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1. รายนามผู้ชี้แจง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ – สกุล
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
นางหรรษา บุญรัตน์
นายพราหมณ์ นิยะบุตร
นายนฤนาท คุ้มไพบูลย์

รายชื่อผู้ประสานงาน
1. นางสาวสุกญ
ั ญา ต้นสายเพชร
2.

นางสาวหทัยทิพย์ นราแหวว

ตาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 06 2942 9715
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 09 3194 0007

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ชี้แจงไม่ต้องทาหนังสือ หรือมอบหมายผู้แทนเป็นหนังสือ แต่ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
หรือมอบหมายผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดีที่รับผิดชอบในการจัดทางบประมาณโดยตรง เป็นต้น
ทั้งนี้ รายชื่อผู้ชี้แจงสามารถปรับเปลี่ยนโดยการประสานงานกับฝ่ายเลขานุการในภายหลังได้
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างหน่วยงาน
(กรณีที่มกี ารปรับปรุงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ระบุเหตุผลของการปรับปรุง)

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

พันธกิจ
1. ดาเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วนอย่าง
ทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3. ทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. ตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทุ ก กรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3. เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
6. หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรื อข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการ
ปรับ ปรุ งแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ ว กรณี ใดไม่อาจดาเนินการได้ห รือต้องใช้เวลาในการดาเนิ นการ
ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคานึงถึ งความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย
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ตามพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
มาตรา 26 คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทุ ก กรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3. เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ งเสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
มาตรา 27 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
1. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย
และเผยแพร่ความรู้และพั ฒ นาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่ว ไปตระหนั กถึ งสิ ท ธิมนุ ษ ยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่ างกันในทางวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา
3. ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ และการประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงานของรัฐ องค์ กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
4. เสนอความเห็น ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีห รือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
5. ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 48 บัญญัติให้สานักงาน กสม. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1. รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การและด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบรรลุ ภ ารกิ จ และหน้ า ที่
ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
2. อานวยความสะดวก ช่วยเหลื อ ส่ งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และกรรมการ
3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
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โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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แบบ สว.อน.งป.66-01

3. เปรียบเทียบการจัดทางบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัส : 29
รหัส : 29005
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

(1)

(2)

(3)

เปรียบเทียบ (2) และ (3)
เพิม่ ขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

211.7297

209.8920

216.6310

6.7390

3.21

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
3.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เงินนอกงบประมาณ

149.0168
61.5692
61.5692
1.1437
1.1437
-

146.9165
61.9075
48.9179
4.5281
8.4615
1.068
1.068
-

151.7479
64.0231
51.1715
10.249
2.6026
0.86
0.86
-

4.8314
2.1156
2.2536
5.7209
-5.8589
-0.208
-0.208
-

3.29
3.42
4.61
126.34
-69.24
-19.48
-19.48
-
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แบบ สว.อน.งป.66-02

4. การจัดทางบประมาณที่เชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ
ของหน่วยรับงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ
หน่วยรับงบประมาณ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ฉบับที่ 3
(เล่มขาวคาดแดง)
แผนงานงบประมาณ
วงเงิน
ระยะเวลา
เป้าหมาย-ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ
1. แผนงานยุทธศาสตร์
ปี 2566
10.2490 เชิงปริมาณ : มีกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ
ราชการ และ/หรือ
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม
ภาคประชาสังคมในพื้นที่
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
เชิงพื้นที่
สิทธิมนุษยชน
อย่างน้อย 3 กิจกรรม

รหัส : 29
รหัส : 29005
หน่วย : ล้านบาท
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ฉบับที่ 4
ความสัมพันธ์กับห่วงโซ่
(เล่มขาวคาดเหลือง)
คุณค่าประเทศไทย
(รหัสเป้าหมายแผนแม่บทย่อย/
แผนแม่บทย่อย
เป้าหมาย-ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย/รหัสปัจจัย)
0203 การพัฒนา
เป้าหมาย : ประเทศไทย
020301 ประเทศไทยมีการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับ
มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากลและ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและ
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาท
พันธกรณีระหว่างประเทศ สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการ
เชิงรุกในการร่วมกาหนด
ร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ระดับความร่วมมือ
เป้าหมาย : ประเทศไทย
กับต่างประเทศในการปรับปรุง/ มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พัฒนามาตรฐานภายในประเทศ มาตรฐานสากลในทุกมิติและ
ให้สอดคล้องกับพันธกรณี
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วม
ระหว่างประเทศ และ
กาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
มาตรฐานสากลที่สาคัญ
รหัสปัจจัย 020301F0105
(มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 10)
การยกระดับมาตรฐานภายใน
ประเทศให้เท่ากับมาตรฐานสากล
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เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ฉบับที่ 3
(เล่มขาวคาดแดง)
แผนงานงบประมาณ
วงเงิน
ระยะเวลา
เป้าหมาย-ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ
2. แผนงานยุทธศาสตร์
ปี 2566
2.6026 เชิงปริมาณ : มีแบบพิมพ์
พัฒนาบริการประชาชน
เขียวสถาปัตยกรรมองค์กร
และการพัฒนาประสิทธิภาพ
และแนวทางการกากับดูแล
ภาครัฐ
สถาปัตยกรรมองค์กร
โครงการ : จ้างที่ปรึกษา
จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของสานักงาน กสม.

3. แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : อานวยความ
ยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ

ปี 2566

0.8600

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ฉบับที่ 4
(เล่มขาวคาดเหลือง)
แผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย-ตัวชี้วัด

2001 บริการภาครัฐได้รับ เป้าหมาย : งานบริการภาครัฐ
การปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทลั ที่ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทลั เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ตัวชีว้ ัด : สัดส่วนความสาเร็จ
ของกระบวนงานที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทลั
ร้อยละ 100 ทุกกระบวนงาน
ภายในปี 2570

เชิงปริมาณ : ผู้นาศาสนา
0102 การป้องกันและ
และตัวแทนภาคประชาสังคม แก้ไขปัญหาที่มผี ลกระทบ
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ต่อความมัน่ คง
และตระหนักในหลักสิทธิ
มนุษยชน อันจะส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่มีความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ จานวน
160 คน
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เป้าหมาย :
1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์) ได้รับการแก้ไข
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ
2. ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น
ตัวชี้วัด : วัดสถิติจานวนเหตุ
รุนแรง/สูญเสีย เหตุการณ์
ความรุนแรงยุติภายในปี 2570

ความสัมพันธ์กับห่วงโซ่
คุณค่าประเทศไทย
(รหัสเป้าหมายแผนแม่บทย่อย/
ค่าเป้าหมาย/รหัสปัจจัย)
200101 บริการภาครัฐได้รับ
การปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทลั เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย : บริการภาครัฐได้รับ
การปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทลั เพิ่มขึ้น
รหัสปัจจัย 200101F0102
ระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์
วางแผน ตัดสินใจเชิงนโยบาย
และ/หรือพัฒนาบริการต่าง ๆ
ให้กับประชาชน
010202 ภาคใต้มีความสงบสุข
ร่มเย็น
เป้าหมาย : ภาคใต้มีความสงบสุข
ร่มเย็น
รหัสปัจจัย 010202F0203
การบูรณาการการทางาน
ของภาครัฐและภาคเครือข่าย

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ฉบับที่ 3
(เล่มขาวคาดแดง)
แผนงานงบประมาณ
วงเงิน
ระยะเวลา
เป้าหมาย-ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ
4. แผนงานพื้นฐาน
ปี 2566
51.1715
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
4.1 ผลผลิตที่ 1 :
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ปี 2566
30.0131 เชิงปริมาณ : จานวนคน
ที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชน
400,000 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับรู้
และเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน ร้อยละ 80

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ฉบับที่ 4
(เล่มขาวคาดเหลือง)
แผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย-ตัวชี้วัด

การดาเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

เป้าหมาย : การดาเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ความสัมพันธ์กับห่วงโซ่
คุณค่าประเทศไทย
(รหัสเป้าหมายแผนแม่บทย่อย/
ค่าเป้าหมาย/รหัสปัจจัย)

ไม่ระบุ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ฉบับที่ 3
(เล่มขาวคาดแดง)
แผนงานงบประมาณ
วงเงิน
ระยะเวลา
เป้าหมาย-ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ
4.2 ผลผลิตที่ 2 :
ปี 2566
21.1584 เชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มีความพึงพอใจต่อ
ผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ : จานวนเรื่อง
ร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ : จานวนรายงาน
ผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะที่มีการนาไป
ปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ฉบับที่ 4
(เล่มขาวคาดเหลือง)
แผนแม่บทย่อย
การดาเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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เป้าหมาย-ตัวชี้วัด
เป้าหมาย : การดาเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสัมพันธ์กับห่วงโซ่
คุณค่าประเทศไทย
(รหัสเป้าหมายแผนแม่บทย่อย/
ค่าเป้าหมาย/รหัสปัจจัย)
ไม่ระบุ

แบบ สว.อน.งป.66-05

7. งบประมาณทีเ่ ป็นค่าใช้จ่ายประจาของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานอื่น ๆ (ถ้ามี)
แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย
แผนงาน - งบรายจ่าย - ลักษณะรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบเงินอุดหนุน
- รายจ่ายประจา
- รายจ่ายลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งบเงินอุดหนุน
- รายจ่ายประจา
- รายจ่ายลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
งบเงินอุดหนุน
- รายจ่ายลงทุน
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน
- รายจ่ายประจา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
222.5423
218.7435
3.7988
147.2481
74.7212
74.7212
74.7212
70.9224
3.7988
0.5730
0.5730
0.5730
0.5730

211.7297
193.3039
16.5881
149.0168
61.5692
61.5692
61.5692
51.0350
10.5342
1.1437
1.1437
1.1437
1.1437

209.8920
207.8844
8.7466
146.9165
61.9075
48.9179
48.9179
42.1409
6.7770
4.5281
4.5281
2.7170
1.8111
8.4615
8.4615
8.4615
1.0680
1.0680
1.0680
1.0680

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่เสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ สว.

จากตารางข้อมูลงบประมาณที่สานั กงาน กสม. ได้รับจัดสรรที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ข้ า งต้ น พบว่ า ส านั ก งาน กสม. ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ ในภาพรวมลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี และ
หากพิจารณาค่าใช้จ่ายของ “รายจ่ายประจา” พบว่า ในปี 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปี 2563
จ านวน 25.4396 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.63 เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด 19
สานักงาน กสม. จึงถูกปรับลดวงเงินงบประมาณของภารกิจประจาเป็นลาดับแรก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ต่อมาในปี 2565 สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา
เพิ่มขึ้น จานวน 14.5805 ล้ านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.54 เนื่องจาก มี แผนการดาเนินการภายใต้ แผนงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคัญ 1 โครงการ คื อ การจัด ตั้งส านั ก งาน กสม. พื้ น ที่ ภ าคใต้ (จังหวัด สงขลา) ซึ่งถือ เป็ น
สานักงานในระดับภูมิภาคแห่งแรก ที่ได้เริ่มเปิดทาการและให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
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แม้ว่าที่ผ่านมาสานักงาน กสม. จะได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมลดลง แต่ กสม. และบุคลากรของ
สานักงาน กสม. ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในแต่ละปี
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายสาคัญของ กสม. และงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยให้ความสาคัญกับ การวางแผนและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมส่วนรวม
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ตาม แบบ สว.อน.งป.66-06

8. สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
8.1 ด้านการจัดทางบประมาณ (เช่น คู่มือการจัดทางบประมาณ การแปลงเป้าหมายของแผนแม่บทไปสู่การ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ด้วยการวิเคราะห์ภารกิจหรือกิจกรรมแยกตามองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้น
น้า - กลางน้า - ปลายน้า (การมองเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายการพัฒนาเช่นเดียวกันควรอยู่ในแผนแม่บทหรือแผนย่อยแผน
เดียวกัน) การจัดทาโครงการสาคัญ (องค์ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่) ระยะเวลาในการ

เสนอคาของบประมาณ (ปฏิทินงบประมาณ) ขั้นตอนหลักเกณฑ์การพิจารณา หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเสนอคาขอหรือทางด้านงบประมาณ)
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน กสม. ที่ผ่านมา เป็นไปตามแนวทางการ
จัดทางบประมาณตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสาคัญและ
ขั้นตอน ดังนี้
(1) ดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ กสม. และแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยคานึงถึงความจาเป็นและภารกิจของสานักงาน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
(2) ดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้ความสาคัญกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน และสังคมโดยรวม
(3) ประชุม หารือ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายใน และภายนอกส านั ก งาน (รวมถึง กรณี ก ารจั ด
งบประมาณบูรณาการ คือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อทบทวน
เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ตัวชี้วัด และจัดทาโครงการสาคัญ ให้ ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน ถึงแม้ว่า
งบประมาณของสานั กงาน กสม. ในส่วนของงบดาเนินงานจะมีจานวนไม่มาก แต่สานักงาน กสม. ก็จัดทา
แผนการดาเนินงานที่ อาศัยองค์ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ โดยมีเป้าหมายที่ สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ กสม. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีสรุปผังความเชื่อมโยงของการจัดทางบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
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ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
กับแผนงานของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนการปฏิ รูป ประเทศ

ด้านที่ 1 : ด้านการเมือง

ด้านที่ 2 : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนแม่บท
ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ

แผนแม่บทที่ 1 : ความมั่นคง

แผนแม่บทที่ 25 : ด้านการดาเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์

แผนย่อยของแผนแม่บท

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

การดาเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์จัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณฯ 2564

แผนงาน
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด

แผนงานบูรณาการ

แผนงานพื้นฐาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75

เป้าหมายที่ 1 : ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
1. จานวนคนที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และสร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน 30,000 คน
2. จานวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 8 เรื่อง
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75
4. องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สังคม ชุมชน พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี หรือกาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินงานขององค์กร
ร้อยละ 50

- 13 -

เป้าหมายที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
1. จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. จานวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ
ที่มีการนาไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
กับแผนงานของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนการปฏิรูป ประเทศ

ด้านที่ 1 : ด้านการเมือง

ด้านที่ 2 : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนแม่บท
ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ

แผนแม่บทที่ 1 : ความมั่นคง

แผนแม่บทที่ 2 : การต่างประเทศ

แผนแม่บทที่ 20 : ด้านการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนแม่บทที่ 25 : ด้านการดาเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์

แผนย่อยของแผนแม่บท

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหว่างประเทศ

การพัฒนาบริการประชาชน

การดาเนินภารกิจพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุ ทธศาสตร์ จั ดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณฯ 2565

แผนงาน

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐ มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายที่ 4 : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด
ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่ 5 : สานักงาน กสม. มีบัญชีข้อมูล
(Data catalog) เพื่อขับเคลื่อนงานดิจิทัล
และมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
สิทธิมนุษยชนใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยง
แบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ 1 : ทุกภาคส่วน
ของสังคมมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายที่ 2 : ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตาม

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ

ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของ
กลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้
ความเข้าใจและ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75

1. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 1 ระบบ
2. มีบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
จานวน 1 เล่ม

จานวนคนที่ได้รับการส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน 40,000 คน

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ

ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิก กลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่าย
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับการอบรม จานวน 100 คน

1. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้
อย่างน้อย จานวน 3 กิจกรรม
2. ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จานวน 14 จังหวัด
ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม จานวน 14 จังหวัด
3. มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่ภาคใต้ จานวน 1 ฉบับ

1. จานวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
2. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. จานวนรายงานผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะที่มีการนาไปปฏิบัติหรือ
มีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน
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ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับรู้และเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 80

8.2 ด้านการบริหารงบประมาณ (เช่น ความพร้อมในการดาเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน หรือ
การเบิกจ่าย)

สานักงาน กสม. เป็นหน่วยธุรการของ กสม. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีหน้าที่ใน
การดาเนินการเพื่อให้ กสม.บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ กสม.
ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้าง
ความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล และเร่งพัฒนาสานักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2595 ส านั กงาน กสม. ได้ รับ จัด สรรงบประมาณ และมี ก าร
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ
2564
2565

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
211.7297
209.8920

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
180.8394
85.41
166.2125
79.19

*ผลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
กสม. ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสาคัญ และเพื่อให้มีการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้สานักงาน กสม. จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ประกอบด้วย แผนการดาเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
การเบิกจ่ายงบประมาณ และกาหนดกรอบระยะเวลาไว้ล่วงหน้า อย่างชัดเจน กสม. ยังมีนโยบายในการกากับ
ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน กสม. เพื่อติดตามความก้ าวหน้า ประเมินผลสาเร็จ
ของการดาเนิน โครงการสาคัญ รวมถึงติดตามและแก้ไขปัญ หาการดาเนินงาน ผ่ านการประชุม กสม. ด้าน
บริ ห าร เป็ น ประจ าอย่ างต่อ เนื่ อง เพื่ อประโยชน์ ในกระบวนการบริห าร และการตั ดสิ น ใจในการทบทวน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีผล
การดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จาแนกตามแผนงาน สรุปได้ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่ ายบุ ค ลากรภาครั ฐ รายการการจัด การของรัฐ สภา ศาล และหน่ ว ยงานอิ ส ระของรัฐ
ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
149.0168 ล้ านบาท ผลการเบิ ก จ่ าย 136.3061 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้อยละ 91.47 และในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 146.9165 ผลการเบิกจ่าย 119.5382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.36
สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เป็นอัตรากาลั งใหม่เพิ่มเติมจากสานักงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 80 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 12 อัตรา พนักงานราชการ 6 อัตรา
และลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เป็นอัตรา
กาลังใหม่สาหรับปฏิบั ติงาน ณ ส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ จานวน 20 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 17 อัตรา
และพนักงานราชการ 3 อัตรา ปัจจุบันสานักงาน กสม. ได้ดาเนินการสรรหาข้าราชการอัตราใหม่จนเสร็จสิ้ นแล้ว
ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการเรี ย กรายงานตั ว และบางส่ ว นอยู่ ใ นกระบวนการรั บ โอนจากหน่ ว ยราชการอื่ น
เพื่อมาสังกัดสานักงาน กสม. ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการสรรหา/รับโอนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2. แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
สานั กงาน กสม. ได้รับ จั ดสรรงบประมาณตามพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับแผนงานพื้นฐาน จานวน 61.5692 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 44.1714 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 71.74 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
จานวน61.9075 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 45.9845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.28 สรุปได้ดังนี้
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(1.1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กสม. มีผลการดาเนินงานด้านการ
ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระทาหรือ
ละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และเรื่องที่ กสม. เห็นควรให้มี
การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 593 เรื่อง โดยประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ สิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม จานวน 159 เรื่อง รองลงมา คือ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จานวน 95
เรื่ อ ง และสิ ท ธิ พ ลเมื อง จ านวน 52 เรื่ อง ทั้ งนี้ ส านั ก งาน กสม. ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบค าร้ อ งที่ ได้ รั บ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมกับคาร้องสะสมที่ได้รับก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทารายงานผล
การตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนเสร็ จ สิ้ น รวม 153 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ เรื่อ งที่ มี ก ารกระท าหรื อ ละเลย
การกระทาอันเป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชน และ กสม. มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
หรื อ แก้ ไขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จ านวน 33 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21.57 เรื่อ งที่ ไม่ มี ก ารกระท าหรื อ
การละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. อาจมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการ
แก้ ไขปรั บ ปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบี ยบหรื อค าสั่ งใด ๆ จ านวน 53 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.64 และเรื่ อ ง
ที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา คาสั่งหรือคาวินิจฉัยเสร็จ
เด็ ด ขาด หรื อ ส่ งเรื่ อ งไปยั งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การ หรือ มี ข้ อ สั งเกตหรือ ข้ อ เสนอแนะ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร เป็นต้น จานวน 67 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 43.79
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565
กสม. ได้ รั บ เรื่ องร้ องเรี ย นการละเมิ ดสิ ท ธิมนุ ษ ยชน รวมทั้ งสิ้ น 676 เรื่อ ง และเพื่ อให้ มีก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม สานักงาน กสม. จึงได้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณี
ที่ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้มีการให้คาปรึกษาหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วไปแล้ว จานวน 122 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.10
เช่น การเร่งรัดการดาเนินคดีให้ผู้ร้องได้รับสิทธิประโยชน์ในทางราชทัณฑ์ การเร่งรัดกระบวนการพิจารณา
สถานะบุคคล การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการศึกษาตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น สาหรับ
เรื่องร้องเรียนที่มีความซับซ้อนและกลไกการประสานการคุ้มครองอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงระบบได้
กสม. ได้รับเป็นคาร้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน จานวน 202 เรื่อง โดยประเภทสิทธิที่ร้องเรียน
มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ (1) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (2) สิทธิและสถานะบุคคล และ (3) สิทธิและความ
เสมอภาคทางเพศ สิ ท ธิส ตรี และมี ก ารจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด สิ ท ธิม นุ ษ ยชน รวมถึ ง
ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางที่ เหมาะสมในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขปั ญหาการละเมิ ดสิ ทธิมนุ ษยชน
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หรือข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 128 เรื่อง โดยสามารถ
เปรียบเทียบผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ดังนี้
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. มี ก ารกระท าหรื อ ละเลยการกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา
2. ไม่ มี ก ารกระท าหรื อ ละเลยการกระท าอั น เป็ นการละเมิ ด
สิ ทธิ มนุ ษยชน แต่ มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน
3. อื่น ๆ
3.1 มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร
3.2 ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ
3.3 มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา
คาสั่ง หรือคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และเป็นเรื่องที่อยู่ใน
หน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น
3.4 ไม่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.5 ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.6 ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่อง
รวม

2564
2565
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
33 21.57
60 46.88
53

34.64

46

35.94

67
9

43.79
13.43

22
5

17.19
22.73

22
23

32.84
34.33

1

4.55

7 10.45
4
5.97
2
2.99
153 100.00

13 59.09
2 9.09
1 4.55
128 100.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นคาร้อง
ไว้ตรวจสอบและจัดทารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้ องกัน หรื อแก้ ไขการละเมิ ด สิ ท ธิมนุ ษ ยชน รวมทั้งสิ้ น 33 กรณี ตั วอย่างเช่น กรณี การชุ มนุ ม ทาง
การเมืองในระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2563 กรณีกล่าวอ้างว่าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกห้าม
นักศึกษามุสลิมไว้เครา และบังคับให้เข้าร่วมพิธีกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา กรณีกล่าวอ้างว่านายทหาร
มีคาสั่งลงโทษทหารกองประจาการทาให้ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น
รายละเอียดสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ
QR code: กรณีตัวอย่างผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นคาร้องไว้ตรวจสอบ
และจัดทารายงาน ผลการพิจารณา รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึ่ งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับ เรื่อ งร้อ งเรี ย นที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น กสม.
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ได้รับเป็นคาร้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทารายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนโดยมี ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการป้ อ งกั น หรือ แก้ ไขการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน รวมทั้งสิ้น 39 กรณี ตัวอย่างเช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าการตรวจหา
สารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และเสรีภาพในเคหสถาน กรณี
กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักโดยไม่มีหมายค้น และเก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มฯ สิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีกล่าวอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทาให้ขาดการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวในการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น
รายละเอียดกรณีตัวอย่างสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ
QR code: กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(1.2) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ได้จัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนรายกรณี รวมตลอดทั้ งการแก้ ไขปรั บปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ
หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) กรณีศึกษา: ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้ าสายสี ชมพู ช่ ว งแคราย–มี น บุ รี 2) การแก้ ไขปรั บ ปรุ งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ 3) กรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลากรทาง
การศึ กษา 4) ผลกระทบด้ านสิ ทธิมนุ ษยชนต่ อ สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด 19 ระลอกใหม่
5) การจาหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนและการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 6) กระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร 7) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และ 8) ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
รายละเอียดสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ
QR code: กรณีตัวอย่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิ ท ธิม นุ ษ ยชน รวมตลอดทั้ งการแก้ไขปรับ ปรุงกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ หรือค าสั่ งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 29 กรณี ส่วนใหญ่เป็นประเภท
สิทธิพลเมือง เช่น กรณีขอความคุ้มครองให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น
รองลงมาเป็นสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าสื่อมวลชนนาเสนอข่าวสารโดยใช้ถ้อยคา
ที่กระทบต่ออัตลักษณ์ ของกลุ่ มบุ คคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็น ต้น และเป็นสิ ทธิในกระบวนการ
- 18 -

ยุติธรรม เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจาจากัดเครื่องอุปโภคที่จาเป็นพื้นฐานไม่เพียงพอให้แก่ผู้ต้องขัง และกรณี
การดาเนินคดีล่าช้าอันเกี่ยวเนื่องกับการอายัดตัว เป็นต้น
รายละเอียดกรณีตัวอย่างสามารถสแกนดาวน์โหลดได้ทาง QR code ที่ปรากฏ
QR code: กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กสม. มุ่งหวังให้ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้ งการแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ ได้ เสนอต่ อ รั ฐ สภา คณะรัฐ มนตรี หน่ ว ยงานของรั ฐหรื อ เอกชน
ที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีการนาไปพิจารณาและดาเนินงานเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ให้ กับประชาชนจนเกิดผลสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ (ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติด ตามผลการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
พ.ศ. 2564) ในประเด็นสิทธิที่สาคัญ อาทิ สิทธิชุมชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิพลเมือง สิทธิ
ผู้พิการและเสรีภาพในการเดินทาง ทั้งนี้ มีหลายกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแจ้งผลการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อเสนอแนะบางเรื่อง เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แตกต่างจากข้อเสนอแนะ
ในรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนว่าจะให้หน่วยงาน
ปฏิบัติอย่างไร ด้วยวิธีการใดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น
(2) การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
กสม. ได้จั ด รายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของประเทศไทย
ประจาปี 2564 ซึ่งเป็นการจัดทาตามหน้าที่และอานาจของ กสม. ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 247 (2)
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) และส่งไปยังรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 90 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
ในการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ กสม. ได้ประมวล
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านสิทธิม นุษยชนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป
จากการทางานของ กสม. ทั้งในส่วนเรื่องร้องเรียน การลงพื้นที่ ข้อเสนอแนะและแถลงการณ์ของ กสม. ต่อเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึ้น ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ องค์ กรภาคประชาสังคม จากการสัมมนาและการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้งได้ติดตามประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นในการนาเสนอรายงานเมื่อปีที่แล้ว
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และพันธกรณี
ด้ านสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนระหว่ างประเทศของไทย และจั ดท าข้ อ เสนอแนะต่ อรั ฐบาลและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ประเด็นย่อย 19 ประเด็น ตามขอบเขตของสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สาคัญในบริบทของประเทศไทย ดังนี้
(2.1) สถานการณ์ สิท ธิ มนุ ษ ยชนในสถานการณ์ เฉพาะ เป็น สถานการณ์ ส าคัญ ในปี
2564 ที่มีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์
ที่เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม ปี 2564
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(2.2) สถานการณ์ ด้ านสิทธิพ ลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีประเด็นสิ ทธิมนุษยชน
ที่สาคัญ ได้แก่ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับการกระทาทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(2.3) สถานการณ์ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รายงานได้นาเสนอ
สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ แ รงงาน สิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพ สิ ท ธิ ด้ า นกา รศึ ก ษา สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการจั ด การที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(2.4) สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของกลุ่ ม บุ ค คล 6 กลุ่ ม ได้ แ ก่ เด็ ก ผู้ สู งอายุ
คนพิการ สตรีรวมถึงความเสมอภาคทางเพศ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกลุ่มชาติพันธุ์
(3) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
กสม. มี ความพยายามที่ จะส่ งเสริม วัฒ นธรรมการเคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนในสั งคมไทย
โดยกาหนดไว้เป็ น นโยบายสาคัญ ประการหนึ่ง ซึ่งในการทางานด้านการส่งเสริมสิ ทธิมนุ ษยชนของ กสม.
ในขณะที่สานักงาน กสม. เป็นองค์กรขนาดเล็ก และได้รับจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพียง
ปีละประมาณ 5-9 ล้านบาท จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายการปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม กสม. ชุดปัจจุบัน
มีความพร้อมที่จะทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ และสร้างกลไกอื่นเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
สรุปได้ดังนี้
(3.1) การส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
(3.1.1) โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหาร
ระดับสูง (Human Rights Executive Program) รุ่นที่ 2
กสม. ได้ ดาเนิ น โครงการอบรมเพื่ อ เสริมสร้างความตระหนั กด้ านสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนให้ กับ นั กบริ ห ารระดั บ สู ง (Human Rights Executive Program: HREP) รุ่น ที่ 2 กลุ่ ม เป้ าหมาย
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จานวน 70 คน ให้
สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม
(3.1.2) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่หลากหลาย
การพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับระดับอุดมศึกษา มีจานวน
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนอกระบบ แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว ดังนี้
หลั กสู ตรระยะสั้ น มี วัตถุประสงค์ เพื่ อส่ งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยแบ่งหลักสูตร
ตามประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิมนุษยชนศึกษา ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน
หลักสูตรระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจด้านสิ ทธิมนุ ษยชน เพื่อให้ ผู้ เข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสู ตรประกาศนียบัตรสิ ทธิมนุษยชนมีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนั กในหลักการและความสาคัญของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีความตระหนัก
ในบทบาทของตนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สามารถนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพ
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สิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ภาคประชาสังคมในภาคตะวันออก นักเรียนพลตารวจภาค 2 และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน กสม. ได้ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้ า นสิท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ น าคู่มื อ การจั ดการเรียนรู้สิ ท ธิม นุ ษ ยชนศึก ษาส าหรับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระดั บ ปฐมวั ย - ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ในเขตพื้ น ที่ ภ าคกลางและ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถ
เป็นต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาและเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในระดับ ภู มิภ าค ระหว่างวั น ที่ 2 - 4 มีน าคม 2565 ณ โรงแรมเซ็น ทรา บายเซ็ นทารา ศู น ย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(3.2) การสื่ อ สารข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ผ่ า นรายการวิ ท ยุ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์
การออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ และการแถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
(3.2.1) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ส านั ก งาน กสม. ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผ่ า นทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง โดยมี กสม. ผู้บริหารของสานักงาน กสม. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอด
ความรู้และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ดังนี้
(3.2.1.1) ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผ่ า นทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
สาหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สรท. FM 106 MHz วิทยุครอบครัวข่าว)
ได้ แ ก่ เผยแพร่ ส ปอตวิ ท ยุ เผยแพร่ ส กู๊ ป การประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ลข่ าวสาร และการสั มภาษณ์ ออกอากาศ
ในรายการวิทยุ ในช่วงรายการต่าง ๆ ของทางสถานี เช่น รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายการโหนกระแส เป็นต้น
(3.2.1.2) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสาหรับ
กลุ่ มเป้ าหมายในพื้ น ที่ ภู มิ ภ าค (สวท. FM 92.5 MHz) ได้ แก่ เผยแพร่ ส ปอตวิ ท ยุ และการประชาสั มพั น ธ์
ข้อมูลข่าวสาร ในช่วงเวลาข่าวภาคหลักและช่วงรายการข่าวยามเช้า
(3.2.1.3) การเผยแพร่ ร ายการวิท ยุ “รายการคุ ย กั บ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ทุกวันพุธ เวลา 21.00 น.
(3.2.2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนรู้
สาหรับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคม สานักงาน
กสม. ได้จัดทาแคมเปญรณรงค์ผ่านการสื่อสารสาธารณะในหัวข้อ “รักไม่ละเมิด” ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการ
กาหนดเจตจานงในชีวิตของเด็กและเยาวชน และ “จับอย่างระวัง” ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิ
ผู้ ต้ อ งหาและสิ ท ธิในกระบวนการยุ ติธ รรมที่ น าไปสู่ การสนั บ สนุ น ให้ ร่าง พ.ร.บ. ป้ อ งกั น และปราบปราม
การทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย ออกมาใช้บังคับได้จริง และยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานรั ฐ และภาคประชาสั งคมในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก รณี ร้อ งเรีย น
จานวนมากให้ ร่ว มเป็ น เครือข่ายการท างานด้านสิ ท ธิมนุ ษ ยชนที่ เข้มแข็ง นอกจากนี้ กสม. ได้ จัดจ้างและ
สนับ สนุน ให้ YouTuber และ Influencer จัดทาหรือเผยแพร่เนื้อหาสอดแทรกการรณรงค์และสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 23 ราย
กสม. ยั งได้ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ฟริด ริช เนามั น ประเทศไทย จั ด ท าสื่ อ การ
เรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจสิทธิผ่านการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกติกา ICCPR
และหลั ก การสิ ท ธิม นุ ษ ยชนที่ เกี่ ย วข้ อง และมี การทดสอบความคิด เห็ น และความเข้าใจของผู้ ใช้งานผ่ าน
- 21 -

สถานการณ์จาลองที่อ้างอิงจากประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีรูปแบบ
เนื้อหา แบ่งออกเป็น การทดสอบความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ใช้งานผ่านคาถามสถานการณ์ (QUIZ) ที่
อ้างอิงจากประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม และการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกับ
กติ ก า ICCPR และหลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เกี่ ย วข้ อ ง (General Knowledge) ในลั ก ษณะสื่ อ การเรี ย นรู้
ออนไลน์ ในรูปแบบของไมโครไซต์ (Microsite) โดยใช้ชื่อว่า “Know your rights - ICCPR Quick & Quiz”
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท าสื่ อ ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน โดย กสม.
ได้ ร่วมกั บ สถาบั น ยุวทัศ น์แ ห่งประเทศไทยวางแนวทางการผลิต สื่อรายการโทรทัศ น์ เพื่ อ ส่งเสริม สิท ธิ
มนุษยชนสาหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 20 ตอน แบ่งออกเป็นประเด็นสิทธิที่เกี่ยวข้อง 10 ประเด็น
ได้แก่ (1) หลักการสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน (2) สิทธิทางด้านการศึกษา (3) เสรีภาพในการแสดงออก/การชุมนุม
(4) สิทธิและเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกาย (5) สิทธิในการทางาน (6) สิทธิในครอบครัว (7) การปกป้องสิทธิของ
ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น (8) สิทธิการได้รับบริการสาธารณสุขและสิทธิในความเป็นอยู่ที่ดี (9) สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ (10) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกันและ
ความปลอดภัยในบริการสาธารณะ ซึ่งจะได้มีการหารือเพื่อกาหนดรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละประเด็นต่อไป
นอกจากนี้ กสม. ได้จัดการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนและคลิปสั้น TikTok
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน” โดยผลงานที่สะท้อนมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนของนักเรียน
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
(3.2.3) แถลงการณ์ กสม.
กสม. ยังได้จัดทาและเผยแพร่ แถลงการณ์ ต่อสถานการณ์สิทธิ มนุษยชน
สาคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ย วกั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนผ่ านสถานการณ์ สิ ทธิม นุ ษ ยชนที่ ส าคั ญ ประกอบด้ว ย 1) ประเด็ น ปั ญ หาจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ เรื่อง ขอประณามเหตุคนร้ายไล่ยิงรถขนสินค้าระหว่างทางในพื้นที่อาเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และเผาทาลายรถยนต์ 2) ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง ข้อ ห่ ว งใยต่อ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ 3) ประเด็นสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เรื่อง เหตุการณ์สลายการ
ชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรื่อง สนับสนุนการเดินหน้าเจรจาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ
วิธี รื่องขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมยึดมาตรฐานสากลและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เรื่อ ง ขอให้
ทุกฝ่ายเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการชุมนุม ให้ใช้อุปกรณ์อันตรายเท่าที่จาเป็น รวมถึงการประกันสิทธิเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และเรื่อง การสังเกตการณ์การชุมนุม 7 สิงหาคม 2564 กสม. ย้าขอให้
ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยงหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เช่น กรณีการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ
ซึ่ง กสม. มีการออกแถลงเป็นระยะ อาทิ แถลงการณ์ เรื่อง “ขอทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงในการชุมนุม”
และเรื่อง “ขอให้ ปล่อยตัวผู้ชุมนุ มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและเร่งรับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ”
เป็นต้น
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(3.2.4) การแถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง กสม. ได้จัดกิจกรรมการแถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์ เป็นประจาทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งมี
กสม. ผู้บริหารสานักงาน กสม. ได้เป็นผู้แถลงข่าว โดยที่ผ่านมามีการแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ กสม.
ที่มี รัฐ บาล หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน เพื่ อแสดงความห่ วงใยและเสนอแนะแนวทางเพื่ อส่ งเสริมและ
คุ้มครองสิ ทธิมนุ ษ ยชนของประชาชน ผลส าเร็จในการคุ้ มครองสิ ทธิมนุษ ยชน รวมถึงการประชาสั มพั น ธ์
ผลการดาเนินงานที่สาคัญของ กสม. อาทิ “กสม. ห่วงสถานการณ์โควิด เสนอรัฐบาลเร่งกระจายวัคซีน และดูแล
กลุ่ มเปราะบาง” “กสม. ขอรั ฐ ทบทวนข้อกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ที่กระทบเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น วอนทุกฝ่ายสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ” “ผลสาเร็จจากการติดตามการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับ บริษัทเอกชน” “กสม.ไทย
ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกัน
การทรมานระดับภูมิภาค ผลักดันการปฏิรูปเรือนจาและระบบราชทัณฑ์ให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน”
“กสม. ลงพื้นที่รั บฟังปัญหาสถานะบุ คคลของกลุ่มคนไทยพลั ดถิ่น พบอุปสรรคการเข้าไม่ถึงสิท ธิขั้นพื้ นฐาน
หน่วยงานรัฐขาดบุคลากรทางทะเบียน พิสูจน์สถานะบุคคลล่าช้า ” “กสม. เผยผลการประสานการคุ้มครอง
กรณีชาวบ้านปิล๊อกคี่ถูกขับไล่ออกจากอุทยาน ฐานล่าเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมปรับแก้คาสั่งและ
กาหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ” “กสม. ได้รับแจ้งการเสนอปรับคืนสถานะ A ในเวทีโลก หวังยกระดับ
การทางานปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ” “เปิดสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
ที่หาดใหญ่ เจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลไกสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม” และ “กสม. ประสานอัยการสูงสุดขอให้พิจารณาสั่งไม่ฟ้องลูกจ้างหญิงที่ออกมา
ประท้วงกรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม”
(3.3) โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็น
กสม. ได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนั กถึงสิ ท ธิม นุ ษ ยชน และแสวงหาแนวทางแก้ไขปั ญ หาสิ ท ธิม นุษ ยชนให้ กับ ประชาชนที่ได้รับ
ความเดื อ ดร้ อ น รวมถึ งพั ฒ นาศั ก ยภาพหรือ ทั ก ษะของบุ ค ลากรในการท างานเพื่ อ ส่ งเสริม และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน โดยมีโครงการสาคัญ อาทิ
(3.3.1) โครงการคลิ นิ ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ สถานะบุ ค คล ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงานของ กสม. เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2565 กสม. ได้ร่วมมือกับกรมการปกครอง และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิ
เพื่อสุขภาพและการแบ่งปั น จัดกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อให้คาปรึกษาและการแก้ไขปัญหาสาหรับคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร คนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ า นกลาง และคนไทยที่ ถู ก จ าหน่ า ยรายการ โดยมี ห น่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ ให้ บ ริ ก ารทางทะเบี ย นและ
บั ต รประจ าตั ว บุ ค คลที่ ไม่ มี ส ถานะทางทะเบี ย น เพื่ อ จั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ส าหรั บ บุ ค คลที่ ไม่ มี ส ถานะ
ทางทะเบียน (บุคคลประเภท 0) จานวน 248 คน และมีเวทีประชาคมต้นแบบ เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคล
ที่มีปั ญ หาสถานะทางทะเบี ยน กรณี บุ คคลเชื้อสายลาวอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ ในอดีต
โดยปัจจุบันมีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน จานวน 27 ราย ทั้งนี้ การจัดโครงการในพื้นที่
จังหวัดอุบ ลราชธานี ซึ่งเป็ น พื้น ที่น าร่อง เป็นการแสดงเจตจานงในรูปแบบภาคีร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเด็ นเกี่ยวกับสถานะบุคคลในพื้นที่ ซึ่งจะมี
การนาความสาเร็จดังกล่าวไปขยายผลและต่อยอดในพื้นที่อื่นต่อไป
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(3.3.2) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท าแผนบู ร ณาการช้ า งป่ า ภาค
ประชาชนพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก กสม. ได้ จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท าแผนบู รณาการช้ างป่ าภาค
ประชาชน พื้น ที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ที่องค์การบริห ารส่วนจังหวัดชลบุรี
เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน รวมทั้งร่วมกันจัดทาแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาระหว่าง
ภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อ เสนอต่ อรัฐ บาลและหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้ นที่ ภ าคตะวันออก ร่ว มกั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคประชาชน เช่ น ผู้ แ ทนกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ส านั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวัด ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ภาคประชาชนผู้ ได้รับ ผลกระทบ รวมทั้ ง
เครือข่ายที่ทางานเรื่องช้างในพื้น ที่ภ าคตะวันออก การจัดเวทีครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากที่ กสม. ได้รับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นกรณี ปั ญ หาช้ า งป่ าอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร่ างกาย และสิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ในทรัพย์สิน กสม. ให้ความสาคัญกับการลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และหารือกับ
หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเป็น ข้อมูลประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นอกจากนี้ กสม.
ยังมีแผนดาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันตกในลาดับต่อไปด้วย
(3.3.3) การฝึ กอบรมการป้องกัน การทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง สานักงาน กสม. ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และสานักงานข้าหลวงใหญ่
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ (UNOHCHR) จั ด การฝึ ก อบรมการป้ อ งกั น การทรมาน: การแสวงหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง จากผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจากความรุ น แรง ระหว่ า งวั น ที่ 9 - 11 มี น าคม 2565 เพื่ อ ให้ ค วามรู้
ความเข้าใจเรื่องการกระทาทรมาน หลักการ แนวทางและวิธีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาที่รุนแรง
การกระทาทรมานอย่างเป็ นระบบ เพื่อปรับใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง รวมถึงการแสวงหารข้อเท็จจริง
ข้อมูล การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทางร่างกาย จิตวิทยา และจิตสังคม รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการ
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาทรมาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. อันประโยชน์ในต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3.3.4) การจัดทาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ความเห็นประกอบ
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. ได้หารือร่วม กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ติดตามการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนการซ้อมทรมาน และเตรียมจัดทาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ความเห็นประกอบ
การตรวจสอบ เนื่องจาก กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่ าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงทาร้ายร่างกายในระหว่างการ
ควบคุ ม ตั ว ท าให้ ได้ รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส และเสี ย ชี วิ ต เสนอไปยั งกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
(กอ.รมน.) ภาค 4 ส่ ว นหน้ า โดยข้อ เสนอแนะดั งกล่ าวระบุ ให้ มีก ารบั น ทึ กภาพเคลื่ อ นไหวในทุ ก ขั้น ตอน
การควบคุมตัวบุคคลเพื่อซักถาม ให้มีการขอความเห็นทางการแพทย์ ในขั้นตอนการตรวจร่างกายผู้ถูกควบคุม
ตัวจากแพทย์ที่ไม่ใช่หน่วยงานความมั่นคง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกควบคุม ตัวที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสามารถ
เลือกสถานที่ในการรักษาพยาบาลได้อย่างเป็นอิสระ และในการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงกรณี
ที่ ผู้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว ได้ รั บบาดเจ็ บ เจ็ บป่ วย หรื อเสี ยชี วิ ต ควรให้ มี หน่ วยงานภายนอกอื่ นหรื อญาติ มี ส่ วนร่ วม
ในการสืบสวนข้อเท็จจริงด้วย นอกจากนี้ สานักงาน กสม. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้อานวยการโรงพยาบาล
จิ ต เวชสงขลาราชนคริ น ทร์ ถึ งแนวทางการให้ ค วามเห็ น ทางการแพทย์ในขั้ น ตอนการตรวจร่างกายผู้ ถู ก
ควบคุมตัว เพื่อประกอบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการซ้อมทรมาน ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์ ยินดีให้ความร่วมมือกับสานักงาน กสม. ในการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพการตรวจพิ สู จ น์ แ ละให้ ความเห็ น ทางการแพทย์ ส าหรับ ใช้ป ระกอบการตรวจสอบเรื่อ ง
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ร้องเรีย นที่ กล่ าวอ้างว่ามีการซ้อมทรมาน โดยจะเริ่มการอบรมนาร่องในพื้ นที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งมีข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับการซ้อมทรมานเป็นจานวนมากก่อน
(3.4) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิมนุ ษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ และภาคเอกชน
(3.4.1) การพัฒนาความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กสม. ร่วมกับสถาบั นอุดมศึ กษา ได้ มีการจัดตั้ งศู นย์ ศึกษาและ
ประสานงานด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน จ านวน 6 แห่ ง ได้ แก่ 1) มหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี จั งหวั ดอุ บลราชธานี
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4) มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา 5) มหาวิทยาลั ยราชภั ฏยะลา จั งหวัดยะลา และ 6) มหาวิทยาลั ยราชภั ฏราไพพรรณี
จั งหวั ดจั น ทบุ รี และได้ ด าเนิ น กิ จกรรมในพื้ น ที่ โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อการส่ งเสริ ม ปกป้ อง และคุ้ มครอง
สิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้อง
กั บ บริ บ ท วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ ส าหรั บ ในปี ง บประมาณ 2565 เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2565
เลขาธิ ก าร กสม. ได้ ร่ ว มประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ รองปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจั ย และ
นวัตกรรม เพื่อทบทวนบทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในประเด็นความ
ร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ เช่น การเสริมสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมดาเนินงาน
กับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดาเนินกิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยคานึงถึงบริบทของพื้นที่ เพื่อรับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่น
ร่ว มกั น ทั้ งนี้ จะมี การทบทวนการจั ด ท าบั น ทึ กข้ อตกลงความร่ว มมื อ กับ มหาวิท ยาลั ยต่ าง ๆ ให้ เกิ ดการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในนามของมหาวิทยาลัยต่อไป
(3.4.2) การพั ฒนาความร่วมมือกับภาคีเครื อข่าย กสม. ให้ ความส าคัญ กับการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา มีการจัด
กิจกรรมความร่วมมือ เช่น การวางแผนจัดทาบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริม
สิทธิของกลุ่มคนเปราะบางร่วมกับโครงการพัฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย การจัดเสวนา
วิช าการร่ วมกับ องค์กรภาคีเครื อข่ายด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่ อระดมความเห็ นในการแก้ปัญ หา
สิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิและความปลอดภัยของคนเดินเท้า ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และ
การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม Connect Fest ครั้งที่ 2 ประเด็นความเหลื่อมล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคม 50 องค์กร และร่วมกับ สสส. จัดเวทีครบรอบ 1 ปีหมิงตี้เคมิคอล: หลังเพลิงสงบผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ กสม. อยู่ระหว่างการเตรียมการ “จัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน: เหลียว
หลังแลหน้า 20 ปี กสม. ในวาระครบรอบ 20 ปี การสถาปนา กสม.” ซึ่งได้กาหนดประเด็นในการดาเนินงาน
5 ประเด็น คือ ประเด็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประเด็นสถานะ
บุคคล ประเด็นสถานการณ์โรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง และประเด็นความหลากหลายทางเพศ
(3.4.3) การพั ฒนาความร่วมมื อกับภาคธุรกิจเพื่ อขั บเคลื่อนประเด็น ธุ รกิจกับ
สิทธิมนุษยชน กสม. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหารือแนวทางการส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของภาคธุรกิจ รวมถึงผลที่จะได้รับจากการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างรูปธรรมการดาเนินงานรวมถึงการ
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นาไปใช้ประโยชน์และการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม ทั้งนี้ กสม. มีความมุ่งหวังให้ภาคธุรกิจ
มีผลประกอบการที่ดี มีการคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(3.5) การกระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Idol)
กสม. ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิ ท ธิมนุ ษยชน เพื่ อยกย่ อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณ บุ คคลและองค์ก รที่ อุทิ ศตนปฏิ บั ติงาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ปกป้ อ ง และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ สั ง คมได้ รั บ รู้ สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ ตลอดจน
เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุค คล
อื่นในสังคม
โดยสานั กงาน กสม. ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจาปี 2563 จานวน 7 รางวัล ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธั น วาคม ประจ าปี 2563 “เพราะชี วิ ต คื อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยนาง
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทาหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว และได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สาหรับในปี พ.ศ. 2564 จะมอบรางวัลให้กับบุคคลและ
องค์กรดีเด่น รวม 8 รางวัล ประกอบด้วย (1) ประเภทบุคคลทั่วไป จานวน 6 รางวัล (2) ประเภทองค์กรภาครัฐ
จานวน 1 รางวัล และ (3) ประเภทองค์กรภาคเอกชน จานวน 1 รางวัล ทั้งนี้ ได้กาหนดพิธีมอบรางวัล ในงาน
สมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ในเดือนกันยายน 2565
(4) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน กสม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สาหรับ
โครงการศึกษาวิจัย จานวน 2,121,600 บาท รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ต้นแบบสิทธิในสุขภาพและการจัดทามาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการ
กากับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (2) โครงการศึกษาแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย และ (3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒ นาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์
สาหรับ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. มีแผนการศึกษาวิจัยด้านสิ ทธิ
มนุษยชนเพื่อนาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการวิจัย
ธุร กิ จ เหมื อ งทองค ากั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ปั ญ หาแนวทางการแก้ ไขในอนาคต (2) โครงการวิจั ย
ผลกระทบอุตสาหกรรมเกษตรกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: น้าตาลกับห่วงโซ่อุปทาน และ (3) โครงการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาข้ อ เสนอแนะในการส่ งเสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ งขณะนี้ อ ยู่ ระหว่า งการด าเนิ น การ
นอกจากการศึกษาวิจั ยดังกล่าวสานั กงาน กสม. ยังได้มีนาผลงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามาใช้ประโยชน์/
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน ดังนี้
(1) โครงการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบั ติงานตามพระราชบั ญ ญั ติสัญ ชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และโครงการสารวจ จัดทาข้อมูลและ
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น: กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคลของ
ประชากรไทยพลัดถิ่นใน 4 จังหวัด ประมาณ 20,000 คน
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(2) การศึกษาวิจัย เรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ในค่ายพักพิง
ชั่วคราว” เพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ
(3) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แนวคิด
สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ภาพรวมสถานการณ์สิทธิชุมชนกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) แนวทางการดาเนินการเพื่อรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 4) บทบาท
ของ กสม. ในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชน และ 5) สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้า
โดยใช้ แ นวทางสั น ติ วิ ธี เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าเป็ น ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ชุ ม ชนและการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในการดาเนิน การเพื่อเข้ารับการประเมินสถานะของ กสม. ในกรอบความร่วมมือของ
สถาบั น สิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติในระดั บ สากล หรือ GANHRI ให้ก ลับ สู ่ส ถานะ A กสม. ได้ส ่ง ข้อ มูล การ
ดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ พร้อมให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อข้อห่วงกังวลของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)
ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ SCA แจ้งให้ กสม. ทราบถึงผลการพิจารณาว่า ได้เสนอให้ กสม. ไทย
ได้ รั บสถานะ A ซึ่ งหมายถึ ง กสม. เป็ นสถาบั นสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ที่ มี องค์ ประกอบ โครงสร้าง และการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการสากล หรือที่เรียกกันว่าหลักการปารีส ผลสาเร็จในการประเมินสถานะครั้งนี้
เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 กสม. ได้เข้าร่วมประชุมกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค รวมทั้งมีความร่วมมือกับ
หน่ วยงานของสหประชาชาติ องค์ ก รต่ างประเทศ ภาคประชาสั งคม และคณะทู ต านุ ทู ต ในประเทศไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศและในภูมิภาค การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมบุคลากร และการดาเนินกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ
ร่วมกัน เช่น “การรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการฟื้นตัวของกลุ่มเปราะบาง”
“สถานการณ์ของสิทธิเด็กและเยาวชนในการใช้สิทธิ ในการชุมนุม” “ความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการเพื่อ
ลดการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงไปสู่การทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่
ตารวจในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ของสมาคมป้องกันการทรมาน และเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่รายงานประเทศตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม”
“บทบาทของสถาบั น สิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติในการจัด การไต่ส วนสาธารณะ” “ธุรกิ จกับ สิ ท ธิม นุษ ยชน”
และ “การปฏิรูปเรือนจาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นต้น

- 27 -

(6) การบริหารจัดการองค์กร
(6.1) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ส านั ก งาน กสม. ได้ มี ก ารเร่ ง รั ด และติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ แ ละการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจาปีเพื่อให้มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดเป็นประจา
ทุกเดือน และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กสม. ได้มีการออกระเบียบ ประกาศ
และคาสั่งเช่น “หลักเกณฑ์และวิธี การแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ” “การติดตามผล
การดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน” “การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน ” “เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือ
ป้องกันสะเก็ดระเบิด” และ“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” เป็นต้น และเพื่อให้องค์กรมีการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประชาชน สานักงาน กสม. ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จั ด โดยส านั กงาน ป.ป.ช. ซึ่ งปี 2564 ส านักงาน กสม. ได้ผ ลคะแนนการประเมิ น
93.28 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเภทองค์กรอิสระ
(6.2) การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างค่านิยมบุคลากร
ส านั ก งาน กสม. ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม พู น และ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรม
บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
ตลอดจนแนวความคิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคดิจิทัล โดยจัดรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมที่คานึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เช่ น การประสานความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากร เช่ น มู ล นิ ธิ ผ สานวั ฒ นธรรม (Cross
Cultural Foundation: CrCF) โดยได้ประสานเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาให้ความรู้ใ นหัวข้อ
“การป้องกัน การทรมาน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
คุ้ม ครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชน “การพั ฒ นาบุ ค ลากรใหม่ ” “การพั ฒ นาทั ก ษะของพนั กงานเจ้า หน้ า ที่ ” และ
“การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนที่การพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
เจตคติในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เป็นต้น
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน
(1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ได้ จัด ตั้ งส านั ก งาน กสม. พื้ น ที่ ภ าคใต้ (จั งหวั ด
สงขลา) เป็นสานักงาน กสม. ภูมิภาคแห่งแรก โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร
ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย ปัจจุบันได้เปิ ดให้บริการ
ประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
(1) ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(1.1) เพิ่ มช่ อ งทางร้ อ งเรี ย น โดยตรงของส านั กงาน กสม. พื้ น ที่ ภ าคใต้
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึ งช่ อ งทางการร้อ งเรี ยนได้ ส ะดวกยิ่ งขึ้ น ได้ แ ก่ การร้อ งเรีย นทางโทรศั พ ท์
ที่ ห มายเลข 074 201 333 ทางโทรสารที่ ห มายเลข 074 201 334 และไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
nhrc.southenhrc.or.th
(1.2) ให้คาแนะนาแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ กรณีบุคคลต่างด้าวต้องการขอ
สัญชาติไทย
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(1.3) ประสานการคุ้ มครอง กรณีนักเรียนไทยได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนไปศึกษา
ต่างประเทศแต่ต่อมามีการยกเลิกทุน ซึ่งจากการประสานงานกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ทราบว่าเป็นการยกเลิกทุนโดยรัฐบาลต่างประเทศที่เป็นผู้ให้ทุน เนื่องจากการระบาด
ของโควิด 19 ทั้งนี้ ปัจจุบันนักเรียนรายดังกล่าวได้เดินทางไปศึกษาต่อแล้วเนื่องจากการระบาดคลี่คลายลง
(1.4) ลงพื้นที่ร่วมกับ กสม. เพื่อรับทราบข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการพัฒนาของรัฐ (กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น) ที่ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และลงพื้นที่กับ กสม. เพื่อประชุม
หารือกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและรับ ฟังข้อเท็จจริง กรณี ชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากการรุกล้ าร่องน้า
สาธารณะโดยภาคเอกชนที่ อาเภอเมือง จั งหวัด สตูล เพื่อสนับสนุน การดาเนินงานด้านการคุ้มครองสทธิ
มนุษยชนของสานักงาน กสม. ส่วนกลาง
(1.5) ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. กรณีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ณ ที่ทาการ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิริน
ธร จังหวัดปัตตานี และได้มีการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. เพื่อทาหน้าที่ในการประสานงานและ
เข้าเยีย่ มผู้ถูกควบคุมตัว
(2) ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(1.1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างเครือข่ายการทางานด้านสิทธิมนุษยชน
(แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ) ระหว่างวันที่ 11 – 18 มีนาคม 2565
มีผู้ เข้ารับ การอบรม 111 คน จาก 3 จั งหวัด ได้ แก่ จังหวัด ยะลา จั งหวัด นราธิว าส และจั งหวัด ปั ต ตานี )
จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเยาวชน สตรี แรงงาน และกลุ่มวิชาชีพ เช่น สื่อมวลชน และทนายความ
เพื่อเป็นเครือข่ายการทางานในพื้นที่ โดยมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ร่วมกันกาหนดแนวทางในการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
(1.2) เข้าร่ วมงานสั มมนาวิช าการด้านการส่ งเสริมสิ ท ธิในกระบวนการยุติธ รรม
ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ “สิทธิของสตรีในกระบวนการยุติธรรม”
(1.3) การประชุม ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เพื่อเตรียมจัดทา
หลั ก สู ตรอบรมบุ คลากรทางการแพทย์ ผู้ ท าหน้ าที่ ตรวจประเมิน สุ ขภาพของผู้ ถูกควบคุม ตัว ประกอบการ
ตรวจสอบสาเหตุซ้อมทรมานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ กสม. ได้มีมติให้จัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วน
ราชการในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสี มา บึ งกาฬ บุ รีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุ รินทร์
หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดตั้งสานักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา สานักงาน กสม. ได้ให้ความสาคัญและมุ่งหวัง
ในการพัฒนาสานักงาน กสม. สู่การเป็นองค์กรที่มี “สมรรถนะสูง (High Performance)” โดยเน้นย้าฐาน
คิดในการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข ององค์ ก ร (KM) รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ขีดความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรในการทางานอย่างมี
ความสุขก่อให้เกิดผลิตภาพแก่องค์กร โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
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ส านั ก งาน กสม. ได้ น าระบบเทคโนโลยีดิจิทั ล และการบริห ารจัดการด้านสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีกิจกรรมสาคัญ เช่น
(1) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
และต่างประเทศ ตลอดจนการสื่ อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ทันสมัย ซึ่ง
เลขาธิการ กสม. ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 ประเภทห้องสมุดเฉพาะ
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2565 (2) การพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารประชาชน
ส านั ก งาน กสม. ได้ พั ฒ นาแอปพลิ เคชั น ของส านั ก งานเพื่ อ พั ฒ นาและปรับ เปลี่ ยนรูป แบบการให้ บ ริก าร
ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การร้องเรียนและติดตามผลแบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของ
สานักงาน กสม. ที่มีความสะดวก รวดเร็ว สวยงาม และทันสมัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้เป็นไป
ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ
Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบ ERP
อันดับแรก และพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สานักงาน กสม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง ซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. แผนงานบู รณาการ 1 แผนงาน คื อ แผนงานบู รณาการขั บเคลื่ อนการแก้ ไขปั ญ หาจั งหวั ด
ชายแดนใต้ ได้รับ จัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1.1437 ล้ านบาท ผลเบิกจ่าย
0.3619 ล้านบาท คิดเป็น 31.64 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1.0680 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
0.6898 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.59 สรุปได้ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน กสม. ได้ดาเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้ าใจ และตระหนั กถึ งหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชนให้ กั บตั วแทนภาคประชาสั ง คมใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 จึงทาให้สานักงาน กสม. จัดฝึก อบรมได้เพียง 1 ครั้ง คือ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก ารให้กับตัวแทน
ภาคประชาสังคมใน จังหวัด ปัตตานี จานวนรวม 112 คน ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
ปาร์ คอินทาวน์ จั งหวัด ปั ตตานี ส าหรั บกลุ่ มเป้ าหมายในจังหวัด อื่ น (จังหวัด ยะลา และ จั งหวั ด นราธิว าส)
ที่มีแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอีก 2 ครั้ง ต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคยัง
ไม่คลี่คลาย โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่และอานาจของ กสม. และพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและ
กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การอบรมเชิงปฏิบัติ การเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็น
สิทธิมนุ ษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยวิทยากรกระบวนการ และการอภิปรายในหัวข้อ
โอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตัวแทนนักวิชาการ
ภาคประชาสังคม วิชาชีพ และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. ได้รับ จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินโครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของ
สั งคมให้ ตระหนั ก ถึงความส าคั ญ ของสิ ท ธิม นุ ษ ยชนในพื้ น ที่ จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยส านั ก งาน กสม.
ได้ดาเนินโครงการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
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อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพของ
เครือข่ายการทางานด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาค
ประชาสั งคมในพื้น ที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ) ประกอบด้วย กลุ่ มเยาวชน
นิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแทนในสาขาอาชีพต่าง ๆ และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ ม
โดยแบ่ งตามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 111 คน ประกอบด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
(1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
บริ บ ทพื้ น ที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์สุ ช าติ เศรษฐมาลิ นี กรรมการสิ ทธิม นุษ ยชน
แห่งชาติ
(2) การอภิปราย เรื่อง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในกับกรณี
ตัวอย่างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสานักงาน กสม.
(3) กิ จ กรรมกลุ่ ม โดยวิท ยากรของส านั กงาน กสม. โดยมี เ นื้ อหาเกี่ ยวกับ แนวความคิด และ
ความหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยผู้ เข้ารั บ การอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ แ ละความคิ ด เห็ น ซึ่งน าไปสู่ ก ารสรุป ประเด็ น
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิ การต่าง
ๆ ของรัฐ สิทธิแรงงาน สิทธิด้านเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม สิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง (เด็ก สตรี คนพิการและ
ผู้ สู งอายุ ) และผู้ เข้าร่ว มอบรมได้ ร่ว มกั น วิเคราะห์ และออกแบบกรอบแนวคิ ดในการดาเนิ นโครงการตาม
ประเด็นสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมกับนาเสนอกรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการดังกล่าว
8.3 ด้านการรายงานประเมินผล (เช่น มีระบบกากับติดตามภายในองค์กรเพื่อการประเมินผล หรือการรวบรวม
ผลการดาเนินการของหน่วยงานที่ร่วมดาเนินการในฐานะที่เป็นเจ้าภาพแผนงานหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)

เพื่ อ แสดงความก้ าวหน้ า และความโปร่งใสของการด าเนิ น งาน และการใช้ จ่ ายงบประมาณ
สานักงาน กสม. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของหน่วยงานและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สานักงาน กสม. และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี อย่างต่อเนื่อง โดยมี
การรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อ กสม. เป็นรายเดือน และจัดทาเป็ น
รายงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทุกปี รวมถึงการจัดทารายงานผลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
รายงานของประเทศร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ “ระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณ ในระบบ BB - EvMIS ตามแนวทางของสานั กงบประมาณ” และ “ระบบติด ตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของหน่ วยงานรั ฐในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในระบบ
Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform:
EMENSCR ของสานักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาหรับ รายงานผลการปฏิบัติงาน
กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ปรากฏตาม QR code ด้านล่าง
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รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8.4 ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
จากการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา กสม. พบว่ ามี ปั ญ หาอุ ปสรรค และข้ อจ ากั ดบางประการในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับหน้ าที่และอานาจตามกฎหมาย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ “การทาหน้าที่ในการชี้แจงและ
รายงานข้ อเท็ จจริ งที่ ถู ก ต้ อ งโดยไม่ ชั ก ช้ า ในกรณี ที่ มี ก ารรายงานสถานการณ์ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้ องหรือไม่เป็น ธรรม ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 247 (4) และพระราชบั ญ ญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) อัน ไม่
สอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส 1” ส่วนประเด็นที่สอง
คือ “กฎหมายไม่ได้ บัญญั ติ ให้อานาจแก่ กสม. ในการดาเนิ นการเพื่ อระงับ ข้อพิ พาทด้านสิทธิ มนุษยชน
โดยให้คู่กรณีทาความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน”
สาหรับประเด็นปัญหาแรก เรื่อง การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ฯ นั้น
ไม่เคยปรากฏว่ามีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใดที่กฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว จึงมีข้อห่วงกังวล
ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะลดทอนความเป็นอิสระที่แท้จริงหรือที่สาธารณะรับรู้ (actual or perceived impact on
independence) กสม. จึงเห็ นสมควรให้ ยกเลิ กหน้ าที่ และอานาจดังกล่ าว ส่วนประเด็นปั ญหาที่ สอง เดิมมี
กฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ กสม. สามารถไกล่ เกลี่ ยข้อพิพ าทระหว่างคู่กรณี เพื่อให้ ปั ญ หาเรื่องร้องเรียนด้านสิ ท ธิ
มนุษยชนสามารถยุติลงได้ ซึ่งเป็นการกาหนดที่สอดคล้องกับหลักการสากลให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ มี อ านาจกึ่ ง ตุ ล าการในการรั บ และพิ จ ารณา สามารถแสวงหาแนวทางยุ ติ ปั ญ หาอย่ า งฉั น ท์ มิ ต รผ่ า น
กระบวนการไกล่ เกลี่ ย แต่ ปั จ จุ บั น กฎหมายไม่ได้บั ญ ญั ติ ห น้ า ที่ และอ านาจในการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิ พ าทของ
คณะกรรมการไว้ เป็นเหตุให้ กสม. ขาดเครื่องมือที่จะทาให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยา
ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กสม. จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้
มีการบั ญ ญั ติห น้ าที่ และอานาจในการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พ าทด้านสิ ทธิม นุษ ยชน โดยให้ คู่กรณี ท าความตกลง
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ล่าช้า ทันต่อสถานการณ์ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และลดภาระและค่าใช้จ่ายในการนา
คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 247 วรรคสาม ที่บัญญัติให้การ
ปฏิบัติห น้าที่ของ กสม. ต้องคานึ งถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
เป็นสาคัญด้วย

1

ชื่ออย่างเป็นทางการคือ หลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Principles Relating to
National Human Rights Institutions)
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ทั้งนี้ กสม. ได้มีการประสานงานกับฝ่ ายบริห ารและฝ่ายนิติบัญ ญัติและได้เสนอร่างกฎหมาย
ที่ แ ก้ ไขไปยั งคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ไปแล้ ว อั น จะส่ งผลให้ กสม. ท าหน้ า ที่
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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