไม่อาจควบคุมได้) ปัจจุบันในทางปฏิบัติ 
การใช้ระยะเวลาในการลงนามส่งออกรายงานผลการตรวจสอบส่งผลต่อข้อเสนอแนะในรายงานที่อาจทำให้ 
ไม่ทันต่อสถานการณ ์

ข้อเสนอ 

ควรแก้ไขระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 

๑.๙ ระเบียบการตรวจสอบฯ ข้อ ๓๕ กรณีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่มติของ กสม. 
ให้พิจารณารวมคำร้องตามข้อ ๒๒ ก่อน แล้วจึงจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเป็นฉบับเดียว  

ข้อเสนอ 

 ควรมีหลักเกณฑ์ในการรวมพิจารณาคำร้อง กรณีข้อเท็จจริงชัดเจนว่าคำร้องใดสามารถรวมกัน
พิจารณาได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบ ให้ พนง.จนท. ขอมติกสม.เพื่อรวมการพิจารณา หรือกรณี
ตรวจสอบพบในภายหลังว่าสามารถรวมคำร้องได้ ให้เสนอขอรวมการพิจารณาต่อ กสม. ในทันทีที่ความปรากฎ
ต่อ พนง. จนท. ว่าสามารถรวมพิจารณาได้ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติ
ให้ชัดเจนเพื่อ พนง.จนท. จะได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๑๐ ระเบียบการตรวจสอบฯ ข้อ ๓๖ การแจ้งผลการตรวจสอบ เนื่องจากปัจจุบัน ภารกิจงาน 
ในการแจ้งผลการตรวจสอบถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ พนง.จนท. ผู้รับผิดชอบคำร้อง โดยที่ พนง.จนท.  
มีภารกิจงานหลักเกี ่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อ กสม. 
ประกอบกับมีคำร้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเพิ่มขึ้นมาก การกำหนดให้ พนง.จนท. 
ต้องแจ้งผลการตรวจสอบด้วยนั้นจึงเป็นการเพิ่มภาระงาน อีกทั้ง รูปแบบของหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ  
ยังไม่มีการกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำหนังสือแจ้งผลค่อนข้างมาก  จึงอาจ
ส่งผลต่อการดำเนินการตรวจสอบและการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งในเชิงคุณภาพและระยะเวลา  

ข้อเสนอ 

  ขอให้พิจารณาทบทวนกำหนดผู้ทำหน้าที่ในการแจ้งผลการตรวจสอบใหม่ หรืออาจกำหนดให้
เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหน่ึงเป็นการเฉพาะเพ่ือดำเนินการก็ได้   
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๑.๑๑ ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ปัจจุบัน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลให้มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพยาน เช่น การลงลายมือชื ่อในเอกสาร ซึ ่งตามระเบียบต้องเป็นการลงลายมือจริงเท่านั้น  
จงึเบิกจ่ายได้ ทำให้เกิดความล่าช้าเพราะต้องรอให้มีการส่งเอกสารตัวจริงกลับมายังสำนักงานฯ  

ข้อเสนอ 

  ควรปรับแก้ไขระเบียบฯ โดยกำหนดให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายได้เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  

๒. ประเด็นด้านกระบวนการทำงาน : ขั้นตอน วิธีการ การเบิกจ่าย 

๒.๑ ขั้นตอนกระบวนการทำงานด้านการตรวจสอบในปัจจุบัน ดังนี้ 

๒.๑.๑ มอบหมายคำร้อง 

(๑) จัดทำแนวทางและกำหนดประเด็นการตรวจสอบเสนอ กสม. ที่รับผิดชอบประเด็น 
(กำหนดแนวปฏิบัติโดย กสม.ชุด ๓ แต่ไม่มีกำหนดในระเบียบ) หาก กสม. พิจารณาเกิน ๕ วัน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำร้องเร่งรัดติดตาม  

(๒) จัดทำหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจทำคู่ขนานกับ
การเสนอแนวทางการตรวจสอบ 

(๓) บันทึกข้อมูลในระบบ (กำหนดผู้รับผิดชอบ/ความคืบหน้าคำร้อง/รายการหนังสือออก) 

ดำเนินการภายใน ๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย (กำหนดเป็นตัวชี้วัด) 

๒.๑.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริง 
(๑) หนังสือขอทราบข้อเท็จจริง ให้ชี้แจงภายใน ๑๕ วัน โดยระเบียบกำหนดให้บุคคลหรือ

หน่วยงานอาจขอขยายต่อคณะกรรมการได้ครั้งละ ๑๕ วัน แต่ขอขยายได้ ไม่เกิน ๒ ครั้ง (ระเบียบข้อ ๒๓ 
วรรคสอง ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการช้ีแจงข้อเท็จจริง กำหนดแต่เพียงกรณีการขอขยาย)  

(๒) การลงพื้นที่ เมื่อได้รับการชี้แจงแล้ว อาจกำหนดประเด็นที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริง  
เชิงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนประเด็นให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายผู้ร้อง 
หากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน สามารถลงพื้นที่ได้ทันที 

(๒.๑) จัดทำหนังสือและประสานไปยังบุคคลและหน่วยงานที่ต้องไปรับฟังข้อเท็จจริง 
(๒.๒) จัดทำรายงานการลงพ้ืนที่เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
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(๓) การจัดประชุม 
 (๓.๑) กรณีป ัญหาตามคำร้องสามารถแก้ไขได ้โดยหน่วยงานในระดับพื ้นที่  

อาจกำหนดให้มีการจัดประชุมในคราวเดียวกับการลงพื้นที่ 
 - จัดทำหนังสือเชิญประชุมไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่จัดประชุม 

 (๓.๒) กรณีปัญหาตามคำร้องต้องแก้ไขในระดับนโยบาย ปัญหาข้อกฎหมาย หรือต้อง
ได้รับการตัดสินใจหรือแก้ไขโดยหน่วยงานในส่วนกลาง อาจกำหนดให้มีการจัดประชุม ณ สำนักงาน กสม. 

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓.๓) กรณีกำหนดให้มีพยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความเห็นในการ

ตรวจสอบ 
- กรณีพยานผู้เชี ่ยวชาญ ต้องจัดทำบันทึกเสนอ กสม. ด้านการคุ้มครองฯ 

เพื่อมีมติกำหนดพยานผู้เชี่ยวชาญ และมีหนังสือเชิญประชุมโดยให้จัดทำความเห็นตามประเด็นที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กำหนด 

- กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจากรายชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ทั้งนี้ การให้
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบไม่ได้กำหนดวิธีการเอาไว้ อาจเชิญมาร่วมประชุมหรือให้จัดทำ
ความเห็นส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 

อนึ่ง กรณีการจัดประชุม ตามระเบียบ ข้อ ๒๖ ห้ามไม่ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
เข้ารับฟังการให้ถ้อยคำของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
กำหนดเป็นอย่างอื่น หากจะให้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ
ก่อน 

(๓.๔) จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
(๔) เมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำบันทึกการแสวงหาข้อเท็จจริงเสนอ

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
(๕) บันทึกข้อมูลในระบบทุกขั้นตอน (ความคืบหน้าคำร้อง/รายการหนังสือออก/รายการ

หนังสือตอบกลับ) 

**ดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หากไม่แล้วเสร็จ อาจขอขยายระยะเวลา  
ในการตรวจสอบต่อ กสม. ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วัน** 

๒.๑.๓ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 
(๑) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยระบุรายละเอียดทั้งหมด 

ที่ได้จากการตรวจสอบ และเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
(๒) จัดทำบัญชีเอกสาร 
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(๓) หากผู ้บังคับบัญชาชั ้นต้นเห็นชอบแล้ว ปรับรูปแบบร่างรายงานตามแบบฟอร์มที่  
กสม. เห็นชอบ 

(๔) เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมลำดับเหตุการณ์  ต่อ กสม. ที่รับผิดชอบ
ประเด็น 

(๕) ปรับแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจสอบตามความเห็นของ กสม.ที่รับผิดชอบประเด็น 
(๖) เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบให้คณะทำงานตามคำสั่งสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอบรรจุวาระการประชุม กสม.  
ด้านการคุ้มครองฯ ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์ร่างรายงานให้ฝ่ายช่วยอำนวยการเพ่ือส่งให้รองเลขาธิการฯ ช่วยตรวจสอบ 

(๗) ปรับแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจสอบตามความเห็นของคณะทำงานฯ 
(๘) จัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อบรรจุเรื่องเข้าวาระ

การประชุม กสม. ด้านการคุ ้มครองฯ พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ ร ่างรายงานผลการตรวจสอบ  
บันทึกความเห็นของ กสม. ที่รับผิดชอบประเด็น และบันทึกสรุปย่อผลการตรวจสอบไม่เกิน ๑ หน้า 

(๙) บันทึกข้อมูลในระบบ (ความคืบหน้าคำร้อง/การจัดทำรายงาน) 

ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๓๓ กำหนดว่า ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ่ตรวจสอบเสร็จสิ ้น แต่ในทางปฏิบัติค ือดำเนินการจัดทำรายงานผล 
การตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่จัดทำบันทึกแสวงหาข้อเท็จจริงครบถ้วนเสนอ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  

๒.๑.๔ การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
(๑) นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ 
(๒) ปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ 
(๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยระบุเลขรายงาน พร้อมด้วยบันทึกการแก้ไข 

(เช็คลิสต์) เสนอไปยังฝ่ายช่วยอำนวยการ (ไม่ต้องทำบันทึกเสนอลงนาม) ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ กสม. มีมติ  
(๔) คณะทำงานตามคำสั ่งสำนักคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน ที ่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที ่ ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตรวจทานก่อนเสนอประธาน กสม. ลงนาม 
(๕) ปรับแก้ไขตามความเห็นของคณะทำงานฯ 
(๖) บันทึกข้อมูลในระบบ (ความคืบหน้าคำร้อง) 

ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๓๓ วรรคท้าย กำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ  
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเห็นชอบรายงานนั้น 

******การดำเนนิการตามข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๔ จะต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน****** 
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๒.๑.๕ การแจ้งผลการพิจารณา 
 (๑) เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบฉบับประธาน กสม.ลงนามแล้ว ให้จัดทำบันทึก

พร้อมส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับจริงไปยังสำนักมาตรฐานฯ ในวันถัดจากวันที่ได้รับรายงานฉบับจริง 
(ตามข้อสั่งการระบุว่าถัดจากวันที่ประธานลงนาม แต่ในทางปฏิบัติมีเรื่องงานธุรการเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงยึดจาก
วันที่ผู้ปฏิบัติได้รับรายงานฉบับลงนาม) 

 (๒) จัดทำบันทึกและหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับลงนาม เพื่อเสนอให้รองเลขาธิการ/เลขาธิการ/ประธาน กสม.  
ลงนาม แล้วแต่กรณ ี

 (๓) ถ่ายสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 
- สำเนา ๑ ฉบับ แนบไว้ในแฟ้มคำร้อง 
- สำเนา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในแฟ้มของกลุ่มงาน 
- สำเนาตามจำนวนผู ้ร ้องและหน่วยงานที ่ร ับข้อเสนอแนะ ทั ้งนี ้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำร้องรับรองสำเนารายงานผลการตรวจสอบทุกแผ่นและทุกฉบับ (เซ็นสดทุกฉบับ) 
 (๔) จัดทำซองจดหมายและส่งไปรษณีย์ตอบรับ 
 (๕) เมื่อได้รับไปรษณีย์ตอบรับ (ใบฟ้า) หรือครบกำหนด ๗ นับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งผล

แล้ว ให้จัดทำบันทึกพร้อมส่งแฟ้มคำร้องไปยังสำนักมาตรฐานฯ เพื่อดำเนินการจัดเก็บและติดตามผลต่อไป 
 (๖) บันทึกข้อมูลในระบบ (รายการหนังสือออก(แจ้งผล)/โอนเรื่องให้ สมต.) 

ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๓๖ วรรคท้าย กำหนดให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๑๐ วัน 
นับแต่วันที่จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นตามข้อ ๓๓ วรรคท้าย 

๒.๒ ปัญหาในการดำเนินการมี ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริง ตามข้อสั่งการที่กำหนดให้หน่วยงานให้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว เช่น 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยสาเหตุที่ต้องเร่งรัดหน่วยงาน เนื่องจาก กสม. มีนโยบายให้ขยาย
ระยะเวลาตรวจสอบได้เพียง ๑ ครั้ง ไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของหน่วยงาน
เนื่องจากการขอให้หน่วยงานตรวจสอบเป็นลักษณะการขอความร่วมมือ จึงไม่มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงาน  
จะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ซึ่งบางกรณีมีความยุ่งยากซับซ้อน หน่วยงานอาจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ จึงไม่สามารถตอบกลับได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดใหม่  

ข้อเสนอ 

เห็นควรกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม อาจจะมากกว่า ๑๕ วัน แต่ไม่ควรเกิน ๓๐ วัน 
และใส่ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบในการทวงถามไว้ด้านหลังด้วย (ระเบียบฯ ที่กำหนดให้หน่วยงาน 
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ขอขยายระยะเวลา หากไม่สามารถชี้แจงได้ภายในกำหนด และบัญญัติให้ กสม. ออกคำสั่งใด ๆ เพื่อให้
หน่วยงานช้ีแจง ซึ่งบัญญัติให้มีโทษหากฝ่าฝืน)  

 ๒.๒.๒ หนังสือสอบภายนอก/ หนังสือภายใน  (บันทึกข้อความ) ในการปฏิบัติที ่ผ ่านมา 
พนง.จนท. ให้ความสำคัญกับสาระและเนื้อหาของหนังสือมากกว่ารูปแบบวิธี จึงอาจไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน
ทุกกลุ่มงานฯ  

ข้อเสนอ 

 ขอให้มีการจัดทำแบบฟอร์มสำเร็จรูปตามระเบียบสารบรรณทั้งหนังสือภายนอกและ
หนังสือภายใน และให้การปรับแก้ไขรายละเอียดมีมาตรฐานเพื่อป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งต่อไป   

 ๒.๒.๓ ตามที่ กสม. กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา กสม. สามารถเข้ามาให้ความเห็น
ตั้งแต่ชั้นการจัดทำประเด็นและแนวทางการตรวจสอบ  อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการตรวจสอบ เพราะ 
ไม่สามารถจัดทำหนังสือสอบถามผู้ถูกร้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คู่ขนานกันไปพร้อมกับการจัดทำแนวทาง 
การตรวจสอบได้ เนื่องจากต้องรอความเห็นจาก กสม. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

ข้อเสนอ 

การกำหนดประเด็นและแนวทางการตรวจสอบ ควรเป็นหน้าที่ของ พนง.จนท. ผู้รับผิดชอบ
คำร้อง โดยการปรึกษาหารือกับ ผอ. กลุ่มงานฯ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพียงชั้นเดียว (ตามระเบียบฯ 
ข้อ ๖) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ และลดขั้นตอนที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ กสม. ที่กำกับ
ดูแล สามารถเพิ่มเติมประเด็นได้อีกภายหลังจากที่มีการเสนอแนวทางตรวจสอบแล้ว โดยขั้นตอนนี้ไม่ควรใช้
ระยะเวลาเกิน ๗ วัน รวมระยะเวลาที่ กสม. กำกับดูแล พิจารณาแนวทางตรวจสอบด้วยแล้ว 

๒.๒.๔ กรณีคำร้องที่เป็นประเด็นการประสานการคุ้มครอง ให้แบ่งให้ชัดว่าให้ประสานก่อนแล้ว
หากหน่วยงานไม่ดำเนินการ และมีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงส่งเข้ามาให้ดำเนินการตรวจสอบ  
เรื่องร้องเรียน และควรกำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการให้ตรวจสอบในประเด็นอะไร 

๒.๒.๕ การรวมและการแยกคำร้อง  ควรเสนอให้ กสม. เห็นชอบก่อนทุกครั ้ง หร ือไม่  
ควรวางแนวทางปฏิบัติในการรวมคำร้องให้ชัดภายในสำนักคุ้มครองฯ ทั้งเรื ่องการกำหนดเวลา การนับ
ระยะเวลาของคำร้อง และมีประเด็นที่ต้องคิดทบทวนในการรวมคำร้องนั้นๆ ด้วยว่า รายงานผลการตรวจสอบ
จะมีข้อมูลบางอย่างที่ทำให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบ อาจต้องประสานกับกลุ่มงานกลั่ นกรองฯ ก่อนว่า 
ควรมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีความชัดเจนตั้งแต่ขั ้นตอนในการทำความเห็นเสนอ กสม. พิจารณา
กลั่นกรองแล้ว  
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๒.๒.๖ กรณีมีการสั ่งให้รวมคำร้องเข้ามาเพิ ่มเติมภายหลังจากที ่พนักงานเจ้าหน้าที ่ได้
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไปแล้ว ทำให้เสียระยะเวลาของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเห็นควรกำหนด
ระยะเวลาในการรวมคำร้อง เช่น คำร้องเดิมหากเลยระยะเวลาตรวจสอบไปแล้วกี่วัน จะไม่สามารถนำคำร้อง
ใหม่มารวมไว้ได้ สำนักคุ้มครองฯ ควรมีการวางแนวระเบียบให้ชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มงาน  

๒.๒.๗ การกำหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ ควรมีความชัดเจน แน่นอน เพื่อเกิด 
ความรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๒.๒.๘ รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น กรณีหัวข้อที่ ๓  ไม่ควรจำกัดแบบให้
เหมือนกันจนเกินไป ควรมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากแต่ละคำร้องมีวิธีการปฏิบัติหรือ 
การได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ไม่เหมือนกัน 

๒.๒.๙ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะออกสู่สาธารณชนควรมีความ
ละเอียด ชัดเจน 

๒.๒.๑๐ ควรลดขั ้นตอนกระบวนการใส่ Time line การจัดทำสรุป/ย่อ ทั ้งในการเสนอ 
เรื ่องบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ และการสรุปเนื้อหาในการแจ้งผลรายงานผล  
การตรวจสอบฯ เนื่องจากต้องการให้ กสม. ผู้ร้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อ่านข้อเท็จจริงและทำความ
เข้าใจต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบ/รายงานผลการตรวจสอบ โดยละเอียดชัดเจน จะได้ทราบถึ ง
กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่างๆ การได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อการพิจารณาความเห็น
และให้ข้อเสนอแนะของ กสม. ต่อไป    

๒.๒.๑๑ กรณีที่มีการยุติเรื่องร้องเรียนและต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ  ควรจะให้ผู้ร้องได้อ่าน 
ในรายงานผลการตรวจสอบด้วยตนเองตั ้งแต่ต้นจนจบ ผู ้ร ้องจะได้ทำความเข้าใจว่าทำไมถึงยุติเร ื ่อง 
และทางสำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง (การทำสรุปย่ออาจทำให้ผู ้ร้องไม่อ่านรายละเอียด  
ในรายงาน) 

๒.๒.๑๒ กรณีมีคำร้องเร่งด่วน ระบบส่งเรื ่องร้องเรียนจาก สมต. ควรมีการเร่งระยะเวลา
ดำเนินงาน และมีความระมัดระวังในการทำเนื้อหาด้วย เพื่อส่งเรื่องให้ทันและสามารถตรวจสอบคำร้องต่อไป 

๒.๒.๑๓ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เช่น กรณีการประสานการคุ้มครองฯ 
ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเคยทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ควรประสานให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการตรวจสอบต่อทราบด้วย โดยสแกนไฟล์หนังสือใส่ไว้ในระบบ หรือสำเนาหนังสือใส่แฟ้ม
รายงานตรวจสอบไว้ทุกครั้งที่มีเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ไม่ให้เกิดกระบวนการซ้ำซ้อนในการทำงาน และเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันภายในสำนักงาน กสม. 

๒.๒.๑๔ ควรปรับเปลี่ยนวิธีในการนับตัวชี้วัด ที่กำหนดให้เมื่อรับแฟ้มคำร้องมา พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้องภายใน ๕ วัน เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการเพิ่มขั้นตอนในการเสนอ
ประเด็นแนวทางการตรวจสอบคำร้องเสนอให้ กสม. ที่กำกับดูแลเห็นชอบก่อน  

๒.๒.๑๕ ควรลดขั้นตอนกระบวนการทำงานให้น้อยลง และมุ่งจุดสนในไปที่ประเด็นเนื้อหาในการ
ตรวจสอบมากขึ้น ควรยืดหยุ่นต่อระบบการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

23



๒๐๑๙ เช่น ในบันทึกเสนอหรือหนังสือออก การเว้นวรรคตอน หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นการทำให้สาระสำคัญ
เปลี่ยนแปลงไป   

๒.๒.๑๖ การเสนอหนังสือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ควรเสนอหนังสือเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ หรืออาจใช้วิธีการประสานโดยส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์  
ให้ กสม. พิจารณาเห็นชอบก่อน ถึงจะออกหนังสืออย่างเป็นทางการต่อไป เนื่องจากปัจจุบันในทางปฏิบัติการ
ใช้ระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการทำงาน เพราะผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ยังไม่สามารถ
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ ซึ่งยังไม่เอื้ออำนวยและไม่สอดคล้องกับนโยบาย  
การปฏิบัติงาน Work from Home แบบเต็มรูปแบบ 

๒.๒.๑๗ ปัญหาความสับสนต่อการแบ่งความรับผิดชอบประเด็นสิทธิด้านต่างๆ ของ กสม.  
ควรกำหนดมาให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นทาง โดยขอเสนอให้มีการพิจารณาคำร้องในชั้นรับเรื่องและกลั่นกรอง  
เรื่องร้องเรียน ให้ระบุที่หัวเรื่องร้องเรียนไว้ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสิทธิด้านอะไร และเสนอ กสม. ท่านใดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก  

๒.๒.๑๘ ปัญหาอุปสรรคในการแสวงหาข้อเท็จจริง การแสวงหาที่อยู่ของผู้ถูกร้องที่เป็นบุคคล
ธรรมดา และไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคล ควรจะต้องทำอย่างไร หรือต้องประสานไปที่กระทรวงมหาดไทย
หรือไม ่

๒.๒.๑๙ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่เห็นด้วยที่จะให้ตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิระหว่าง
เอกชน กับเอกชน เนื่องจากมีช่องทางในการดำเนินการทางกฎหมายอยู่แล้ว 

๒.๒.๒๐ การรับเรื่องร้องเรียนกรณีการหยิบยก ควรดำเนินการไปตามขั้นตอน 
๒.๒.๒๑ กรณีหากมีการเปลี่ยนตัวผู้ถูกร้อง เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการ และมีกระบวนการ

อย่างไร 
๒.๒.๒๒ ชื่อเร ื ่องร ้องเร ียนในระบบฐานข้อมูล  ควรปรับแก้ไขให้ตรงกับในรายงานผล 

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ในระหว่างการตรวจสอบจนถึงการออกรายงานไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องที่กำหนดมาในระบบตั้งแต่ตอนแรกได้) 

๒.๒.๒๓ อาจต้องจัดกลุ่มคำร้องที่มีเข้ามามาก และมีประเด็นเนื้อหาที่จะต้องตรวจสอบมากมาย 
ควรจะพิจารณาให้เวลาในการขยายคำร้องที่มากกว่า ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เช่น ให้ ๓๐ วันเท่ากันหมด 

๒.๒.๒๔ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/พยานผู้เชี่ยวชาญ ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และ
สอดคล้องกับระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  

๒.๒.๒๕ การขอยุติการติดตาม ขั ้นตอนในกระบวนการทำงานควรเป็นหน้าที่ของกลุ่มงาน 
ติดตามและสารบบสำนวนที่รับผิดชอบในการติดตามเรื่องร้องเรียนโดยตรง (ไม่ควรส่งมาให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ของสำนักคุ้มครองฯ) ทั้งนี้ เมื่อมีการเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการให้ กสม. พิจารณา อาจเชิญเจ้าของเรื่อง  
เข้าไปให้ความเห็นต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน   

๒.๒.๒๖ ทุกครั้งที่มีความคืบหน้าในการติดตามเรื่องร้องเรียนควรรายงานให้ กสม. ทราบทุกครั้ง 
เพื่อให้การติดตามเรื่องร้องเรียนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามกฎหมาย  
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๓. ประเด็นด้านบุคลากร : จำนวน ประสิทธิภาพ ความรู้ความเหมาะสมกับงาน 
๓.๑ บุคลากรด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีดังน้ี 

๓.๑.๑ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ ประกอบด้วย 
- ข้าราชการ ๓ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงาน) 
- พนักงานราชการ (นิติกร) ๑ คน  
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ๑ คน 
รวมมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง ๔ คน 

๓.๑.๒ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒ ประกอบด้วย 
- ข้าราชการ ๔ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงาน) 
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ๑ คน 
รวมมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง ๔ คน 

๓.๑.๓ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๓ ประกอบด้วย 
- ข้าราชการ ๓ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงาน) 
- พนักงานราชการ (นิติกร) ๒ คน  
- พนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) ๑ คน 
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ๑ คน 
รวมมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง ๕ คน 

๓.๑.๔ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๔ ประกอบด้วย 
- ข้าราชการ ๔ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงาน)  
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ๑ คน 
รวมมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง ๔ คน 

๓.๑.๕ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๕ ประกอบด้วย 
- ข้าราชการ ๒ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงาน) 
- พนักงานราชการ (นิติกร) ๑ คน  
- พนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) ๑ คน  
รวมมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง ๓ คน 

๓.๑.๖ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๖ ประกอบด้วย 
- ข้าราชการ ๒ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงาน) 
- พนักงานราชการ (นิติกร) ๒ คน  
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ๑ คน 
รวมมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง ๔ คน 
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๓.๑.๗ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๗ ประกอบด้วย 
- ข้าราชการ ๒ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงาน) 
- พนักงานราชการ (นิติกร) ๑ คน  
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ๑ คน  
รวมมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง ๓ คน 
สรุป สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีเจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการตรวจสอบคำร้อง จำนวน ๒๗ คน 
(ไมร่วม ผอ. กลุ่มงาน)  

 ๓.๒ ปัญหา 
   จำนวน พนง.จนท. ผู้รับผิดชอบคำร้องเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ณ ปัจจุบัน มีความเหมาะสม  

ยังสามารถดำเนินการตรวจสอบคำร้องในปริมาณที่มีอยู่ปัจจุบันได้ แต่มีภาระงานเพิ่มอื่นที่อาจส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเนื่องจากต้องใช้เวลาไปกับงานที่เพิ่มขึ้น เช่น การแจ้งผลการตรวจสอบ 
การจัดทำ Timeline การจัดทำสรุปย่อ (เตรียมนำเสนอ) เป็นต้น 

 เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ มีความรู้ความชำนาญในการ 
ที่ทำ และสามารถสนับสนุนงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี มีจำนวนเจ้าหน้าที่สัมพันธ์กับปริมาณงาน แต่การย้าย
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญในงานด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ได้ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 

๔. เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน : คู่มือ ระบบฐานข้อมูล 

๔.๑ คู่มือการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 

ปัญหา ยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ กสม. ชุดใหม ่

ข้อเสนอ การจดัทำคู่มือการปฏิบัติงาน ควรต้องทำร่วมกันกับสำนัก/หน่วยที่เกี่ยวข้อง และเชิญ 
กสม. เข้ามาพจิารณาร่วมด้วย 

๔.๒ ระบบฐานข้อมูล 
ปัญหา 
ไม่มีความเสถียร ใช้งานยาก และมีชั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เอื้อต่อการสืบค้น ทำให้เป็นภาระเวลา

ที่ต้องหาข้อมูลประกอบการทำงาน เช่น การเข้าระบบงานติดตามเพื่อสืบหาข้อมูลรายงาน เป็นต้น 
ข้อเสนอ 
(๑) ควรมีการพัฒนาระบบให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ยังคงเกิดปัญหาเดิมอยู่ เช่น บางคำร้อง 

ไฟล์รายงานตรวจสอบในฐานข้อมูลไม่ตรงกัน 
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(๒) สำนักงานควรสร้างระบบการทำงาน ในการบริหารจัดการและมีเครื่องมือการทำงาน ในช่วง
ที ่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ ที ่มีมาตรการ Work from home 
เจ้าหน้าที ่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ส่วนบุคคล และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวในการติดต่อ 
ผู ้ร ้อง และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งบางกรณีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที ่ ทั ้งนี้  
การแก้ปัญหาทางหนึ่งอาจพิจารณาให้มีการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางในการรับ - ส่งเรื ่องระหว่าง
หน่วยงาน ผู้ร้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะในการเปิดอ่านจดหมายและส่งต่อ
ข้อมูลให้แก่ผู้รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น กสทช.แจ้งมาว่าต่อไปนี้ เมื่อเสนองานจะเสนอ  
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั ้น และจะมีข้อความกำกับไว้ว่าหากท่านไม่ใช่เจ้าของเรื ่อ งหรือ 
ผู้รับจดหมายฉบับนี้ให้ท่านกดแจ้งยกเลิกจดหมายฉบับนี้ โดยจะส่งผ่านสำนักบริหารกลางของ กสทช. ซึ่งเป็น
ธุรการกลางของหน่วยงานเท่านั้น  

(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ควรสามารถเข้าดูฐานข้อมูลตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องจนถึงกระบวนการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อผู้ร้องในการสอบถามหรือ
ตามเรื่องร้องเรียนด้วย เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบคำร้องนั้นไม่อยู่ และมีผู้ร้องโทรมาสอบถามเรื่อง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนก็สามารถเข้าไปดูฐานข้อมูลและแจ้งผู้ร้องให้ทราบแทนได้ 

๕. ปัจจัยภายนอกอื่น : ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 

๕.๑ ปัจจัยภายนอกสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๑) การทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้  
การประสานงานระหว่าง สคส. และสำนักอื่นเกิดปัญหายุ่งยาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เช่น 
การรับ - ส่ง หนังสือ ซึ ่งหนังสือตอบชี ้แจงจากหน่วยงานภายนอกมีเพียงเลขหนังสือกับใบปะหน้า  
ในสารบบ (งานสารบรรณ) ไม่มีเนื้อหาภายใน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาในหนังสือตอบได้ 
และกว่าจะได้ร ับเอกสารต้นฉบับเพื ่อนำเอาเนื ้อความในหนังสือมาประกอบการพิจารณาตรวจสอบ  
ต้องล่าช้าออกไป ส่งผลต่อระยะเวลาในการตรวจสอบ ทำให้เสียเวลามากขึ้น 

(๒) การเสนอหนังสือแจ้งผลฯ ไม่มีแบบฟอร์มชัดเจน ทำให้ต้องแก้ไขหลายครั้ง ทำให้เสียเวลา
มากในการจัดทำหนังสือ และเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ  

๕.๒ ปัจจัยภายนอกสำนักงาน กสม. – หน่วยงานภายนอก (หน่วยงานผู้ถูกร้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ตอบข้อชี้แจงเนื่องจาก สนง.กสม. ไม่มีสภาพบังคับ หรือ มีสภาพบังคับแต่ไม่ใช้อำนาจ ทำให้หน่วยงาน  
ไม่เกิดความเกรงกลัวหากไม่ตอบข้อชี้แจง ก็ไม่มีผลใด ๆ กับหน่วยงาน 
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๕.๓ ปัจจัยอื่นที่นอกเหนือการควบคุม - กสม. พิจารณาร่างรายงานล่าช้า ทั้งในชั้น กสม. กำกับ และ
ในชั้นพิจารณาลงนาม หากมีการแก้ไข พนง. จนท. ต้องกลับมาแก้ไข ซึ่งกว่าจะแก้ไขและส่งเข้าประชุม กสม. 
คุ้มครองฯ หรือส่งไปเสนอลงนามเพื่อส่งออกรายงาน ก็อาจทำให้ข้อเสนอแนะไม่ทันต่อสถานการณ์ เป็นต้น 

 ____________________________________ 

สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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เอกสารถอดบทเรียน 
การจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ส านักกฎหมาย 

การจัดท าข้อเสนอแนะฯ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๗ (๓) เป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญ
ของส านักกฎหมายนับตั้งแต่มีการประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๙ (๓) ซึ่งส่งผลให้ภารกิจการจัดท าข้อเสนอแนะฯ จากเดิมซึ่งเป็นภารกิจของกลุ่มงาน
พัฒนากฎหมายและนโยบาย ส านักวิจัยและวิชาการ (เดิม) เปลี่ยนเป็นภารกิจของส านักกฎหมาย โดยมี  
ผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ดังนั้น การถอดบทเรียนภารกิจการจัดท าข้อเสนอแนะฯ นี้ 
จึงเป็นการรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย ๑ และ ๒ ส านักกฎหมาย ได้พบในช่วงระยะเวลาประมาณ ๒ ปีครึ่ง ที่ผ่านมา  

๑. ประเด็นกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง : รองรับ/เอ้ือเป็นปัญหา 

ปัญหากฎหมายในการด าเนินงาน 
ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อเสนอแนะฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๒ ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า
บทบัญญัติดังกล่าวมุ่งเน้นให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินงานโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการประสานหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกัน  
เพ่ือมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีก ให้คณะกรรมการจัดท าข้อเสนอแนะต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าที่และอ านาจในการจัดท าข้อเสนอแนะฯ 
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๗ (๓) เป็น ๑ ใน ๕ ภารกิจหลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่มุ่งหมายให้ด าเนินงานแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมอย่างเป็นระบบ เพ่ือมิให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีกในปัญหาระดับนโยบายหรือปัญหาข้อกฎหมาย หรือปัญหา
กลไกการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องอาศัยวิธีประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการบูรณาการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาร่วมกันจากระบบบริหารจัดการของรัฐหรือต้องอาศัยฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายหรือปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม 

ปัญหา จะเห็นได้ว่าการจัดท าข้อเสนอแนะฯ ยังไม่มีกฎหมายล าดับรองซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินงาน ดังเช่นหลักเกณฑ์การตรวจสอบการละมิดสิทธิมนุษยชน ตามระเบียบคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีการแก้ไขมาแล้วถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องมือในการ
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ด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักเกณฑ์ในการรับหรือไม่รับประเด็นใดไว้เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะฯ ภายหลัง กสม. มีมติมอบหมายมาแล้ว ดังเช่นระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ ซึ่งก าหนดให้
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนสามารถท าความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาไม่รับไว้เป็นค าร้องหรือ  
ยุติเรื่องได ้เป็นต้น 

ข้อเสนอ เห็นควรจัดท าระเบียบว่าด้วยการจัดท าข้อเสนอแนะฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินงานจัดท าข้อเสนอแนะฯ ให้เป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ต่อไป  

ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส านักกฎหมายได้ประชุมร่วมกับ นางสาวศยามล 
ไกยูรวงศ์ ซึ่งเป็น กสม. ผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายในภาพรวมตามค าสั่ง กสม. ที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าข้อเสนอแนะฯ สรุปได้ว่า  

๑) การจัดท าข้อเสนอแนะฯ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรึกษาและขอรับค าแนะน าจาก
ประธาน/กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่รับผิดชอบภารกิจในด้านที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะ อาทิ ด้านกฎหมายอาญา ด้านกฎหมายมหาชน ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยด้านละ ๑ คน เพ่ือก าหนดประเด็นและเค้าโครงการด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องให้มี
ความครอบคลุมและรอบด้าน  

๒) การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนฯ) ให้น าเสนอข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากประธาน/กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่รับผิดชอบภารกิจในด้านที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ ครั้ง คือ (๑) ประเด็นและเค้าโครงการด าเนินการจัดท า
ข้อเสนอแนะฯ (๒) ร่างรายงานข้อเสนอแนะฯ  

(รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ สม ๐๐๐๘/ว ๑๓๒๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

ในชั้นนี้ จึงเห็นควรด าเนินการแนวทางดังกล่าวข้างต้นไปก่อน หากการด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว อาจจัดท าเป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดท าข้อเสนอแนะฯ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป  

๒. กระบวนการท างาน : ขั้นตอน วิธีการ การเบิกจ่าย 

๒.๑ ขั้นตอนการรับเรื่องมาด าเนินการ มี ๒ กรณ ี
กรณีที่ ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการพิจารณาโดยมีมติ กสม. 

(ด้านบริหารหรือด้านการคุ้มครองฯ) มอบหมาย 
กรณีท่ี ๒ การริเริ่มของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักกฎหมาย 
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ปัญหา กรณีเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นสมควรให้มีการ
พิจารณาจัดท าข้อเสนอแนะฯ ที่มาจากเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องประสงค์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือไม่  แต่บางเรื่องอาจไม่ เหมาะสมที่ จะรับ เป็นค าร้องไว้ตรวจสอบ หรือต้องห้ าม 
มิให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้พิจารณา ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีดังกล่าวอาจมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ
ส านักกฎหมายได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการค้นคว้าข้อมูล 
ศึกษาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเบื้องต้นจากเรื่องร้องเรียนแล้ว ไม่พบประเด็นปัญหาที่ชัดเจนอันจะน าไปสู่
การตั้งประเด็นเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมเชิงนโยบาย 
ทั้งในฝ่ายบริหารนิติบัญญัติ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะให้ผู้ร้องเป็นรายกรณี และ
ไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยน าความประสงค์ของผู้ร้องเรียนเป็นตัวก าหนดประเด็นพิจารณา 

ข้อเสนอ ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับหรือไม่รับเรื่องลักษณะใดเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะฯ 
ในลักษณะเช่นระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ 

๒.๒ ขั้นตอนการก าหนดประเด็นและเค้าโครงร่างรายงานข้อเสนอแนะ 
เดิมตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓)  

บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือข้อบั งคับต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
โดยมีคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สนับสนุนการด าเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
เช่น กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย ส านักวิจัยและวิชาการ (เดิม) ต่อมาหน้าที่ดังกล่าวเป็นภารกิจของ
กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ และ ๒ ส านักกฎหมาย ซึ่งการด าเนินการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะก าหนดเค้าโครงและประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าร่างรายงานข้อเสนอแนะเสนอร่างรายงาน
ตามล าดับสายการบังคับบัญชา และส่งไปยังกลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านัก
มาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จากนั้นเสนอต่อที่ประชุม กสม. (ด้านการคุ้มครองฯ) พิจารณา 
โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติเพ่ิมเติมให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงมีจ านวนน้อยมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการด าเนินงานการจัดท าข้อเสนอแนะฯ 
ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่การศึกษาค้นคว้า แสวงหาข้อมูล 
จัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง จนกระทั่งการจัดท าร่างรายงานข้อเสนอแนะฯ โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาเค้าโครงหรือประเด็นที่ควรมุ่งเน้นในการพิจารณา การด าเนินงานที่ผ่านมา 
จึงอาจส่งผลต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เสนอแนะไปยังหน่วยงานภายนอกได้  
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ข้อเสนอ ควรจัดตั้งกลไกเพ่ิมเติมในการด าเนินงานจัดท ารายงานข้อเสนอแนะฯ โดยมีเจ้าหน้าที่
ส านักกฎหมายรับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ โดยอาจมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน เพ่ือก ากับเค้าโครงแนวทางการจัดท า 
ร่างรายงานและมอบนโยบายในการจัดท าข้อเสนอแนะฯ ในแต่ละเรื่อง  

ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส านักกฎหมายได้ประชุมร่วมกับ นางสาวศยามล 
ไกยูรวงศ์ ซึ่งเป็น กสม. ผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายในภาพรวมตามค าสั่ง กสม. ที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าข้อเสนอแนะฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรึกษาและ
ขอรับค าแนะน าจากประธาน/กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติที่ รับผิดชอบภารกิจในด้านที่ เกี่ยวข้อง 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะ อาทิ ด้านกฎหมายอาญา ด้านกฎหมายมหาชน 
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยด้านละ ๑ คน เพ่ือก าหนดประเด็นและเค้าโครงการด าเนินการจัดท า
ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องให้มีความครอบคลุมและรอบด้ านต่อไป (รายละเอียดตามบันทึกข้อความ 
ที่ สม ๐๐๐๘/ว ๑๓๒๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

๒.๓ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 รูปแบบของการได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การมีหนังสือ

สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ และการสัมภาษณ์
เชิงลึก เป็นต้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาและ กสม. ที่ก ากับดูแล (ถ้ามี) จะพิจารณา
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยค านึงถึงลักษณะของเรื่อง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาด าเนินการ บุคลากร หรือ
ปัจจัยภายนอก (เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการจัดประชุมซึ่งเป็น
รูปแบบหลักในการรวบรวมข้อมูลจะต้องด าเนินการในทางธุรการ เช่น การเขียนโครงการ การขออนุมัติ
หลักการ การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติจัดประชุม การด าเนินการเบิกจ่ายเงินและคืนเงิน การก าหนด
วิทยากร การเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม การจัดท ารายงานการประชุม และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่
นอกเหนือจากการเขียนรายงานข้อเสนอแนะฯ 

๓. บุคลากร : จ านวน  ประสทิธิภาพ ความรู้ความเหมาะสมกับงาน 

๓.๑ ปัญหาก าลังคน 
กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (กสป.) มี ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย 

 - กสป. ๑ มี ข้าราชการ ๓ คน และเจ้าหน้าที่ ช่วยราชการจากส านักคุ้มครองฯ ๑ คน 
รวมจ านวน ๔ คน 

- กสป. ๒ มี ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ๑ คน ข้าราชการ ๒ คน พนักงานราชการ ๑ คน 
และลูกจ้าง ๑ คน รวมจ านวน ๕ คน 
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 ปัจจุบันมีข้อเสนอแนะที่ได้รับมอบหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน ๑๖ เรื่อง 
ซ่ึงภารกิจงานนอกจากการด าเนินงานจัดท ารายงานข้อเสนอแนะฯ ตามกระบวนงานขั้นตอนต่างๆ แล้ว ยังต้อง
ด าเนินงานด้านอ่ืนอีกหลายประการ เช่น งานให้ความเห็นทางกฎหมายต่อหน่วยงานภายนอก ในฐานะ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมีจ านวนมากในแต่ละป ี(ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ประมาณ ๓๑ เรื่อง) งานเป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงความเห็นต่อร่างกฎหมาย ตามที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานผู้ เสนอร่างกฎหมาย ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะต่างๆ คณะกรรมาธิการคณะต่างๆ ของสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมให้
ความเห็นต่อร่างกฎหมาย ณ หน่วยงานภายนอก งานการจัดท ารายงานการติดตามความเคลื่อนไหวทาง
กฎหมาย และงานมอบหมายอื่นๆ จากสภาพปัญหาก าลังคนที่มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ย่อมส่งผล
ต่องานการจัดท าข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และมีความครบถ้วน สมบูรณ์
ตามความคาดหวังของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 ข้อเสนอ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรพิจารณาทบทวนอัตราก าลังของ
กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ และ ๒ ส านักกฎหมาย เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตาม
หน้าที่และอ านาจหลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญ 
ในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าว  

๓.๒ ปัญหาความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้มีความเชี่ยวชาญประเด็นสิทธิมนุษยชนในทุกเรื่อง เนื่องจากความรู้

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมีหลากหลายมิติ อีกทั้ง โครงสร้างกลุ่มงานไม่ได้มีการแบ่งแยกงานตามเนื้อหาประเด็น
สิทธิมนุษยชน ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและขาดความต่อเนื่องในการศึกษา รวบรวม
ค้นคว้าข้อมูลและติดตามสถานการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ในขณะที่การจัดท ารายงานข้อเสนอแนะฯ จ าเป็นต้อง
อาศัยการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก มีความถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอที่จะเข้าใจสถานการณ์และสามารถ
จัดท ารายงานข้อเสนอแนะฯ ไปยังหน่วยงานอ่ืนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรู้และ  
ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่จัดท าข้อเสนอแนะฯ เป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอ ปัญหาความรู้ ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ควรจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้ง ในส่วนของเจ้าหน้าที่
ส านักกฎหมาย ส านักบริหารกลางควรทบทวนวิธีการจัดสรรโควต้าในการอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ส านัก
กฎหมายให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ เนื่องจากงานจัดท าข้อเสนอแนะฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีลักษณะเป็นสายงานหลักไม่ใช่สายงานสนับสนุน 
ซึ่งการแบ่งแยกประเภทงานดังกล่าวส่งผลต่อจ านวนและสัดส่วนของผู้มีสิทธิได้รับการอบรมตามที่ส านักบริหารกลาง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้  
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๔. เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน : คู่มือ ระบบฐานข้อมูล 

๔.๑ คู่มือ 
 ส านักกฎหมายยังไม่มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดท าข้อเสนอแนะฯ แต่การจัดท า

ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องจะใช้กระบวนการปรึกษาหารือและรับค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาและ กสม. 
ที่ก ากับดูแล (ถ้ามี) เพ่ือช่วยให้การจัดท าข้อเสนอแนะด าเนินไปจนแล้วเสร็จ  

๔.๒ ระบบฐานข้อมูล 
 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นคือที่ผ่านมากลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย ส านักวิจัยและวิชาการ 

(เดิม) จัดเก็บรวบรวมรายงานข้อเสนอแนะนโยบายฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  
ที่ด าเนินการแล้วไว้ที่ส านักวิจัยและวิชาการ (เดิม) ปัจจุบันคือส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชน โดยไม่ได้ด าเนินการจัดส่งหรือรวบรวมไว้ที่กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน ซึ่งแตกต่างจาก
การติดตามรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ ไปยังกลุ่มงานติดตามฯ และมีระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการสืบค้นข้อมูล รวมรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องที่กับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เคยด าเนินการมาแล้วของส านัก
กฎหมายในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานภายนอก
จ านวนมากแต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบที่ง่ายต่อการสืบค้นและสามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้
ทันที ข้อมูลเป็นไปตามแต่ความรับรู้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนซึ่งอาจเกษียณอายุราชการไปแล้ว หากไม่ได้จัดท าเป็น
ระบบฐานข้อมูลอาจจะส่งผลให้ไม่มีข้อมูลนั้นอีกต่อไป 

 ข้อเสนอ แม้ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการออกระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการติดตามผลการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตามข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนในส่วนที่ ๓ ของระเบียบฯ ดังกล่าว ส่งผลให้
การจัดท ารายงานข้อเสนอแนะฯ จะต้องมีการเก็บรวมรวมข้อมูลและมีการติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบชัดเจนตาม ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของระเบียบฯ  ดังนั้น 
จึงสามารถแก้ปัญหาการรวบรวมข้อเสนอแนะฯ และการติดตามข้อเสนอแนะฯ ในอนาคตได้แล้ว อย่างไรก็ตาม 
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการติดตามผลการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา จึงควรให้รวบรวมรายงานข้อเสนอแนะ
ที่ได้เคยจัดท าไว้แล้วก่อนหน้าระเบียบฯ นี้ใช้บังคับ จัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยอย่างเป็นระบบ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นและรวบรวบ
ข้อมูลในการจัดท าข้อเสนอแนะฯ อีกทั้ง สามารถเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติส าหรับใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบฐานข้อมูลควรออกแบบให้ง่ายต่อการสืบค้นด้วย 
เช่น การใช้ค าค้นส าคัญแบบ GOOGLE เป็นต้น เนื่องจากระบบปัจจุบันสืบค้นได้ยาก 
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๕. ปัจจัยภายนอกอ่ืน : ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 

๕.๑ ปัญหาการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะฯ 
 ในแต่เรื่องที่มีการจัดท าข้อเสนอแนะฯ โดยปกติจะมีการด าเนินโครงการประชุมเพ่ือรับฟัง  

ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงและ  
มีการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างครบถ้วน รอบด้าน อันเป็นขั้นตอนส าคัญในการจัดท ารายงานข้อเสนอแนะ  
ไปยังรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้รายงานข้อเสนอแนะฯ ได้รับการยอมรับ ซึ่งการจัด
สัมมนาหรือการประชุมในแต่ละครั้งต้องอาศัยการประสานงานและความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงมีอุปสรรคใน
การด าเนินงานหลายขั้นตอนของการจัดท าโครงการ อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังไม่อาจด าเนินการได้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลต่อการด าเนินงานจัดท าข้อเสนอแนะฯ ที่ต้องอาศัย 
การประชุมปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

 ข้อเสนอ เจ้าหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานโดยใช้การประชุมผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๕.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการจัดท าหนังสือ 
ปัจจุบันการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการจัดท าหนังสือขอทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการประสานหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ข้อมูล ความเห็น 
ตลอดจนข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าข้อเสนอแนะฯ แต่หน่วยงานดังกล่าวใช้เวลานานในการจัดท า
ข้อมูลและแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดท าข้อเสนอแนะฯ ส่งผลต่อระยะเวลาด าเนินงาน  

๖. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน 
๖.๑ ควรจัดท าระเบียบว่าด้วย การจัดท าข้อเสนอแนะฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการด าเนินงานจัดท าข้อเสนอแนะฯ ให้เป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป 
๖.๒ ควรพิจารณาปรับโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักกฎหมาย โดยกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมาย ๑ และ ๒ มีภารกิจรับผิดชอบการจัดท าข้อเสนอแนะในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน 
(เช่น สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กับ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) เพ่ือให้แต่ละกลุ่มงาน
รับผิดชอบภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๖.๓ ควรจัดสรรอัตราบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าข้อเสนอแนะฯ ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
ด้านการจัดท าข้อเสนอแนะฯ  

๖.๔ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าข้อเสนอแนะฯ เป็นหลักสูตรเฉพาะ และอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดท าข้อเสนอแนะฯ 
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๖.๕ การจัดท ารายงานข้อเสนอแนะเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งทางด้านกฎหมายภายในและ
ระหว่างประเทศ และความรู้ทางวิชาการที่หลากหลายและค่อนข้างกว้าง ซึ่งการด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่  
เพียงคนเดียวจะท าให้เกิดข้อจ ากัดทั้งองค์ความรู้ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา 
ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัด จึงอาจท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน
ต่อตัวเจ้าหน้าที่  และอาจท าให้เนื้อหาสาระไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ดังนั้น ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากร  
เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและสามารถจัดท าได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และควรมีกระบวนการในการปรึกษาหารือกับ กสม. ที่ปรึกษา กสม. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือก าหนดประเด็นและ
รูปแบบ หรืออ่ืน ๆ  

๖.๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานข้อเสนอแนะจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นบางประการ เช่น 
การก าหนดเค้าโครง การก าหนดประเด็น การจัดท าความเห็น และการก าหนดข้อเสนอแนะ ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้และทักษะที่ต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะดังกล่าว 

๖.๗ ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมีจ านวนมากและหลากหลาย จึงควรมีการอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
พันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน าความรู้เหล่านี้มาใช้ในการ
จัดท ารายงานข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นเพื่อพิจารณาประกอบการถอดบทเรียนและพัฒนางานด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดท าข้อเสนอแนะ 
(งานด้านการติดตามและประเมินผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม./กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน ส านักมาตรฐานฯ) 

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑. กฎหมาย/ระเบียบ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามผลการ

ด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน
ส่วนของการติดตามข้อเสนอแนะของ กสม. ตาม 
พ.ร.ป. ว่าด้วย กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๑) 
และ (๒) ไม่ได้ก าหนดให้ส านักงาน กสม. สามารถ
แสวงหาข้อเท็จจริงการด าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณายุติการติดตามผล
ด าเนินการ หรือประกอบการพิจารณาจัดท า
รายงานเสนอ ครม. 

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามผล
การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้
ส านักงาน กสม. สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงการ
ด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ หากกรณีมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบการ
พิจารณายุติการติดตามผลด าเนินการ หรือ
ประกอบการพิจารณาจัดท ารายงานเสนอ ครม. 

๒. กระบวนการท างาน: ขั้นตอน วิธีการ การ
เบิกจ่าย 

เจ้าหน้าท่ีภายนอกส านักมาตรฐานฯ ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบฐานข้อมูล หรือเข้าถึงได้บางส่วน ท า
ให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ เช่น การขอรายงานฯ การขอ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง สถิติ เป็นต้น 

ทบทวนสิทธิก์ารเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูล
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๓. บุคลากร: จ านวน ประสิทธิภาพ ความรู้ความ 
ความเหมาะสมกับงาน 

อัตราก าลังของกลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
(ข้าราชการ ๓ อัตรา ไม่รวม ผอ. กลุ่มงาน และ
พนักงานราชการ ๑ อัตรา) ไม่เพียงพอต่อภารกิจ
งานติดตาม และประเมินผลด าเนินการตาม

เพิ่มอัตราก าลังของกลุ่มงานติดตามและสารบบ 
ส านวน หรือจัดต้ังหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจ
ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามผลการ
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ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของ กสม. หรือภารกิจอื่นท่ีจะ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสม. 

ด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน
ลักษณะรวมศูนย์ 

๔. เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน: คู่มือ ระบบ
ฐานข้อมูล 

๑. ระบบฐานข้อมูลไม่เสถียรและเท่ียงตรง ใช้ยาก 
และไม่สะดวกต่อการค้นข้อมูล 
๒. โทรศัพท์ท่ีโต๊ะท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่
สามารถใช้โทรออกภายนอกหน่วยงานได้ (มี
เฉพาะส่วนกลางเพียง ๑ เลขหมาย) ท าให้ไม่
สะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก  

๑. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้รองรับการ
ปฏิบัติงาน 
๒. เพิ่มคู่สายโทรศัพท์ให้รองรับการปฏิบัติงาน 

๕. ปัจจัยภายนอกอื่น: ความรว่มมือของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. ส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่เข้าใจข้อเสนอแนะของ กสม. เนื่องจาก
ข้อเสนอแนะในรายงานฯ บางฉบับไม่ชัดเจน หรือ
กว้างเกินไป 
๒. การอ้างอิงใช้รายงานการตรวจสอบฯ ฉบับเก่า
ท าให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องไม่เข้าใจข้อเสนอแนะของ กสม. 
๓. ข้อเสนอแนะในรายงานฯ บางฉบับ ไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะ
ด าเนินการ   

ทบทวนการจัดท าข้อเสนอแนะของ กสม. ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับหน้าท่ี
และอ านาจของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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