
 

สรุปข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา 
ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในการแถลงและช้ีแจงรายงานฯ ตอ่ท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี 2๖ (สมยัสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565  

1. รายนามผู้แถลงและชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อท่ีประชุมวุฒิสภา  

1) นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2) นายวสันต์  ภัยหลีกลี ้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3) นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก   เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
4) นายชนินทร์  เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5) นางหรรษา  บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2. ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา และค าชี้แจงของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2.1 ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา 

2.1.1 นายกล้านรงค ์ จันทิก (ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ วุฒิสภา) 

- จากการพิจารณาศึกษา พบว่า โดยรวม กสม. ได้น าข้อสังเกตหรือข้อแนะน าของวุฒิสภา  
ไปด าเนินการแล้ว แต่ยังมีประเด็นที่คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้มีการด าเนินการให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งข้อสังเกตได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและ (3) ข้อเสนอแนะต่อการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีถัดไป 

2.1.2 นายกิตติ  วะสีนนท์ (รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนญู คณะที่ ๑ วุฒิสภา) 

- ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน มีดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 หน้าที่และอ านาจของ กสม. ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๗ (๔) ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามหลักการปารีส  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ คือ ควรมีการขยายความมาตรา ๒๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า กรณีที่มีการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงไม่ได้ชี้แจงแทนฝ่ายบริหารรวมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจกับภาคประชาสังคม 
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ประเด็นที่ 2  ข้อจ ากัดด้านกฎหมายในกรณีที่ กสม. เห็นสมควรมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย
ประนปีระนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ คือ สนับสนุนให้ กสม. มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนได้ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือบัญญัติหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน
ไว้ให้ชัดเจนด้วย นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดกรณีที่มิให้น ามาไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทไว้ด้วยในกรณี
ร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผ่นดิน และกรณี
ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท ารุนแรงต่อเด็ก เป็นต้น  

- ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 การแสดงท่าทีและการออกแถลงการณ์ของ กสม. ในกรณีต่าง ๆ เช่น  

การชุมนุมทางการเมือง ควรค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย และควรท า
ความเข้าใจกับประชาชนและผู้ชุมนุมให้ทราบถึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงกรณีทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 มีการวางเพลิงร้านสะดวกซ้ือท าให้
มีผู้เสียชีวิต จ านวน 17 รายที่สุไหงโกลก ซึ่งยังไม่เห็น กสม. ออกมาแสดงท่าทีในกรณีนี้ 

ประเด็นที่ 2 ความร่วมมือ กสม. และส านักงาน กสม. ควรพัฒนากลไกการปฏิบัติหน้าที่
โดยร่วมมือกับองค์กรอิสระ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่และมีเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกัน 
อันสอดคล้องกับมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ ควรมีการสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและหน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน  

ประเด็นที่ 4 ควรจัดตั้งส านักงาน กสม. ในพ้ืนที่ภาคต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนทุกพ้ืนที่
เข้าถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ง่าย 

ประเด็นที่ 5 ควรเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้ประชาชนทุกกลุ่ม 
สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้โดยง่ายด้วยการจัดท าในรูปแบบไฟล์ที่เข้าถึงได้โดยสะดวกและเผยแพร่ 
ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงได้ 

- ข้อเสนอแนะต่อการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีถัดไป มีดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ควรเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ของ กสม. ในผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 2 ควรแสดงรายละเอียดของงบประมาณประจ าปีเหลือจ่าย การน าไปใช้จ่ายใน
การด าเนินการและแผนในการใช้จ่ายในปีถัดไป  
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ประเด็นที่ 3 ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณตามยุทธศาสตร์ กสม. ไว้ 
ในการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณด้วย เพ่ือให้ทราบการใช้จ่ายงบประมาณการด าเนินการตาม 
โครงการหรือกิจกรรมของส านักงาน กสม. และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นที่ 4 ควรพัฒนาการน าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่มีจ านวนมาก เช่น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตาราง แผนภาพหรือแผนผัง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายข้ึนและน าข้อมูลไปใช้ได้โดยสะดวก 

ประเด็นที่ 5 ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดการด าเนินงานของ กสม. และส านักงาน กสม.  
ในบางเรื่องที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในรูปแบบ QR Code ให้มากยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้  เ พ่ือจะได้ รับทราบ 
การด าเนินงานอย่างครบถ้วน 

2.2 ค าชี้แจงของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ (ประธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ)  
- มาตรา 26 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทางกรรมาธิการมีความเห็นว่า ให้ขยายความ แต่ทาง กสม. นั้นได้มีความพยายามที่แก้ไข
หรือตัดออกไปเลย แต่เข้าใจว่ามีความเกี่ยวโยงต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการขยายความอาจจะเป็นจะท าให้ 
SCA ที่มีความกังวลได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทาง กสม. ขอรับไปหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

- ค าว่า “ไกล่เกลี่ย” หรือที่ส านักงาน กสม. ใช้ค าว่า “ประนีประนอม” นั้น ควรจะใช้ค าใด 
ที่สามารถตีกรอบการท างานของ กสม. เพ่ือหาข้อยุติที่เป็นข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งได้โดยที่ไม่เกี่ยวโยงกับค าว่า 
“ไกล่เกลี่ย” ในกฎหมายฉบับอื่น 

- ในส่วนของปัญหาทางภาคใต้ ขณะนี้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด มีการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังค าแนะน า 
และหารือร่วมกันกับภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน  

- การแถลงการณ์ทาง กสม. ขอรับค าแนะน าเพ่ือหารือถึงประเด็นเนื้อหาที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน
ให้มีความเหมาะสม รวมถึงการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ได้มีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของส านักงาน
เรียบร้อยแล้ว และประชาชนสามารถเข้าถึงได้    

- ความร่วมมือกับส านักงานองค์กรอิสระต่าง ๆ ขณะนี้มีการร่วมมือกันแบบทวิภาคีกับองค์กรอิสระ
หลายองค์กร ส าหรับการประชุมร่วมกันกับหลาย ๆ องค์กรนั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะน า
กลับมาด าเนินการต่อไป 

- ยุทธศาสตร์ กสม. ปี ๒๕๖๖–๒๕๗๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าโดยจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิรูปประเทศและเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยมีการหารือและรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
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- งบประมาณของส านักงาน กสม. เนื่องจากงบประมาณประจ าปีเหลือจ่ายของส านักงาน กสม. 
เหลือน้อย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนน้อยจึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด อย่างไรก็ดีหากได้รับ
งบประมาณหรือมีการขยายวงเงินงบประมาณมากขึ้นจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส าหรับ
ข้อเสนอแนะและข้อแนะน าอ่ืน ๆ กสม. จะขอรับเพื่อน าไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป 
 


